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Președința d-lui . C. Negruszi.
|
Dela d-l A. Băârseanu se primeşte următorul raport despre culegerea de Cântece de țară, prezentată spre publicare de d-l Tudor
Pamfile :
a
«Colecţiunea aceasta de cântece poporale. cuprinde 48 Cântece

bătrâneşti cu diferite variante, 1.217

Doine cu variante și şoo Stri-

gături ; cu totul (împreună cu variantele) 2.033 bucăţi 1). Partea
cea mai mare a cântecelor este adunată din comuna Țepu și din.
împrejurime, iar restul din celelalte părţi. ale Moldovei, din Muntenia, din Dobrogea şi câtevă din Ardeal.

Da

«Incepută.la anul 1903, colecţiunea d-lui T. Pamfile ne arată
stadiul de faţă din evoluţiunea poeziei noastre poporale, cu conceptele vieţii moderne aplicate chiar și la povestirile din trecut, cu graiul
împestriţat ici-coleă cu neologisme de multe ori stâlcite, cu acea
dislocare a creaţiunilor Muzei poporale dintrun ţinut întraltul, care
a trebuit să se producă în urma comunicației atât de înlesnite în
zilele noastre.
|
E
e
.
«In fruntea colecţiunii se află o introducere de XXII pagine,
intitulată «Cevă despre cântecele de ţară», în care colectantul vorbeşte

despre

naştereași propagarea

poeziei, poporale în general și

apoi arată cum s'a fâcut culegerea și împărţirea materialului cuprins

în lucrarea sa.
«Partea cea mai mare din cele 48 Cântece bătrâneşii. din colec-

țiunea de faţă sunt variante ale baladelor poporale cunoscute din
alte colecțiuni, Astfel întâlnim piesele: Meşterul Manole (p. 19),
Corbea (p. 24) (cu 3 variante), Păun (s'a scos) («Năluca» din col.
V. Alecsandri), Voicu (p. 35) («Holera» în . col. Alecsandri
şi

Teodorescu), Stanciu (p. 37), «feciorul Bravului» (seamănă în câtvă
1) Numerotaţia

cântecelor

din manuscris, schimbându-se la tipărire,

colectantul a făcut trimiterile în textul raportului, între parentez
e. Totdeodată

a adus

în note subliniare

şi unele lămuriri

trebuincioase,

IV
cu Voichiţa din col. Tocilescu), Codreanu şi Mocanul (p. 40), Marcu
(p. 42) («Marcu Viteazul»,

col. Teodorescu),

Catincuţa

Gendrului

(p. 48) (în variantă «lincuţa Badiului» ; seamănă cu «Chira» din col.
:. Jarnik-Bârseanu şi cu «Ilincuţa Sandului»

din col. Teodorescu),

Că-

pitan Gheorghiţă (p. 52) («Gheorghelaș» din col. Teodorescu),
Ştefan Vodă (p. 63) (de acelaş cuprins cu «Ștefăniță Vodă» din col.
Alecsandri), Todiran (p. 66) (seamănă cu «Vălean» din Ardeal),
Codreanu (p. 70) (episodul cu Domnul Iliaș şi cu preotul, din: «Co=
dreanu», col. V. Alecsandri), Şandru (p. 73), («Bălaurul» din col, Alecsandri), Vulcan (cu varianta «Tănislav» (p. 74); prima este identică

(S'a scos) cu cea din col. Alecsandri; a doua o variantă a pieselor
«Stanislav» şi «Tanislau» din col. Teodorescu şi Tocilescu, Mioriţa
(p.79) (fragment), Micu haiducul (p.79) (seamănă cu «Ştefan Vodă»

din col. Teodorescu), Badiu şi Niculcea (p. 81) («Badiu» în col.
Teodorescu), Donici (p. 83) (fragment «Doncilă»), Tudor şi Vochiţa
(p. 83) («Tudorel» din col. Teodorescu), Costea (p. 85) (seamănă
cu «Dolca» din 'col. Alecsandri şi cu «Fulga» și «Gealip Costea» din
col. Teodorescu), Pâunaş (p. 87) («Nevasta fugiti» din col. M. Pom-.
piliu ; «Nevasta cu

prunc

mic», col. S. FI. Marian;

«Nevasta rătă-

„citâ», col. Teodorescu), Ioviţă (p. 89) (col. Tocilescu), Popovici şi
Savina (p. 91) («Păunaşul codrilor» din col. Alecsandri), Doncilă
(p. 93), Barbu (p. 96) (începutul e o horă din col. Alecsandri).
«Sunt însă şi piese mai puţin

cunoscute,

ca: Voinicos străin

(p.: 33) (în Ardeal se cântă ca colind; variantele sunt mai mult
doine), Căpitanu (p. 38) (haiduc mai nou; calcă pe Dediţă dela
Piatra şi pe un popă. Aici înlâlnim versul : «Faceţi, fraţilor, careu»),
(Vers 46). Nedea Voinicul (p. 39) (fragment; un hoţ, pe care-l ascunde Dina Constandina), Lina (p. 43) (fragment; bărbatul Linei
e dus «Cu sare domneascăîn "Țara ungurească»), Gheorghiţă Zătreanu (p. 43) (un voinic, care petrece cu Dobriţa și scapă pe surata

acesteia dela Turci; povestire frumoasă,
dar prea pe larg), Căpitanul
Caragaţă (sa scos; vezi nota de sub p. 48) (jefueşte pe Grecul Ene;
nu pare poporalâ), Chira (p. 54) (o fată care moare: mireasă), Călina-Mălina (p. 55) (se face călugăriță, dar în cele din urmă primeşte pe Vasile Uţă), Busuioc (p. 61) (un haiduc; se luptă cu potera ; aici aflăm versul nu prea poporal: «Bune măsuri (de apărare)
işi luâ») (vers 83), Dragoș (p. 67) (un haiduc, cel din urmă din
„___D Cuvântul sa păstrat în regulamentele
„prin 1908.

infanteriei

noastre

până

V

părţile noastre, cum îl numeşte colectantul), Pribeagul (p. 70) (cântecul unui înstrăinat), Ghiţişor (p. 73) (fragment; feciorul fermecat
de o muiere), Bătrâna (p. 74) (e mai mult doină; feciorul dus la
marină, «pe corabe»), Ion (p. 77) (se cântă şi ca colind vânătoresc),
Sâiu (p. 77) (pârcălabul de Bârlad pedepsit pentru asupriri), Coste
(p. 86) (un haiduc; pare cam artificială), Copilul român (p. 90)
(se luptă cu 'Tâtarii și-i învinge), Calul împărătesc (p. 93) (fragment
dintro poveste), Pârlici (p. 95) (un hoț, vândut de Strătica.
crâșmăriţa)).
e
«Cum vedem, cele mai multe sunt cântece din vieaţa haiducilor,

unele numai

fragmente,

câtevă nu tocmai de origine, sau cel puţin

nu tocmai în' formă poporală. Aşă d. e. nu pare poporal nici cântecul haiducesc «Voicul» (No. 47), în care întâlnim versurile:
Lunaci

blândă

şi-i răcoare.,..

Că mai am vreo şapte fraţi,
Toţi cu dinţii de aramă,

-

Şapte fraţi făcuţi de-o mamă.

«lar la sfârșit :
Frunză verde păr mistreţ,
Cântă?'n luncă Voiculeţ;
|

|

- Hang îi ţine un arțar,
Un plop mare $un stejar,
„Gau scăpat de greu șamar.

«Tot astfel nu pare poporală

nici

bucata

(S'a scos.)

Păun (No. ș), în

care voinicul se prăpădeşte, sau cel puţin cade în boală grea, fiindcă
sărută o floare; pe când în «Nâluca» din col. Alecsandri voinicul se

prăpâdeşte, fiindcă bea din apa descântată de babă, fâră să sufle în faţa

apei. Dar întreagă expunerea ideilor în această bucată pare meşteșugită.

«În ceeace privește amestecul, conceptelor. celor nouă cu lucrurile petrecute în vechime şi înipestriţarea graiului bătrânesc cu
cuvinte nouă, citez numai următoarele versuri :
«I) Din «Corbea» (varianta 1 din Popeşti, jud. R.-Sărat, care,
de altfel, e cu mult mai clară ca bucata primă) (p. 26):
De o grindă

aninată,

Ca si-i fie lui amantă“... (Vers. 98—9.)

,

Ştefan Vodă ce făcea ?
Ordin la oştire da... (Vers. 141—2)
Haine noi îi aducea... (Vers. 208.)

Dară tu, om

delicaz... (Vezi nota 3, p.29.)

_

:

VI

-

c2) Din «Stanciu». (p. 59) (No. 20),

care cuprinde şi câtevă

expresii driviale :
Comandantul
Spânzurat

nu-l iertă, -

îl condamnă...

(Urmau după

vers.

103;

vezi

nota de sub p. 61.)

«3) In «Ştefan Vodă» (p. 63), auzită dela Moş Gheorghe Burluiu, cum ne spune colectantul:
De

pe cum

eră nuntașul,

|

|

Aşă-mi croiă faltonaşul... (Vezi nota de sub p. 64.)
Danţul cu ele scotea... (Vezi acest cuvânt în glosar.)

«4) În «Doncilă» (p. 93). (Inceputul, versurile r—6, dintrun
colind fâcut de dieci e de prisos): (Vezi nota de sub p. 93.)
La cafeneă t) ajungcă,

,

Unde hărapul trăgea... (Vezi noza de sub p. 91.)

«5) In «Pârlici» (p. 95):
Strătico, amanta Mea... (Vers. 12.)
Crâşmele le controlă, .. (Vers. 61, înlocuit cu cercetă.)
Arestul,

care-l aveţi,

Par'că-s niște coteneţi... (Vers. 50—1.)
Alt amant la mine-am

deşi este vorba în această

prins... (Vers 79.)

bucată de Turci, de poteră şi de ciocoi.

«In schimb însă aflăm şi expresii frumoase și arhaice, ca d. e.

în Gheorghiţă Zătreanu (p. 43):

Și fusem jurate
Şi fusem legate,
Să fim tot surate,
Surate şun sânge,
„- Până ce ne-om stânge. (Vers. 183—7.)

ŞI zicând cuvântul,
- Lepădă armântul.

(Vers 380—1.)

în loc de «armele».
«Cu un cuvânt, cântecele bătrânești din colecţia d-luiT. Pamfile, deşi unele sunt numai variânte ale altor cântece cunoscute, iar
altele sunt redate numai fragmentar, totuş sunt O contribuire destul
de folositoare pentru cunoaşterea chipului, cum poporul nostru işi
„aminteşte faptele trecutului şi cum prețuește pe eroii săi.
1) Se ştie cât de cercetată e cafeneaua în satele dobrogene.

VII

«Partea cea mai de preţ a colecției,

despre

care c vorba,

mi

se par a fi Doinele şi Srrigăturile, cari şi formează aproape 3/,a manuscrisului d-lui T. Pamfile. Pe acestea colectantul le împarte, după

analogia colecţiei Jarnik-Bârseanu, în capitolele: Dragoste, Dor şi
jale, Mustrări şi blesteme, Haiduceşti, Ostăşeşti, Felurite ; iară Strigăturile în : Strigături glumeţe și Strigături muşcătoare: a) în ciuda
fetelor şi nevestelor, b) în ciuda feciorilor şi bărbaţilor, c) felurite.
«Aceste cântece şi rostiri versificate ne arată sentimentele

omului din popor în toate relaţiile vieţii: bune sau rele, vesele sau

triste, cu reflexiile lui aci duioase şi gingașe, aci aspre şi muşcătoare,
«Negreşit că aici efectele vieţii moderne se reflectează şi mai
viu ca în cântecele bătrâneşti şi cetirea acestor cântece ne face să

ne convingem că vieața ţăranului nostru şi cu ea modul lui de
judecată şi de exprimare trece printro schimbare însemnată, ale
cărei urmări nu le putem prevedea pe deplin.
cAşă, de pildă, flăcăul îndrăgostit cântă :
Cât e Tecuciul de lat,
Numai la un colţ mi-i drag,
La colţul dela şesă,

Cacolo-i dragostea mea ?) (pus. 171, No. 2).

«lar fata se întreabă:
Cui să. dau

patru

parale,

Să taie părul din vale
Și răchita din cărare,
Să vie badea călare,
Cu rachiu, cu demâncare,

Cu basmă de portocale
Ş'o litră de scorțişoare!

«Alt

făcău

(pag. 171, No. 5, variantă.)
(p. 111, No0.4, variantă.)

se adresează:
— Copilă dela oraş
Cu făâstă cu valonaş... (pag. 173, No. 182)

1) Versurile acestea, cari încheie un cântec scos, urmau
Cât e Tecuciul de mare,
Dragoste ca mea nu are:

Dragoste cunvârtituri,
Junghiuri pe la 'ncheicturi !
2) Cântecul s'a scos. Cuprindcă şi vorba hăzoasă,

după:

VIII

«Jar întrun dialog se zice: Ma făcut maica frumoasă,
Să iubesc notar de plasă. .
— Mai bine un ofiţir,
Că-ţi face rochii de fir;
La capătul firului
Serisu-i

«Intro altă bucată
primăria dintrun sat:

chipul dumnealui (pag. 178, No. 30). (Inceputul acestui cântec, în notati, p. 115.)

(pag. 180, No. 40) se aminteşte

întreagă

Cărăruşă la izvor,
Bătută

perceptor. ..

de-un

Cărăruşă la pârlaz,

Bătută de-un frimăraş;
Frunză verde iarbă mare,
„Notăruşti-i în cărare. (Sa scos.)

«O fată-şi plânge iubitul dus la miliție astfel:
Dar

de geaba

l-am

cătat,

Pe neica nu l-am aflat,

.

Căci de mult l-a *ncociutrat
Şi ?n armată l-a luat;
L-a luat la meliţie
Şi eu am rămas pustie... (pag. 191, No. 10. variantă D,

«De alfel şi ostașul depărtat de iubita sa exclamă:
Frunză

verde

lemn

de brad,

De când m'a îucocintrat,
Am lăsat puicuţa'n sat
Fără grijă, nici bănat... (pag. 419, No. 12) (pag.
261, No. 12.)

PI
1) Inceputul acestui cântec, în ata de sub p. 123; cl urmează astfel :
Fire-ar Neamţul blăstămat,
Că

pe ncica

l-a luat;

Nu-l lăsă în sat cu mine
Şi-l porneşten

ţări streine,

Țări streine şi depurte,

In neagra streinătate,
Căci n'am avut de el parte!
Parte bună şi noroc,
Să stau cu el la un loc,

Să-mi potolesc al meu foc!
(Jud.

R.-Sărat.)

IX

«In altă bucată ostaşul spune iubitei sale, care-l roagă so ducă
cu dânsul:
Dac'ai [i o floriceă,
Te-aş

punen

-

.

piept la mantă,

Aş face serviciu cu cu. ..
Iar de-ai îi o floricică,

Te-aş punem

piept la tunică...

Dac'ai.fi un bobocel,
Eu te-aş pune

la capel,

Aş face- armată cu el! (pag. 260, No. 5), (pag. 163,
No. 5.)

«Un flăcău.- depărtat de acasă
:
exclamă, cu totul stăpânit de împrejurările de astăzi: Teenule, nai avcă parte
De şurupurile toate
Şi de şina de sub

roate,

Că mai lipsit de amante! (pag. 310, No. 3). (Vezi
nota 2, p. 211.)

«lar altul spune drăguţei necredincioase, cu toată proza vieţii
moderne:
Şam

să- ţi fac “proces erbal,

Să mergem

«Natural

vom

că în asemenea

la ?ribunal,

(pag. 103, No. 31).

împrejurări,

intro

înţâlni versurile:
—
1) De

altfel cântecul

—
Pe
Şi
Şi

Mă

rog, domnw'
Căpitane,

căpitan,

nu-i lipsit de frumuseţe:

Lelişoară smedioară,
mulţi ai băgat în boală !
mai băgat şi pe mine
mai adus la ruşine

.Şi-am să-ţi fac proces

Să mergem

„.

verbal,

la tribunal,

— Măi bădiţă, măi bădie,
Ce-mi tot dai pricină mic,
Tu m'ai nici o mărturie!
Geaba mergi la prăvălie,
Geaba dai bani pe hârtie!
— Ba am mărturie bună,
Că ne-a văzut sfânta lună,
Și ne-au văzut stelele, :

Că ne iubiam serile!
(Tg.-Ocna.)

doină

Ostăşească

X
Ghinărare,
Comandantul de plutoane:
Două vaci şi cu viţele,
Amândouă fie-a tele,

.

Numai fă voile mele: :
Dă ordin de liberare!
Un grăsun
|
Pentru Crăciun,
Numai dă ordinul bun!)

«Noroc

.

(pag. 488, No. 81).

că faţă de această năvală a ideilor şi a cuvintelor

aduse

din toate părţile de vieaţa modernă, aflăm încă în
multe piese din

colecţia, ce ne stă înainte, «limba veche şi înţeleaptă»,
care tâlmăceşte simţiri nemeşteșugite şi plăsmuiri în adevăr
poetice. Cu deo-

sebire între doinele haiducești (p. 263), sunt câtevă
de toată frumusețea. Aşă d. e. sunt piesele: 2 (p. 263), 14 (p.266),
so (p. 273),
(în formă de romanţă), ş (p. 274), 56 (p. 276) şi
altele. Dintre celelalte amintesc, de pildă, No. 29 dela pag. 252 (p. 159,
No. 28), (deşi
aflăm versurile : «Eu cer un pahar de vin,—ea mintinde
chilul plin»),
No. 21 dela pag. 351 (p. 217) (în care e vorbă de «tren»
și de «şine»),
No. 9 dela pag. 376 '(p. 233) (din vieaţa păstorilor),
No. IŞ dela
pas. 378 (p. 234), («Câte omul tinerel,—dorul se primblă
cu el.»),
No. 22 dela pag. '380 (p. 236), No. 5 dela pag. 394 (p.
245, No. 4);
iar dintre cele ostăşeşti No. 20 dela pag. 451 (p. 278,
No. 16), şi
No. 70 (amintiri din luptele dela Plevna).

«Ce priveşte cântecele ostăşeşti, observăm că multe
din cântecele din Ardeal şi din Bucovina au trecut şi
în Regat, deși împrejurările de aici se deosebesc în multe privințe
de cele de peste

munţi. Astfel la pag. 468 (No. 78) întâlnim

cunoscutul cântec:

Luminate Impărate,
Stai pe loc şi nu te bate...

«La pag. 445 (p. 276)(No. ş, variantă) nu mai puțin cunosc
utul:
Foaie verde

PI
1)

Cântecul

dus la bătălie:

siminoc,

Dare-ar Dumnezeu
s'a scos.

Rugămintea

un foc,
|

e a ibovnicei

Și de-ar şti Leana să știe,
S'ar face sal cu solie
ca să se roage

Şi-ar merge la bătălie...
ca mai

sus,

lui

Ghiţă,

care-?

XI
Să ardă Braşovul tot,
Să

rămâie

numai

parii,

Să senţepe ghinărarii,
Ghinărarii,

Căpitanii

Şi cei de ne-au scris pe noi!
«In Ardeal sfârşitul acestui cântec este:
Ghinărarii

şi matorii,

Care cătănesc feciorii.

«Jar în bucata 33 (p. 281, No. 28) şi în variantă, auzite la Târgul-

Ocna, se blestemă «Neamţul», întocmai ca.și în Ardeal, zicându-se:
Neamţule, ...-.. credinţa
Şi ţi-ar fi pierit sămânţa!
Cât îs pruncii mititei,
Neamţul nu cată la ei;

„Dacă pruncii se ridică,
Neamţul la măsură-i strigă
Şi-i desealţă de opinci „Si

mi-i

duce

de pe-aici.

.

«Că în adevăr avem a face cu un cântec “importat de peste
Munţi, ne putem convinge din versurile cu cari se încheie" cealaltă
variantă :
|
I-ai descălțat de opinci,
L-ai încălţat cu câupici.
„ȘI mi i-ai dus de pe-aici! 1)

,

a

«Câtevă din bucăţile introduse între doine, având cuprins de
balade sau de romanțe, poate că se potriviau mai bine între cântecele bătrânești, deşi în poezia poporală de multe ori genurile poetice
se confundă unul cu altul.. Astfel sunt: piesa 39 dela pag. 209
(p. 133, No. 38), care seamănă cu balada «Cucul ŞI turturica» din col.
V. Alecsandri şi cu «Mierla şi Sturzul» din col. Teodorescu ; No.
57 şi variantele dela pag. 214—216 (p. 136, No. 5), identice cu «Brumărelul» din aceleaşi colecţiuni ; No. 30, pag. 231 (p. 146, No. 28)
(Fata care jură că nare alt drăguţ), No. 19, pag. 249 (p. 158, No. 18)
(«Mariţă, Mariţă, tânără fetiţă»), No. 37, pag. 356 (p. 220, No. 36).
(«Vino, Chiro, vino...»), No. 1, pag. 409 (p. 254) şi varianta, pag.
410 şi 411 (p..255) (Mândra părăsită).
e
«Pe lângă piesele poporale s'au. strecurat şi câtevă cari par
iscodite anume, ca d. e. No. 41. dela pag. 459 (S'a scos.): «Foaie
1) Cuvântul

cipici sau ciupici se aude prin jud. Tecuciu.
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verde de-arnăut,— Rusul

Prutul l-a trecut» și No. 69 dela pag. 465

(«Ştefane, Măria Ta!...»); iar bucata 17 din «Doinele haiduceşti»
(p. 267) este cunoscuta poezie a lui V. Alecsandri, scrisă în formă
poporală:
In pădurea dela Strungă
Sunt voinici cu pușca lungă

«De asemenea

este natural ca în această mare culegere să se

fi introdus şi piese cunoscute din colecţiile anterioare,
formă identică, sau cu schimbări. de tot. neînsemnare.

sau întro
Așă d. e.

doina haiducească 8 (pag. 426) (p. 265) este identică cu doina 41
din colecţia lui Alecsandri; iar No. 31 dela pag. 433 (p. 269) e o
variant
a doinei
ă L din aceeaş colecţie.
«In rezumat, colecţia «Cântece de ţară», cu toate că are

și

unele scăderi, în parte aproape inevitabile, este o lucrare de valoare,
care merită să fie ajutată spre a puteă vedeă lumina

zilei.

«Imi ieau deci libertatea a propune să se tipărească din partea
Academiei sau în colecţiunea: «Din vieaţa poporului român», sau,
„având în vedere mărimea lucrării—ca publicaţie separată, pe lângă
urmăroarele condițiuni:.

„ Colectantul să omită bucăţile identice cuprinse în colecţiile anterioare şi pe acelea a căror origine pare dubie.
«2, Să delăture expresiile tiviale, înlocuindu-le cu puncte.
«3. Să facă la tot: cazul glosarul luat înn vedere, fâră care multe
expresiuni ar rărâneă ncînţelese..
:
-- * «Totodată, pornind dela această colecțiune. şi în vederea schimbărilor, la. cari este supusă, mai cu seamă astăzi, vieâța: sufletească
a poporului. nostru, îmi ieau îndrăzneala a supune apreţierii onor.
Secţiuni literare intrebarea, dacă n'ar fi timpul să sc facă din partea
Academiei o cercetare sistematică a manifestărilor acestei vieți, adunându-se- după regiuni, din toate ţinuturile locuite de Români, prin
folclorişti din partea locului,

recunoscuți

ca competenţi, tot ceeace

formează patrimoniul suftetesc al poporului nostru şi ce ar. „putea
interesă atât pe omul de știință, cât şi pe artist.:
«Numai astfel, adunând ce mai este şi asemănând cu ce avem
adunat până acum, cred că sar puteă mântui de pieire particularităţile caracteristice ale poporului nostru, cari nu 'au fost. nivelate
încă de “influenţa timpului și am puteă ajunge la o. cunoaştere deplină a sufletului poporului nostru.» !.

|

x
DIN, Onintescu este de părere că nu ar fi bine să se publice
colecţia aşi cum se prezentă, adică plină.de cântece duse
la. ţară
dela orașe, căci asemenea cântece nu reflectează nici adevărata,
'sim-

ţire, nici adevărata limbă a ţăranilor. Crede că ar
trebui alese şi
publicate numai: cântecele adevărat poporale și cari
au o valoare prin
frumuseţea lor.
DI
cana

D-l Al. Philippide zice că poeziile poporale pot fi adunate
şi
publicate din două puncte de vedere: sau numai pentru
frumuseţea
lor apreţiată în mod

subiectiv şi deci arbitrar de cel care le adună

şi alege pe cele cari i se par mai frumoase; sau din
punct de vedere al stării sufletului şi a limbii poporului la un anume
moment.
Ştiinţific este numai acest al doilea mod de procedare.
Colecţia d-lui
Pamfile arată starea actuală a poporului din Țepu și
a limbii lui,

cu năvala din vremea noastră de idei şi de cuvinte
nouă use la sat
dela oraş. Ar fi deci bine ca Academia să publice
colecția, aşă cum
se prezentă.
|

D-l 1. Bianu aminteşte că Academia a publicat o culegere
de

tot avutul poetic al unui

Al. Vasiliu din

satul

sat, anume

Tătăruşi

culegerea fâcută de învățătorul

din judeţul

Suceava.

Acel sat este

depărtat de oraşe şi ferit de căile mari de comunicare,
şi din această

cauză in poeziile culese de Vasiliu nu se simte aproape
de loc influenţa contemporană a oraşelor. La Țepu această influenţă
este puternică, cum se vede din culegerea d-lui Pamfile. D-lui
Bianu i se
pare că ar fi practic a se face şi în poezia poporală
distincţia care
se face în productele industriei casnice dela sate : a
se alege acele
producte cari nu sunt transformate de influenţa venită
în anii din
urmă dela orașe, să se înlâture ceeace este evident
produs sau mo-

dificat sub acţiunea

acestei

influenţe,

care schimbă,

putem

zice—

strică, spiritul vechiu al poporului. Crede ca culegerea
d-lui Pamfile
să se publice cu această restricţiune, precum și cu înlăturarea
poe-

ziilor

publicate în alte

colecţii și cu a celor

pătrunse la sate

din

poeziile poeţilor dela oraşe.
D-l N. Onintescu, revenind, zice că d-l Philippide are
dreptate
în principiu, dar nici principiile nu trebuesc întins
e până în pânzele albe. Alfel, voind a păstră prin colecţiunea de
poezii poporale,

“ întreprinsă de Academie

după iniţiativa Secţiunii literare, nu facem

decât a consemnă produsele banale şi cu totul prozai
ce şi uneuri
indecente ale populaţiunii târgoveţe, care nu poate aveă
pretenţiunea
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să reprezente. poezia

poporală în adevărata ei ființă și expresiune.

Prin urmare să se elimineze

din colecţiunea

intrată ceeace nu este

„rostit și conceput în spiritul poporului, aşă cum reiese el din poezia
tradițională, care datează din vremurile de mai nainte. |
— Secţiunea decide a se tipări colecția d-lui Pamfile, după ce
va fi supusă la revizuirea indicată de d-l 1. Bianu.
-

Cevă despre cântecele de ţară.
1. Inrâurirea lumii din afară asupra omu
se traduce
lui
intot-.
deauna prin felurite poziţiuni.pe cari le iea sistemul nervos.
.
„
Când e frig, omul se «strânge»se:
, «sgribureşte» Sau: «tre-

mură» ; când căldura-i prea mare, se «intinde»,.se amoaie»,'se «lenevește», legătura trupului se slâbeşte şi omul nu-și mai poate aveă

stăpânire deplină asupra sa. Aceasta e pozitiunea, răsunelul sau răsPuusul firii omeneşti la pomenitele fenomene atmosferice.
O supărare îl «deprimă» pe om, «îl doboară», îl «copleşeşte»,
şi dacănu este îndestul de voinic

„nu nai pot,

nu mai

vreine mai lungă.

ca să îndure,

izbucnește : «—of!-

pot!», oftează nefericitul de o clipă sau de

Și izbucnirea sa se întâmplă.să i-o audă şi alţii; dar aceleași
pricini aduc aceleași urmări. Deci izbucnirile vor fi la fel. Aceasta
nu doar pentrucă oamenii împrumută unii dela alţii caprimarea efee-

telor, pe care, dealtfel, în clipa fatală, memoria nici nu. mai are
nevoie şi nici vreme să.o cheme, ci: pentrucă acele exprimări se fac
pe câi comune tuturor oamenilor.
Pentru acest cuvânt, «of», care sa mai poate scrie şi «oftf..»,
reprezentând o expiraţie lungă, întocmai ca şi «ah», «uf», erc., se
Şăseşte in toate graiurile, la toate popoarele. Un «op», un «ot,

cari au pe o, începutul expiraţiei, nu pot există ca atare, deoarece
p şi t închid repede acea expiraţie care, întâi de toate, are nevoie
de a fi lungă.
|
„Un «ha», «fa», sau altele, iarâş .nu pot fi ca atare, nu
pot înlocui.
o
|
a
Această izbucnire sau ușurare este un act reflex.
|

dintre

le

Tot lumea: din afară ca panoramă, precum şi diferitele legături
elementele ce constituesc lumea, înrâurind asupra simţu-

lui omenesc,

du

naştere reflexiiior personale,

Pamfle, Cintece de tară.

.

pe cari .trebue

să le
1

2

socotim tot ca acle reflexe; de obiceiu, acestea
pentru toţi oamenii

şi

numai

în

formă se

au un fond

pot deosebi

comun

mai mult

sau mai. puţin. Răsăritul soarelui tuturor ne place, nenorocirea altuia
pe toți ne înduioșează, ca pildă.
Și o alta: Cu toţii vedem meșteri lucrând fierul. Acest metal
însă, pentru a puteă dobândi forma dorită, trebue lucrat cât e fierbinte:

«fierarul

să-şi

bată ferul

această observaţie se întrebuințează

cât e

cald». Cu. înţeles

când e vorba de

figurativ,

oportunitatea

unei acţiuni. «Nu lăsă treaba de azi pe mâni», zicem cu toţii,
nu
fiindcă am auzit aceasta unii dela alții, ci fiind că așă simţim
cu
toții, fiindcă acelaș nerv răsfrânge la fel lucrurile şi raporturile dintre lucruri: Vom zice la fel și cu toţii: «bate fierul pân? e cald», sau

«bate fierul cât e cald», în două chipuri apropiate și exact cu acelaş înţeles, încă odată, nu fiindcă astfel am auzit dela părinţi, sau

dela

ceice

ne

înconjoară,

ci fiindcă aşă

ne poruncesc

simţurile;:

şi nu fiindcă Latinul zice: «Oportet ferrum' tundere dum rubet»,
sau
francezul : «Il faut battre le fer pendant qui'l est chaud».
„Aceasta este spontaneitalea care explică acele izbitoare asemănări
in literatura populară, pe cari, oricât am cercetat-o sub raportul împrumutului
sau al migraţiunii, rămânem de prea multe ori fără
rezultat.
|
Fondul,

ca să poată fi reținat mai

uşorde

memorie, trebue

să „îndeplinească două condițiuni de seamă:
|
„Să corespundă realităţii; care este de obiceiu pretutindeni
şi
aceeaș, si :
De
Ia

"Să
aibă în! exprimare o intonaţiune ritmică; muzicală, adecă
silabele accentuate şi neaccentuate să se urmeze: după o rânduea
lă

anumită. Referitor
memoră o bucată
«Bate :fierul
zentă acecaş idee,

Ja acest punct,cu toții ştiin că mai lesne se poate
în versuri decât 'una în proză.
i
pân” e 'cald» şi «baze fierul până e cald» repreînsă forma cu: mai multă putere de vieață o are:

«baze fierul. pân” e cald», care reprezentă ca: fond un adevăr,
iâr ca.
formă un vers.
|
i

„Când: reprezentarea 'unui adevăr. este prea: lungă; ea se
descompune în două sau mai multe versuri, de acelaș fel sau
de fe-:

luri deosebite.

In:

Ii

o

sunt două

Ajunge-o . măciucă.
“La un car de oale,

versuri;

în

Dă

i

3
Cine

poate,

II

Oase roade,
Cine

nu, nici“ carne

i

moale,

sunt patru versuri, din cari'unul:
Cine

nu,

nici

ma putut fi supus rimei, acea inlesnire ce” şi-o" crează ' niemoria şi
care constă din asonanța vocalei sau grupului de vocale accentuat”

din cele din urmă cuvinte ale versurilor.

;

Exemple :

-

a

„."Dintr'o lume mare, largă,
Mi-am aleso puică dragă,

- Lungeşte-i, Doainne boala;

i:

Până s'a coace poama.

:

De-ar fi lumea de hârtie,
„Aş aprinde-o la mânie. |

“
i

Intre două
Nu te plouă;
„. Dar cu.una,

DI
e

|
.
-..

„i:
„.

pa

ai

-

i...
E
i

Totdeauna.

:

a

i

Lp

Am vorbit dară despre acea înrâurire exterioară, despre actele
reflexe conduse din creier la limbă: şi exprimate : în' forine „ritmice, .
cari nu-s altcevă' decât nişte: cântece: reduse
..

la :câtevă. versuri. : :
.

'

2. Făcând! statistica cântecelor ştiute de :-mai mulți Români
capabili de' a şti; vom : 6ăsi între diteritele feluri. de cântece. „nişte
proporţiuni ; făcând aceeaș. statistică într'o colecţie care nu s'a! oprit

la un anumit soiu de cântece, pentru aceleaşi feluri vom găsi ace-

leași proporţii.
|
a
Cele mai multe,- pentru noi Românii,.vor fi acele cântece
scurte -de câte două şi, de cele ' mai. multe ori, .de câte „patru: verSuri, pe cari ne-am :obişnuit-a le numi chizituri „Sau. strigăte -în. joc,

după prilejul în :care se 'aud,-sau satirice, Pișcătoare, de: luareîn râs
sau de zeselie; după cuprins...
e
i
a
«Pretutindeni sunt fete, da; dintre cari unele leneşe, da ; deci :.:
“Omu

?n lume, multe vede:

“La o casă șapie' fete;
Cânele moare de sete;

|
: ...-....:

|
-i:

Sau :
Omu ? n Lunie; “multe vede:

La o casă patru fete
Și fântâna sub perete:
Cânele

-:

a

moare de sete!
sate

?

Sar puteă boteză. aceste roştiri zicale, etc., dar ele. sunt mai
aleş nişte scurte "cintece născute din nişte observaţii ; şi, cum observaţiile sse pot face în acelaș timp, în, mai multe locuri, concretiza-

rea lor se va putei face în acelaş timp. “Întregpoporul le crecază şi
deci autorul lor e întreg poporul.
lată deci pentru ce susţinem

pulare e înfreg poporul,

că autorul

adecă: acea

cântecelor noastre po-

sumă de Români

trăitori

dela

Tisa pân” la Nistru şi din ţărmul Dunării până ?n fundul Maramureşului ; acelor Români li se. cere: însă să . aibă acelaş vocabular.şi

aceeaș sintaxă.
se
Deci prin cântece populare, sau i dacă rnise ingădue,

|
prin

cele

mai populare dinire cântecele populare, înţeleg acele versificaţii alcătuite
“deodată de câtre acei: unul la sută, la. mie, la zece mii, din cei ce

trăesc cele zece, o sută, o mie de regiuni mai de seamă ale românismului

cu acelaş graiu.

tă

„> :Mai puţin populare.sunt. acele cântece izvorite deodată prin
+
cei:
anul la ;o sută de mii, din. pomenitele regiuni; şi așă mai departe...
Odată. „aceste, cântece cu vieaţă, urmează progresul . în calitate, ,
„care constă mai ales în desăvârşirea formei, “când un, cântec popular umblând

din “gură în gură, se trunchează sau; se întregeşte intr'o

regiune ; paralel 'se obţin: aceleaşi. forme şi în alte regiuni. .
- Acestea din urmă sunt'fo! populare şi autorul lor este: iarăș popar ul.
„Din totalitatea . cântecelor, închipuindu-ne', că: le scoatem pe:

acestea, ne rămân celelalte, cari vor zugrăvi felurite situaţiuni, îm=:
prejurări sau. accidente „mai - rari ; acestea sunt -mai mult localnice,

menite să :trăească şi să

piară-în

Ele sunt alcătuite. de: unul,

— un

acele locuri

în cari Sau născut,.

fecior, dar. mai, ales. o. fată, — cu,

un sânge mai aprins.. Acesta sau aceasta închipuindu-și că: trebue să,
fie cinevă care a'scornit cântecele populare, alcătueşte şi el sau ea câte,

un cântec,: fie din nevoia: de
pe care

în

graba

inconştientă

a-şi îântă-sau plânge situaţia sa proprie:
n'O găseşte zugrăvită în altă

parte,

fie pentru a se fâli, pentru a se puteă numi izzoditor, adică «autor».
—dacă se poate întrebuinţă. acest termen. ...,

|

'5

Răposata mea. mătuşă, Paraschiva: lui Iancu Mareș,: din Negrileşti, jud. “Tecuciu, una din! cele două fiice ale ei, Maria, măritată în "Țepu cu Neculai -al'.lui Ioniţă Rugină, şi unul din feciorii
“ei, orbul Mihalache, sunt vestiți “prin părțile 'noastre pentru: aplecarea ce-O aveau şi--0 au îna memori Şi mai

ales în:a alcătui din

“nou. cântece. .
SR
a
DR
* Căci e un suflet, o vatimă șişi jos în popor şi «sus». la: cei
cauţi şi ca atare, dacă miar întrebă cinevă : «de ce unii din popor
'alcătuesc cântece ?»,: i-aş răspunde tot. cu o întrebare :. «dar oare.
„de ce- avem

ași de multe

şi mărunte

reviste literare şi de ce' acestea

cuprind un noian. de literatură şi altul de vorbărie ce sună din coadă?»
Acum să vedem cum se alcătuesc cântecele. Sâ umblăm .în
taină şi să surprindem., lată unul :
La 5 Mai 1905, tlăcăul Alexandru al lui Ion al lui Mihai Popa
din Satul meu, pleacă la. coasă în jud. Covurluiu, în com; Plăcinta,

aproape. de Pechea, la un proprietar, Ioan Lascăr. .Pe.acolo îl apucă
dorul ibovnicei lui, Catinca lui Pavăl Ferţu, tot din Țepu; şi ca
să și-l potolească, îid trimite un răvaş

Din acesta, iată câtevă. părţi::
|
iai

alcătuit numai, din” cântece,

”

Draga 1 mea,
"Teri intrând pe'o portiţă ji
Aa
Iatâlni o porumbiță ; - îti
„Porumbiţa îmi spuncă î 1 i
ci

5”

i

„fi
=.
..

— Catinca nu te-a uită.
pi.
Dă, Doamne, să fic-așă! ....
..

.

ti

DEI

Fuică dragă,
Nu am

„+
2.

iza

N

j

ii

stare

La: mâncare,
“Nici-hodină Ia culcare,
Pentru: dorul dumitale!

Şi :
«Draga nea, Să. uu-a-ţi paie Iucru de glumă vorbele cari fi l spui,
şi tu la înimă-să Le pui,

căci din

inimă

mea

au îeși! + d

Şi, ca sfârşit la scrisoare,
a
Ți-aş mai da o sărutare,
m
- Să-mi trimiţi şi tu scrisoare;
;
Pe scrisoare,
Mândră floare...

za

i

6

Şi pe întreg .râvaşul, nici o îndreptare nu se vede..

Iată un altul, un ostaş, 'Căprarul

C. Gh. Ciobanu din: com.

;Silişteanca, jud. Suceava. Despre dânsul, d-l V. “Savel „din
Bucureşti
ne comunică următoarele : «Când îmi fâceam stagiul de plutonie
r, Câ-

prarul Ciobanu îmi dă întro zi programul de dimineaţă, cum erâ-obiceiu, şi pe cealaltă văd începutul acestui. răvaș în versuri.
Cânda sunat ruperea, i-am întrebat de unde sunt versurile din dosul program
ului. Mi-a răspuns ca început o scrisoare iubitei, dar na avut
timp so

isprăvească. Spunându-i s'o urmeze, a: doua zi nu mi-a. mai dat programul,

deoare

ce eră .acelaş

ca . în ziua

precedentă,

insă

mi-a.

dat

cu sfială răvașul compus din patru cântece», din cari .cel de-al doilea

“urmează

:

Foaie verde de mohor,
De mine de ţi-a fi dor,

:

Să te sui în foişor, ':
Să-ţi faci. ochişorii roată,

Să te uiţi în lumea toată,

să pe mine mă-i vedea.
Pe şesul paltinilor,

-

-

”

Purtând dorul fetelor ;
Că de când am mai crescui,
Tot cu fete ani trăit..:

* Jar peste doi ani de zile,
"De-oiu veni acas! la tine; |
Sa mă ţii, puicuţă, bine,
Cam trăit bine cu tine!

lată şi pe un al treilea, pe Mihalache LI. Mareş, abordând,
nu un cântec uşor, nu o doină ori o strigătură, ci genul baladei,

aproape străin împrejurărilor de azi.

In vara anului 1904, la “aria proprietarului I. Giurgea din
satul lui, se întâmplă un acciden t mortal: O fată străină de 'loc e
apucată de valul batozei.
Cântecul alcătuit de acel neștiutor de carte urmează :
Când soarele răsăriră,
Sa dus Lina la mașină.
Toate locul şi-l găsiră,
Numai

Lina

n'a găsit,

Pe batoză s'a suit.
|
Când maşina se pornită,
De hrănit se apucară,
Nici doi snopi nu destezară

Şi valul o apucară.
Maşinistrul o văzură
ŞI mașina o opriră;
Nici un om

nu mailucrară,

Toţi la Lina se strânseră.
Boierul cum auzi,
La vizitiu porunci :

.— Pune caii la trăsură
„Şi să mergem

la mașină,

„Că mi s'a 'ntâmplat o crimă.
"La maşină că porniră,
Drept la Lina c'o trăsură ;

In trăsură că o puse .
ŞI la spital că o duse...
—

Opreşte

caii, cucoane,

Să scriu la maica o carte,
In neagra

străinătate,

"Să-i spun că m'am logodit
Și mire-i negrul pământ;
Pe mine

nau

cununat

Vreo două scânduri de brad.
Maică-sa "cum

auziră,

7
Straiele că le strânseră
Şi la Lina că plecară.
Şi

Lina

cum

|, „AMozica i-a poruncit ;
|
La țintivim o porniă,

a văzut-o,

_

De trei ori a leşinat
Și-apoi viaţa că şi-a dat.
Boierul da a văzut,

„|

Că

|

aşă

i-a

fost soartă!

“ „ălci, dragă copiliţă!*
Aşă mozica-i cântă,
Toată lumea suspină ! .

.

ȘI în chipul acesta, în fiecare colţ al neamului nostru ieri Sai
alcătuit, azi se alcătuesc şi mâni se vor alcătui cântece de acestea
şi de alt soiu, potrivite stărilor sufleteşti ca fond şi stării graiului
ca formă, — un graiu, se înţelege, tot „mai necurat și poate cu un.
cuprins tot mai prefâcut, după inrâurirea timpurilor nouă.
Aceste- producţii sunt mai mult sau mai puţin literare, — până
la zero şi sub zero; dintre ele unele circulă sub întâia lor formă în
care au fost turnate, altele cu alte forme.
Poetul, sau ca să nu ne bănuească nimeni că avem idei pre-

concepute, alcămitorul cântecelor populare le alcătuește pentru un timp,

pentru O împrejurare, în care se află sau şi-o închipue, şi apoi'le
dă drumul.
Este o clacă; fete, feciori şi. insuraţi aşezaţi ca un zid la prăşit
popuşoi. O fată mai deschisă trage cu coada ochilor şi i se pare
«lucru necurat» între vecinul şi vecina ei din dreapta şi începe:
Frunză

verde trei surcele,

Frunză trei surcele,
Nu-ţi mai strică ochii, lele,
Ochii, ochii, lelc,
Frunză verde alămioară,
Verde alămioară,

(Pai să te pomenești
Te

pomeneşii

chioară,
chioară!

-Şi dacă acest cântec place şi altora,. el râmâne; dacă. nu, «o

fată cântă
priude;-îl
ropot de
părţi mai

odată» şi atât. Dacă place, vecinul, şi vecina mai ales, îl ţine “minte, şi-l spune cu alt prilej, la o şezătoare, la un
brâu, la un cules de vie, la o cumetrie,.ş. a. Dacă are
cioturoase, le schimbă şi urma i-o netezeşte..

E nimerit, cred, să pomenesc aici şi pe marele “nostru “Eminescu; poetul, ca un iubitor al literaturii populare, culege cântece
şi scrie:

Alei, neică, alei dragă!
Cine vrea să ne 'nţeleagă,

Vază frunza cea pribeugă

8
Că-i ca viaţa noastră "ntreagă !
Depărtarea toată strică,

"De nc-alegem cu nimică:
Viaţa

Iar mai

jos, ca un om

trece, Iruuza

pică,

cu un suflet: al lui, ca. un

altul, își adauge varianta sa proprie:

om

ca oricare

Alei, Veronică dragă,
Uite frunza cea pribeagă,
noastră

E ca viaţa

'ntreagă!

Alei, dulce Veronică,

|

Depărtarea rău ne strică, Nu ne-alegem cu nimica:

Viaţa trece, frunza pică!

Un

cântec, cu cât are

mai multe

i

variante, cu atât

ne arată

„mai mult că-i ţesut pe un motiv mai general, mai naţional. Aceste
cântece, încă

odată; sunt

cele iai populare

şi, în cercetările

estetice

sau etnice, acestea trebuesc analizate ; celelalte, partea cea mare, deşi
Sunt fot populare, prin faptul că trăesc pe întinderi mai mici şi au

caractere particulare sau izolate, le numim

locul: lor de vieţuire.

cântece de țară, după
,

3. Ştim cum se împart de obiceiu producţiile literare : proză
şi pori ; ştim apoi că avem și proză poetică şi poezie în proză ; că

poezia e de atâtea şi atâtea feluri şi că fiecare din aceste feluri,
unindu-se prin liniuțe câte două, trei sau mai multe, dau naştere

altor specii ; și așă mai departe,
să mai aşezăm

când, ne mai pricepându-ne

cutare bucată, o trecem

Clasificările, în
de vedere. practic şi.
O deosebire se
tulă greutate, cu toate

unde

ca încheiere la zaria /

“orice materie, se- fac mai mult dintrun punct
nu logic, mai mult de ochi decât de adevăr.
face între animale, plante şi minerale, cu descă fiecare din aceste regnuri.au însuşiri aproape

veşnic aceleași; cum. dară se vor -puteă stabili deosebirile între fe.
luritele producții jiterare, originale şi populare, cari. întruchipează

fiecare un suflet ; și cum s'ar puteă clasifică sufletele, adecă sentimentele ?
„Câte colecţiuni de poezie. populară au apărut până acum, fiecare şi-a avut o împărţire proprie a materialului cuprins în ele ; dintre toate însă, cea mai practică mi sia părut împărțirea din colec-

ţiunea d-lor Dr. loan Urbau Jariil și Andreiu Bărseanu, Doine şi
sirigăluri din Ardeal, pe care: am luat-o şi eu, cu mici deosebiri:

9
- Având în vedere” mulțimea lor, am pus cântecele bălrânești în
frunte, iar unele din subimpărțiri; cari: mi sau părut mai: înrudite,
le-am cuprins intro singură specie. Cu toate acestea, să nu se creadă

că fiecare cântec stă în chip desăvârşit la locul lui, căci' un: cântec
poate 'sta foarte bine şi în mai multe

locuri, după subiectul

ce se

zugrăveşte şi mai ales după interpretarea acestei zugrâviri,! în “întregime, în parte, şi mergând astfel până “chiar la iîntonarea unui

cuvânt.

singur

+

4. Am

pomenit mai înainte chipul cum

un.cântec

trece din.

|

ro memorie :intr'alta, dintro gură. întralta, cu prilejul adunărilor
de tineri la muncă (clăci boierești şi :pe la proprietarii-cu mai. mult
pământ), la clăcile de.lucru casnic (sezători sau urcării), . la jocurile
mărunte “unde se strigă.
sau. se 'chiuie în zilele de horă (sărbători),
nunţi, cumatrii și lăsaturide sec, în cârciumi la băutură, pe la gospodarii cu crame,

pe drumuri -zând mai

ales se: întorc. dela

cu prilejul cărâuşiei, plutăriei, ş. a. —

câmp,

i,

Toate acestea patrecându-se. în Fuprinsul +unor anumite regiuni,
între indivizii acelei regiuni,: ar zădărnici orice. amestec: străin-. mai
pronunţat, în cântece. Într'un cerc oricât .de larg, aceeaș avere .iterară rămâne neschimbată ; cântecele de munte ar - “rămâne. ca atare,
cele de deal asemenea, cele de. şes la fel.
iii.
Frământările omenești, insă: aduc cu: ele frământări. îîn toate şi
pria urmare şi în cântece, căci. .oriunde ar. fi omul, el: nu :.se.desbracă . niciodată de complexul fiinţei. saie,. ci caută„să fie acelaş;..
Intretăierea sau 'amestecarea cântecelor.:se face: sub: “formă. de
împrumutşi are. drept cauze mai:de. seamă pe. următoarele: .::
-.

+ —

ţinuturi

Oustea

care

chiamă

pe tinerii. regiunilor

de. recrutare.

îndepărtate :întraltele:: Aceşti. tineri, sfioşi „la început,

din

neo-

rientaţi în părţile unde au ajuns, se privesc: mai: întâiu. ca: sprăini.
Cu. incetul” însă, împrejurările. comune precum şi diferitele mărturisiri ce-și fac, ii apropie pe unii de:alţii

și-i înfrățesc;, atunci

afie-

care îşi dă drumul», după. cum :îi îndeamnă. firea şi, în „această extensiune sufletească,. vedem mai. ales'prilejurile când se cântă.. Mehedinţeanul cântă,..Putneanul și. Dorohoianul. ascultă ; cântă apoi cei
din urmă şi ascultă: cel. dintâiu, “iar. după-ce şi «cea din urmă: pâne
Sa dus, măi, sa: dus !p,: pleacă fiecare pe la: vetrele lor. Acolo, unul
între ai lui 'are pomenitele prilejuri când își va aduce aminte şi de
zilele petrecute în oaste, 'cu toare: cele erele şi "rele, dar mai ales cu
toate cele bune ale l6r, cit cutare şi „cutare, „cu „«cântecele „pe, car-

ț

10
le spuneă unul din

cutare Sat... ; Straşnice cântece

mai spuneă,

măi
vere, Sâmbăta sara când nu: erau teorii, când
domnul sergent ne
strânge împrejurul lui Trâncan. șcripcarul și-al
lui Trică cel meşter
din „cobză Ip .

. PI

a

.

,

i

De-l îndeamnă unii să cânte, el porneşte.
şi alşii ascultă, și
dintre toţi unul îi fură cântecul, și dela
acesta altul.
N
„> Munca ce împrăştie oamenii ; acei «Bucovineni»
ce-şi părâsesc

câminurile spre a scobori vara pe lanurile Moldovei,
acei 'cio-

bani ardeleni cari.ajung până către Dunăre,
nesc statornic Ialomiţa, Brăila şi Dobrogea
;
ai lor, cari sau împământenit în “Tulcea
şi:
„-.. Fiecare din-aceştia se strămută cu tot:

din . cari mulţi stăpâacei «veterani» cu toţi
Constanţa.
E
ce au, văzute şi nevă-

zute ; mai, târziu îşi arată printre altele şi averea
lor sufletească,pe
care: niciodată n'o pot :feri de împrumuturi.
a
—. Tiparul - cel atât, de: binefăcător şi cel atât.de
primejdios
" câte odată. Aven colecţii bune şi rele,
unele
scumpe şi neaccesibile,
altele mai mărunte,
. mai ieftine, cari se împrăștie pe la - iarmaroace
şi pe. cari” țăranii, feciorii, le cumpărăș. pe
această.
cale,. amestecarea
cântecelor se.face înti'o măsură însemnată,
- PER
Ea

Am avut1 revista de folclor Sezăloarea din Fălticeni
şi avem.pe
Ion Creangă din Bârlad,. cari au culesşi
culeg din toate. părțile
și împrăștie. iarâş în toate: părțile. O 'spun : fiindcă
ştiu : aceste reviste .se : cetesc de :cei

ce le "primesc, în. mare

parte

invăţători

şi
preoți, dar le cetesc mai ales -cei ce nu le primesc,
cei priri a căror
mână trec'-până să ajungă la adresa lor. Un abonat
ne: cereă-:din 12
„Humere -șaple,.pe cari nu le primise, dar . peste
puţin ne vestiă că
le. descoperise -prin

. 'sat:. unul la notar, altul. la jandarm, altul
scăpat din mână de vătăjelul.ce le: împărţiă şi altul
uitat .chia; acasă pe
masă, de către însuş factorul “poştal.
pi

-1 ut Cântecele:
ce! fiecare număr. cuprinde, se cetescși se
“învaţă de
cei cari ştiu ceti.: Dacă revista nimereste la
cel ce n'o plăteşte, apoi

de multe ori aceste: cântece se întoarnă din nou la
redacție prin colaboratorul care din nebăgare. de seamă mi le” trimi
te spre publicare.
“Primesc prin urmare cântece din Suceava drept cântec
e din Dolj şi
pe

cari i«lon Creangi» le publicase cu o lună. mai înaint
e,
„Avem

,

apui reviste cu rubrici de folclor, potrivit unui
program

: 1. Când.se alcătuiau aceste rânduri, Șezătoarea
d-lui Artur Goroţei

își suspendase

apariţia;

astăzi:ea urmează

anumite perioade de vreme.

în coli și volume

”

nelegate «e

Ă
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sau din lipsa materialului, avem reviste populare enciclopedice, avem
chiar gazete de cel. mai aprins ;politicianism, „cari, pe timpul secetei
de vară
ră şi al sscetelor de. vacanşe_ parlamentare, își
iși umplu, coloanele

cu cântece extrase din, alte părți sau chiar. inedite. ia
|
Toţi - aceşti i fâctori—ai- piiblicisticei duc. şi „aduc dintr'o “parte
intr'alta, de peste “munţi şi peste :munți, de. peste Prut și peste Prut,
de peste ocean chiar. şi peste îndepârtatul . ocean, spre 'a ;le .amestecă
aceste. cântece mai întâiu și sprea le da în. urmă. pradă prefacerilor.
Aceste prefaceri, aceste.strâmutări, aceste înstrăinări constituesc
o primejdie. pentru „caracterul

regional al: cântecelor, dar:ea

nu.se

poate înlătură cu. nici un preţ.: Astăzi suntem ajunşipe acea. treaptă
„de scară, de unde prea cu greu putem cunoaște colţişorul de .pământ, patria unui cântec; de aceea, dacă am fi pe deplin încredințaţi de cinstea celor cari culeg, poate nici nu.i-am. mai sili.
sau rugă

'să'insemne
-sub cântece numele celui ce i l-a spus și. locul culegerii.
În această culegere .de cântece,
-tarea locului.

mam

mărginit

numai

la ară-

„Yin la punctăţ; cel mai greu. de. discutat, căci trebue să
fate” O :cumpânire între greutăţile materiale. mai ales ce le întâmpinăm; cu culegerea. și : publicarea cântecelor de țară. şi între. foloasele ce le putem aveă dela aceste cântece. Cu acest prilej, . trebue
să pipâim din nou dictonul. Jai V. Alecsandri : «Românul este poet
sau

nu?

-

_

aa

Dar mai întâiu,: ce înseamnă ca fi poet 2
Răposatul B. P. Hasdeu, . scriind „despre. Eminescu, a dat o minunată defihiţie poeziei: «Poezia este o căsătorie a realităţii. cu idealul în sufletul poetului; în acele momente când poetul e poet, —
poetul fie el cât de mare, nu e poet întotdeauna, — în acele momente

prin. urmare,

"vidual ca oricând».

în cari el este

mai cl, mai . însuş, mai

indi-

Prin urmare, pentru a şti dacă cinevă este poet într'o clipă, tre=
bue sâ-i cunoaştem idealul şi realitatea care îl stăpânesc sau îl aţâţă.

Cercetarea acestor domenii:nu se poate face decât de o minte,
şi mai ales.de către un suflet pătrunzător, de acel care,are marea
aptitudine de a se. puteă substitui .feluritelor stări sufletești prin cari
poate n'a trecut niciodată, în mijlocul unei realități care nu l-a privit şi adesea nu-l priveşte.

"În

asemenea im prejurări fericite, acel "cercetător își poate: face

_12

cel multo convingere pe care n'ar putea-o împărtăşi decât
cu greu
altora, cari,şi ei la' rândul lor, trebue:
să: aibă acele. înclinăr
:de'i a
se puteă substituila citatele 'imprejurări spre a înţelege.
Cu alte cu-

-vinte, cu greu se'

a'găsi
unul care: să: vorbească - din “convingere :şi
€

un altul'care “să“asculte-şi să” fie -conțins. Î ..!
":** Până acum,în critica noastră, 'poezia populară s'a
judecat din-

trun 'punct de vedere

de' cele mai multe 'ori greşit. Sta luat cu-

vântul poet, poezie sau artă în “înţelesul 'cel mai strict
al

lor.şi s'a

întrebat : : «Poporul român se poate: socoti “poe şi-cântecele
: lui se

pot“ socoti 'poezii ?»: Şi prin «poporul român» 'nu - s'a înțele
s. ceeace
cu alte prilejuri
'se înţelege; prin aceste -vorbe: Sa zugrăvit: poporul
român dela țară, acea parte care ocupă locul întâiu ca număr
și locul
al doilea ca cultură:
Ia
ae:
1.
“Dacă şi „noi am înţelege “prin-. popor "români -pe cealalt
ă "parte,
“pătura mai cultă, capul care poartă trupul, și am “într
ebă : «Este

acest -popor român 'poet 2»: Ce .ni Sar răspunde
?-.:
Poporul, acest autor anonim, cântă bine sau

i
rău, dar cântă;

culegătoride
i cântece: culeg bine sau răv, dar-culeg şi mai
ea
ales puEA
RIES
dlică. Nimeni din popor nu-şi
poate reclamă acest furt = “de propiieetate; nimeni'riu poate reclamă mai ales momentul
fartulai. ::
+: Pogţii

noștri chemaţi, când încep să-și scoată - volumele,
aleg

ce-i bun sau ce [i se pare “hun, tot ce areo “va
loa
. litera
re
ră, iar
restul
, ” încercările, “acel: material - de ucenicie, îl
aruncăîn foc sau
îl închid în sertare, Numai, ceeace dau ei
zic că-i al lor şi nimic

altcevă, Se întâmplă chiar ca mai

tărziu să-și" scoată din

'catastivul
operel
lor or
'chiâr lucrări: întinse, cari” nu le mai pla.” Poporul
însă,
poate face el acest lucru ? Nu.: Tot 'ce culegătorii.
culeg, se. strânge
la

un loc şi se di sub etichetade «literatură populară».
-:

1.
Vine apoi critica şi judecă pe poeţii: adevăraţi
; lasă'la oparte
încercările tinereţei,: lasă: la o' parte amurgul carier
ei --literare şi păstrează numai

numai

bărbăţia ; şi

câtevă bucăţi

de' glorie.

Et

în această Wârstă, e

deajuns să găsească

puternic; spre a consâcră: autorului
De

n

i

ii

„“Acelaş critic, şi: de cele' mâi niulte

i

lor titlul
”

i

n

ori altul, vine "de cerce-

tează şi poezia populară, deschizând cutare
colecţie voluminoasă, sau
'cutare revistă
'de folclor. Şi cetește şi: cete
pânășt
oboseş
ete, şi când
să arunce cartea!
din mâni
dă: de ,
'aceste versuri,"la “cari” se: opreşte::
„is. : Şi-şi. resfiră penele : -.., .Ca mândra'sprâncenele.
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Atunci,

cu o dulce. ușurare, exclamă: că,

iată cevă. frumos,.

prea frumos, dar păcat. de-acest grăunte de aur, aruncat într'o
cirlă dia care cu greu.il poţi scoateÎ» |
- După un alt. răstimp. mai află câtevă versuri :
Frunză

mo3

verde trei aline;

Cine mare dor: pe lume, :
Impruiute dela mine,
Că eu am şi-mi niai rămâne !
e

«A,

şi aceste versuri sunt frumoase ; iată.

O adevărată

'strofă, ,

care ar, face cinste oricârui poet (păcar că alune nu rimează cu. lume
şi, mine cu rămâne, dar oricum, parcâ nu se bagă "de seamă) ; dar.
oricum, păcat de. acest. grăunte de. aur aruncat; într'o mocirlă_ din,

|

care cu anevoie îl poţi scoate».

Ş

« şi mociria-i
Şi .tot astfel, înaintând mereu cu cercetarea, află că,
mare, dar, — dacă-i sincer şi poate fi: sincer, — şi firicelele” de aur
sunt multe.
„La sfârşit,.se inţelege, e practic lucru să se uite : puţinul iinnecat şi să râmână ţintuită în minte numai massa, din care se vor
far dacă şi noi vom
nu ca 0. râsbunare,

a

|

trage concluziunile.

!

face la fa, nu dinte un spirit recalcitrant,

ci urmând

acelaș sistent,. şi dacă

am

adună, toate,

maculaturile _dela: introducerea” tiparului în ara, noastră,. dacă „apoi:

vom confiscă toate. manuscrisele. răposaţilor,

bătrânilor şi rai ales.

tinerilor noştri, dacă toare acestea le vom pune întrun sac, dacă le
vom amestecă :bine şi. dacă la urmă vom. scoate: bucată cu bucată,
şi le vom cotă, câte mii vom trebui să cetim, până ce vom da de;
SR
cine ştie. ce. variantă a «Luceafărului» ? i
Aşă

este!

- Sa publicat

SR

bun şi râu din. literatura populară ; s'a publicat

pentru a pune în mâna învățaţilor noştri feluri materialul, de stu-,
diu. Unul caută poezie, artă; altul se interesează de sintaxă ; altul.

studiază dialectologia;: unul urmăreşte dragostea ; altul pacriotismul,.
alţii altele. Şi culegători: au. stat „cu urechile deschise şi au răspuns
tuturor. Dar când a venit artistul, cel ce căută arta, a nimerit toc-.
mai la movila altuia, şi atunci, vai!,
Aceasta mar însemnă că de acum încolo să nu se culeagă

toate cântecele cari cu țoie sau fără voie se vor. întâlii ; dimpotrivă,
culegătorii!. trebue. sâ-şi, închipue :-a priori, că: tot ce-i cântec: “popular.
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Prezentă un interes şi deci “să-l copieze
şi să-l dea: tiparului ; să nu
se teamă de critică: artei, care nu-i decât
un căpitol din marele stu-:
diu care îmbrăţişează acest gen de produ
cţie populară. Ilustraţiunile acestui capitol:le vor. face
'numai anmile cântece
cari sunt şi cari trebuesc alese ; aceasta
să „se ştie de cei ce nu vor
să-şi piardă munca în zadar
;. şi cu acest prilej. vor scuti literatura
popul

ară de o ştirbire adusă prestigiului ei. .

.

"6. În popor, aceea ce numim noi
poeție, se chiamă cântec, dela
verbul a cântă. Din înțelesurile vorbei
cântec, două sunt mai de seamă:
Ciintec ' înseamnă melodie, arie ;'un brâu
e un "cântec, 0" 'mă-.
ruințică e 'un cântec. Acestea se mai' nume
sc şi cântări. «Ei, lăutare,:
ia zi-

miun cântec din scripcă, să-mi mai aduc
şi eu aminte de.0-.
dată 1...» Sau:
|
;
i
la
fă-mi ici o cântare, să te cinstesc
co ocă, două !»

Cântec mai însemnşiea
libret
zăul, cuvintele 'sau.. versurile. cari.
se cântă întrun fel sau altul.
aa

-"«Erumoase cântece năai ştiă cutare!» înse
anină că acela ştiă să
cânte frumos, adecă aveă las, viers (pron..
pop.: ghiers ŞI Vers) şi
câ vorbele ce alcătuiau cântecele erau frumoase
ia
...
E ,
” Mai
toate cânte

cele, dacă nu toate, 'se cântă, atunci.
când ele
se“ produc diniro necesitate. Când le vom
cere cuivă spre a le 'cu-:
lege, acela

nu 'ni le cântă; când însă acela 'cântă
spre. a-și. potoli un .
sentiment, le. cântă; adecă 'Tecitează: versu
rile însoţite 'de. o melodie.

"Cu care? Co melodie Oarecare, căci dacă
se găsesc” cântece
cu neputinţăde a le numără, melodii se găses
c mai puţine.
In 'popor'este vorba'a. dărlăi, care insemnează
atât cât a fredona.

Cine nu poate cântă

, cine însă ştie cuvintele unui:c
ântec,. «când. | îi.
vine, gust» începe,să dârlâească, să cânte după
cum îl duce mintea,
- Di
nt
toate: re
cântecele; cele bătrâneşti se dârlăesc, de

cele mai
multe: Ori, recitându-se unison şi repede. câte
-10—20 de versuri şi:
tocmai" celui din urmă, care încheie “un: perio
d, i se dă :0întorsătură
muzicală oarecare. Aceste dârlâituri,deşi sunt cânte
ce, nu sunt: melodii, .
„Un alt gen de cântece 'sunt chiirurile:
sau strigătele în: joc;
cari se rostesc: tot însoţite de o dârlâitură.
i
Pentru restul cântecelor numai, rămân melod
iile propriu zise,
cari se încrucişează între 'ele. în. toate chipu
rile și singurele. piedici
cari fac să nu se''cânte orice cânt
pe”ec
orice melodie, stint refrenu- .
rile şi cele două feluri de construcție ale cânte
celor populare... :
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Idea - greşită care a prins rădăcină; 'că- fiecare cântec are: o melodie,se datoreşte acelor” culegători, cari-au - prins cutare melodie

însoţităde cutari versuri pe” cari

l&-au- dat - publicităţii

ca nedesli-

pite. In chipul 'acesta 'au 'trecut- prin școli, de unde le-am învățat şi
noi. Cine va observă însă la ţară, va vedeă că lucrul. nu stă tocimai aşă.

Pentru acest cuvânt, această colecţie nu.are ca adaos melodii
populare, cu toate că întocmitorul ei are un mare număr de acestea.
In genere, între frumuseţa

cântecelor populare

şi între

cea 'a

melodiilor, există un raport constant, după regiuni ; de altfel aceasta
face parte din. gustul estetic îndeobşte. La munte, unde munca-i mai
puțină, unde; energia se consumă -într'o măsură

mai

mică, găsim.

portul mai frumos, jocul mai frumos, cântecele şi muzica; mai
Mai puţin la dealuri şi încă mai
absoarbe: cu totul pe. Român. .

alesc.:

puţin la . şesuri,. unde, agricultura:
a
ai

pă

.

.

:

a:

7. Cine nu recunoaşte că vremurile de prefacere se năpustesc
cu furie, ca.un .potop, săpând, dărâmând şi. ducând . la -vale .complexul domeniu al celor ce sunt şi înlocuindu-l cu cel ce pare. că
trebue să fie !
„E
Industria casnică piere.
de. cei nedumeriţi ;; se duce,
şi ducându-se, iea cu dânsa
şi cântecul ei.
Codrul sa dus de mult

nesprijinină "de cei înn drept, neajutată,
ca .pildă, năframa cusută cu multă trudă,
şi cântecul ei ; se duce. furca, se. duce!
'
şi şi-a lăsat locul brazdelor de arătură;

cu el sau dus frunza” şi umbra şi paserile cântătoare cu toată taina
lor; cu ele s'au dus şi cântecele codrului şi se tot duc. A mai rămas
grădina cu .pomii și Aorile, dar ŞI acestea 'se dus căci, le năpădesc

paserile de curte, cari . nu mai ai unde ciuguli + colțul de iarbă, le
năpădese caprele. sau. porcii, cari nu! „mai au unde să râme. Sa dus
omida, sau dus Atari, se. duc, prin urmare, paserile şi cu: ele
şi cântecele lor!
pi
Se duce dragostea curată, acea “putere plăsmuitoare de fericire,
căci greutăţile vieţii se. măresc. Astăzi «oul 'este: mai cuminte 'decât
găina»
şi feciorul'e om cuminte. El ştie. preţul. pe falcie,.pogon.
sau:
hectar precum şi rostul, capetelor de vită. Frumuseţea .se pleacă înain-.
tea averii. Frumuseţea se. duce și cântecul : omuseței piere; Răvaşele.
de. dragoste. nu .se-:vor mai trimite, de: acum' înainte..
Nici pe lună, nici pe soare,
Nici-pe vânturi călătoare, : -.

îi

|
zi

16.
ci le va duce

prozaicul, factor

poştal,

le va scrie. cel ce.ştie

scrie, în

schimbul unui. rachiuaș ;. ele vor. fi bine închise în. plicuri unse
cu
gălbănuș de ou şi timbrate cu banul scump. La destinaţie, va veni
un alt străin adesea ca să-l cetească, să-l tălmăcească. şi să-și: iea plata.
„Intro vreme, fata :ziceă ibovnicului ei :
.
Nu-mi

trimete, bade, dor

-

Pe buz:le tuturor;
i:
- “Trimete-mi, mai puţinte],.
„Dar viu mătale cu el! .

:
Si

Azi nu se mai poate! Şinu mai poate porni feciorul, pentrucă sarazi

prea'trudit'de muncă, prea-s. multe streji. prin sate

şi prea mulți.

trebă pe tatăl său, iar acesta-i va răspunde :

i

jandarmi cari păzesc rânducala. Feciorul va sta dar acasă şi va

în=
>

— Mai ai de muncă, băiete, mai: 'stăi,: să-mi plătesc din dato-i
rii, şi apoi m-om gândi şi la tine; ți-om găsi noi o fată
bună,

din oameni și cu aice!
"Inainte

-

vreme; omulse socotiă

N
aşă. cun

“trebuiă să

fie, cum

îi eră scris, şi altfel nu putea să se schimbe. Astăzi, nu. Din opincă
,

poate orişicine să se facă vlădică,şi trebue să se facă; trebue
să
trăească mai bine, căci oricine care nu e ţăran, e mai fericit.
Leafa-i

dulce, portul târgului e mai frumos; vorba târgoveţului e mai «fa-

“meloasă», «padicatru'» şi cvalțu'» mai altfel ca hora şi ca sârba.
Și,
se "nţelege,
_ "Barea pe valuri saltă uşor,
Inima-mi

bate, cuprinsă

de-amor!

sun
maiă.
alefel decât cântecele noastre de ţară.

|

|

Cine n'a avut prilej să cunoască vieaţa de târg, de mahală adică?
„, Dar câte nu-s. pricinile! In faţa prezentului, trecutul îşi des-

golește aparentele-i slăbiciuni zicând ca Barbu Lăutarul:
Eu

„ui

mă

duc, mă

.

prăpădesc,

Ca un cântece bătrânese! .

|

,

Cântecul de ţară slăbeşte “şi se apropie"de moarte, dar stârşi-.
tul lui se poate amână; boala'lui se poate. vindecă" chiar, dar
pen-

„tru a-l puteă mântui,

trebuesc. luate

măsuri.de “către: toţi şi: de o-:

dată; trebuește, o desmetecire obşrească, iucru peste putinţă!
.Stăm la căpătâiul bolnavului şi ceeace mai putem: face, e.
să-l;

îmmormântăm 'cu toată, cuviința, , e
Pentru a putcă păstră viitorimii oglind
: turburat
aă
x

chiar

a

___17
trecutului, tiebue

să

ne. dăm. osteneala să! culegem bunul și ..răul

care il mai avem, ca să-l putem; şti: odată;: Atunci: ne:vom.

bucură

poate, că am scăpat de :unele juguri:tiranice şi „vom privi morihanele de graiu şi simţire ale celor. ce 'au fost, măcar cu o curiozitate
de. om;străin; Mai mult însă .ne vine-a crede. că le vom privi ca

O. rămăşiţă 'sfântă, pe care vomiîmbrăţişă-o cu toată ..durerea.: celui
„ce; se; căeşte în. ceasul al urisprezecelea !. at
iig, Cântecele ce urmează, n după cum se vede, sunt culese: aproape
toate

dintro

singură

comună.

Prin

urmare,

din

câte

cemune

avem

în ţară şi “peste 'brazdele” “politice, cam atâtea colecţii am: “puteă aveă,
culegând numai ceeace ne iese în cale,:in:câtevă drumuri şi nu
pornind de mai înainte cu scopul de a le scociori în cele mai tăcute

unghere.
A face din acele probabile mii_ de colecţii un corpns, ni se
pare a visă un vis măreț pe care nu ni-l putem inchipui aevea.
Vom puteă aveă un corpus de cele mai răspândite cântece,
scoase din colecţiile cu caracter regional sau general, dar un corpus
complet nu se poate.
Şi întrun

caz, şi "ntraltul

însă,

vom

trebui

sau să' avem

co-

lecţii, sau să întreprindem culegerea cântecelor.
Avem oare destule cântece strânse, ca să ne putem mulțumi cu ele?
Nu!
Pentru Maramureş avem n colecția Tiplea şi Bud.
Pentru Bucovina nu ne-ajungei vechea colecţie Marian, unde

versul popular a fost îndreptat; lipsa o ştergeacum mânunchiul nou,
postum, «Hore şi chiuituri».
Pentru Banat, avem colecția Hodoș şi ne mai trebue;
Pentru Ardeal avem colecţiile Jarnik-Bărseanu, Bibicescu, Onișor
și foarte multe altele mai mici;

Pentru

Basarabia

nu ne putem

mulţumi

cu micul. mănun-

chiu Madau;

CO

=

1. Dacă ar [i rămas, fireşte, şi cele scoase, după: chibzuinţa Onoratei
Academii.
Pamfile, Cântece de”ţară.

[ii

0/9

Pentru Moldova de sus avem colecţiile Sevastos şi Vasiliu (pe
Canianu trebue să-l ocolim); Din Muntenia avem pe RădulescuCodin (Muscel) şi altele
mai. mărunte (Mateescu, Tuţescu, ăgejel, ş.a.).
Dar Moldova de mijloc și de jos, Dobrogea, răsăritul și apusul,
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"Munteniei, Oltenia ! precum şi: întregul țărm dunărean: nu:
sunt în
chip deosebit reprezentate, cu toare -că colecţiile G. Demi:
Teodorescu
şi “Totilescu au : materialuri de: prin acele părţi; iar revistele Șezăloa
rea
şi Jon Creangă culeg şi' au cules: din toate părțile; î: și:
i ui
„2
Acestea sunt'socotinţel
e mă îndreptăţesc Sâ indreptez.cătie
.câri
'Onor. Academie. Română . ateastă colecţie de cântece de
țară, strânsă

în marea ei parte din satul meu 'Ţepu, jud.“Tecuciu, începând
din 1903.
„a.
Către, mine. mi-am fâcut datoria aproape
pe deplin ;, și fiindcă
nu. mi-e .cu putinţă, să mi-o fac singur şi față de, ştiinţa,
româneașcă,

„mă îndrept, către acea parte. unde bat, vânturi prielnice
şi ; curate.
i:

Bârlad; 1 Fevruarie 1910...
i
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|
Meşterul Manole. +. - ai
Nezru Voda sta,

35

Sta .şi:se chitiă ss. nea
— De-a 'da Dumnezeu,

: Chiar pe: gândul. meu,

„Care 'mi-i întrece.

Pe Argeş. în:.jos,,

Eu.o sâ. pornesc ;
Şi-o.:să- poruncesc, :

40 Pe un mal. frumos,
:Negru Vodă rece
„Cu tovarâşi .zece,.

Poruncă: ee

“Treaba, să. pornească
Şi să. se 'zidească +
Sfântă ; mănăstire:

10

“Şi cu doisprezece. ;N

Ă

Pentru. poinenire,
„Chip. de: pomenire: |.)
Pentru: "nchinăciune.
Negru Vodă.sta,:
15 Sta ŞI se' chitiă.
€

.-

“Şi se.tot gândiă'

Că tot ce,câtă, . ic i;

El tor.nu află
20

Meşter după gând ;-i
Şi după cuvânt...

Şi el, şi-a;găsit: -e,
De-un meşter Manole,. :
Meşter de:zidit, :

Şi de; plănuit

|

25 Şi la început

.

i.

Și la isprăvits
i
De nu..i-a: plăcea, |

îi Un: ban; să nuzi ded;

De na. isprăvi, ; Ni

„39

„Capul: gziurui:;
pi
„Să-i ale şi, mâni,i
i

Şi nouă: pietrari,
Nouă : meşteri ..mari:
„Cu. Manole, .zece,::

Să le ;dea: la câni.;.) oi:
Şi el:mai aveă
Doispre ce.
e zidari

Şi ei. tot mergeau.;
45: Şiitot plănuiau . șI
Şi:nu mai;aflau..
„Loc .de mănăstire ;»

1

n
Ai

Şi de: pomenire, „i:
Chip. de -pomenire

50 Pentru închinăciune.
[ată,. cum . mergeau
Şi cum tot. zoriauv
Pe cale, „cărare,
Pe “drumul cel mare,
55, Ei mi-s ajungeau;

4

pi

Mândru 'flăcăuaş, >

La. oi strungâraş:,:!

Oile-mi :păziă, sp
Din, fluier. :doiniă ; 2

60 Şi. pu bindisiă,.

4)

Negru Vodă sta
Și se..tot,,chitiă, „4
Din gură „ziceă: .:j ori
— Mândru: „hăcăuaş,

65 Laoi strungăraș!. |
Pe unde-ai trecut;
Nu ai, fost văzut. ri
Dezun ziduînvechic
m.

ri

Şi nemântuit?
70 De vei fi văzut
ȘI vei da cuvânt,
Eu am furuit
Trei sute de oi
Şi-o sută de miei

Foarte învechit,
Foarte mucezit.

Negru Vodă sta

Şi se

75: Şi doi ciobânei.
— Doamne, Negru Vodă |.
Pe unde-am

trecut

Cu turma păscând,

— Doispre'ce pietrari,

"Nouă meşteri mari,
125 Nouă calfe mari

„„.„-ŞI Manole zece,

ȘI neisprăvit,: * .
Foarte: mucezit;.
„Şi că: mi-i de'turmă,
85 Că nu-i dau'de urmă,
Că vaș arătă

130 Aici să-mi 'durâţi,
: î» Chiar: din: temelie. -

Și v'aș îndrepră. -..«
Vodă ' ce-mi -ziceă?

— L-hai!'strungăraş,
9o Mândru flăcăuaş,
Puiu: de 'Românaș !
De ţi-a: pieri una,” *!

ie: ţi-oiu da două;

95

Și de: piere două,.:

Ţi-oiu da la:luc nouă!
“Foaie 'arțăraş,:
3 !

“Mândru! flăcăuaş:
“ La oi 'strungăraş,

?

ve

Tărma şi-a lăsat, 7

„Şi mi Sa luaţi

Tot:cu Negru, Vodă,:: Cu: nouă- zidări,:
Doispre!ce': pietrari, :

105 Nouă” calfe mării! ?

Şi Manole zece,iti

Care mi-i: întrece,“

i,

Pe Argeș'în”jos,

:

De-un 'zid învechit:

Şi nemântuir, i

! -:

„ Mândră „mănăstire, .
Chip: de'ijponienire:
135 -Pentru”uchinăciune.
Da -voi' casă! știți :

Şi să vă sili:

Altă 'mănăstire..:

fi.

i.

Să nu fie'n lume, .!

140 Mândră: și frumoasă,
-"Naltă “şi Chipoasă :':

Să. se mire :Domhii,

Domnii: şi'm păraţii.

Manole stăteă.
:145 Şi se 'socotiă, . :)

zi

Şi nu'zăboviă, : 1.-:ucrul că:porniă, :7
„Şferile ntindei,:. :150 Locul măsură:
Și se apucă, î::../

Zidul că! porniă,
Zidul că: sui:
Și se ridică, ! +: i
Geaba se ?ntreceă;

Geaba toti“zoriă -

“La, loc: de grindiș,
La: vede: desiş,”

«Pâna “săvârie,

Foaie de: laleă,-!!

Pe un'inal: frumos”
Ei âunimerir: îi!

Şi 'ei-âi aflat: + c

* 1- Care vă întrece,
Voi vă apucaţi |
Și să: vă, legați,

Planuri: că socotea !

100 Turniă şi-a uitat +

115

Și se tot gândiă.
lacă ce zicea:

„Spun drept cam văzut, ,
So Un zid învechit, -:

Un zid părăsit

I10

bucură

120“Şi se tot chitiă

j
i

„

Din zori „Până'n': noapte
Cu :sudori de: moarte,
160 Că. orice lucră;. :
Ziua -ce:zidiă,

€. |

Noaptea” se: surpâi!,;

Zi intăia aşă,

16

_

„210 Şi'pe zilişoare; .::::.»
Acas”. de vă duceţi;;

A doua aşi, ... : Lo cei
Ă treia aşi i:
Pân'la; săptămâna. -!

Nevestei nu spuneți
"Şi mâni: dimineață;
Pe rouă, pe ceață,t

Meşterii: siliau ': -“!
Și mereu lucrau, -Da' Manole sta,. -

215 Care sa „sili .
ă
La zid deia veni, -:i
Pe _ea.voiu zidi.:,

-El nu: mai lucră,
Ci mereu

175

gândiă

Foaie: de mărari; i

„Şi se” chibzuiă.
"ŞI.mi se:culeă, !!.
Dar.cum se:culc,-. îi;
EL

mări, visă

: "Visul 'aievaă,

ir!

220

160

”

i

225

meşteri mari:

*

--

Floare şi-o :laleă,
230 Ziua că zorii,
:
„Meşterii: lucră”,

Ci mi'.se rugă; -.!
235 Şi se tot uită,

..
dee

it

î-

Drumul

240 :Şi! mi-şi.aducei

E

Deci voi; meşteri“ mari,

Calfe şi 'zidari; î. î-

Voi dacă .voiţi

:, :

+
.:;

Prânz. de mâncătură,
Vin de băutură, :.
Şi veniă, venii.
îi
ȘI mi-o desluşiă.;!
245 Soţioara- lui, .
- Nevestica lui, ... :Floarea câmpului. :;;
Cât el o vedei,..:

«Pân'ce n'ăţi zidi
«Chiar în temelie-: «Tânără ŞI vie:

250

|
:î-

cercetă. . ::

Şi:venii,:veniă

„&Geaba tot lucraţi...!
«Şi vă stpătaţi,
NE
«Că
n'ăţi isprăvi
195

:.

ată că zăriă e i
Cinevă: veni

...!

Ca să isprăviţi. ..
Ceastă mănăstire,
20 Chip:de pomenire, Voi fâgăduiţi -. . .Şi vă juriiti
sc
Pe pâne,
'pe sare, --!
Pe sfitite 'icoanei.-i/

Că, ce-a fi săfie,. ;La zid. să'nu vie

Nici că mai lucră,

Pe zidul domnesc, -:

«De-o dalbă soție ln.

ŢI

Nevestei.a'.spus ... ;

Da” Manole sta,. -....

lată “ce-am visat: ...:
Se fâceă, fâceă;: -!
Și se arără.
Ciohodar - nemţesc

200

::

î.;

ŞI să se trezească...
De va să trăească! i.

i

De când nam culcat,

El că.tot strigă

mari,

Acasă de-a mers,

Și cu doisprece,:
Care nu- mă ?ntrece,
Voi nu mai lucraţi:
Şi mă ascultați:'!

Şi tot-cuvânră:

Nouă calfe

;..

i

Dar nu sau ţinut.

*:

— Voi, nouă: zidari,

Nouă

Doisprece zidari,

„Ei mi-au juruit, ..

Şi de se.sculi,: -

El aşi zicea;

..

Inima-i plângei,: i-

Mi
că-i
lă
venia n
ŞI se închină.
Şi 'mi

se: rupă:

e

|

(ur

-.

Cu lacrămi.de. foc;
+s;
S'o'ntoarne din. loc;
255. — Dă, Doamne, pe lume

|

ploaic':cu 'spume,

22.
Cum :na niai. văzut.

Oim ; de pe pâmânt.

260

Doar

Ploaie. cu puhoăie
Şi făct pâraie -. -..:

Doanine,

In gând ca să-i: deie,
Să se ducă?n. lume:i
După

GC

»

m

290

-

Şi nu l-a af;

B Doar. Sa: “ibori:

Şi sa: prileji”.

-.

Alta „ca să-vie,,..

-So zidim
de

i»;

vie.:.:

-Intunerec da,
Cum nu sa văzut ..
Pe aist pământ. ,
Şi ea tot-'veniă
Și veniă, veniă ....»
Şi. se. 'mpiedecă...
Și iar se:sculă,

.!

Şi nii sengrijiă --:..
Şi se nspăimântă; N:
î.

ic

— Dă,: doanane, un vânt,
Un vânt pe pământ,
Copaci: să: răstoarne,
Mândra să mi-o” ntoarne.
Doar..a zăbori,. Nu sa prileji;.!
In zid. de-a zidi.
:

La drum: purcedeă,:

Bucate: „Vărsă, :; Sai

Apoi 5enturmnă
Şi apoi-plecă. .

Munţii: răsturnă,

Copaci făsturnă „!
Şi ea, -vai 'de: cai
Pe drun tot zoriă:
Şi sapropiă!ii ..:
Manole-o - vede:
El mereu oftă::
;.
Şi iar se rugă zii:

..— Dă, doamne; „pe jume;
*:

-;
=...

După bou bălaa.
Că-i pierdut: den an.

Domuiu-l ascultă,

“Intuneric: mare...

-

Chiar în: temelie. .,
Domnu-l. ascultă. ;

Vântul că :porniă. „Şi suflă;:suhă,,
295

„ii

Şi tot l-a că

Şi la drum zori.

Şi se.tot:rvgă::

bou. bălân.

Că-i pierdut. de-un ân;

„Nici se "nspâimântă,

Groază, 'câ-i eră...

.

Dumnezeu,

Fă pe.gândul meu,

--

| Și umplu şivoaie, 4
Apele creşteă”
Şi mereu plouă
Ezra
Si mereu-turuă |. :..
Dar ea, vai de ea! ::Nici că. se: "nturnă, i

Manole-o .vedeă

i-

Bucaţe-a vârsă,
i
Şi sa: inturnă
|-;:

Că mereu veni:
280

EI

sa m spăimânită

Și Sa 'mpiedecă,;

.:

Dumnezeu că za;.
Ruga-i ascultă,. . .
Ploaie că dădea. . „i

Şi dete de-o ploaie;!

[36]
=
mn

Pe acest pământ,
Nevestica mea, ni î.
Inimioara, “mea;
ji,

: Mândra. a vedea“
Şi: senspăimântă, in
Doar de-a zăbovi -:
Alta de-a. veni,

In zid de-oiu zidi!
26ş

Cum nu saxăzut:

-.:-

ŞI dacă. află,
Măcelar

î-

câtă:

.-.!

Şil măcelăriă ; -. îi «2

Și dacă-ligăriă,

Bucate-l fâceă;.
Şi dacâipâiă; .

-,

i

Cu grabă plecă. . ;
Şi la-.drum zori! =
"Şi veniă;: veniă,
lată'că sosiă !

i,

y

lar bietul Manole,
Meşterul: Manole ..:

23
Mi se odndură, i
Mi se: 'ntunecă. . .:!
- Şi cu grâiu. grăiă:..
— Doispre'ce pietrari,
355 Nouă meşteri mari;.
Luaţi de-o zidiţi, -.
„Să

nu. mi-o:trudiţi,.

S'o zidiţi de vie.
360

"Chiar în-.temelie....
-. Meşterii 'râdeau ...

Cu gura grăi:
— Taci, mândriţa mea,
400 Ca: Dumnezeu vrea:
:„La el.să te iea,. |
Şi noi.să gătim -,
Şi să isprăvi i

405

Cine l-a lăpra?.:.::

Şi.cu ea.glumiau:

Şi-apoi mi-o :luau,.
Pe zid mi-o puneau,

365

In zid. o.zidiau.:. ..

—: Zânele-or: vedeă .

410

Dar ea, vai de ea,
Ea nu mai-râdeă..,
Ci cu. graiu. grăiă
:
-— “Doispre'ce pietrari,
Nouă; meşteri mari.!
370 . De a fi-cu glumă,,

Și mi

Dulce. legănare,... .„„Pâm

„ată,

Nimic
nu :ziceă, :

“Ceată "mpărâtească
Și. cu Negru Vodă

Şi boierii, ţării,
"Trec, la mânăstire
Ca să se închine.
lată cajungeau . :

Şi ei de-mi. vedeau,
Mult: se: minunau. .
Luna că stăteă,
Soarele mergea !
Foaie şi-o laleă,
Negru Vodă sta, ;
Sta, şi se uită.. .

ȘI tot S'auziă,

Și se deslușiă :
— Manole, Manole,

2 Soţiorul-.meu, :.. 2»
390:: Dulcişorul. meu,
Lăptişoru-mi „curge;

395

uta

Trupuşoru-imi

frânge!

ni Manole-auziă, |.

Cu oftar of,

isprăviă,

„Cu opt harmasari,.:,
Trăsură domnească, .

Pân” la -pulpişoare
Dela pulpişoare,
..:
Pân”
la. ţâțâşoare |
Dela ţâţâşoare, .. .. ui:
Pân” la. ochişori..|
Meşterii :zoriau .-.:;
ŞI mi-o învăliau, |
Cu lucrul grăbiau.

:-. Copilaşu-mi:. plânge,

face mare !.

Bine le păreă..
Ci 'opt telegari,

Zidul se suiă ..
Şi se ridică

-: Zidul-că mă strânge,
;-Țițişoara-mi strânge;

sa

Meşterii zoriă,:
Lucrul, le mergeă ; .

„ Dela * gleznişoare;

355

l-a scâldă! ;

— Vântul a sufiă .,
Şi l-a legănă,
:

Manole-auziă,
Din gură ofiă,

350

Şi l-or alâpă!

— Cine l-a scâldă? -.
— Ploaia ca. plouă:

„—.Cin” la legână?

Gluma .nu. vi-i bună 1...

375

Ceastă, mânăstire ,,

Pentru “uchinăciune.
—. Copilaşul meu, .

Şi se minună..

+40

...-

ȘI din graiu-grăiă :.
— Doisprece pietrari, Nouă. meşteri mari :
Şi Manole: zece,
Care vă întrece, ,
Voi

că vaţi-silir,;.. :

24

445,

450

Şi m “aţi mulțâmit.-?
-Eu voiu da averi,

Vântul. să mi-i-.bată;
Ploaia să-i: răsbată,:/.
Foamea. să-i mânânce,

4850

W'oiu face boieri: ! ::
Sâ-mi spuneţi cu drept,
Cu mâna la piept,:
Dacă vapucați
Alta să duraţi,:

Altă :mânăstire!

„* Setea: să-i usuce,
Să

:

- Mult 'mai. strălucioasă

Şi mult mai frumoasă :?

Foaie de. măcriș, *
Sus. pe-acoperiş, Manole

490

Aripi aripioare.

şoimii sburaui,

Dar unde: picau,
Stâncă

Şi mai arătoasă
:!
Şi" mult mai “frumoăsă !:
Foaie :şi-o laleă,:
.
Negru: Vodă! sta
Sta: şi se chitiă,-:
Apoi 'porunciă,
Scările luă...
.
ua

se faceau, |:

Dar bietul: Manole,:
Meşterul: Manole,

Ala să durăm, . : +!
Altă mănăstire
-:
Pentru pomenire,
Mult: mai “strălucioasă

Şi că mi-iilăsă

-..

Şi: se" încercau, . ;.)
"Ca

— Doamne Negru Vodă,
Noi. că: mei legâm'
Și ne apucâm

Sus: pe-acoperiş .

.;:

Din scânduri uşoare

Dâr cei meşteri mari,
Calfe şi :zidari,. *

Ei că se 'ngânfau
Şi-aşă răspundeau :.!

475

--

trăească:

Aripi îşi făceau,

stăteă,

Nimic'nu ziceă.
460

mai

Şi să pomenească .-..
De-altă mânăstire- Pentru pomenireAşă. arătoasă, :
;
Mândră și frumoasă !
Maeștrii. cei mari,
Calfe şi zidari, .
Ei dacă vedeau,

485

Pentru ?nchinăciune,
455

nu

"Aripi şi-a :fâcut,
Cum s'a pricepur,:
Dar unde-a picat, .
Dumnezeu a dat i?
De-o mândră fântână,

Cu apă puţină,
Cu slove- săpate; -

Cu: slove! din cante |

S4 se pomenească;.::

510.

Boieri- dumrieavoastră;
Dacă nu'eri,

»

N aveam

ce căra

[a1,

;„Corbea.
e

Fosie verde! Și.-un măcriș,
"In temniţa lui Opriş

Cit Duninezeu î-s-a mai ţine!

Şi-apoi mama lui Corbeă

Şede-mi Corbişor închis

Cu. cincizeci .de::vinovaţi,
"Odată cu el băgaţi -REA
Pentru ani,ii „pentru zile

„De: trei zile că- mi: veniă
10

he .cale lungă. și grea
Tot:.cu ouă. roşioare
Făcute „de „trei. fecioare:
EA

1. Cântecele. cari
Țepu, jud.- Tecuciu:

IV au

însemnat

izvorul

i
i

culegeri îi, - sunt” “din

com.

25

„i?

Unu-l da portarului,-

55

î: Unu-l da grosariilui;:15 Unul pentru. drag; Corbei.
„Corbea mult o-aşteptă;î.:
„.. Şi-amărit: o. ascultă:

—D'alei, Corbeo, fătul meu,

co

De. eşti. viu; să;te jelesc, 1
20, Deeşti mort,să prăznuesc?
i.Cu trei dascali şi trei popi;
"Să te .vădiieşit din gropi;
Cu. trei (popi. și trei fe:
„i
î
miiuicioare, |.
să te văd ieşit,
i
la: soare! |
23 i. Dară drag de- alei, Corbeă,
ARIIMa -sei ce-imai răspundeă î
palete măiculiţa mea,

|.

iu :Să- -i dau bani, să-ţi dau pa:
;
7 pes tale, :

30: Nam. murit, să mă jeleşti

|:

Ein ŞI: nici: sămă! “pomeneşti i |:
Cu_trei dascali şi trei” popi,

„1.Să. mă. vezi ieşit din gropi;

|:

Să. ti dau. altă] pentru el?

:

Pit

|;

5. Cu trei popi şiurei fecioare,
35 :Să' mă vezi ieşit: la soare!

|:

în De-am iintrat-tânări copil, |!

„De picioare ingenunchiat,
do :::De:spinare!. "ngheboșat, |

îi

".
:

De mă-vrei scăpat cu zile,

5

|.

ABă: vorbe" dela. mine: .
: Păracasă isă” re'-duci,
Dat: Nouă sate să-mi. ridici,

50 -Grajd de piatră să- mi descui
ȘI pe Murgu. să-ini- aduci.

ia

:Mâri: baba te-rhi fâceă?
i. Ce-mi ficeă, ce-mi socoti?

Nouă: sate ridicăș- !

E

ni

st

pi

ceri

pui bală

i-a Jup

COACE,

.

„isi: Dar: boierul :cin'eră2, :
so. Șiefan Volă:că-mi-:eră,

Şi Corbea 'ncă-i mai ziceă : rii:

45

a

Cin mici.i Marg de dărueală ;

i Dărui-l-oiu;idar- l-oiă face,
Cui”; mi-a - da. pe: Corbea'n

|!

— Şapoi, „măiculița mea,
Eu tecaş mai 'rugă ceră:

„=Nu mi-i : Murgu de schim-

7Siar Dărui- -ţi-l-oiu şi ţie;i
; “De. mi-i da pe Corbea mie;

“Am ajuns mai, mult bătrân,
5. Căi la” părisincărunţit,
Zilele mi sau scurtat |.
Baba sta şi ascultă

Şi mergea pe drum, mergeă,
Murgu n-loc:se frământă, :

* Murgu-a spaimă necheză,
; Pământ. se „cutremură,
pi: Vâtle se tulburi”,
63. - Boieri mari din ochi priviăv,
“Şi: prea mult:se mihună”,
Către..aşă
bab”;
grăi: ur
—- Babă 'slabă: şi de treabă,
Şi cu ivorbă de. ispravă,
70 Nuţi-iMurgu deschimbare,

|!
|.

:.Babă slabă şi de treabă „Şi icu vorba, de. ispravă !

„ste

Grajd de. piatră descuiă,

Pe: Murgu: că; mi-l luă =:
Ş: pe: drum că se porniă, |
|.
;“Tot la târg, :la îarmaroc,
iti Ca: să-i fie“ de: noroc!

Tinerel fârde mustață,
Când se ntat a strânge în

braţă ;

_ “Tinerel şi înflorit,
ati: Detrei zile logodit |

|.
|
|:

85 ..Cutiata din: Carpinis!

rii A dusă din Slatina!
:.Dară ba bace:mi -grăiă ?
„== “Tinerel şi. “înflorit, î

De
zile :logodiv.
90: Cu! fata din Carpină,

1: Adusă din :Slatină, |
Tâiată 'de doi Mocini,

Adusă de: dei: pps; E:

ia

xi

Lt

|
te jelese, adică să plâng. nenorocita! în 'care ai
căzui: i
at: E
ae
4
Dra
UL),
_3..De. eşti mort,.-să prăziiuesc, hdică să- „ti: port. ue: ridic), pomenile (praznicele) pentr u pomenirea sulletului tăa.
-

26.

„Şi
la 'coadâ-i ascuţită
95 . Şi la cap îi:ţintuită!
„i ŞI la coadăci: afumată

,

„ŞI

.:

„1. „i—la-s de colo, din câmpii;

la ţintă-i: impietrită,

-Penrrun' Ştefan: pregătită!

Alelei,” Ştefane, mâi! su
100'..De ţi-i' teamă de :Corbea,
- “Tu la vorbâi:nu' mai sta;
„lea-ţi tu :calul,:'dă-ini pei

o

al zău

„i Şi: te du:cu. Dumnezeu. :
sii. Leagăcţi: bine porţile,
105 : Trânteşte-ţi zăvoarele
„5: Şi încutetorile, .::i --„i“ Întăreşte-ţi ușile.: :

- Corbea'n lume că ieşiă

Şi“ la” maică-sa- veniă)

115 Pe:Murgu că: nu-l găsi;
sii! Cal: străin că“ pregătiă ;
„--i: Pune chinga -muiereşte
î
Şi. porneşte voiniceşte
„Cale lungă să-i ajungă,

120

Cât să stai, să nu'gândeşti,

Tor la: curţile. domnieşti
pei

1: + Adusă”din Slatina.
-“Tâiâtă de: doi: Mocani,::2

L30:::Adusă de..doi juncani.

it. Dă-mi tu 'străiţele „rele,
-si Să 'mă-.fudulesc: cu ele!
35

|

„+ Vodă'n grabă ile. da

—: Rămâi,; Vodă, sănătos
“Ca' un trandafir :frumos,

„14

„Că. mai: săgeată să'ntinzi;
Şi nici cal ca să mă prinzi!
„i: Du-te, Corbeo,: sănătos,
«Ca:uh trandafi: frumos,

„ii tii Căinam săgeată: să'ntind
ŞI: nici cal.ca:să te “prind!
«
e
„a

e

Pa

15:
Câ' ceauşul
)
>

n'o

lăsă.

: La fereastră --se: ducea

: Şi: pe: Corbea mi-l „vedeă
| Și din. gură-l întrebă:
;=—, Aleo,. Corbeo, „dragul

ai

Corbea: zace la ?nchisoare
De trei ani. lipsit.de soare.

„_Ouă, pască-i aducei,
-: Pe-uşă voie navei,

și: Murgu

tău

Şi
mări,tla' el priviă.
ii: Dâră Corbea- ce-mi fâcea?

: fii: Nouă. ani şi jumătate
5 „:Şi nouă zile: dei vară,-.
Alte, trei. de primăvară !

„-.Maică=sa .la cl..veniă,.

mai: dâ-mi:

ta

:-Să mă fudulesc'
şi-eu !

Corbea'nchis

„Astăzi fuse. Sâmbâră
10 Şi: mâne. Duminică.
Invierea Domnului.

„„î1:, Ştefan Vodă i le da
:::Şi:
la el! că se uită
şi

atVa

“+ Foaie verde şi-un măcriș,
La temniţa: lui:.Opriş, ;Unde :șade.

Şi “nevastă mi-am... luat,

„si. -Pe: faza din - Carpina-

140 ::Işi“:puneă sprinceana roată,
-"i."Să cuprindă” lumea ! toată.

“2 Dară luna. nu 'treceă, :

i

125 -:Însurat, m'am. insurat,

&

„st Cu fiarele plugului”. si 1. Că-s' spaima: pământului.
110..--i Ştefan Vodă. ?ncâlecă
:. "Şi cu Murgu:că plecă,
-.

— Cine :eşti, de-unde eşti,

Şi-acuma la moi ce vii?

iedul. meu, +

, „Ce-.te. vaieţi: aşă greu?

îi Dar, Corbeu:. cum - mi-o

*

ia rata

$,

în.

it tu vedeă,

Fearele le sguduiă, 7
La fereastră că veniă..
=. Lat „maică-sa-l: întrebă :
25 — Spune, miaică, de eşti viu,
"i" Iu hre”ca::să te ţiu:
al

UE

taieri]

ap

ti
ha

27
„De eşti mort, să te jelesc,

65

La morţi să te pomenesc2.
.— Maică; măiculiţa mea:
Nu-ţi întristă inima,

; Numai din: topor cioplită,
«Pe tulpină văruită:

„n

3

n

”

Că nu-s mort, nu sunt nici
iu,
Numai: “sufletul: mi-l iu!
Că 'de nar fi.0 broscoaică i

e:

:
” priride;
E Când - sgârceşte, :mă

“La

cu75

Pa
[sfârşeșre.: :
Mata, imăiculiți: mea !
De-ai fâcut vreodată . bine,
"Fă-ţi
40

pomană
şi cu

mine:

Și el 1nu vrea să mă crească,

55: Inc'odată se te duci!

-Şi de el să mi te rogi;-:

: Doar, măicuţă, sa! ndură,

Si
9o

m...
m.

Eu-mi te-aș'rugă cevă;-:
"Să-i dai drumul lui Corbeă.
:: Căci Corbea-i la inchisoare,

9

:PET

“Adusă

din Câmpina,

Nu: mi-i din topor cioplită
„Ci din vârtej

răsucită,

-“De-o grindină-i aninată
„Ca să-i fie lui amantă! s.
"100

Noi pe Corbea-l îiisurâm ;
găsit

La Ştefan Vodă mergeă,
„Ca ntăia Oară ficeă.
i
Ştefan Vodă îi:zicei:

Şi din gură-i.cuvântă:
-— Babă slabă” şi uscată
Şi de Dumnezeu uitată!
„„Noi pe.Corbea nui ţi-l dăm, Jupâneasa Carpina,
i
Adusă din Slatina,
Cu ochii ca; strachina.

mie drumul mi-a da |

„Maică-sa, iar îmi. plecă

„be: inu vrea, pe Carpina,
„Noi îi dăm» pe Cânepa,

„De trei ani lipsit
'de soare.
lar Ştefan ;pe scâun sta

i-an

„. Dară Corbea ce-mi ziceâ?
—: Maică, măiculiţa mea!

. E]. vrea să mă prăpădească !

- Maică-sa că îmi. plecă

nevastă

„i

Ştefan. Vodă, el nu vrea |
“Ca. să fiu. cu: casa mea:

In ziua Duminicii,
„Pe! drumul bisericii.
„: De: departe "ngenuncheă,
„Poala că i-o sărută!
Şi din gură îi.zicea:
—Ştefane, Mâria Ta,

Noi

:

juipânieasă Carpina: :

Și mie drumul mi-a da.

60

temniţă se: ducea

Și lui Corbea îi: spuneă.

„Nu e logodnica .mea
so Şi.e.eapa, pustia! .

La: Ştefan Vodă „să : mergi
Şi la el:sâ-mi te-.rogi,:
„.Doar, mâicuţă, s'0'ndură

5o

Şi» la vârf cam “ascuţită, !
La mijloc . pecerluită
: Cu icinci, litre. de. argint,
Cum. e bună de. iubir,

--Iar maicâ-sa ce-mi fâceă ?

Şi:o' pustie de “ferpoaică,
Când. se - "mtinde,: mă

Nu-i din bardă tărduită,
Nici din :teslă fesuită,

Maică-sa- iar că plecă

De. bucurie cc-aveă,i!

„La- temniţă se ducea,
”
Lui Corbea că îi spuneă;

IRRI

105

Dară Corbea ce ziceă2:
— Maică, măiculiţa mea,

1. La morti, între mori; pe pomelnicul” morţilor: ;,. si...
2.9 = (se),
3. Prin jud. 'Tecuciu această. vorbă, este aproape: sinonimă cu vorba
iboanică. Cea
(
din urmă, arată mai ales pe faza. dragă » Măcăului, cu care
face dragoste, se ibowiiceşte şi pe care nădăjdlueşte să şi-o ica de nev astă ;

cea dintâi arată pe Femeia cu care cinevă face dragoste spureută.

Nu ştii «tui că: Cânepă
Nu e logodnica mea

.

„Și,

e. Spânzurătoareă ?1 |

110,:'EI

vrea: ca să: mă omoare,

— Ştefan: Vodă, dutneata,

Adă-ţi incoa :oştirea!

140 : Să'nveţe Murgu 'cu ea 2.
„Ştefan Vodă ce :fâceă2

Vodă nu vrea'să :mă'nsoare,

ti : Ordin * la oştire :da,
iiLa călărie-o punea
„ii: Pe: Murgu -o'ncălecă.

In :Moldova. să: te duci .-

„+ Şi: pe, Murgu. să-l : aduci,
„Doar,

măicuță,: sandură

145 Care cum încaleci,;

“1. „+Și. mie drumul mi-a da!
115

„Jos

Căciiaici când 'am- intrat,

1...

„;-:Eram! micsorel copil: 7
(1. :ui:Şi-acum,
sunt moșneag băiuti

: “Trânt unul,

[urân,

ii Ștefane,: Măria “Ta,
“iii Nu-ţi» mai: pierde -Oştirea,

120
Broaștele ca. nucile - -.-:.*Și-acum sunt ca ploșiile !
„+ lar maică-sa „ce-mi
pa
ia făceă-?
2 În Moldov
se: a.
ducei,

vi

Şi» pe..cine, dânsu-a: vrea !

„„» i-ar Vodă!

poruncă da

-. Pe Corbea de-l aducea,
Frumușel. îl: ospătă.:;

160 ară :Corbea: ce-mi. zicea ?
„2 "Ștefan Vodă, dumneata,
Pe: Murg' aș încălecă,
|

:

: Dar, zău, că nu voiu putea
Aşă cum sunt de: legat,

165::La picioare ferecat: !

„ni —Nuti-i Murgu de vânzare,
„r Să-ţi dau galbeni şi parale?
Nu mi-i Murgu de vânzare

„te.

este, de :dăruzală ;

: ŞI la mâni încătușat,
De-ai fâcut vreodătă bine,

Fă-ţi: poniană: şi: cu 'mine,

ra. « Deslegaţi-mi mânile,
170: * Mânile, : picioarele, +
iii. Sâ:mi” vie! puterile.

„i.Cine-a da: pe Corbe-afară !
vi si. La iŞtefan Vodă "plecă:

Ca

Pe: Murgu a-l călări;
:-Decât nuni
pe.ai
Corb
!eă

"ni:

:.-' ar. Murgu când! necheză,

135 Şi-mi

Că nici unul poi: găsi

î.i5:
155

Grajd “de. piatră descuiă :
125: Pe Murg afară-l 'scoteă,
„îm Frâul în cap i-l: pune,
!+i: Prin Oraşe se plimbă ;
„:. Pământ.se cutremură,.

tiânti doi,

+ Trânti, patruzeci. şi 'doi. 150 :-Dară baba ce-i zicea?

Erau: şerpi ca fusele,
„Acum sunt ca grinzile ;

30 Toi. boierii sadunau
„: A
Şi.pe babă: o'ntrebau :

la pământîl trântiă,

Fierea din.el îi: plesniă.; .

iara
(Zi IEI
iuli Trebueşte- multă băgare:de seamă
: la'ectitulritmic)al cântecelor.
pildă Nersurile107,
, și.108 nu se cetesc

“Nuie

logodnica

aecentuânil 'asttel ;
mea:
i:

Şi.e spânzurătoarea
4

2. Inţelesul :-* i:

Nu e logodnica mea,
ȘI, e Spânzurătoarea.
H

: Să
'se' mveţe murgul cu-ea
-:::
i (Să se” deprindă! murg
ul "cu ca
„De sigur :. poruncă. EI
e II IT
Rae
tai
îi

Dee
2

|

eg

ot

Pa

to

pa

a

)
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129
„+ "-Vodă; "mbrăcat:ca un
„ui e
[Domnu
Şi n'aveă: minte 'de om,
EL pe “dată porunci,
175 Drumul lui. Corbeii că; da.
,
Dară Corbea ce fâceâ3.
De. Murgu -s'apropiă,
Mâna ?n coamă că-i puncă,

“Pe

IS0

„ti: Armele că-i le da.
„210 Corbea „vesel se 'mbrăcă.
îi
'pe-loc iarăş: porniă
i.
Şi: fugea. şi iar fugcă,
1 "i. *"oată. curtea! ocoliă,
Ba odată, ba. de două,
215 Bade trei şi pân” la nouă.
. Dar când: fu'al nouleă,

spinare-l neteziă

De

Şi pe. el se aruncă; i:
Doi „pinteni .că. îi. dâdeă ;

mă-sa. sapropiă,

* Mâna?n brâu că i-o nfigcă
ii: “Şi-pe cal.o aruncă,

Iară - Murgu'că porniă .

220 „lar când. fu al zecilea,-

ŞI cu Corbea că fugcă,
Toată curtea, ocoliă:
155. Apoi Corbea'se opriă. --

Pe: Murgu mi-l: îndreptă
Unde zid mai nalu eră,
„ Dincolo: de zid 'săriă,

ŞI.la Vodă se ducea

„+. * Peste străji și peste ziduri,

ȘI din gură îi zicea:
„i —ȘŞtefane, Măria Ta,
:. Iată-ţi maurgul:'domolit,
190: Cum e bun de. călărit, .-

225
ŞI

„Dar încă nu-i biruit.
Mă vede "mbrăcat hoţeşte,

Nusunt îmbrăcat domnește.
„Dă-mi, - Doamne, hainele:,. i:

|
.
rele,
195 Să'nvețe Murgu cu ele;
îi Mai dă-mi şi armele tele,

: Peste porţi şi! peste şanţuri
afar”! când.se vedeă,
"Înainte nu-mi micrgcă,
Inapoi . că. se, 'ntorceă,

„. Către Vob aşă zicea:
230; —Rămâi, Doamne,sânătos!

La bună mână ţi-am fost,
Vrednic de mine n'ai fost,

„i
Iară Vodă că-i zice:
«itaii'—
Du-te, Corbeoj sănătos!
235:Lă “bună “mână “mi-ai fost,

1. 2+.Sâ'se.
dea Murgu cu ele!

“i

Vrednic de tine n'am fost!

„i Iar de ai teamă şi :bănat
- "Că mă gândesc la scă pat,
200 .Indoeşte-ţi strejil;,.
„i Zâcorește-ţi: porţile” :-

„ii
Dară: Vodă 'tremură
Şi
'din gură-aşă-i “zicea :
„ - — Du-te, Corbişor, cu bine,
240: Ai'iertare dela mine;

„Puterea: pământului.
--+ Vodă. "mbrâcat''ca un
e
tt
[Domn
'205- “Și: n'avtă
parte de om!
„i: Îndată poruncă 'da;
„1! Cererea-i! îndepliniă,
aine -1oi 2 îi aducea, .
Ra
—

„"Și'apoi-şi suflet, , „3
"Apoi Corbea că-mi plecă,
„Cu maicâ-sa îmi vorbiă |
245 —Vod'a spuscă ma iertat,
“|: *--:Dar eu de loc n'am uitat
„Cea pustie de broscoaică
"Și
cea-hoaţă de șerpoaică!
Pt
tz
:
PEIIDRE

Cu. fiarele plugului,

Id

” Eu am vrut să-ţi ieau Murgii

a
LNu-i o..epelire,în:
ă “mbrăcat-ca un Donn“,DEI
căci, Domnul
de” odinioară pe care unii din„Vod
bătrânii noştri l-au văzut, nu
se” îmbrăcă
altfel “ca lumea cealaltă: Numai
la anumite ceremonii; îmbrăcăminte
eră altu, „cu de Don”. -:;
a sa
:
piDI
:
ae
a e
2. Noi sinonim perfect cu

3. Urmează

două

versuri

nouă.
în gruiu

stricat :,

Dară tu, om, delicat, ” i
Pe deget că mai purtate”

E

i
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“Așă poate-am fost.ursit.
250

„i.
255:

Ca să-i. pot veni de hac!

„

„Când

Să îi:ard palatele 2
EL îşi: face altelel!::

i::.

Sta, pân” bine se: moptă
Și la "palat că veniă,

. Coconaşul mângâiă.
EI. îndată! se 'sculă,.
La leagăn că se ducea
280

Zidul se cutremură,
Palatul se învârtiă;

El la leagân se duceă,"

: Pruncul: frumuşel dormiă.
“Iară: Corbea mi-l: luă,
ŞI cu el: afar. ieşiă!

Si] a «poartă! se “ducei,

270:
:

Din, „Popâşti, jud R-Sărat,

tie

Varianta

Ea

„„Coconu:?n poartă-“vedeă
“Şi: din gură :așă zicea :
290.: — Asta-i: fapta lui Corbea!

Pe: poartă „mi- |. întindea:
mafia

“i

Ochi ?n poartă aruncă:

285.

Nimeneacă' nu-l vedea,
:263

Şi în leagăn: căută;

“Leagănui. “gol: îl. găsiă.
Cată ici,. cată coleă,
Coconaş nicăireă ! La: fereastră .se! duceă,

"Inăuntru îmi întră,
Sama'bine:o ştiă;;

Străjile toate: dormiă”,

ziuă câ se' fâceă

Si Vodă se deşteptă,
- EI de obiceiu' aveă, îi
Mâna ?n' leagân că puneă,

„Să-i fur, oare, pe Doamnă?
„EL se: 'nsoară, iea pe-altă !

„Dar dăcă-i. fur cozont,
Cocont cu -leagănw';
O. să-i 'sece. sufleu !”

260.

Şi: cu 'cuie-li. pironiă ;
Apoi! afară ieşiă.

"Ce rău, oare, eu..să-i fac,

2:

-

Frunză : verde: de. măcriş,

20 ; Babă slabă şi de 'treabă.:

i. temniţa ;“lui „Opriş,: » «e
„Unde: şade, Corbea/ “achis
--:
Cu “cincizeci .de- vinovaţi,
:5. „Tot. odată :sunt bâgaţi.
;-1 + Dară "maica “lui: Corbea, |

- Cu; cuvântul. de; ispravă !

- De: trei: zile. că- mi'.veniă,

'-Cu-trei ouă -roşioare,
„Boite de trei: fecioare:

„10; 'Unu-l da;:portarului
Şir in cu grosarului;)

Unu ? n:mână. mi-l ţineă
-i a.e ::Şi'.la- Corbea,
că-l :duceă.
str „Acolo, cum, năsăliă,
115.+Din..guriţ, aşă-i, grăiă :
—Alei,Corbea, dragul meu!
„De! Eşti Viu, Să Te.”ieleşey-::+
" i.
„.Deeşti mort, să te piânzese.|.
— lei, măicilița mea,

1. Vezi No. 2. î-.19. 20.
2. Adecă:

„Nu-s nici viu, să mă jeleşti,
Da nici. mort, să -mă prâni Ra

? Zeşti,

4

“Şi: pe Roşu: să-mi aduci.

„Mări, maica, cezmhi fâceă?

„Sent sate ridică, i!
Ti de plate, deșcuiă,

„Mustăţile, mi ajung: cope
at

îi

“Aa: intraţ, tânăr! copil.
Şi:acuma- -S mai mulebătrâni
Mustăţile coatele.2)
Şi: barba. genuchile!
. Măre-acasă' să „te! duci,
„Şapte sate să-mi ridici,
„Grâjd de piatră să- -mi desfaci

«3i-:- Spuma cu. mâna-i-luă,
“EI, mări, când

40

necheză,

.Munţii se:cutremurau,.. -!
Boirri maricămi:onitrebau:

„i Adusă „din. Slatină ;
in î-Adusă de, doi: Mocani,

|

7o'.Şi:trasă' de doi juncani.

i

3 i—Babâ) slabă şi deitreabă

„i: Cu: cuvânuil

de. ispravă!

: :...Nucţi-i Roşu :de vânzare,

45

:Să-ti dau galbeni şi:parale?
„—Nu.mi-i Roşu de vândut,
i Mi-i- Roş
de:u:
dăruit;
„i Mici Roşu de' dârueală,
. Să-mi scot pe Corba afară!
50.:: —Hai'sdctiri;-babo, de-aici!

75 .Leagă-ţi; bine porţile,
„iu Antăreşti

ii.)

55: :La-'temniţă: Cajungcă,

Ştefan- Vodă. mi-o. zăriă,

Binişor.:că mi-o: ?ntrebă :

£ -——Băbă slabă şi de treabă,
„i: Cu cuvântul deiispravă!
60:;:Nu ţi-i-Roșul de schimbat,

intai „Ștefan Vodă; se-prindeă,
Straiele: cu. ele schimbă,

do::.Corbea iar. încălecă |.
„situri Şi cu mă-sacă. plecă,
„Pzi:Din mori nu se, mii vedea.
-așă grăiă:
timizi Ştefan-Vodă!
„biiuz—Du:te, :Corbeo, sânătos,
şi 'n;jos;
95: Câtu-i ţara?n sus
.

Să-ţi dau doi cai dem părat,

.

„“Unuliiute; ca: focu, — *

SAlul::negru:ca corb? .....

„i —Nuini-i Roşu.de schim-

Pi
ie
:bare,
Mi-i:Roșu:de: dăruire 2
: Tu să-i dai pe Corbea mie,
ir Pe. Corbea: lati logodit

! î%Comunic,

iti

:
,

a

-.

..

„iz: Undesşede, Corbea nchis,
„51Șiumuește
„de; demult :
„ti5t: Dearei ori, mări; câte nouă,
1,5: fii; douăzeci şirşepte +
„trusa Ia !Sâmbătavonălor,
10

-

.

+

'

de

d-l G. Cuatu-

cerna, din_Zebil, jud. “Tulcea.
zii
ar 39
.

ini

8. > ac
-:
Lot

iuti
FE

'

ei

II)

de prescu
ri
ră,
"Cu:1-trei,cornu
„n; Gu-trei lumânări de ceară.
Dă una portarului,
Una; :temnicerului

„.15,+Şi
ki una” ui. . Cor
beaduce
)
dt
iii ȘI. din, gură, aşă-i 'zice':

'0le6, Corbeo, Corbeuaş,

In ziua creştinilor,
Dragul mamei: flăcăuaş!
Maica, lui Corbeâ seduce .
pa
up.
DE;e
ști viu, m'oiu veseli,
fari)
Cu trei . Oiă„asiste
roşioare, iata i O Dacă'ești "mort, te-oiu jeli,
Ă
e
..

editie

„oi

.

“Varianta
'

: rin: „«Foaieverde
de: măcriș,
ia, La temniţajlui Opriş,

-.

Bine n mână mi-ai:căzut :

apa
.

..

iii: Ai fost vrednic şi-ai-scă pat!

:£o":Cu. fata din Carpină,
2:

NEI

Corbea: toate le-auziă,

7 o:ŞI, pe; Roșu.că:;:nchingă,
+: Voinicește ?ncălecă |!
:- ŞI la Ştefan, se. ducea
zi
i. ȘI din; gur'raşă-i -grăiă : .
:85 —Ștefane, Măria T a,
DIRE :Nasţi. straiele „haiduceşti
; Și să-mi dai haine domneşti,

:Negustori' au';sărăcit,
„ci Săracii sa "mbogăţit!
Tu. i n: Mâri, baba. ce: făceă ?

„iii

Tăria:, pământului,

So : El. afară .că deşiă0

: îi .De când Corbea:mi-a hoţi,

TIC
i

zidurile:

Cu” fiarele: plugului,

Deda

65

(Și la vârf-îi ăscuțită

„ŞI la. cap îi tintuită.
:—De. ţi-i. trică: de Corbeă,
„Tu.la vorbă nu mai sta:

eceii

ma d

pa

ic

ț

.

pl
SieISă. fie de-atuiici 27 de ani; pete
Da
Core
DI
zetafe îi sis
EI

i
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_ Cu pomieni te- oiu pomeni!

“ŞI eu lui: că i-am găsit,
-. L-am! găsit. logodnică

at Nici sunt mort şi nici
aa

=

2 suntiviuj

„co. Pe..fata din

Numai sufletul mi-l ţiu.

25,

- Căci un deavol de şerpoaică,
-Ea,” măicuţă, a 'fătat

In

poala: căftanului,

„i:

6

: Gura buzduganului. 7
Puii 'cu 'ce mi-i hrâniă?
“Tor: cu :carne din Corbeă!

50

: Măiculiţa: lui. Corbei,

1.70 -iLa Corbea. mi .se- duceă

„izo.. Şi din.gur aşă-i -grăiă:

“lume,

i

Fa. ti pomană şi cu mine!

„ Doamnă: bună .de iubit:

„i „«Oleo,: “Doamne, „Ştefan
tai

"Vodă

“Japăncasa
,
Carpină,

|

«Ce ii pe. Corbeă închis
iu

«ŞI. aşă, nevinovat:

«In: temniță l-ai: „băgat p
e «Că lui. vremea: i-a venit,

40.

„at

Şi la: vârf it: ascuţită,

i — Maică; -măiculița mea,
:-Jupâneasa Carpină,
i „i Adusă, din :Slatină,.
:;-

„ „ —Oleo, Doamne, Ştefan
ni D n:

„iti: Nu e logodnica mea
Cici ţeapăş: pârdalnică
: Şi vrea să mă 'vâre n ea!

„Vodă !

„că ţii “pe Corbea. închis”
50.

Şi aşă nevinovat ,
În temniţă l-ai. băgat? .::
Că lui vremea i-a, venit,

din Slatină,.
din Câmpină ;
de: doi: Mocani,
de doi- juncani ;;

"“Tot pentru tine ;gâtită!

-: Bâbusca- de: maică-sa
--Pe Corbea .mi-l. ascultă,
3 “La Ştefan Vodă 'mergei
21: Şi din'gură aşă-i iziceă:
o Ei

„»Adusă
:"Tătată
iTăiată
Adusă

So: La: 'rădăcipă-i “pârlită

Tiepal de: căsătorit!»

lia

Dialei, “Corbeo, :dragul

:.
mamei,
- Domnul. Ştefan. “ţi-a găsit.

>5. La Ştefan: Vodă te duci
“Şi din gur'așă-să-i zici:
iii

i

Vrem „multă nu :pierdeă

: De-ai.i făcur vreun
4
- “bine ?n

-

siAdusă:de doi junzani ;

"La :rădăcină-i pârlită

:“Tot..pentru: Corbea gătită.

Tot cu: sânge'din Corbeă!
Cleo, măiculiţa mea1:

iai

NE

“SUI a vârf: îi “ascuţită,

Puii :cu "ce-i :adăpă?

Da

Slatină,

„"Jupâneasa . Carpină,
-Tăiată din: Câmpină;
„Tăiată de.doi: Mocani,

up

i Timpul de căsători!
ia
Ștefan Vodi-i răspun-

id
[deă:
„—Babă slaba, fi de treabă !
55. “Cu cuvânt îşi dau răspuns,
"Lui Corbea: că i-a. venit

„„Limipul de căsâtorit

u:90
|
ni

Maică,

mâiculiţa

De-ai făcut cumţă

mea,

vreun ..

bine,
Fizi poniană: şi'cu mine:
Tu; măicuţă,: "să „te. duci,
“La răscruce ?ntre cei

nuci,

'Să-ieai “sapă: şi: lopată.

95: i Stai fruntea: pământului,
Dai de "uşu grajdului,
Dai de sejdul: Roșului...
a

p

Radu
Fozie

lui “Anghel! din. “Greci.

verde „de: cireşi,

Radu lui Anghel din Greci.

bi
îti

aud

Şi cu "Țucă din Boleşti,
su A 1 Câprat! Ioan: Dămieneşti,

33

5

Hoţi ca ei nu mai găseşti!
Fură bani. călugăreşti
Și mi-i duce;?n Bucureşti!
„Erunză. “verde. și-afră-

+

Jumătate, că-l tăiă. _

Şi
30

„+ Frunuşel + că mi-l Toviă

[measă,-

"Drept în' furca pieptului,

La Eul: cu frunza. deasă,

. In . casa: “sufletului,

„„ Potera. că mi-l urmă. --

* Dară Radu ce-mi făcea ?
Intro casă că întră,
Sus în“ pod că se sui,
Potera-l încunjură,

40

ir > ti]
site

„Focurile că, “mcepeau,
“Şi plășile că Săriau.

+ Frunză verde 'mătustat,
.
'n'am luat,
AS :Dela „săraci
.

"Jos, mări, că îmi săriă,

25

Drumul li plaiu că-mi luă;
Focuri după el că da
Dar de el nu se lipii.- pai va
Dar un; „hoţ .de; dorobanţ
Mâna ?n. buzunar. băgă,
Un. sfânţişor că .scoteă,

“Pe
tri /

Voinicos

La tulpina fagului, |
.. Carabina. Radului ! !
Din: ind. Dâmboțiţă!

Străin.,

7

, Frunză” "de pelin, iz

5

"Şi de rosmalin, +
Voinicos străin Ca măr dulce ?n drum !.

Câţi călători trec
Mi-l. shirătăcese ,

Ramurile-mi: curge,

„„ Tulpioara-mi! plânge

”

se

ui

- Inaintea lui,

tulpină, taci,

Tot -mescioare "ntinse,
Făclioare-aprinse . :
Şi” trei nevestele

Şi «tot:tu- le tragi!:
Nu'e vina:
.. i ri

Şi trei surăţăle :p-

Şi-i: a celuia' “::

Care 'te-a sădi
„Şi te-a prosădit :
Și: nu te-a ?ngrădit:
„1. Poate să fie:
El; mări; jos că-mi. 'cădeă.

Pamfile,

Cântece de tară.

i

Voinicos strâin,
Străin: şi bogat,
Intră: ' noaptea - "n 'sat
-De' toți. câni lătrat:

Că 'tot tu 'le 'faci

15

ia

Cu. pari, cu “ atele,
Mărăcini prin: ele.
Frurză- de pelin
Și de rosmarin,

Cu lacrămi de sânge.

-10--:Taci,

creştini! i-am: “miluit,

Fetiţe-am căsătorit!»
Foaie verde-a macului,

1.

qi

—Lăsaţi- -mă puţintel, '
Să mai cânt-un cânticel,
;:De când eram mititel:
«Frunză verde măr mustos,

„Eu pe lume cât am fost,

20: Dară “Radu ce fâceă ?

-

|

"Unde-i; : păs, voinicului. ”
EI, mări. jos .că.cădeă1,
Potera-l! încunjură.,
Foaie verde'' și-o laleă,
Aşă din gură grâii:

3

10 ..Şade, Radu ca-?ntr'o casă.
"Frunză verde și-o. laleă,
"N-haiducie că „plecă,
15

?n' carabină-l băgă, *

După Radu .că trăgei,

t

Una mi-i Mocancă,
“Una Delureancă.

„ Şi-alta e Câmpearică.
Strigă a: Mocancă:!

34
35

—Vin, 'voinice, “vin,

"La oile. tale,

|

“Că 'sunt fâtătoare;

“La margini “de drum,
Tufă de alun. 40
Strigă Delureanca :

,

„ Sau copt,

Vine” mierla i neagră

si iea . coarda* ntreașă
*"Şizo 'ciugule ! toată;

Ei

"Vine: 'coarbă': negru
„50. „Şi iea cornu 'ntregu
ŞI ciugule tot...

"—Vin, voinice, vin,
La” viile tale:
a

Sau răscopt,

“*

Sirigă :a' Câmpeancă ::
E "Vin voinice, vin,

Sa

“La grâiele cale.“

Sa. scuturat tot.

55 "Sau Opt, Sau: răscopt,

|

“ “Se. scutură "tor !-2

Din Dăinboviţa.

"ariantă-fragment |...

Frunzulită de pelin,

+... Sărmanu-i. omul străin

|

7:

a

5 “4 crângile i ile, frânge,

: Frunzele dintr 'inşul plânge,

Ca mărul dulce” la :drum!

“Iar. tulpina, +varsă, sânge!

= Câţi or. trece. ?n el asvârle

x

„Din Segpileşti 1

-r

Varianta 2,
PR

al

Voinicel străin,"

- :

1

Străin şi “bogăr, ia
Unde

-

El gazdă găseşte,
Tot cu mese pline,:
Cu bucate bune, .
Cu. pahare pline. i

Varianta 3:

lin, pelin,..:

|

Voinicel: străin. ::--!
Ca

prunul. la. drum.

ŞI-L: lasă. de plânge:

Cu
10

lacrămi 'de sânge.

Foaie şi-un" dudău,

Mult îi-rău

şi-i rău,

ȘI pe. lume-i greu:

nu găseşte, :

Mă

3

Străin

|

|

singurel.

Nimeni: nu-l: cleste,
15 .Nici-nu-l- miluește.

-. Nimenea nu-l. chiamă,
„Nici nu-l bagă ?n seamă.

Ramura. i-0. frâne,

Pleacă: şi .se duce | -

“Gazdă

Sa

a „i

Cine pe: drum; trece,
Prunele-i.culege,. :

:

Mâne lângă gard,
[otet Nelăut şi “nespălat,
” Nebăut şi nemâncat
15 Şi de nimeni i întrebat!

Voinicel străin,

Foaie

|

Sirăin și sărac,

10: Unde" poposeşte,

poposeşte, .

Bă

.:.,:: - i

pna

Foaie

.:

20

trei “aplice,

Zice lumea, -zice,

Că-i bine pe lume

Pe omul:cel

râu,:-

Pe unde-am

fost eu,

Ducă-l' Dumnezeu :
Cel: de-a zice bine,

1. Vezi raportul.
DE
2. Când nu se înseamnă judeţul, să seînţeleagă jud.
Tecuciu.

25

Ducă-l:ca pe 'mine,.

Omu

Sâ vadă, să ştie. .
După

cum se vede, aceste

variante suni mai mult niște doine,

“Foaie verde avrămeasă,

Ingăduc puţintel,

Pe uliţa armenească

Ca să scriu un răvășel,
"Să-l trimăt.la maica mă,
25 "Să-mi vândă moșiile,
Voicu moșii Şi-a găsit
-.. Intre Nistru şi "ntre Prut:

Este-0 'șatră țgăncască. .-

Ciocâneşte,

bocâneşte,

“Voicu calu-și potcoveşte,
„Pe drumuşora plecat.
“Pe la mijlocel de cale,
Sa 'ntâlnit co băbuşoară.

"10

Trei coţișori de: pământ,

„Că

„—Bună cale, Voicule!
* — Mulţumesc, mătuşa mi!
Mâtașică, dragă 'mt,
Da .bine-ți ştiu numele!
—-Bine, bine, Voicult,

Si răsune văile, -

Casă-mi vină, să mă plângă;

Si mă plângă cea mai mare,

ma
=

Vi

ȘI sam! am să-mi dau cuel!
draga. me,

"Na-ţi calul cu armel&
„Şi nu-mi scutură zilelă;
Na-ţi galbeni şi irmilici,
Nu-mi scurtă viața pe-aici.

trebuit,

Să-mi „vină: surorilă,

Ca să-ți ieu sufletul tău

—Mătuşică,

atât mi-au

Să-mi tragă 'clopoiel:,

- Că-s trimeas'de Dumnezeu,

:20

1.

5. Voicu,

Du,

5

'm pribegie!

4,
"40

Cu păr galbăn pe spinate;
Cum plânge cea mijlocie,
“Cu lacrămile ?n călcâie;
Cum boceşte cea mai mică,
Frunza.se despică !
Soră-mea, şi. maica-mea,:

Mai cu of? ibovnică!

Comunie. de d-1L[. V. Nestor din com:. Praja, jud. Tutova
. -'
„

Varianta

1.

'Foaie..verde avrămeasă,

-

„Pe uliţa armenească,
+. Este-o șatră țigănească,

Ciocăneşte, bocăneşte

- Ghiţă calu-şi potcoveşte,

Iar Ciuma îi răspundeă:

„De grea cale se pornește.
„Ghiţă

10

I5

„Şeapa pe
- Şi pe şea
Șușaua ?n
Cu Ciuma

calu-și potcoviă,

el că puneă
încălecă,
jos că plecă,
că se 'ntâlniă

“Şi din gură că-i ziceă:.
1. După acest

cântec se suprimă

—Bună ziua, Ciumă, fa!
—Mulţămesc, voiniculeă!
—Ceteuiţi, Ciumă, la mine,
Ori vrei să mă ieai cu tine?

20

— Chiar așă, Voiniculeă!
„Joss trimeas' de Dumnezeu,
Ca să-ţi ieau sufletul tău!

Iar. Ghiţă ei ce-i' ziceă?

—lea-ţi calul şi armele,
Numai lasă-mi zilele,

Păun, pentru care vezi raportul.

36

Miros' ca gutuele! .

Câ mi-s dragi fetiţele,

Când le răsar ţâţele,
„"Țâşele ca merele,

Varianta

2,
„e

Dragul mamei flăcâuaș, “

Dragul mamei Vălenaș,
Nu
Ca

Ca râmas

Şi ţi-a pierit puicuţa.
“ Şi-apoi dragă, vai de mine,

—Na-ţi carboave şi parale,
Nu-mi scurtă viața pe cale;

Na-ţi parale, irmilici, Nu-mi scurtă viaţa pe-aici,

„ —Mâăcar, maică, de te-i face,

„Să văd puica de mai zace!
„10. — Dragul mamei, dar Ciumă,
Nu ştie ce-i dragosteă,
Trimeasă-i.de Dumnezeu,

„45

»--

Numai

53.
;

: Când la Diia ajungeă,
sosiă

— Buna ziua, măi voihice!

lasâ-mi zilele,

Că mi-s dragi copilelă
—Nu-mi trebe paralele,

şi-o laleă,
coasă.,..

Cu toate merindelă,

50: Cu-toate: podoabel&

“EL calul -și-l potcoviă, .
“Tare bine-l închingă, * - Merinde ?n. dăsagi- puneă
Şi pe el. încălecă,
În grea cale purcede.

sacul .şi cu

1 “ŞI:mai na şi găbenași,

„Ai milă de Vălenaș! |,
„Na=ţi calul cu armelă, *

Ca să iea şi bun şi rău!
Vălenaș nu ascultă,

Cu

casă

Să-mi ridice viaţa mea !»

M'oiu face şi fâră tine! *

Iaca și Ciuma

la zece

Tot o babă viermănoasă,
Şi-aceea tot strig aşă:
40. «Cum nu.mai vine Ciumă,

te duce la Diiă,2
venit, maică, Ciuma

Foaie verde

-:

—Nu-s cerute armele!
„Ci-s cerute zilele]..

Ă

*

n

+

Nici calul cu armele,

Cu toate podoabele.

“De ţi-a fost dragă viaţă,
- Ce-ai, căutat .tu.la Diiă;
N'ai auzit că-i Ciuma?

.- Iaca sacul şi. coasa!

60 ' Eusunt Ciurba, dragul meu,
25 —Ce cauţi, babo, pe-aice?
Trimisă de Dumnezeu,
— Do îs Ciuma, dragul meu, .. |-:-: îm
Ca să ieau și bun și râu,
Şi-s trimeas' de Dumnezeu,
Să ieau bătrân şi flăcău,
Ca să strâng şi bunşi rău,
Să ieau şi sufletul tău!
Să ieau şi sufletul tău !
65. —la stăi, Ciumo, ?n dru-

“—Mă rog ţie,
; Nu umblă așă
Mai cu puţină
Lasâ-mă până

babă slabă,
cu grabă,
zăbavă;
?n Diiă,

* Ca să-mi mai văd puicuţă!
:—Geaba te mai duci la Diia,

Că 'n Diia-i numai pustia,

N

mul.

tău,

- Ca să scriu de-un răvășel,
>» Să-l trimit în satul meu,
Să-l trimit la maică-mea,

Să mă plânsă, săracă,
„Că i-a pierit nădejdea 3.
„- Răvășelul că s'a scris,
[ă

|

- 1. Dă, Vidin.

„2. Moiu
trebuinţată.

face = m/'oiu pomeni, oiu rămâneă,;

expresie

foarte:des

în-

3. Se zice: „Băiatul mamei băiat; el e nădejdea (sprijinul) bătrâne-

ţelor mele !*

“Vâlenaş ochii a ?nchis,

Da Ciumă,
A plecat la
Pus-a sacul
Și coasa la

bat-o pustia,
baba ?n Diia,
Ja spinare
subsioară

Am cântat cântec deplin,
C'am știut c'o să beau vin;

So

la, umpleţi un păhăraş,
Pomană

Şi-a luat-o:pe ponoară.

Buciumeni,
'

Varianta

.

3.

Dragul mamei Vâlculeă,
Nu te duce la Himă;
Că iar sa scornit Ciumă.
Vâlcu că nu ascultă,

Nu-mi scurtă viaţa'n cărare;
Na-ţi galbeni şi irmilici,
„Nu-mi scurtă viaţa pe-aici;
Na-ţi calul şi armele,

Calul că-și încălecă.

Și spre Hima

lui Vălenaș!

.. Cu toate podoabele.

apucă.

Când la jumătav de cale;

lată şi. Ciuma ?n cărare!
—Bună ziua Vâlcule!
-—Mulţămescu-ţi Ciumule !

25

Iară Ciumul ce-mi ziceă ?

„—Nu ieau galbeni, nici parale,
„Nici calul cu armele,
Cu toate podoabele,
Că-s trimis de Dumnezeu
Ca să ieau sufletul tău! .
—la staţi, cărăuşi, pe cale,
Și daţi-mi o călămare,
Să-i fac maicăi o scrisoare,

„Ce caţi, Ciumule, pe-aici?
—Cat voinici de seama ta,
Ca să le scurtez viaţă.
Şi-s. trimis de Dumnezeu,

Ca să ieau și bun și rău,

Să ieau și sufletul tău!
Că nu mă :ma ?ntore din
Maări, Vâlcu ce-mi ziceă?
cale! 1.
—N'aţi carboave şi parale,
„ «Comunic. de.d-l Mihail Brateş din com. Pupezeni, jud. Tutova.

6. Stanciu...
“Frunzuliţa bradului,
Trei feciori. de:ai Bravului
Stau în casă tot la 'masă,
Alţii: codrii tot măsoară,
„Pe ciocoi că-i impresoară.
„ Trei: feciori . de-ai

"IO

Bra-

vului,
„Sunt feciorii codrului,
iar alți trei stau la ocine
Prăpădiţi. pentru vecie. |
Trei fecioriîn codrul verde,

"Acolo

nimeni

nu-i :vede.

„“Frunză verde. lăcrămioară,
Dar “mai 'au şi-o surioară,
,

“1. Că nu mai mă întore din cale.

I5

Surioara
' Vochiţă, .:
Insură-nVaş eu cu ea!
Din feciori de-ai Bravului,

Unu-i omul dracului:
Stanciu, puiul de pădure,
Cu hanger și cu secure.

—D'alei

frate, frățioare,

Nu știu-aud ori mi se pare:
Nu ştiu vântul vâjâește,

Ori potera se iveşte!

Bine vorba nu sfârşiă,

Frate-so că saprindei,
Puştile că le *ncărcă;
Impuşcă şi Vochiţă,
1

38
Potera că mi-o culcă,

:.. Bine vorba nu' sfârşiă,
La pământ mi-i așterneă..
Iară Stanciu ce-mi grâiă ?
40 — Mergeţi de pe astă lume,.

Josca iarba la pământ,
Puştile răsună ?n vânt!

Sau luptat cât s'au luptat,
Trei polcovnici căpitani,
Trei fricoşişi trei duşmani.
—D'alei, Stanciule, părinte,
la, cu noi să fii cuminte,

Şi să duceţi al meu nume;.
"Să-l duceţi la cei tâlhari,
Cari ne-au robit an:ari!

..

e
+

d. Căpitanu.
Foaie verde solz de pește,

Banii toţi că i-i luă,

- Unde Oltul se cotește,
Voinici caii potcoveşte,

Cu potcoave de argint,

„Rabdă bine la nisip;
Potcoave de sârmă groasă,

40.

Foaie verde şi-o laleă,
Căpitanul ce-mi fâceă ? !
Din graiu, mări că-mi grăiă::
— Faceţi,

S'o tulim, coleă, pe jos *

Căpitanu ce-mi făcea? .

La Dediţă că-mi mergei,
Doar: ziua bună că-i da,
„Mai frumos îi :mulţumiă ;
Dar ce fel.de mulţumit?
“Nu puteă de 'nmărmurit!
„ Frunză verde și-o lalea,

Dar Dediţă

ce-mi. ziceă?

„-—La mine.la ce-aţi venit?
Ori .tare .mi-aţi sărăcit,

Ori tare m'am “bogăţit!
Fronză verde şi-o laltă,

Căpitanul auziă, .

Mai

tare se mâniă:

“Atunci două palme-i da.
„ Căpitânu ce-mi făcei?
Cheile că le luă,
Lada cu bani descuiă,

N

Potera că mi-l sosiă.

— Frunză verde mărăcine
Haideţi, fraţilor, cu mine,
Că ştiu seama”n codru bine.

La copacul scorburos,
Să mergem că să stăm jos;
Să stăm jos, să tâinuim,
De seară ca să izbim
La Dediţă dela Piatra,
Unde-a găzduit armata.,
Frunză verde şi-o laleă,

“ŞI Dediţă 'blestemă.

Dar nici valea nu treceă,.

Rabdă şi pulberea deasă.

10

In dăsagi că mi-i puneă
Și la vale că plecă

fraţilor, careu,

De-mi scăpaţi sufletul meu!:
Păziţi cu fruntea senină !

„o!

55

De-o parte. nu văd lumină;
Nu: daţi în coajă, de lemn

“Şi daţi în carne de om!
Foaie verde și-o lalei,
Căpitanu ce-mi făcea ?
Potera mi-o biruiă,
Inainte.că plecă,
La un popă nimeriă, -

Bună

ziua că îi da,

Mai frumos

îi.mulțumiă ș.

Dar 'ce fel de mulțumit ?co. “Nu putea de 'ncremenit!
"— Caută niște parale,
:.

Că-mi':mor.

|

voinicii

de

_ foame!
Căpitanul că ziceă,
Popa că mi-l ascultă,
“Mâ
na n buzunar băgă,
65
Cheile că le score,
„.„Lada'că mi-o descuiă,
Banii din. ladă scoreă,

" Căpitanului :că-i da,

În dăsagi că mi-i punea.

„Şi la vale că plecă.

39.
Dară popa ce zicea?

Mai

B. Mai căutaţi. cu temeiu,
„Că mai este-un putineiu,

căutaţi pe-o, poliţă

„Şi-mi nai Iaşi vreo sălbiță;

“Dobânda” banilor mei!
Din Dâmboviţa: r

2
7

s. Nedea

Ştie lumea şi țară”

Voinicul
1.
3 :

„Unde-i gazda lui. Nedei:
“Tot. la Dina Costandina,
„Ibovnica “lui” „Nedeă,

5. „Lui: Nedeă, lui Voinic,
„Lui. Nedeă” hoțomant !

"Tare mult se îngrijiă ;
„Drept la Nedea câ mergeă
40, . Şi din sură că-i zicea:
o —Ihai! Nedeo, dragul meu!
“Tu bei şi te veseleşti,

„De, poteră nu gândeşti.
“Vine-nui. potera cântând,

: Şi nu-i hoţ pentru calici,
Si

hoţ pentru venetici ;

2 Şi nu-i hoţ pentru sârmani,
10.. „Şi-i- hoţ. pentru turcomani ;

„Şi nu furâ dela. noi,
A fură dela ciocoi.:
Foaie verde! popuşoi,

NE "Mare, tatal A dela

noi

45 Vede" plângere. ? n..ciocoi,

„„Cau rămas ca vai “de ei!
EL mări, sa “Dgrij
:
orat,

E “sau potiri sau! gătat,
„După Nedea s'au, “luat
-20 “Toţi. codriii i-au împânat,
“Pe Nedea nu "L-au aflat,
„:Poteră “cătă prin: țară,
Nedea. bea la pivnicioară,

“Tot de Dina întrebând;
“Tor de Dina Costandina,
Ibovnica lui. Nedeă.
Dara Nedea ce-mi fâceă?
„: Armele şi le ?ncingeă,
„50. “Paloş în mână, luă
„ „Şi din 'gură cuvântă:
r
Ss —Ihai!
Dină Costândină,
„ Ibovnică de demult,
4

5

a

„Cu vin vechiu cam marmai

giu,

vw

m. 7

„Dar, poteră: ce; făcea?

“Dacă vedeă şi vedei,
"Tor de "Dina întrebă +
„Tot de Dina Costaiadina,
- Ibovnica luai Nedeă.
"Foiie verde şi-o 'laleă,
Mari Dina ! că-mi află,
1. Poate:

domul,

afară, nu te teme,

„Nu. fi îninte de muiere!
„Dina la poartă” ieşiă
gi potera câr-coleă. *
„Căpitanul .poterii.
ŞI chiar. domnul Moldovii!

„Cu plosca de-o vedrişoară,

"Cules toamnă cam. tărziu,
:., Tot la. Dina: Costandina'
"Tbovnica lui, Nedeă,
Ibovnică „de deal,

"„Cu,.dor şi cu crezământ!
“Unu-i Nedea -Voinici! '
Am scăpat. eu de mamă,
"Am să scap: şi: de. astă,

a

—Alei

Dină: Costandină,

Ibovnica lui Nedeă;
:. Ibovnică de demult
„Cu dor şi cu crezământ!

„Scoate pe Nedea afară,

+. Cavema vorbe de tocimeală;
7O
De-i în. „Casă, - zi-i să iasă |
„—Nuii

în casă ca să iasă ;

„Nedea de voi a aflat,

Sa văzut. înstrâmtorat,

„Cu paloşul ș Sa tăiat
75, Şi chiar mâni 0 să-l comând,

vornicul (= vornicelul), etc.

.

40

"Că.s ibovnică: de: mult,
. Cu dor! și cu 'crezământ!
" Denu-mi i credeţi cuvântul,
Hai' să 'Varăt mormântul!
So

Foaie verde bob năut,
ra

“ Mormântul! că, lau văzut,
' Dar“pe Dina nau” crezut;
“Târnăcoape: Cau' luat
Şi-au săpat cât au săpat,

5. Dar de Nedea n'au aflat...

iasa

- Dav âcușa” în i de. seară,

„Bea Codreanu
i

Cu ploscuța

C1Oară

mititeă

De cinci vedre
«5 “ Tuma.'n fund
"Afară când îmi
- Iaca un Mocan

şi-o' ocă,
se: râsufă!
ieşiă, :::
treceă,

=. . Cun' cal. pag 'alătureă.
"Codreanu mi'se „puneă
10“ Și din gură mi-l'strigă;:
„—Măi tuu frate, măi Mocâne,

Nu ţii: “pagul "dei vânzare,
“Ori ţi-i de: preschimbare :2
Să “ţi dau căluşei de-ai mei,
5 „Să-ţi dau unul, să-ţi dau doi,

Să-ţi dau: patruzeci. şi doi,

”

Toţi vestiți și toţi! „de soi,

„Herghelia: lăudată,

| „,Ce- O'cunoaşte. ţara: toată !
20
"Dar Mocan cum' ascultă,

“ Şi din; gură:i răspundea:
Ma voinice Moldovene,
ap... + Măi tu frate; măi Codrene!
"Nu mici calul de schimbare

25'-Şi nu mici'nici de vânzare!
Ba, gândindu-mă mai bine,

ŢI Lou vinde pentru tine ;

30

"Şi mii preţul lui cani mare
“Şi pu. mai multe parale!

lar Codreanu' ascultă

Și la dânsul « că strigă :!
Mai, tu stăi, “măi a,
”
“Mocane,

“Nu-ţi fie! graba prea mare!

35"

la ntoarce-te” înapoi,

Să: ne'tocmim amândoi !

1. Ori

“Mozailul: 'că'“se "ntorceă,
in Ogradă' că intră!

* n! "pivni-.

Ori iii

La

tOcmeală! se; punea.

“Zi de vară “până'n seară.

i

ii "Dar Codreanu, ce-i-mi fâ-.
mii [eeăi

De: chimir: se deslegi .
Dir Motanul, ce “facei ?

* Gluga' jos "că: şi-o 'puneă
Şi: cu: galbeni şi-o umplei,

45, Mocan nu se mulțămiă,
- Dar Codreanu' ce-mi zicea?

Mai

Mocane,: "măi avane,

0 Datu-ţi-am şi ŞI-oiu mai da,
î- “ Pagul “vreu â-ţi încercă ;

„50

Să-ţi încalec pe 'pagi

“Ca să-i văd şi umbletiv

»- Codrean! pagu mcălecă;
î5, Dar Mocanul ce-mi fâceă-2
“ “Porţile :că deschidea, -

„5 j " Codrean :afară“ ieşiă,
* Pe” pagu-l înfierbântă,
“Peste ziduri” că-mi 'săriă.
"" Mocan 'rămâneă, “plângea !

Darpeurmă ce-mi făcea?
“60 “Inapoi. că st'ntorceă,
„"*
Grajd “de! piatră descuiă,
Mama: pagului

luă;:

„ Pe: dânsa: încălecă;
"“După Codrean 'se ina şi
6 *- Pe Codrean mai să-l ajungă,
Gale mare, cale lungă.
“Şi din gură că' strigă:
iti: “Olioleo, nu fii a
. Implineşte- -ţi cuvântu”,

zo. Stăi: de-mi. plăteşte „pag;
Că: mi-i pâgul boieresc

4i
Și m'apucă să-l plătesc.
Dar Codreanu ce-mi ziceă?:
» —Măi Mocane, măi avane,
“Intoarce-te: “inapoi,
ui

Să fim fraţi:buni amândoi.

1

*Mocan râmâneă,;

Și Mocanul ascultă !
Şi cinstiă, mări, cinstea,
120 Ploscuţa cea mititeă
„-Deicinei vedre Şi-o ocă.

“Trupul i se? ngreună,

plângea,

Daipe urmă ce- ami âceă?
După Codrean; se:luă,

: Cale mare,. cale lungă
i + Pe Codrean sta si-l ajungă,

Somnul. că mi- -l cuprinde,

- Plosca căpătăiu' punc,
125 Și-adormiăn poiană-aşă !

:- Dar Mocanul, daravanul,
Pe: Codrean că. mi-l cătă,
“De găsit că :mi-l. găsiă,

“Tar dacă mi-l ajungeă,

«La dânsul 'din praiu grăiă:
:: —Măitu frate, măi Codrene,
"- Hoţomane: Moldovene,

= Stăi de-mi plăteşte: pag

a : Mâna pe €l.că punei,
30, : Binişor că mi-l legă,
1: Pe căluţ că-l aşeză,

Şinapoi drum că-și făcei,
„În: “tropea drumului,

ŞI -mplineşte-ţi cuvântu,

Căi mi-i pagul: boieresc
2 -Şi-m "apucă să-l plătesc ;
o: Frică mi-i să: n'o' păţesc.
-:: Dar Codreanu
ce-mi făcea?

"La târgul divanul,
și: "Tocma'n “târgul dela Eși,
“Unde-i: Vodă Ilieş. :

Şi nu-i Vodă, şi "miparat

“EL din gură'îi: strigă ?

- Mare, cum

Intoarce-te înnapoi,”

„“lo-s voinic, tu eşti: bătrân;

140, : Pe divan îl aduceă,
= L'aduceă şi-l: aşeză, :

: Până: somnul: că-şi: fâceă.
dă Când Codreancă sesculă,
„. Impâratul: poruncii;
” De spălat: că-i aduceă,: =
“Un ciubuc îi aprindeă

“Ţi-or râmâne toți pe, drum.
„

“Azi te azi şi mâni în zori,

ei -Tezor! “jel cei trei “feciori,
100 :. Jară- mâni pe' vremea asta,
i

"Mi te-a jăli şi nevasta!
Te-or jăli- neamurile

Impanând
Mocan

3

pădurile:

rămâneă, plângea,

Dar pe_urmă

ce. "fâceă ??

“Şi: cafeaua
ceașcă-i da.
„ Mocanul faţă saflă.:

Incepu "mpăratu-aşă,
or 50, “Ca graiu aspru-a cuvântă,
i- Pe: Mocan. mi-l cercetă.
-Din gură “mi-l cercetă,

“i După! Codrean; iar plecă;

« Din palme: că-mi-l umflă,

«+ Cale mare; cale lungă,

». Pe Codreani stă să-l: “ajung ă

d

ŞI ti-l lasă să 'Sascunză

Şi pădure să 'Safunză.
"Dar Codreaiu ce: făcea?
"Intro ipoian”: ajungei

“Şi pe iarbă” se culcă,

“Puse mânân: 'chimeraș

75: Şi mi-si scoate-un fluieraș.
ai cântă; mări, “cântă, d
„Poiana că: răsună i
EET
a

pa
Zi

::"7

nu sa aflat!

Impăratul. de-i vedeă,

—Năi Mocane, măi avane,

Să fim fraţi buni amândoi,

-:

155

Până 'când mi-l mistuiă,

Pe Codrean mi- I slobozia.
Iar: Codreanu că-mi strigă:

——Să

trăeşti,- Măria; “Ta!

: Mâna 'pe-pag că'punei,
* Din -fuga: încâlecă
160. ŞI plecă, unde :plecă!

*-Tocma'n “târg la: “Chişineu,

„De pe” unde: sunt și eu!
i

[i

42

10. Mareu.
„. Drumul "Țarigradului,
Pe. drumul

45
iai.
3
|. **

“Tabanului,

„La. casele. Marcului,

„+ Marcului, viteazului,.
:$: Turcului Bolinilui, -

+ laca, Turcul 'că. veniă,

Rămășag

mare

ia

„: La. icoane: senchină:

puncă,

tu”

“Capul,: dragă, i: s'a tăiă !
“lar măicuța Marcului,
";..Ibovnica Turcului, .
Pâharul că mi-l luă,
De vin: mi-l jumătăţiă,
„15: Cu miere că mi-l. umpleă,

„De i-oiu da.câtevă: palme.
„a: Că. de, nouă :ani de: zile

55::-M'a ţinelut
tare bine.
„Vina; apa i-am băut,
„„.. Sarea, pânea i:am mâncat,
„Nici o palmă nu mi-a dat, .
„usti-: Când-aşă:dacă, sfârşiă,

Turcului că-l:rânduiă..

* Păhăruţul. Turcului.
: Cu” câtran, că-l cătrăniă,

1.60. ; Trei. palme

rânduiă,

Dară- maica. Marcului,

„65.:Cu dinţii. mi-l apucă,
„uuntMarew'n. picioare săriă,
„tus Mâna. pe. paloş punea
„fi Şi pe Ture când mi-l um,
puri. Bucățele„micl fâceă,: „|

— Lurcule,; Bolinile,

„Rămășagde cap de om, ;

= Rămășagul.să. mi-l laşi...

: i- Singurică „se; sculă,

La

fereastră

se ducea

“Şi din gură le strigă:
—Stăi, Turcule, .nu tăiă,
la :ușă că ți-oiu da;..
40: Foc.

„Să

+

nu fiu .cu' pagubă.

Că Marcu de când m'a liat,
Hac nici acu nu mi-a dat;
Hacul dacă l-oiu luă,

fel! simţiă. .

„as, Inima că îi “plângeă,
Se fâceă a, suspină;
„
Sluga:pe gând.nu mai sta,

„ Din graiu. zise. Turcului :

Paloşu'n mână. că-i da,
“ “Turcu -la - Marcu plecă,
„.Dară Marcu ce-mi. fâceă?
Numai din ochi mi-s clipiă,
; Turcul „înapoi, se. da,
;: Sluga. Marcului veniă,
„Cofele jos: le: puneă,
La uşă se. repeziă, -;
„: Veriga că le: puneă,

cândîi trăgeă,..

* Marcu: nici. de

Trei zile::și trei nopți bea,
„Până Marc
se *mbăt
u.ă, '

„.

[eat

|...
pă

:.. -De-oiu' îndrăzni la Marcă,

10

Marcu-l

Eu pe tine .te-oiu lăsă, .
Ca să-ţi faci -tu voia ta!
lar
în ,
„casă -cum intră,
La icoane, că.trăgeă,

50, Şi. din. gură-că zicea:
„=. lartă-mi,- Doamne,

- Trei zile şi trei nopţi bea.
„-— Care, 'dragă, 'sa'mbătă,

“Tot-la

i.

;

705:

|

Sluga

la, ușă. stâreă,.

Pe, maică-sa mi-0-spuneă ; .
1. Marcu cum, ascultă,

iure De, cosiță mi-o. luă
“ 2-Şi din guro judecă; o.
75.-:Şi-di palme. mi-o ciopliă :
Alei, măiculiţa : mea,
:De:ţi-ar fi fost de aşă,
na: Desti trebuiă de-un bărbat,

„..Eu te luam :după cap, ..

So - Te. purtam, din sat în sat

Până-ţi găsiai de-un barbat!

_“Sleajar verde că: băteă,
„De steajăr că mi-o legă
„».:::8i foc. dedesubt că-i da,

85 Cenuşă că mi:o-făceă *
=

Şi pe. vânt, co asvârliă

Și din gur'o blăstămă:

43

—-Ce-a alege vântul,
Să. mânânce şi pământul.
90

Dar boieri de nu vă place,
Ascultaţi-mă cu pace;

i

30

Soarele. ardei,

.

Stâlpii. se topi,
: "Vântul caburiă,

I5

35

|

Nici câ.mai lucră, La apă mergeă,.. :.
Voinic o'ntrebă :
—Leliţă din Breb,:

Tot stau să te. “ntreb :

Ai bărbat, ori: nai?
Dacă n'ai. bărbat,
Să mă pun argat,

Ce fel de argat: să si fiu ?
Numa'n - braţe să te, ţiu:

Ziua să. te. argăţesc,
Noaptea să te drăgostesc.
— Voinice, voinice,

Nu mă întrebă, „e
Că 'te-oiu „blăstămă ;
„Nu mă ispiti, .

95

Că eu mi-s cu cântecul
Ca Și Vupul « cu 1 crângul !

Il. Lina,

Foaie barbă nouă, - :
La munţii cu rouă,
Este-o casă novă, |;
Cu fereşti în soare,
Cu stâlpii de ceară.

Stâlpii. se slejă?.
IO : Esre-o fată Lină |.
Şi-o maică. bătrână.
Lina tot şedeă,

Mai „dați un pahar de vin,
Să vă cânt unul maibun,

40

45

şo

55

d
Că te--oiu măscări
Bărbat cam avut
Şi lam prăpădit. «,TRI
Eu mi i-am trimis;
„Cu sare, domnească
"N-ţara- ungurească,

Si se “prăpădească.. |
Şi eu că i-am spus,

Când el. mi s'a us:.
Numele să-i vie, Trupul să-i ramâie..
Şi el mi-a trimis -!

ăâvăşel prin, soare,
Care să se 'nsoare
Răvăşel: pe .lun',
Să merg: să-l . Canun.
Voinicu- -mi ziceă :

— Lină, dragă Lină,.
Nu mai "fi nebună.
Şi mergi del cunună..
—Nu L-oiu: cunună!
Şi l-oiu blăstămă:,;

«Fine, finișor,, „a
«Sâ te'nsori de nouă ori:
«Şi să faci. nouă feciori:

«Şi la urm?o copiliță
|
«Să- şi care-apă la temniţă»
aj

12. “Gneorghiţă Zătreanu.

Foaie. trei agude,

Pe picior de munte,
Pe: dealuri, mărunte
Cu păduri cărunte,;

De ani“mii şi sute,
"Pe deal şi pe vale.

Plimbă, mi se plimbă

Um

om co leliţă,

Un domn co domniţă,

10

|,
S

Da

Din oameni de zifit.

Şi ei mi se plimba,
be. doi cai voinici,
De nu sunt pe: aici:

Pe doi:cai de munte,
15 Dei Jintaţi în “frunte

Şi cu pete'n frunte.
Unu-i
Unu-i

cal bugean,
degiu oheati-:

44
2 o

Al mai ortoman,:
Cumpărat de-un an

Can
--

Dela un itean, ” :

65 : Sub neagră boltiţă,
Fi descălecau, -:: .

Fără nici
un ban.:
.25

In mijloc de plai,
Verde, tot să stai
Ca'n mijloc de rai.
Este-mi' de-o" boltiță,
Făcură: de viţă

„i

a,

70

p-

75

So

puică: dulcig-..!

|

vie,:!

Tânără copilă; :-:
“Frumoasă mezină, *

Floare de grădină,

îi:

85

45 Și ea 'se strigă: !
Mezina “Dobriţi Dela Ialomiţa,i.

"90
:*

Fată de fruntaş“:

Călăraşi.”
ea mi-a lăsat
din sat . depărtat!

De mamă, de tată,
De fraţi, de surori,

60

boltiţă

i

ȘI nici mai gândiă,! !

Ci mâna-și băgă In ăl- buzunar,
Scoase-un amânar Și un:creminar.
De cremeni- izbiă,

Scântei răsăriă”,--:

De te îngroziă!
Şi cine. vede;

Cruce îşi făceă|: Para 'se ?nălţă,
-:
* Lozbele sării:
Lemnele-mi ardeă'”,
95 Jar că râmâneă, '--

Groază te-apucă'!.

!

|

— Iar, mări, Zătreanu,

" Feciorel

bălan,

De eră jurată li: ii:
eiat 4...
4 Puiu de Moldovan,
A lăsat mamă plângând,
100 Ie parte se da,
A lăsat tată 'jelind;: :::
În dăsagi cătă,
Frate gemând :Cătă și nu prea, ȘI surată: suspinând,
De-un purcel află,
Pe gură pară icşind, |
De-un purcel grijit,
In' mijloc:de plaiu,
105 Grijit,: curăţit,
Vere, tot să stai | «|
„De ospăț gătit! IN
pe

1. De-l = de ăl = de cel.

-

* Iasca-mi aprindeă, !
Foc de:ini. aţâţă,
Lemne mi-şi trântiă,

"De 'pus la inimă. :
Şi ea-.se chemă !

“„Dela
„2 Şi
„Fetele
“Şi'Sa

Sub neagra

Fâcută
din viţă
De.l=: voinic Gheorghiţă,
„Fecior de elită. :

Pripăşit de-un an!
De dor şi alean.:
Şi el de-mi aveă-:!.
De-o zână: tretină, “

40

Fânaţuri de' munte,

De. vânturi bătute,
De nimeni: păscute.
Și eimi se da
-.:

Fecior de Mocan, Puiu de. Moldovean,

Ca poamade

Pagii sloboziau;
De ospăț le da
Ovăz dela şes,

Din poieni tăcute,

De-un puiu de leliță,
Frumos la peliţă - Pe nume Gheorghiţă,
Gheorghiţă: Zâtrean,

De-o

mijloc de raiu,

La umbră:de viţă, -

?*

45.
Şi mi-l ciopățiă, ŞI mi-l: înfingeă,
110

Mai mult de-ascultat !

a-mi cântă de-un cântec;

Pe jar îl puneă,
Carnea sfârâiă

Și se ruminiă..

De-un
De-un

155

;

Friptă de-mi eră,

115

Zâtrean de-mi vedeă,
Câtă şi nu prea,

Şi scoase de-o: pită.:

Coaptă, rumenită,
De ospâţ gătită.-..

Fetiţa Dobriţa.

a

“

;

Prin desiș de viţă,
Găsi de-o ploscută;

160

Marama

Masa

,-iN

..

165

Şi, mări, de ce bea,

-.

Ă

"Faţa "nveseliă,.
Cheful .că. veniă, .)
Coraşi că fâceă |

140

..:;

,..

—Hai, dragă fetiţă,
Draguţă Dobriţă, . Floare de: crâiţă,
Bună de domniţă, :
De

când

te-am

luat,

Tu nu mi-ai cântat;
De când

Frunza “șoşotiă :

Două lămuriţă ya
Tor dintro crânguţă.
Şi fusem jurate: :
Şi fusem legate;
:
Sa fim tot surate;
Surate şi-un. sânge,

-.

te-am adus,

Până

Şi .n?am ascultat -,
Cântec, desmierdat ; '
"Dela voi din sar.»

Acuşi mi-a venit,,;
„: Haz de chefuit, .
-. Coraj: „de cântat, -.
1. Şi = ci.

i

sigur aglice,

nume

ce ne-om

(0
stinge. .

„Foaie de alice, *, -+
Inimioara-mi. plânge,
Cugetul îmi zice: 3.)
Ca făcui păcat,

Viersul. ţi-ai ascuns

2, De

j

Mult mi-i dor, mi-i dor;.
De frate, de sr”,
:De. maică, de taică,
De. surata mea, N |
Vai de viața mea ! Pa
Legă-te-aş, cu ea, i
Toată viaţa mea! 7
Să trăim surori „,
Ca şi: două ;flori..
180

Cântec nu mi-ai spus,

145

Un cântec de jale,;
De sta om pe cale.
Apele săltau,,. . .::
Valuri ascultau, ;

— «Foaie de: bujpr,

De ce să mai bea!

ziceă:

„i

Cântec de-aeveă
: ..:

“Vin din ploscă - bea.

Și-odată

:

Codrul :râsună, i
..:.

ŞI se ospâtă;
Din pită rupeă,:
Din purcel muşcă,

130

Viersul de-l dregei,

Cântec de-mi: cântă;

*ntindeă,

pregătii.

Sta şi se gândiă,..
Cântec începeă,

Nu aşă micuță,
Și 1 mări, de-o vedriţă.

125

Să stea om pe cale;
Şi apa.din vale! .;

Dela Ialomiţa, .. ;>
De mi-şi. pricepeă, :

Şi el mai câtă .:
Prin. neagra boltiţă,
120

cântec de-a' tale;
cântec de: jale,

Păcat neiertat,.

pap

De m am: “lepădat :
ŞI m'am. depârtat, ;

de plantă,

necunoscut prin jud. 'Tecuciul.

46

Suratam lăsat:
195, De
ea-am

„_

'fost jurat» !
Mezină Dobriţa

200

Dela Ialomiţa“!
Cântecul 'curmă,

245

lată Cauziă

Din ochi lăcrămă

ŞI hwnţelegeă

Şi se tot gândiă :

ȘI tot ascultă,

250

| se năzăriă -.
si:
205 Cai din bătătură,:
„Din taini stătură,

Vouă mă închin - -- J

Cu glas și 5uspin, -

Să

"Urechi că ciuliră, -

215

225

Capul sus săltau ' Şi tot necheziau..“
Zătrean: de vedei,.;
Dobrinei zicea Cod
—Dobriţă, Dobriţă,
Dalbă copiliţă, i:

Cântec: 'de-ai sfârșit ?
Ori cu ţi-am căzut, îî!

Pe cai: S'aruncau,!

265

Fără frâu şi“ şea,. : “
Caii îndemn: ii.
— Deă, Murgule, deâ,
Cânii, văr mâncă!.:

270

Fug

Dobriţo, 'urit 2" :: ă

„Jo-ţi dau cuvânti,!
Spune-ţi cântec!

Şi spuneți păst
Spune-ţi

păsul tău,

-'!

a să-l ştiu şi eu.:

ca nişte

Codrul

Fecior 'de Mocân, ”
Ce-mi eşti drag de:un an!
„Cântec 'îâni sfârşit,
Nici. nu mi-ai 'căziit

“ŞI
280

i:

Din mijloc de crâng,

Tot la Stânca-mare,

de muig.

zăriau, zăriau,

Și vedeau, vedeau”
Ce 'mi-și căutau:

Din dos de colnic,
Doi Turci se ridic,

La apus de soare, :
Şi-un glas răguşit,

drum fruinos;

* Urechi 'le lungiau,
“Ochii. înrotiau,

“Leligei urit,

Glas de fată mare;

draci a

Tot la Stânca-mare,
La âpus de soare. .
275 : :_Ei din mers mi-şi stau,

Bădiţă Gheorghiţă,

Glasul unui Turc,

Și câluţii pagi

Dealul păreă șes,— -

Badiţă, bădiţă, |

Și-un meche

4

Nici mai ospătau,:
Nici masă strângeau,

Au tu ce-ai “zărit

Fecioraș bălan, :: --

240,

luaţi”

Unde-s numai Turci
„Şi capete mici
N
"De Turci Buzbuzuci !
- Voiniceii "mei, 260
Voinici feciorei, . . i:
Nu mai'ascultău,.

Tânără fetiţă,

Sau mi sa părut |

mă

ŞI să nu mă duci

î-!

Bunăde domniţă,,

Ci am auzit,

nu

Şi să nu mă daţi, : -

Sau Sa, năzărit,

„220

pi

- Vorba 'aeveă :
—Turcilor haini,
Turcilor păgâni,

Şi se frământă |

210

Ztrean bănuiă, Tăcere dădeă,
”.
Urechi aţintiă:
-:
Şi tot ascultă;-

De mijloc: mi-şi- strâng

285 “ŞI tot mi-și sărut -:
De-o dalbă fetiţă,
Dalbă copiliță, - -:

|.

Floare de crăiță

:

Dela Ialonăiţă,
290

A
EN
a

Trupuşor “de “Tare,
Cât eră de lung, -,

Tot din. Călăraşi, î

Fată. de „fruntaş, ... Sa ga:

De boicrănăş..

De mijloc mi-o. strâng,
295

Din gură zicea :

„Ei de mi-şi: vedea, -

345

Mila-i. cuprindea, „i
Ochi-şi lăcrâmau,;

Pinteni, le; dădeau,
„Păgânii' sosiau.
+ Şi: de. mi-i sosiau,

Samasalăc. dau; ÎN
Dar Turcii stăteau,
Nici, nui molii,

* Cu frâul! “pe. mână..
Voinică de, ea,

ars
...

“Slabă: de Suspin.

325

Ş: mi v'aţi găfat
” Pentru Țarigrad.

Dumnezeu a vrut
„Şi vam găbuit*:
i Ș-ai văzut: acuş

-

"Un cap sub tâiuș
Și-a trece și-al: tău,

De mi-o cunoşteă,

Dacă. eşti

"Şi fâră păcat,

Lâng! un Turc se. da,

335

.

Bine că-i veniă,
Paloşul scoteă
Și mi-s

izbândiă:.

Un cap doboră,
Capul mi-şi pică,
Trup se prăvăliă;

om ..râu.

; De te şii:curat.!

“Nimic nu 'ziceă,;

330

Sora:şi deșlegă
|
Ş. mi-o mângâiă
Şi. -0 tot întrebă, “
>
lar, mări, Zătrean,,
Voinic Moldovan,
Turcului. prăiă i
— Turcule. hain,
360 Srrăin şi păgân, :
In negru păcât,
lu ţarai: intrat,
Sora 'mi-ai furat

“Şi: de'mi-şi vedea,

"Numai 'doar fevia
De-a o răsbună..

„Nu se -! „hipotriviă, )
De-o „parte “se dă, ;

Tu, mări-ai picat -.

-

is: “La ochi. „se Ştergeă;
a
Bine sc'uit,
Vedei şi vedei,
Vedeă aeveă.
In tânăra fată;
320 . Vedea. pe surată
Slabă''şi uscată; :
Uscâtă 'de. chin,

De .n'âi ascultă, Sea
Capul ți-oiu tâiă.
Dobra.. de-auziă,

55

310, Ci- -mi,i. încremeniau,
: Cu 'ciubucu ?n gură,
|

Nu-mi fă voie rea,
Că pe legea . mea, ;;

50 .

Din drum îi optiau,

„Mezină, Dobră,

— Leleo,. draga. năca,
Opreşie . armă,

,
i

305

40

Pe cal.nii-0, ridic; II
Nimica nu-i. ZIC:
Woiniceii mei,
Voinici. „feciorei,

300

Pică jos sub murg.
Tar, mări, Zâtrean,
Fecior de „Motan, El de mi-şi .vedeă, :
Bine nu:i pârcă, i

EI

; .:

îi.

„Să te dai legat, i
-.Că noi ne-om luptă
„Luptă cu dreptate,
"-Fâră strâmbătate,
serie la carte.
"1380 „Cum
Şi zicând cuvântul,
nt
Lepădă armântul,. .
Braţele ”ntindeă,

385

Pe Turc, „cuprindea Şi îl apucă,

|

|

Şi vânt că-i tăceă...,

Și Turcul voinic,

“Nu-i păse
390

400

nimic. ..

|
|

-420

cord

Pe Zătrean loviă,.!
Cât. ce mi-şi puteă.
Zătrean “de vedei,
Nu se 'sinchisă; '
Cruce că-și făceă,.

425

Soarele luciă *

*

Masă . hare-mi

7

"Vam cântat cântec: de--

“plin,

Să ziceţi, “boieri, amin.
Eu mă'nchin -cu sănătate,.

izbi,

Să vă facă Domnul parte,.
Şi la mic, ca ŞI la,mare:.
Și la slab, ca şi la, care! 1.

Ţărnă mi-l .fâceă,

De nu: mai. suflă:

18: “Chtincuţa Genarulesei..- a i,

“Foicica. bobului,
La curţile 'Geandrului,
Gendruleasa cea frumoasă
Mi -are-o fată prea
f
frumoisă,
l, Se: scoate: cântecul

popular în fond,
versurile:

care ur mă,

Catinca. că mi-o „chem
Hârtie, că-i trimeteă,
Ca so deie! Turcilor,
„“Tarcilor,, „Enicerilor

m

pt

Ei

De. „moarte! scăpată |

Zătrean mi-l: răpune.
'mi-l

LD

Dar cine-mi cinsteşte?
Tot Gheorghe! Zatrean,
Dela” Ialomiţa;

Soarele apune,

Și 'când

este,

Masă ca n: „poveste;

'Cu dalba surată:
Dela' Turci! lată:

Bine că-i venii
Şi se: opiniă
410

Caşă-i datină !+ i
Foaie 'trei crăiţăy O
Sub: neagra boltiţă,,
Fâcută din: viţă,
De-l: voinic Ghcorșhiţi,
Fecior de leliţă, ;

Cu dalba Dobriţa„. to:

-

Şi ei se'lupră, +:

ue

: Fecior Moldovan:

Braţele *ncordă;” ” i

Şi se tot luptă:

Capu-i' răteză; „sii

Ca Domnul vra |
„Groapă- că-i - făcea:

ȘI mi-l îngropă,

Caşă Domnul vrea
„Și cu Precesta.
Bine. Sapucă;
Bine că-i veniă,

Bine Sanină .

405

| 415

Și el sapucă,
-; a
La trânta; dreaptă, .

Bratele

395

Zâtrean de vedei, .
Paloşul scotea,

|

Căpitanul

Caragaţă.

cace

deși.

este zugrăv it într'un graiu cam artificial. “Intr "insul cetim.
AIR

„"'Şi:streini şi lăcomaşi -" Şi hiclenii poterași...

. Care fură şi jâcheşte.,.
că şi tu zile-ai lirăchit... Să
pf

Pentru scripcă, +găsina

fortza scripică.

49
10

5)

„Ea cofele şi-a luat,
Cofele ca florile,
Cobiliţa ca crăiţa, .

Catincuţa mi-a murit
Și-am ingropato'n grădină,
In. grădină, la fereastră,

Şi la apă ca plecat,
Pe ochi negri s'a spălat,
Ochi pe Dunăre-a 'runcat
„ŞI. mi-a văzut de-un caic
Cu postav verde'nvălit,
Dinăuntru șicuit.

50,

moasă,

"Cu ochii de -puic'aleasă,
Catincuţa

Că vin Turcii să mă iea
„Şi la Paşa să. mă dea.
„Maică-sa cheie-a luat,

„ Sandăcul mi-a descuiat
Şin sandâc mi-a încuiat ;
„Sapa'n, mână mi-a luat,

70.

Ad)

3

Tor chituci şi butuci

ŞI cheia lăcatului,
La capul mormântului.
Laca gioapa a sfârşit
Și Turcii că mi-au sosit,
— Gendruleasa cea fru-

Deslegaţi-mi mânele,
„Ca să-mi dreg 'sprincenele
Și-apoi să'mbrac cămaşă,
Ca să mă placă Paşă.

moasă,

Să ne căutăm de treabă,
Că tiţele ţi-om tâiă,

So

Cu sare le-om presără
Și fata tot ţi-om luă.

Când Turcii o deslegă”,
Ea din gură-aşi grâiă:
—Masă bună racilor,
Aşternutul. broaştelor,
Căpătâiul peştilor.

Și”'n Dunăre s'aruncă
Şi cu zile senecă.

—Turcilor, Enicerilor,
de d-l G. Coatucerna

din Zebil, jud. Tulcea.

Varianta

„ară Turcii cum sosiau, .
Ei de Badiu întrebau ;
De Badiu dăcă aflau,
Pamfile, Cântece de tară,

In caic că mi-o puneau
Şi la Paşă mi-o duceau.
“Cumpe Dunăre mergeau,
Cum la mijloc ajungeau,
Ea din guraşă grăiă :

--Turcilor, . Enicerilor,

Cu ochii de puică-aleasă,
Sxoate fata cât de grabă,

Comunicat

fâcut-o,

Pe Caunca mi-au luat
Şi pe mă-sa mi-au; lăsat.

„Loc de groapă mi-a săpat.
„Dar în groapă ce mi-a pus?

45

ce-ai.

„De aici de-ai mistuit-o ?
Dar ei însă n'au crezut,
Sapan mână cau luat
60
Şi mormântul l-au. săpat,
Inăuntru ce-au aflat?
Tot chitucii şi butucii
Şi cheia lăcatului, ..
Lăcatul sândâcului.
63. Sândâcul l-au descuiat,

— Ascunde-mă, măiculiță
In sandăc ori in chivuiță,

|

vie doru'n casă.

—Gendruleasa cea fru-

Pe Catinca vin s'o iea
_Şi lui Paşa vin sto dea.
_Dar.şi ea când i- văzut,
La mă-sa a alergat.

”

să-mi

Inapoi că i-a'nturnat.

Bine vorba n'au sfârşit
Și iar alţii mi-au venit.

Dar întrânsul cine şade?
“Tor „Turcii, Enicerii.

40

"Ca

1.

Ei în casă năvăliau,

=

Pe Badiu nu mi-l aflau,
Pe Băduleas*o'ntrebau:
4

50

———————

I0

—Băduleasă, cea frumoasă,
Cu ochii de jupâneasă,
Cu faţa de curv'aleasă,

Unde-i

De lădiță că dădeau,

55

Badiu 2—'Nu-i a-

De Ilinca Turcii dau,
Foarte mult se minunau,
Cu toţii se grămădiau,
Cu toţii mi-o'mbrăţișau, i
60. Cu foc mare:o sărutau.
Iar Turcul mai tinerel,

|
„casă |.
—Da'llinca 'cea frumoasă,
Ilincuţa ochi frumoși?
—Să fiţi cu toți sănătoși,
Câ Ilinca mi-a murit

15

ȘI o băgâi în pământ,
Celea jos lângă fereastră,
Să vie miros în casă.

Darun Turc mai mititel,
Parca fost cu dracu'n el,

20

Care-aveă pe dracu'n el,

EI în braţe mi-o luă,

65

El poruncă că mi-a dat,
Târnacoape mi-a luat,
Sa apucat de săpat,

Și-a săpat, mări-a săpat
De Ilinca n'a aflat.

|

Și din gură a'ntrebat:

— Jupâneasă Băduleasă,
Unde

40

45

75

So

Turcii, mări, cum auziau,
- “Foarte că 'se. bucurau,

In câmăruță

intrau,

La mare dac'ajungeă,
corăbii o puneă
la Aga că pornii,
Aga, stăpânul lor
stăpânul: Turcilor.

Turcilor,

fruntașilor,

Deslegaţi-mi pe dreaptă,

Să-mi netezesc păr cu ea!
_ Turcii că se bucură,

So

Pe dreapta i-o deslegă;,
Și mult timp nu mai trecei,
Minca iar cuvântă:
—Turcilor, stăpânilor,

Turcilor, fruntașilor,
sş “Ascultaţi-mi ruga mea ;

"Deslegaţi-mi pe stângă, |
S'acoper ţâţa cu ea.

Cuţitaş tăios scoteau,
Țiţele mi-i scrijeliau,
Tot brazde. roşii făceau,

—Turcilor, păgânilor,
Turcilor, căpcânilor,
Îlinca-i- în cămăruță,
Incuiat'ntr'o lădiţă,
Învălită?n băsmăluță.

-

Și Ilinca cuvântă:
—Turcilor, stăpânilor,

ţii pe Ilincă,-

Cu sare le. presără”
Să spuie de, Ilincă.
lar Băduleasa-mi strigă:

Biciu cailor că le da,
Drumul la mare hiă.

“Tare mult'ei nu mână,

Că dacă noi vom'află,

Capul țărnă ţi l-om da.
Băduleasa se'ingroziă,
Adevăr-tot nu spuneă.
Iară Turcii de vedeau
Că 'să afle nu puteau,
Pe Băduleasto' prindeau,
O prindeau şi mi-o legau,

In rădvan că mi-o punei,

„În
Si
La
ȘI

De izvor până ce-a dat;
Foarte mult s'a: supărat;
La Băduleas a "lergat

Căpacul mi-l ridicau,
Băsmâăluţa o săltau,

“Turcii

90

nici că băntiă,,

"Pe stânga i-o sloboziă”
Şi slobodă rămâne,
Dară Turcii sengrijiă,
Tot din ochi:o petreceă”.
“Dar Ilinca frumuşica,

Molt mai mult nu-mi mai

Cu voie se

95

[plângeă,

pretăcei,

Numai cu gândul gândiă
Și din. gând oftat scotei,

Turcii

nu 'mai bănuiă”,

” Jlincăi binezi păreă,

4

Ea din gură că'zicei:

100... — Decât cadâna Turcilor,
Mai bine hrana peştilor

II0

Şi cotlonul racilor!
Şi bine nu isprăviă,
În mare se asvârliă,

Pe

„ “Tot atund că se lăsă!

II$

“Turcii mult se îngroziră

Dar mai mult se întristă”,
Ocna, jud. Bacău.

Varianta,

2pa

Sus pe culmea dealului,

Câ-i fata Munteanului

De pe culmea dealului».
Şi cântă, şi tot cântă,
Dar de vale cauziă

La hanul: Munteanului,
lese, mări, la fântână,

Ileana cu chip de zână,
Pieptânată cu cărare
Șimbrăcată

Cum slugile şuier?”:
— Tu, fata Munteanului,

ca o floare,

Cu cercei de ghiocei,
TO

De pe culmea dealului,

Cu mărgele mărunţele,
Co salbă de galbeni moi,
Dar de under Dela noi?
Din ara strâăinului,

- Ta mai stăi din cea cântare,
Că ne trebuc-ascultare,

“Că stăpânul nostru mare,
Din ara străinului,
La malul Vidinului,

La malul Vidinului,

15.

Unde-i Turcul cel: bogat,
Cum de-atunci nu sa aflat.
—..Frunză
verde mură
n
dulce,
Fa lleano, nu te duce,

„Că de vale, pe la cruce,
Pusu-s'au să te pândească,
Slugărimea boierească.

— Maică; măiculiţa mea,
„Doară asta ţi-i vorbă ?
- Draga mamei, nu te
duce,

Că te-a prinde şi te-a duce,
2

Ilinca o scoteau,

- In corăbii o puneau
Şi la Agă câ mergeu.
. „ Lară Aga ce-mi fâceă?
Pe mână el o puneă,
Cu vin roş că o stropiă,
„Faţaei înruminiă.

“De ce ochii le văzură,
"Tg.

Ştiind ce mi-i aşteptă.
La gânduri nu mai stăteau,
Lancea n. mare o băgau,

La “casa togatului,

La: casa păcatului.

Ne-a trimis pe noi solie

45

- Şi cântă, mări, cântă:

de soţie!

Aşă slugile vorbiz,
Dar Ileana răspunde :
— 'Turcilor, păgânilor,

Turcilor,

hainilor,

Cine v'a 'ndreptat pe drum,

50

Facă-se tot praf şi fum ;

Cine va mânat

pe

cale,

Moară-i sufletul de jale.

Dară Turcul răspundea :

_—lLas, lleană, blâstămii,
55 Că ne-aşteaptă stăpânii.
ȘI te-aşteaptă şi pe tine,

Cu făclii şi mese. pline.
Iar Ileana răspundea:
„— Ardă=vă durerea mea !

Bine; vorba. nu sfârşiă,
-Că Ileana se ducei,

„ «Frunză verde iarbă rară,
:. Una-i lleana în ţară,

„Să te cerem

60

Dară vorba nu .sfârşiă, .
Că slugile o legă”, :

:O legau, o ferecau,

52
In rădvan că mi-o suiau

ȘI mânau,

mări,

So

mânau;

Până luna răsăriă :
Şi departe se zăriă;
lar Ileana că-mi cântă:

—

Că

,

Mânaţi, Turcilor,

mi-i

dragostea

.mai

Mireasa

tare,

85.

prea

ASa)

SI

MOasă,
-

i

Ileana

':

vorbiă

“Şi Turcii se bucuri,
Mânele îi deslegau,
Pe malul nalt o duceau.

Turcii că se'nveseliau
şi tot mânau

In spre valea Oltului,
Drept la vadul cotului,
Și pe mal cum ajungeă,,

străinului

Din partea Vidinului!
Aşă

mare.

Şi mânau

Deslegaţi-mi mânele,
Sâ-mi îndrept cosiţele :
Şin cea apă răcoroasă
Să mă văd de-s tot fru-

Iar Ileana ce-mi spuneă >-

90

—- Dealei Turcilor, păgâni,
D'alei Turcilor, haini! .
“Decât roaba .Turcilor,

lenuţa că-mi grăiă.
"— Frunză verde iarbă rată,
Nu-s ca mine multe'n țară,

95.

Vrednica strâinului
„Din partea Vidinului.
Jud. Argeş,

Mai bine a apelor..

_ ŞI. din gură cum sfârșiă,.

De pe mal,se arunci,
Valurile-o cuprindei”!

14. Căpitan Gheorghiţă,

— Alei Gheorghe, Gheorghilaș,

Frumos 'ca un

La inimă'om

Tot din perdeă în perdei,.
Să-şi aleag'o pieliced,:

năsturaş,

Să-și facă cuşmă din ea!
Cuşmuliţă ţurcănească,

vrâjmaş !

-:! Foaie verde ismă creață,

a

- Intro Joi de dimineaţă,
Cam pe negură şi ceață,
“ Gheorghilaş mi se sculă,

a

ploscuţa de rachiu..
Foiie verde de-aluniţă,

35

„Cine urcă pe Bistriţă?

Savai- căpitan Gheorghiţă,

„Feciorul

lui Negoiţă,

Călăre pe-un" harmăsar, :

In mână Cun iatagan.
ŞI el, vere, se

plimbă,

cu-.

„Să cerce brânza de-i bună...

La moş-Radu ajungei,

La stâna moş-Radului,
- Radului,-Mocanului,

?n scări că punea

Și pleca "n 'jos pe Sariu

Cu

nu-l

nNOască, -

" stână,

'30

„Grajd :de piatră descuiă
-.Și pe Roibu alegeă,
Picioru

să

Se plimbă din stână n

Pe ochi: negri se spălă,

La icoane senchină,
10 La Dumnezeu se rugă, .

uimeni

o

Vaşmocan 'din “Căininat,
Dela podul cel brahat.

Bună ziua că-i dădea
Și din gură-i cuvântă :
— Moș-Radule, barbă rară,

Eu ţi-s nepoțel de vară!
la să-mi dai tu de gustare ::
N'am mâncat de-alaltasare !
Moș-Radu ce-mi răspun-.

“dea?
a
—De gustare eu ţi-oiu da.

53

———————

-"Un 'berbece de gustare
- ŞI-O mieoară de frigare
-45 Pân” la.vremea de mâncare,
Cu-atât nu se mulțămiă ;

N'ai”pe cinevă la stână,

„EI din gură mai zicea:

Că să nu mai fac pricină?
„Moş-Radu imi răspundeă :
— Alei Gheorghe, Gheor-

Eu ţi-s nepoţel de vară!

Cu drag sărută-mi-te-aş !

—Moş-Radule, barbă rară,

la,

să-mi

Să-mi

„Să

dai

de cheltueală :
dai o mie de lei,

|

jo

duc la copiii mei.

55,

ghilaş,
Mult eşti tânăr şi gingaș,
Eu te. ştiu că ești vrăjmaş.

95

+60

Num'o

Sâ strângă miţe şi lână. -

"Nici Ispasuln'a venit,
La

nici o frântă pară ;
nimica la bordeiu:
mâţă

şi-un coteiu

Şi-un căpețel

de curmeiu,

“Şi un vălătuc de teiu

C'a tors soacră-mea pe ele !
Eu parale mam avut,
Tot fete am măritat
Și nepoți am însurat,

Tor avere mi le-am

70

75

105

dat.

“Dela podul cel-brahat!
Gheorghiţă nici că-l creDupă uşă că se da,
In cenuşă

-.

De cari nu

sunr

.. E

"1. Poate îi: In cenuşă că-mi cătă,

zile sfârşite-a! fel.!
Macovei cum auziă,

: Ochii spre stân' aruncă,
I15 “Pe Gheorghilaş mi-l zăriă,

: Când miţuitul gării,
Dar una mai râmâneă, - »

Şi fâceă ce mi-ș pureă,
„ŞI pe-aceea o tundeă,

120

pe-aici.

Nici cu-atât nu se lăsă, :
Pe moş-Radu intrebi:
„—Moş-Radule, barbă sură,

“Stâna că mi-o ocoliă,
„* Pe Macovei mi-l zăriă ;
„-De-l zăriă, el îi ziceă:
_— Foaie verde lemn de tei,
sstu-ţi legea Macovei,

Au pacate grele-a mele,

că căi,

„Irmilicii numără,

"Că pe-acela el cătă.:
De pe cal descălecă,
Calul că și-l priponiă,

“Au

dei,

:8o. Irmilici tot câte cinci,

Gheorghilaș cura auziă,
„ Mustăcioara mi-i râdeă,

Cinte-a scos în ochii mei ?

la ele.

-Mă pusei vătav pe stâne,
Vasmocan din Căminat,

:

“ Mieii mi s'au prăpădit!
100

De rele şi de nevoi,
Mă pusei cioban la oi;
De rele şi de belele,

Mă pusei.cioban

miţuit a ieşit,

Oile mi-au. rebegit,

“Nici.acele nu-s a mele,

65

lei

arvună,

Eu zic zău pe legea mea,

Nam
„Nam

pe unul Macovei,

Care mituie la oi:
Mi-a dat vreo cinci

„— Alei, Gheorghe GheorN

Mult eşti tânăr şi gingaș,
-Dar cu ştiu că-mi ești
. vrăjmaş |

Am

Dar Mocanul ce ziceă?

gnilaş,

Spre stână iarăş ochii,
Pe Gheorghilaş iar zăriă,:

Foaifeci din mână scâpă,
Căciula din cap sării,

125

Brâul sus se ridică.
ȘI sama dacă-și dădea,

54

Tot pe brânci mi se pune,

„+

După crinlă Sascundeă;

130

' Dan zadar goana-i eră,
„Că Gheorghiţă mi-l sosiă,

;
|

După crintă se dădei,
De țuluc îl apucă,

Jos la pământ îl trântiă,
Pe scaun se aşeză
135

Câimăcane

=
i65

* Cu drag sărută-mi-te-aş.
Nasţi calul cu armele;*
Puşca cu pistoalele,

„Numai Jasă-mi zilele,
„Că mi-s dragi copilele. *

—Eu
„Zilele

Şi din gură-l judecă:

—

"Mult eşti tânărşi gingaș,

|

i

170

Macovei,

calul nu i-oiu luă,
ţi le-oiu curma. -"

Macovei se tot rugă:.

——Na-ţi

Ştii tu, neică, ori nu ştii,

|!

|

„Numai

cârdul cu oile,,
lasă-mi

zilele,

Când erai vătav de plaiu?
|)
Că mi-s dragi copilele;.
„-..Eră birul trei parale,
|sa
- Şi-or umpleă potecile
Tu-mi luai zece parale ; |; 173. Şi de mine-or rămâneă

1.0

Eu de frica birului,

Ic

"Pe față nedesmierdate,

TFrecui malul Oltului; 7 zi:
“Pe obraji nesărutate
,
.
Nici cu-atât nu te lăsai, “i,
- Şi pe papuc necâlcate!
De pe mine te luai
jr? în
+ Gheorghilaş dacauziă,
Şi pe mine d mă . prindeai
|: 180:
Mai hi tare se 'ntunecă,,
S,
|
3

145 Şi mă legai cot: la cot
Şi mă treceai peste Olt.

Când mă plecam să beau
„apă,
Mă. plesniai: cu cisma ?n

150
-

|: .
„-"
|: 185

n
ceafă,
Fârâmam dinţii:de piatră
Şi beam apă turburată,
Cu sânge amestecată.

“Nici cu-atât nu

te.-lăsai:

|:
|:
|.
4

Inimioara mi-o stricai!
"Iară bietul blacovei,

160

i'
i
!

se 'ngroziă

"Şi. din gură ce ziceă?
Ce ziceă,-cum se rugă?
—Alei, Gheorghe, Gheor-

|
i
|

Și capul i-l rătezi;
Şapte grâmezi mi-l fâceă:
Şi mi-l scoteă prin poteci

ŞI-L puneă prin prepeleci.
— Haideţi, haideţi la păs-Me
tramă,
Păstramă de căimăcan

|:
!
4-7

Râs de nevastă-ţi făceai;
„În braţe mi-o cuprindeai,
155: În gură mi-o sărutai,

El de moarte

"Mai tar€ să supără, -Și palo
- mi-l
şul
:scoteă:

|;

190
-

«:
195
--

Oca veche. trei de-un bant

Se vinde păstramă tare!
-- ŞI eu zic, boieri, amin !
Pofind un pahar de vin,
“Că mă'nchin cu cântecul

Ca şi lupul cu crângul;
Cât trăeșre, liboveste,
Puşcasul mi-l doborăşte,
Dă jarca şi șe plăteşte,
- ȘI acuma zicamin,

ghilaş,
Cam cântat cântec deplin !
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15. Chira:

—Franz
ă lui
verde mărmolid,
peste

Joi Chira s'a iogodit,.
.
.

._.
Vineri mi >sambolnăvit,

.

|i
- |

|

.

.

:

...

”

.

Sâmbăt
ă că mi-a. zăcut,
Agia
.
mi-a murit.
EI
.
Ea.
-:--. După ce s'a săvârșit,
5

Duminică

Conocașii au venit,
Mă-sa 'nainte-a ieși,
10

Cu păr. galben despletit
Și din gură le-a vorbit;

Şi nu sunteţi conocaşi!
Luaţi” calul mirelui

15

— Dragii mamei îngeraşi,
Că voi sunteţi ingeraşi

ŞI-I purtaţi din sat în sat,
„Ca Chira a răposat ;
Şi-l purtaţi din casân casă,
ta chira-i moartă mireasă !
va

16. Călina-Malina.
— Foaie de-alunică,.
"Cine se mânică
Şi se întuinică . ş

Joi de dineu

Chilie de piatră,
Cu slovă sâpată,
Slovă Jătinească,
Slovă "mpărâtească;

ge

Pe rouă, pe ceațăti
Călina, “Mălina, N
Frumoasă. „copilăi”
Tânără mesină.
Ea se mânecă
10

Tor slove săpate,

Cu vorbe din carte.
Gând bun îşi luă,
Gând dumuezeesc,

Gând călugăresc.

|

Cu rowa'n picioare,
Cu bruma'n' spinare,
Şi
Şi
Şi
In

se: ncâlță "nalt
se "mcingeă lat.
ea' mi-a. “plecat”.
târg la Bârlad,

La cel” popă Vlad,

Sâ se spovedească,
Să

Că
De
Şi
De
"Se

mărturisească,

ea sa iertat
trup de Pârbat :
ea 's'a lipsit,
|
trup de voinic.
Se mărturisiă,

55

Din iad la Bacău 9):

cuminică,

Se împărtăşiă,

Iertare află.

60

Şi cum, mi-o iertă,
Ce gânduri luă?
De drum se gătiă .
La codrii Ghimghii,
Ai Măgdăliii . :
Şi ai Şovirgii.
"Acol'-ajungeă,

65

dură, |

Cine sa află,
Cinc-a cuteză .
Saducă rasă,
Rasa, coroană Dela Câlină
Călugăriţă !
Şi el se găsiă:
De-un Vasile Uţă,. |
„Lumea

mea

drăguță!

"Lepădă straie domneşti,
Imbrăcă călugărești |
EL încălecă
|

Înnt descă Jecă,

Chile

Siraie câ-şi cerniă,
Se călugăriă
Şi ea se vestiă:
Maie călugăriţă,
Albă la peliță
Ca o lebediţă,
Neagră la străiță,
De soiu şi de viță.
lată, măre, îa!
Că .se auziă
De'o veste rea
Și mi se vestiă

70

Pe-un cal porumbac,
sa.

56
La coadă cudaly,
Cu ţinţă la cap,
La un picior pag.
Şi se mânecă

So

85

90

* Vasilică Uţă,

Lumea mea drăguță !

120

ȘI se 'ntunecă
ȘI el se “ndreptă
La codrii Ghinghii
Şi-ai Măgdălinii
Și ai Şovergii.
i el îmi merge

După voia sa:
Un

125

Şi el îmi călcă
Locuri neumblate,
De pustietare,
Și 'nur'o dimineaţă,
Cam pe fum şi ceaţă,
| că nimeriă

Ea mi-l ascultă,
„IL înșelgei,
Din gură-i zicei:
— Vasilică Uţă,

Lumea. mea drăguță !
Cu ca! porumbac,
Cu. ţintă la cap,

-- Lă' picioare 'pag,

Leliţicăi drag!

„Iarbă pentru cal,
Cât a fi pe deal,

Slovă "m părătească,
Tot slove săpate

Afară pe prispă! -

Eu, mări, ţi-oiu da

Slovă lătinească, |

Iar „loc de divan,

vorbe din carte,
EI descălecă -

La poartă băteă,

I40

|

in gură strigă: !
—Câlină, Mălina,

Tânără copilă,

Frumoasă mezină,
Frumoas ca o zină,
Mă seci la inimă I
Ea că auziă,
"Afară ieşiă
Şi de mi-l vedeă,

145

150

u cal porumbac,

Cu ţintă la cap, |
La picioare! pag, '
Leliţăi ești drag.

;

lătră,

Eu m'oiu apără,

Somnul

mi-oiu strică,

,

Ploaia a: plouă,

Streşina-a pică
Şi-a fi vai de ea,
De: hodina mea !

Inima-i ofă,.

La coadă cudalb,

Tânără copilă,

Frumoasă mezină,
Mă secila inimă!
Eu mvoiu duce, duce,
Lupi să mă mânânce!
Păcatele mele,
-.
Samă-i da de ele!

Cânii mor

Lacrămi iZVoră,

in_ gură ziceă : ?
— Tu .de' unde eşti?
Tu mi te vesteşti,
Vasilică Uţă, |
Lumea mea drăguță !

—Călină, Mălină,

Afară pe prispă,

Ea mi-l cunoştei,

IIŞ

loc de divan

Și iarbă de cal.

De-o chilie "naltă;
Chilie de piatră,
Cu slovă săpată,

Cu

100

El că îndrăzniă Şi el îmi cerea|

155

*Maica
ŞI iar îmi

160

auziă .

Şi se mduioşiă
zicea:

—Voinice, pusnice,
Stăi şi nu te duce,

Ca de mas ţi-oiu da
De pe prispn tindă!
Uţă ce-mi zicea?

— In tindă pe grindă, -

Cocoş a cântă

57
163

Şi m'a deşteptă,
,
Somnul mi- -a strică,
Şi eu tot m'oiu duce,

Lupi să mă mânânce,
Păcatele mele,
Dai seamă de ele!
Maica auziă,
Bine nu-i păreă,
Jar se'nduioşiă
Şi iar îi ziceă: -

1 90

—Voinice,

pusnice,

Stăi şi nu

te duce,

După dorul tău;
Țiţişoara mea
După voia a

Că alt loc ţi-oiu da:

Din tindă pe vatră!
—Puricii mă latră! (2)
1$0

Şi de dus m'oiu
Lupi

să

mă

Păcatele -mele,.
Samă-i. da de ele!
Câlugăriţă
Iar se 'nduioşiă,
Milă-i se tâceă,
Cu lacrâmi grăiă:
— Voinice pusnice,
Stai. şi nu te duce,
Că de mas ţi-oiu da
Ajșlernutul meu

1

9)

duce,

-

De pe vatră n pat.
Din pat la picioare,
Sub umbră. de soc,

S'avem loc de jec. .

mânânce,

Variantă.

Câlină,' Mâlină,

Vasilică Uţă,
Lumea mea drăguță!
Şi el ce-mi făcei î2

Floare din grădină,
Tânără copilă,
“Tânără

mezină,

Iute "ncălecă

Boierii din: laşi

Pe-un cal porumbac,
La coadă cudalb'

Pe dânsa-s pismaşi,
Că ea's'a lipsit :
De dor, de iubit,
IO

Şi ţinteş la cap.

Da” el că plecă

Sa. călugărit,
Sa mărturisit,
Sa împărtăşit

Și cum el mergeă,
Chilie -zăriă:
-

In târg la Bârlad.

Cu slovă săpată;
Chilie departe,

Chilie de piatră,

Chiar la popa Vlad,
ȘI -apoi sa vestit |

15

ŞI sa auzit,

Domnul

40

ca vorbit:

— Maâri, cine-ar fi.
Cine
20

sar >găsi

Mie să-mi aducă”
Straiul și rasă, Călugăriţă?
„Că lui

Doamnă

25

45

i:sa da

şi domnie,

Răsplată să-i fie.
Cine Sa găsit:
Şi Sa învoit?

50

Cu slovă din carte;

Chilia dar unde-i? |
La: codrii Ghinghii
Ai Ghenghelinii,
La Şoverjâii. Şi descălecă,
La poartă bătea :
Din gură strigă:
— Tu, călugăriţă,
Maică Căliniţă!
Ea că auziă,
Afară ieşiă,

Dar el răspundea

58

————

— Sun voinic. pribeag,
N'am unde să trag,

"Colo sus “pe grindă.
Cocoşu-a cântă! *: .

Un' să poposesc,:
Gazdă să găsesc.
.Eu de dus, naș duce

"Şi mia

In cea pădurice,

60

65

Lup să mă mănânce ;
Lupii'şi croncauii,
Caşă vor dușmanii;
Păcatele mele,
Dai seamă de ele!
Ea cum auziă,
Lacrămi podidiă,

110

120

Cânii m'or lăriă,
La ei oiu strigă ;
Nu, m'oiu hodini,
Nu m'ei. mulțămi,
Pomană na fi.

„125

Caşă vor duşmanii;:

90

95

30

.

Lup să mă mănânce;
Lupii și croncanii, .

Păcatele mele,
.;
Dai samă de ele! .:
Maica ascultă .
Și din nou grâiă:
-— Voinicel, frumos;
Scumpși drăgostos,: -

Haide de pe prispă,
De pe prispă "n „tindă,
Cu capul la grindă.

lar el răspundea:::
— Ba, Călină, ba,-:
In tindă n'oiu sta,

Lupii şi croncanii,

.

La

el' ascultă

Voinicel frumos,

Ascultă coleă,
Că de mas ţi-oiu da,.
Din tindă,în casă,
Cacolo nu-ţi pasă,
În casă pe vatră,

Cu capul pe-o piatră..
Iar el: ascultă
Și-aşă că-i grăiă :

—

Ba, Călină, ba, F

„Pe vatră n'oiu sta,-.
Purici m'or mâncă,
Eu m'oiu.scârpină;-

Și de dus m'aş duce

85

mulţămi;

na fi.

Cașă: vor dușmanii ;
Păcatele mele
_Dă-ţi seamă de ele!
„Maica Câlină,

—

— Afară. de-oiu sta,

In cea. pădurice,

mei

Și-aşă că-i grăiă:

La chilia mea:
Pe prispă afară,
Câ-i noapte de. vară,
Cu capul. pe prag |
Și-i dormi cu. drag,
Iar el .răspundeă ;,

So

.

lar de' dus naş duce
In cea pădurice,
-.
Lup să mă mânânce;.

II5

Haide la maică, *
Că de mas ţi-oiu da

Nu

Pomană

Voinicel frumos,

Scump și drăgostos!”

deștepră;

Nu m'oiu, bodini,

105

Din gură zicea:

—

Că .de-oiu sta în tindă,. :

100

Nu m'oiu hodini, .
Nu: m'ei mulțămi,-

Pomană n'a fi.

,,.

. .

Și de dus m'aș duce

În cea pădurice,

Lup să mă mănânce;.
Lupii şi croncanii,
Caşă vor dușmanii ;
Păcatele mele, .

140

Dă-ţi

samă

— Voinice,

“Lasă, .nu

145

de ele!

Maica ascultă
Şi-aşă-i. răspundeă :

voinice,

te duce,

Că de mas ţi-oiu da,.

Unde-ţi stă mintea :.

De pe vatră, ?n pat;

59
“Că

Scumpă garofiță;- -

eşti om curat,

Şi-apoi, mândră floare,
* Om sta de-a-picioare,
“Cu capul
Ută

: Până te-am aflat,
-Şi din schit în “schit,

pe moale!

râspundeă:

— Ba; Călino, ba,
“Nici aşă moiu vrea ;
“Tu, când te "nvăleşti,
Ai să mă trezeşti.
Nu n'oiu hodini,!
Nu m'ei: mulțimi,
Pomană -na fi!. :
lar de dus maș duce 160:

Prin cea pâdurice;

Lup să mă mânânce;
Lupii şi croncanii,
Cașă vor duşmanii;
Păcatele mele;:

Până

te-am

găsit!

— Vasilică Ut, :
Lumea mea! drăguță!
” : Voinicel frumos,

'Seump şi drăgostos,

- Stâi şi nu porni,
Ca te-oiu îngriji,
Ca de mas ţi-oiu da,
1S0 : Cum ţi-i vrerea ta:
Ici în grădiniță,:
Şicăi

dormi

cu

bine

Alături de mire.
Lângă

Samă-i da de ele!

Maică

Eu mi te-am cătat,
Tot din: sat în' sat,!

155

pieptul meu;

După dorul tău !

Căliniţă,

Negrileşti

dl

17. Iancu Jianu.
„„Mi-ţi legea, “podar!
Trage podul să trec Oltul,
Trage podul mai la mine,
„Să nu pun un glonte m
[tine;
“Trage podul să trec Oltul,
Să trec la alt gospodar,
Că mi-i putred de bogat
Şi eu sunt

haiduc

sărac.

Nu-s babă cu cârpă ?n cap,
comănac:
10: „Şi-s, haiduc cu
: Sapte poteri n'au ce-mi fac;
. Sapte o de peste Ol

Și plaiul Craiovii tot!
. Foaie, verde măr dom-[nesc,
15

“De- aş sta! să mă
La ce, „Baiba,

căciulesc,
haiducesc?:

“Decât Co. pară. la pod,.
“: Mai bine cu murgu "n not,
-Că ştie murgu- a 'nnotă,
20 Nici scăriţa na udă,

Nici scară, nici pini
Săruta- -ţi-aş guriţă,

Sara şi dimineaţă,

Seacă la hoți inimă! 1

18, Staneiu.
.

". Frunză. verde-a bobului,

Lată-i frunza plopului,

Dar mai lat a teiului!

Prin postul

Sâm-Pier:
[trului

La crismuta

'

Sandului, -

"Bea Niţă-a „Şelarului
Cu Ghiţă-a” Ploscarului,
:Nepoţei: de-ai Bratului,
Feciorei

1. Versurile 22-24, par străine de cântec.

de-aiai Stanciului ţi
4,

10

Foaie verde şi-o laleă,
Dar ei beau și veseliau,

lar Stanciu; mări, ce

De poteră nici pândiau.
ȘI 'ncă mai eră ună:

5

Teze
ee e mânital!
De ce să mă dau legat?

Savăi, soră-sa Voică,
Care le ţineă pază
Și le purtă lor grijă.
Foiliţă. samalare,
Câtmi ţi-i ziua de mare,

Cu mă-ta nu m'am culcat?
Cu sortă nu am umblat

60. Şi eu nu sunt vinovat,

Se plimbă pe hat călare:

Măcar cun gălej din gard.
Căpitan Bulibaşă . -

ŞI nu imi-o lăsă să moară

Și pe Stanciu mi-l legă

Vedei, rânduneaua sboară,
Di cu. flinta și-o omoară.

Porunca

La opreală mi-i dădeă.
Peste noapte se treziă

Iară: Stanciu ce-mi ziceă ?
— Oleieo, fraţilor mei,
Astă noapte-am mânecat,
Spurcat vis am mai visat:
Pistoalele mele

La fraţii ei că mergeă
Şi din gură le zicea:

—
lar
De
Jole

Oleleo, fraţilor. mei,
voi beți şi veseliți,
poteră nici gândiţi.
potera coleă,

Cele frumușele,

Le vedeam far” de oțele,
“Sau scurtat zilele mele!
" Pușca mea cea frumuşei,
O visai fâră cure, .
„Sa scurtat și viața mea!

V'a prinde şi va legă 1...
Iară Stanciu ce-mi ziceă ?

40:

„.—— Uite, curva mâne-sa,

Las' să vie, hăP'o n cruce,
um a'vinc-așă s'a duce |!
“ Las' să vie, lasă, lasă,

so.

Că mici pușculița dreasă :
„les afară și torn leasă,

„Nici vorba nu-mi isO
prăviă,
„. Potera: că mi-ş 'sosiă.
Cine-mi eră căpitan?

Câţi boieri mari ai tăiat?
„Cucoane câte-ai stricat?
Dară Stanciu râspundeă :

-

„90

—: Dă-te, Stanciule, lega
t,

C'așă: poruncă: mi-a dat

Să te ducem -nestricat
Şi de gloanțe fârâmat,

ciolpan,

— Alei, vere Stanciule,

De când: s'a 'buli băşit,
” Sate
s'aule
" pust:
iit,

Şo

E

la, să spui adevărat,

Tot Stoi
: Buli
an
başă 2,

din gură ce zicea?

Şapte corbi întrun ciolpan,
ȘI nu-s corbi: întrun

”.. Şi-s boierii de divan!
“La divan când se duceă,
Toţi: boieri-l întrebă :

De poteră nici că-mi pasă !

Neveste mi-a văduvit,
Fete mari mi-a "mbătrânit,

că mi-o cetiă

Cu alţi cinci alăturea,

ŞI mi-o sprijiniă în poală
ȘI mi-o puneă ?n Cosicioară,
Fugei potera să “moară |

35

ziceă,

Ca om vrednic ce-mieră ?

— Domnilor, boierilor,
Nici un boier n'am tăiat,
Nici cocoane n'am stricat,
Dar să spun adevărat:
+ De cândîn codri-am intrat,

"Venetici

95

1. Se suprimă apoi un vers inde
cent.

pr

» Averile

mi-am

spăi-

mântat,
le-am

luat

61
Şi le-am

dat la cei

săraci

Sa. -şi cumpere boi şi vaci;
Cu vaca şi-a comândă,
Cu boișori-a ară,!

Mulă

100

115:

poman! viu. aveă,

Foaie

verde şi-o

“Ți-au pus cap femeile !

lalcă,

Chica ta cea gălbioară,

Toţi boierii se 'mdură”,
Se “durau şi mi-li iertau A,

„-

Cum

A rămas de soare arsă;
-:- Ochii tăi cei! mângâioşi,

La Eşi, la dealul cel mare.

Cum şed ei de cioare scoşi!
Bietul: frate-tău Bălan:
Tâiă boieri în divan;
Săracul: bietul loviţă,

zi de sărbătoare,

- Îi gătesc spânzurătoare,
Şi.-alta zis-am şi-o lalcă,
Pe Stanciu mi- Ispânzură.
- Care pe drum cum treceă,

Tăiă “boieri:pe uliţă,
“Țipă fiu din- măiculiță !

„Pe Stanciu 'mi-l pomenii,

":

“Vezi No. 6.
Pentru vers,

1-13,

o bate 'vântde vară;

120 - Faţa ta cea albă, grasă,

Foaie verde măcitș,
“Pe Stanciu mi-l duc la Esi,
Intr'o

"Pe Stanciu mi-l văicără.=
„—Oi, sărace Stanciule,
Stancrule, viteazule,
“Fe-au legat femeile,

urmează :
i

| "Waviantă,

- 7

„ Foaie” “verde zrei aglici,
Geme “codrul de: haiduci,
„La

Pe sora lui, Voichiţă, Şedeă n armă razâmată,

tot fagul câte cinci. ,

" Foaie! verde: arțăraş,

E Căpitane Mateiaş,
Mută

crişma,

„: Baco. Dumnezeu, so bată,

*

Parcă-i o căţei turbată.

Ea la Radu că priviă,

'crişmăraș;

EI sta și mâncă

Dela umbra 'nucilor,
Din calea laiducilor,

și. bea,

„ De poteră nu „gândii,
lar din gură ce-mi grăiă?

„Că mâne mă întorc 'dins sus;

"Sorii lui. ce-i mai zicea ?

"170: Si nu zici că nu ţi-am spus!
Eră Radu Comandantul,

25 „—Ia de bea şi de mănâncă,
De: poteră nu mi-i frică,

Haiduc! peste ceilalţi.

Câ-s voinic

In crişmă el când. intră,
“Trei zile că nu ieşiă.

cu comănac,

Cu, şapte poreri mă bat,
Cu ştirea. jumătate,
30 . Cu Craiova treia parte...

"De 'strejer pe cine-aveă?

. Băseşti, dud, Fălciu, „Pentru vers 27—30, "vezi No. 17, vers 10- 3

19,

Busuioc.

- Foaie verde. castravete,

e

“Sub poală de codru verde,

zare de foc. se : vede,

Micitel şi pool

uz

.

1. Se suprimă apoi două +versuri cari arată că« „Domnul
dură, ci îl.osândiă la spânzurătoare. Vezi raportul. -

nu

.

se

în

62

—————

De

mulţi

voinici

ocolit.

Şi ţinutul Vrancei tot
; ŞI. Craiova peste tot.L.

„Nu ştiu-s zece, ori cinci„.. -Spre'ce,, .

In crişmuţă cum intră,
Imi -bea vinul cu vadră

Ori peste-o sută mai trece,

Imprejurul focului
Stau haiduci de:ai codrului.
lar haiducul Busuioc

'10.

„.„ Zării ochii lui Matei,

15, Căpitanul poterei,
Cu giubeă de chepeneă, .

Mâna'n brâu- că mi-o
“

punei

Scoase mic un pistolaş

Pistolaş cam, ruginit,
De-o lună neslobozit.
Nici la ochiu nu-l mai
puneă,
Numai mâna ardică,
In Busuioc sloboziă,

„In picioare se'sculă,

., 65

„De cosiță mi-o luă,
7 „Jos la pământ o urântiă,

Cu măciuca 'n piept ii da,
„Sărăcuţ de maică-sa !
_ Anuţa că-mi răsuflă:

—« Bate vântul cu zăpadă,

'— Căpitan Bulibaşă,
".Mâncâ-te-ar pușcăriă,
In lume ce-a fi înai grea!

Nu mai da 'cu măciucă!
Iote Busuioc coleă,.
Imi bea vinul cu vadră
Şi rachiul cu 'ocă.
„Busuioc dac” auziă,

ând îl beide dimineață,

Nicila noapte n'amsă dorni:

Sapte poteri mau gonit,
45 - Şapte Olji'de peste Olr

noroc.

Hei, Aniţo, crişmăriţo,
„Ia, spune
poterei drept,
Că țt-oiu a măciuca *n
i
piept
Dar Aniţa ce-mi zicea?
—Da' eu de unde să-l văd?
La masă cu el nu şed!

Nici vorbă nu mântuiă,
„+ Căpitan Bulibașas,

Busuioc trage la €gazdă,
La Anuţa crişmăriţa,
- Are pivniţa. de piatră,
gine vinul rece, ghiaţă;
A

Acolo, mări, ajungeă,
In prvniţă îmi intră
“40 Și din gură îi ziceă:
— Hai, Aniţă 'crişntăriță;
Astă noapte n'am dormit,

„Ne-a lăsat fâr de

Ni

Fraţilor. le' cuvântă :

„„. Zău, te curăţă de greață!

N'ai văzut pe Busuioc,
Că l-am scăpat diitrun foc?

60

25. Nimica nu folosiă,
Numai pielea vineţiă ;

"“Eră dres de '“maică-sa !
lar haiducul Busuioc,

ce eri.

„55 "Tot Matei Bulibaşă'2. .
- Căpitanul ce-mi zicea ?
„-—Hai, Aniţo,. crişmăriţo,

>

Tocmanpiept că mi-l izbiă, !

un..vrednic

2:.- Muh mai mult nu zăboviă,
++ Potera că -mi-și sosiă,
„ Căpitan. cine eră?

„Şede ?n cot pe lângă foc

Şi mănâncă porumb copt.
Printre frunză, printretei,

: 20

“Şi rachiul cu ocă,:

„Ca

So

Multă

vreme nu pierdeă,

"- Bune măsuri îşi luă 3,

55

e

Afară el că ieşiă,
Poteră'n boale băgă,

Singur el cu palmele.
In brâu cu şapte pistoale,

1. Pentru versurile 44-47 vezi No.
17 versurile 11-13,
2. Se suprimă câte un. vers indecent.
:.
3. Versul nu pare astlel popular.Se zice
însă :' „îşi trage
îşi face socoteală.

măsură“,

63

Şi cu durda de-a spinare.

ŞI ţinutui Vrancei tot..
Busuioc nu-i răspundei,

120

Mânan brâu că o punei,
"90: Scoase-un mic de pistolaş,
Pistolaş cam

“ De

De-o lună neslobozit,
Prin poteră: 'sloboziă,
„Jole-o sută oboră.
95 . „Potera ce-mi rămâneă,

Să mai vii cu poter,
Să

„Că

Pe durdă, pe nebună!

- Bună ziua îi dădeă

Nici unul nu rămânea;
„Ba'unul, îole-l coleă,

135 Şi din;gură apoi ziceai.

—Oi sărace Neculache,
Si-mi dai. bani de cheltueală,
Şi haine de primineală,

Căpitan 'Bulibaşă,

Mâncă-l-ar puşcăriă

. Şin lume ce-a fi ma grea !
"EL. din gură .tot strigă : .
—Săriţi voi, sătenilor,
securi şi cu

Ca ți-oiu plăti la tocmeală:

140

Are Chira socoteală !
"Neculache nici gândiă,
In chimniţă îmi inuă,
Galbeni cu pumnul luă,

topoară,

Că

Busuioc. mă omoară!
Dar Busuioc ce-mi ziceă?
„_—Căpitane - Bulibaşă,
,

Chimirul că-i-l umplea.

145

Mâncacte-ar: puşcăriă,

115; “Şin lume ce-a fi mai grei!
Căpitanu-l măguliă :
—Hai,

mea,

şi sa scurtă viaţă.

„La Neculache Boghean,
Bogat eră, sirecan.
În casă dacă intră,

Turnă prai cu chizără,

aa10 . Cu

mai: stai naintea

Busuioc de se gândiă,.
130 Drumuşorul apucă
|

se mâniă,

Gloanţele cu mânecă,
Prin poteră sloboziă,
105.

da

> Alelei,. Matei, „Matei,

“Puneă mâna pe durdă,.

100

rămas.îi

„Căpitanul poterei,,

“La Busuioc îndrăşuiă ;

Busuioc

cât bun

Şi din gur' așă-i zicea:

ruginit,

Busuioc

nici

mai

stăteă,

“Lui Boghean îi mulțămiă,
Drumuşorul „apucă,

: Supărat de nimenea,
. Ca un voinic ce eră!

sărace - .Busuioace,

Şapte poteri n'au ce-ţi face,
Şapte. Olţi de peste Ol,

20. Ştefan Vodă.
Azi îmi este Sâmbătă,

5

"TO

- Mâni îmi e Duminecă,
- Lopodeşte-se domn tânăr.
Mireasă de unde-o iea?

-

Spre: Bucureşti șe' uită

I5.

mi-l! cunună,

ȘI vedeă, mări, vedei,

Ștefan Vodă că porniă,

Iaca, vere; că sosiă !

Şi de lege lepădat.
cununat

Ştefan-Vodă la Crăeşti

“Domn tânăr din Bucureşti,
"Ocheana'n mână luă,

„Ia, din târg din Do- “ “brogeă,
Dela Letinul bogat,
„Savai cânele spurcat
- De

Mi-l cunună Ştefan Vodă,

Şi cum, mări, ajungea,
|...

Plosca: în mână o
i

64

Neamurile le poftiă,

Buţile că le săriă, Paloş din teacă! scoteă,

Patruzeci de flăcăieşi,
Toţi din 'târgul dela Eși;
Patruzeci de fete mari,
Fete de boieraşi mari,

Cercuri la buţi le tăiă,.

"Doagele se desfâceau,
Nuntaşii câi adăpau.

b
n

Tot perechi că le fâcei, La socrul-mic că porniă,

“Nunta "nainte mergeă,

La Letinul cel bogat,
„Săvai cânele spurcar
„Şi de lege lepădat!
“Dar Letinul ce-mi fâceă>
Pe ocheană se -uită

Nunta mai iute mergeă,
Tot în târg, în Dobrogei,
La Letinul cel bogat,

„ Săvai cânele spurcat.
„Iar Letinul cel bogat,

„Și vedeă, mări, vedei,
- Cum nunta că mi-şi veniă;,
ŞI de vedeă şi vedea,

Ocheanan mână luă
Și, mări, că se uită
În drumul Tihanului,

>

3
mi

Drumul Țarigradului, . .
Pe schelea *mpăratului,

"Și cum, vere,

So

- Și'pe ele mi-și scriă:

se uită,

«Cine ' mi-i ginerilă,

Vedeă și senspăimântă,

: 40

-

«Mirelă, pinerilă,. :

Vedeă că nunta sosi.
Și el, mări, 'ce fâcei ?

„ «Să-mi sate topurile;
«Topurile

"Şapte buţi la şir punea. -

«Lui

ȘI pe buţi aşă scriă:
«Cine-mi este mirelă,

«Mirelg, ginerela,;
„«Să mi-şi saie: buţile;

“«Buţile
“nu le-a sări,
«Lui a bună nu: i-a fi,
«Da” nici lui, nici nunului,
„«Nici a toţi nuntaşi lui!»
"Nunta, mări, ajungei,

Dar mirele ce-mi făcei?

Slova socru-său cetiă

Și vedei, şi nu pute,

;

“Ştefan Vodă, că-i nun mare

„ŞI cu. grija în spinare,
EL: din gură îmi zicea:
——Fine, nu te 'nspăimântă,
60... Că, nas-lo-ţi poartă griji
ȘI toată cheltueală..

ȘI cum, mări, îmi ziceă,
Calul că mi-l închingă,
Chinga bine o strângei,

a

90

n'a sări,

a bună

nu''i-a fi,

«Dar nici lui, nici nunului,
«Și la toţi nuntaşii lui b»
“Nunta, mări, ajungei
Și mirele cum vedeă,

“Şi mirele cum cetiă,
“Lacrămi că mi-l. podidiă,:
Nici 0 putere n'aveă,
Ci'sălă umerile
Ca
șoimul
aripelt
-95.
nul
:
""

La butoaie se uită,

Lacrimile-l podidiă.

"EL pe cale aşeză
Şapte topuri de 'postav

Când bate vânturile! -

Nunul, mări, că cetiă
Și din gură că zicea:
"—Fine, nu te 'nspăimântă,
100 Că naș-to-ţi poartă grijă

„Şi toată cheltueală !

Și cum, mări, cum ziceă,

-. Calul că mi-l închingă,
Pinteni calului că da,

„Topurile le săriă.
Şi-apoi, mări, ce făcea?
De croit.se apucă:
"De pe cum eră nuntașul,
Așa-i croiă. paltonașul 1

„1: Pomenire din vechi pentr u un
„palton femeiesc“ (Vezi 'T, Pamfile,
Industria casnică la Româui
,
au purtat paltoane, e a să văd p. 362 Nu pot şti dacă şila țară bărbaţii
în ace asta o influență a târeulu
i,

65
110

„De cum
„Aşă-mi.

eră nuntăşiţa,
croiă

155

malotița.

Şi nunta că mi-o porniă

Tor la târg la Dobrogei,

115

De

Letin

sapropiă.

'-

Tot un Ochiu, tot o sprin160

Pe ocheană se uită,
Nuntă mare că vedea
Şi vedeă câ mi-și sosiă.

Dar Letinul ce-mi fâceă?

“Mirele, ginerele,

- Cu fiarele plugului,
* Puterea pământului 1.

: Să-şi cunoască
-S'o

- «Porţile nu mi-a sări,
«Lui a bună nu i-a fi,

„ Galbeni

—Cine-mi

Risipa şi avereă!
Cam o sabie turbată,

Care taie cap de fată,
Dar

mireasa,

sotnică,

“La sabie se uită,
Inimioara=i sfârâiă,

Jos la pământ se plecă
Și risipa adună.
Ştefan Vod' o cunoștei,

Că nașul poartă erijă
Şi toată cheltueală.

măre, cuvântă,

190

Dar la ea nu se uită,
Ca nun mare ce eră.
Mirele de mi-o vedei,

„„Pe ochi negri-o sărută,
“În. rădvan o aşeză.

Ştefan Vodă de vedeă,

„195

. Câte Letin se *ntorceă,

1 Pentru -vers, 123- 4 vezi No.2 vers. „1089;
vers. 202—3; var. 2, vers, 77—8.
de ţară.

,

Care-mi este logodită
- Şi-a fi mirelui ursită.

— Taci, fine, nu te 'ntristă,

Pamfile, . Cântece

este mireasă,

Mireasă şi sotnică,
Ca să strângă risipi,

Şi din umeri €6l îmi da,

că intră,
cerdac trăgeă,
se fâceă
se 'ntindeă
se. 'ntindeă.

scoteă

- Şi din gură tot strigă:

Ca șoimul aripels,
Când îl bat vânturile
Pe din toate părţile.
Nunul, mări, că vede,
140 "Milă mare-l cuprindea
Și din gură că-mi zicea:

Nunta mare
Tocmai sub
Horâ mare
Şi mai mare
Și mai tare

cu mâna

Şi-i scotea, şi-i tot svârliă

«Da! nici lui, nici nunului
«Şi la toţi nuntașii lui!»
Mirele pe porţi cetiă,
Lacrâmile-l podidiă

Porţile că le săriă,
Porţile le descuiă,

mireasă,

la maică-să.

Ştefan Vodă pricepe,
“Mâna ?n buzunar băgă,

«Ca să-mi saie porţile;

Şi cum,

ducă

luă,
scoteă,
strică:
mirele,

- Mirele nici nu clintiă,
El din umeri tot săltă.

Şi pe porţi aşă scriă:
«Cine-mi este mirelt,
«Mirele, ginerelt,

"Calu 'nchingă
mi- istrângeă,

ceană,
Tot un faideș la mereană..

El de mână le
Danţul cu ele
Iar Letinul tot
--Cine-mi este

Porţile că le "'ncuiă

145

-Şi de lege lepădat,
Şapte: fete mi-a avut,

Tot un sfat şi un purtat,

.- |.

Dar Letinul cel bogat, „i
Sâvai cânele spurcat

Şi de lege lepădat,

„ar. Letinul cel spurcat,
Sâvai cânele turbat

varianta L dela acelaș,
|
>
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Șapte palme. că-i trăgeă,

lar

De năcazul ce-l avei.:;::
Nunta 'napoi se ?nturnă,

Letinul rămâne.

;;

200 :: Eu vă zic, boieri, amin,
„*: Cam cântat cântec deplin!

"" La sfârşit, rostitorul adaugă
: — <Când-om mai sta așă de clacă, an
să-ți faco potrogafie “din douăspreze
ce cântări, şi când Iei cell feţelor
boiereşti, să le spui: „Aist cântec îi
t de. moş Gheorghe Burluiu, din
Țăpul-de-sus, care ştie şi toaca din izvodi
cer f>, :

21. Todiran. _!
„Foaie verde leuștean,
Colea'n vale pe lepşean,
La poarta lui 'Todiran,
Ce mi-și zace, mări, de-un
an,

-

|

15. “Todiran mi se. găteşte, ...
„în. Către maică-sa: grăeşte :
—Maică, maică, maicădulce,
“Ţărn are să mă mânânce !
„+ Plăteşte la clopotari,

3: Creşte-un mărşi:un calapăr,

20. “Sâ tragă clopote mari; |

Creşte, creşte, colț găteşte,
» Mugureşie, mugureşte, _
„
Frunzacreşte,; frunza creşte,
„„- “Și “nflor
şi eş
miflote
reşte,
“To 'Toâder zace şi boleşte.
: Şi tot zace, nu se scoală,
ȘI mi-şi zace-de grea boală.
De-mitmări,
rage
să moată
,!

„Cântă

„. Plăteşre. la ușânici,
Să, tragă “clopote mici,
„+ Că mă duc, maică, de-aici!
„„*» Să le tragă cu pintoi,
25 "Că merg, maic
delaă,
'voi,
ip.» Să răsune văile,
„=. Să sadune, mândrele,

.

cucul, se roteşte,

„1. Că le las, săracele !

1

ID
:

-*

“La

75

:
-

ii

i

"ariantă
:

,

”

* Foaie! verde-leuştean,

poarta lui Todiran,

pi

Todiran 'zace, Dolegte. .

„ii

"De amaruri zaciși -mori.
10 —Frunză “verde trei lalele,
- Nacţi,: măicuţă, trei parale

pi

1

Nu-ţi

gâcesc,

Nici leacul nu-ți nimeresc:
Negrilești,

.

i

bănaş

Să: răsune văile,

"25.::. Când

“ŞI te du la vrăjitoare

boalele

.

Nacţi, măicuț,-un săl-

Să se: mire-amantele,
Să-şi rupă inimilă!

- Căci de boală cazi, te scoli,

Nici

.

20.Şi .te; du la mănăstire . .
2 Şi-mi. trage, clopotelă,

Şi nu-i boala. trupului,
„Şi-i: boala amarului,

Şi-mi” vrăjeşte boalelă,
e Şiomi gâceşte” leacur'l&!
15: —Drasul inamei 'Todiran!
De trei zile te vrăjesc,

N

„=

» * Creşte-un macșiun hultan.
Macul creşte și "nfloreşte,
5

1

.

eră la miez

de.

Tita da.
noapte,
Todiran tzăgeă de moarte;
Când coleă' prin ziuşoară,

„.. Todiran trăgeă,să moară,

|

Pe Todiran - pe :mesișoară ;. ;
„30 : Când soarele răsăriă,
..- .“Todiran; din :cas iieşiă,
ii
La :
biserică. porniă;
Dar

:|..e

nimeni

Numai
A

te

nu-l mai

bociă:

biata maică-sa |

ae

Pt

ta

a
..
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Foaie verde trei smincele,
Pintre lună,

Şapte curve m'au mâncat.

printre-stele,

— Dragul. mamei, ce-ai că-

i

„: Uite curva de! muiere,
..": Cum

îmi

umblă- băturele,

5*. Culegând buruientle.
„.... “Şi le-a fiert.în trei ulcele,
„i. “Trei ulcele părăsite,
« Cu buruieni otrățite,
Pentru Ghiţişor “gătite.
:10. Ghiţişor. când a gustat,
. :De trei ori a sughiţat,
27.” De nouă ori-a oftat,

«La

maică-sa.a plecat

„3. ŞI la: poartă a strigat:
„15 . —âÂşterne, maică,n crivat;
-. Voineşti, jud. Iaşi.

«-- Se plimbă Dragoş călare,
De poteră' habar n'are ;
căciula mocănească,

“Cu sarica țurcânească,
= Nimenea să nu-l ciinoască;
- : Cu cămeşa! toat”
0: floare,

- Cusutăde-o fată mare
10: Şi. spălatăn 'lăcrâmioare,

_Uscată :la țâțâşoare,:
: Cu foc: dela inimioară: ! !
Murgul sta, murgul nu

e
i vrea,
“15: Dragoș.la dânsul grâiă:
— Hai, murgule, "n pas mai
a

i

i

ti

tarej

„sit * Sajungem la sat! cu soare;
Sâ-ţidau fân cu lăcrâmioare,
„tt: Şi apă din. strecătoare.
_20 *: : Murgul:
sta:şi -sforăiă,
unio Dragoș:la :dânsul grăiă :
Cântătorul
= adaugă :

,

«Pe

tară

pi Maică,ele m'au chemat
: Şi mi-au. dau. zăhar! pisat.
«20:
Cânderi prin cântători,
423. Ghiţişor :vărsă. sudori ;

(:1--. Când eră la iniez de noapte,

.! Ghiţişor trăgeă de moarte ;
„sic. Când s'a :fâcut.ziuşoară,

25 Ghiţişor în pânzişoară;
„i: Când soarele, zăsăriă,

:. Pe: Ghiţişor. „mi-l: porniă,
„i:..Şapte, clopote - trăgeau,
„-: Şapte popi că-l proliodiau!
-

„ » Foaie verde! samalare,
„* Ici în vale,-mai de vale,
Cu

ti

pi,

an.

22, Dragoş, .:

Ta

5

a

urmă, Dragoş

-— Dea, dea, dea, murgule,
i

Nu

„hi

a

- dea,

mă “ntârziă, --

ii! Carneacţi 'S'a: strică,”
„5 Cânii te-or' mâncă !!

.*: "Dar murgul 'stăteă
„2 Și” mai mult nu vrea,

; m Vedeăice vede, ii:

„si Simţiă el cevă! ! :*
- Dragoş: pricepeă - :

30::.Că "murgul

i!

îu vrea;

;+:'"Nainte se:da, -:-.)

EL descălecă,
Poteca luă,
„2: 2. ..Sărac întâlniă::: *

:
t

.

|

(8)

„35::—Bună ziua, brea.!)
i!

—Mulţăm', baciulea !

-:1.'—Unde :mergi, sărace ?
„tu Cati an: om; moș-bace
Pe un hoțoman,
„49. „Dragoş. căpitan; ÎN
„i Căpitan de;hoi;

Ia
.;.;

„i: Stăpân,
de netoţi,! ;.*)

ja

a fostirugat

ada

să-i: spună” dacă

nu 'știe'el'pe unde-i

,

haiducul' Dragoş.. Dragoş îi răspunse: «Eu sunt, iar, săracul care se folosise de multe ori de ajutorinţa haiducului, îi dăda ştiri. despre. poteră şi
apoi

se

despărţiră».
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N

Foaie verde jasomie,.:

Dragoș pleacă'n

45.

50

haiducie,

——

5

.:

+

Foaie verde mătustat,
m cu arma n'am stricat,

Cu trei frăţiori de-ai lui,
“Toţi voinici de-ai codrului:

. Şi-am să fac ce mi-a fi datl.

: Unu-l chiamă Mănăilă,
Care poartă armă'n mână,
“Ce la poteră -dărâmă ;

„_— Măi loane Mănăilă,
Dâ-re, frate, lângă mine,

„90 .Puşca ta nu. bate bine,
:.. Să nu pici mort lângă mine,.
Și iar verde mătustat,

Unu-l. chiamă „Castravete,
Umblă cu gloanţelen bete;

Unu-l chiamă Ivan Spânul,

„Poteră

Care le arată drumul,

m'2'ncunjurat,

Căpitanul m'a ?ntrebat:
95 —Le dai tu, Dragoș, legat.
„» Decât de armă stricat ?-

„Dă cu pușca. ca cu tunul!
%.

„- Foaie verde salbă moale,
„ Peste” deal, în ceea .vale,

Eu tot stam și mă gândiam::
De. legat. tot oiu scăpi,
„Se plimbă Dragoș călare,
: Dar, arma-ţi curmă viaţă !
-Cu câmeșa albă floare,
j 100:: .Şi-am zis verde iederă,.
Cusută de-o fată mare.
Pe Dragoș că. mi-l'.legă,
60 Din ţigară trăgea pale,
--- ceha „În trăsură mi-l puneă,
De poteră habar n'are; “*!
La privință mi-l duceă,.
Din ţigară. fum; trăgând,
„„.. Ştie Dragoș ce fâceă !
„ȘI cu murgul lui grăind :
105, Numai trei zile şedeă
—Murgule,să mă porţi lin,
„2 Și arestul mi-l spărgei;
65 Să strâng” bani câte puţin;
"EI afară se vedeă, ..
Să. strâng zece

Lui

'miișoare,

Ca să:dau.la surioare..

Măi,

„„.+ Foaie verde măr maşcat,

Murgul. meu ma ascultat,

ȘI tot lin că mpa purtat,
Părăluţe-am, câșligaț,
;De băut și de mâncat,

|,

|:

Și săracide ajutat!

- Ia, un voinic - ticălos !
_. Rămâi, frate, sănătos,

lit bca

Frunză 'verde mătustat,

„i Dragoş pe Murgu mergeă.
„.- Şirpe.el: se aruncă
“ŞI din gur' așă-i zicea :

Tot de voie bani îni-a dat,
“Num” un câne. de: Jidan

120. —-Murgule,să mă porți lin,

„ “Spune ctam *pușcăât un cal.

“Să fac punte de arin

“Şi să trec la moş Mărin,
Sâ dau cep șisă beu vin,

ESi

Foie verde solz de peşti,

lar în sat la “Țigănești,
Cu 'tovarăși te 'pârlești,:

Fraţi de-ai

mei că mau.

“vândut,

;. + Poterei m'au 'dăraiţ!i

E

„ui. Foaie verde şi-o laleă,

Om 'cu. arma n'aim stricat,

So

Ioane: Mănăilă,

II0;. Tu.nu eşti frate cu mine «:
„n-a
Nici: călare, nici pe jos,
„Eu înfund pădurele,
115;Că ies, frate, .murele !

Cum şi straie -de purtat!

ÎNRRL.

Mănăilă vorbiă :

:. . Ca
să mă mai scap de chin!
|
,
|

125;

i

o

Foaie verde şi-o sulfină,
„Dragoș a doarme >ntr'o» sgră2
: dină,

:

69

Cu pușca pusă pe-o mână.

1150

Făcându-i porera silă,
Trage cu dânsa din milă;
Dându-i potera-lui pace,
Dragoș nimic nu le face!
RER

ai

|

Şedea Dragoşcu chirie.
Stăpânul că! mi-l vindea,
Poterei

170; Căpitan

mi-l prind
„Şi acolo
mi-l. eă
legă,|
, Hazna
a ş căaia
Potera: că. mi-l păziă,
Nici măcar apă. nu-i da.
Iară Dragoş ce ziceă? :

i

oilă şi:cu Cincu
LA
175 *x,Vine ca căi
să-şi vadă ada câmpu
l,
“Că li-i. câmp
ul prea boat
Cu păduri E pri ia”?
- si PACURAA unjura

Dă-mi apă, mă rog
ţit!
pi,
Vic!
Haznaș că mămi-l rogascult
ă

180

mi-l dâruiă

Sam

De Mae

150 :O falcă câ i-o rupea.

VerzIte. -

anala ştiute:,
—Foaie.v
Mă zoo erde i-a trei
A castane :

Aa rog, cucoane le dane,
aa Re Para A

Spre Dragoş că-l îndreptă,

Pe Dragoş că îl loviă, -

|

râcoresc inimă!

Cum Dragoş apă cerei,
" Revolverul mi-l scoteă,
„Del.
in
foc'că sloboziă,

Haznaşă,

Mai „incet „cu: poteră,
„Să-mi văd. surioara: mea,
Să-mi

|:

—Căpitane Haznaş,

145

—Foaie verde avrămeasă,
Mănăilă să. trăească,
Cu Dragoşsă sentâlnească,
Să: sapuce să hoţească !

—Foaie verde şi-o. laleă,

*N-Matca la Ion Ilie

140

Singurel cu dumneata!

165

ă

Foaie verde alămâe,

135

[i:

Ş

95

Dragoș din. cap.că dădei,

7

ară, Îi

Lui Dea CL

G

PI

darie

intind ,

oragos i, a

(/TaŞ0Ș se mu jămă +

Foaie. verde de năgară,

“Lui Haznaş că-i mulțămiă.
Foaie verde old de spine,

A intrat Dragoș în, țară,
Cu sabia la subțioară,

Mi-l ucise.
pe-un câne. .| „190,. Bate, pradă, nu omoară.
Foaie verde ca,lemn
dubit,....|,,.; 79.
IE

155

Dragoşe, viteaz vestit,
„ Zilele şi le-a. sfârşit !

ERIE.
—Foaie verde şi-o laleă,
„Căpitane, dumncată,
160. Când îi afl coiu scăpă,
Să nu trudești. poteri,
Că mă ştii naintea ta,
-

„+.

Iciîn vale la pârâu
: Două fete spală grâu ;

Dragoș le 'ntrebă mereu.
„“i.*
Una mi-o strâng
de mână,
e
195 ::Alta mi-a sărută ?n gură.
ȘI
iar verde fir de linte,
La fântâna dela munte,
„Două fete spală
linte,

Cam să-mi răsbun inimă,
„Dragoş le scoteă din minte!
„Pentru v. 85—6 vezi mai înaite v. 756...
pata
Pentru v. 120 vezi
.

mai sus v. GI.
ri
i
Sunt şi multe localizări, Feciorul lui
Ion
Mănăil
ă,
din
satul
meu,
“ştiă o întreagă epopee, zugrăvind vicaţa tatălui
stiu, ucigaș, şi pe cea alul
Costache: Dragoş, tovarășul lui Mănăilă,
cel din urmă haidue naţional al
părţilor noastre, Dragoş
,

a fost ucis mişelește.:: Mănăilă îmi spuncă în
vara

lui 1909 la penitenciarul din Tg.-Ocna, că mai
are de. căpătat un „decret“
“Şi trage. nădejde să vină în piept înaint
e de încheierea celor doi ani de
osândă pe cari-i mai are de cut.
Pita oi
i

1. Anton

Cincu, tatăl fraţilor Nestor, Teodor şi
Nicolae Cincu, este
Li
«cel ce a lăsat să se zidească spitalul comun
al din 'Tecuciu.
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" Foaie. de sinăut,
;..

Minte

i Male îs inărunței, |i

ce-am: avut,

: Mult îs :golăşei, Ra
Sârmanii dn ei!::

“- Minte ce-am: purtat,
_ N'aş fi apucat,

„5 Amă

Mult mi-i dor, mi-ii dor,

fi nsurat; |

- Del

Mintea. mea: cea: bună;
-Dete de minciună :
Mintea mea 'cea: “slabă,

10

Dee de'zairhavă?
Mintea mea cea proastă,

IE
“A

mea

cea

mai apucă

„Mă

Casa, nevastă,

-- Soţioara * mea! :

„“Ține-i. pe pământ,

1.

mă învăţă,

Dar cu mintea, mea,
“Imi lăsai casă,
Casa, nevastă,

i

|

E

„1 Săracii de ei,

i

N i

-

Fă

Copii ; mărunţei,

...!

+ Copilaşii .mei; -.!
„Copii măranţei!
„Eu 'mă! stâng departe
In. străinătate; -

i

25. Copilaşii mei,
i

;

. Dă-le | pâne,. sare,
Pân”. s'or face mare,

A
* Sărmana de ea,
|
: Mult mă mai mustră,

Mult

"nchin şi suspin,

Mă ?nchin, “Doamne sfânt,

rea,

mai cuvântă,

15: Dete de beleă 1!
Câ-mi lăsai casă,

20

Mă-sa 'l-ă "nțercat! *

Mult mă?nchin, mă ?nchin,

- Dete de: pedeapsă ; ,
“ Mintea

mai. mititel,

Fecior, feciorel, *
Mic şi sprinter:
De :când: am plecat,

Că minte- -am avut:
„2 Şi mam cunoscut!

„Mintea mea cea' bună -:
..50.. Dete de minciună;
„i1.:"- Mintea mea cea proastă!
i Dete de > pedeapsă !

24. Codreanu;

1E

ăi
Sari

Codrene, măi i CoDa
drene,

5

Dar îo-ţi spun adevărat,

Cum

îi Te. cunoşti după sprincene,
Că eşti: tăcător de 'rele!.:

: Ia spune,. Domniei mele: .
5: in ţară cât ai: hoţit, „- Câţi: boieri ai sărăcit,
1» Câţi creștini ai- omorit
Și cucoane-ai văduvit?.
— Domnule, Măria Ta,

Dia

„i: "Da" bogat dacă ntâlniam,

Buzduganul mi-l scoteam, ,
Frumos mi-l buzdugăniaria
Şi frumos mi-l. judecam ; ;

„În ţară câr am hoţit,-.
7ău, sărac n'am omorit,:

văduvit;”

Sârac dacă. întâlniam,
Buzduganul: 'ascundeain,

- -Mâna'?n buzunar băgam
20 : Şi-de: cheltueală-i: dam,
: “i. Pomană cu el făceam,

I0' Eu mă jur,pe Precestă
"Şi pe tinerețea mea :
Srace mam

ţi -am fost, Doamne,
“jurat:

„ Nici cu.una nu-l lăsam :.
i

.. Teșchereaua i-o:luam, :

-:

De straie mi-l desbrăcimi,

71
«Mergi sănătos» ii'ziceam.

„.Şi-apoi,

Doamne,

E

Sâ mă ierte :Precistă,

mi-l:

Cașă este datină,. :
Ca 'să 'mor în' legea mea,

“lăsam,

Drumul 'codrului luam!
—Oleleo, vere Codrene,
“Spus-ai tu: bune și 'rele,

„. La mănăstire ?n pridvor,

re

„Stă Codreanu frâţior
“Cu butucul de. picior,
— Părinte, sfinţia. ta,
"Mă rog,ce ţi-aş cuvântă:
Din tinerețele mele;

"So

Codrenaş sa haiducit,

90

a fusit.

Şi-acu, Doamne, părinţele,

':. Dădui-de pacoste grele,

m.
Sa

O

roibu 'mcălecă,

Rămas bun că mi-și luă.
-—Domnule, Măria Ta,
Cât stă cioara ?n colivie

m'a legat

“Şi frumos mia judecat,

Din gură mi-a cuvântat:
«Mâi Codrene, Codrenele,

a)

Roibu ?n fugă :că veniă;

:. La: Vodă 'că. se duceâ
Şi la. poartă :că. bătea,

Ca pe-un mare vinovat;

_60

nebun!

De ce să mă săvârşesc,
Când am zile să trăesc!
“Alta, alta şi-o laleă,
: Codrean roibu-și şuieră,
„Codrean

- De: sfârşit zilelor. mele !
Potera 'm'a ?ncunjurat
Ştefan Vodă

îi. Codrenaş

EL cruce că şi-a: fâcut,
Icoane ca sărutat,
-. Buzdugan doar a. luat,
Butucul l-a. firâmat,
" Sureaja mi-a - buzducânit
„ȘI sfântului i-a grâit:
—artă-mă, zău, părinţăle,
Că-s scumpe zilele :mele ;

Și "n codrul „cel 'înfrunzit,
de lume

şi-o .laleă,

milă că-şi fâceă,

Să-și facă cruce cu:ea.
; Dar Doamne sfinte şi bun,
- Mult

Am fapt tot cu hapea rele;

50

creştinat

- Pe dreapta i-o deslegă

Din tinereţele crude,
Pierdui părinţi, pierduiu
rude,
«
Şi-apucai drum rătăcit

Tot

Alta: zis-am

:.. Popa
N

Tot mai rău zilelor tele.
Foaie verde şi-un bujor,

„=

MECI

Spus-ai drepte cuvinţile,

Că-s Moldovean.

Și nu-s. Turc. împăgânat.

«Mult ai fapt bune şi rele,

Şi hoţul la sihăstrie!

Rămâi, Doamne,sănătos,

100

«S'au scurtat zilele tele;

cAlult ai fapt rele şi bune,

«Mai multrele decât bune!»
Foaie verde şi-o lalea;
Părinte, sfinţia ta,
Acum, ce m'aș inai rugă:

Sloboade-mi-o: pe dreaptă,
Ca să fac cruce cu ea,

Ca un măr putregăios,

Dacă n'ai fost bucuros
Să mă ai de vreun: folos.
Eu mă'nchin cu cântecul

„Ca Codreanu

cu roibul.

Şi roibul cu umbletul,
“Cât ţine codrul: frumos,

: Cât-mi-i roibul: voinicos,

Şi Codreanu sănătos !

Varitintă.:

Foaie verde măcieşi,

„Pe Codrean mi-l duc la Eși

La Domnul, la llieș.

Iară, Domnul [lieș,

72

———————

5

De Codrean cum 'auziă,

să

Trupu-i se cutremură,

Priceputul şi. păţitul,
Semnul Domnului. vedea
Și din gur' așă-mi grăiă:
—Fire-ai, Doamne, pe

Pază bună îşi punei, -.
Porţile le descuiă, .
Inainte îi ieşiă

domnie,
Că ţi-i dată numai ţie,
Dacă vrei să nu mor eu,

Și din gur aşă-i zicea:

10

—Alei tu, măre, Codrene,

5

Te cunosc după sprincene,
Că eşti fâcător de rele!
De vrei să scapi de legat,

55

Spune-mi tu adevărat:
Câţi creștini tu ai stricat?
— Alei, Doamne llieș,
Eu îmi pun mâna la piept,
Că-mi știu sufiețelul drept

60

" Garda

bine baltagul

- Jumătate-o

...

Și de moarte-l pregătiă.

Dar Codreanu tot ziceă:
— Părinte, sfintia ta,
Desleagă-mi-o pe dreaptă,

de mă 'ntâlniam cun
„Grec,

“Ca

"Mâna pe baltag puneam,
Cel Grec mândru coronat,

- Fire-ai, Doamne, pe domi

nie,

Că ţi-i dată-numai ţie;
„Pe Codrean nu mi-l iertă,
Că foc târgului ţi-a da

+5

Și pe Doamna

Domnul

"Semn

ţi-a fură.

că se "nspăi-.

mântă,
calăului fâceă.

" Iar Codreanu, priceputul,

să-mi fac cruce cu ea

ȘI să mor ca'un creştin,
„Nu ca un ghiaur păgân!
Popa milă că-și fâcei,
Pe dreapta i-o deslegă,
Să-şi facă cruce cu ea.
“Iar Codrean în gândul său,

so.

“La faţă se aprinde.

Și din gur aşi zicea:
—âlei. Doamne Ilieş,

frăţior

„Cu butucul de picior.
Popa slujbele-i cetiă

deşertam.

Ce 'ținei:cu Vodă. sfat,

luă

La biserică ?n. pridvor,

-

Căpăţina-i: rătezam
Şi. la corbi o juruiam.

mi-l

Stă Codreanu

Dacă-l vedeam cu doi cai,
- Unu-i dam, unu:i luam.

Iar

iute

lar Codrean în gândul seu,

ŞI straie de primeneală.
- Pe bogat dacă. "ntâlniam,
Mâna n pungă i-o băgam,
3

îl auziă,

„* Zicea: «Bun îi Dumnezeu!» - Frunză verde de mohor,

i-i dam bani de cheltueală
A

cum

Şi la altar mi-l ducea.

65

unde. vedeam. săracul,

Ascundeam

Slujba lui. popa Macare !
Domnul

ȘI-o să-ţi spun adevărat,

25

“Şi cu trupul negrijit;
Lasă-mă la slujba mare,

Semn la gardă că -fâceă,

"Că C eu creştin
tin i n n'am stricat ,
N'am stricat nevinovat,

Eu

Ascultă. ce-ţi grăesc eu,
Că-i păcat de Dumnezeu,
Ca să mor ne'mpărtăşit

Ziceă: «Bun îi Dumnezeu!

55

“Trei cruci sfinte că făceă,
Mâna'n..chimiraş băgă,
Paloşu'n mână. luă,

De butuc îl repeziă,
Butucu'n două crăpă,

90

De trei ori în sus săriă

Şi din gură chiuiă,
Icoanele jos pică,
Codrean din gură zicea:
.—Alelei, tâlhari păgâni,

Cum 'o să vă dau lacâni!

„„Că' de asta sunteţi ibuni!

„Cum

"Şi la stăpân că veniă.
Codrenaş cum îl vedea,
Din inimă Ca oftat,
Lacrâmile că i-a dat

zicea, se repeziă,

Potera 2 măcelăriă

Şi la Domn

că se

ducea

Și din gur' aşi ziceă:
—Alei, Doamne Ilieș,
Ia descuie uşile,
- Deschide ferestrele, “Să ne vedem feţele,
Să ne-ascultăm. vorbele.
Slugile cum auziau,
Porţile .că le *ncuiau,
i
Pe Codreanu mi-l prindea”;
Codrean, odată răcniă:

—Alei, Murgul

Şi pe ochi l-a desmierdat :
„—âlei, Murgul meu cel
mic,
"Alei, Murpul meu voinic,
„ Mai poţi tu la bătrâneţe

"Ce puteai la tinereţe?
- — Uite coama, sui pe mine
"ŞI de-acum te ţine :bine.
Murgu sare. zidu'n loc,
Scapă pe Codrean de foc.
| :'130 EI spre codru că plecă
Și din gură că ziceâ:

meu cel
mic

110 . Alei Murgul cel voinic!,
:

.

Unde ieşti tu, puiule,

Ca să-mi scapi tu zilele? -

Murgul din grajd auzi

115

Şi odată necheză,

—Rămai, Doamne,sănătos,

: Ca un măr putregăios!

Şi pe cel Grec coronat,

135

.

Să mi-l dai mieîn

;

Şi odată se smânciă,
Lanţurile le rupeă

Ca Murgul cu umblerul!
o

pi

Comunie, de d-1 [L. V. Nistor, Praja, jud, Tutova,

25. Şandru.|

:

DP

Verde foaia bobului,
Pe malul Siretului,
La casele Şandrului,

3

Zace-un voinicel de boală ;
Nu-i boală dela 'mnezeu:
Boala-i de bălăurel. :

15
-

De trei zile tot se luptă, :

10

„N'are

frate, mare

soră,

Comunic.

Gogă,

din casa îmi ieşiă,

Pe balaur că-l loviă,

Il loviă, îl omori,

|
-

Dauteia, jud. “Tulcea.

Ghiţişor,

Foaie verde trei smicele,
Tinerețe ca a' mele,
- Petrecute fără vreme,
1. Credem

Că-i păcat de trupul meu,
“Petrecut printrun inel.
Șandru cum îl auziă, —:

„Pe voinic că mi-l scăpă! _—
i

|

de lon al lui Tănase

(26.

"—Balaure, Balaure,”
Fiară sălbatecă!
“Lasă:mă,.nu mă mâncă,

20.

Să-i aducă apă n oală.
„Şi se luptă şi-i ziceă:

.
E

“EL

Se luptă mereu cu el.

sfat!

Eu mănchin cu cântecul

că nu pozera, ci strejile.

5

Fâră. gust, fâră plăcere,
Fără nici o mângâiere!
Pentru-o hoaţă de muiere !

.

- 74

Se plimbă părânturele

De. trei ori îmi. leşină: -

“ŞI din. sur așă-mi ziceă :

Şi le bagă&'n sân Jai piele
Și le fierbe'n -trei . ulcele,
„Trei ulcele-acoperite,

bo
„O

10

„i;

Și adună. floritele,
Şi le face. mănunchele

— Aşterne-mi, măicuţă, ?n

a

i

pat,

- Că hoaţa -riva. ofticat.

Şi-am să zac de boală râu,

Pentru Ghiţişor gătite.
Dar Ghiţişor când 'veniă,
Frumos masa i-o punea;
"Şi Ghiţişor când gustă, '

5
m

ŞI nu-i :dela Dumnezeu
Și mi-i dela.0 muiere,
Învăţată tot în .rele;
„- Pentru fete tinerele,
„ Duc nevoi şi sint durere !

Bucatele nu-i plăceă ;

Comunic. de Ion al lui Tănase
Vezi No. 21.

Gogă, Dautcia, jud. "Tulcea.

“!

Pi

SI 27. Bătrâna.
Foaie verde trei gutui,
Colo'n valea Lupului

|

“Tu
„

Și la umbra nucului,

.

Fântâna
La

haiducului,

mănăstire

?n Vaslui,

20

La casele Fâtului, -:
Foaie verde şi-o şopârlă,

Imi şede-o babă bătrână
Cu, caierul

25

„Ea din fus că sfârâiă
Şi din ochi că lăcrămă

-—Apă,

apă curgătoare, .

pi

A

prin multe locuri treci,

Poate,-:multe lucruri

“Nu ''cumw-ai văzut,
Pe unde-ai trecut
Pe- un: fât-frumos Frumos, mlădios ?!

vezi.

i!:

In corale neagră

alb de lână. ...

Și din gură blăstămă
„ŞI pe apă c'o'ntrebă:

E

„— Bă eu am văzuț
"Pe unde-am trecut,

Colo, pe din deal de gârlă

10

_

Neagră

şi smolită,

Un tânăr frumos,
; Frumos, mlădios;
El. întrînsa' că şedeă
Şi scrisoare că-mi scriă

-

:30

Şi da maicăi de cetiă...2

- Comunie. de Ion al lui Tănase Gogă, Dautci
a, jud. Tulcea.

„28
'Sus pe 'luciul “Dunării,

Imi umblă -un dalair,
Dalair alaiu. făcând,

De Tânislav întrebând :
Jos pe malul
Pe

la prundişul

Dunării,

Tănislav,
IO ; Mai, scurt antereielă. Pe ea “Turciio ?ntrebau:
» - +——Babă slabă, mama noas-

a

apii,

Măicuţa lui Tânislav

Dumnezeu să vă dea rău ;
„De li-ți câtă de vrun bine,
Dumnezeu vă deie: bine.

Imi spălă paloșilt,

Paloş. și pistoalels, :
1. Se suprimă

apoi cântecul

tră,

N'ai văzut pe Tânislav?
„—De li-ţi cătâde vrun rău,

Vulcan,

pentru

care

vezi raportul,

75
.
E)

oz

Tânislav. colea,

ii

“La cea 'gârlă ciorogârlă,
La salcia cea plecată,
- Şi pe 'Dunâre lăsată !
El doarme întrun caic,

Intrun

caic: poleit,.

Cu . postav! „verde - "mvălit,
Cu pistoale 'a: picioare,
Cu pușca la căpătăiu !
Turcii, mări, cum auea

“EL banii: că mii: “luă,

“La: Tânislav se. ducei,
65 “Paloş! de pe: piept d
“La Ovrei că se 'duceă
-Şi:zălog; câ mi-l puneă,
Sapte ocă că'luă,

70 -

Frânghia că

Pe baba. o mulțămiau,

-. Co. slugă: se intâlniau,
Cu sluga. lui 'Tănislav,

Dragomir

75

Şi bine

AZI
m

„— Turdilor, Spahiilor,
Luaţi-vă după

„Să

1

mine,

Tot la fugă mi-o luă”,
Un” puteau se ascundeă',
lar Dragomir cuvântă:

—

a — Turcilor, Spahiilor,
Din voi toţi câţi aţi vorbit,

Nimenea nu mi-a plăcut:

“Iaca eu vă dau -cuvânt::
. Dunărea l-a hărănit,
El Dunărea so hrănească,
Dunărea 'să-l chirdosească.

90

lar voi de-aicea “plecaţi,

„Piatră la moară

Ce fugiţi ca curvele

"55

Aşterneţi

mantalele,

Și numărați galbenii !

-.. Şi lui Dragomir
îi. dau. -.
Dragomir

Turcii dacă auziau,
- Piatră de moară cătau,
Intre spete i-o legau, -;:
100 . Drumu'n Dunăre-i dădeav;
“"Tocman fundul Dunirii,

In răcoreala apii..
Tânislav când se treziă,

.

Iar Turcii cum auziau,
Mântalele așterneau,;
60. Galbenii.că numărau

băiet de Sârb,

cătaţi,

Intre spele să-i legaţi,
Drumu'n Dunăre să-i daţi.

Şi nu staţi ca voinicul?
Da” voi, mie, ce mi-ţi da,

facă cu €l.ce-or: vra.
Turcii, mări, cum îl veîi
deau,

Alţii sfătuiau să-l taie
„Şi să-l frigă în tigaie.
ară Boliman- Paşă,
EI din gur aşi zicea:

Turcilor, Spahiilor,

-. Să vi-l dau, mări, legat,
: Legat şim butuci bagat,
Cum se poate. ferecat ?
Turcilor, Spabiilor,

cetluiă,

Unii vorbiau'să-l impuşte,

40. Pe Tiânislav. mi-l vedeau

Groază marei „apucă,

bine-l. legă
mi-l

Fă. la sfat că se”. puneau ::

- Să-l- vedeţi la faţă. bine,
În cel caic priponit, SI,
Cu postav verde "nvălit.
" După dânsul se luau,
Şi la dânsul năvăliau;
Şi cum vântul mi-l băteă,
Pârwn sus se” ridică.
Turcii, mări, cum vedeă',

luă,

':- In':mâna Turcilor l-da,

Dragomir: copil de Sârb,
Ce din 'gur ași zicea:

DE o

La. Tânislav se” “ntorceă,
Şi. el, mări, cum dormiă,

'ziau,

" Drumul spre: caic luau,

Şapre ocă. de mătasă i. !

Sa facă: funie. aleasă,
i Împletită "n 'cinci şi'n şasă.

10$

Şi-odată când se bhuşiă,

În faţa apei ieşii!! -

lată fata Cheaşcului,

Nume-a <ojocarului,
: Că

la Dunăre .veniă,

110 .

.

„ Cofele pentru-a spălă.

— Oi, sărace paloşel,
Eu de când mi te-am luat,

Tănislav că mi-o vedei

i din gură că-i, strigă :

In sâng[=]e nu te-am cruntat.

— Fetişoara Cheaşcului,

Apoi iar, mări, plecă,
Luă ulița dealungul
Și crișmuțele dearândul.

Nume-al cojocarului,

Lasă -cofele

la dracul

160

:. Şi cobilița la altul.

ȘI te du la tata Cheașcu !
Nici vorba nu mântuiă,
„Fata fugulita da,.

e departe“că strigă:

—âlei

tată

Cheașcule,

Pe Dragomir l-a găsit,
u vedrița plină, rasă,

u trei curve stândla inasă.
Pe. 'Tânislav de-a văzut,
Dragomir a 'ncremenit.
Tânislav mi-l! judecă :

163

Lasă acul la dracul
ȘI degetarul la altul,
Vugila vadul Dunării
Și scapă pe Tânislav,
Că Turcii sau apucat,
Piatră n spete i-au legat

— Dragomir, copil de Sârb,

La mine ce n'ai avut,

De pe mine m'ai' legat
Şi-apoi Turcilor mai dat?
„Și cum, mări, cuvântă,
Paloșul în mâni luă,

In apă l-au aruncat ;
Dela dalbe cântători,

Din picioare mi-l tăiă,
Mi-l ciopliă, mi-l ciocârțiă,

Până la. mijit de zori,

Trupul lui vărsă sudori.
Cheaşcu, mări; cum au-

Puţintel suflet Jăsă,

Numai 'de se chinuiă !

:

Tar în sfânta Vinerea,

ziă,

- Tot o fugă mi-o ţineă,
La Dunăre ajungeă,

-Sama

prin

valuri

luă,

Numai părul mi-l zăriă,
Vâră mâna,îl prindea,
In faţa ape'-l. scotei,

„Funiile

le tă,

- In caic îl asvârliă,
140. ; Caicul la. mal mână,
„Tânislav. cum răsiă, . -«,
EL d in gură: cuvântă :
o
Alei. tată Cheaşcule,
„a adă vâsla 'la „mine,

„Ca să trag odată bine!
Vâsla în mână, luă,

De vreo două

ori. trăgeă

ȘI la: mal îmi aju
nge
„""Caicul mi-l priponiă, ă,
"Fuga la Oraș plecă;

La Ovreiul
Găsi paloş.
EI din cuiu
Și din gură

cel bogat
atârnat,
că îl luă
cuvântă ;

Turcii

bea

la cateneă.

„ară Boliman-Pașă,
180 In gândul lui ce-i veniă
?
Mâna pe ocheani puneâ
ŞI pe drum mi se uită,
„Pe Tănislav mi-l vedeă ;
“—

din gur' aşă zicea:
Turcilor,

Spahiilor,

Voi toţi. beţi şi veseliţi,
De 'Tâuislav. nu gândiţi,
Că: Tânislav. îi coleă

“Şi-a”. să. vie ?n cafeneă,

i: Pânla unul ne-a tăii!
“Iar un Turc din cafeneă,

- - Frate-al

Bolimanului :

"'— Poate-a fi un frate-a] lui,
Că -Tânislav: sa "necat,
Sus pe Dunăre la vad.
Bine vorba nu sfârșiă,
Că Tanislavîi sosiă

ȘI din gur așă-mi

zicea:

“Nu-i zicei salamanlăc,.
Turcii -nu ziceau: nimic,
Ci cum la el se uită,
,

205

Aşă dracu-i cremeniă,
Care cu luleaua ?n gură,
Care cu cafeaoa ?n mână.
El în Turci se repeziă,
Ca un vânt cam viforat

210

Intrun pom mândru'77e
Vloratg
Cum îi pică florile,

215

“Şi pe toţi mi-i. căsăpiă,
Nici unul nu râmâneă.
Apoi la Cheaşcu mergea,
- Mâna că i-o sărută,
Fata nevastă-i luă, -

-Nuntă mare că-i tăceă.
Wam cântar cântec deplin,

„

Le picau: cealmalele.
Negrilești.

29.
,

Să ziceţi, boieri, amin!

,

Ion

-

ur

La curtea lui Radu Vodă,

Multă lume-i de-adunată,
Stau boieri tot de-ai Mol|

Ce ţi-i. murgul asudar ?'

'

10

20

-

|

a

mari,

Cătati-l în buzunari,
|
Buzunare sub paftale (2).

_Cătaţi-l în degeţele

De-asudat în apă dar?
Te-au gonit ori ai gonit?
— Nu miau gonit si-am
"gonit, .
Am gonit de-o ciută lină,

“Și luaţi-i din inele;
De-un inel şi de-o batistă,
Că-mi are de:o ibovnică.
25 Calea de trei săptămâni,
“EL mi-o face în trei zile.

De pe malul Prutului,
Până ?n malul Oltului ;
Când în Olt, a dat înot,
Eu cu murgul după ea,

„. Şi-una la ea de iubit.
„Sănătate, boieri mari,
30 „Să trăiţila mulţi ani!2
i
i

Ciută lină fâră splină,

"15

i

“ŞPn spata voinicului.
—Nu mi-l credeţi, boieri:

[dovii

Şi-mi judecă pe Ion.
+5 — Mâi loanc, fâtul nostru,

:

„ Până ?n scara murgului:

Una. dus, una: venit

Comunic. de d-l G. Coatucerna din Zeb
jud.
il,
Tulcea ; se cântă
„ca colind, cu refrenul: Cunună de viorele
!

30. Sâiu, pârcălabul
Frunză

de Bârlad.

verde măcieş,

- „De Tătari, :capete mari,
ȘI cântau şi chiuiau,
Io Văile că răsunau,

Ba mai este. şi-o carare.
"Foileaua și-o laleă,

Şi din graiu sc întrebi:

m.

„Lungu-i drumul pân'la Eș,
* Lungu-i' drumul, lungă-i
[ţara,- +
Dar pe, drum cine-mi
Pa
- Îmergeă?
„1.,Mergeă haita de Tărari, „.
Do

N

O

1. Vezi raportul.

,

şi.

Lumea 'că se "nspăimântă.

-—D'alei, frate, ce mai este,

15

De vin Tâtari fâr de 'veste,.
Pe ca negri, nenstrunaţi,
De picioare. pintenați,
ci

'

-

78
Pân'

acu

ne "ncălecaţi?

.

Nouă .crăişori,:!. |
Cu nouă surori,
„ Cu' nouă comori,
" Vouă vi :le-oiu da,

— Ce să fie, ce să fie,
„Că-s arimiși dela divan,
20 Către Sâiu Moldovan,
Pârcălabul din Bârlad,
Care lumea a mâncat, - =
Care case a călcat

Zile mi-ţi lăsă.
“Puşcaşii

„:- Dară

Şi biserici a spurcat
Și neveste a legat. .
Din Siret şi pân” la Prut,

25

Sâiu loc n'a mai avut;

” Şi pușcașii de-a stârnit,
“La moarte l-a osândit.
i

“Şi. cei 'codri cor

pârcălabe“d

Ia deschide .căsuţă,::

Să cercâm credinţa ta,

40.

45,

„. Să-ţi „cercăm” comorile
ȘI 'ascunzătorilă“!: *

“A

Prin toate locurile. .

i.

frunte,::

Cai pornit jălănii multe
Dela Prutşi pân” la munte.

30

Dară Sâiu ce-mi grăi,
vâită::
Ca grăiă. şi. e seadie
ua
cr,

—Dalei fraţi, dalei stăpâni;
_ Lăsaţi-mă până mâni,

"Până -mâni, până poimâni,

Să desgrop comori,
Dela cheotori ..: +

60

câ'grăia i ul

— Voi tineri feciori,
1. Expresie

Bate Sâiu,

bate ?n scară,

C'ajunsese la hotară.
“ Prutule, apă vioară,
“ Inegreşte-ţi apele, Şi

90

le umflă şi le creşte

Şi pe'Sâiu-l prăpădeşte.

Ci-a purces de veste - ::
Tot
în urma lui"
Fiul Domnului,
Alexandru, cel frumos,
"*Cel' frumos, cel voinicos,
Pe murguţul, murg bălțar

Din grajdul din Țeligrad,

"- ŞI cu: suliţa-l 'împunge,

“Și: mai pe: deasupra,

i Sâiu

„A ieşit Sâiu din' sat.

- Alexandru că-l ajunge,

- Și: Voiu :da'din' plin,
- Cât ăţi pune n sân-

HEI
.

„plecat. Sâiu dezacasă ;

“Ia 'aşă” ntr'o Luni de seară,
;. Când păşiă Sâiu din ţară,

55: Că bănet voiu. da,.!
(-.

hui

Și cei hoţi. ne-or fugări.
Grăiă Sâiu negrului .
„Ce "mpliniă “porunca lui:
Sâiu "n scară cum se lasă;
lar. în şea cum, s'a lăsat,

* De.om află, de r'om află,
Pe tine te-om. săgetă,
Dreptîn faţă, dreptîn spate,
” Că eşti negru de păcate;
“Drepr în faţă, drept în
INI

fâceă?

Câ pe tine șea de-oiu pune,
„Văile cau să, răsune

"Divanul s'a înfocat
Sâiu,bat

ce-mi

— Negrule, voinicule,
Despletește-ţi coama ta,
Răsuceşte-ţi urecheă,
Netezeşte-ţi potcoavă,.

Sâiu loc n'ar mai găsi,
„Zilele nu l-ar sluji !
Că de râu şi de păcat, :

>

se învoiă,

Uşa dacă mi-o crăpă,
Dela. uşa grajdului, :
Unde-aşteaptă: Negrul lui:

Dela Prut pân” mai departe,...

— D'alei,

Sâiu

erS

„Dreptin faţă, drept în spate,
: Ca să-l spele de "păcate;
„.Şirl izbeşte, mări, 'n frunte,
C'aveâ: păcate “prea: multe.

cu acelaş înţeles ca şi <a prinde de veste».
..:

79

„Iară trupul Sâiului,
Dus-a apa Prutului,

Unde şi-azi hodină iare.

110 * Ce-a fost: Sâiu pârcălab,

Dusu-l-a, l-a dus în mare,

*Dela

Cărniceni, jud. Iaşi.

_

târg dela Bârlad !

31, Mioriţa.

i

... Oi,

lână,

'

„Cu lâna plăciță,

De trei zile? ncoace,
Gura, nu-ţi mai tace!

Ori iarba nu- -ţi place,

-25

“Gura: de nu-ţi: tace? .
Oiţă bârsană,
Oua eşti “năzdrăvană ?

"Io-s. mic fâră mană;

“De eşti năzdrăvană;
Suie pe-o corhană
“Şi mi-i da o taină,
“Taină ca de mană,
Fie bună, rea,15
Â şti inimă!
"—Stăpâne, stăpâne,:
“Stăpânaşii 12 ă i.
„Cu. toţi sau vorbit,
“La apus de „soare
a

„2.

30

Ci tu să 'mă: "ngropi,

În stringa deoi,:.

Unde-i joc de miei;

î.

„Iar la cap să-mi pui,
* * Fluieraş

de soc

Să cânte
35. Vântul :a
“-Fluieru-a
"- Mieii sor

cu foc;
suflă,
cântă,
jucă,

:Oile mor plânge,

„Cu Îacrămi de sânge!

|

2
e

Micu

NR

.

DR

haiducul

După ce sar a! nsărat,

Sau strâns boierii - la sfat.
Dar. de. cine sfâtuiau?

5

'De:m 'or orhori,
“Tu să nu mă' gropi,
De lăturea” stânii,
Unde urlă cânii, :.e

10

20. Ca să 'te omoare:

„* ZOiză bârsaină,
“ Cum eşti năzdrăvană,
Ia să-mi dai o taină,
“Taină ca de mamă:

Tot de Micu Haiducul.
„Surioara "Micului,
„Ibovnica Domnului,
„Ea vin în pahâr turnă
Şi da „la. boieri, de. bea;

“Şi tor bea pân” se "mbără?
10.Si de vorbă S'apucă”.
"Dar: de cine îmi vorbi: ?
“Tot de Micul ; Haiducul ;

- "“Mâni în „răsărit de soare
Fac boierii vânătoare

1. Ciobânaşii, nota raportorului..

„15. După ; paseri gălbioare,

“Pe Micu 'să mi-l omoare.
;,*Surioara Micului, ,
"Micului Haiducului,
"Ea cum, măre, auziă,

20.,.Păhar_ dini- mână scăpă,
"Domnul

Ştefan! o vedea

ȘI din: Sură că-i zicei:

/—Floricică floare-albastră,
"Din toată “țara aleasă !
De când la tine slujeşti,
„Acest semn n'ai mai fâcur;

„Spune-mi mie" ceai păţit >
Surioara "Micului,

80
Ibovnica Domnului,
Ca şi focul' se "nroșiă

- Da-i greu de sufletul tău,
Că acuma pe "nsărat,
Sau strâns boierii la sfat;.
Și ei, mări, :ce-au vorbit 2:
Mâni, la răsărit de soare,
Ca să facă vânătoare,

Şi nimic nu răspundeă ;
Paharul de jos luă,
Cu pestelca îl ştergeă,
Ad]

3

Vin întrinsul că turnă ;!

Şi da la boieri de bea.!

Dete unul, dete două,
Dete patruzeci și nouă.
„Boierii se: îmbătau

40

+5

După pasări gălbioare,

.

Pe tihe să te omoare!

Dară Micu Haiduci”,
El din gură ce-mi zicea ?
» —Las' să facă după: plac,
Că io-s peliță de drac!
85
Și cum, mări,.el ziceă,
EI pe cal încâlecă Şi poteca mi-o luă,

:

Şi cu toţii se culcau.

Floricica floare-albastră,
" Din „toată ţara aleasă,
Ibovnica domnului,
Surioara Micului,
Micului, Haiducului,

Ciobănaș îmi intâlniă

“Ea din palat 1 că fugeă,

90

Sâriă deal, săriă vălceă,
Până 'n munţii Crinului,

Acolo, cum

ajungeă,

O floare 1 din fag rupeă,

În gură că mi-o

;

Dă-mi

Şi-mi prinse'a şueră,

95

|

55 Haiducii se deşteptă”;

_

Fluier din mână luă

Și din fluier că cântă,

.

Repede spre fagi fugiă”
Şi din gură îi ziceă:
60: —Floricică, floare-albastră,

':100

toată ţara aleasă, -

Mă mir ce greu te-a ajuns:
Au banii i-ai isprăvit,
* Au' haine ai ponosit, .
65. "Ori boierii te-au bătut. Surioara' Micului,

"Micului, Haiducului,

„ “Ea din gură că-mi zicea :

70

turma cu oile, -

Ca să-mi.fac nevoile.

Cum ciobanul îmi”
Ş
schimbă,

A strigă şi-a flueră,

Din

măi Mo-

„-. cane,

Na-ţi calul cu armele,
Pușca cu pistoalele, :.,
Dăsagii;cu galbenii; .

puneă

Micu sta și ascultă,
Viersul că-l înţelegeă,

—Mâi ciobane,
a

Pân' la fagul Micului,
Micului Haiducului.
50

Şi din gură îi-ziceă: |

. —Nici haine n'am ponosit,
„Nici banii n'am isprăvit;
Nici boierii mau bătut ;
Şi nu-i greu de capul meu,
1. De sigur: curte,
1. Frunză, nota raportorului.i .::-:

Incâr oile jucau

Și pietrile îmi săltau.
lară potera-mi veniă:
Tot boieriși ciocoieși,

Tot din târgul dela: Eși,

* Căpitanul poterii :I0Ş. Era Domnul Moldovii.

—Bună ziua, măi Mocane !:
-—Mulţămesc, Domnuw

:
Ştefane!
-—De 'ce eşti trist, măi
—Eu

Mocane ? |

te 'rog, Domnu:
„*
Ștefane,
Să-ţi împrăştii poteră,

Ca să nu-mi 'calce turmă,.

115

„Ştefan | “Vodă'se. "duri i,

"Potera' imprăştiă,
- Jar el sta” şi ispitiă ;
-i
ciobane; „€u 'ten; treb:

ȘI ţi-o: spuniîn gura! mart:
> Car, am :fost-in: hăiducie,
„Ai fost şi “tu! în domnie ;

130:Dacă cu; mam'-ciobănit,
mi ;Zilele - i: le- ai sfârșit!
Cum
zică; se Tepeziă,

“Tor! păscându ţi! turma ta,

120! Ni
2

văzut, „pe cineră,

Călare: „pe-un: “cal “bălan
Şin mână Can buzdugan?
Să

trăeşti, Măria” În
“A

: Până” suflerii şi-i oiu“luă !
“Eu sunr Micu” Haiducii,
*Cumnatul! Măriei: “Tale,

oii

Că de. mi cale unşi mielişor,
"Eu: slujesc: un” anişor,

i:

oii
"i Paloş' din” mână-i luă

„ŞI „capul i reteză Și

„i A

21

0. “adu

“ iiI

traiau

oi

ir

3: ul

o

şi Neculcca: zi j
pai i

“Sus.pe lucian: Dunării,
La

La diihoarea focului,
La” piciorul. bor nului,

scursorile : mării,

„ “Straşnic: vine. de-un

caic

„Unde-i 'Păs voinicului.

"Cu postav:roș invălir.

sit îi Şi pe: Badiu-mi:] băteau
5, “Ci vârtul -gărbaciului,

“Dar cine vine în el?
"Toţi. “Turcii. del Turcia,
" Brăileni: dela Brăila;
ai:
Mustafa din Bibadă,

- Pe faţa obrazului:..:

:: Apoi -in:beciu: se băgau,
:iButoaiele desfundau, ;:

“Şi cu! “Constăntin păşă,
10

Cu

i:Se' puneau şi. chefuiau ;
o: “Imi :beau: xinpl cu” vadră,

mustaţa” ca racul,.

“i Călătura: ca! dacat”.
Unde dâi: unde ii! “dai:

„Şi rachiul. cu: că, >
N “băână, mări; sembătă”,
„zis Dară Badiu ce-mi ziceă ?
2:22 Băduleasă' cea: frumoasă,

Tot de. Badiu: “întrebă,
„Până -când-il: nifmeriă,

1ş:.:Pe Bădeasă-o. itrebă :

„Cu-statul de j jupâneasă,

1 1—Bună ziua: Băduleasă,
“Cu--statul: de jupâneasă, „i

iCurochii: de: “curv'; aleasă,
“Tu: să îmi'ticai cofele,
“Cotele ca. florile PI
ŞI. cofiţa: ca. crăiţa:.
soi Şi să: mergi la. Dunăre,
Şi. cine.-te-a întrebă,

“Unde- i Badiu? Nu-i-i în casâ?
20

De-i: în casă, zi-i să iasă,
De-i în “târg: la carne! grasă,
“Trimite: să: vie: -acasă ;:
"De-i. la: vie, zii să” vie:

Tu'să.le răspunzi raşă :
1 Că-te: duci ca. să--iai apă;
- “Turcii să nu.te: priceapă;

tuiDei în- ramă, “mergi şi-l
-”

25

Nuci

chiamă,
la i vie câ să vie,

53

Nici în târgla carne grasă:
Badiu meu “doarme

îîn casă--!

i

a shi
zii

Turcii, mări,cum auziav,
Ei în casă năvăliau

Şi pe Badiu mi-l legau,
30

Mi-l legau,

mi-l ferecau,

Paimnfile, Cântece de ţură.

60

:Mergi la frate- -meu Niculcea

Şi îi spune-păsul-meu;-

Băduleasa: iscultă;
Cofele că" îmi luă,
Cofele ca ftorile,
Cobiliţa ca crâiţa, |
Şi ea, mâri,

se ducea

82.

EI. chefos se prefâceă,

La cumnat-so Neculceă.

Dar Niculcea ce-mi fâceă?

Şi din gură îmi zicea:
105 * 2 Scoatcţi vin cudouă oale,

Bea vin şi se veseliă
„In pivniţa răcoroasă

65

„Că nici capul nu mă doare.

„Co sută, cincizeci de vasă.
Darel, „mări, ce-mi ziceă?

—Alelei; cumnata mea!

De.când mă-ta te-a fâcur,

Sperioasă

:

Turcii iar la chef porniă”,
Dar Niculcea mi-și ziceă:
"1. —Turcilor, Spahiilor,
110. Ia,

=
"n

Şi cu Constantin paşă;
Cu mustaţa ca: raciv,
So :. Cătătura ca: drac |: .

-î:-— Cumnată, cumnata mea,
„ Intoarce-te. înapoi ; ; ;:-

_

Eu'oiu veni mai de-apoi.

„Eu, mări, când oiu veni,
85 Oiu-cătă şi-oiu-chiui

Şi

Turcii de te-o ?ntrebă,

Să-ştii

seama cum ţi-l, da:

Că-i căpitan :de cirezi,

Şi-am vândut cirezile
-90:: Ca să. beau dobânzilt! .
„ai:
Băduleasa-mi ascultă,
„Înapoi

se înturnă :

+.

;

Şi “Turcii că o ?ntrebă':
„„—Băduleasă, prea frumoasă,
95 Cu ochii de jupâneasă,
Ce voinic. vine .la noi,
:„Chiuind 'par'că-i
la oi ?;

—E-un

căpitan de: cirezi:

-* A vândut. cirezile

I00.

Și-acum. bea dotânzile.
„. “Neculcea:
tot :chiuiă
„Şi spre Turci veniă, veniă,
1, Capuri = capele, 'se folosesc
2. Sudalmă. - a

un

păbărel,

dau şi istui mişel! |
Pâhar: în niână luă
“Şi când, mări, Se, "atindeă
„Şi când, mări, se plecă,

Băduleasa - ce-mi ziceă?
—Sperioasă cum n'oiu fi,
Dacă de cum a "nserat,
Rea oaste m'a 'mcunjurat:
“Toţi “Furcii dela Turcia,
Brăileni dela Brâila,:: EEE] oi
Mustafă din Babadă

daţi-mi

Să

nai enit!

115 “Funiile le tăia .
piane
Filia

Şi din gur aşă-mi zicea:
—Oi, sărace, Badiule,

Te-au legat femeile!
“Badiu iute se sculă

120 Și din gură mi-și zicea:
i —-Alei,. frate. Neculceă !
Ce-a scâpă, frate, de mine,

:Să nu scape viu de tine.

Şi cum mări, îmi, ziceă,
25 In: Turci mi:se: repeziă

Și tăiă, mări, tăiă;
Care de. Badiu scăpă,
„Neculcea, mi-l :polopiă,
“Nici unul nu. rămânea!
130 ',Îmi băgă. trupurile,
De-umpleă supaturilă
„Şi-mi

tâiă capurile 1

„Şi-mi umpleă pădurilă,
„Apoi foc casei imi da,
5 “Lumea toată îmi.strigă:
„—0i „ sărace Badiult,
: Cum îţi arde. casele,

„. Podul cu -slăninilă!
- Iară Badiu îmi zicea:

140; Las să ardă, .. 2.
;. Că cele-am pus lângă drum,
-Şinule-am pus mai departe,
"ta să am de: ele „parte!
deopotrivă.

_—Bună.

ziua Băduleasă,.

Cu statul de: jupâneasă,

_Cu ochii de curwaleasă,
Unde-i-i Badiu?—Nu-i acasă.
Mi sa dus. în. deal Ja vie!
Pe. Bideasa n'o. credeă,
: “Turcii în casă intrau,

„Cu toţi în .pod se suiau,
Pe Badiu mi-l. căutau.

(rragment).-

I0

Baduleash

pi?

ce făcea

„Scara dela pod luă,

?

: Și afară, Că ieşiă, |
Lăcar la uşă 'ncuiă
.

„Variantă

Și foc la casă puncă ;

15. Apoi din-gură grăiă:
—Săriţi că cătanele.
„... Mi-ard cu tot casele,
Podul cu slăninile!,

;.34. Donici!
Pe sub părul cel rotat
Este-un pat mare'nchingat,
Zace Donici, zace. greu,
Păzeascâ-mi-l Dumnezeu!
„Şi de mult zace, măi frate!
—Nouă

ani şi jumătate

„5.“ Ci.tor numai viaț amară!
Toată: lumea l-a uitat,
": Numai sora Ancuţi,

-15:.. Ancuţă ibovnică,
„iti

Şi nouă zile de vară,
Nouă zi':de primăvară,

De. când. şade mort “afară:
Pentru dânsul va fost vară,
. Primă vara “primăvară,

10

ÎI

E aa

—Dalei

20 . Să-mi pară ziua mai bună ;
Să mă. vadă stelele,
i „ Cari-mi Ştie zilele!:

"Tudor şi Vochiţa.

Miercurea. şi Vinerea,

20 Şi suta

“Şi.

a

:Nepoţică. de *mpărat,

25

10.

Pe, Vochiţa: cea frumoasă,
„Pe Vochiţa.. cea aleasă!
Iară Turcii, sălnicii +
_Purtau.: -pizmă, Vochiţii,
Că de mândră ce eri,
Mi-o_ chema. şi. Vochiţă,. ,

as Muriau Turcii, după ea!

„Dar cu Tudor ce fâceau?

i Iei

,

La greu. “ uaraciu mi-l puneau :
“To pe lun” o pungă. plină

Foaie, “verde şi-o “tale,
N'avu maica 'ce, lucră,

:. Când bea” “Turci n cafeneă,
Pe Tudor îl.însură,
:. Când. mustaţa-i. înfieră.
*- Frumoasă nevastă-i da:
. Fata:unui Turc. bogat,

soră surioară,

:..„ blută-mi.perna la picioare,
„Să.mă vadă sfântul soare;
: Să: mă.vadă sfânta lună,

pe săptămână ;

pe ani burduf de bani!
Şi-a cătar și tot le-a dat,
De. haraciu tot n'a scăpat;
Nici haraciul nu-i, plătit,
Nici cu Turcii păcinit! „Dară Tudor, tot aveă,

“Şi aveă, mări,: aveă,

Şapte mori pe;sub pământ,

30

:-Cari măcinau: argint,

Cu morar, cu merlicar,

„Fete ce cărau la car,
«Şi-a cătat şi tot lea dat,

De. haraciu tot n'a scăpat;

84

Nici haraciul nu-i “plătit: i)
35 Nici cu Turcii păciuit|
“Dară Tudor” tot aveăj
Şi avcă, mări, avea
Cam ciuci sute“ de berbeci
”berci,

tine

Tudor i-aduccă ?ntr'o sară.
„EL la Ștefan că veniă,
80” “Socoteală 'că-i- făcea

Şi. de idăruir!îi da“?
—Tudore, e;a“ta- isprava,
“Şi “te “laudă

EI

Cu 'coădele: “prapilleac,

pă,

40 a lâna până: pe. poale,
Şi la “cap cu patru coarne;

45

“Dela ' coadă pân” la toarne.
Erau 'douăspre'ce palme ;
Cu lânele poleite,
Cu

coarrele zugrăvite,

Totbătuten pietre scumpe;rit;
Şi a câtat și tot le-a dat,

:De: haraciu'tot n'a'scăpat;
„2 Nici: haraciul! nu-i “plătit,
50 Nici-cu Turcii: păciuit |
Și Tudorică mi-a! rămas
Numai cu murgul din grajd.
EL pe .murg: a ?ncălecat
Şi: la Vodă ca: “plecat.

55 Şi. la: poartă-c'ajungtă
Şi la poată că': bătcă.
Şu fan Vodă -auziă:
Şi la dânsul

câ- L: chemă.

„ Tar Tudor ce-i cuvântă ?
60 —Ştefaie, Măria Ta,,
.
Ascultă-mi plânsoajeă îie:
„Ori să-mi dai şi mie carte,
“Ori să-mi faci pe loc drepțate;

Că: Turcii” im iu calicie”,
„65: “Și la "Tine :Cani:iveijit,
a » “Şie fan: Vo Jă-l- scula
* Şi- milă i'se- facă,”
-La hotate:. | trinietei,
: i Catdtolo: e: “Să "stea

70:1. “Şi
de 'Zeciueală-i: das
9
ez

Pi

lată“ Tudor certi fâce ă,
Si-şi: întoat
vertă?
Gâsiă "tutniclă: turceşti,
ci

Le -scriă'! “moldorenești ;
75. Cât aduceă lumea: toată?
„Tudor iaducea odată,
tr 'o:: ară,

29

Siceava,

“cu îţ îdăruese

-

“Parte” n divăvul “domnesc.
5 Daâră” Tudor ce fără?
“Li “Ştefan: că-i, „mulţimii
“Si acasă că porniă:
Si mtărească porțile,

S1 gătease” ocoaiele,

- Ca Saducă turmele.
Tudor merge-o sâptăfa
mână,
“Acasă: cum: ajungei,
; „1 Deseta. ce: în: eră, r*
95: “In:casă 'niu:-mai.. intră,
îi: Cila-beciu că îi *intră,
s:4.: Poloboacele 'ncercă;
„Cercă 'unul, cercă două,
„ăi Cercă: patruzeci: şi “nouă,
100! „Fudor câ se. îm bâtă,
2? Se culcă” şi: “adormiă. ri:
Foaie-verde și-o “lalea,
Nave eă mă-sa ce lucră,
2,
Miercurea şi Vinercă,

io: Că” “păcatul o ndemnă
Si în. casă ce vorbiă ?

—Oleleo, -“horă: Vochiţă,
e “Tudorel “Tudor':sta -dus,
La 'Scaun: domnesc în sus.

110':Şi de! când, mări, sa dus,

„Noi la' masă nu:rie-am pus,
“Vin din: beciu' n'am. mai a-

2) 3

1-2

e

“dus!

- Poaie: Verde: „şi-6"laleă,
vechi masa “atindeă,
II: O Măsa n beciu'se repezi);

-: Pe Tudor ăi] “găstă,

„Dar de loc: nu-l „Cunoștea..
“Tate În casă se: "ntorceă,
-i-Pe -Vochiţa: o mustră,
1201! “Iacăta: ce: îi 2iceă îi. € *h
ȘI i —Zicehi; câtvă, “către: mine,

“n: Că tai tiVoenie “pe lame!
>

85
lar :Voichiţă se jură
„5 Că mare: pe-nimeneă.
5-; Dar soacră-sa:n'o credei,-

12

-1451——Pe Tudor,nu
l-am văzut,
„tii
iicNici!de el mar auzit;
„ii De: nouă. zile: de „vară

ii: Şizla. cască se! răstiă:

iii! Şi-codă de primăvară,

—la :beciu ţi'l:oiuarâtă !
„iti n' beciu: ele se 'duce;,
„Iată Tudorel dormiă,

„îi: lar mocanii ce: ziceă”?
150 .—Cată-l Ca:fi undevă;
;i Poate-i. în. pimsiită, bat,
î:.Că-i calul de gard „legat!
1 zu: «Bine. vorba n'ascultă,

130 . Vochiţa:l sămăluiă i

2

i:ŞI :din: gur! așăsi! grăiă :
—Mult
ii” nalt'şi subțire],

„i

:Seamănă cu: Tudorel !
„i: Bine. vorba nu; sfârşiă,

135 -Ştreangu-?n gât îi asvârliă,
Pe Tudor îl 'spânzură. .
„si

repeziă,:

Să :se: ncerce: a-l învia.

.Şi. maica. se:spânzură, .

„ lar „maică-sa ce-făceâ?

i...

Albară că imiieşiă.

160 Valea toată răsună.!
": Pe urmă se spânzură,

După-ce mi-l omori,

Iţo_

Și in: beciu-:se

155 Pe Tudor:mi-l' cunoştei
ittii Şi Ştreangul 'că i-l -scorcă,

. lac. mocanii tor: strigă”:

„ti

ar: Vochiţa: mi-l. bociă,:

ate a: Ca “să: 'cunoască:-satul,-

Hai, cucoane, Tudort,

: Cum se şterge păcatul ;

„2: Ha; :dă-ne :simbriile,
Și-ti: primește turmele.
„iilar mă-sa le răspiindeă :
„Negrileşti:
2:
li

„Li: : Să „se -afle "n “Țarigrad

165:-Şi: ; la: paşa Abdulah! 7...

îi
No.

7

.

3$.
pi
aie

ji

i
Coste: pr
>

„.

[2

Ha

i

.

aia

Azie Luni și mâni e Marţi,
„Sa: dus: (Costea:
la. Galaţi,
Să iea, sare! la, mioare,

: “Târâţe la. plecătoare,

„i. „/Oile, că. le, strângeau.
25: „Şi la, stânărcâ. plecau,
„Câte.unul,.. câte. doi,

Şi ciobote la scutari.

12

ceaţă,

Şi-i o turmă de oiţă/ „
A scos Costea oile,"

Ca să pască văile

iu

c:î ŞI- toate

vi

„0. )

|

Dară lapte nu ieşiă !

„i du Nu ieşiă” lapte n măsură,

vâlcelele:-!

„+ „1,Strigă, Costea n gura mare,
„Ca.să strângă, oile:
De -prin-toate văile,
i-le-adune, să le strângă,

Ei în strurigă le mânau
ȘI, pe toate le mulgeau,
Nici una nu rămânei,

"'30

„Nici. caşul
„la uscăţură, *

Cu. ciobanii;
dșla oi

15
Şi, vreo câţivâ.tiobănei,
“îi. Ce-saude "depărtare?

-

Ca mocanii, dela oi.

neguriţă

„3... Şi-a umplut poienile

2)

„tn Ciobanii cum quziau,
„Năiler câ: împânau, »

'5: Bolovani pentru ;cârlani
ŞI iţari la cei ciobani
Ceaţă,

et

Și-să i. le-aducă?n. strungă.

„Nici jurda

35
,

iu

la frecâtură.

lară; Costea ce zicea?

|

Nu ştiu: Fulga mi-a fugit,

Ori. Dolca „mi-a: gelui!.
„îs Mi-a luat. mdnzările.
ps Și mi-a, lăsat, :stărpele ;

40... N'a luat numai.
0. oaie,

86

„“Ca s'o puie, s'o despoaie,

Din degete. şuieră,

“Şi-a lăsat numai mânzări.

ŞI

Că sunt bune. de frigări.

45.

- - Costeam

stână că intră,

Toţi mocanii că. fugei',

Câte unul, câte doi,
“Caşă-s meșterii la oi;
Numai

75

unul

coada

rămânea!

so

:»

Cam pe-o rână, cam pe-o
vână
„Şi sfat bun lui Costea da,
“Iaca, mări, ce zică:
„—âlei, Costeo, ce ai tu,
60 „Că ești frate cu dracul:
Nu-i vina mocanilor,

„Câte 'unul,: câte doi,
Caşă: vin cânii la oi.

iun ară Costea ce-mi fâceă?

„i:Pe-toţi cânii: mi-i feriă

"Şi pe Dolca mi-o prindea,
„i: “După ceafă mi-o luă,
85. Cu bălragai-o. bălăgia .„.:Și:frumos:
o! judecă;

ceaunului.

Nu-s cum, dracul, că şedeă

strângeă.

"2 ŞI: câinii câ auziâu „5-5: ŞI la dânsul că veniau,

"Şi sfat bun lui Costea da,
Un strungar, un ceunar,
Numai unul sa aflat
Mult îi negru și-afumat
De bătaia fumului,
- De

toți cânii mi-i

*Chiu!:odată,. mocăneşte,.
:Chiu!- odată; haiduceşte ;

>”. Se: făceă 'a o:scăpă,
«: După dânsa se luă.
- lar Dolca cum se vedeă
: 90 :Scăpată : dela .belei,
„i. Ca şi vântul se! porniă,
„Prin :toate. dumbrăvile,

„.. Prin toate poienilt,

„-Pân”

Nu-i vina strungarilor,

95

lară Costea ce ziceă,
Costea, mări, ce fâceă?
Pe-o movilă se -suiă,
„Negrilești.

„

ce oile-a găsit,

La ceardacul. părăsit,
Nu-i vina scutarilor
Oile iarbă păscând
Şi nu-i vină de departe,,:.. îi ui. Jar pe Fulga oi frigând:
65 Ci îi vina Dolcâi, frate!
Una aveă în frigare
Că Dolca, câţeă bătrână,
„„Şi vreo zece în căldare.
“A mâncat, Sa săturat,
1: 100 - Cum vede, se repeziă,
“După stână s'a culcat,
Pe Fulga mi-l sfâşiă,
Sama de oi na luat.
- Oile 'că le luă

37.

Foaie verde şi-un bujor,
_"Coste, frate Costisor,
Coste-i văr al lupului,

Nepoţel 'al' ursului,
Frate

Tată
Din

bun

al codrului,

bun săracului,

ţara, munteanului !

Foaie verde leuştear,
- Vine Coste de pe deal.

„Şi la-stână le-aduceă;
-Aşă:seamă Dolca-şi da!

Coste.

Io

Câlare pe-un negru cal,
Din ţigară tum trăgând,
Buzduganu'n sus săltând;
Buzduganul

arătă, -

-

- Ciocoii se *nspăimântă”,
„15. Pe râi frica-i cuprindea.
„Pe cari. Coste îi: găsiă,
EL de gât mi-i apucă

-:> ŞI frumos

mi-i judecă.

87

"De furloaie-l apucă,.
_Şi

“La un ciocoieș 'slujiă,

de câni se apără,

50

“Până, vere, nu suflă.
lar dacă nu mai suflă,

El de murg că mi-l legă,
"Şi

în “codru. mi-l ducea

Unde Coste stăpâniă,

Un lemn la vârf ascuţiă
Şi-acolo îl înfingră
ŞI-I lăsă şi-l tot lăsă;
Până corbii că veniau

55

Și din stârv se ospătaul!
Foaie verde popuşoiu,
Nu eră
Nu-mi
Ci-mi
Nu cu
Ci vreo
"EL nu.

„do

Coste ciocoiu,
eră nici Grecolein,
eră om ca şi noi,
unul, nu cu doi,
cincisprezece, măi!
fâceă strâmbătate,

Pe .ciocoi

îi omoră,

Pe săraci îi miluiă;
-Eră frate robului,

„Şi
EI
„Pe
"De
Şi
“+ De
„De

de ciocoia scăpat,
în codru a intrat,
ciocoiu de mi-l prindeă,
averi îl jupuiă
pe sărac miluiă,
mi se. ducea ivesteă,
ce-mi tot făcei Costea,

"În cea

ţară -românească,

« Ba.şi

cea ardelenească !

Unde el stăpân eră.

Pe ciocoi ii omori,

70

Şi duşman ciocoiului.

“Şi pe Grezi. îi. prăpădiă,
De mi se ducea vestea:

Pe rob el câ-l miluiă,

Miluiă cu ce putea;
Pe ciocoiu de mi-l prindei,

ud

Coste,

văr al lupului,

„_Nepoțel al ursului,
: Frate bun al codrului
"Şi tat al săracului!

Zilele i le sfârşiă.

Când

“Num luă mai nimică,
Ba luă, dar ce:luă?
":Mi-l bătea de-l omoră!
“Când flăcău sa ridicat,

Foaie verde şi-o alună,
“Are Coste casă bună,
65 Are casă 'n codru, mare,
"Că eră frate mai mare.
"Şi iar verde şi-o laleă,
“ El în codru câ trăiă,

"Ci tăceă numai dreptate.

0

* Dară plată ce-mi luă?

băiet se ridică,
35. Păunaş.

Pe sub deal, pe sub pă- dure,
Se duce-o nevastă n lume,

Păunaşu

Izgonită de bărbat,
Cu pruncul ne'ncreştinat! :
Pruncul plânge, maica zice:

—Hai cu neica ?n haiducie,
Ce-oiu câștigă să-ţi dau ţie;
„De-oiu câştigă mii de lei,

:Cu toţii să fie-ai tăi,
“Să-ţi faci salbă și cercei!

„Și la sat dacom ajunge,
„=
“

cari par străine de. cântece: ”

20Î, Doamne,
De

că-mi ieşiă,

Și din gur aşă-i zicea:

—Taci, fiule, nu mai plânge,
Că. te-aud hoţii din lume,
1. Se scot trei versuri

Te-oiu scăldăîn lapte dulce.
Bine vorba nu-mi sfâșiă,

10

femeia

tare-i păcat,

cu bărbat.

Ce-şi face 'amurizat!

.:

e

i
E

88

;—Dar pruncuțul cesă-lfac,
Că mu-i nici Încreşținat

|

25

Şi pe el.că l-a. scăldă,
Vântul că, “l-a legănă, _

20. :Și-s gonită de, bărbat?

Zânele .pe- aici or îrece

"Mărie, de pruncul tău
a Ingrijeşte Dumnezeu ;
a Făci leagăn .şi pune-l "sus!

;"ŞI la el că s'or. întrece
i Şi din gură “l-a: “udopă
“30. Și cu ap.l-a2 adăpă

-. Ploaia, din. „cer .]-a :plouă
i

aa

i

pere,

ue

Variantă

(rayment)

Hai “Mărină 2 n “haiducie,

|

ae Ce.oni câșlisă ţi-oiu da ţie;
„3. :De-om- ciâşliesă. mii de lei,
"Cu toții să fie :ai;tăi,

a

i

„1.

ri

.

Izgonită - de bărbat!
Ca, avut: amurizat

o.

_2

5: “sa. “ți faci salba si cercei;

Er

Ma

E
DE

Pruncul plingemă- -sa-i zice:
| Taci, puiule; nu; mai
ip
i
„plânge,
Că acasă de: te-oiu duce,
Te- -oiu scăldă in lapte dulce!

N

pi Slobozia, „ud. ploi.
-

q

a

; Foaie verde rug de mure,
Pe sub deal, pe sub: pădure,
Se duce-o nevastă n lume,

5

-

1

ariantă (irayment) 2De

'

ij

De-om “câștigă boi şi vaci,
Cu, dânşii, tu să te "mbraci!
pa

|
|

tri

ta
;

|

E

i

Neerileşii.,

ri

ut !

pi

2

Ă

Varvianţ: a 3

:

i

iii

FER "pe cel deal, pe. ceaa pădure,

Să duc-o nevastă "n lume,
Cu pruncuorul. pe roână,

Cu

şi lepădar,

De trei zile nenfâşat,
: De, Vreo, lună „pescăldat

anii
Biti

„ze
„7

„zi;

Ea. se,

Bă

Ii „să duce-o nevastă'n lume,

mare;

faci, Doamne

>

ati-

pioare,
0, Să mai ies la lumea mare,

Cu pruncul. Dencreştinat. |...
tare:a fi păcat,

"Incepi pruncul să plângă :
— Taci. cu: mania, nu mai

plânge,

" Horopsilă de bărbat,
Doamne,

Cât ține pădurea

Să-mi

ră-

„Să daia plodălui mâncare !

verde'.rug, „de mure,
e sub! deal, spe sub, pădure,

5

:

po
„j 2 vicoare,
10 Sa miroise tot â foare,

pruncul ne'ncreştinat,

"Creştinat

J

—De- car da, Dumţiezeu

|"

Că-i de-o lună nescăldat 1”: |:
Dar pe la mijloc de luncă,

"Ca ne-aud oii din lunce!
Şi
Şi

Nici. vor ba n'au isprăvit
loţii au și sosit

din gură

“Oi,

i-au grâit:

săracă nevestică,

89

+ Hai cu
.Ce-om
De-om
„Juruiţi

noi în -haiducie,
câşligă ţ;-om-da ţie;
câşligă: mii.'de lei,
:să. he-ai tăi.

Ai Să. I legâm: de o gârncaţă:
i Gârneaţa. sa Scutută, .

+. Pruncul, ţi. l-a, legână ;
să “Ploile, când .or plouă,

„zo: —Dar pruneului: ice i-oiu
:

i

aa

„face

Pruncul. zău A. Va scălcă!

?

"Ne munţii Chilimbarului,
“La chilia-lui
i Novac

Râspuns taică-său câ da:
sa Laicăji tăiculiță dragă
fu ştraie n am. ponosit,

Ci

Lui

Novac, Baba-Novac,

: Inâuntru ?n -chiliuță,
- Mâudra: masă

0 Nici galbeni 'n'am AiSprăvit,

stă -intiusă.

„Nici. calul, nu-mi-a stătut;
u: Prutul, „de: cotit,

„La dânsa cine şedea?
: Gedeă bătrânul Novac, 2
Ce: “băgă hoieri în sac,
::Şi cu: fiu-său. Iovan,
6
ae boli
e

„it De-trei ori lam] ocolit,

Ibovnii

“Şi cu: fiu-său lovită;

Căci. fată de, Turc, „bogat,

Tie. hoieri peuliţă. „23
„i Dară: fiu-său: losiţă,

ŞI tot. sta şi. se gâidiă,

Nimeni::seama nu-i! luă;;

„Numai bătrânul, Novac,

"Ca-i de piept: cam, grebănat,

20

.De. spinare, cocoşati!

;-Par'că-i :dracul pe miscat, |

„. Pe: Ioviţă „mi-l vedeă

vi

"Șt: lui seama, i-o luă

25

“şi din gură că-i, ziccă:
— Măi loviţă;: dragul tatei,
Nicinu bei, nici nu mânâuci,

Numai

chefuri mândre
strici. ir
leşi afară, mâni [rângând,
„Late n casă chef stricând;

30... Ori. straielc-ai ponosit, :
Ori! galbeni ai: isprâvit,

+ Ori “cal. :bun.că ţi-a stătul,
!. -

Ori-

„Nepotică "de împărat, i:

|

Nici nu bea, nici:nu mâncă,
132: Numai, cheful lor strică.

ţi-i vremea de-nsurat,.

; De gândul 'te-a! “mpresurat?
55, „Spune taic',. adevărat. i
“Iar Loviţă răspundea,

Misanr, visit

!
ri: pe, fata “Turcului,
„ii:+ Nepotica, Rusului,
“Xlinţile: mi le-a furat!"
50. ” Lară:Novac ce-mi sziceă?
e

isi

Taci tu, tată, măi lovită,

Nu te, dragă; supără,
|
Dute, 1ată, Şi ţi-oziea
!,,,
'Tot.in: sfânta Vinereă,
55 Când beau Tursi ?"n cafeneă.
ri Întră tată; la, „cămară,
„Dezţi, dă. fata cu ghileală,
„te *mbracă: -muierește, .
"Te; sade |
cap, turceşte!
60
Jar Joşiti-ec mi fâceă?
„Pe. tav-său. cum auziă,

Cu ghileală că se da,

Muiereşte se *mbrăcă

piicţo) Şitla grajd că alergă

65 Şi murgul că-l fnșelă
uzi Şi, pe! ;că. se: asvârliă,
„„tiTotio; fugă” că ducei,

tă
la casa “Turcului,
«Turcului, Cadriului.
70. : Acolo cum.- ajungeă, :

sii EL pe fată. mi-o. zăriă
Se: plimbă: prin grădiniţe
Cu cincizeci: de; robuliţe,

_90.
“>

Cucincizecideveri primari,

“|

75 -'Tot feciori de solimani.

--': Cârja m mână că-și luă,

110' “Şi cu ea, mări,

„7

* “Cu nepoți şi nepoțele,
„ Lasă raze (?) ca-şi elel!-.
“Şi pe el-cum il: zâriă,

i

De foc mare saprindei,
Floricele adună,

So

Bucheţele

le fâccă

- —Ho,ho,hol,cuserecadriu,

|» “Ce sperii pe fiii tăi,
Ir Fiii tăi, copiii mei?

N

_

Şi la gard dacă veniă,':i:

Tinerii fac : vrăjbile,

"

Lui loviţă i le da.

Băwânii fac păcile;

-

” Ioviţă se pricepeă,
S$5: Mâna “n cola îi puneă,

"ŞI
120

Şi "pe 'murg
o aruncă,
-** Pinteni calului că da,
-. Spre chilia 'lui Novac,
“Lui Novac, Baba-Novac;

NOI, cuscre, să ne'mpăcăm,

dintPun: pahar să bem !
- lar'Lurculii răspundea:

„3

"—Călugăre, piază 'rea,
Ci” te-a scos în calea mea!
+" îi Ori păcate grele—a mele,
Ori zile 'sfârşite-a ele.

90 :.: Daro roabă că vede,
"ŞI fugi”la caferieă, :

„

plecă,

Imainte'le ieşiă, -. .
„Lui cuscruis
îi. ziceă
ău :

125

Vestea Turcului s'o dea.

2 lar Novac se mâniă
„Şi la el'se repeziă,!

De pe cal-că îl trântiă,

Iar “Turcul. cum auzi,
-* Da cafeaua la dracul.::
95, Şi ciubucul la altul;
“lute ?n grajd că alergă
--- Şi "pe şarga alegeă,

-Cu' cârja-l Blagoslotiă,
Până “Turcul
nu sufiă.
:
130 Și-apoi se apucă,
„Cu ţărână-l. învăliă,
„=:
Bună pace că” tăceă!

i

„Căci cu coama cam sburlită,

„De picioare răsucită,
..
100” Şi sburateră la fugă.
El pe eă încălecă,:
„- Fără frâu: şi fâră'șeă !.
Şi -fugeă în goana lungă,
„-» Pe Ioviţă-să-l ajungă.

|.

105: Iară Novac'ce fâceă?
--": Cu ochianase uită,

„Şi

- 140

- Pe loviţă îl vedea,
Cum “Turculîl ajungeă;

pe" şarga .mi-o. luă;

.:“'Lui loviţ-o aduce;
„135. La 'chilie” ajungeă!.
„Iară fata Turcului,
- "Fureului, cadriului,
Pe Novac îl întrebă,
-- De-u fost pace ori ba:

;—Noră, noră, fata mea,
Cu tat-to, m'am întâlnit,

:- Bună pace am 'fâcut,
Pânăn ve

„2

40, Copilul român.
La

cele “trei moviliţe

„Jar

“Sunt înfi
trei:pte
sulițe:
- A'lui Din,-alui' Costin

„10

“Şi-a: Copilului. român

„i

5 —-Biserica din Sahastru..
î" Au fâcut-o 'grajd de cai;

„î * “Icoacele:
nele
mari, .

- “Le-au fâcut corlățide cai,

a
Îi
.

|!

cele mai mititele,

Mi le-au făcut scăunele,
De stau Mârzacii pe ele.
- A zis Copilul

român:

Nu mi-i. ciudă: de alta,
Câe de Maica Precistă,

15: Lăcrămează, sărmani !:

„i.—Du:te frate, numai tu,

91
“Tot

prin “steaguri

Tâiă: mii nesocotite

şi şirea-

z, Cu -Tătari împodobite (?).

: guri,
De-i i. “vedea că sunt o mie,

Şi trei-zile. că. tăi,
Nici “unul. nu rămânea,

„Numai! bine ţi-ajung ţie ;;
. Dacor fi vreo. cinsprezece,
Veste nouă ne trimete.
Da” sunt câmpuri înnegrite,

De Tătari acoperite. : :
Sta pe. loc şi se miră,
Rușinea îl cuprinde,

Inapoi

..

—Nu-s o mie, două, trei,

“Inapoi” că se 'mtorceâ:

"Şi dintgură că. zicea:
40 E — Dumnezeu cel bun ne.
ia
: ţine
Şi pe voi ca 'şi “pe mine;
Ce. am “văzut, ce sa ntâm;
mda.
“plat,
Ochii mi sau turburat
Trupu'n mine S "a ncordat,
“ Sabia mi 's'a "ngroşat, '

nu se "ntorceă,

Ci "nainte: că porniă;

Trei cruci mari că își făcei
Şi ?n "Lâtari că saruncă.

-Pe-unde mergea drum pice,

- De sânge „199

„ŞI tăiă, mări, tăiă,
Negrilești.

- Şi cu fraţii:se "mtâlniă

închegat!

ci

“41 .. Popovici şi Savina..!
„ Foaie verde şi-o laleă,

"Pentru doi cumnaţi burlaci.

„. Popovici când se 'nsură,:
“Pe: Savina o luă,
Cu. socrii că se 'mpăcă,

O Pupăză dintro, merţă
Şi-un covrig dintriun mertic,
Pentrun cumnăţel mai mic.
"Jar Savina ce tăceă?

La socri ca sâ:0 ducă

„Poalele?n brâu îşi puneă,

Pe iarnă de aouă ori,
Că-s. mai multe sărbători,

;: Afâneci. albe su lect;
"De frământat- sapucă,

Şi pe veri de. două ori,
10

multe

lucrători.

„lată, mări, Popovici,
Care poartă der nevigi,

"Şi făcea 'cum îi ziceă.
poz]
AY

„Câ-s' mai

Cu cracii de zece coţi,

ŞI-L lasă până

Cari ne-am mirat noi toţi,
Cu urii de doisprezece,
15

Se fac douăzeci şi doi,
: Care ne am. mirat şi noi.
Şizam zis verde şi-o lalei,

40.

“Aminte. îşi aducei,

“Pe

Savina mi-o

luă

“Şi ?n socrie că plecă.

De vremea 'care eră,
S'o ducă la: soacră-sa.

: Merge, merge, cât mergeă,
Şi în: codru. ajungeă,

—Alelei ;. Savina mea, ::
Ia, apucă-te să-mi. faci,
"Să-mi faci mie doi colaci,
25 Doi colaci tot din doi saci,

coceă.

Din cuptor că mi-l scoteă,
In dăsagă mi-l puneă,
Ca să-l ducă maică-sa.
Popovici ce mai fâceă?
Invăliă pușca n mantă,
Ca să n'o vadă lumeă,.

Popovici ce îmi fâceă2

20

“Înapletitul isprâviă,
In cuptor îl asvârliă,

Şi uritii se fâceă .!

50

Și Savinei

îi ziccă;

> Savină, Savina

mea,

92

1:

Eu;de când mi te-am luat,
Un cântecinu mi-ai cântat.

-tsstia î- Dar. Popovici -cei fâceă ?
::Bernevigii deslegă,

„“Ia/incepesa cântă!

„ia «Pe Savina, încercă.

55. Şi:cuuglasul .muieresc,

„iz, Poale lungi şi minte scurtă,

„+ Cânv un cântec bătrânesc,

1. Că de-acela -eu,, doresc.
+ Ba, Popovici; n'oiu cântă,
„vi Că eu-dac oiu cuvântă,,.
>: Hoţii că sor deşteptă, !
; 60. De:pe .noi că; sor luă;
im Pe mine; ma auzi;)
„:.;-Păunaşul

100; :Dar femeia. poale:]Jungi,.

„5ȘE de, minte -neajutisă,
„i „Către, Popovi
: priviă
ci ,
„tiu Tăceă; mută şi. suită,

105

codrului,

"Și.la mine ca:veni,

Popovicii
:că-il ar
grăiă:
5. —Savină, drâguţa -mea,„la, :leagă tu bărneţal,
-"
„Că. mă: mducă: păgânul !
;
=zBaseu, nu ţi: l-oiu legă,

„+ .Pe tine: te-a:.omori.
110: ;Câ.cine. a: dovedi,
65.:—-Cântă,. neică, nu tăceă,
fontlot bărbat: îl meu: va fi!
12, Te lasă ?n nădejdea mea!
„i: Poporici:.se „mânia,
lar Savina ascultă,
Cu: dinţii: se Je peziă,
Şi glasul că şi-l dregeă,
Birnevigii ridică,
Și 'ncepeă, mări-a cântă;
II5 Şi-odată se opintiă,
70
Codrii.că îmi răsună”,,
Pe „Păun mi-l doboră
ad tă
io
, EpirGaot
Păunăş că se treziă
Şi capul i-l reteză,
Şi la cânşii că veniă,
ȘI grâmadă mi-l fâceă,
|
î::/Cu:: Popovici. se: ?ntrebă :
îti
Ce” mi-ai. luat nevastă ?

75. Când: eta de 'şapte ani, |
ilutr'o. cămeşă : dormiam ;
* Eu de sapte, ea de şapte;

„viu Ca poruinbii ne; iubiam!

—Ba eu ştiu că este-a mea,
So.;Că mi-a dat-o :soacră-mea,
„Să facicu dânsa. cc-oiu vrea,
Ca :omul cu: femeiă ! +;
PIE Dar:Pâunu:

ce-mi iziceă ?

„—la luptă; să ne! luptăm,

„S5e-ŞI.
cine. adovedi, .!

„Acela: bărbat i-a „fil i

in. săbiii.săi.ne tăiem, n;
$..Ori-:la brațe.
ne luăm ?.
Hai

la “luptă,

cl

90. Că-i mai dreaptă,... :
„Şi-i de Dumnezeu: lăsată!
„îi

95

„Ei: la_luptă- se” luau ; :

Decuseară: până ?n. "cină,

„Trupul lor'n'aveă hodină.
Dela «cină, până Pnzori,
Trupul lor_rărsă, sudori.
au

„tote
La Savina se, ?ntOrceă :
120.„——Savină,, lele,Savidă,

De azi'nu mai vezi-lumină!
„i. Cum. ziecâjise repeziă,

„Și capul «mi-l răteză)

;.

„riCu. Păun. făcea grămadă,
125.: Cu Savina faceă vârf,

„iris: =. Dară semn ce îmi luă ?

io
"i

Luă «coada şi: urechea,
Ștrla isocru-se
plecă.ui.

„ȘI „mergea;:câtimai. mergeă

30;Şi la. socii îâțungeă.; .

in? i Bunăsiziua

căile d

„uz Și la: masă se :puncă.

ii,

„ol, îNimeni:-sama! nu: luă;
Numai: biată. soacrâ:sa.

-135! De Savina' întrebă :
„ „=—Unde

este Savina ?

„Popovici. că răspândeă :

.——Savina-i în poieniţă,.. -

„+ Face: vârf! la: o'căpiță ;

140,5 Dacă: hu. crezi .că-i-așă,
„ir Na :coadă: şi, urechea !
oa

do

93
42 Calul

împărătesc,
ici,

NE
e

-Ci-Ca fostii” “ii pârat,
tară, mândri; laminat,
ȘI avcă un: “cdi frumos,
Cu: păr” negru, sirălueios,
"5" Când! încălecă „pe el,
- Se siniţiă mai "tinerel ;

-

+

0-5 deşi
aasă- -i „Strigă.
"EL la stugi 'că porunciă:
e
De'cal bine: să "ngrijiţi
ŞI ca ochii: sa-l! păzi,

15

a La capul : păimăsjtului:
Împăratul ce zica 2
Nola ani“hu-“ă opriţi,

Când pe el: întâlecă,

“Lumea Aoată “se miră, 74

Ca de, nu! lzăţi! ingriji,
Vai şi-amar 'de voi -va f.
"Unde stau. picioarele;
„e or sta căpăținele [-i

“Ce

—Impărate, “luniinate,
"-Făcu paloşul : deprate;
:20'NOi -tugarul: l-ani pierdut,
ii In vârtejul + ntului;

+3.

5: "Nouă nu vă: „hodiniţi ;

„i . Pân” “ce: calul: “l-ăţi: găsi,

Vai şi-amar de: voi "a fi!
Iură 'cinel-a gasi; ! ai îiNi

A'lut':bună: „parte-a :h:

30, : Dăruită” lui: să-i fie:
'* Jumătate ” îipărăţie,
De netastă ' „nipărăteasă

2

Mândră 2, mândră şşi aleasă!.,

a!

i

.

Rs

ii

7

07

* Ce: pricină! minunată,
„Sei zepută delumea. toată, +
"Că

“Dei toav'câsă, văca grasă
- ŞE “tn cuptor! de” pită caldă

asă,: nouă! ne. scrie *: în

“Pe: la idomni și “mpărăţie;

* Pe la domni, pe la "mpărati.

Şi la 'cint=s mai! “bogaţi |

În: Oraş la” Bo'igrad,
Nimerit-a, poposit-a,

Și din: lume” a: picat, a.
10. Un: harap. negru, 'buzat,
“Doamne,

tare- Si spăimântat!

Gros e cât un: “poloboc,
„Şi barbi-i cât grapă,
"Cu: O'.pură cât. O şună
15 „Ş un nas cât'un “dubas.
„Cu Ochii: icâr: talgerul,

"Si“una

ati Câre fete mi” Boligrad,
““Toae rândul şi-au. cut
30. Şi Ilinca ca 'venit,
i: Siitioara

1) Versurile

lui Donuiiă,

“A'lui: Doncilă bolnat,
ŞI veniă, și cum 'veniă,
“Ea de masă se sâtiă,
35 Mâneci albe suflecă,""*-Pâne albă frământă: na
r

gi. cum, mări; a picat, i
“La domnie a. “pleca; i
20 Domnia sa 'nspăimântat
Ș ceca cerut, ea i-ar dat.

bute de 'vini!

25: “Sa-i fie cheful deplin ;
“9: pe sar o fată mare,”
Si nu-i fie- “Supărare,

Harapului casă! dea!
Ea" din. sâtă că sitiă,
Din ochi negii: lâcrămă,

1 i

Tur. Doacilăi mi o vedcă,

Ş: din gură cuvâniă;
"=-Soră, “soră Ilintă,”

1-G:sunt:: începutul unor; uraţii şi se rostesc! singure

drept cântece de stea sau pe lângă ce ântecele de stea.

94

Tu din sâtă că sâtezi,. „ist
Din ochi negri lăcrâmezi;

Nici

„Pe

mine

: Numai bun pentr un voinic:

te-ai! năcăjit :

De-o sută cincizeci de-ocă.
Ea n cămară că mergeă,
„Buzduganul ca “să-l iea,

Ni la cap, ui la picioare,

go...

Ni la umbră, i la soare,

Mutându-mi perinioare ! !

Dar dânsa nu mi-l putei,
„Nici de jos'a-l ridică.
Lui Doncilă îi „spună,
Iar. Doncilă ce-i zicea 2
—la îndreaptă-i „coada'n

50. —Mie nu mi sa urit,
. Mutândusţi pernişoară,
„Ni la cap, ni la. picioare,

Ni la umbră, ni la soare,

-

Dar eu, frate, am păţit,
Lucru ne mai auzit.
In oraș la Boligrad,

55

“Ştie Doncilă

Un harap negru uzat,
„Și. mănâncă,. secetește
Şi.bea de nu. se trezeşte

Şi “fete mari că pofteşte.
Azi îi una, mini îi alta,

Pâr

65

veni și rindul

“Iară. roibul necheză,

„Domnia. că auziă,
Şi. cu toţi” aşă “vorbi:
I. -auzi, Doncilă trăeşte,

|!

meu,

F rate, ce-oiu să mă fac-eul::

De harap ne mântuește!
El în târg că îmi plecă,

lar Doncilă ce-i ziceă?
„„ —Soră, nu te supără,

, Şi roibul .că necheză ;:

„Că de harap, te-oiu scăpă,
“Intră, sore,n grajd de piatră
Şi scoate pe roibu ndată ;

Iară. Doncilă. oftă .

I10 Ş cu murgul lui grăiă:
— Hai, hai, hai, murgule

Mergi la iasla roibalui,
- Roibului, nebunului,

Hiide' la dreptate,

„„. Care eu mi l-am crescut
„Cu pâne „de nouă ani,
Uscată în buzunari;

“ȘI
„.

115

Harapului -ca să dea,

“In suliță” sprijinind,

.

120

Şi „la, grajd „că se. “ducei,

“Unde

. be 10:bu' că mi-l: scotei,

—Năi

„lar Doncilă, ce zicea?
—atră; soro, la cămară,

cumnate, harap,

135 “Masă de mult s'a gătit,
„.... Vinul ţi sa răcăcii,

Şi, alege-un buzdugan

ii

hărapul trăgea

"Şi lui Harap. îi zicea:

„Lui Doncilă-l. aducea,

De sigur: han, „deşi

In lumina lumânărilor,
„In umbra dughenelor,

La cafenea 2" ajungeă,

Şi la iesle că mergeă,

1)

Caşă eu gândesc,

„. Lucru-i 1 creştinesc,

-Lucru-i voinicesc !
IirDoncilă, greu gemând,

Pâne nu mai frământă,
So

has,

„Să fac în cetate,

..

De, căpăstru să-l, apuci
la mine să-l, aduci.
Llinca mi se lăsă;

coace, ,
ce-a: face !

Şi cu degeru-l luă,
Ş: în târg i astârliă, :
100 Pe suliță: sprijiniă
„Şi pe cal încălecă.

Uite, frate, ce-a. picat :

60

mare, nici „prea
mic,

Poate ţie ţi-s urit,

45

prea

i Bucatele Sau răcit
cuv ânt
0)

foar te > cunoscut.
i

a

ia
fr.

95

“ŞI soră-mea ţi-a venit.

- Şi cu:el pe soră-sa.
„EL acasă îmi, mergea,

Harapul. cum .auziă,
E! pe cal încalecă,
Tainul ca să şi-l iea.

„.... : Vestea soră-sei spuneă
- Şi din -gură îi zicea:

lar: Doncilă ce. facă? -

150. —Alei, soră, Ilinco,

Alăturease tăgtă,.
“Până scară, lângă scară,

Hai soră, .mă primineşte

„Şi de moarte
mă gătește,

„Şi dârlog, 'lângă dârlog,
Până

bine îi venii,

„Cu paloşul: mi-l izbiă
"N - linguricea pieptului,
In casa

sufletului, :

140 „Undeti păs 'xoinicului.
Şi „capul i-l: reteză,:

145

După cal: mi-l. prăvăliă -.
Și .cu carnea, zid făceă,
Sângele de mi-l iezid.

|
]

„Şi-mi fâ straie trupului,
+ După frunza. codrului!
155: .Soră-sa îl priminiă,
Straien grabă
că-i -fâcei,
„- Cum: Doncilă îi spunea !
“+ Doncilă, :Doncilă,
Om. cu mare .milă!

160

El osaşul că scâpă
Negrilești.

Ei pe-pat că se/ntindeă,

Luniânarea-și aprinde,
Cu lumea că. se ienă,
„Apoi sufletu-şi dădei !
Ş
ae

iii

A Pârlici,
Foaie verde clocotici,
Sărmanul, bietul Pârlici,
Sa dus, neică,de pe-aici!
Şi Sa dus la sămânat

„= Cu Strătica se.iubiă,
„++ Până, vere, ameţiă 25--De vin.şi: de Strătică.

„ti

“Intra lor că sa băgat (2)
2,

-

bă

*

Intr'o crişmă mi-a intrat,
Şapte lei că mi-a luat, iii.

Cirarea ca apucat,
10

"+

Şi din gur așă-i strigă:
mea!

Deschide, mă rog, ușă,
Că îo-s voinicul Pârlici,

Care - te-a. scăpat de Turci:

Deschide uşa; Sirătică,

-“Şi să-mi. fii- de. ibovnică.
lar Strătica auziă,;
- : Drumul la -uşă dădea,
- Şi Pârlicică îmi intră,
La masă drept că trăgeă,

La chefuit se puneă,

1) Se suprimă
„procuror“

El.pe

pat

că

se 'puneă

“ŞI îndată -adormiă,.:
Iar hoaţa de Strâtisă,

La poteră-l dăruiă ;

„Potera-l încunjură,

La Strătica a -plecat:
El în uşâ'că bătea:
_—Strătico, ' amania

i

Unul drept la el intră
Și din: gur! aşi ziccă:

i

-

—Dăcte,tu, Pârlici. legat,

Ori stăi de armă "'mpuşcat!
„: lară el răspuns le-a dat:
—Eu-mă dau, vouă legat,

“Nu stau de armă "mpuşcat.
“lar potera 'de-auziă,
"Mâna pe el că. puneă
40: ŞI cu lanţuri: mi-l legă. 1
— Măi Pârlici, cât ai hoţit,

Cu banii ce ini-ai făcut?
—Cu

banii, cât'am furat,

“Eu straie mi-am cumpărat
/

patru

[ == căpitan ].

versuri de influenţă „nouă,
Ra

undeii vorba de
SU

e
ei

96

45

Şi inâncare mi- cam “luat;
Jar? “ce. imi-a "mai: prisosit,
- Cu'mândrele le: iam! băut;
“Le-am 'bâut- cu: *mândrele
Pe” la: toat€ crişmele 1,i

Am vehitisă -ne :iubim
„Şi dei'cc-a: fost:să vorbim.
Strătica de auziă;
- Ea tare. “se: spăimântă,
: Ușa: ea: n'o-descuiă

|

y

50. “Areslul 2" care-l: aveţi,

|

Parcă-s nişte! cotencţi,

i

““Coteneţi di pe: la” Si,

,

|

55. “EI bine mi-l” încuiă,
“EP acolo: al lășă:ară Pârlici” ce: făcea?
„ Atestul” că mi-l Spârgeă.
Şi .de- acolo -câ scăpă

Partea lui “că: şi-o :luă,
Cărarea că aapucă,
i
La S:rătica că plecă... |!
EL la uşă că bătea
Su:
ȘI din gur aşă strigă:

65

cdi: 'Fierea “merinsul.că plesniă,
„In: uşă 'câ'se izbiă,
Uşa n “două despică,
„La Sirătica că :intră,
Sş-IDerberegav o luă':
“Şi frumos.0 judecă:
“Apoi- paloșul -scotcă, -

cn

co; „Şi-apoi iară plecă,
„ Crişmele de! cercelă

-Strătică,. amanta mea

Şi -capul--îi :reteză ş.!
La alele că'; plecă,
go. Cu ele că se iubii,
„1-” Până banii mântuiă.
Apoi în casă intră,

;„:.Pe „ciocgi mi-i prăpădi a,

Dechide, „mă .rog, uşă,

De

„Câ-ioss xoinicul Parlici, --

7o::Și-am, venit:din
nou pe-aici,

a

0

:

i

DI

a

PE

„li

:

i

i

parale-i” curăţiă -

95, Cântă. Se aeluiă |. 3

Pentru. mijloc; vezi No. 2, Vers. 0.
-

Și din! gură :că:vorbiă:

Ba cu nui descuiu, Pârlici,
"Că.de când te-ai dus de- -aici,
„Altamantla mine-an prins.
So î: “Iar” Pârlici+de auziă,

|

"Până n Paşti: rămâri pustii.
“Procurorul de-auziă,; î !

|

45.

iz

nzux:Eoaie” verde baraboi,

Ba

„îi

e

”

: Ce cauţi; Barbule, la: noi,

15

:Orii nu-s, fete ?n sat. la soi?

Cu, “câmeşă.l. priminiă,

Cu. cămeşă de bumbac, .

2Cu gulerul porumbac,

—Fete-s: multe; ds mă
altii
pati o im Tante e

+ Cum este la fete. drag,
:Cu,.izmene, de fuior,

Ca să-mi; petrec eu lamaeă |
—Barbule,, Bărbuţule,

20:71 „Cântă cucul sus pe moarâ,
Barbu trage ca :să. moară.

Nus s- „fete. de: seama--mea,

i-i Locrețite

Sa. ţi iei. drumul: dezacoleă,
INu-s: «fete; de: scama:ta |:

osii .ȘIi.Barbu ;se; isupări,
iȘi-acasă că se; duccă,.

|,

!

la, „grea boală: câ pică

â Măr a-l-la, şi-l: pieptănă,

;': Cântă cucu
suslpe cruce,
Pe Barbu la groapă- -l duce;

„Cântă:cucul se "roteşte, 25 :Pe Barbu. mi-l prohodeşte
„Şi

|

"Vezi stâr şiturile dela No. 21 şi var iantel.
Zr

rit

Pa

mea

1) Se” suprimă un “vers.
i
2) De sigur: vrosul, temnila,
3) Se suprimă Voicu, compunere nouă
———————

pe. picior.. :

măicuţi, mi-l. jeleşte !

i i e
LIREI

:

Ă
şi avlificială

ui

pe
:

i

II. DOINE
A. — DRAGOSTE

1. Puterea
1.

drasostii.
Când ca să strâng brazdele,
Mă .trăgeam cu mândrele |

Foicică liliac,

Mare-i satul, eu nu'ncap,

|

Singur

mă

mir

(Jud.

ce-i mai

<q.

fac!

_Câmeşa nu i-o.imbrac,
„Nici. paharul nu i-l beau,
„Nici averea nu. i-G:ieau !
(Țigănaşi, jud. Iaşi.)
n"

”

-

Foaie verde avrâmească,

Dumnezeu să te ferească
De dragostea femeiască,

Că îţi dă sgălțiituri,
„Junghiuripe la ?ncheieturi

Argeş.)

Foaie verde măr sălciu,

„Rostul dragostii să-l -ştiu,
Am umblat şi-am întrebat
Patru mândre dintrun sat
Şi-un duhovnic lepădat.
Dar în locul rostului,
Rostului iubitului;
--Prinsei boala dorului,
-.. Patima oftatului !
(Muşeteşti, jud. Argeş.)

Și boală” cu lovituri.
„Că dragostea femeiască

Te bagă :n oală cânească,

*-

Te scoate în primăvară
“Galben ca: turta de ceară !
(Popeşti, jud. R.-Sărat.)

3:
Pentru. tine,

Zis-am

fa. Ileană,

„Sa uscat. iarba 'n poiană:
N'am cosit o buruiană.

Când eră sătrag cu coasa,
Eu mă trăgeam cu fru-.
moasa ;
Partile, Cântece de ţară.

De star: face dealul şes
ŞI pădurea drum de mers,
Să văd de unde-am purces!
Ileana. alior,

Am “purces depărtişor,

„Că

m'aşteapvun..puişor

Ca un crin, .ca:un bujor,

Cu gura friptă de dor;.

ȘI m'aşteapt' o pniculiță,
Ca un crin, ca o crăiţă,

“Cu gura de lămâiţă!
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6.

Mi-l duce la ţintirim
Și mi-l stropește cu vin;
li ceteşte popa carte,

Mână-ţi, puică, boii bine
Și nu te uită la mine;
Ochii mei sunt frumuşei

Să mi-l ierte de păcate;

Dar păcatul, bată-l vina,
Nu se iar aşi cu una;

Şi-ti mânâncă boii tăi!
(Tălpigi-Negrileşti.)

Că păcatul dacă-l faci,
Pe cea-lume ai să-l tragi!

[e
La

10.

De friguri zaci şi te scoli,

De dragâste zaci şi mori; :

Foileană foicică,
Cine are ibovnică,

Frigurile te boșică,
Dragostele de usucă !

„ Tare-i pare noaptea mică;
„Cine ibovnică nv'are,

8.

Tare-i pare noaptea mare
Și mantaua din spinare! 1

„i. tsi Fată-.de cantaragiu,
Nu te strânge tare”m brâu,
Că te-am aflat şi te ştiu

II.

-

Că porţi otravă la brâu.

Nu te strânge-așă de bine,

-- “les afară să taiu lemne,

„Cam aflat şi ştiu prea bine,
- Că porţi otravă cu tine,
„Să: mă otrăveşti pe mine!

Pun toporul pe- surcele,

"Bag mânelen sân la-piele
Şi „mă uit spre voi cu jele!
Casa ta cea nenvălită,

4

9.
..

e.

Frunză

Mie-mi pare zugrăvită ;

E

i

.

„verde

a

-

I-ai dat o leacă de var,
Da” eu zic că-i cu zăhăr!

7

'n codru
creşte,

Vai .de, cel care 'ndrăgeşte!
În tihnă nu mai trăeşte,
"Ce mănâncă nu-i prieşte
Și ce bea

Norocul

nu-i

mi-l

12,
Foaie verde trei” lălele,

foloseşte,

prigonește;

Cele. bune fug în lume,

po

Cele rele-i-intră?n piele,
„ŞI de moare,: frăţioare,
"- Jelea,. chinu-l

Lele, şi iar lele!
*
„ Lasă-mă'n braţele, tale,
”. Lele, şi iar lele! 2

Să-ţi bag
„o

îÎmpresoară,

sân la
piele,

La piele, la! ţăţâşoară,

Gândurile -mi-l: omoară,
Dragostele-l : bagăn- boală ;
„Nici nu zace, nici se scoală,

Cu capul la
Cu gura la
„2 Ochii tăi mă
“Sprincenele:

„Ci lojeşte pe picioare ;

Î: O-variantă se termină cu:

2. Refren.

mânan

Grea" măntaua din spinare!
i

.

inimioară,
bărbioară!
bagă'a boală,
mă omoară !
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Ce mânâncă nu-i prieşte
„Şi ce bea nu-i foloseşte

13
“ Lumea 'ndrugă că-scalic,

|

ŞI izbândă, poate, nu-i,
Dacă-şi pierde puica lvi!

- Mândra strigă că-s voinic;
Lumea-mi zice puchinos,
Mândra-mi zice câ-s fru-

a

(Pentru vers. (—7, vezi aici

no. 9, vers. 4—5.)

mos ;

Lumea-mi

|
„Că sunt om

strigă 'n gura

IS.

mare
de lepădare,

Frunză verde trei masline,

Doamne, tare-mi pare bine
"Când e mândrul lângă

Dar nici mândra nu se lasă:
Că sunt om de ţinut casă!

mine ;
Foaie verde de areu,
Doamne sfinte, tare-i rău,

14.

Când

Lasă-mă, Catrino, zâu,
Să bag mânam sânul tău,
Că nu mai lăsat odată
Şi-am zăcut o vară toată

vrea,

De seară mă duc la ea,
Ostenit cum oiu puteă;
Ostenit şi plin de îrig,

“* Mândru-i firul de mohor,
Blăstămat am fostsă mor,
“Nici de moarte, nici de
e
- boală,
Din care omul se scoală,

Cum

e omul dela

plug;

Ostenit şi plin de apă,
Cum e omul dela sapă!

Făr numai de dragost:,
“Când te-apucă te şi îi/

20

Frunză verde de cicore,
De ciudă omul nu moare,

16.

Şi moare de boală grea,

Ce mi-i oare dragostea? ..

Nu-i boală ca dragostea;
ŞI moare de dor şi jele,

“O beleă şi-o boală grea,..

Dacă-ţi prinde inimă; Că te bat gândurile, :

"Vai de păcatele mele,
„Că-s „ursit în doruri grele!

Ca vântul pădurile
Şi te mânăn voia lor.

"Şi te fierb în chin şin dor!
17.
Foileana şi-o cicoară,

“Cine iubeşte s'omoară,

s'omoară n” trup cu
i

meu !

„De-a vrea puica, de n'a

-2p

Iş:

Că

văd pe dragul

19.

Şi-o iarnă pe jumătate!
.î

nu

(Negrilești.)

zile

Şi nu are nici un bine;

:..

-

(Negrileşti.)
21.

Frunză verde de urzică,
Cine-a zice, las” să zică,

„Că dragostea nu-i nimică,
La inimă nu te strică!
7is-am altă foaie verde,
Numai cine ştie, crede!
(Scarileşti.)
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Sprincenile mă omoară,
.

Mâruică,

rr

Foaie verdebaraboiu,
-

Ano;Âno,Lugoșano, !

“Fetele din. saţi, la “noi,
Ano, Ano,
Face-s'ar turme
Şi pe mine-un
Că, ştiu rândul.

vers. 12—13.).,

Lugoșano,
de oi
păcurar,
la şitar;

25.
De-ar fi dealul de mohor,
„L-aş aprinde la un dor,
Să-mi, fac cale de picior,
Să. mă duc pân! la odor;
Şi să saie-o scânteioară,
Ca să afle “ntreaga ţară!

La șitar şi,la găleată

Și la fete câte-odată! 2
23.

i

ochi
-

şi lăcră-

9

„. Plângeţi

Mărioară !

(Țigănași, jud. Iaşi.—Pentru
vers. 5—6, vezi,aici no, 12,

„Foaie verde ismă creaţă,
Femeia care-i iubeaţă,

maţi,

Că voi sunteţi vinovaţi,

Că ce vădeţi nu lăsaţi

Se scoală: de dimineaţă,

Şi ce iubiți nu luaţi,
Numai cătaţi şi'nşelaţi!

Şi 'iea n poală grăunţt
De gâini ca să vază

(Buciumeni.)

Și strigă gâinele,
S'audă vecinele.

„—Țâr, țâr, țâr,pestrițo,ţâr,
Şi tu oaie de-aici br;
S'audă şi-al ei amant,

24.

„Frunză verde

sălcioară,

Măruică, Mărioară,
Cu rochița roşioară,

Că, bărbatul i-a plecat.
Prinde una de picior
Și mi-o pune la cuptor,
Pentru dragul:ei amor! 2

Cu pelița foc şi pară,
Ochii tăi mă bag în boală,
„.. 4, Refren,

2. Se suprimă apoi un cântec influenţat care începe de altfel frumos
A
:Bat'o, Dumnezeu, s'o bată,
„Măriuţa sprincenată:.
.
Na

dormit

o noapte

toată,

Şi tot umblă pe.la poartă: |
Nu-i nici bază, nici turbată, .
" Şi-i:de Ghiţ' amurizată,

După Ghiţă din Bârlad.

?

3. Amor=ibovnic, dor şi dragoște. lată un cântec, ce-l
punem
Și-am zis verde „alior,

aici:

De-ar da Dumnezeu-să mor,
Ca să mai scap 'de amor,

Că amorul dacă-l faci,
Mai niult de-a dorului zaci;

faci de-o boală şi te scoli;

Pentru
"7, vers 1-2.

Dar. de amor zaci şi mori!.:
vers. 4 -5, vezi aici no. 30, vers 4:5; pentru

vers 6-7, idem, no.
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Să vie ca să prânzească
Şi cu ea să se iubească!
(Negrileşti.)

"Că dragostea dice o faci,

27.

Foaie verde şi-o hăgară,

Bate vântu'n astă seară,

„Focu ?n mine

“Focul arde, eu

arde pară;
m'aprind,

. Ba de dragoste m'aprind;,
Le las “pe toate și fug;
Eu tot fug,

vântul mă
bate
Şi mâi tare mă răsbate;

Și tot fug pân” niă opresc,
Pân' pe mândra. mi-o ?ntâluesc.

Pe loc, cum ma sărutat,
Și focul .m'a mai lăsat!
28.

Foaie verde măr mustos,

Drag. ini-a fost omiul
frumos !
Drag mi-a fst și drag
_
îmi este,
Inima mi se topeşte;
Dragimi este,drag mi-a fi,
Până moartea m'a găsi!
29.
Nu

ce-am

“Mai "mult de-a dorului
tragi.

“Dragostea-i înşelătoare,

Ca o viespe mușcătoare.
Dragostele iute vin
"Şi te umplede venin,
De 'hu pot să leciească,
"Doftori din ţara grecească !

31.
Foaie verde şi:d laleă,
Maică, măiculiţa mea,
lavaţă-m'a descântă

Şi "nvaţă-mă cum să fac,
S'aduc pe cine mi-i drag;
Să-mi aduc ibovnică,
Că nu mai pot fâră ea!
Mă usuc de pe picioare,
Ca un mute de lumânare;
Eu mă 'mir cum mai trăesc

Şi cum nu mă prâpădesc!
32.
Foaie verde liliac,
|
La grădina cu cerdac,
Creşte-un

Şăpoi verde rosmarin,
știu

Dela of, dela oftat,

Grea durere-am căpătat ;

că tot

suspin:
Când o văd trecând'in jos,
Ma simt par'că friguros ;

Când o văd trecând la vale,

Mă apucă parc'o jale;
ȘI nvapucă parlun dor,
Bolitul Băcăilor!
30.

Foaie verde măr roșcat,
1. 34 Se suprimă apoi un cântec.

trandafir şi-un

- mac;
“Maica spune că-i de leac,
Ca să mi-l pună la cap,
Si vină cine mi-i drag. 1
33.
/ Mult îmi place, mult
mi-i dor,

Dragă-i floarea de bujor,

* Chipul roş de bujorel,
Şi, flăcăul tinerel ;

Bujorel dela dumbravă,
Flăcău mândru de ispravă !
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54
Nu

Iar la fagul din cărare,
Zace Ghiţă de lingoare,
Cu Ilinca: la picioare,

|

mi-i frică de puică,

Frică mi-i de boala mea,
„Că mia legă cu vorbă,

— Taci, Ilincă, nu oftă,
Că Ghiţişor s'a *ndreptă
„Şi tot pe tin? te-a luă!

Şi-mi prăpădesc cârareă !
55 Foaie verde lozioară,

Varianta

Frunză verde clocotici,
Plină-i lunca de voinici,
La tot fagul, patru, cinci;

Leliţică bălăioară,
" Cu

rochiţa roşioară,

Cu pestelca foc și pară,
Ai băgat voinici în boală;

- "Dar la fagul din cărare,
Zace unul de /ungoare ;

Pe câţi bigă nu se scoală! 1

; Nu

(Vezi no. 24.)

face,

Foaie verde puiu de nuc,
cu

'

Varianta

cin” să mă
culc.

-

|

4-5,

vezi no,

17,

37;
Zace Ghiţă de lingoare,

Puica după dânsul moare!

—Zaci,voinice, ori te scoală,

Ori să-mi dai şi mie.boală,
Să zăcâm pe prisp' afară,

Si

ne vad'un colț de ţară,

Să ne vadă mic și mare,
Că eu mi te-am iubit tare;
Să ne privească lumeă,

Câ ne 'mpărţim dragostei !
Varianta

1,

Frunză verde clocotici,

Plină-i lunca de voinici,

La tot fagul, patru, cinci.
1. Se suprimă apoi un cântec.
2. [Cu] două lumânări de ceară

3.

Foaie verde lozioară,
La Ploeşti,. în mărgioară,
La casa cu streșioară,

Ce mănânc nu-mi folon
__, Seşte
Şi ce beau nu-mi prea
prieşte,
Că nimeni nu mă iubeşte!
vers

tace!

(Popești, jud. R.-Sărat.)

Geaba beu, geaba mănânc,

(Pentru
vers 6-7.)

ştiu, zace, ori se

"Că guriţa nu-i mai

36.

ă n'am

2,

La căsuţa tulpițică,
Cu

streşina

plecățică,

Zace-un voinic de se strică ;

»

Şi-mi zace pe prisp' afară

ŞI-L păzeşte-o domnişoară,
"Două lumânări de ceară 2;
Lumânarea se topeşte,
Domnișoara. mi-l boceşte

ȘI din gură îmi prâeşte...
Varianta

4,

Foaie verde clocotici,
Plină-i lunca de voinici,

La tot fagul, patru, cinci;
Iar “la: fagul din cărare,

Este-un

voinicel mai mare

Și ct mândra

la! spinare.

„—Zaci, puiule, ori te scoală,
Ori îmi dai şi mie boală!

—Mândră,de m'oiu îndreptă,

Tot pe tine te-oiu luă.
[ea să nu moară].
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lar, mândră, dac'oiv muri,
Și tu te-i căsători.
Celui :care-a fi al tău,
„Tu sâci pui numele meu.
Și când Iz'âi strigă p2 nume,

» =: Vai 'de 'min6,: sărmânel, .
"+ Câ de-o vară:zac într'una,

„Pe nimica. n'am pus mâna.
Mi-a trecut leriul de geaba:
Nici la plug şi nici la sapă

Să-ţi: piară dorul de mine!

(Comunicat. de d-l1. V,..Nistor,
-

Praja, jud. Tutova.)

Varianta

„Nu n'am dusși nu mă duc,

„Că,de boală mă usuc;

ŞI n'am leac, că-i boală grea,

Boală nu-i .ca dragostea!

5.

. Foaie verde

lozioară,

ÎI.

„La Ploeşti, la mărgioară,
La

casa

Frunză : verde”

cu trestioară,

„ Zace-un voinicel de boală,
Nici nu zace, nici să scoală.
Mi-l păzeşte-o fată mare,
Co lumânare de ceară.

—Zaci, voinice,ori te scoală,
Ori îmi dă și mie boală,
Sâ: zăcem pe prisp'afară,

Să: ne vedem
Tu

ori şi

Când te-apucă dragostei,

care.

Ba te fierbe fâră apă,

Cu mai mare greu te-adapă.

Mă sculăi din boală grea,
Cam văzut pe mândra mea!

un pat,
Pe două scânduri de brad,
Să ne treacă os prin os
38.

jos!

42.

e

„Mândre; mândre crinişor,

: Dela noi

Am fost bolnav de-un pi[
cior ;
Doftorii m'au căutat,
Că mulţi doftori am aflat;
Cu leacuri, în multe boale,

ŞI pân'la voi,
Numai stele
ȘI rubele;
Nu-s nici. stele,
Nici rubele,
Ci-s chiar dragostele mele!

39.
Bate vântul tăricel,

Prin

vânt sboar' un. po_rumbel;

Porumbel cu pana sură,
Tot sboară prin bătătură;
Nu-i porumb cu porumbiţă,
Ci-i dragostea de bădiță !
40.

Foaie verde pătrânjel,

de

Nici să te gândeşti la.ea;

pe-un, pat şi eu pe-

Şi viermii pe prispă

foi

ci
-.: hrean,
Am zăcut și mai zăceam,
Că miăicuța nu te scoate
Decât numai. dela nioarte,
La: altă boală: nu poate.

Omul

poate să se scoale,

Numai

una

îi mai rea,

- Dragostea pirdalnică !
Nu-i. doftor, ca leac să-ți
|

„m

dele,

Boala din trup să ţi-o ieie.
Leac nam

azi şi nam
nici mâni,

N'oiu aveă nici săptămâni.
Chemai popa ca să-mi
cânte,
Vrăjitoarea să-mi descânte,

Dar de geaba-i, boala-i grea,

“Şi nimenea

nu mi-o iea.

„1104

„Haide puică, blăstămato,
ŞI mi-o iea; că tu mi-ai

dat-o!

E

Aa
„Rău de omul zăpăcit,
Rău de omul îndrăgit;
Nevestele-l zăpăcesc,
Fetele mi-l chinuesc!
44.
Frunză verde iarbă grasă,

Nici n'apuc să ies din casă,

C'o fetiţă mă 'ntâlnesc,
Mă strigă să mă opresc,

Și eu stau s'o' ocărăsc!

Dar nu ştiu cum dânsa
|
face,

Cântro clipă mă preface,

Că nu mii pot să pornesc,

De ea să mă deslipesc!

45De când, mândro, te-am
văzut,

O lespide mi-a căzut,
ŞI acum m'am dulmăcat,

Din ce boală m'am sculat.
Că din Eşi la Bucureşti,
"Nu mai simţi că mai trăeşti !
| 46,

|

Tot m'aş duce,duce-mm'aș,

“ “Lot la vale pe hogăș,
Cam

văzut un călăraş,

Să-l ajung şi să mi-l rog

Despre bădiţa vreo ştire,

Și ştie de-a lui venire,

47.
|
Zaci de boală mult o lună,

De dragoste-o săptămână;
oalele te ţin în pat;
Dragostea, nu s'a aflat!

48...
Foaie verde bob niărunt,
Cine, lele, te-a făcut?
Cine te-a ţinut în poală,
Moară-i trupuşoru'n boală,

Că de tine am boli,
Și tot nu mam-otrâvit!

49. -"Toate, toate au sfârșitul,
Fâră doară ca iubitul;
Toate, toate, toate sboară,
Dar iubitul te omoară.
s

50.

Și-apoi şi-apoi dragosteă,

M'a vârit în boală grea,
ŞI m'am dus la maică-mea,
De boală ca ca să-mi deso
„cânte,

Mama ?ncepe ca să-mi
cânte ;

Și m'am dus la la mândra?n
„Zori,

Ca să-mi descânte cu flori
Leacuri de tămăduit,
Ea mai rău mia “mbolnăvit !
"ŞI.

Lelea cu fâptura ei,
M'a băgat în năbădăi;
Cu ochiiși cu sprincene,
M'a băgat în friguri grele

ȘI n'am să mai ies din ele !

52.
Frunză verde plop şi teiu,

Acu-i dragostea'n temeiu,

Că și lunca frunze are,-—
Acu-i dragostea mai tare!

53.
Cine zace tot se scoală,
Fără omul dintro boală;
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Dintr'o boală, boală grea,
Când boala i-i dragostea!
54.
Frunză verde mătrăgună,
La ce ţi-i inima

bună!

Că .ininia, dragă vere,

Ce'n ochi vede, .toate cere;
Că din inimă, așă,
Ţi se trage dragostei!
55.
Lecuirea mea tu-mi eşti,

Și totu, puică,-mi plăteşti!
56.

Las și plugul la arat,

Pentru'un fleac de sărutat;

Las şi boii amândoi
Și mă ntorc tocmai de-apoi!

injug boii şi pornesc,
„La puica iar mă gândesc;

Dau o brâzdă, âlta dau

Şi pe. urmă iar mai stau,
Că nu-i vreme de arat

“Pe câmpul cu florile

- În satul cu mândrele!
57:
Nene, mustăcioara ta,
Miza venit cu boală grea;

Ochii și sprincencle
Imi pornesc durerile.

_ Dimineaţa şi sub-seară,
Câtu-i ziua cea de vară,

Când te văd, mă'mbolnă|
vesc,
„Ochii tăi mă prăpădesc!

Nu-mi aleg, nici nu culeg,

* Câ niciuna-nu-i cuim vreu,

'Cum ar vrea şi Duuinezeu,
Fâră una subţirică ;
Toţi o vreu, o vreu
a
şi eu,
C'aşă vrea şi Dumnezeu!

Când una mi-i drâgă mie,

Facă lumea. orice. ştie!

Când mie .mi-i una drasă,

„. Lumea mare ce să-mi facă!

59.
. Frunză verde mărăcine,
„Mărule, mă suiu în tine,
Din tine mere să fur
Şi să mă uit imprejur,
„Să văd mândra ce-mi mai
,
face,
Pe pragul casei că-mi zace,
Două mere de i-oiu da,
Ea sa însânătoși;
Două mere dela -tine,
Mândra iar Sa face bine!

|

—
Daca

fij Wade” şi-a f,

Şi noi nu ne-om

întâlni,

Eu la tine C'oiu veni,
Pe sub mărul cel rotat,

- Unde ieri m'ai aşteptat;
După piersicul stufos,
Unde-i

mohorul

Dorul

din coș sâ-mi mai
treaca ! 1

frumos,

Unde-i pălâmida-seacă,

Gr.

şs8.

“Merg la horă, n horă merg,
O fetiţă să-mi aleg,
I. Se suprimă după acesta un cântec,

Geaba,

lele, te prefaci,

Că tu dragoste nu faci;
D'apoi dragostea deprinsă,

———

——_—_

Loată viata stă. aprinsă ;
„„Zici că dragostea-ai sfârşit
;, Și: noi ieri ne-am îndrăgit!

66.

-- Pustii-te-ai, pustii,
Drumule, și n'ai mai fi,

“63.

Că drumul mă tor desparte
i de dragoste n'am parte.
Dac'ar fi gard de nuiele,

Cine mi-a păcătuit?

„ “Tu, dragă, că. mai smomil ;
- Tu cu-:ochișorii tăi,
"Mai băgat în, năbădăi,

L-aş face de lămurtle,

Lămurele puţintele,
Să” trec iute peste ele!

„Iar cu gura. şi obrazul,

Mi-ai făcut, leleo, necazul!

67.

63.

M'am dus pe la vrăjitoare
Să-mi gâceascăce mă doare;
Toate-mi spun că leacuri

Bavo focul dragostei,

Cum

nu se. gândeşte ea!

Cum

:sufletul

E

Că mă

nu-i

„moare,

mai

n'au,

De-asta pe la tine dau!

dor. cele picioare,

Că mă. face să pornesc, |
Peste câmpi să-mi întâlnesc

„68.

Lecușorul care, taie
Durerea și mi-o .ostoaie !
,

6.

-

Da

Frunză verde poaimă rea,

Na-ţi, bădiţă, salba mea ;
Şi-ţi mai dau şi broboadă,
Numai lasă-mi inimă.

Multe salbe-am să găsesc,

Dar. ca tine. nu ?ntâlnesc !

e.

Bădița îi fârmăcat,

De-o /elițeană di sat,

Că leliţa-i vrăjitoare

Sufleţelul rău

descântătoare;

Cu

fiare din sat,

Bădiţa ii descântar ,

"ŞI cu apă îm'am scăldat,
ŞI cu apă ne "'ncepută,
Şi cu aghiazmă stătută,

Foileana trandafir,
Cain scăpat, eu mult mă
Ii
mir!

Ajutat-a Dumnezeu, . -

Să fie norocul meu ;
Leacul mi l-am căpătat
Dela, puicuţa din sat ;
Nici în apă, nici în boz,

Că-l

ca să vie ;

dela mormânt,

face să deie ?n

vânt,

Nici să creadă că-i pământ!

de

1Og0z ;

cu frunză de tei

Și cu. descântecul ei !

Cu apă din trei fântâni,

Cu țărnă

în “frunză

Numai

69.

Luata iar cu trei mâni,
Ca bolmoaje multe ştie,

_ Ibovnicul

mă doare;

M'a durut, m'am descântat

„Nici

Şi mare

nouă

„__ Floare mândră de cicoare,

Frunză verde alămioară,
Nu

Dragă Mărioară,

te mai uită la mine!
„Dragă Mărioară,
Că mi-i fric acum de tine,

Ochii tăi mă bagi'n boale,
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Guriţa mă fierben' oale,

Creşte-un

Iar sprinceana mă doboară,
Obrăjorii mă omoară!
Doamne, cum nu eşti
a

a

meay

Să ştii şi tu durerea!

„Dulce-i vremea din fetie,
„Câ are ibovnicie ;
Numai cine, n'a gustat

Niciodatun sărutat,
Se gânde la măritat.
Frunza ?n codru veste-

jeşte,

Nevestica "mbătrâneşte !
„Ce-ai

Doamne, ce-ai

făcut,
făcut, rău ai făcut,

Şi azi îi flăcău voinic

“ŞI-L luăi de ibovnic;

Tu, Doamne, de ce-ai lăsat,
fie tot el bărbat!
ŢI.

Frunzulică alunică;
Cum

nu sunt.o păsărică;

Ca să sbor din creangă ?n
creangă,

10

Pân” la puiculiță dragă,
Și să sbor din nuc în nuc,
Ca un puişor de cuc,
Ca un puiu de poleraș,
Pân” la draga pe făraș,
Din tăraș pân! la fereastră,
Ca o pasere. măiastră ;

Şi-aş mai şti să intru "n casă,

De-aş fi pasere frumoasă !
72.

Frunză verde liliac,
La cea casă cu cerdac,
1. Refren.

mac!

. Sâ nu..vie cel. urit,
Că şi-aseară l-am văzut,
mai. trebuit!

Te
-—Foaie "verde alunică,
Puiul

ţatei,

puiu,

Un” te duci tu, lonică,
- + Puiul şaţei, puiu? 1
— Peste Prut. la ibovnică!
—Nu te duce, Ionică,
»

.

Li

-.

Prutu-i lat și luntrea-i mică!

— Măcar de m'aş înecă,
Si nu-mi văd ibovnică,
Pe braţele altuia !

„Eu drăguţul mi-am crescut,

“Să-mi

,

Să mi-l pui, soro, la cap,
"Să vie cine mi-e drag;
Şi nu mi-a

70.

Doamne,

trandafir: şi-un

ME

" Varianta1.

— Foaie verde. alunică,
Uw' te duci tu Ionică?
——Peste

Prut

la ibovnică!

„Nu te.duce, Ionică,
Prutu-i. mare, luntrea-i
mică!
— Măcar, ţaţo, să mă ?nec, La ibovnic” am să trec,
Când îmi văd ibovnică,
Pe braţele altuiă,
Sărutând-o la guriţă,
Muşcând-o de bărbiuţă,
Vâjâindu-i rochiţă,

Descheindu-i polcuţă,

Nam

cuţit, la mâna mea;

Pe-amândoi i-aș înjunghiă!
Varianta

2.

—-Foaie verde alunică,
Puiul ţaţei, puiu,
Uw' te duci tu, Ionică,
Puiul

ţaţei,

puiu,

--Peste Olt la ibovnică!
—Nu te duce, Ionică,

108

————————

Oltu-i mare, şeica-i mică!.
Și tu te ?neci, Ionică!
„—Mâcar, ţaţo, să mă "nec,
La ibovnică eu trec;
Măcar” de mi'aş “înec,
Să 'nu-mi vâd -ibovnică
Pe braţele altuiă, 1.

Că cine umblă cu râu,
Nu-i “ajută Dumnezeu ;
„.. Şicine-mi umblă 'cu bine,
Dumnezeu mai tare-l ţine.
Tu, leleo, m;ai bolmojit,
Şi noi tot că ne-am iubit!

Sârutând-o pe obraz,

77.

"Să-mi facă mie năcaz ;
„-Sărutând-o sub bărbie,
Să-mi facă mie mânie.
«
N'am fesac la mână mea,
"Pe-amândoi i-aș înjunghiă,
“Să mai afle cinevă,
Câ :cu -dânsul
_(Cosmești)

mă

Nu ştiu dacă am noroc,

Am noroc, ori n'am de loc,

Astfel geaba mai trăesc,

Geaba fetele iubesc.

ȘI neveste âmărăsc!

Fetele se trag -la mine,
Nevestele dau de bine!

'nşelă !

78.

74.

“Frunză verde fân cosit,

Bată-l focul de urit,

Mândro,mândrulița mea,

|

Nu te mai uită așă,

Mă mir cum m'a 'nimerit!
Ma băgat în sân la piele

Că-ţi văd ochişorii tăi,

Ochii -tâi 'poartă scântei,
Ca doi diavoli. mărunţei !

Și mia strâns, m'a strâns
cu jele;

Ma

băgat la supjiori,

79.
Ochişorii nu ţi-s teferi,
„Că m'au ars ca doi luceferi;
Gura ta mă arde-aşă;
Cum mă arde şi lună ;

“Şi m'a strâns cu năduşeli.

Și credeam ca fi atât,
Cu pustiul de urit!
75

Mândruliţă dela munte,
Spune-mi mie trei cuvinte;
Mândrulită, mândra mea,
Dacă nu mei cuvântă, Să nu crezi că te-oiu uită!

Dau

Saud, dar n'am pe cine,

Chipul tău în gând îmi vine;

Toate-aș face, Doamne, -aș
[|
face,

Tu mă

năcăjeşti şi pace !
76.

Cu descântec și bolmoajă,

Nu prinde dragoste coarjă.
1. Se suprimă

2 versuri

inlluenţate.

Sprincenele mă topesc,
Obrajii mă polopese/.
$o.

"Cum
i

„Caş

nu sunt sărac pe
lume,

intră argat la tine,

- “Le-aş sluji cum se slujeşte,

„ Te-aș iubi cum se iubeşte.
“Te-a iubi ca pe-o stăpână,

Pân' ce-am

pune ?n cap
cunună!

8.

„Vara trece, iarna vine,
Aş iubi şi n'am pe cine;
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Vara trece nevăzuă,
Că-s lăsat de-a mea iubită.

Frunză verde. tiriplic,

Frică mi-i să nu mă stric,
Din cap şi până?n picioare,

Şi tot are-o .ibovnică,
Dară

Frunză

ce nu iubește!
$2.

De când m'am îndrăgostit,
Nu mai ştiu de-s ostenit,
Nici de masă, nici de somn,

Dar nu-s nici înoameniom!
83.
Frunzuliță' şi-o laleă,

Nici o boală
nu e grea,
Ca dorul:
şi: dragostea !
Rele-s, Doamne, frigur'l,
Mai rele-s dragostilt,

Frigurile te beşică

Dragostile te usucă;
De friguri zaci şi te scoli,

De dragoste zaci şi mori.
Că dragostea-i lucru mare,

nimică?

S;.

„Ca şi: omul care moare;
Ca mortul ce. putrezeşte,
Ca omul

eu să n'am

(Comunic. de d-l 1. E. Torouţiu, Poeni, Bucayina.)

verde măr muslos,

Drag mi-a fost omul frumos
Şi câlare şi pe.jos!
Drag mi-a fost şi drag mi-ati,

Până 'n ceasul ce-oiu muri.
“Trece dragostea prin apă,
Nu i-i frică că se 'neacă;
Trece uritul prin sc,

„Şi tot strigă:

«mor! mă

|

"nec !»
De urit mă duc de-acasă,
Şi uritul nu mă lasă;
De

urit mă

duc

în lume

Și uritul după mine!
Fugi, uritule, din

prag,

Să vie. cine mi-i drag!

Da-mi-ar, cine” ce mi-ar
a,

“Ca:sâ mă scap de bel;

: Te face să mori de foame,

- De mi-ar da un ban de lut,
Ca: să: mă scap de urit!

Nici odihnă la culcare.
ŞI iar. verde samulastră,

(Comunic. de d-l L. Mrejeriu, Zorleni, jud. Tutovu.)

"Că n'ai poftă de mâncare,
Dumnezeu să te ferească!

Te bagă 'n boală cânească,
Te usucă ca pe iască!
(Comunic. de d-l Mihalache,

Goleştii-Badei,
Pentru

no. 2.)

vers.

jud. Muscel.

16-17, vezi aici

:

54.

Părinte, Sfunţia za,

Nu-mi cev mie prașilă,
Că: nu e mare greșeă,
„Dacă îmi.sărut dragă.
Protopopu-i protopop
Şi: "că „are .sapte-opt;

Şi Vlădica că-i vlădică,

86.

cf

- “In mijlocul codrului,
Şade patul, cuculuii,.
Dar în pat cine-i culcat?

Badea slab şi. supărat.
Dar la capu-i cine şede ?
Puiculiţa, pană . verde,

Din ochi negri cuvântând

"Şi din,.gură

—Ori

|

mori,

lăcrămând:

bade, ori te

scoală,

Ori îmi dă şi mie

boală,

Câ tu zaciîn pat să mori,
ŞI mie-mi vin pcţitori.

„—Dacă

şi tu te. mărită,

>

————

Nu şedeă inimă” friptă !
— Cum focul m'oiu-mărită,

Când

“Dacă ştiu eu: boala ta!
(Comunic. 'de d-l [. E. 'Torouţiu,

" (Negrilești.) '

Solca, Bucovina.)

90.
* Foicică, foi de fag,
Măi bădiţă şi-al'meu drag,
Bolnavă-s şi am să zac,
Bolnavă-s şi nu am leac!
Bolnavă-s şi mam crezare,

87.
Lele, nu mă îndemnă,

Sâ porninr iar- dragostei,
Că te-oiuardeşi te-0iu frige,
“Când. în braţe mi te-oiu

ȘI n'am

a
strânge.
Și te-oiu., face, zău, te-oiu
HR

a
Nu poate

face,

(Țigăneşti.)

„=

Bolnav sunt, mândruţo fa,

Bolnav sunt de-o boala grea;
“Nu ştiu'câre-i pricină,
De nu mă por îndrepră.

gi
Peste multe văi aleargă !

ţi-] coace ;

la vezi mintea, „mea: cea

Cată 'toate parca zice:

„> «Vin “incoace, măi” voie
nice»

„+

mir.

„. Dragostea
de fată
. mare,
Ca fasolea din căldare,

un puni
TiCând îi împui 3%
saren! de
De nare nici 'o gustare !
Isi” dragostea“ de „nevastă,

Ca” garoafa: dini fereastră :
3;
IER

— Lauda ibovnicului
1,

DP
IE
- Când mă vezi, Ia
mă. vezi
pi

călare,
De când soarele răsa
re,

Când pe deal și când pe vale!
un cântec,

PrOastă,

Face” capului pedeapsă,
Pedepsi-m'ar Cel-de-sus,
Că nam

89.

apoi

(ud, Mehedinţi)

Frunză verde nucă seacă,
la vezi mintea mea: cea
n
seacă,

Fetele din roată” țara
"Umblă ncolo şi încoace;

1. Se suprimă

lecuească,

Boala din trap să mi-o iee!

88...

Li

- Tare ;
să-mi

Doftori din țara nemţească,
Nu-s doftori, leacul să-mi
deie,

Puiculiţă,: puica mea!

Fă

leacuri de *ndrep-

Inima să-mi potolească,

„Sâ nu'te mai poţi desface,

Ele sufletul

bare. vântul din jos,

" Umple casa de miros!

minte într'ajuus.

De-ar fi .minte “şi :cap
”

bun,

N'aș umblă ca un nebun;

De-ar.f& minte

„N'aş umblă
|

Într'ajuns,

noaptea pe-as-

- (Hănţești.)

cuns!

şi a ibovnicej. *
ŞI nu-i vina “calului,
Cum''nu-i vina dealului,
Şi mi-i vina cui-a pus,

Casa mândrei tocmai sus! 2
e sue
...
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„Să mă

2

-" Şi-am zis verde ismă creaţă,
-* Am O mândră 'cam isteaţă,
-* Totdeauna-mi dă povată,

“Să nu-i fac cu ochiw'n faţă,
Câ:e lumea tare hoaţă.
Zică luthea totv'ce-o vrea,
Dragostea e 'n mână inea!
(ușeteşti, jud. :Aigeş.)

3
Floricică, floare albastră,

"j

“6;

-,. Alta zis-am de-un bujor,
„Ma ?ntrebat un domnişor:
„....—Spune, puică blăstămată,
„„.De eşti fată ori. nevastă,
"Ori zână din cer lăsată!
—Nu sunt fată,nici nevastă,
„„„Nici zână din cer -lăsată,
.. Ci-s de maica, blâstămată,

Ce-ai crescut în calea noa-

cae

“ŞI la mers din 2 legânat,
La inimă mai secat!
4.
__N'am cui da două parale,
Să taie plopul din vale

Şi râchita' din cărare,

Să mă uit în, Haimanale,
Să văd pe badea călare,
Cu taclitul pus: la ale,

Cu trei rânduri de pistaole,
"Cu calul nimar sudoare !
::

YVapiant

taie părul din. vale
răchita. din cărareg.
vie badea călare, :
,
rachiu, cu demâncare,

Cu basmă

de portocale

„Ș'o litră de scorțişoare!
7

,

-

„1

Ţine; Doamne, lunan
zei

Să mă

fiu floarede pe-mare,

Cine mă sărută, moare!

— Spune, dragă domnişor,

Insurat eşti, ori fecior?

„+ Nuss fecior, nici însurat,
Ci sunt-de Domnul lăsat,
-, : Că sunt. Brumariul cel

e

mare,

„:„Mă las noaptea pe răcoare,
„Mă ridic în prânzul -mare,

„.. laur mirosul. florilor,

„Şi

dragostea
4

m.

fetelor!
mii

[

Foaie-verde. burungic,

-Am un drag de ibovnic,
Frumos -ca un: ușânic
: Şi: ca-bradul, om toinic!
Foaie :verde. popalnic,
: Când îl văd'ziua prin crâng,
Numai gem şi numai plâng.
-

Ei

„Cui să dau patru parale,

„Să
„.. Şi
„Să
Cu

„Să

Stă,

"Aşă naltă, subțireă,
"- Potrivă de seama mea?
ȘI la stat şi la purtat,

dau cu puica'n viață.

Ţine, Doamne, luna sus,
"Să-mi sărut puicuca
gust!

„ Ceaţă,

satur de. dulceaţă,

>

Foaie verde floare albă,
Geaba, puiculiță dragă,
„Geaba.gemi,. geaba oftezi,
-Geaba plângi şi te?ptristezi,
-Câ „tu badiului. nu crezi.
„“Tu” oftezi. de focul meu,

„. larieu pier :de focul 'tâu!
1
DRE

2. Poate:

- ȘI la mers lin, legănat,

oi

Cât miţi-i lumea de largă,
î

pa

112

N...

„Nu-ica puica mea cea dragă;
Cât e lumea „de întoarsă,

Nu-i ca puica mai fiu moasă..
Multe fete-s pe pământ,
Da' ca mândra mea nu sunt.

Cum e luna printre stele,

Aşă-i mândra printre ele.

“ Multe stele: luminoase,

II.

Frunzuliță măcieş,
Măi bădiță Gheorghieş,
„N'ai văzut pe la: Buzău,

„: Bade, pe mândruţul. meu'?
—L-amvăzut,nu l-am văzut,
Poate

Da” ca luna nu-s frumoase ;
„ Multe stele-s frumușele,
„Dar ca luna nu-i nici una ;
Lele; guriţa mătăle, * Neica. după tine moare,
"Că nai pereche sub'soare !

—Ci

“Foileană

.

Chipul lui să-l sorbi
a
de-odată
ŞI să rămâi blăstămată
ȘI să-l sorbi de două ori
„Și să mori de iouă ori !2
I2,

„ Foaie verde trei alune,

Spune, mândrulițo, spune,
Spune cine te-a fâcur,
Si merg să-l plâng. în

Dar flâcău-o mângiă :

— Taci, puică, nu zice-aşă,

C'om face cum om puteă,

mormân !

* Amândoi'că ne-om:
luă :
-"“Şi-om face, cum 'Sa găsi,

Te-a. fâcur. în arginţel, t
'Te iubeşte-un

Şi tot amândoi 'om fi!

Să-mi. dea voie 'să-] sărut,

"Nu știu, soarele răsare,
r mi-i “bădiţa. călare;
sus,

" Bădita
pe” deal
: s'a dus,

Sfântul soare stă?n răscruce,
Şi bădiţa .tot se duce ;
Sfintul soarecă-misfinţeşte,
Bâdiţă nu:se zăreşte |
——————
1. Se suprimă

voinicel ;

Te-a făcut: tot: în: argint,
De te -iubește-un. voinic ;

"10.

tot: mai

lemea-i

Chipeş,. măre, întrupat,

Gheorghe; de-amu- .
rizat,
Ochii tăi: mau fârmăcat ;
Pentru ochii tăi, băiete,
M'aș. bate cun sat de. fete ;
Pentru ochii cari-mi plate,
Singură samă mi-aş face.

se suie

de mândri,

“Dar ca badea nor maj fi:

foaie” "nvoaltă,

—Mâi

"Şi

cunoscut !

Stele'n noaptea cea senină.
—Multe-or fişi-or totmai fi,
Și multe-or mai izrori,

“La budăul cel: de piatră,
Facdragoste-un.fărşi-o fată,

i

l-am

„plină,

. (Cosmeşti.) .

9.

nu

—Măi bădiţă Gheorghieş,
„Langu-idrumul pân”În Eși;
Mi te jur pe Dumnezeu,
N'ai văzut pe bade-al meu:

apoi un cântec.

Săâ-l sărut odată: bine,

Să-!' trimet pe: ceea lume,

Să

trăesc și -eu

cu-tine,

Măcar vreo doi ani dezile,
Câ mi-ai friptinima'n mine!
13.
"Ia

Lele, soră "naltă,
mai cânvo dată,

113
ab

Cum cântai astvară,
Pe sub .sălcioară,
Pe din jos. de moară!

i:

Numai

„> „Acolo, -omul

„Şi la cap co firmă ncagră

Şi 'ncă ţi-oiu mai da cevă.

i,

Variantă,

„_. Foaie verde şi-un dudău,
- Câte mori:s pe pârău,

„.„.. Foaie verde trei grănate,

„„AMersei calea jumătate,
„ Potcoavele-au picat toate!
„Nu-i: vina căluţului,

: „La. toate-am „măcinat

„Nici a potcovarului,

De nu poţi merge prin ele. .

Alta'zis-am iarbă moale,
Dă-te, puică, mai la vale,
„Să te'sărur.de călare! a. -

-:":

Sărmanul omul frumos,

Cum ajunge, toarn?'n coş;
de omul

Nici la moară

Toate fetelese duc,

Pe sub luncă în pădure,
Să culeagă fragi şi mure.

cel

urit,

nare rând!

A
18.
Dintr'o lume mare, largă,
„ Căpătai şi cu o. dragă ;
„Dinrun sat frumos şi larg,

— Mândro, spune, duma
neată,
Mai fragă ca gura ta,

Câpătat-a puica drag.

„Se, mai află undevi ?
1 “Mure' dulci”ca: ochii. tăi,

“Frunză verde alior,
Ea bujor şi eu bujor; .
Frunză verde aluniţă,

„AI mai: văzu
petla noi?

Ea porumb, eu potumbiţă,

CI

leana şi-un dudâu,

1. Se suprimă
2. Refren.

ȘI nici vamă” woiu luă.

„:Vai

Frunză verde puiu de nuc,

II

„ŞI pe-urm
ţi-ăi: ă;
turnă,
i: Făină bună i-oiu, da,

„iz:

6

DI

—Stăi, bădică, nu turnă,
„Până nu mei sărută,
|

„ri.

i

eu ;

: La morişea cea din -jos
“Şi "nvelită -cu. rogoz,
Mă suii să toîn
rn
coş,
:,..: Morăriţa mă: dă jos!

- Şi-i vina mândruţei mele,
„C'a pus casa'n dealuri grele,

Zis-am

urit,

“Până nu .m'ei. sărută,
:*: Că: din "vamă .n?oiu luă,

Şi. cu. burmuz
de. :cel bun,
„ Săumblu ca un nebun.

Negrilești.)

la grâu,

la: secară,

„=: La morişcă: mare: rând,
„.::: Iară omul cel frumos,
ii“ Cum ajunge toarnă ?n coș,
;—Stăi, Române, nu turnă,

de largă,

M'am ales co puică dragă.
„De dragă :imi eră. dragă,
Co purtă cu fistă albă,

„_

una

2: Eu eram -acel: de-aseară !

Foaie verde poamă neagră,

Dintr'o lume-aşă

îs pe pârău,

Eu eram acela,
zău! 2

"i: "Toate macină

DEEE,

îi”

Şapte mori

„.....

,

" Cari-şi grăesc din “guriță ;
lu porumb, ea porumbei,

î

Se 'nţeleg cu inimă.
.

.

pă

„pt

”

.

apoi un cântec.

“&

Pamiile, Cântece ue ţară.

19:

Printre

j

Puică, sprincenile tale
'S-pene de privighetoare!
„Când le sui, când le cobori,
Din

picioare::mă omori;
mi- G strici.

Puiculiţă, ochi

Nu mai sunt

Un trup nalt şi subțirel,

la

* nime ş

„Doi: ochi ca la dumneată,
Zau că .nu-s'or.

mai i află!

4

îi

„Câte fate sunt în sat,
"Ano, Lugoşano,
-Pe toate Jam sărutat,
„Ano, Lugoşano, 1
"Numai una mi-a scăpat:

:

| - Mândră-i-i area! de cireş,
Dar mai mândru-i i Gheor” “ohieş;
Verde-i frunza macului,

Frunză verde peliniță,
Măi bădiţă, măi bâdiţă,
în Nu- “ți g âsesc seamân. pe
“lume,
„Nic la suflet, nicii la nume,

Copiliţa cea mlădie

Nici -la ochi, nici la sprin-

A lui Năstasă Ilie, Zi
Care mi-i mai. „dragă mie;

Două ape,: două pene ;

"Se poartă cu pălărie,
:Sufletul

să mi-l 'râpuie.

Copiliţă, dumieată,
"A da Domnul, mi-ei pică,

“+ Din mână nu 'micei scăpă.
„De mi te-aş. prindă odată,
- Nu- -mi mai scapi: nesăruMat

„Na da
e

Lăsatit

o

Domnul Dum„0 tî:' “nezeu,

i Sa mi asculte gândul':meu,

„Nici la limbă, xiers!' de
ie
frunză;
n Când v rei; mândra. să teiii
-auză

: Şi din gură să. i răspunză:
Măi badiră Gheorghieş,
Mândră, floare de cireş!

-F de- -0 lături, €câne rău,
i Nu cunoşti că-i badea meu?

“ Badea meu cu zurgulăi,.
- Bujoră dintre flăcăi !

"- Să fiu floare dintre ori,
Comoară dintre comori |

„22:
"Foaie

verde; 'peliniță,

IER prăpădi. te- 5, „peiculiţă,
1; Refren.”
2. Cântecul

- cene,

“mată!

ii

i

29

“ Mândru-i chipul dragului.

20.

„-

”

î-: Parcă-i i ras printr” "uninel! 2,

ca tine,

ochica

'--"

„Robocelul munţilor,
- Ochii, fata cerului,
Viersul, cântul cucului,

„Iară când mi le ridici,
Inimioara mea

flori în grădiniţă.

Floricica 'forilor,

următor

IE 25.
”. Foaie verde trei ciuperce,
Nu ştiu luna. pe cer merge,

Ori

Când

puica la apă trece;

aș şti că-i puicută,

115

I-aș 'rupe cobiliţă,

De-i pun mâna la mijloc,

"- Cobiliţa ca crăiţa, “Cofele ca florile! 1
»

:

:

:

'

Inima-rmi arde cu foc!
ge

o.

(Pentru vers. 6-9, vezi No.
15, vers. 11l-4):. -...

ag

a
E
„Frunză verde crin aprins,
Ce mai ibovnic am prins!
- Mi l-am prins din întâm-

ce mori!

a

„Să

27

;..

Frunză verde iarbă mare,
Are mă-sa fată mare;
Când se duce 'n şezătoare
ŞI se pune pe salteă

e

rit

30,

tă

„i

APD

ae

|

: Şi:pe lună şi pe: stele
„Şi pe "ntunertce rele!

Tlenuţă dela munte, .

.

a.
.-

Nu-ţi mai pune flori pe frunte,
"Că ţi-or ieşi vorbe multe. - = —Las să iasă, că nu-mi pasă,
"Ma făcut maica frumoasă...
-9. Refren. -8. Se suprimmă apoi 'un cântec care începeă astfel:
n.

”

>

din

„1: "Cam fâcut rele de toate
„Pe mtunerec și pe noapte!
„i: Lartă-mi, A Doamne, > dinSl 5greE
şele,
, ata Ş ata |
C
„
Cam fâcut destule. rele

un. cântece care începe astiel:
; 2 Foaie verde fir de linte,
'.

i

păcate,

>

1;. Urmează

:

lartă-mi,. Doamne,

creşte.

Nu ştiu ce are la ochi,
Cum mă uit, mă și deochi;
Nu i ştiu ce'are „Mă
la gură LI
i
"* Cum n vorbeşte, mintea-ini
ea
pt
fură,

-

“plare,

De-a aveă.o minte bună,
L-a culcă lelea pe mână;
De-a aveă o, minte rea,

Ri

"Şi când, frate,
mă priveşte,

;- Şi de dau ca'să vorbesc,
“Tot la vorbe încâlcesc
ȘI i pe loc mă ă ameţesc! !

a

vedem ce minte.are.

„1 Săel despart de mâna mea! 3

"Chiară "dinaintea imea,
" Inima în mine

x
nene, sănătos,

„" Scânteioara mea frumoasă!
i
29.

“Trupul tău cel subțirel,
Par'că-i tras printun inel,
Şi mi-i drag de mititel; „Şi obrajii rumeiori;”
săruţi -până

2

RS

=: Crinişorul' meu frumos !
„n Ducte, :mândro, sănăo
? i
toasă,
>

““Tudoriţo, nene,
Parcă ma?ntrebat pe mine,
Tudoriţo, nene! 2

Zi

aa

-— Rămâi,

26
n:
ep
Pai i e
sine
Cine:
fă
te-ate-a fâcut
pe tin e,

"Să-i

ă

|
oi

Foaie verde de arțar, .
Am. iubit un pădurar,

"Ieşiă sara din lăstari
„Gu ciubote şi ițari..

a

,

i

Cine mi te-a scos nainte,
Acela nu-i

1,

om

cuminte;

”

„Cândte văd, mă uluese
ŞI spre tine că pornesc.

„+: De-s plecat la .plug, m;o-

a

Văd

„Foileana .măcieş,:

„i Mârbădiţă Gheorghieș,

ii Dragul lelii, mult eşti, măi,
Ca nici unul: din flăcăi!

„in Nici prea “nalt,
Şi-ai

"Tocmai când S'a înnoptat!
"Când luna mi-a răsărit,
„ Ibovnica mi-am, găsit,
„: ““Şi-am plecât cânda sfinţit;
Bată-l spuza de iubit,
Că rău n'a mai bolnăvit!
“Frunză verde de trifoiu,

-

n

mine!

35

a

+.

ue

-

oa

36.

Alămioară rourată,

i: Mândruleana mea-i bogată:
„aN'are boi şi mare vaci,

..: Dac” aş fi dintre feciori,
Aş veni-de nouă:ori;
.Aşveni şi:n'aș -plecă,
Pără nu m'aş sătură,
Pâră nar ieşi lună;
ŞI când luna mi-ar ieşi,

„. - Că avere poţi, so faci;
+ Nare. bani, mare pământ,
:.

.

Ţine parte dorului ș îi: + :

2 Când 'te':ard, te şi topeşti,
Pareţi că îmbătrâneşti ;

Ş'apoi, place-mi avereă,
" Care-o are mândra mea!
SE
=,

Are suflet de. dreptate,.

„___De puterea frigului,
Pică frunza nucului, -.-Văd cuibarul cucului,

„+

Are gură:şi. cuvânt; :
|
Doi luceferi şi sprincene,

Când îi vezi işi pică lene;

| îi

Cu mândra încet mă duc,: - it
Colo supt zmbra de. nuc; A
cu' frunzele.:late,

dragostea

“Frunzăverde let cânesc,
Mulţi în sat mă duşmânesc,
„Că la mine nenea vine;
"Vine câ'n'are
la cine!

Badea vine .pe la noi,
- *, De două-trei ori pe noapte,
„=. Mâ_ mir badea cumu poate!

Nucul,

băgat

i

nici prea

subțire,

_

33.

cu frurizele lui.

urmă! 1

IC

|

- Când îi soare și nu-i soare,
"Ș=am ajuns târziu în sat,

Nucul,

Unde șezui cu mândră,

Nu se. cunoaște
a

plecat, plecat, călare,

Dela lună aș fugi, :-:

cuibarul din grădină;

Văd cuibarul şi nu-l văd,
Cu "mândra eu unde şăd;

|

„32.

*-

„a ; lar ,mai..jos, lângă tulpină,

„is

„“presc;

„„» De-scu sacii pentru moară,
Ochii răi mă şi omoară ;
Sirbătoarea ostenesc,
Pân” ce dau și te ?ntâlnesc!

“Am

ai

Tocmai. sus, într'o crăcană,
„Şi cucu-i; fugit.de iarnă.

„37:
„Multe, leleo;
am văzut,
Ca tine nam pomenit. |

Nici-la fire, nici la viers

“Şi nici.n'am mai aflat mers
|

1. Un cântec ce urmă, se suprii mă,

RR

„
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Mândru, moale ca şi-al tâu,
Na mai lăsat Dumnezeu !

Cine ne-a 'ntâlnit

38:

„

Fruoză

verde cum am
spus,
Am fost şi'n ţara de sus;
Fruuză verde mâr mustos,
” " Umblat-am' ţară de. jo;,
Şi-am umblat şi-aş mai umi
Să
„bă,
n Nam dat't mândră caa mea!
„7 Câte țări-s pe pământ,
„ Mândre 'ca tine. nu' sunt:
* Ca?n țara moldovenească,
Nu-i nici ţara armenească,
i ferit de Dumnezeu,

„1.7. Cine ne-a deschis portiţa,
Sărută-i neica gurița;
„.... Cine mi-a deschis. uşă ?
„i Fără uumai mândra mea !
gali
Cine 2 ?n vârful dealului?

„.. Bădiță cu murgul lui.
„Din harapnic tot pocneşte,
„Că bădiţa mă: vesteşte

=.

"“Să-l'aştept pe lângă casă.

Cu

Să
„...”

„Satul meu. cu mândrele,
+ Câmpul şi cu “florile !

43,
|
|
„Foaie verde poamă albă,
„12: Dintratâta lume largă
„"*Mi-am ales o'puică dragă,

”

I-am datdrumul'să-șialeagă,

„ Sau ochi negri, sau căprii,
aci Sau albaştri. ca :ai mei!
Ati
a

„ Suie, dealul, cântă „tare,
„ Seamân badea nu mai are;
„. Merge mândru, cântă bine,

qi,

Câ badea-i pornit la mine!

„1. Mica fost drâg o porumbiţă
a

Măi. bădiţă, bădişor,
Suie dealu wncețişor !

Foaie verde iarbă rea,

Invăţată-i: mândra mea,
Că ceteşte inimă
Și pe nour şi pe noapte.
Ca şi omul cel cu carte;
„+ Şi. pe ger-.ca. şi pe soare,
i» Mândra rea ştie scrisoare,

De merge: pân” la hotare!“

a
„*:

Care mă strigă «bădiţă !»;
Am iubit o turtureă,

Care mă strigă «bădei!»

e

Care-a fi mai frumuşică:
Porumbei ori turturică ?..
îi * Porumbiţa te ciupeşte,
2
“Turtureă te ciuguleşte !

Pe

„+

„Nalt

: Frunză verde. urzicuţă,
Puiculiţă, puiculiță;

„3. 721
2,

să :ne' iubim;

Cu “coada
“de: salbă-moale,

Ra)

„Frunză verd
de gutui
ee, „Badea dealul că mi-l suie;

.

sfichiul de. ibrişin,

"cepe

- Gând nu-i vinesă se scoale!

Nu. mai, eşfi ca satul meu!

9

pe noi,

I-sărut ochii amândoi;

Nam dat de-o mândră ca a Mea,
Cine-i în vâriul dealului.
+

Mai, băiete, băieţel,

mai eşti şi subțirel,

"Că săruţi pe nevăzute
ŞI şopteşti pe ne-auzite ;
Frunză verde foi de fag,

«Şi de asta. imi; eşti drag !
|

o

3

118
“Toate mi le:-al. petrecut,
“Spune neicăi, de-ai văzut

46.

Draga mea, dragă fetică,

Ochi frumoşi şi gură plină,-

Te-am lăsat odată mică.
Eu eram mai ca şi tine,
“Lasă că şi acuma-i bine,
Că inima-i tot cu mine!

i

47:

Ca aseară în grădină :2
ȘI.

„Măi bădiţă, bădieș, -

|

“ Dragul lelei Gheorghieș,
* Frunză” verde foi de pur,

“Frunză verde măr turcesc,
La nimica nu gândesc,
Că-s. flâcău, flăcău traesc!
Fetele de crișmăriţă,

„_Te-aş luă dar nu mă'ndur,
": Că-mi tot zice. măicuţă,

Dariniraa nu-mi prea vrea,

„Mă chiamă pe la portiţă,
Iar fata de preoteasă,

-_ Măicuţa 'tot cicăleşte,
“ Dalgrătami. bolborăseşte,

Vine de mă iea de-acasă.
Tu te duci că nu te 'nduri,

“- Dragostea” so.las nu-mi
_
„Vine,

Mai nai vrea, dar n'ai ce-i

! Ca-i dragoste. dela! tine
7 Şi are ?n mine multe vine;

Că la popă sunt prescuri ;;
„.

“Are-o 'vână din tulpină

face,

E Că [i de popă-ţi pisc!

-

Şi alta din rădăcină,
Care-mi ține sufletul,
Care-mi 'ţine inima,
Cu lacăte:
de aramă,
„“Şi.o-cureă
cu cataramă
..
e
Pa
1
. cu
clenciul“'de argint,
cr

48.
Cine te- a văzut odată,
Ține minte viaţa toată;
Că

nici. eu nu te-oiu uită,

În toată vieața mea!
". Că numele 'maică-mii,

„Este-aleasa inimii!

.

'

:

2,

49.

_

Toti de dorul fetelor,
Bate drumu” n childa lor ; :

„Noiu. muri eu “pân” la
„pu Vară,
Când frinzește codrul iară.
Când flăcări de: prin sate,
Pleac cu' fetiţele toate,
Pleacă'n crâng pela răcoare,
Unde-i floare lângă floare;
Că "ntre ele-i mândra mea,

„Mândră, cum se poartă cal.

9
Leliţică, de pe punte,
Tu din lumești! cam multe;
Câţi flacăi şi câte fete,..
Câte cârduri, câte cete,

„Că
nu-i «alta pe pământ!
Dai

: Dar:la mine, drăguță,

“Bate. drumu” n.„childa mea!
53.

A

.

Flăcăuaşul care-mi place,
Treci -anul de.când zace;
Bădiţa care mi-i drag,

Ma zări odată ?n prag.

Frunză verde de vetrice,
Rău i-a. fost la lingurice ;
Fruczi verde alămioară,
Rău i-a fost la inimioară;
„Mici frică de. blăstămat,
De astă! niu “l-am lăsat!
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Unul pleacă, altul vine,

Se

—Leleo, din Văeşti,
Frumaosă mai eşti,!
la spune-mi acu,
- Cum ai vrea şi tu,
Şi să-mi spui curat,
„Că mam minunat,
Cine ţi-a fost dat
Ca să-mi fit frumoasă
Şi-aşă de chipoasă?

—Eu,

drâguţul meu,

„Martor Dumnez:u,
Îţi mărturisesc! -:
-. Şiţi ispovedesc;
-. Că" peliţa mea

"I-dela maică-mea, “Dela bunică; “

“Şi din neam în neam
„Peliţa o ami: “i
„nr

N Die
Din tot satul, o grădină
„Imi pare mai la lumină ;
„La lumină înflorită,

Câ-i grădina îngrădită
Unde stă a mea -ndrăgită !

6,
Frurzi verde fragi şi
o
mure,
Mă dusei în cea pădure,
"S'adun fragi, mure s'adun,
".Că-s' multe, fetele. spun.

“Mai frumoase, prin pădure,
Găsii numai două mure ;

Le-am cuprins, le-am săi
0
rutat,
Până, ce n'am'săturat |

Ţ.,.
Frunză verde, frunza mea,
Dacă nu mă vrea badei,
„Nu mi-i ciudă, grijă rea;
„Eu ca el:găsesc o sută,

Că flăcăime îi multă;

Să găsesc eu am pe cine;
„Unii. pleacă, alţii-vin,
„. Câţi după mine se ţin!
58.
Păsăruică călătoare,

N'ai văzut tu pe sub soare,
Păsăruică,

păsăreă,
a

„N'ai: văzut mergând
: Luna cu

inima

lună,

mea?

„Că sub 'nuc de m'a zărit,

"Parcă ma şi istovit:
Şi puicuţii ma robit!
59.

:

Eu Ion şi tu Ioană,
“Tu pe luncă, îo ?n poiană;
Eu trumos şi tu frumoasă,
i - Cașă-i 'viața drăgostoasă ;
Tu detreabă, eu detreabă,
De-alta. nu se mai întreabă,
Nu-i aşă 2
a:

„60...
„* Lelea-iscumpă câto salbă,
"Floarea badei floare albă;

Floarea : badei rourată

"Şi no dau:
pe lumea toată !
6.

.

"Nu ştiu maica ce tot vrea,
De
De
„..De
Cu
"Cu

mă ?ntreab'-așă şi-așă,
ce ochii se 'nvârtesc,
ce mă împodobesc
pestelca ?n două foi,
betele cele noi!

62
» =

Frunză verde alămioară,

Copiliţă bălăioară, *
De ce eşti tu subțirică?
-- Că: ma strâns un băd:ta
Nică

—ȘI frumoasă,.de ce eşti?
» —Ca să stai să mă priveşti !
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63,

Și-şi resfiră penele
Ca mândra sprincenele!

1 =: Dapoi. ţaţa „cu. brățare
„” Are multe; măi;:şi are,
"Un coş: plin cu popușoi,

(dem)

69
.

Gura şi buz=le moi!

Foaie verde de spănac,
Doamne, la; ce m'ai lăsat,

„qi
E:

Băiat tânăr şi sărac,

To

„Las, dragă, descântecul
i

Să fiu, fetelor 'pe “plac!

Şi-mi începe cântecul ;

,

Decât .să mă ţii:la tine
"Cu descântece pe. mine,
:. Mai bine. mai tărmăcă

:.. „Prichelea, Bucovina.)

bi:
Pe pădure rară *n jos,
Trece
' badea cel frumos,
„Cu căruța „Radului,

"Cu caii *mpăratului ;

(Idem.)..

"Am

"“-

;.”_

. "67.

„ti

Foaie verde de

ARE

susaiu, -

Coboară mândra pe plaiu,
O cunosc numai pe graiu,
Că i-i. graiul subțirel,

Moare neica după el!
-

(Comunic. dea-lH. N.'Țapu,

„Novaci; jud. Gorj.)

.:

68...

„2 - Cântă cucul şi roteşte
Ca mândra când se gătește
ia

Ta

Foaie verde de trei boji,
o amantă la Gorj,
Şi-una la Râmnicul Vâlcea.

ep

.

A din Cârcea-i crâşmănu
"reasă,

" Poartă „cârpă de'- mătasă
Şi cu flori de fir aleasă. :
Şi-a din; Vâlcea-i nevesteă,
„Cu cămaşa subțireă,
imi: Se văd 'ţiţele prin ea,
""Țiţe mici cu boldurele,
Muşcar'-ar. neica din ele,
“Ca din doi faguri de miere!
"" (Comunie.: de d-l P. Ştefă- *
nescu,

Dobromir, jud. Con-

stanţa.) :

Şi sprincenele-amândouă,
Pe mine mă bagă *n boală!

DEI

ii

Una 'n Gorj,
una la Dolj,
Una icea, una ?n Cârcea,

“Când păşiă pana-i clătiă,
„Ochi,şi sura îi râdeă,

_„_ (Comunie. de d-l D. Dan,
“Straja, Bucovina.)
P

e

i 706

Cu toată fâptura ta!

Cărârușă lungă n jos,
„2 Eşti fudul. că ești frumos;
„Da'-eu nu m'oiu. fuduli,
„Cincăşmai frumoas'-oiufi!
„1
(Comunie, -de d-l D. Dan,

o.

e

..:

pu

„. - Floricică leuştean,
„ Când eram copil durlau,

„Bună
Câre

prubă sămănam.

fete ?n sat.la.noi,

.... Le-făceam turmă 'de oi
_. „Şi. le duceam dinapoi
“Și le mânam la zivoi;
+. Le fâceam

"Şi

turmă şi cârd

le sărutam pe rând.

Elelei, pe când eram

Copil tânăr şi durlan,
„3 Multă dragoste făceam,

i =: * Dar de când

m'am ridicat,

Multă dragoste-am stricat!

-” Lăsâi

copile de: soiu,
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Luâi durna din gunoiu;
-Lăsăi copile
'de viţă

Dar mi-i greu de căpătat!
(Pădureni, jud. Putna.)

Și-am aleso rămășiță !

TA

72.

1. Amiubitşi-am să iubesc,

Foaie verde de legume,

"Măcar. să mă. săvârşesc ;

*. Moară lumea 'de' năcaz,
”. De.dragoste nu mă las;

Trei ibomnice-am pe lume,
„.:

„Una "n deal ca un pahar,

“Moară lumea de mânie,
Cam să iubesc pe vecie!

Una ?n vale ca o floare,
- Una la ulița mare

Cu guriţa de: migdale;
Ibovnica cea din. deal
Cu gurița.de zahar;
--Ibovnica „cea din .vale

1.

Foicică de dudău,
- Binmai
e“eră flăcău,
«- Câ umblam unde voiam ;.
„...„Ce gândiam și izbândiam,

„„.Cu gura de. portocale:
Cea din capul satului

„. Grijă. mare nu „duceam |
” Frunză” verde şi-o lalei,

„Mr-i punerea capului.
DR

i

,

i

Bine erăşi nici prea,
Câ umblam tot lăfurea
Pe la casa altuii!
„+ Floricică matostat,
:“Trăesc bine, şi 'nsurat :

73:
M'a "ndrăgit nevestele,

.

Câ le iubesc fetele!

-

Şi-am. zis leana, arțăraş,

„Mi-a venitun gând vrâjmaș,

Ibovnica să:mi-o: las!
„Nu ştiu, „lesne-i:de lăsat,

Nu umblu noaptea.prin sat
“Pentr'un' fleac de 'sârutar !

i

(Hănțești) 7

_3i— Dragoste nehotărită, --.

„Nam, 'Leano, pe unde da,

Foaie verde alămâie,

La Es, la Mitropolie,
Este-un logofât de scrie ;
Și când scrie,'te mângâie;.

EI

ceteşte, te Slăveşte ! 1

(Țigănași, jud. Iaşi.)
2.

„De trei zile mă gândesc,
„Pe care să” mai iubesc! Aș iubi pe ori şi care,
Dar mi-i gândul tot latale!
1.

Se suprimă apoi două cântece,

pa
Va

“Foaie 'verde şi-o lalea,

I._

„Când

:)

75

Să nu-ţi mai vâd casa ta,

Casa şi bătătură,
„3:

(Cu-aleai în.

inima

mea!..

Unde-ţi văd căsuţa ta,
„î Plânge inimioara mea,
: Că-te-a iubit neica ?n ea |!
„: Unde-ţi văd păreţii tăi,
Lăcrămeazi ochii mei,
Că te-au iubit, neică, ei!
a “Muşeteşti, jud. Argeş.)
IN
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pă

Dai

Fa Mariţo, ia mai stăi,
Să-ţi sărut obrajii tăi,

Straie: albe oiu purtă,
:;. Tot în- ciuda dumneată !
(Negrileşti.)

"Ca doi crini, ca doi bujori.
Mariţo, unde-ai mas,

Țe,

— a, am mas întrogrădină,

“Sa "ntâlnit co

„Fa

e

*De ai semne pe '0braz?

o.

"Şi ma “mâncat o albină,

—Fa Mariţo, tu mă minţi,
Că albina n'are dinţi;

ŞI albina are-un cioc,

“Şi te muşcă de un loc!
"Fa Mariţo, Mărioară,

"Ochii tăi'mă bagă'n boală,

“ Sprincenile 'mă- omoară,
- Fa Mariţo, “Mărioară!

„(Ulănţeşti.)

:S'a dus ncicala plimbare,
"*—Bună

fată mare:

ziua, fată

mare!

— Mulţă mesc, flăcău călare!

—N'ai
va

guriță
de 'gustare
?
8
— Eu guriţi n'am:de dat,
Am

avut-o

"La-un

şi am

dat

naltşi sprincenat

“Şi
'cu semne
- La: inimă ma
i O dădui azi
La unul fără

de vărsat,
“secat.
dimineaţă,
mustață!
-

„12: Foaie verde. mărăcine,

„ Dealule, face-te-ai tine(?)
- «Să se fac'un drum prin tine,
!

i

“Pân” la deal, la mănăstire,

Să văd cârduri de copile,

Si

văd

şi amanta

mea,

Pe braţele altuiă,
Sărutându-i guriţă, „a:

Deschizându-i polcuţă!

- (Pentru sfârşit, vezi No. 73
“+ și variantele, p. '107-8.)

Di
:.— Badea "nalt şi sprincenat,
* Frumos ești, cum nu iu|
beşti ?
—Amiubitintr'a mea viaţă,

„O drăguță
de nevastă |...

ee

Numai să fie plăcută;
Nici frumoasă, nici prea

bună,
Că ţi-o iea altul din mână!
„Nici săracă, nici bogată,

“Numai mie ca să-mi placă ;
„Nici bogată nu-mi prea vine,
"Să poruncească la mine;

“- Mai bine una săracă,
Ce i-oiu spune «fâv!,să facă
Şi din gură ca să tacă!
9.

6.
.

Foaie verde şi-o lalea,
"De. msurat mi'aș -însură,
Nici urită maş luă;
Nici urită, nici frumoasă,
Numai ca să ţie casă;
Nici frumoasă, nici urită,

m

pe.

- Foaie verde tiriplic,

Copiliţă fâr' de minie,
Zi mă-tii să te mărite!

„Ce caţi, leleo, prin colnic

—Iusoară-te

Răsucind la burungic?
— Cat o vacă şi-un vițel

dumneata,

Că şi eu m'oiu
Tot

în sat cu

mărită dumneată!

Cu papucii lip!, lip!, lip!,

Şi-un drag de ibovnicel; -
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:

Cat

o-vacă

şi-un mânzat,

“Am plătit de le-am udat;
Cu banii de pe. iubit,
Am plătit de le-am plivit!

„:-Şi-un dragde amurizat ! 1
10.

Și-aş bea apă din ulcior,

Variantă,

„Ca din gura lui Ion,
Aa
Hai! hai!
Sărută-mă, Neculai !

Câte, flori pe iaz în sus,

“Toate cu Niţă le-am pus.
„_

Şi-aş bea apă din ulcică,

„Ca din gura lui Costică,
Hai hai,
o
:. Sărută-mă, Neculai !
„::

: Cam! plătit de le-am udat
„Cu bani de pe sărutat;
Şi-am plătit de: răsădit
Cu banii: de pe iubit!

Şi-aș „bea. apă din 'cofită,

Hai! hail!:
i
Sârută-mă,. Neculai !

d
"Când eram la mama fată,

„+

II.

„» Ştiam floarea cum se poartă;
ȘI-O purtim tot cam pe
frunte
o

„La grădina, cu doi peri,
O
drăguță cu doi veri;
La grădina cu doi nuci,

Și iubiam flăcăi de munte! |

- O, cadână cu doi “Turci;

„.„CTisănaşi, jud. Iași)

La grădina
cu doi brazi,
O drăguță cu doi fraţi;

ag

La grădina cu doi plopi,

13

-

-."nesc;

“Trandafircu floarea ?n
drum,
"Tezaş iubi şi nu ştiu cum!
15.

:

„Şi-am zis verde şi-un lipan,
„1 Uite-al dracului Oltean, -

„Cum îşi trage coasa ?n deal

C'astă! vară n'a :plouat.
“Cu bani de pe sărutat,

"Şi coseşte, leuştean!
Leuştean, cine -te:a' pus?

1. Se suprimă o variantă care începe astfel:
Foaie

Tdi

"Trandafir moldovenesc,
Te-aş iubi darnu "ndrăz-

"

Și-am zis verde alurică,
Ionică, lonică,
Dă şi badi'-o floricică!
— Ba eu, bade, nu ţi-oiu da,
Că eu floare n'am de dat,
Că-s vădană, n'am bărbat,

viorele,

„2 —Ba eu flori nu am de dat,

:. Cadin gura lui Gheorghiţă,

O drăguță cu doi popi;
„La grădina cun cireş,
Cinci fete pe-un, flăcăieş!

Foaie 'verde

Dă lui Ghiţă floricele!

verde

de arţari,

"Ce caţi, puică, prin lăstari? :
—Cat o vacă şi-un vițel
Și-un drag de ibovnicel,

Colea : "nalt şi frumușel,
Cu mustaţa gălbioară
Și cu faţa rumeoară...

124

—Mariţa

care sa dus,

Câram bani, toate-sa "mele;
Eu banii i-am: cheltuit
"Şi mândrele n'am urit

* Na lăsat nici-un răspuns,
“Nici: guriţă de 'ajuns,

Trupuşor de desmierdat,

ȘI n'am unde să "mprumut!

Ochişori de sărutat!

19.

16.

„Foaie verde solz de peşte,

" Foaie! verde: mătustat,
“Drag mi-i omul; însurat,
: Dar mai drag flâcău ?n sat,

Noaptea rău mă mai mun-- ceşte,
E
Grija la două. „neveste |
:: Una "n sat, una acasă;
Cea din sat, nu-i cu bânat,
Demâncare” că mi-a dat,

„Că. 'nsuratul, are casă

„Şi de mine nu-i prea pasă;
„Dar făcăul ne'nsurat,

:: Nu-i prea de femei stricat;
N'are casă,

„Şi mi-a dat de. săturat,
Vin din ploscă mi-a turnat.

n'are masă,

Decât eu,. ibovnică,

Cea din . casă-i inimoasă,
Par'că-i o -curmă 'de coasă!

Nu mai are. pe “altă.
„Când dragostea-l bagăn
Aa “ boale,
Dă cămeșa din schimbare 2
“Și ciobota 'din picioare.
ATI
| MN

“La

20.

:: Bată-l focul de iubit!
Cine focul, l-a scornit !
“Am iubit vreo şase fete

Ii

ci alta mă trage de bete !

Iti

umbră

de liliac,

Şede Ghiţă răzâmat

21.

ii cată Marița "n „cap.
Las' să-i cate, nu-i păcat,
Că i-a fost amutizat ;
“Las să-i cate, nu-i mânie,
-Ca Iua- o de soţie!

Frunză” verde
„Mi-a

Şi

Voinic,: frumos la statură

„ŞI

"Cu
„Cu

La. părul cel retezat,
„. Şede Ionel culcat ..
ii cată: Ileana ?n “cap.

la cătătură,

mustaţa, gălbioară,
sprinceana. desişoarăl

" Murgule „murguțul meu,
=: Dacţi-ar zile Dumnezeu,
„.. Să mă duci ca: *n vânt ușor,

C'arde sufletul de dor;

Să mă

18.

Dă

viclean

22.:

“Las să cate; nu-i păcat,
Ca” i-a fost, amurizăt ;
Las! să-i cate, nu-i mânie,
Ca luâ-o de soţie!

1. Poate:

mi-a spus că mă mărit

“Cun flăcău nepomenit:

raviantă,

Foaie verde trei lalele,
Câte mândre „tinerele,

busuioc,

cătat “maica ?n ghioc

porţi pe cărăruice,

Să privesc la cele puice;

"-Murgule, să nu ai teamă,
Când drăguţele mă chiamă!

:

za
cămeşa. din “spinare. ...
4,

Pt
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23,
Mă'ntâlniicu
tinem drum,

Umblă ziua prin pomene,
Noaptea umblă prin poiene!
Rău ca dascalul nu este,
Că petrece cu neveste!

Ne-am” iubi'şi nu: putem,

-.-MPam dusdoar pentru cei

. La. ibovnica de mult,
Mergeam, dragă, so sărut ;

,

Tu frumoasă şi eu bun,
„> Te-aş: lăsă şi nu mă "'ndur;

27.
a

„Ne-am luă, nu ne "ndurâm,

-:>'"*:Mai mare păcat avem !

+

Moinești, jud. Iași.)
24.

î “ Alie-mi

place o' leliţă,

>: Căci” fată. de” crişmăriţă ;
Ea se poartă cu! scum pete,
Nici se uită Pale fete ;
-

'

Amo

“Popii somnu-au blăstă mat,
- Mau lăsat de-am totumblat
„- Pe unde sa întâmplat
"Şi par c'a' fost sorocit,
La toate am nemerit:;

Numai la puicuţa mea,
Am găsit pe-altul cu ea!

las,că mai ani una,

„28. -

Şi-i frumoasă”
ca. şi luna;

Se găteşte- tot cu flori,
Și mă 'bapă în fiori!

25...
- Mama

"Și-apoi

tot mă Ocârăşte,

nu-i!de ocărit,

măicuţa nii-a dat

RR

gură,

Şi eu las pe-alţii de-o fură?

Mâiculiţa

mi-a dat sân,

Eu îl dau la care vin,

Dar

numai

tu vii la mine

"ŞI eu te-am “sărutat bine.
— Bodaproste de-una, de„ala,
Să ai pe lumea cealaltă!

"Acela se prăpădeşte..
'Eu n'am

plâns,

nici n'am

2 ȘI nici nu mam: prăpădit,
De plâns îi când: dragul
„o

“pleacă,

Altele plâng de sc 'neacă

Şi durerea să le treacă.

„ Par'carUl fi unul

„Numai

“Da':s o

îni sat

care le-a lăsat.

>

spuză de. voinici

“Unii mari, alţii mai mici.
"De-i strigă, unul îţi vine,

De-i chemă,-s doi. lângă

RE
“tine.
î Dragu-i drag, că-i viaţa
SE
bună,

1 26.

Cine plânge, e-o nebună!

""*- Foaie verde foi de nuc,

29.

După dascăli mă usuc;
După dascăl nu mă, duc,, ;

Ca dascălu-i ticălos, i
“Trage, clopor, bate toaca

1 “ȘI tu paști pe vale vaca;
m

- Cine 'plânge şi jelește,
jelit

Câ cu tine mă zăreşte,

- Când

„ochi,

Să-mi mai caute cei popi 1;

aa

a

1.In pron. pop.: pochi.

Frunză verde măr sălcat,

Din flăcăii de prin sar,
Mulţi îmi plac și mulţi nu-i
Cu

,
vreu,
voia lui Dumnezeu,

>
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Fâră unul

mai

ochiș,

Și te-a 'nșelă și pe tine

„* Câ-i: fecior de puiu: ueiiş,

Şi-om mai păţi vre o rușine.

* Căi: feciorul.
de: ceauș!

„Şi iubeşte câte-un an,
Şi

te lasă cu alean!

30.
'avianta

Totmăcere, maică, cerc,
Tot mă cere-un. cojocar.

“Sub

“Tot împunge și străpunge,
„ Ce-i trebui”, nu mai ajunge.
“Totmă cere, maică, cere,
- Tot.mă

cerc-un

— Draga inaicăi,nu te duce,

dăscălaș.

Ciaista-i.Jancu Jianul,
Iubește fete cu anul;

„ După dăscălaş n'oiu merge:
„.Lea colivi dela calici
Şi

colaci: dela *săraci;

Vine vremea

de culcat,

El se duce la tocat.

Tot mă cere, maică, cere,

Tot mă cere-un; plugăraş.
După plugăraş oiu merge:
„, Ziua «hăi 1» și- noaptea
Dia

„Cu

punga

«hăib,

plină de lei!

:. _ (Comunie. de d-l L. Mre"“jeru, Bucovina.)

poale de colnicel,

„Sa ivit un voinicel,
- Cu poluri, cu cojocel,
Cu cușmă creaţă:de miel,
Dă-mă, „maică, după el!

După cojocar n'oiu merge:

„

A

„Câte fete-au fost pe Ji,
"“Toate-au “rămas cu copii,
Dar o copilă ca tine
:- Să rămâi ca nimen lume !
.

(Comunic, de d-l 8. Floare,

Bârlaq)

7”

Varianta 2, -

Frunză verde alior,
Colea ?n vale” la. izvor,
Hodihneşte-un voinicel,

„Cu cojoc de berbecel,
"Cu

3
Foaie verde: păltinel,
"La uihbră de stejărel,

„ Se umbreşte-un

voinicel

“Cu, cojoc de berbecel,
„Cu cușmă groasă de 'miel,
-Dâ-mă, maică, după el.
—Da eu, maică, nu te-oiu
A
aa)
* Cacela-i voinic Jian.

- Câte fete 'sunt:pe ii,
Toate-au. rămas cu copii

cușmă creaţă de miel,

Dă-mă, maică, după el!

—ku pe tine nu te-oiu da,
Câ-i' teciorul'.de mocan

"Şi iubeşte câte-un an
„* Şi.te=a lăsă şi pe tine.
“ŞI nouă ni-i de ruşine!
i

32

Una "naltă, bujorată,
“Dă guriţi peste poartă;
Dă guriţă şi porneşte

„Și tot dă Ja alți nădejde.
„1

4: — Indemnuri la dragoste, .

----

Să ne' iubim amândoi?

Frunză verde foi, trifoi,
Puică, cum să facem noi,

-—lea puşca şi doi copoi,
Scoboară

"n vale?n zăvoi,

“Că viu și eu cu doi boi.
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În
a

Până boii pasc la iarbă,

o

Noi să ne vedem de treabă;

Până boii pasc la fân,

Noi să ne strângemla sân!
(Comunic, de d-l Şt. St. Tu-

" escu, Catanele, jud. Dolj.)
2

DIE

„+ Foaie verde de trei fire,

Pe când

"Eram

iubiam

„Dar acuma

la, neveste,

. Mi-a dat barba fără veste,
Mustăcioara se, lungeşte !

La vale, ţaţo, la vale,
Ca fâcut mazerea :floare

(Jud. Sărat)...»

6.

Şi fasolea păstăcioare.
Hai,

ţaţo, la hbărăgit,

Amândoi să. hărâgim,
- “Amândoi să. ne. iubim ;
::Cu hăragii -de' mărar,

"- Ca
„...*
Da

să. viu

şi eu

mai

rar!

Gleria, jud. Covurluiu.)
Ei

>

Mărioară dela moară,
De ce. ţi-i gura amară,
Ca sudoarea cea de vară?
—Mi-i amară că-n vădană ;

„ Şi-s .tădană de an iarnă
"ŞI am. inimă “vicleană.

-De:venin mere
o u:
"ncarc
ȘI n'am cui să mă descare!

(Comunie. de Păr. 1. C. Bel-

die, Jorăști, jud.: Coyurluiu.)

„n

Câtii vara de frumoasă,

„Nu -pusei mâna pe coasă,
Câtu-i umbra numai groasă

“Şi

pivniţa:

Foaie verde salbă moale,
Coboară, Leano, de vale,

Ci mi-a sosit trenu'm gară
;.5.:Și, nu mici 'multde aseară,
„De când stau pe cheltueală?
Și l-am lăat cu. socoteală.
Frunză verde trei lămâi,
Spune, Leana, vii, nu sii,
ŞI de tren să nu rămâi;
„Să nu mă faci să te aştept

“Și trenul ca,să nu-l pierd!

-... (ud,

Argeş.)

- Să leşi uşa mai căscată,

Perdeaua mai ridicată,
Si viuşi eu căcicăătă

„Să te văd cum eşti =ulcată!
Dar de-i fi. culcată bine,

„Să mă dau.pe lângă tine,
Să mă joc cu iţele,;
“Ca cu gutuiţele!

(Comunic. ded-l C. Mărgăritescu, jud. Roman.)

!

Te
Foaie verde și-o lalea,
;: Când treci pela poarta mea,
„+
Lasă-mi gură 'ntr'o basmă,
„Că nu-i lăsă de geabi,
„CA ţi-oiu cumpără cevă:
„„.O cordea, de catifea:
:Cu gălbănaşii în ea!
„ (Idem.)

De

8.

râcoroasă

Și nevăstuica frumoasă.
OB
leliţo, doar odată,

la copile,

copilaşîn fire:

|

Foaie verde'salbă moale,
“Trecui asară călare,.

"Pe la poarta dumitale.

„+ Te'zării

ŞI

la lumânare

îiă de. burungic;:

„ Sfârcul ţâţei l-am. văzut,
Am leşinat şi-am 'căzut!
. (ldem.)

pi
Foaie verde

„mărgărint,

Priceputo la iubit, -..
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Mai ceartă. juratul dor

|

“i: Şi-mi dă guriţă” n datora,
=: Ci dator. de-oiu! râmânei,

|

Oiu face cum viu putei,

:..
„>
«0

“-A'oiu căz
și ăi
moiu trudi,

Să-i pui numele Vasile,
Vasile numele nieii,

Să:ştii că te-am iubit eu.

:ŞI- de-i merge'n ceea lume,

Să strigi băietul pe nume:

"2 = Cu dobândă ți-oiu plăui,

— Dragul măicuţii, Vasile?

"i Cu'“'dobândă sută ?n- sută,

„

Și când ăi zice Vasile,

Na-ţi 'guriţa: şi-o sărută ;

„i: Să te-ajungă 'dor de mine!

Sărută-mi-o, n'o mustră,
Sâ nu simța cinevă!
2 (Idem.).. ie
gi
„îi De

„.-

Foaie verde trei masline,

-- Măi bădiţă, 'mâi Vasile,
Dă-te ?n dragoste cu 'mine
-: Măcar vreo dovă, trei zile,
1. Sâ faci un băiet cu tine,
Sâ-l botez lă mânăstire,
Si-i pun numele Vasile:
:.
Când mi-a fi mai dor de

mai ocheşică,

"Să nu fie bălănică.7
2
Ibomnica” bălânică:

; “Ţi-aduce găina -friptă

= Şi cu azmă învălită:
„„i-:lea,' băiete, şi mănâncă
„== Şi-al doilea bea, şi ţuică

a

:sViu la mama,

Și-al treilea mai 'sârută !
II.

Mâi

băiete, măi

i

"* “(Comunie. de d-l Şt. St. Tu- ţescu, Catanele, jud.: Dolj.)

"Mâi Marando, măi ?,
Cum nu vrea Domnul cu

"Să

3

,
Foaie verde peliniţă,
“Iaşi puicuţă la portiță,“ Testrisă Ghiţă din-“frunză,

41..-n0i,

măi,

ne luăm “amândoi

Măcar vreo două, trei zile,
Sâ faci un băiet cu mine,

» * “Din

frunză de liliac,

Ci ţi-i. puişorul drag!

1. Datgrie. 2. Refren.

-

3. Se suprimă

fată,

„Şi-i fâcu
pe i”
pofta ei! 3

„ "Foaie verde baraboi,
a

S'o fac nevastă 'din

„Eu; de rugăminte
ei,a
“Vacile.că "le detei. -?

ii Varianta1,

a

Sâ dau vacile pe coastă,

„i:

„(dem.);

E

2.

- :-"- Foate "verde samulastră, |
Mă roagă vecina noastră,

fac un” copil ca “tine,
Să-l botez: la- mănăstire,
Sâ-i pun numele, Vasile,
Sâ-mi treacă de dor de tine!

Mâi' Mărando,

“tine:

2». Ghermăneşti, jud, Fălciu.)

Vasile,

- Mută-ţi casa lângă mine,
-“Să ne dăm a trăi bine,
"Să:

e

„

măi Vasile,

123, Să-mi treacă de dor de tine
?-: Măcar vreo două, trei zile!
(Comunic. de d-l Gh. Buhuș,

(dem.)

|

”

„Yarianta 2,

”

vrei 'să ai ibomnică,

*-Să-He

(Negrilești,) --

4

apoi un cântec influenţat.

4

12 9
Ie
„Măi

i

16.

Foaie. verde de aclaz,
Ioane, măi Viteaz,

Fă-ţi. grădină” cu. pârlaz;
Grădină cu cotituri,.
Bună .de. tăvălituri,

„

„In grădină, fâ-ţi. fântână,
Fântână cu apă

„_ Foaie verde trei masline,

»-Hai Mariţo,+'hâţ:cu mine,

.-* Dacă vrei să trăeşti bine ;
„ Dacă nu te ?ncrezi în mine,
” Nu te las cu viaţa ?nitine!

dulce,

17.

:. Cine-a bea'nu se mai duce;
e...

- |

„_Zis-am şi-O crăiţă,

“Fântână cu apă 'recs,
“ Cine bea de dor îi“trece!

“Leliţă, leliță, ::-!
* Leliţă. Brăiţă,
„Mai ieşi la uliţă!
"Alta de-grădine,

IS

: “Mult mă' mir de tine,
:-Că pământ
'de tine,
Că inimă ai,»

Foaie verde trei lalele,
Hai Anico la cișmele,
Sâ. culegem floricele,
„Să: le: facem mănuchele,

"Cu" mine

ce vrai?'!

Și 'ce stai, ce stai, :
Vorbi de, nu-mi: dai?

Si le legăm cu cordele,

Să le: dăm măicuții: tăle,
Sa te. gătească cu ele!

Vorba ta cea moale
O să mă omoare

“De viu, pe picioare;
Variantă,

Vorba

ÎN

Foaie verde trei smicele,

„Hai „puicuţă la cișmele,
“Să culegem

floricele;

“Şi
nu .mă mai lasă,
Să-mi caut.de casă!

2

Floricele frumuşele,

Si le facem mănuchele,
Să mergem la Bucureşti,
„Unde-s curţile domneşti !:
Foaie verde floare-aleasă,

Să le-asvârlim pe fereastră

„La Vodă şi la Vodeasă,
Din toată ţara aleasă,
„Floare mândră, *mpârâ= .

a

„

teascăl

Domnul Carol să trăească,
. „apte ţări să stăpânească ;
Șapte ţări şi-o *mpărăţie,

Ca ne-a scăpat de robie;

De robia Turcului,

De mâna Muscalului,

"De

darea *mpăratului,

" Drumul Țarigradului ! 1
1. Se suprimă apoi un cântec.

Pamfile, Cântece de ţară.

ta mieroasă,

„MPa aprins la oasă :

18.

„_

-

Frunzuliţă mure, mure,

/ Şi-mi trectrei fete'n pădure;

- Frunzuliță trei smicele,
„Trec trei băieţi. după ele.
Băieţii când le-ajungeau,
Din gură că le ziceau:

—Bun 'ajuns, voi fetelor!

„—Mulţumim, băieţilor !
—Fete, brăciri vam lui,
Dară ni-i că nu ne-ţi da!
—Noi, băieți, brăciri vam
da,

- Dar ni-i că nu ne-ţi luă!

„—Noi, fetelor,:wam luă,
- D'avem câte-o mumă rea,

N'aţi putea trăi cu ea!
—Frunzuliţă -pelini, -- -- -

Ba noi, băieţi, com

trăi;
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Am aflat de-o buruiană,
" Burueana grânelor

Draga

are,

Şi-om da-o bătrânelor.

Lasă-mă n stratele tale,

Sâmbătă că ne-om gălă,
" Duminică la. popă
Câre doi ne-om cunună,
Luni, buruieni om săpă,
Marţia, soacrelor le-om da
ȘI Miercuri le-om îngropă!

Câ nu mai potde picioare.
(Novaci, jud.

Hai puică să ne luăm
Şi să nu ne mai

lăsăm;

C'odată ne-am mai jurat,

Şi tot, puică, ne-am lăsat.

19.
Foaie verde trei masline,
Ascultă, lele, la mine:
Fă-mă argățel la tine;
De-i vedeă că-ţi merge rău,
Să-ţi cați altu'n locul meu;

De-i vedeă căâ-ți merge bine,
-Să mă lipeşti lângă tine !
20.

Foaie verde alămâie, :
D'aulică, ţaţo,
Dragă, dragă Nastasie,
D'aulică, ţaţo, 2
Ce-ai dat casa cu chirie
Şi cămeşa ?n visterie,

lar bărbatul slugă mie!

Şi iar verde de mălai,
Da” guriţa, cui o dai?
—Lui bădiță Neculai!
—la, leliţă Nastasie,
Dă-mi-o mie cu chirie
Până la Sântă-Mărie,

Pân” s'a coace poama ?n
„vie,

Să plătesc la leturghie
Şi-apoi tot a mea să fie!

2ă,
Draga mea și-a cuiteţine,
Lasă-mă n strate la tine,.

Că nu mai: pot, vai de
„mine!
Refren, .

Gorj.)

22.

(Bumbeşti, jud. Gorj.]

1.

mea şi-a cui te

„Dar acum de ne-om jură,
Ştiu că nu ne-om mai lăsă!
(Idem)

- 23,
„—Fată dela munte,
Cu steluța ?n frunte,

Ce nu treci pe punte?
Ce nu treci pârâu

La

bădița tău?

—D'apoi eu aş trece,
Dar mi-i apa rece.
Şi aştept de-a fi,

Până sa "ncălzi.
Dar mi-i cam

femică,

“Că noaptea m'apucă!
- (Țigănași, jud. Iaşi.)

24
Dela noi

dumbrava

.

?n.

jos,

Este-uin locuşor frumos,
Numai sălcii şi rogoz;
Sâlcioare de umbrit,

Rogozu-i de aşternut,

Să stai, badeo, la iubit.
Pe de-o parte te umbrești,

Pe de alta te pârleşti!
25.

Mult îi mult de când
ne-am pus,
Ciobănaşul. s'a. ascuns ;

Cat la lună, luna-i sus,
Cat la boi, boii Sau dus.

Ploaia că mă plouă,

Streşioara-mi curge,
Giubeluşa-mi strică!

Eu mă grăbesc după boi,
Leana „mă chiamă 'napoi.

Nu

—Bădiţă, bădiţă, băi!

Vin
Din
„Ne
Din

la aţa înapoi,
viței ţi-oiu face boi;
dă tata doi viței,
viței s'or face boi!

Cam dat bani pe ea!
Şi nu-i de astă, .

“Dar vai, inimă,

In min se despică,

Leliţă Săftică! -.
=—Zău, nu pot, bădică,
Că mie mi-i frică, “

26.

Mândro,

mândruleana

Că sunt singurică!

mea,

„Mă omoară dragostea,

„Şi eu cred că-i vina ta!
ie una, eu ţi-aş vinde,
Ți-aş da, mândro, ți-aș
a.
mai da,

Ți-așda inimioara mea!
Ţi-aş da graiul şi făptura,

Numai

să-mi calci bătătura !

—Dar.de ce ţi-i frică,

Leliţă Săftică?
“Tu mă știi pe mine
Ce mi se cuvine,

„» "Că am un păcat

"După sărutat!
"—De-i aşă, ori nu-i;
„Uşa ţi-o descuiu,

27.

"Ca

“Jar ţie ţi-o spuiu:
Să te porţi cuminte
şi mai nainte!

Iancu doarme şi visează,
Murgu paşte şi nechează, -

„Puica plânge şi oftează:

—lencuşor, gura mătale,
Ia scoboar” din deal în vale,
Să-ţi dau guriţa mătale!
„ Gura mea îi zăhar dulce,

Și-atuncea nu te-ai mai
|
duce.
„Iancu dealul scoboră
Și gurița-i sărută !
28.

„_—

Foaie

peliniţă,

- Leliţă Săftiţă,

la ieşi la portiță!
—Ba nu pot, bădiță,
Că-i cam lapoviţă,
Și mi-i de rochiță!
—la ieşi pân” afară,
Că-i destul de-aseară

De când şed afară;

mi-i de giubeă,

Mici de fermeneă,

-

_NXariantă,

„

+ Foaie peliniţă,

“Leliţă Săftiţă,
|
la ieși la portiţă, |
Că-i destul. de-aseară

Și de-alaltaseară, |

De când stau afară!
Streşina îmi pică,
Giubeluşa-mi strică ;

„Nu

mi-i

de giubeă,

* "Mi-i de fermenei,

Cam

dat bani pe ea!

Nici de fermeneă,
Mi-i de viaţa mea, .
Că mă 'mbolnăvesc.
Și mă prăpădesc!
—Bădiţă, bădiţă,
Bade Ioniţă,
a

Du-te 'n grădiniţă,

Sub umbră de viță,
Că ţi-am aşternut. ..

132

Frunză de. agud,; - ::
Iar la cap. ţi-am pus
Frunză de pe sus! :

'- Mândro, adă guriță!
S'o sărute” neicuţă |! :
„—Mândrule,' adă-ţi: faţă !
"So sărute mândrata !

e:

(Negrileşti,) .*
|

. 29:

Li
anii
39

Măi bâdiţă, om sucit,
Şezi la noi dacai venit,
Că ţi-oiu da ce-ai mai avut:

- Foaie verde şi-o sulfină,
Cum

giijele!
.

30.

nu

Să mi-l dai să-l” botez eu,

"Ca să nu mă'uiţi;eu vreu!
(Vezi no.i1, p. 128).
E

Tu nai fraţi, 'eu n'am
i

„surori,

Noi suntem ca două flori;
Două flori dintro tulpină,

Două raze. de-o lumină.
Amândoi zăcem de-o boală:

Tu boboc şi eu boboc,
Amândoi

ardem

în foc;

Tu beldim şi eu beldim,

La luat să ne: gândim!
1. Refren,

..

...:

i

E

Să-mi mai dai un gălbior,
" Șă-mi mai fac un 'finişor
Şi să-i pun numele tău!
De te-i duce dela mine,
Şi m'ajunge un dor de tine,
Să-i zic finului pe nume,
" Să-mi treacă dorul detine!

Hai mândro să ne iubim,
Camândoi ne potrivim

de-o

34,

" Foaie verde alior,:
Măi puiule, puişor,

31.

samăş

.

“Şi să-i pun numele.meu,

Aşternui frunză de teiu;
La. stejarul. din cărare,
Acolo” dragostea moare!

suntem

în tine
:

Aşternui o rogojină.
ȘI la. cap de căpătăiu,

a

dă naiba

Şi la ușa cui te ţine,
Pân” nu te-i iubi zu mine
" Măcar vreo două, trei zile,
" Pân'a
mișcă
pruncu ?n tine.
ă
ca
pruni

La stejarul 'retezat,
Vino, dragă, vino,
Acolo te-âm aşteptat,
Vino, dragă, vino!
La stejar la rădăcină,

Amândoi

il
a

Lele, lele Constantină,

„Ochii și. sprincenele,
Să-ţi 'ostaoaie

La vorbă şi la. statură
ȘI la ochi ca.şi.la gură;
Tun'aitată,eu n'am mamă,

2:00
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:-

"(Vezi no..de mai sus.)

35.
Foaie verde şi-o lalea,
Oi, sărmana mândra mea,

Cum

imi ține cărareăl

Cărarea dela fântână,

Ca să dea bădiţii gură;
Guraei

îi ca de faguri,

Cum o guști nu te mai satari,
„lese sara la. portiţă
ȘI mă strigă «măi bădiţă,

>

——————

Vino ca să-ţi dau guriţă!»
Foaie vorde şi-o Îaleă,
Oiu face-o nevasta. mea,

Ca să ţiu

casă

cu

ea!

Să ţin casă, so iubesc,
De ea nu mă despărțesc !

36.
un pol fru“mos.

Pol frumos şi ferecat
Și pe muche şi pe lat.
Eu, drag, am descălecat,
"Să-mi dai ochi de sărutat
Și mijloc de "mbrățișat!

|

Pe

Foaie verde iarbă grasă,
Anico, frumoasă,
„la vezi Ghiţă cel: viclean,
|
Anico, frumoasă, 1
Şi-a fâcut cerdac în deal

“Şi l-a văruit cu var

Şi-a tras brâie cu! catran,
Pe dinuntru cu zahar!

Și-am zis verde şi-o alună,

Şi-o fântână ?n bătătură

* Pentru

Ilinca “cea bună!

38.

—Copiliţă mică,

Şi ea m'a.cârti,

lar de m'âi iubi,.

Eu că m'oiu preface
Tot în ce imi place:
Trestie-de baltă

Să te 'duci la altă..
—Eu în ciuda ta,

Tot nu m'oiu lăsă!

Cum îţi spun, oiu spune,
Ciobănaş m'oiu pune,
Ciobănaș la oi
Și-om fi amândoi;
-. Oile le-oiu paşte |
Și mi te-oiu cunoaște ;
Teștie-oiu

tăiă,

:Fluier mi-oiu. fâceă,

Și tot n'âi scăpă |

De cel sărutat!

—Măcar de-i crăpă,

Nu m'ei sărută,
Că eu' nvoiu preface

Tot în ce îmi place,
O icoană mare

Pusă

la "nchinare, .

Sfinţită pe-a
„La zi de

Iordan!

In sfântul locaș
Şi moiu închină.
ŞI te-oiu sărută! 2

Măcar de-i crăpă;

i

|

; Nai de mine pace,
Că eu m'oiu preface
Chiar în dăscălaș,

(Negrileşti.)

Nu m'ei sărută Fără vrerea “mea,
Pentru Dumneata,
apoi

Că nu: te-oiu.spălă;

—Află, dragă, bine,
Cum mă uit la tine ;

"Haide-mi ibovnică,
Că te-oiu sărută
ŞI eu mult ţi-oiu da,
“Până ne-om luă!
—Bădişoruleă,
Nu m'ei sărută,

1. Refren.
2. Se suprimă

-!

Că n'oiu îngriji.

Foaie verde măr mustos,
“Ia poftim, Mariţo, jos,

Ca să-ţi dau

Eu naș zice ba,

Ci de maică-ta,;
Că-i femeie rea:
Şi ea m'a certă

59.
— Foaie verde foaie lată,
ana

ia
a
un cântec! de compoziţ
ie prea nouăp.
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Când am mai plecat odată,

Şi vine la noi acasă

Ne suiam încet la deal,
Să trecem în cel Ardeal.

Să-mi

aducă

Să-mi

aducă: urdă, caş,

Dela Foca, câmpu-i gol,

lapte dulce,

Drăguţul meu ciobânaş!

Şi-i vremea tinerilor!
—Ba'eu, bade, m'aş gândi,

43.

Şapoi nici nu m'aş chiti,

Badeo, 'ntoarce-te'napoi,

Ca să las căsuţa mea,
Câ maica miar blăstămă !

Să ne iubim amândoi,
Ca 'soarele şi cu luna,
Câr om trăi totdeauna;

40.

„Ca. soarele cu pământul,

— Frunză verde toi de nuc,
Face-mi'aş, leliță, cuc;

Dar să nu-ţi calci jură-.
mântul !

Aș începe a cântă
Pe lângă căsuţa ta!
— Frunză verde şi-o nuiă,.
Bade, de-aş fi turtureă,
Aș cântă cântarea mea,
„Cu tine alăturiă!

44

Cum

vine primăvară,

Aş lâsă gândurilă, .
Prin toate pădurile;

Le-aș lăsă, toate le-aș da,

Fără. numai inimă,
S'o ieau cu mine să stea!

“41.
Puiculiţă, draga “mea,
Lasă, nu te supără;
In loc să ai bucurie
Că eşti fată de felie,
Un odor, scumpete mare,
Ca tine cu căutare!

: Cine n'ar dori să fie

Ibovnică numai mie !
42.

Rochie:cu hălbărale,
Cine se scoboarâ ?n vale
Şi cântă din. flueraş?

Mândru-i badea ciobănaş!

Mândro, nu te mai codi,

Şi 'n prag nu te mai gândi!
Stai în prag că nu ţi-s drag!
De ţi-s drag, hai pe murgi,
2. = Să se ridice

colbă;

„Pe murguțul pintenog,

|
1

Care lasă ?n urmă

foc;

Pintenog, de trei picioare,
„De pe-un deal pe altul sare.
Şi-am. sări pe dealul meu,

De-und” se vede satul tău,
Şi-am trăi în casa mea,
Câ-i mândră ca şi a ta,
_- Şi cu brâul ca pârâul,
„Și ?nvălităşi *nforită
1». “Tot cu. flori şi cu bujori,

Cu covor de lăcrămioare,
Țesute de fată mare!

45
La vale de ţintirim,
„Numai noi locul ni-l ştim;

Dela vii în spre Hânţeşti,

Tot să stai şi să priveşti.

Şi'n dumbravă şi "n pădure,

"N-pădurea cu tlorile;

Sunt căpşune, suntși mure,
Numai n'are cin” “adune;
Haide, ţaţo, la căpşune!

Lasă turma cea de-oi
In tufârişul de tei

46.

Badea lasă oile

Şi le lasă, le tot.lasă ,.

„Tarba-i mare pe la vii,
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Badeo, spune ce nu vii?
Vin'așă prin cântători,

Sâ mă

ieai de subsiori,

Să ne punem printre flori,

Să şoptim, cum se şopteşte,

Cum

inima poruncește;

Să te 'ntreb şi să mă 'ntrebi,

Să n'avem grijă de trebi,
Câ n'ai casă, nici copii,

Că iarba-i mare prin vii!

47.
Badeo, eu mi te-aș lăsă,
Să te duci tu la altă,
Dac'aş şti, badeo, că iei,
Cercelul dintre cercei,
Floricica dintre flori,
Cu care să mi te 'nsori,
Dar de asta nu mă lasă

Inima să-mi pleci din casă,

Să te. duci la sluta sluţii,
La boaucă şi muta mutii,
Care să te ruşineze

Şi să te invenineze!

şo.
Dacă-i vorba de iubit,
Badeo, noi ne-am potrivit:

Noi suntem pereche bună,
Ca doi porumbei de-o lună,
De-o lună și-o săptămână,
Să ne fie voie bună.
Mâna unde-oiu pune eu,

Mila pune Dumnezeu ;

lar unde-i pune tu mâna,

Nouă să ne-ajute luna ; .
Să ne-ajute stelele,
Să ne ţină zilele!

51.
De mă
.

Îţi
De
Iţi
De
Iţi

Că îmi sunt buzele pline

"Şi de miere şi de dor,
Să le sugi dulceața lor.
Boulenii nu mi-i bare,

Că aşă e cu dreptate:
„Să te-abaţi pe la drăguța,
Să-i săruți măcar Suriţa !

49.
“Frunză verde busuioc,
Ce tot zici că n'ai noroc!
Eu îţi dau averea mea,
Tu dâ-mi bunătatea ta,

Pentru dânsa-mi vând doi
boi,

Că i-om face amândoi !

seară,

aduc un măr ŞI-O pară;
mă lași să stau mai mult,
aduc pâne cu unt;
mă faci drăguţul tău,
dau sufețelul meu!

52.

48.
'Foaie verde de-alunei,
Hăis, Plăvane, hăis şi cea! |
—Bădiţo,. nu mai da cea,
Și dă hăis şi vin la mine,

laşi să vin de-

Mândro,

mândruleana

mea,
Cum nu vrei şi dumneata,

Să te ieau la mine-acasă,
Ca:să fii şi tu mireasă,

- Cum ra fost și nici n'a fi,
Cum nici nu s'a pomeni!
Și eu mire și bărbat,
Cum nici nu Sa mai aflat!

53.

Bade Ghiţă, bade floare,

Vin la noi la șezătoare,
. Că dragostea de neveste

„Te apucă fâră veste.
Nu cred cam păcătuit,
Bade, de te-am îndrăgit!

54.
- _ Foaie verde trei surcele,
Cată-mă, bade, la piele,
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.

piele, la ţâţişoare,

Că 'm'a

"--Unide: capul: nu te doare;

“Şi. mă

- Când jeleşti, te mântueșşti;
» “lar când inima te doare,
" Par'că-ți vine mai râcoare !

— Taci, dragă, nu suspină,
Că ţi-oiu drege rochiţi;
"“[i-oiu duce-o la croitor,

Eu sunt floare de cicoare,
iubeşte, moare!

„ (Voinești, jud, Iaşi.)
Varianta 1.

„.._
Foaie verde peliniţă,
;: Ici în vale 7n grădiniţă,
Mi se plimb” o copiliţă,
părul lăsat pe țâţă,

Cam pe-o ţâţă, cam pe
spate,
Inimioara mi se .bate.
Şi se bate cu putere
frumoasa

ei vedere!

Mi-o ?mtrebă cel domnişor:
—Spune, puică blăstămată,
De eşti fată, ori nevastă,
Ori zână din cer lăsată:
—Nusuntfată, nici nevastă,
Nici zână din cer lăsată,
"Ci-s de maica blăstămată,

Să fiu floare de pe mare,

"Cine mă 'sărută, moare.
„ Spune, dragă domnişor,!
“

— Eu nu-s floare de cireşi,
Să: mă iubeşti, să mă leși;

“De

Insurat ești ori fecior?

_ŞI răspunde domnişo: :
—Nu-s fecior, nici insurat,
- Ci sunt de Domnul lăsat,
Că sunt Bramariul cel mare,

Mă las noaptea pe răcoare,
Nă ridic în prânzul mare;

leau mirosul florilor

Și. dragostea fetelor !

—Spune-mi,dragă copiliţă,

Eşti tu fată, ori nevastă,
"- „OriOri eşti
eşti fată
fată de
de "'mpăra
"*mpărat,
Sau vreun vis ce am visat?

_—Nu

sunt fată de*mpărat,

Nici vreun

vis ce ai visat,

Ci sunt floare de pe mare,

Câţi m'orsărută, toţi moare!
„Varianta

2,

Foaie verde peliniţă,
"Iei ?n vale ?n grădiniţă,
Mi se plânge-o copiliță
* Cu părul lăsat pe țâţă.
" Copiliţa suspină.
Și mi-o 'ntreab' un domMR

Li

Altă zis-am de-un bujor,

Colea 'n vale peste deal,
" Trece-o fată şi-un 'pândar;
Pândarul mergeă 'râzând,
- Fata 'n urma hui plângând:

Cu

maică

„_Să ţi-o faci pe, trupuşor.

55

Cine mă

blăstămar
+

strânge rochiţă!

_

nişor!

„—Ce suspini aşă cu dor?
— Cum focul n'oiu suspină,

-

Varianta

3,

”.- . Foaie.
verde peliniţă,
a
e
e
Ici în:
vale > ?n grădiniţă,
„Mi se plimb” o copiliță,
Cu: părul lăsat pe țâţă,
„. Cam pe ţâţă, cam pe spate,

Inimioara
'mi se bate.
Ici în colț la' merișor,

Mi-o întreab' un domnişor:
—Tu eşti fară, ori nevastă,

„Ori fată de preoteasă?
_—Nu

sunt

fată,

nici nevastă,

Nici fată de preoteasă,
„Ci sunt floare de pe mare,
Cine m'a sărută, :moare.

Ş'apoi şapte meri dom-

neşti,
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„53 - Dumitale cine-uu ești?
"—Eu

sunt brumariul cel
o
,
rare,

Nă lăs noaptea pe răcoare,

Mă

ridic: înprânzal
mare,

leau mirosul florilor

“Şi dragostea fetelor!

|

1

“Şi să'vie mai de grabă,

Câr'mi-i” inimioara caldă,
“Că dacă mi s'a” râci,

„A veni, nu l-oiu primi;

L'aş primi, n'oiu îndrăzni,
De frica bărbatului
Și de răul satului!

ş6.
„ Foaie verde avrămeasă,
Treci în ţar ardelenească,
Treci munţii cu codrii toți,

„Treci, bădiţă, cât mai poţi!
Lasă-ţi casa; câmpul tâu,
u mine n'ai s'o duci rău,
Că am stână, turme multe
Şi pe vale şi pe munte
ȘI trăim fără de jale,

“:Din Oituz şi pân” la vale
cu parale!
| “Cu turme și E,
57.
Tu străin şi eu străină,
Fâră casă şi grădină;
Tu voinic ca un perete,

-

N'avem boi şi acarete ;
... Eu voinică, frumușică,

N'avem lipsa de niinică,

Să trăim, că-i viaţa mică!

58.
Foaie verde alămâie,
Păsărică cânipie,

-

„" „Spune puiului să vie.
Şi să vie pe la vie,

Nimea *n lume să nu-l ştie;

-Şi să vie prin livadă,

Nimea?n lume să nu-l vadă!
ariantă,

Păsăruică stânjinie,

Spune puiului să vie,
Şi să vie tot prin vie,

Nimea'n lume să nu-l ştie;

Şi să vie prin livadă,

Nimea?n lume să nu-l vadă;

59.

.

Frunză verde bob de vară,
Ia ieşi, mândro, pân” afară,

; Casă-ţi spun o vorbă dulce,

" Că de n'âi ieşi, moiu duce;

Ori te-aştept pân” mai de-

„apoi,
Când, drăguță, duce-m'oi,

Şi om

plânge amândoi.

Eu te-oiu plânge tot pe tine,
Că tare-am trăit noi bine ;

Tu mei plânge, plângem'ei,
„* Cam fost ca doi porumbei;
Eu frumos şi tu frumoasă,

Eu chipos şi tu chipoasă;
"Şi-ai să plângi tu maicu foc,
Că tu eşti fâr de noroc,

-Că bădiţa ţi s'a dus

Pe valea apei în sus,

Pe malul pâriului,
Din pricina răului,

+, Numărând pașii .pe „cale

ŞI plângând cu mare jale;
„Numărând pașii la dus,

"Că lucrul râu a fost pus,

Că ntre noi e-amestecată
"Şi-o femeie blăstămată:
Dragostea noastră-i legată!
60. :

-—Nă

vecine, vin la mine,

Câ-ţi dau pâne cu masline!

—Ba eu, lele, noi veni,
Cât cu viațoiu vieţui,
Că străinu-i tot străin,

Dâ-i şi pâne, dă-i şi vin!

„Mii

vecine, înăi vecine,
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Şi nici boandă, nici cojoc,

Că-s bolnavă şi-am să mor!
—Mâcar dacai şi muri,

Ca să te ?ncălzesc cu foc!

La tine nu m'oiu porni,

66.

_Că străinu-i tot străin,
- De-ţi dă inima din sân!

— Ce tot caţi pe la portiţă,
Bădiţă, bădiţă >? 1

61.

'—Ia pustia de guriţă,
Leliţă, leliţă!2

Maica mea te-a descântat, .
Caă-s flăcău neinvăţat,

Să
Şi
Că
Şi

— Ce nu mi te-ai priceput?
—Ba eu ştiu dela 'nceput,

mă înveţi sărutul drept
cum să te strâng la piept,
de asta-mi eşti deprinsă
ţi-i inima aprinsă!

La guriţă nu gândi,

Că în portiţă năâi primi.
Că de-aici şi pân” la tine,
Se răceşte mylt şi bine!

62.

_

67.

Bădiţă cu contoman,
la să-mi dai un gologan,

Ca să-mi cumpăr doftorie,
Dragostea iar să ne vie!

Crănguliţă crânguleană.
Vai, sărmana mândruleană,

„ Lasă-ţi graiul frunzelor,

Câ-mi mai bagi în suflet dor,

63.

Ci te 'ndoaie şi te pleacă,

Doru 'n sufețel

Țaţo, eu te iert cu bine,
Sa mă lași să viu latine;

68.

Când la tine mă abat,
Parcă-s de griji scuturat;

- Cucule, nu mai umblă,
Că mierliţa nu te vrea;

Când la tine mă pornesc,
Parcă mai întineresc!

a

Nu e vrea nici pupăză!
Când

64

“Ieşi, leliță, până'n

Să mi te privesc cu drag;
leşi pe prispă la portiţă,

6ş.
Măi nicută,

69.

-

Badeo, pune-te pe cale,
Și purcede ?ncoa, la vale,
Să-ţi descânt, să-ţi lecuesc,
“Boala să-ți tămâăduesc,

Cu ierburi dela pădure,

mai subseară,

Cu țărnă dela mormânt,

Ne ?ntâlnim pe vale iară,
Ca să-ţi spun o tăinicie
Şi nimeni să nu mai ştie.
Mâi

Cu mătănii la pământ!
70.

nicuţă moldovan,

Să n'ai la tine suman
1. 2. Refrenuri

alternative.

n'ai treabă, vin la

mine,
Ca să mă iubesc cu tine,
Că de-o samă n'am cu cine!

prag,

“Să sărut a ta gurițţă;
Te lasă pân” la pârâu,
- Să cunoşti pe Dumnezeu!

să-mi

treacă!

_

Foaie verde cimbrişor,
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Vin la aţa,

puişor,

73-

Să-ţi pun mâna'n sânișor,

Măriucă, de pe prag.

Ca să-ţi mai treacă de dor,
Luminează-ţi minţile

Și uită-ți cuvintele

Ce te uiţi așă cu drag ?

Parcă nu-şce ?n gând îţi

;

Luminează-ţi inima,
Că fusei dușmanca ta.

vine,
De tot caţi galeş la mine!
Măriucă, tu începe,

Să pornim mai înainte

Că bădica s'a pricepe;
Dacă cauţi ibovnic,

Ale noastre dulci cuvinte,
Râmase neisprăvite !

Eu ţi-s omul cel voinic ;
La sărutul la ureche,

71.
Foaie verde poamă albă,

Eu mă prind câ n'am pereche!

Toţi Bucureştii mă 'ntreabă

De ce port cămeșa neagră.

Las' s'o port,

Caşi

dragă,
Că mi-i nevasta beteagă,

"Şi mi-i beteagă de-o mână,
N'a spălat câmeși de-o lună,
De-o lună, de-o săptămână
Și umblăpe câmp nebună,
Cu tulpanul pus pe-o mână!
—Ad'. câmeşa s'o spăl eu,
Cu apă dela Buzeu,
„Cu săpun din sânul meu!
72...
__ Foaie verde romăniţă,

Bâdiţă, Bădiţă,a
Ce treci seara pe uliţă,

Bădiţă, bădiţă,

Pe ulită la portiţă
Și tuşeşti în childa mea?
Că dacă, badeo, mai vrea,
M'ai cere la maică-mea,
Cu staroste,cu pPeţit,
Caşă noi am pomenit;

Să dai pusti, să dai pistoale,

Cotu 'ntreg să mi se scoale.
„Puştile de-i slobozi,

Cotu 'ntreg s'a "nveseli
ȘI flăcâii s'or scârbi !

III

1. Refren,

74

mi-i

Frunză verdelemn uscat,
Argat de m'aş fi băgat,

„Aş munci cât aş putei,
Aş iubi pe cine-aş vrea,
Aș trăi cu

dumneară !

(Vezi pg. 130, no. 19)

75.

Frunzi verde ghiocel,

Flăcăuaș mai

mărunţel !

Dacă ești flăcâu deştept,
- Chiamă: -ţ
mândira lângă
piept,

_Şi-o nvaţă sărutul drept.
S'a 'ntâmplă ce s'antâm plă,
De-asta nu mai cuvântă !
—Oiu veni, când oiu veni,

„Și când oiu mai isprăvi;

.Oiu veni când oiu puteă,

„Că mai am pe altelei!
76.
Vin

Ş

la mine

mai

de

vreme,

„Să te cule pe pufde pene;
-- Vin la mine mai de grabă,

Că îţi ai o mare treabă ;
Vin la mine, te grăbeşte,
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Să mai vin la tine-odată,
Să te văd'cum eşti culcată ?
Dacâi fi culcată bine,

Că inima te dorește;
„Vin

la: mine,

te-aş rugă,

Dacă stă "n puterea ta!
4

77.
- Frunză verde peliniţă,
Am văzut o puiculiţă,
Puiculiţă pană sură,
Mâtură prin: bătătură;
Mărură şi 'scutură,

„ Că-i pentru venirea mea.
-Năturat-a şi sub nuc,
La ea vrere-aş să mă. duc;
Măturat-a şi sub măr,

Să nu safle-un fir de păr!
78...

Leică cu sprinceana lată,
"De-i fi bună şi "nţeleaptă,
"Ca 'să: lași” uşa crăpată

“Şi. fereastra ridicată,
Ca să văd cum şezi culcată,
Dacâi

fi culcată bine,

Oiu să mă culc lângă tine,
Cu

mâna la ţițişoară,

Să te.'ntreb de gurişoară;
" Jar de-i fi:culcată râu,

Să-mi cautde drumul meu!
Varianta “1.

Foaie verde nucă seacă,
„ Leliţică dragă,
De-ai fi bună și 'nţeleaptă,
|
Leliţică dragă 1,
" Ai lăsă uşa crăpată
Şi fereastra ridicată,
Să viuşi eu câte-odată!
“Varianta

2.

„Nu ţi-am spus, mândtro,
a
- odată,

Să laşi uşa descuiată
Şi fereastra destupată,
1. Refren.

Să mă trag pe lângă tine;

Dăcâi fi culcatră râu,
Să:mi cat drumuleţul meu,
Să “mă vadă tatăl tău,
Să mă ?'ntrebe ce cat eu.
“Si să-i spuiu,2 că apă rece >
Vezi ruşinea cum se trece!
(Comunic.

de d-l P. Dani-

lescu,. Dumbăer, Vidin).

BD
: Du-te,

lele-acasă bine,

: Lasă fata lângă mine;

Când stelele-or răsări,
„Eu cu 'fata oiu veni!
(Comunic. de d-l V.
gurcan,

Un-

Bucovina).

"So.

Ilinco cu părul creţ,
Vin la" Biţa să te "nvâţ,
Că

eşti fată de judeţ,

Să te 'nvăţa strânge”n brață
Șa sărută cu dulceaţă.
Foaie verde păpădie,
„... Dragostea, cine mi-o ştie,
Plăteşte cât o moşie!
SI.

“Măi băiete, băiețele,

Dacă ai gust şi plăcere,
" Să mă ai tu de muiere,

Vin la părinţi de mă cere.

- Mama vrea, tata nu vrea,
Tu la dânşii nu cătă,

"Peste noapte măi fură,
-Să mă duci la casa ta,
Să mă ai de nevesteă

Şi mă-i pune pe salteă,
“Să-mi dai pâne cu cafea!

82...
-..

“De-ale noastre vorbe dulci;
„Să-ţi aduci, aduci aminte

Când treci, 'bade,. pe la
noi

Nu te mai

„De-ale

i

uită 'napoi,

Dă-mi-o, bade, numai mie!

ȘI hai unde-oiu zice eu;
;Lasă-ţi, puică, calea ta
Şi-ţi tocmeșle inimă,

:...-. Frunză verde cimbrișor,

puişor,

„Că mi-i inima pustie
"Şi gândul de pribegie!

"Vin, pe braţe să te-adorm,

Să-ţi, pun mâna ?n sânişor,
Ca să-ţi mai treacă de dor,
Na la ţaţa mere dulci, .
“Tot aminte să-ți aduci,
dulci

85...
Hai, cumătră, "n deal la
.
SI

cu-

vie,

inte
Ce-au râmas neisprăvite !

Ca să mă tăinuesc ţie:
Două vorbe să-ţi grăesc,
“Inima să-mi răcoresc;

(Comunic. de d-] |. Nistor,

Praja, jud. Tutova.)

Hai,, întinde cu past,

Că ne vede cumnat!

Variantă.

|

ii

„Lasă, puică, drumul tău

S3.

: De-ale, noastre

cu-

--Yinte,

Sa

ad

". Vin la ţata,

dulci

+ Ce-au rămas neisprăvite!

Să-ţi văd feţişoara ta:
"2 Faţa ta trandafirie;

n

noastre

Verde, verde crinişor,
- Vin la ţaţa, puişor,
Vin, în braţe să te-adorm, *
Să-ţi pun mâna 'n sânişor,.

7

„.

pr”

S6..
Leliţă cârciumăreasă,

- Fă-ţi pomană şi mă lasă,

Ca să-ţi mai treacă de dor!
Na la ţața mere dulci,

a să mân cu tine 'n casă,

. Cafară plouă de varsă

Unde-i: sta să le mănânci,,
Tot arhinte să-ți aduci,

Șiimă udă pe cămașă,
-(Buciumeni.)

——————

-5. -- Dragoste
I,

Foaie verde ruguleţ,

„. "Ndeamnă,
|

"ndeamnă,
murguleţ,

La mândra cu părul creţ,

Că i-am dat un frănculeţ,

1. Că de mândră ce-i, mare preţ.

cu piedici.
Că
de mândră, nare preţ, 2
i Şi mi-o cearcă un judeţ!
. “KȚigănaşi, jud. Iași).
2

: “Frunză verdeşi-un mălai,
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" Lasă-mă ?ncet, Neculai!

Nu-mi trimite: prea mult

ea

"dor,

Cu lacrămi roșii de sânge;
Păsările mă mângâie,
Şi copacii mă tămâie.
“4

“- Prin gura lui Nicuşor;

Trimete-mi mai: puţintel,
Dar vin mătale cu el!
(Comunic. de Păr. 1. C. Bel-

die, Jorăști, jud, Covurluiu.)
Variantă.

Şi-am zis verde

și-un

ă
n
bujor,
Lasă, bade, 'ncetişor;
Nu-uni trimite-aşă mult
dor,
Pe buzele tuturor;

Trimete-mi mai

puţintel,

Dar vin mățale cu el!

Drag mi-i
Frică mi-i
“Drag mi-i
Frică mi-i
Pentru

ătrăi pe lume,

că mor ca mâne;
a trăi mai mult,
că mor curând.
tine ard în foc

Şi tu zici că n'am noroc.

De-ar fi lumea de hârtie,

—Asear' am venit la tihe,

Alexandro, hăi,
Tu nai vrutsă ieşi la mine,
Alexandro, hâi! 1
—Badeo, maica m'a simţit,

- Ma pus maica la cusut,
Nar aveă loc în: pământ,
Nici: tămâie la mormânt

Şi nici vin de prohodit!

5.
—Foaie verde şi-o laleă,
Mândră, mândruleana mea,

Ce mă tot porţi cu vorbă,
“ De-mi fac calea de geabi?
— Foaie verde de lămâi,

Neică al meu,

drept să-ţi

A

Că asară nu putui,

spui,

Dar mâne seară să vii,

Să-ţi dau stânga căpătâi,
Cu “dreapta să mă mângâi!

S'ar aprinde 'ntro mânie;

(Comunic. de d. H. N. Ţapu,
Novaci, jud. Gorj.)

Nu saprinde-aşă îndată !

6.

Dar. aşă e ca de piatră,

(Comunic.de d-l M.Lupescu,
Zorleni, jud.

Tutova.)

Variantă.

Drag mi-i a trăi pe lume,
Frică mi-ică morca mâne
Şi rămân

toate de.mine!

Vine moartea într'o noapte
Şi te desparte de toate
Și te duce ?n cimitire
Şi zoarnă lut peste tine.
Pâmântul cu iarbă verde,
“Trece mândra nu mă vede;

Numai cerul mă mai plânge,
1. Refren.

Sărman cuculeţ de dos,

Cum mai cântă de frumos!
Eu cu mândra n'am folos!
Co iubesc o vară bine

Şi-acum râmase de mine.

De
De
De
“De

iubit, mândro, iubi, .
tot omul ne-om feri,
iubit să mă iubeşti,
lume să nu gândeşti!

(Muşeteşti, jud.

Argcş.)

7.
Foaie verde bob năut,
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Mi-a vint ordin să mă duc,
Dară eu când oiu plecă,
Mândra cui o rămânea?

Ce guriț a sărută,:
"Mai dulce, decât a mea?

Și aştept ordin să plec,

Acuma

când îmi petrec;

Eu de plecat aș plecă,
Dar mă 'ntreabâ inimă:

Mândra cui a rămâneă?
“Să rămâe cui a vrea,
“Numai să vadă de ea,
Pân' o veni neicuţă.
Mă: plânge şi părinţii,
Mai tare mândruţelă
Pe

toate ulițele

"Și blastămă trenurilt:
—Trenule, nebunule,
Arză-ţi focul roatele

„ŞI toate. şurupur'le,
Cai lăsat mândruțele
Blăstămându-și zilele !
Foaie verde trei grânate,
Mi-ai lăat dragostea din
braţe

i

A leşinat şi plângea

Şi de neica se rugă, .

“Şi din guriţă ziceă:
—FĂ, neică, cum

îi puteă

Și mă iea cu dumneată
ŞI aici nu mă lăsă,.

Cafi în paguba ta,
Că de-i mai veni vreodată,
Mă găseşti, neică,'ngropată!
(Muşeteşti, jud. Argeș.)

8.

Departe, vere, departe,

„Două dealuri ne desparte;
Două dealuri și-o pădure,

Şi-o grădiniţă cu mure ;
„Când murele s'a uscă,
Ionel s'a însură!
(Tălpigi).
.

9.

— Verde trei frunzede nuci,

În neagra străinătate, +
Si nu dea trei ani pe-acasă,

Erai ici şi-acuma fugi,
Nici n'ai vacă ca so mulgi,
Nici n'ai boi ca să-i înjugi,

Neică, tu mă părăseşti,

Că nu-i timpul să te culci,

Și-o-ai înstrăinat

departe,

— Foaie verde solz de peşti,

Și mă laşi să 'nebunese

Cu dorul și dragostea,

Că nu te văd pe mată!

— Foaie verde şi-o laleă,
Mândră, nu mă blăstămă,
Că te-a Îită, neica, te-a luă,
Pân' oiu face armată;
Că de-aș şti că nu te-oiu luă,

Din armat-aș dezertă
Și-aș veni de te-aş fură,

Noaptea,

dela maica-tă

Și te-aș duce cu neică,

De ce, ţaţo, dar te duci?

Nici nu-i vremea să mâ.nânci !
—Eu mă duc,bade, mă duc,
Că mi-i teamă de bucluc!
— Dacă, lele, ţi-i pe-așă,
Plec şi eu

în lumea mea;

Dacă-s lup şi te mănânc,
Te las, leleo, şi mă duc,

Că m'așteaptă puica'n târg,
Că nu-s urs să mmovilesc,
Și-s voinic ca să iubesc.
(Tg. Ocna.)

- — Foaie” verde 'bob năut,

Ordinul mi sa *mplinit,
Mândra rămâne plângând,
Trenu ?n gară şuerând,

Mândruţa

a leșinat,

10.

— Foaie verde trei masline,

Drâguţa de lângă mine
Se iubește, dar nu spune!

—Las 0, : Gheorghe; să
!
| iubească,

Cine dracu-a cunoscut,

ph

Grădină fără pârlaz,
"Om bătrân fâră, năcaz ;

Ci. să. nu se prăpădească !
si

a

î

ai

Fântână

za a

« Foaie. verde păpădie,
Măi băiete, “măi,
"Hai cu ţaţa "n deal la vie,
Măi băiete, măi | 1
„Nu-mi: purtă mie” mânie,
Ca. mânia aşă lungă

Multă dragoste ne strică;
Că mânia ndelungată,
Multă dragoste-i, stricată.
Foaie “verde .foiceă,

Dx + Dragoste. fără „mustrări !
Foaie ver le-a "plopului,
Unde-i, „miez! de-al: codruIa

“ Unde-i. iarba verde, deasă,
“li dragostea mai aleasă ;
Unde-s fragi, acolo-s dragi,

Dar tu, neică, ce mai faci?

+ —Eu fac bine că-s cu tine,

„Şi fac râu că nu te iu!

De-ar umblă

Cine strică drag cu drag,
Să zacă -cu capu 'n prag,

Ş5.

“Lde,
|
1 nu:

12

„Foaie verde ismă creaţă,
:* Puica badei cea iubeaţă,
Indată “ce, inserează,

„Numai, genie şi 'ofrează.

„Intră “n casă, o apasă,

La portiță nu cutează;
- Afară mânile-şi fcânge,
| Intră n casă »>— ncepe-a
plânge !

Frunzuleană!de agud,
_ Cine „aib' a mai văzut,

Ri

| 1 Rofien..

ij

mărită,

„N'a aveă cine-o: purtă !

Când ? a face 'gardul pere,
„Să “guste și el. din ele;
"De i-a bate spicu'n coardă!

te

! “ea veni vară; vară.
„Şi-a "nflori-tămâioară;

ŞI -atunci să-şi găsească leac,

„-* Când'a creşte grâupe vatră,

hui,

„Ii şi puntea dorului.

* Cine strică dragosteă,
“Să maibă parte de. ea,

și-ar'mai
umblă!
Cini strică doi cu doi,
Sară-i ochii amândoi ;

tără: cărări,

„Voinic „fâră. supărări,

16.
Di

“Foaie: verde peliniță,
Ici în valen grâdiniţă,

„Tor suspin”o nevestiţă,
* Ca bătut:o' bărbăţelul

„Să-i'spuie' ibovnicelul.
„—De „mă-i- pune pe-un
"cărbune,

" Ibovoicul nu ţi- oiu spune; +

De: mă-i pune ?ntr'o frigare,

: Tbovnic al nume

„De "măiri „pune

nare ;

la păstrană,
Nu ţi--oiu “spune cum îl
chiamă !
„

OViioeşi, sua.)Fălciu)
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Prin pădure-i drum bătut,

1.

te-ai dus și mai lăsat,

„ „Ne-am fost dragi şi ne-am

mi-a „dar frunza de
fag,
Să iubesc cine mi--i drag 2;
> Sfat mi-a dat frunza de
.
_prun,

Nu Ştiu, Duninezeua vrut,
Ori dușmanii ne-au făcut,

N Tu

„Cine bade ţi-a dat sfat?

urit.

„-—Sfar

„OF! cine ne-a despărţit,
„ N'ar aveă loc în pământ,
"Nici

ud

«Nici tămâie la mormânt,
„Să “moară. nelegiuit !

Sf mi- aa dat frunza de
'
nuc,
Sa iubesc 'şi: să mă duc!

.

|

18.
„„Bate- -0, .bate- -o şi -0 musE
trează
Şi:o "ntreabă unde "'nserează >

E Dumneata neagrâcerneală.e

|

"22,

"De. ar i da! Dumnezeu un

Foaie verde liliac,

a

Pasere de pe harag

20...

i De

II

IE

'

Aa băiete, băieele, 3
- Insoară. -te, iea- ți muitre,
Nu îi dușman casei mele!

SE
mă-

-Tunt,

"1. Să iubese pe ccine mi-i drag.
2. Se suprimă apoi. un cântec care începe “astfel:

„-

|

o
a

Foaie verde de mărar,
Hai lele pe sub umbrar,
ea

Na

3. Băiejel,
Pamiile,

"foc,

"Să, 'ardă, muntele tot,
„Să ardă pădurilă,
"Să tămâie dealur'le,
Sâ râmâie şesur'le,
_„Să.se vadă mândrele;
Să se 'vadă doi cu doi
"Şi noi, mândră, amândoi!
aa

" Iubeşte-mă, de-ți 'sunt drag,
Nu mă :blăstămă 'să zac;
„Că miai blăstămat odată,
Şi-a zăcut. O vară toată.
- lubeşte- -mă,: dacă-ţi plac,
„Ori dă-mi' drumul. să-mi
desfac!
- Foaie, verde. grâu

Mă suii pe deal, pe coastă,

Imi pare, casa mabală
ŞI cărarea buştiuhală,

de d- IL Nistor,

3.

itindro,, de. “dragostea
1:
nOAStTĂ,

Sâ mă uit la casa voastră.

Colea "a. vale lă cişmeă,
Praf ud. Tutova.)

vezi No. 4,

„- Poate paiele pe. casă,
“Imi par suluri de mâătasă.

- Invălită ?n chebea mea !
-* (Comunie.

(Pentru Sri

p. 142,

E

-' Colea ?n vale la fântână,
"Cu doi voinicti de mână;

ă

femeie de bocit,

„Nici popă de prohodit,

„Să, iubesc. şi să nu spun;

Cântece

Că

ne

cată

un

Pândar,

"Un pândar'și un primar!
Și-un tâlhăraș de notar...

diminutiv
de ţară.

|

e

i

î
ia

masculin dela băiet, ca şi băieţică,
:7. .!
10
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24.

Fâ-mă,

Floare mândră de bujor,
Măi bădiţă, măi fecior,
Mi-ai băgat în trup mult
„dor!
Mult dor dar mai multă
„jele,
De. tineceşele tele,

Că se trec fără de vreme,
Fâră gust, fără. plăcere,
Pentru hâda de muiere,
Că te fierbe'n vorbe rele,
Că vii în braţele mele!
Fâ, bădiţă, ce-i puteă,
Lasă-ţi casa, nevastă,
Vin în braţe la mândră!

25.
Foaie verde şi-o laleă,
De 'sar vinde 'dragosteă,
Aş da calul şi şauă

"Şi mi-aş luă dragoste,
Odată
- Mi-aş
Să nu
Că te

cu mândra mea!
-luă, m'aş cunună,
mă fac fără ea;
iubeşte trei zile

Şi te lasă, vai de tine,
De mai păţeşti vreo ru|

„-

“şine!

26.

Nu mi-i ciudă pe gândac,
Ca” mâncat

frunza de fag,

Dar mi-i ciudă pe omidă,

"Ca

|

mâncat

frunza

de

crudă,

N'a lăsat frunza să crească,

Muguri să immugurească,
Fete mari să se iubească! 1
(Negrilești,

Doamne,

ce mă-i
face,

Fâ-mă pasere - de-argint
Şi cu penele de vânt,
„Să mă duc unde mi-i gând.
Fâ-mă, Doamne,-o pâsăreă,

„Să mă duc pe unde-oiu vrea
Şi să sbor pe-unde mi-i dor
Şi să trag unde mi-i drag!
(Comunic. de d-l (. D.1onescu, Polovraci.)
28.

La fântâna cea de piatră,
- Şede un. flăcău şi-o fată;
Fetişoara-i albişoară,
-La cosiţe-i pălbioară,
La. picioare-i .mititeă,
„La mijlocel +subţireă.
Şede voinicelu ?n soare

| Şi roagă pe fată mare,
O tot roagă 'să se .joare:

—-Jură- -mi, subțirică, bine, .

Cum că nai altul pe lume,

Să-ţi fie drâguţ ca mine!
" Aşă dacă cuvântă,

Şi "ncepeă a se jură;
Biserica tremură

„.Şi crucea -din vârf :pică,
“ Icoanele tot oftă'.
::.Dar icoana. Precestei,
Din fundul bisericei,

cum se
plânge,
Ci vărsă lacrămi de sânge.
—Și neică, neicuţul meu,
Mai făcut de m'am jurat
Şi tu ai mândruţă 'n sat;
Nu se plânge,

Să mi:ți sece inimă,

Cum

mi-ai secat
tu pe-a
mea!

Foaie verde trei dlace,

1. Se suprimă apoi 'un cântec. -

" “Novaci, jud. Gorj.)
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29.

Las-o, las-o să se ducă,

Ca să nu mai am de furcă!

Foaie verde de-arnâut,
“Teişorul a "mflorit,
Puiculiţa
naa urit!urit!
uiculi
Vai de mine, ce-oiu să fac,
C am rămas amorezat ,

Nam

:

mea
de grea beleă;
vreo vecină

Las să fie că-i al meu!
Dacă-i' rău, l-oiu îmbună,
Câ

30...
lume şi iar lume,

Foaie verde trei agude,
Arde focu *n paie ude,
Io-mi strig puica, ea n'aude.
—Ba te-aud, puiule, bine,
Dar n'am gură de răspuns,
Că-i dușmanul lângă mine,

Când puicuţa mă iubeşte,
Lume, lumeşi iar lume, 1
“Toată lumea mă urâşte;
“Toată lumea mi-i firană,

-Că port la căciulă pană.

De-ar fi lumea de zahăr,

Aş topi-o 'ntrun pahar
Şi naş mai aveă habar;

de hârtie,

Cu două pistoale ?n mână,

Când de când să tragă 'n
:

Duşmancăsă nu-mi mai fie!
(Tălpigi.) |

mine :
„Unu ?n mine, altu'?n tine,
Sâ ne mântue de'zile!

|
'aviantă,

ŞI.
—Nantă

meşteră limbă.

54...

Foaie verde solz de peşte,

De-ar fi lumea

mi-i

Și-apoi frunză şi-o lalea,
Aşă doar strigă -lumeiă,
Să-ţi amărască viaţă!

(Țigănaşi, jud. Iaşi.)

Aş vinde-o la prăvălie,

verde lămureă,

Că mi-i ibovnicul râu;

gazda
paz

Şi mă tem de vreo ruşine!

Lume,

Foaie

Tot mă /oacă maica-mea,

gazdă unde să trag!

Aş Ș trage
trag la
Şi mă tem
Aş trage la

33.

|

eşti, frumoasă

a

eşti,

Foaie verde trei agude,
Strig la puica, nu maude !

„La ce focul nu iubeşti ?

—Ba eu, dragă, zău Caud,

„Aş iubi dar mi-i ruşine,

pund,
Că-i dușmanul lângă mine,

_—Aşubi dar n'am pe cine,
“Că sunt „cu braţele, pline!

32.
Foaie verde trei masline,

"Țaţa cea de lângă mine
Se mărită, dar nu spune;

"Bine că se -mai 'mărită,

:Că mie mi-a fost urită;
1. Refren.
2. Tu pe altul, de ce-ai primit?

Dar n'am gură să-ţi răs-

Cu două focuri în mână.
- Când.de când să tragă *n
mine,
-Unu "m :mine, unuîn tine!

—Copiliţă fâr de minte,

Zi mă-tei să „te mărite.

Da' eu dacam fost găsit,
- Tu pe altul.ce-ai primit2?
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Să- i ţie trei ani de zile;
Şi să te sărut cu foc,
S'avem în lume 'noroc,

35

Foaie

verde bob

năut,

Măi bădiţă, ce-ai fâcut,

Că dacă moiu

Pe la noi nai mai venit?
ote-o lună ca trecut,
O lună şi-o. săptămână

ne-om. cunună !

Frunză

verde burungic,

339.

Şi mi-a fosttot vreme bună!

Nu ştiu, bade, m'ai uitat,
Ori tu'ai pe alta "n sat!
— -Ba, mândro, ' nu te-am
uitat,

Nici

"Vino, Ileană, sub nuc,
Câ de mâniam să mă duc.

Vin să- ți spun două cu“ vinte,

pe alta n'am în sat;

Să le ţii, Ileano, minte.
Eu mă duc în bazălie,
Tu să-mi mai trimiți hârtie;
“Eu ţie că ţi-oiu râspunde;
De-oiu fi mort; nu ţi-aveni,

Afară de dumneată,
Nu mai am pe nimenei:
Vreme-a fost destul de
„bună,
Dar: ţii cărăruica plină
“Tot de spini, de mărăcini,
„Că: mi stă n cale totstrăini!
.

Tu, drasă, mă-i pomeni
Și cu morţii mă-i numi!

po...
Şi-am zis verde trei mas-

DIR 36,

i3 Şi-am zisverde denăg ară,

line,

Auzi, mândră, straja vine!

Vai de mine, iar îi sară
Ş mă bate maica iară ;
"Că şi-aseară m'a bătut,
» Cam şezut cu Ghiţă mult!

Să- mi ieau mantaua cu
mine

| ŞI să-mi pui şăpcuța "m cap,
Ciobotele să. le 'ncalț,
Să mai ieau şi cel bâltag,

37

Sâ ?ntreb strejele ce fac!

Of, duşmanii taie lemne,
„Duşmancele- -adun surcele”
-Î nu știu ce vorbescele,
- De „toate, mândrele mele !
i (Negrilești)

liberă,

Amândoi

ŞI.
„Cât oiu fi şi-oiu mai trăi,
Nevastă

”

poiu

mai: iubi.

Su Când : dragostea: ți-i mai
-. «Foaie vdrde puiu de nuc,
„Eu mă duc, puică, mă duc,

Pg

Ori nevasta mi te nşeală
Și te lasă ?n pielea goală!

Eu mă duc în meliţie,
"Tare râu îmi pare mie,

42.

:: Dar. mai rău ţi-a fi și ţie.
- Vin, puică, să te. sărut,
- Ca să ţii un timp mai lung;
- "Te sărut odată bine,
1. Să se prevadă

prin livadă.

dulce,
bărbat. dracul : l-aduce,

:Răsai lună 'mai de grabă,

“Să "prevadă prin livadă, +
"Să cosesc pelin şi iarbă,
.;
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; Să-i dau puicăi să-mi desa
facă.
— Foaie verde arnăut,

Desfă,.puică, ce-ai făcut
Şi-mi dă drumul să mă duc

La mândruţa de demult,

Că ţi-oiu da un leu bătut?

—Inapoi nu-ţi mai desfac,

„Măcar să-mi dai zace lei,
Că nu ţi-am făcut să piei,

ŞI ţi-am fâcut să mă iei;

Şi nu ţi-am fâcut să-ţi fac,

Ți-am fâcut că mi-ai fost
drag,
Cu apă dela fântână,
Să n'ai în lume

hodină;

Cu trei paie dela pat,

Să nu ai pe alta 'n sat;

Să dau puică-i să-mi deso
facă.
Na-ţi, puicuţ, un leu bătut

Şi-mi desfâ ce mi-ai făcut;

-. Şi-mi dă drumul să mă duc,

La puicuţa de demult,

Că nu-s câne ca s'o uit,
Ci-s voinic ca s'o sărut!
43.
ţi-am spus, fată,
"ţi-am spus,
La nimeni să nu te uiţi,
"Când or fi oameni mai
mulţi;
Tot

“Când
or fi mai puţintei,
Să te uiţi în ochii mei! 1

:. Cu lut galben dela prag,

44

Că mi-ai fostîn lume drag!
„
(Comunie, de d-l [. Nistor,
-» Praja, jud. Tutova.)
_

Varianta

1.

Răsai lună mai de grabă,

Să luminezi prin livadă,

Foaie verde foi de-fragi,
- De

sar

luă dragio cu dragi

Şi burlacii cu burlaci,

N'ar mai fi frunză pe fasi
ȘI umbră pe sub copaci!
(Negrileşti.)

Să cosesc pelin şi iarbă,

Să dau puicei

să-mi des-

|
facă.
Desfă, puică, ce-ai făcut,
Că ţi-otu 'da un leu bătut!
— Poţi să-mi. dai și zece lei,

Că nu ţi-am făcut să piei
Şi ţi-am făcut să-mă iei:
Cu trei lemne dela gard,
De-o

femeie cu bărbat,

Cu lut galben dela prag!
Varianta

2,

Foaie verde fir de nalbă,

Răsai luna mai de grabă,
Sâ se vadă prin livadă,
„Să cosese pelin şi iarbă,
1. Se suprimă
Pentr'o

dragoste

apoi

Foaie verde măceiş,

_De sar face dealul şes
ŞI pădurea drum de mers,
„Să mă duc în lumea
*ntreagă,
Ca o pasere pribeagă:
Să mă duc, să pribegesc,
Cu puica să rătăcesc!
46.
Foaie verde şi-un dudău,
„Mare-i dealul la Bacău,
Da'-i mai mare dorul meu;

De-aş purtă numai pe-al
meu,

un cântec-c'o ușoară nuanţare pornografică,
unul șade „La Eş, In grosul cel mare.

cu picate,.
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Nu

mi-ar păreă aşșă: greu,

Da portși pe-al dumitale

Şi de-aceea-'mi pare mare.
Dorul meu şi-al dumitale,
Facă-l Dumnezeu o floare,
Să mi-l port la cheotoare,

Să-l privească orşicare,
Sâ creadă că-i dorul mare
Şi că-i greu pentru purtare!

„Dela soare la răcoare;
Şi dacă sunt drâgostiţi,
Pe mohor stau tolâniţi
Ca nişte oameni cuminţi!

A
Frunzi?m codru cât ră|
e
“sare,
Jese badea 'n drum câlare;
Frunza ?n codru de-a rărit,

Calul badii-a poticnit!

Variantă,

50.

Mare-i dealul la Bacău,
Da-i mai mare dorul meu.
Dorul meu şi-al dumitale,
Face-le-ar Dumnezeu
floare,
Să-l punem la cheotoare,
Tot în zi de sărbătoare,
-Ca să vadă orişicare

: Leleo, 'nu te mai preface,
Ci spune-mi mie cu drepr

Că mi-a fost credinţa tare

“Mă jur pe sufletul meu,

* Dela mic şi pân'la mare,
Şi doru ?n lume prea mare!

-—Lumea-i rea şi n'ai ce-i
face,
Și ţine mâna

47.

Sr.

_Mă dusei în grădiniţă,
Găsii iarba părulită
“Şi puicuţa adormită.

„Scoa!', puicuţă, de-acoleă,
Că ne află maică-ta!
—lLas să ştie orișicine,

Că te am de drag pe tine!

48..
Frunzi verde măturice,

Câtu-i lumea, toată zice,

Nu

Câte-mi

strică.
bie 2,

nici. eu n'o doresc;

iese mie 'n cale,

>.

Le-a fi jind. ori le-a fi jale,
Eu de mânecă le prind,
Să le mai treacă de jind

Şi le petrec până ?n vale,
Să le mai treacă de jale,
Că Românul 2 cu dușmani,
Is Români, nu bolovani!

Că dragostea-a să ne strice.

Frunza câtu-i plină'nvie,
Mândrii mândrele-și îm-

Câţi mă văd, mă ocolesc,
ştiu ei ce socotesc;

"D'apoi

52.

Toată lumea de-a strigă,
nu ne-a

-

De mai am pe altul eu!

Frunză verde peliniţă,

Drigostea

la piept:

Drag, ţi-s ţie, drag ori ba,
Ori eşti draga altuia?
—Mâi bădiţă, dragul mev,

“Frunză verde arginţel,
Tudor, Tudorel,
Tu eşti băier frumuşel,
Tudor, Tudorel!

1. Pronunţie curentă: înghie..
„1. Cred că Românii, rumânit, oamenii.
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Măi băiete, iea aminte,.

Spune-i că în sat ai treabă
ŞI nu pici aşă degrabă!

Ca.să fii Hăcău cuminte,
"Că tânăru-i tinerel, |
Tudor,

Tudorel ;

Tânăru-i cu gândul lui

Frunză verde

Şi-alege ce-i place lui:

- Fata după chip şi graiu,
„ Ca şi firul de mălaiu;
“Ca firul de popuşoi,
De-om, trăi noi amândoi.
Dumnezeu că ne-a păzi
„ Nunta că ne-om săvârși;

- Trup.cu trup noi

ne-om

Ma
legă,
. Lumea nu ne-a deslegă,.
"Caşă scrie şi cartea.
:+:. Cartea scrieşi noi ştim
“Şi "nainte socotim !

Păcat, leleo, că nu pot,

C'aş toarce un fir de tort;
Cred com puteă mai de|
apoi
„. Toarce dragoste-amândoi!
„54.

Bade, nu te-am bolmojit,
"Cum maică-ta mi-a stârnit,

Că Polmoaja mea nu pică;
» Dacă pică, ea nu strică
“ Bujorelul din grădină,
Ori crănguţa din tulpină.
Că bolmoaja de-ar pică,

“Ar

pică

pe maică-ta,

"- Care strică dragostea !

„Plec la tine ?n mânecate,
Duşmancele ?n drum stau
i
toate;
Toate ?n drum se sfătuesc,
„Când pe-amează mă zâresc.
“Pe drum lentâlnesc eu iară,
“De pornesc mai în spre
seară.

O, bătu-le-ar Dumnezeu,
* Că-mi voesc năcazul meu!
57.

-. Şapoi verde de cireş,
„.Măi.bădiţă
„„.Nu

Gheorghitş,

ştiu ce să fac cu

tine,

„=... Sărăcuţa, vai de mine!
„i; Nici cu maica n'o duc bine,
„> Nici cu taica n'am cu cine.

De mai intru prin grădine,
Ci-că umblu după tine.
„Tot de dânșii n'am râgaz,
Nici. să stau la-cel pârlaz;
Nici

la horă,

nici în sat,

Nici pe câmpul câtu:i lat.
. Vai de scrisul blăstămat!
„i Mam uscat ca porghiceă,
„: Mam topit ca cânepă,
Şi-am să pier cum. pier”
Sa
noapteă,
.. Dacă tu nu mă-i fură!
5s.

55
” Badea Iorgu,ce ochi are,
Vin să-ţi spuno vorbă
0
mare,
Iar. nevasta
de

"+

DE, A

„53:

trei sultine,

Lung e drumul pân; la tine!:
Plin de spiniși bolovani,
Dar mai plin e de duşmani.

te 'ntreabă,

Leleo, cine mi ţi-a spus,

:-! In cap gând râu de ţi-ai pus,
" Săemi teai tu drăguţul meu?
Să-ţi ajute Dumnezeu,
Cum am să-ţi ajutşi eu!
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+ Să nu.mă, mai duc la ea.

39;

“Imi spuneă: pe „la ureche,
Să nu viu. fără. pereche,

Florile Cau înflorit,

Mândrele s'au isprăvit.
„Pe vândut şi cumpărat,

„Că maică-sa hu

Geaba n lume- am tot um“blat,
Că fetica frumuşiăă
Ți se: vinde, singurică,

|

Pentrun leu, pentr'o pari,
Pentru

inimioara

-Mă-s'afară „vrea s'o'prindă,

: Eu mi: 0. sărutam în tindă;
- Mă-sa ?n tindă mi-o câtă,
Badea ?n cas! .0 sărată !

gi

mea !

Dragi. mi-s :doar frun-

60...

“zele: toate,

Ci-că,. mări,-a' fi. păcat
Părinţii de blăstămat,
Câ părinţii nu te lasă!

„Sara. să mai ieşi din casă
"Măcar

câte-o" lecuţică;

Dup! un lemn, dup osurcică;
Nici la apă să te duci”
Şi de sete te usuci;
„- Ori să prinzi prin' cea

- > grădină
Hoţii cari noaptea vine ;
„+ Ori să vezi pe.la portiţă,

- Cine-ţi mai cere -guriţă!
Gr.

: Frunză verde alămioară,
Dragă, “dragă Mărioară,
“Tu să-ţi laşi drăguţul tău,
Care să-ţi fie cam greu!
- Soră-sa mi-i dragă mie,
“Ea mi-i dragă și tu iui,
„Asta-i treaba dracului !

“Eu nu-mi las puica de

frică,
Tu Sascălti 'că ești mai
mică |!

Am visat mai astă noapte,
Că eram, parcă un cuc,
Mă :suiam cântând în sus
i: Şi sburam

|

Mulţi mi-du zissăfacașă,
Și eu nu ziceam, nici ba;
Numai. una nu. prea vrea

“Şi mereu mă îndemnă,
Mă "'ndemnă, mă sfătuiă,
.>

pă

SE

5

a.

pe. la drăguța,

La. drâguța n faţa căsii
Şi cântam în ciuqa mâ-sii.
Mă-sa

că sa supărat;

De pe prispă mi-a strigat:
—Cucule,

nu mai. cântă,

„Că .nu eşti pe, voia mea!
6. i

Frunză verde calapâr,
Mândra nare astâmpâr;
Jo-i zic mândrei ca să şeada,
—Leleo, lume-a să ne vadă!
. Dar leleazi deprinsă n nadă.
- —Leleo, Când te. -oiuapucă,
. Vai de gurişoara tal

:.Dacă. nu-mi dai pace, măi,

„Na. de.e ochigeri, tăi!
Frunză verde,
v
e

îi

i

frunză
"creşte,

Nu ştiu lumea ce voește,
Că de.râu mă tot grăește,
Cam

_-

mă vrea

Şi -şi face inimă. rea!

iubit o fată mare,

- Fata de peste „cărare
-: Şi-am, lăsat-o focului
„Şi

pustia locului.”

Că fata una gândiă
"Şi cu gândul rău gândiă;
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iii Gându-i tot,-ea piele rea.
1

: i-am iubit-o morăriţă,
Morăriţă, porumbiţă ;
Câţi la moară vin și pleacă,
Toţi la dânsa se încearcă.
_ Şi-am iubit o crişmăriţă
.

“Şi
-

.

.

a

su

bogată şi frumoasă ;

Crişmăriţa mă vindeă,
* Câ-şi: vindeă şi “inimă !

""

Şi-any iubit o preoteasă,
Preoteasă "mpărăteasă

„ŞI-O

fatăde cântăreţ,

„+7 La toate mi-am fost drume
;.
De dragoste-s. săturat,
_Că''n dragoste mam aflat
«7. Ce 'cătam 'cu sufletul,
Ce umblam cu umbletul:

Ca fata săracului
Din marginea satului !

: Ce-i din dor, :tu să nu-mi

„i» ştergi(2)
“Acolo, bade, să mergi.

"Şi să stăm,: să hodinim,
„În codru, să logodim,
Tot în.codru să nuntim,
Cu fiare, cu .păsărele,

Cu frunza -pe'rămurtle !
68.

Napucă a se "'nseră,
“. Vântu ?ncet că aburiă,
Pâmântul se clătină,

---Murgu?n poartă se opriă
- Pe. puicuţa mi-o luă

: Şi-o ducea, 'duceă departe
"Şi-o:duceă, duceă: pe sus,
Cum alta nu sa mai dus;
Şi-o duceă, ducea călare,

Cum se

66,

N

Cocoară lungă'n picioare,
+ Ce te ?nvârţi tu pe sub
i
„Nu

-0 fată mare!

„-.: soare?
cumva eşti tu trimeasă

„.....:.De. vreo: fârmăcătoreasă?
„i Cine. te-a trimis, puicuţă,
„.: + Mi se pare; că-i prostuţă.

-:.. Tu ?ntoarce-te înapoi
Și du-i. veste dela noi,

Câ nu-i lucru de temut,
„isi. Că de când m'am măritat,
„i Ibovnicul i-am lăsat ;

„i ta nime să nu gândească
:. 1 ŞI de ciudă (să, lânjească !

Am

o

fată și-i:a mea,

"Ntâmple-se ce s'a "ntâmplă;
“Una am şi mi-o: păzesc,
Câ “duşmanii mi-o ochesc!
70...

i

Leleo, pentru gura ta,
Mi-aş vinde şi cămeşă ;

Ca să prindem noi bârlog,
„"Ți-aş da xicaţa. mea zălog ;
“Ți-aş da şi vieaţa mea:

Eu pe-a mea şi tu pe-a ta!
ŢI.
Frunză verde alior,

„i
Cetot sti şi chibzueşti,
Cum s'o dai,s'o nimereşti?
“lea-mă, mâi, mă tea de
aa

|

seară,

-- Când ţi-oiu face semn peafară
Şi mă du, mă du departe,
Unde. lumea ru desparte.

. Ce vii, -bade, târzior,
- Ori de mine nu ţi-i dor2

—bBa mi-i dor; puicuţă,
DR

:

tare,

- Nu pot 'trece-un deal şi-o
Si

vale,

Că pe iale-s. bigăjei,

Şi pe deal îs.cireșei,

„.: ŞI. pe. vale-s .bicăjele
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Şi 'ntre.noi două

căţele;

Dar

„Ne-ar pierde și n'au putere.
Da

la căţele le-om

(Comunic. de d-l L. Mrejeriu, Crucea, jud. Suceava.)

72.

„Spuneai, - cleo, că nu-i
|
bine,
tul dacă ?n casâ-ţi vine.
“Bu aseară : cam . venit,

“Alu

zis. verde

şi-un

dudău,
auzit. eu;

ce-am

„Te ţine mă-ta de râu,
Ca să nu te iubesc eu?
-“Tinco, spune mâne-ta,

„Să ?ngrădească grădină,

-:.. Nici cu pari, nici cu nuiele,

n casă cam găsit,

Sta în casăşi râdea,
“Cu inima
se umflă.
i eră ?n, casă.să viu,
"Unghia în gât să-i puiu,
„Că “âlharul ştiă bine,
„Pe

la tine: cine, vine!

(Comunic. de
-Praja- Tutova.)
.

Numai cu vorbe de-a” mele!

73-

Di

.

Foaie, verde şi-o laleă,
“Suii dealu "n Stârmină,
Mă uităi, în Rogovă
Şi-mi văzui amanta. mea

be braţele altuiă.
„Dam cuţit, m'aș înjunghiă
Şi puşcă, 'm'aş împuşcă
Şi pe mine şi pe ea!
“(Comunic. de d-lP; Ștefănescu, Dobromir, „jud. Con.

stanța. ):

a
„ Badeo,

badeo,
„i m

frunză
v erde,

„Male: mi-i . frică că te-oiu

d-11. Nistor,
|

, 76.

- (Comunic. de d-l'T: Popovici, Griviţa, jud. Tutova.)
s.

de lăsat,

da,

Doară pe noi ne-ar uită!

Tinco,

teamă

- (Negrileşti.)

- Zahar dulce şi-or crâpă,

Şi-am

mi-i

Că te-or lăsă belejat!

Ne-ar mâncă şi nau mâsele,

Na la lelea. două mere,
„Să
|

Of, inimă, of!
te joci seara:cu ele,
OG, inimă, of!

Na

la lelea două

nuci,

Unde-i sta să le mănânci
Și aminte să-ţi aduci,
- De-ale noastre vorbe dulci,

„i Că-ţi

gătiam 0 azimioară

: Frământată n lăcrămioară,

Cu of dela. inimioară!
Variantă,

E

Şi aim zis floare de scumpii,
" Spane maicăi, de mai vii,
Când mai viişi und te duci,
Ca să-ţi dau trei mere dulci,
Unde-i sta să le mănânci,
„Tu aminte să-ţi aduci
De copii şi de nevastă!

ie
. pierde;
Grijă n'ană- de cele- fete,
Dar mi-i groază de neveste.

:»De

Că fetele, drazul "meu,
“Tot se mai tem de flăcău,

-De copii inima-i arsă!

“Dar, nevestele-s: mai

rele ;

„Ele 'câtu-s.. tinerele,
Ce le pică, numai strică;

nevastă nu-mi prea
pasă,
„77.

ei,

Mariţă, la: portiţă,
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Câ mi-s ploi şi lapoviţă
ȘI mă umplu pe rochiță

Aş da boul şi șauă

Și-aş cumpără dragostea!

“Şi-am un prunculeț de ţâţă,
Ușuind câte-o găină,

79
Frunză verde nucă seacă,
la vezi mintea mea cea

Să nu-ţi bage mă-ta vină,
Ori nai vrut, ori n'ai putut,

Ori de mă-ta te-ai temut!
(Comunic.

de

“Ţapu.)

di

II,

“seacă,

N.

Peste multe văi aleargă ;
Ia vezi

78.

Pedepsi-m'ar Cel-de-sus,

“Că n'am minte într'ajuns,
_Naș

"De sar vinde dragosteă,

6. -- Dragoste

cu

1

umblă noaptea ?n as'cuns!

glume. li. descuiu și-l bag în casă

ȘI mi-l pun cu capu” n poală
ȘI-i descânr de osteneală!

Foaie verde: avrămeasă,

„Bat-o focul de nevastă,
Sa apucat să iubească !
Gheorghe,

e

să iu-

bească,

Ca să nu se prăpădească.

Astă-vară n'a iubit,
Toată vara ţi-a zăcut;
N'a iubit o iarnă toată
:Şi-o zăcut o iarnă, moartă!
(Tg. Ocna.)

„3

Fugi, urito, de-acoleă,

Nu-mi pică mie beleă;

„ Fugi, urito, şi mă lasă,

- Să ieau alta mai frumoasă!
(Popeşti—I.-Sărat.)

:

5.
' Frunză

Mihăeş cu gura dulce
Ilenii ce-i aduce?

Hi

"—Alămâi şi gură dulce;
Alămâia-i de mâncare,
Guriţa de sărutare!
3

Vecină Catrină, .
ine-ţi bărbâțelul bine,
Să nu mai vie la mine,
Că io-s femeie miloasă,

verde iarbă nea-

Sa

2.

Dar

mea. cea
proastă,

„Face capului pedeapsă,

„De sar vinde uritul,
Aş da boul şi. jugul
Şi-aş cumpără iubinul;

—Las'o,

mintea

gră,

Nu mă vezi că sunt cu barbă
Şi cu mustăcioaraPI neagră?
%
o
Că rad barba pân” la os

Şi te sărut cu folos!

„—Sârută,

neică, sărută

„Şi pe delături te uită,
” Sănuscapi cu chicassmultă
Și cu gibeluşa ruptă!

„Că giubeaua-i mai 'cârpi,
Dar cu chică n'âi mai fi!
—Bodaproste că scăpăi,
Numai. şaptezeci. luăi ;
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Numai niuchii de topor,
.-Dă, .neică, ca să nu mor,
Că

eu le fac,

nu

le fac,

Ca văd bine că le trag.
Quşeteşti- Argeș.)
îi

„Mă culcam pe prisp' afară,
Cu bădiţa de-a-picivare.

Vezi, nevasta e o culră,
Sparge oala, sparge sticlă,
Zice că bărbatul strică ;
"Dar şi omu-al dracului,

lea râsteul plugului,

?n cornul: capului,

" Sparse cuibul dracului.
“Vezi muierea,căe dracul,
lea cârpa şi leagă capul
Şi se *nvăleşte cu sacul
Și s'alătură cu patul.

După ce pleacă bărbatul,

Cum mi-o'mboceşte dracul
- Şi se iubeşte cu altul!
(dem):
.

Drag

i

Mt

7.

mi-i,

" Foaie verde stuf de baltă,
Când eram. la mama fată,
„Cât eră. noaptea de. vară,

!
.

6.

-

: Detă

gi:

vere,

Grag

„4 Dar la colțul prispei mele,
"Tor lătrau două câţele;
Nu-s căţele lătrătoare,
Ci babe fermecătoare,

„„Să mă farmece pe mine,
Să trăesc cu. badea bine!
10.
Foaie verde de cicoare,
Azi îi zi de sărbătoare,
Sau strâns fete la strânsoare,
„. Să ne lăsăm la izvoare.
Foaie verde lăcrâmioare,

Făcui cu ele-o prinsoare,
Să fugă toate la vale:

„.. Pe:cari le-oiu 'căpătă,
Pe toate le-oiu sărută.
Foaie verde şi-o laleă,

Fug fetele şi nu prea,

mi-i vere,

Se fac a se 'mpiedecă,
Că doar eu le-oiu sărută.

Drag mi-i, vere;-vară-ta:

* Mi-i mai dragă soră-ta!
—De

Ele fug, iar eu le prind,
„Eu le prind şi le. sărut.

şi-i dragă soră-mea,

Prinde ?n horă lângă ea;
Dac a râde şi-a jucă,

Până n vale la izvoară,
Nici o mândră nu-mi scă-

Să şui hine că-i a ta;

„pară!

De n'a. râde, n'a jucă,
"Să te speli pe bot de ea!
':" (Negrilești

e:

:.

"Toată noapte-am tremu-

Sa

La un

II.

aa

„Tat,

colţişor de gard

Dup! un.pic de sărutat;
“Intro groapă cu urzici
„Mi-am fâcut pielea; beşici!
e

1. Prinde-ze m.horă lângă ca,

— Foaie

verde. de cireş,

Mâi bădiță Gheorghies,
„» „Ce mă ?ntrebi drumul la

Sa

Eşi?

— Foaie verde mărâcin,
Aș plecă şi nu ştiu unde;

Aş plecă la puica'n ţară
Ş mi-am prins picioru'n
„-

„scară !

Pt

“(TeAĂ LULIESITARĂ );
.
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BUCUREŞTI
14.
” Foaie verde“bob orez,
: Haideţi, haideţi, măi băieţi,
Colea:"n deal la Băltăreț,
Câ-s fete cu .ochii verzi ;
“Tor să vezi;- sâ le visezi!
Frunză verde de agude,
„Hai flăcăi, haideţi la munte
Și mai mici şi mai mărunte,
Cum le vezi, le scoţi din

Cine vine pe la 'vie?
Ilieş cu pălărie,
.:,
- Cu cordica vişinie,

Jumătate

stânjinie,

Dare-ar

la lelea să vie!

Mândra

frige de-o găină,

„Mi-o

frige, mi- o:tume-

neşte,
“ Pentru-ariează- MI-O gă„teşte i !

Haideţi,

(Cosmeşti.)

prin colnic

Râşchiind la burungic.
De trei zile râsuceşte

,

Şi pe fus nu se zăreşte;
Raăsuceşte de trei zile
i pe tus nu sunt trei
„fire,
“ Ălta ZIS-am tiriplic,
.
Ce să-i fac, să-i zic,
să-i. zic,
Să vină la minen "crâng?

Scoase vin de sub mantă.
Nu ştiu cum dracul fâceă,
Peste mână mă loviă,

Paharul că mi-l vărsă...
Că mi-a fost gura legată,
De n'o sărutam. odată! Zis-am leana şi. o răsură,

O văzui într'o trăsură
Şi mă luâi. după ea,
„Că doar.gur' oiu sărută,
“In fuga mare, am dat,
"De-o piatră m'am “piedecat,
Tot ași mi Sa "ntâmplat
Și-am râmas nesărutat.

:

15,

Cu papucii lip! lip!-lip!

„Dădui şi eu pe coleă,
„Şi pe mine-mă 'ntâlniă

băieţi, la oraş,

Că sunt fete de pripas!2

Foaie. „verde: tiriplic,
“Trece Leana

minte!
arțăraş,

Alia zis-am

13.

- Sa dus popa la pădure
Cun 'topor!' şi co secure,
Sa "ptâlnir'' Co fată: mare!

—Bună- ziua; fată mare!

.

!
:

—Mulţămesc' sfinţiei tale !
—Dă-mi guriţă de-o gus1
tare!
——Pârinte, sfinţia ta,
Eu guriţă nu “ţi-otu da,
Minţile ţi le-oiu fură

Şi-i păcat de dumneata,

Dacă” „te- oiu "scoate: din”

“minte,
Că eşti om: în: „cele sfinte!
(N regrilești:) :

i
!

1

"16.

Leliţă din dreusor,
Ai..ştiinţă că mă ?nsor?
— Am ştiinţă, dragul meu!

—Şi nu- şi pare, leleo, rău?
—Nu-mi pare, bădiţă, rău;
“De-i luă- -0 ?n satul

tău,

Ştie lelea ce fac eu;

De-i luâ-o ?n târg la noi,
Noi trăim tot amândoi !

1. Darc-ar Dumnezeu, să vină la lelea!
2. Se suprimă apoi un cântec influenţat, *
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Dacă-i cumpără ;

17.
Foaie verde avrămeasă,
Se mărită mândra noastră.
„Mândro, nu te mărită,

„Pân” sa coace cânepă,
Cânepa-i sglăvocul verde 1,
Pân' Sa coace, este vreme
Şi-atunci te ieau, nu te
“teme!
18.

Mariţă, Mariţă,
Tânără fetiță,
Eu m'aș îndură

De ţi-aş cumpără
Cercei şi mărgele

Pentru-a ta plăcere!
—Ba, ba, domnuleă,
Nu te supără; ..
„Cercei
am purtat,

„Nam

avut bârbar,

„Nici. amurizat |
„—Mariţă, Mariţă,
“Tânără fetiţă,

Eu m'aş îndură,
De.ţi-aş cumpără, :

Mândri papucei

„ „De cincizeci de lei!
» —Ba, ba, domnuleă,

Nu te supără:
Papuci: am „purtat,
N'am avut. bărbat

Nici amurizat!
—Mariţă, Mariţă,
„ Tânără

fetiţă, .

"Eu

m'aș îndură

„De

ti-aş cumpără '

" “Rochie .de .mătasă

"Dintr'o. mie-aleasă !
—Da, da, domnuleă,

Nu te supără . -..

„1.:Cânepa-i cu:sglăvocul verde,
2, Poate:

Să mă-vâre în-păcate.

Am avut bărbat
Și amurizat,
Aşă nam purtat,

„Nu mi-au cumpărat!
19.
Puicuţa .cu ochi căprui,

„Mă tot cheamă prin rădui,
Să mă scoată din păcate?
Nu ştiu, m'a scoate ori ba,

“Ori mai

tare mia băgă!

(Novaci-Gorj.)
20.

Ss

Frunză verde măr mustos,
= “Făote,: neică, sănătos,
Ca un trandafir frumos;

"Şi eu să fiu sănătoasă
Ca o floare
([dem.)

la fereastră!
Fi

Foaie verde sălcioară,

„Aseară, alaltăseară,

“Mă plimbam pe ulicioară,
Zării puica la portiţă,
Bună ca o prepeliţă.
"Eu mă dau lângă portiţă,
Ea se dă după portiţă;
Eu îi râd şi ea îmi râde,
Inimioara mi s'aprinde!
„ (Țigănași-Iaşi.)
22.

Foaie verde şi-un mărar,

„Măi bâdiţă pădurar,

Lasă-mă sub cel umbrar,
„Sub umbrar, sub cel arțar,
. Cu „mi-i "mândra tinereă,

» Să fac dragoste cu ea!
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—De ţi-i mândra tinerei,
Sub umbrar nu te-oiu lăsă,
„Căci face păcat.cu ea
Şi măscăriți dragostea!

Şi tot are şapte, opt;
Şi vlădica că-i vlădică
Şi tot are-o ibovnică.
Dar bobocul din flăcăi,
Să nu aibă două, trei?

(Buciumeni.

la să ţi le ?nşir-pe nume:

„_—

Părinte, sfinţia ta,
„Mă rog, ce te-aş întrebă:
„Nevasta care-i frumoasă,
“lertatu-i ca să iubească?
Nevăstuica cu bărbat,

Să iubească e iertat?
„—Şicu mine.şi cu tine,

- Numai să nu ştie nime;
"Şi cu mine şi cu altul,
Numai

să nu ştie satul

Şi să -nu afle bărbatul;
Şi cu

mine

şi cu-oricine

Şi cu popa din alt sat,

“Să iubească i-i iertat,

Că popa

nu-i dă păcar!

Una-i Chira Trandafira
Şi-alta-i. Mărioara mea,
- Care-mi fură inimă!

26.
Ş'apoi,

frunză,

Ilenuţa țese pânză

ŞiGhiţ'o chiamă din frunză.
.— Taci, Ghiţă, .nu mai
strișă,

Câ te-aude'cinevă!

"—Las
.
:Mi-i

„Şi

saudă,
ibovnica

„Câte fete-s și neveste,

„Ca Marița. nu: mai este.
:... Ma dusei la șezătoare

"Şi-am. văzut. O mândra
mie,
floare,
„Şi-am gândit că-i a mătale
„Şi-a fost a lelei Păunei,
“Care.Sa iubit cu mine.
„.Pusei mâna ca s'o ieu
„Şi-i jurai. pe Dumnezeu,

„Că

pe alta n'o mai ieu;

:: Afară.de

dumneată,

„Nu: mai am pe. nimeneă!
Foaie verde iasomie,
- Cine ştie, cine ştie,

* Câte fete de felie

Imi mai trebuesc şi mie!

Protopopu-i protopop

nici nu-mi
"pasă,
frumoasă

şede “n răsboiu și țasă!

24.
Câte. sate am umblat,
Ca Marița nam aflat;

ş'apoi verde

27.
Foaie verde foaie lată,
“Pentro

lele blăstămată

In cătun cânii mă 'latră;
: Pentr'o lele.de muiere,
„Nicio

fată nu

mă

cere!

„28.
Foaie verde: de stejar,
Iubesc fată de crișmar.
Foaie. verde rosmarin,
Eu cer un pahar de vin,
Ea-mi întinde. chilul plin;

— Frunză verde măr domnesc,
„Scot «parale sâ plătesc,
Spune .că nu-i trebuesc: —Frunză verde pelinită,
Strânge banii; măi: bădiţă,

„Deseară să-mi dai guriţă!

29...
Foaie verde, foaie lată,

::Mânam plugul spre bucată,
Scoase: dracul -o 'nevastă,
“Tor din satul: dumnea:
“voastră !

Foaie vende puiu de nuc,
„Mă dusei Miercuri la târg,
Văzui mândrele băluc;

“ Uitându-mă după ea,
-

Mă

Rupse boii cârceid. „ Nevasta! seamă-mi luă

„Şi dacă banii-i mâncăi,

băiete, ţin-te bine,

„Mă pusei să vând doi cai,
„De: vin că'-mă- sâturai.

Ochii mei nu-s pentru tine;
De

tei uită 'n ochii mei,

- Acunii iar mi-arde de sete

“Ai să-ţi pierzi juncanii tăi!

„m

băui

ȘI banii că-i isprăvii.

Şi din gur' aşă-mi zicea:

„Măi

dădui şi eu în rând,

Şepte. oci de vin

Și eu

bani

nuam, "băiete,

“Vândui moşia, din hat

30u

şi maica “ia -blăstămat,
„Sâ nam 'loc de 'sâmânat,

Mândră-i i lumea, cut Li

i Nici iemaş de dejugat! 1

dragă,
Mie mi-i cerneala neagră.
“: De-oiu zice 'odată: «dragă»,

i

ia

34.

i

”

“Foaie yerde peliniţă,

Limba 'n gură mi se leagă

In! vale; la fântâniţă,

- Cu fir de: mătasă: albă,
Vin, puică, de mi-o desleagă!

„“ Rage-un bouşi-o copiliță(!)
"Boul rage, fata? ngână
Şi lon aşă-i zicea:

„Taci

copilă, nu 'ngână,

Ca să-mi

— Cinet$ cine ştie,
-Ibovnica. să şi-o. ţie

strig ibovnică !
'ariantă,

Cu:pâne şi cu masline,

|

. Foaie :verde 'şi-o sulfină,
“Rage-un bou înu”o grădină,
“lese-o fată şi-l îngână :

-- Cu'rachiu de discobine;
- Dimineaţa rachiaş, De ameazun păpânaş,
”. lar seara .un .Struguraş !

„— Taci, fetico, nu 'ngână,
Că nu .rag 'eu “de: 'geabi,

” “Ci mă plâng şi mi spun
PER

Foaie. verde: de mătasă,
Noaptea-i vremea 'ntune-

coasă,
„»-Nimerii la altă casă,

: De când'soața' mia lăsat,

Cu lumină la:fereastră,
"Cu femeia: mai: frumoasă
„Și bărbatu-i dus” de-acasă.

Cânderi dragostea dulce,
Pe bărbat dracul l-aduce!

Mănânc
.

fânişor uscat!

EI

35:

“Frunză "verde. trei pan-i

I

“1: Se suprimă un cântec de viciu.
E

”ijeleă,

“Cai. mi-a murit soţiă.
- “Când.-:eram - cu! soţiă,
: Mâncam iatba. munţilor,
Beam apa! izvoarelor ;

II

în

Ia
a

i

ri

.slice,
:
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Nici o mândră

nu-ţi mai
zice+

„—Nu

mai bea banii, voi- ,
nice,
„Că banii ţi-or trebui,
Dacă” iarna a veni.
Că banii se fac cu greu
Şi se cheltuesc mereu;
„Că banii se fac la ţară
„Şi se cheltuesc pe-afară;
„Că banii se fac ]a câmp

Şi se chel

la târg!

_
Fru
e-Tipirig,
”. Purcesei . Miercuriîn târg

Cu şapte cai de vândut.
“. Lăsai murgul întrun dos

Şi plecai în târg pe jos,
Sâ văd caii cum se vând
Şi galbenii cum se schimb

ŞI văzui mândrele bând.

Mă dusei şi eu în rând,
Băui azi şi băui mâni,

Vu

NI

Leliţcană
din Nărteşti,
Geaba te mai fuduleşti,
Că aseară prin :noptat,
e drum mi te-am sărutat!
e_ricnești

„i. Nici o' mândră nu-mi mai
zice

„Nu-ţi

mai bea banii,

ae
:. Că

„

.Voinice,
banii ţi-or trebui,

1": Pe

când te-i

căsători!

Tot cu oca şi cu lelea,

"Pân” ce rămăsei cu pielea;

:. “Sărămân numai cu sbârciul,

„. Să seamân cu: pricoliciul !
36,

- Dragoste nu prea 'nţeleg,
Când mă pun fete s'aleg,
- Căci alesul râu. îmi face,

„Când. toate fetele-mi place!

ori,

Te apuc de subsioară;

„De-i mai răcni înc” odată,
„Eşti a mea pe. viaţa toată!

8,

)

Badea meu nu bate dru-

mul,
Tot trimite ca nebunul
Pe streini ca să-mi tot ceară

- Guriţa pân mai deseară.
leşi, bădiţă, la -iveală,

„Să ne punem la tocmeală;
Eu să cer şi tu să 'lași,

“Calfel suntem păgubaşi.
39.
„Badeo,eu nam

"“Băui patruzeci de :zile,

“Băui' șeaua şi-un taftur
„Şi pantalonii din ...

de două

Te sărut pe ochişori;
- De. răcneștia treia oară,

.
săturat, .

;“Tu să-ţi caţi pe alta'n sat,
Te lași de dragostei vara,

Mie-mi placeae
m toată.seara!
40.

i

Frunză verde de mătasă,
Dela noi a treia casă,
; Este-un deavol de nevastă,
Nu mă lasă să ţiu casă,

„„. Dă cu spuză pe. fereastră,
„Să

mă frigă,

ie

să mă arsă!
1.

“Frunză verde de cucută,
Parcar fi treaba făculă,
Că 'ibovnica nu-mi. vrea
- Nici de bun 2 nici de bătută,
Parcar

fi treabă

făcută!

1. Nici de bine, nici cu hinele.
Pamfle,

Cântece de ţară.

11
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„Că dacă pornesc la ea,

2,

Mă apucă fâr' de veste,

Foaie verde busuioc, . Am ajuns la uruioc,
Pânzi-i lată, ?n patru iţe,

- Nu ştiu ce pentru neveste.
"O nevastă frumuşică,
Frumușică, subțirică,

Ca să-mi fac mie catrinţe.

Care noaptea ?n cale-mi

Foaie verde măcieş,

:- Şi bădiţei sumăies!
Nu

Măi

bădiță, maicăcta,

Stau la dânsa în grădină;
Când e noaptea “ntune-

„- vrea,

Si-i dau şi ei de 'ngropat,
Că de ea m'am săturat.
Câte n lună, câte "n soare,
Mi-a stârnit în gura mare;
Câte ?n lună, câte ?n stele,
Dela ea am vorbe rele.

N
O

coasă,

'ntâlnesc pe lângă

ceaţă |

Şi bărbatul nu-i acasă.

D'apoi, .puică, lasă, lasă,

„Drept la tine-am să pornesc,
“Că-i cam mult de când ră| resc !

noi să ne iubim,

„Că doar mă-ta-i gură rea
“Şi îmi strică dragostea!

45.
—La oi, la oi, măi mocane,

43.
Bădiţă, la probitit,

Măi măcane, măi,
„ Câ-ţi mor oile de foame,
"Măi mocane, măi 2!
Nu la fere, la părete,
-. Că-ţi mor oile de sete.

Bine te-ai fi nimerit;

Eşti mai bun de cel popit
“Decât de ibovnicit,

De cuseară până ?n zori,
Tu îmi stai pe pat de flori;

Că de dragostea din carte,
Niciodată n'are parte!

„Tu

A

a
Foaie verde foi şi iarbă,

Bine-ar fi de n'ar află,

1. In pron. pop., fopi, preoți.

2. Relren.

mereu!

„. Cine 'vrea ca s'o cunoască :

„Tu

să stai să le păzești,

La fete să nu gândeşti!
—Oile piară de foame,

dină,
Câtu-i noaptea mai senină,

- Dapoi mândruliţa mea,

sbierau

pe pragul
meu,

Datoria mocânească,

In grădină lângă nuc!
S'o “ntâlnesc în cea gră-

Focul inimii să-i iasă.

îmi dormi

: : Oile-mi

Mult puicuța mă întreabă,
Cum de-o seamă nu mă duc

Ori sub salcia pletoasă,

casă;.

Când îi frig şi cându-i

Eu i-aş da pânză de ochi
Şi tulpane pe la pochii
Și-o basmă de. serafim,
Numai

Când îi noaptea mai se„nină,

ştiu, vrere-ar ori n'a

ae

pică,

„+

N'oiu uită ce-am învăţat,

„

Ce știu fetele din sat.

—Oile că'sor râri

„ŞI tu 'tare-i păgubi!

—Rărească-se, măcar toate,
Dela

fete

nu:mă

scoate!

:. Variantă,

NP”

"î* :Bună-i
ii

»_

De-oiu dormi,

brânza din bur| siduf,
i

pg

Buf,“mocanej buf!

i Bună-i şi cea. din''găleară,
"Buf, mocane,-odată! 1
Ala
oi, la oi, măi mocane,
Că-ţi. mor. oile de foame;
TINA La oi, la oi, măt băiete,
| , “Gni „mor. oile de. sete,
| Nu te, duce 'n sat la fete;
4 -Nu.la
“fete, -la părete,
Câ-ţi mor oile de sete!

„îi .. Dacă eu. te-oiu “inşelă,
„
Fusdragă, mă-i blăstămă,
1. Dumnezeu'mi'a 'blăstămă :
„Să mănânc din gura ra,
"Să mă' ardă ochii''tăi,
"+" Să mă leg în părrânjei,
„1Cu lanţuri de răiefei,
4 Ori să mă "nec pe uscat ;
Iaca, cum m'am blăstămat!

46.
E

50.

ae

git
Ce tâlhari îs cei flăcăi,
Şi tâlharişi nătărăi !

„Când te prinde:
nu
De

'cumvă

nu'ai

Frunză

M'a cătat, m'a lecuit,

«* Când
a fost de *mbolnăvit;
“Când mă 'dureă vreun pi-_

vreo

treabă, .

tr
clor,
«Imi râdeă din 'ochişor.

"Iar când mi te-au prins în
mână,

"i! Când mă dureâvreo măseă,

Gându-i stă o săptămână,
Cum să te mai prind” odată”

»: Pe'obraz.mă

III

Z

Ea
„1. —Leleo, câticei. pe guriţă ?

RE

iq]
IO

ia

.

Foaie verde. fir, de in,

„Patru:

Leleo, de-acum nu maivin,
Să ştiu. că Sar

it

întâmplă

-î: Să. mă :mai' întinerească,

„Cu băieri de lână „moale,

Cu: zale.şi cu mărgele,
„i La mijloc.cu floricele ;
„.":La:mijloc doi: bujorei,
„Cum sunt ochișorii tăi!
e

culcă,
"Când 'bădiţa mi-a plecă ;
versuri

bună şi'din

trință;

mocănească,

1:-Cu canafi roşii pe poale,

ea 48 ci,
Tot strigă vecinele:
«Te; culci cu' gâinele !»
Prăpădi-v'ar Dumnezeu,
Dacâ-mi purtaţi rostul meu!
M'oiu culcă când m'oiu-

"Ti

galbeni şi-o ca-

i: ŞI-O! câtrință

„ŞI mi-ar crăpă inimă!

1. Se scot aceste două

sărută, ”

: Durerea :mi-o'alină |

ȘI cu 'leaca, tu-i faci nadă !
IDR

verde româniţă,

Am iubit o porumbiţă ;,

ten-

treabă,

cum dor-

ei
miţivoi,
Badea n'ar veni la, noi!

; +. Sus pe cerii lună 'plină,
străine:

tejehea,

Buf, mocanca

mea!

ii

ati

îi:
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„+.

Ziua cu noaptea seugină,

i, Dar eu noaptea n'am doria

d

-:::i

„mit,

Nici un ochiu n'am aţipit,

* Dragostea de, morăriţă,
Stă ascunsă prin tărâță,

+. Prin

Ibovnicul mi-a venit;
Cânii că mi l-au: simţit,

-tărâţă pe'la

moară,

: Cum te prinde, te omoară!

“Ibovnicul mi-a fugit,

„Dare-ar moartea în cei
!
a.
câni,
Dare-ar moartea în străini!

i
|
_

ă 54. i

Ș Vrea: mândru; ori nu
ae

dă șhip să te "ntâl-

„vrea,

* După: vrere noii: umblă ;;
- “Cine'ntreabă nuzi detreabă;.

|
„neşti,
„Viata să ţi- o drăgostești !

Ta

luă aşi nu” ntrebă !

F elurite.

“Unul Sboară Şi: sse "duce,

"Unul rămâne şi plânge.

- “Liiac verde” crângos,
„Şede :badea mânios,
Şi arată cu Ponos.
Las „să. şeadă “sănătos,
Gasesc. altul mai: „frumos ;
Maide soiu şi mai de viţă,
Nu'ca.el o rămășiță!

Să; nu „zici,

mâne,
“ţii „boala dela mine!
SN (eri ja- -Covurluiu. )

tu
Ce

2.

„Şi cu-a bradului.
i: „Hai; teiule, hai,
“*Cuny arsă te; tai,

la 'Ploeşti 'pe-o:mărgioară,
trestioară,

:. Zace-un ivoinicel.- de: boală

!C'un topor! tăics, m

zi ŞI-L păzeşte-o fată
: mare. .

':Cun Aăcău frumos
Co bardă tăioasă,
Co fară frumoasă ;
.„Să te, feţuesc, .

1: Co lumânare: de :ceară! Lumânarea, Sa-topit, |
+ Puişoral na murit!
„Nu: Ştiu; zace! ori se face,
* Câ; suriţa nu-i :mai tace.

„! Să, te .zugrăvesc,..:

„Să

—Zatci, „puiule, oriţescoală,

„Ca doi, pui. de turtureă:

;.,„Vauzi; trenul şuerând,
..

“o

de

imperativ negativ:

te fac icoanăl,,e.
+. (dem)...

Ori îmi dă și mie boală,
Să zăcem alătureă,

1. Împerativ

i:Pe da miez - de “noapte,
frunză se bate ?

Frunza: teiului

Foaie verde. sălcioară, -

îi La” casa cu

pe i

ta

des întrebuințat în loc de. ieă

si luă iii

mâne;: poi-

iu

e

a

Imprumut

e)

dela

acelaş.

.

-
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I; hai,

hai!

+, Eu mă duc, ţato,-mă duc,
UL,
hai chail

„„Zis-am,, leana „trei mas-

Ra
line,
Ce făcui,:nu făcui bine,
i» Aveam car cu patru boi
Şi-l dădui pe ochii tăi; |

;. Dă-mi gura,să ţi-o. sărut,
e
a,
hai, hai!
„Bu
mă duc, ţaţo, mă duc,

Da

în hai, hai!

Să, ţi-o sărutde

Să-mi, pâră

Alta zis-am trei masline,
„Ce făcui, nu făcui bine:

pe jos,

locul frumos;

“2 Aveam:
cal și Co trăsură
i Şil-am fost dat pentro gură.
„_“ Foaie” verde” trei aglice,
1. “Bat-o focul gură” dulce,
„:
“Sărâcie fără price;
12!
*Pentr'O gurăşi ochi dulci,
„7 Rămăsei să "port opinci!

"Să ţi-o sărut de călare,
Să nu-mi parădrumul mare!
e

»

+—Foaie verăk7 foaie lată,
“Eu: plec,'neică,în armată,

"Tu

rămâi! plângând

la

i
site i poartă
„2: ——lea-mă; neică, și'pe mine
„Să! fac armata cu 'tine!
--::——Bucuros eu te-4ș :luă,

2

:*- Dacai
fi o floriceă

Seara mă duc la mucoasa

3: “Te:aş pune
"n" piept la tu-

i

Eu re-aș pune la capel,
face-armată

cu el!

1 nui. "i Ce.tot caţi, leleo, prin
ai

—Măi: băiete, fătul meu,

De trăesc înnăcăjit,
De ţin” traiul cu zărraiul
„it: Şi:ţin casa: cu: mucoasa !

ta

ii

“M'a -legar de: capul “tău:

„i: Ţi-oiu da galbeni cu lopata,
” Deste-i :logodi' cu-fata !
îi, Cu tine m'am logodit,

bobocel,

„iii. (Jud, R-Sărat.)

"Că'mi-a plătit tatăl. tău,

„ii

Dică,

1:1:"Ş-face-armată” fără” frică. '
Aş

:“(Tg-Oena):

Sat?

; a: N'ai copii de. legânat,
„i, „Nici „bărbat, de sărutat ?

„Foaie, vetde

—Copii, n'am, de legănat,
își: Bărbatul l-am, fârmăcat,
„Ca să nu-şi mai dea de leac:

ap

i i COaTNĂ,

«1 De-aş „ajunge. pân” la

toamnă,

Leliţă loană 2,
: Să „beau vin, să: mănânc
"ta

1. Se suprimă apoi un cântec viciat.

2. Refren.

i

poamă

Delijă Ioană,

pe

Sâ ru se mai scoale-un an,

îm

n

„ia

„La cap i-am pus un bostan,

La picioare: ițele,
Să-i iea dracul minţile! 2: |:
OO

ştie' că cu muncesc, -

—lubeşte-mă că-ţi plătesc!
—Mi-ei plăti, mi-ei răsplăti,
„i "Pe. tine: nu te-oiu iubi;

"> Mpreună cu dumneată !

: : Dalai fi un

ae

Toată ziua trag cu coasa,

"Nu

i; * lar de-ai fi o floricică,
!

m

"1. Şi eă Cată s'o iubesc,

dili “Te-aşpune'n pieptlamantă,
„Aş face serviciu îcu ea

pia

„..

„poamă,

0)

|
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Si beau vin de poamă
coarnă,
Sâ:mă plimb din cramă ?n
E

Să beau

cramă,

vin, să frig păs„ramă 1!

DE 13:

Pusei şaua pe doi cai,
Trandafirule, .

' Şi plecâi “la: rai, la rai,
Trandafirule 22,

La raiu nu putem întră.
„De mirosul

10.

Fosie' “verde. şi- o. alună,

Am

EREI

un. pom în bătătură,

Iqii

„Luaş tăiă să-l :bag în sân,

„Pe-o lamură are-un spin;

„L-aş tăiă să-l bag în tindă,

* Lămurile-i. bat în grindă ;;

Loaş tăâiă să-l bag în casă,
“ Lămurile nu mă lasă ;
L-aş tăiă să-l bag în “ladă,
Lămurile-i

bat În, coardă;

„ L-aş tăiă dar nu mă; dur,

“L-aș lăsă, poame nu face”

| ȘI de face, “nu, se, coace!

|

“Foaie verde lemn uscat,
Maică, rău m'ai blăstâmat,

Să

n'am

„Din

parte. de- alina!

picior m'ai legănat,

„Din gură m'ai, blăstămat,
- Casă

Foaie verde viorele,
Dragă şi iar dragă,
La vale, la Fântânele, Dragă şi iar. dragă =,

„Mai la vale, pe Sacele,
i. Cântă-mi, două: păsărele.
„Cântă şi. se. tânguesc,

„. De. dragoste-și - pomenesc:
—Leliţă, dragostea noastră,
„A rămas ca plugu' n coastă;
Vântul.

“TI.

florilor,

"De dragostea fetelor,
„De orcălul. Preașeor!

bate vălurele

. Şi-mi 'aduce dor și: jele
-De. pe la puicele “mele ;
Le iubiam de mirittle
„+ Şi le lăsam singurtle,
_ Cu

mult. „dor, „cu. multă
jele! :

fiu amurizat,

Să tremur pe: lângă gard!
Hai de-a

„12.

„Foaie. verde odolean,
Câne un cuc, un'cuculean

Şi-l ascult un căpitan
Și co fată de Oltean.

Căpitanu-i Moldovan
pe deasupra-i cu: caftan.
Cântă cucul pe. pelin,
ca ne-aşteaptă trenu ?n
drum |

"Şi-a mai zis badea Andrei,
Să dim durei

Cumiătră

4. Se suprimă apoi un cântec.

numai trei!

Hai de-a dura,dura,dura,
Săârută-Var neică gura,
Nu” la toate, ci n una,

"1. Refrenul se :aude: şi:
2. Refren.
3, Idem.

ra,dura,dura,

Sărută-var neica. gura,
Nu la toate, ci la una,
Pe care-o. chiamă: Păuna !
Hai de-a dura,dura,dura,
- :Sa: dăm dura 'nu mai una;

Ioană!....
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Pe care-o

chiamă

Pâuna;

Şi-a zis badea Caramici,

Să dăm durei numai cinci,
Şi-a mai zis badea Năstase,
Sâ dăm durei numai şase.
Hai de-a dura,dura,dura,

" Sărută-v'ar neica gura,

Nu la toate, ci la una,
Pe care-o chiamă Piuna!

Să n'am

Și mă întrebi de ce mă

doare,
ȘI mă ţii cum ţine-o floare!
(Buciumeni.)

16..

„_

Floricica
„Pe

malul

20.

bobului,

doarme şi visează ;

Ce folos de visul lui,
Dacă nu-i şi mândra

lui!

17.

18.

Că-i mândra'n loc depărtat:
Să te duci încălecar :!
Varianta

1,

Foaie verde alior,
A plecat nenea. lon

Și-a lăsat calu? pripon,
Priponit de-un alior;

Cântă cucu n curătură,

Aliorul 's'a uscat,

Dare-ar Dumnezeu o bură
La puicuţa n bătătură,

Să crească o floare mură 2

!

(Negrilești.)

19.
Foaie verde foaie lată,
maică,

vale ?n grădiniță,

Paște calul lui Gheorghiţă,
Priponit de-o lămuriţă,
Lămuriţa s'a uscat,
Calu-a tras pân” a„scăpat.
Aleargă, Gheorghiţ-a„leargă,

- Guriţă n'âi sărută,

Ghiţişor cu calul breaz
Şi se spală pe obraz
ȘI se şterge cu dulamă,
Să-şi dea Măriuţa seamă,
Că nu i-a cusut năframă!

ŞI una mai stânjinie
La Ghiţă pe pălărie!

Colea m

Că dacă n'ăi alergă,

Foaie verde de aclaz,

Cine trece pe la iaz?

Avui

Foaie verde peliniţă,

Siretului,

Paşte calul lorgului,
Murgul paşte şi nechează,

lorgu

parte. de bărbat.

Dat-a Dumnez
şi-a
eu
dat,
Şi-am ajuns la măritat,
Mândru om că mi-am luat.
Mâi bărbate, zile ai,
Că tu vorbe bune-mi dai

avui tată;

„ Taică-meu mă suduiă,
Maică-mea mă blăstămă:
"Să n'ajung la măritat,
A
a
1. Cred că marie; negru muriu
"2. Să te duci călare.

Murgu-a tras pân” a scăpat,
La Ileana a plecat,
Drept în poartaei a dat,

De trei ori a nechezat,
Poarta s'a cutremurat,

Ileana sa deșteptat!
leşi Ileană, pân” la poartă,
De_vezi ce jale te-aşteaptă!
— i-am zis verde şi-un
dudău,
Calul meu, căluțul meu,
L-ai trântit, l-ai omorit

Şi de asta

|

n'a venit?

e negrul cu lustru ca mura.
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Frunză

verde

lemn dughir,
: Murgul, ei că i-a grâit:
—Două mândre l-a iubit;
A fost voinic ostenit .
Şi de asta n'a venit!
Varianta

2,

Altă foaie de-alior,
Colea m vale la izvor,
Paşte calul lui Ion,

Priponit de-un alior.

Aliorul s'a uscat,
- AMurgul mi s'a deslegat,
La Marica ? n poart' a stat,

"Cu copita în poart a dat
Şi pe murg că l-a 'ntrebar:

Ea —Maurgule, undei Ion ?...
21.

Foaie verde rug de mure,
Peste deal în cea pădure,
“Trec fetiţele la mure
"Şi se duc, se duc cu ele

Şi flăcăii la nuiele!

Să trec cu picioarele,
Să-mi

văd surioarele!

CEI
Cucuruz cu frunza "n sus,
Sărut ochii cui te-a pus.
-Şi te-a pus cu patru boi,
Sărut ochii amândoi;

Şi te-a pus bădia meu

Şi te-am prăşit numai eu;
EI te-a pus, eu te-am prăşit
Şi mi

te-am

“La livadăla lon,. :

Și toate izvoarele,
Să rămâie pietrele,

„Să le bată soarele,

Să trec cu ciobotele,

Sâ-mi sune potcoavele,

Să nvaudă mândrele!
Vaviantă,

Bată-te legea: de Olt
Şi plaiul Craiovii tot;
De
Să
Să
Sâ

unde trec luntrilă,
bată pulberii,
râmâie pierrilă,: ...
le bată soarelc,

.

Porumbiţa nare somn.
Păsărele. cârdișor,

“Toate vin

noaptea de-

“să te. adorm

la mine?n

adorm;
brață,
Sa te satur de dulceaţă !
(Neg ileşti.)

25.

Oitule, Olteţule,

vii tare tulburat,
plăghii şi cu “butuci
capete de cai murgi?
“săcă-ţi-ar „apele ;

îngrijit noi

Și te-om mâncă amândoi!
24.
Foaie verde anison,

22.

„Ce
“Cu
„Şi
Of,

.

(Negrilești)

Foaie verde măr mustos,

Dela Bucureşti în jos,
Crește-un merişor. frumos;
Mâr

frumos

cu. frunza

; deasă,
La

potecută

aleasă.

Dară mărul cin” l-a pus?
“Ionel

care sa. dus. :

Și nu l-a pus singurel,
C'a fost Ileana cu el.
La cazarmă n meliţie,

lov nu-i dus pe vecie,
Ci mi Sa

dus ca să viel!
26:

— Sărută-ţi-aş. guriţa!

_—ŞI eu bade pe aa!
| —Ochii şi sprincenele
Codrul cu izvoarele!
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'

ai
i
Foaie verde avrămască,
La Ileana pe fereastră,
!

Spune, Nico, ce-aud eu;
„Am aflat că-ţi pare rău

„Că te ibovnicesc eu.

„i Eu te iubesc, eu, te, ieu;

Crește două flori albastre,
lar una-i, mai stânjinie,
„La lon.pe pălărie!
„Şi una-i de. calapâr,
Şede la Ileana n păr!
(Vezi

„* Când-a crește grâu?n sat,
„Ai să pui peteala'n cap;
„.." Când a creşte 'grâu?n casă,
“Atunci ai să fii, mireasă!

aici No. 18.)

i

"31

28,

|

Cântă cucul, cântă,
„Dar cine-l ascultă?
«Două turturele, . .

„» „Nu sări, fată?n grădină,
Că te ieau Sârbii de mână

Mici şi gingășele ; '-

„.ŞI.te poartă prin grădină,

7 Cucu-i mulțămir.,,

„Să se facă ceapa bună,
„- Usturoiu ?n' căpăţină
“Și varză în foloştină 71

„2. Căci căsătorit; îi

Da-i mai'rău'
'de ele,
*“ Că-s pline de jele;-.

„2 „Bărbat
Cau avut

"ŞI mi l-au pierdut!

Ici în vale la fântână,

Două .fere spală lână ;

Una
Să

32.

spală, alta “udrugă,

ta

-Şi-anzis verde
trei alune,
:i"i' De-aş -mai fi: odată june,
«2 "Aş'şti floarea cum se pune;
Şi mi-aş pune-o la ureche,

facă lui Bujor: slugă ;

„Una spală şi suspină,
„Ca

scăpat 'salba n fântână;

„Şi-i salbă de gălbănaşi,

"Să fin drag numai la: fete!

Făcută de-un notăraș ;
- Şici salbă.de icusari,

. Variantă,

„+. Făcută de 'doi primari;

„. Şi-mi este de _irmilici,

-. Fâcută de: doi voinici!

-

-De-aş mai fi odată june,

2

Ştico-aș floarea: cuni se
i
puneş
„ ;Şi-aş'pune-o
cam pe-o urei
îi che,

„1 Variantă, i
„Colea

m vale ia fântână,

„Două. fete spală. lână;

„Una

spală, alta ?ntrugă,

Să facă lui Pântea. glugă,
„Să le-aducă” 'caş şi urdă;
„Caş
şi urdă de mâncat,

„Guriţă de sărutat! !

"

Duce-m'aș scara la fete!
a

dd

„5 =

Foate

ii *"“Bate-un

verde

cucuruz,

vântişor din sus

--- Cu, veste şi cu răspuns,

(Negrileşti,)

iŞiice

30.
-. Foaie verde şi-un dudău,

Să

veste

mi-a” trimis?

mă duc ca so mai văz,

- "Şi: de-acolo: câ s'o'ieu,

e

Căci bărbatul” nătărău !

1. Sau:
ț

--.

Și varza în glăvățină.

aia To]
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34
"Uha n sat de mă iubeşte,

“Alta nu-mi. mai trebueşte;
Una'n satdacă-mi descântă,
„.. Alta geaba.îmi tot cântă;

„Dar cântecul

de străin

Că mă duc sara la baltă,
Să prind peşte şi-o svârlugă,
"“Deseară să ne ajungă;

“Să prind smorlă:şi plătici,
“+ Dar tu, bade, un'1e duci?
"—Eu mă ducpână la moară,
Ca să macen 'fâinioatră,

„Nu,
râsbăte nici, Eni
în sân;
,
9

+

Să faci plăcinte deseară !

„Dară pân” la sufleţel,
Câtă vreme pierde el!

„35
“Foaie verde puiude nuc,
Astăzi

i

beau,

astăzi

mâ-

mâne

„Şade .Micu şi jăleşte
ȘI jăleşte şi ocheşte,

Mâpun
ni
şaua şi mă duc,
Toate mândrele îmi plâng.

" Şi.ochește
cam la vale
"Și aşteaptă puica ?n: cale.

rele;
Ci plâng de faptele mele!

Sufletul i-i plin de dor

ȘI nu-mi plâng de „vorbe

7

36.

1. * Măi mocane.
dela oi,

„Tu

;: Măi

mocane,: măi,

nai grijă: nici. nevoi,

::Măr..mocane, măi 1,
i “Tu e .plimbi „cu: zilele,

Lângă sat cu turmele;

„i:
„

La umbruţa fagului,
„ Lângă floarea macului,

Pe: dealul Răzorului,
Drumul „trecătorului;
Ca.sâ-ţi, mai uiţi de..nevoi,

;„.Pui capu! pe-un moşiroi;
;: Dragi

îţi sunt oiţele,

“Dar mai dragi fetiţele !

,

37
„Mă

Frunză verde şi-un fuior,

După

lelea

„Mândră

?ntâln
cu. esc
mândra?n
„cale.

—Mândro,.. mândruleana
-; mea,

;. Unde ţi-i pornirea. ta?
+ —Spusu-ţi-am, bade,odată,

sprintenică,

ca o rândunică !

39...
,
-—Fa Mariţo, un? te duci,
“Numan fâstă şi 'n. papuci?
——Mă duc, lele, la izvor,

“S'aduc apă 'ntrun 'ulcior,
Să mă spăl, să fiu măi-măi
Și drăguță la flăcăi!
„Fa Mariţo,eu gândesc
Ca să mi te însoțesc!
*. —Ba mai pune-ţi pofta n
cui,

Par'că. nici'n'aud ce spui!
—-Fa Mariţo, badea tău
E un prost şi-un nătărău;

Fa Mariţo,

Plec din deal, scobor în
. vale,

1. Refren. i

„_

da-i țăran

-Şi'se poartă cu suman,

Cu opinci și cu lărsine,
_"Nucţi dă nimica când vine.

"Eu cu

şapcă şi surtuc,

După tine mă usuc!
40.
"Foaie

verde

trandafir,

In
Aleg floarea fir cu fir
Şi-o "mpletescşi- -0 răsucesc,
Numai. cât să-ţi vie bine,
“Ca să ştii că-i dela mine!

s
De mine, n'ai aveă parte,
Bădiţă, de-i fi „departe ;
Peste poartă si cevă,
Nici nu t-i' încumetă!

44.

4.
Drag mi-a fost calul bălan

Frunză verde iasomie,
Cin” dracul mi-a şoptit mie
Gânduri de călugărie!

Şi bălan cu şaua neagră,
Când i-oiu zice, hi! să
"Cine dracul mi-a şoptit,
meargă; -:
“De: m'am fost călugărit!
Șaua neagră, frâul verde,
Foaie verde mâr molid,
Sbori şi nimeni nu te vede! --: ti a ++ Cândtam lost călugărit,
I-ha-hai, dorule, hai,
Intrară focul în schit ;
«Prea multe valuri îmi dai
Şi când mă călugării,
„Și: nu pot să :le opresc,
Ardeă şi mănăstireă,
i Când la puica măn gândesc! 1
«* * Călugării imi .ziceă:
Dea
te câlugăriai,
„Mai bine ochii. și scoteai !
„„(Nesr ileşti. )
Frunză v erde avrămeasă,
a
În casa moldovenească,
45.
- Nevasta “nşiră cu drag,
oaie verdeşi-un mohor,
Mărgeluşe pe şireag,
Un” re duci tu Ghiţişor ?
“Cumpârate de: bărbat;

„. Cumpărate-ca să! fie,

i "—La

„" Odoare: pentru, soţie,
" Pentru : nevasta, din” casă,
„Ca săi fie mai frunioasă !

Brăila,

să, mă :?nsor,

„„Caici fetele nu vor,
Mau aflat.că sunt, dator ;
„Sunt. dator la doi voinici
Co: sută,de irmilici; :

„Sunt. daior la doi primari

pe
Badeo, tu: nu m'ei veni,
: Dacă: nu.m ei :„îndrăși ;

„Co

sută de icusari !:

- Pentru sfârşit, vezi.
+
sfârşi?tul „dela „no. 2
id

.

.

.

-

m

ee

1. Se suprimă .apoi;un

cântec.

“Ecaie i arde de! 'cicoare,
: De. ofat 'ce' oftai! tare,

- Furca: pieptului mă, „doare;
Omul dacă ; mai 'Oftează,
Parcă

se mai

ii îi Şi noiptea. câtu-i de mare;
Cine-are dor. pe: luncă,
Da îu:Ştie luna icând 'se.culcă .
3

ușurează !

Sai
e verde. trei, migdale,
“ Cine” are dor ŞI. “ale, E
„Ştie luna când, răsare
Şi noaptea câtu-i de mare;

"Foaie verde: bob areu,
şi-al

Cine are dor pe luncă,

tău,

îi De: sar face

ferăstrău,

„Ştie. lumea când se culcă,
„Ştie luna. când 'se urcă .
“Şi mândruța când mâmâncă!

:-Ferăstrâu 'cu: pânza. nouă,
“Ca să taie minţi în: 'două,
“mi-am: prins: ândantă
cz

iz

i. nouă;

„Varianta 2.

'Terăstrăui eu pânza, lată,

“Cinci n'are:dor pe vale,

“Ca să taie “munţi de piatră,
Să pot trece la amantă,
Ca so mai sărut odată.
Ferăstrâu cu pânza mică,
Să

taie: munţii

Nu şti” luna când răsare

ŞI noaptea câtu-i de mare;

Cine nare dor pe luncă,
„Nu şti” luna când se culcă,
„Nici noaptea ' câtu-i. de
lungă!

de sticlă.

Să-mi văd a mea ibovnică.
De-arfisoare unde-i luna,
Să dau cu puicuța mâna;
ȘI când soarele-a sfinți,
Atonci ne 'vom despărți!
(Idem. )

(Comunic.

-

De ce n'am glas ca dânsul?
Cum oiu aveă glas de cuc,

Cine are dor pe vale,
răsare

Nre-

XR
Tot mă mustră cucuţiil,

.

când

de d-l L.

jeriu, Bucovina.)

De

Ştie luna

a

i. “Varianta 1,

Di
etil

„Mândro, “dorul „meu

noapțea câtu-i de mică!

dem)

(Mușeteşti-Argeş.)
Deo

a Ne

7

a]

usa

i

Dacă plâng pân <ce mă cule!
(dem,)-.:
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5

:

N.

“Foaie verde bob 'năut,
Câre puicuţe- am
„La

nici una

iubit,

n'am

gândit,

+ Dar” la-asta! de-o” iubesc,
„Nu e, ceas să nu "gândesc;
"Nu '€'ceas,''nu e minut,
i Pân” “adorm în: aşternut ;
"> (Aluşeteşti-Argeş)

„i ui, :.Foie verde de bujor,
i La fântână, la izvor,
Se 'ntâlneşte dor cu dor,
Se sărută până mor!
„Foaie verde trei masline,
a Am. avut un puiu pe lume
“Şi: mara, ştiut cum se ţine;
2 Dar iacui de: l-aş avei,
Eu

îi?

aş şti cum l-aș ţinea:

pâne şi cu masline

-2 ŞI cu mâna 'B sân la-mine.

1. Ş'-am zisverde bobareu,

* i Dare-ar bunul: “Dumnezeu,
Să” fie pe: gustul meu,
Că ce-oiu “ubi să şi ieu.
Lasă lumea să vorbească,
Amânţelul, să-mi trăiască;
:

Tot aşă, zice lumeă,

„Că dormir alătureă

1, Ca. doi pui de rânduneă!
Ea

(dem)

pi

Țezr

- Foaie verde foi şi--0 fragă,

': Ta vezi puica mea cea draşă,
mă *n-

ici
tereabăl
Foaie: verde fi de nalbă,

“L -am dat voie să-și! “aleagă,

Sa-şi “aleagă dintr'o mie,

:: Numai

să-mi samene mie

"Şi. la” ochi:şi la: sprincene
Și
„

la. dragostele mele !
(Suici-Argeş.). ri

1. Refren.

Zis- -am; „leâna alor,

Am! purces “depârtişor,
Că m'așteapt un puişor,
Ca un crin, că un.bujor,

Şi m'aşteapt | 0 puiculiță,
Ca un crin, ca o crâiţă,
Cu gura de lămâiţă!
ti

9 [E

“Bate vântul dela iimunte,
„„D'aulică,. maică,
! „Şi -mi vine cu doruri multe,
„. Daulică, „maică 1,
"Vântule,

mai “tonteneşte,

Că. vântul mă pârjoleşte.
"Vântul! mări-a auzit,
Din bătaie a liuchit,
Dorul meu n'a' mai pornit.
Ziua-i mică, noapte-i

„„mare,
Dorul mă
n prinde” n frigare;
* Foileana” iarbă, mare,

„Mă rog, inte, dumitale,
"“Ca'la un: frate ! mai mare:
Intoarce-te: de: pe 'cale
Şi du dorul meu la vale;
La bădița să mă duci

iti

Trece drumul nu

drum de, mers,

- Si văd,de unide-am purces!

„Cu gură friprâ. de dor;

ei

„i: Cu

"De sar “fica dealul şes
şişi DAE

"Şi să-i spui cu vorbe dulci,
"Că i-am mâi scris ue'răvaș,
;.Că ti" dorul. prea vrăşmaş.
„Şi i-am scris,un- râvăşel,
: Frimeată mai: puţintel,
„-Să- vie. şi el cu'el;
ŞI i-am mai scris un râvaş,

C am de-ajuns şi de râmas!
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Ascultă:-mi i plânsoarea mea:

Că iubitul are-un dar:
„Întâi dulce, --apoi amar |!

„Fă-mă, Doamne, o icoană,
"La: biserică, la strană ;
Câte fete so: nchină,
or sărută ;
"Pe'mine'

air

S:.

“La fereastra din, obor,

+ Bate murgul din picior.

"Sa. vie. şi mândra. mea,

„Şi. nu bate, ca s'adorm

„ Să“ mă” sărute şi ea;
Să. mi 'aline durerea ! !

Și bate -ca să. mă

;scol,

Să pun, şaua binișor,

„(Ia -0cna.)
[i

Ţ

“ Foale verde” şi-un bujor,

„Și-a-ar da "Doamne, şi.-ar
"1 mai: da,

LI

>

ia

Să mă duc depărcior,

“La puica,'cari mi-i dori,

- ir:

„Să-mi dea guriţă. sadorm

Vai de mine și de mine,

Go

De când bat drumul la tine!
“Vai de. mine şi de mine,

“De când te iubesc „pe tine,
2 Mi s'a fripti inima” n mine!

ză
„mine,
„Canmi-ii gândul tot la tine.
i: ui merg şi :un”mă 'ntorc,

Inimioara mi Sa ars;
“ Feţişoara' mi Sa'iras,
Mintea: la tine- -a.. rămas
Şi: “apoi: tot tu, zici: „«te las!»
„dem

„:Parcă, trec, leleo,; prin foc.

„. Picioarele merg. pe. cale,
„..: Gândul mi-i lat tinen vale;
„. Picioarele-mi merg prin văi,
„Gândul mi-i la ochii căi!

e asi
12.

_“Dorule pribea,
Ce mă faci să zac!
- Dorule „Dătâng,, ,

iz

- Ce mă. faci, să pline,
„ANegrilegti ).

Vai şi-amar, „puică- de

EX

i

Ma

=

— Foaie verde şi-un 'costor,
"Somn mi-i, mamă, ochilor,

Mult mi-i “greu sprince-

apă

pa

nelor!

1

; PETRI

.
„iri

:

15-, n:

—Du- ze, fată, de'te culcă,

„n

Pe druniui care nierg, eu,

„Nu-i fântână,-nici: pârău,

„tii Nici crișmuliță! să:.beu..
„+ Focul: dela inimioară,

Nu mi-l: potoleşte- -0 ţară,

Numai mdndra înîntr'o o seară!
„dem

Inima mea Se jurase,
"De iubit ca să. se lase,
1. La puica de care mi-i dor,

În patul lui tată-tău,

îi:

Unde mă, mai. cule şi, eu!
—ba.e eu, mamă,

ui

iai

nu m'oiu
duce,

.

1 "Ca. nu mi-i hodina dulce.
.;;;Levicerul: cel de lână,

:Miroase-a babă bătrână !
Somn mi-i, mamă; ochi:.“lor,

„Şi mi-i greu sprincenelor!
'.— Mergi, fată,işi te-i culcă,
In patul surori:ta !

!
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—Ba eu, mamă, nu nYoiu

ȘI

duce,

"Că nu mi-i hodina -dulce,
.„„Că-i aşternut flori'cu flori,
Amiroase-a. mulţi feciori ;
mamă, ochi>.Somn mi-i,
lor

„ini De. când dorului

pt
„1

- culc,
Câ-i aşternut tot cucu flori,

" Miroase-a două surori.
-: Somn mi-i, mamă, ochi: lor,

: “Tare greu sprincenelor.
—Du-te,

fată,

un” te-ai
- duce,
- Und! ţi-a fi hodina dulce :
In” podul: grâjdiuţului,
In patul drăguţului!

—Deie-ti Domnul, maică, |
zile,

gi
„.

„

az

„Cu focul la inimioară !
it
i
SERII ari
RE
7
Foaie verde mărgărint,
De când

umblu

în iubit,

Doar cu dorul mă mângâiu
„Şi-l pun sara căpătâiu.
Şi-altă foaie de năgară,
Am

intrat în primăvară,

*Dorul mândrei mă omoară.
Când o văd venind la plug,

„ Scot -din brazdă şi 'dejug,
Şi nu-mi vine. nici co
treabă

„ Vine numai de mă 'ntreabă:

„—Bade, spunede ţi-s dragă!
+ l-aşrăspunde că mi-i dragă,
“Limba “n gură mi se leagă

Oare,

-. “Mă “port pe murgul: călare

.: Pe la poarta dumitale,

"3... Foaie verdede-o lăptugă,
„1 Câtmiţi-i noaptea delungă,
"-

Mie-mi

pare mititică,

Pentru tine,-o copilică.
Alta zis-am samalare,

“Drum pe deal-şi:drum pe

pu,

iale,

„.+.-Drum pe la poarta” mătale!
„iu: De
E DE

„1.
„ii.

când ţi-am zis, fată
a
"mare,

„. Să-ţi laşi coadape spinare,
Foaie :verde și-o lăptugă,
De eşti mare, ori eşti mică,

„„. Eu te-am prins de ibovnică!
: -,(Cosmeşti,)::-.

“Aco! m'oiu hodini bine,

. Cu .mâna la.subsioară,
"Cu mâna la bărbioară,

RR

Foaie verde 'samalare,

,

— Mergi, fată, şi te=i culcă,
—Ba eu, mamă, nu mă duc,
Nu mă duc şi: nici mă

:.

slujesc!

„Cât mi ţi-i' noaptea de

“Greu tare: sprincenelor!
In patul lui frate-tău,
Mama nu te 'nvaţă râu!

nu pot să-i! tăinuesc,
Să-i spun câte: pătimesc

E

Ii Pa

e”:

20.

Sai

Foaie verde. lemn uşor,
i». -Cine“are ?n 'lume dor,
"* Duce-şi viaţa mai ușor;
-- Eu am două dorurtle:

;.- Dorulmeuşi-al
puicei mele,
„Două

doruri, două grele!

dem)
|

ii

21.

Foileana ghiocel,
„- Dragul lelei Ionel,
„Mulţi sau dus şi mulți

„n
“Sar duce,
-“-- Inima li se 'usuce, .
„ Şi-ei porni ca mâni şi tu!
„. Du-te baden- drumul tău,
„i? “Dar să-mi laşi tu dorul tău ;
„Să nu-l laşi, să mi-l trimeți,

Că

îoţi ştiu-dorul -drumeţ;

:176

„+ Să-l trimeţ
'să .vii“cu
i,

2:

Dragul: lelii bujorel, — -

ŞI

el,
„_

să vii din lună n lună,
Să nu mă găseşti nebună;

Să viipe la sărbători,

-Pe lună de

patru

ori,

Că mă găseşti în mormânt;

“De-oiu

muri, să mă

des-

”

-. Cu trei dascăliși trei popi,
>... Să-mi ieai pânzade pe faţă,
"Minte
să mă ţii în. viaţă |!

i:

: Veniţi surori, veniţi fraţi,
De mă 'mpodobiţi cu brazi.
Eu mă duc unde mă cere,
La

ii

“Şi
” Că
: Cu
“Cu
Cu

::Mă mir cum să mai trăeşti!

la sat cu soare,

„+... * Frăţiori, la moartea mea,
îi Să-mi. chemaţi:și nevastă;
„Să-mi chemaţi şi copilaşii,

fân cu lăcră-

|

„_

casa:cea. de zecere,

Fără” uși, fără fereşti,

.Haimurgule'n pas mai tare,
Să-ţi dau

-

— Veniţi fraţi,veniţi surori,

i»: Foaie verde lăcrămioare,

- Sajungem

23.

„.. De mă "'mpodobiţi cu flori;

aa
4

verde şi-o, alună,

„Că guriţa 'dela tine,
"Mă oftică, vai de mine!

Că-i, bădiţă, drept cuvânt,

“gropi,

Foaie

Torte rog, puică, de-o lună,
„Să mpaștepţi
la curătură,
„Să-mi 'dai puţintică: gură,

-mioare

apă'din strecătoare,
m'aşteaptă puica?n cale,
rachiu, cu:demâncare,
bucatele “pe 'masă,
ocaua plină, 'rasă/

2... Să mi-i. "mai. sărut” odată,
„.: Rămas bun de viaţa :toată !
„._: Foaie verde vălurele,

"La

"Variantă.

i,

Hai: murgule?n pas mai

et

Să ajung, în
Si:

Pata

podul cu' petricele,

"“"“Trece-un: cârd de: rânduEREI

-

“

nele;

"Şi nu-i cârd de rândunele,

taTe,

Şi-s ibovnicele

mele,.

»Cari m'am, iubitcu ele!

ri

mi! văd mândra sănăm” toasă,
Ca o gherghină: frumoasă!

ai

2

i

„ii? Foaie verde de. mătasă,
25

“les afară;-intru. ?n casă,
Cu inima friptă, arsă;
Intru ?n casă, ies. afară,

a

.

„Zice. verde lozioară,
Am primit: 0 veste-aseară,
„Că ibovnicul e ?n ţară,
Am sâ-l :cat''din : gară-ne
ii i au
"gară,

Inima-mi. sloboade. pară;

„ii. "les afară să. mă stâng,

„. Bate vântul; rău.nvaprind;
„les afară, intru ?n casă,
„Să mă uit la cei din casă,

„i... Co dragă!de bârtioară,

...

„5:
Cu condeju depană neagră,
îi „Ca să. vieri mai. de :grabă!

„+: Cum

i:

Cu cerneală din dugheană,

1 Să

mă vitla cei'cu milă!
nu am cuţit cu mine,

11... Să-mi pun cuţitaşu'n piept,

177
Să curgă sânge nchegat,
Dela Iana apucat;
.

.

A

>

Drumul plaiului se gată,
Dorul badii niciodată |

„Să curgă şi mohorit,
Dela

(Novaci- “Gorj. ).

lana dobândit!
V ariantă,

a$.

FE runză verde-a bradului,

Nicuşor, mustață neagră,
Vine sara şi mă 'ntreabă:

Nu-i

—Eu

fac rău că sunt bolnavă ;
Şi sunt bolnavă de-o mână,

(ud.

lună.

eşti neagră, ce eşti
slabă ?
—Sunt. neagră de felul meu

Argeş.)

—Ce

slabă

de” dorul

29.
„ Dorule, mâncă-te-ar fo: ia ai imbătrânit

cul,
€cu: totul ;

„- Dorule, mâncă-te-ar para,
M'ai

32.
“Dec-ar fi dorul ca vântul,

tău,

Can fost iute la iubit
Şi "nţeleaptă la cuvânt!

îngălbenit ca ceara |

(Negrileşti.)

'

Sar aprinde pământul !

Şi-i mai rar dorul, mai rar,
„Că pe-aicea-i loc” amar ;
- Să fii, dorule, fii lin,

„Ga pe-aicea-i loc străin.

„Când oiu fi la maică“mea,
Vin, dorale, cât ăi vrea;
Când oiu fi la locul meu,
Vin, dorule, tot mereu!
(Novaci-Gorj.)

30.

Frunză

verde şi-un dudău,
Lele, băi, de dorul meu,
Auzii că ţi-i cam rău.
-. Dar nici mie nu mi-i bine,

"Când nu-i puica lângă mine,
Când nu pot să vin la tine.
Mă

tot doare şi mhă arde,

Că bat drumuri depărtate;
Mâ tot vstură, mă frige,
Inimioara 'n mine plânge,
Când la tine mi se duce!

Ei
Lunge drumul plaiului,

Dar mai lung dor 'badiului;
Pamfile, Cântece de țară.

Giur-

* Inimioara mi-o topeşte !

Nana spălat cămeși de-o

„Şi

drumul

giului,
Da' mi-i.lung al dorului!
Al Giurgiului se sfârşeşte,
AL dorului se lungeşte, _.

—Ce faci puiculiţă dragă?

,

lung

33.
Du- te, dor, până ce-i nor,
„Că dacă Sa inseră, !

Mai

departe te-oiu mână!

- (Iden.)

34
- Frunzuliță

sămulastră,

Da-mi-te, drăguţ! acasă,

Că te-or bate-ai voştri-a-

casă.

—-Să mă bată cât de mult,

Eu de-aicea nu mă

duc;

De pe căpătâiu umplut
- Şi pat bine aşternut!

dem)
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35

Şapte creşte, şapte naşte;
Murgul paşte și nechează,
laucu doarme şi visează!
Ce folos de visul lui,

Foaie verde anison,
Scoală, Mariţă, din somn,
Şi-mi dă guriţă, că mor.
M'ai fâcut din om ne-om,

Dacă

nu i-s mândra

Că răsar noaptea prin somn,

39.

Nici nu-s treaz și nici n'a:
dorm!
(Tg.-Ocna.)

Badeo,
Ia

-.

Bădiţo,

les afară să mă stâng,
„. Bate vântul și m'aprind ;
Intru ?n casă, ies afară

Și focul arde cu pară!

pentrun
puiu,

40.

Tot las uliţa și suiu;

Și-am zis verdetrei
alune
Câte focuri sunt pe lume,

— Pentru tine, pentrun
drag,
aştept sara în prag !

Nu ard ca inima “n mine,
Ca cuptorul roș de' pâne.
Boala care mi-o zac eu,
Nu mi-i dela. Diimnezeu

38.

Iancu doarme și visează,

Și-mi este de dorul meu!
41.

Murgul paşte şi nechează,
Puica. plânge şi oftează,
gura 'mătale,

Foaie verde tiriplic,
„-Are mă-sa un voinic,
„. Tot mă portşi tot mă duc,

[a scoboar” din deal în vale,

" Să-ţ
dau gurița
i
mătale.
— Gura mea îi zăhar dulce

Și-atuncea nu te-ai mai
duce.
Iancu dealul scoboră

«Și gurița-i sărută! -

E: E

După dânsul. mă usuce,
;.- les.pe prispă la răcoare
Și mă usuc pe picioare!

m
„Frunză verde-a bobului,
„.. Pe: malul Siretului,
; Paşte murgul Iancului,
"Unul. paşte, șapte creşte,
apoi

„(Xegrileşti.)

"42..

“Yariantă,

1. Se suprimă

tău,

Intru 7n casă, nu mă lasă,
„Inima mi-i” friptă, arsă ;

mai degrabă;

37

—lencuşor,

de focul

Arde focu ?n paie ude
Şi bădiţa nu m'aude.

Ți-oiu aşterne crinișor,
„Să calci, badeo, mai uşor!

„Tot

neată,

Nu mănâncși nici nu beu;

Badeo, badeo, de-i veni,
Cărăruşa ţi-oiu plivi; |
Ți-oiu aşterne n cale nalbă,

Pentru tine,
|

pentru dum-

Mult îmi arde inimă.

6.
Să ne vedem

lui!

Foaie verde grâu mărunt,
De-ar fi dor pe cât: urit,

3:

un cântec conlus.

Niar încăpeă pe pământ;
Dar doru-i mai puţintel,
Sa umplut lumea de el. 1

>
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43.

46.

Cum

Foaie verde grâu mărunt,
Maică,de ce m'ai făcut,
„Să trăesc nepetrecut?
„De ce nu m'ai strâns de
!

Mă gândesc la cei flăcăi; ;
Cum stă vântul ci. şi ici,

Mâ gândesc la ibovnici!

gât ?

Că, mări, nu poţi să mori,
Când îu dă ferele flori .

47.

Și nevestele-ochişori !

— Foaie verde mătustat,
La crişmuţă ce-ai cătat?
-— Mariţica m'a chemat,

44-

De mi-a dat zahar pisat,

Foaie verde siminog,
La Dumnezeu iar mă rog,
Foaie verde şi-o lalea,

Cu rachiu amestecat,
Mi-a dat de m'am săturat,
Până când mam săturat,

„Să-mi asculte ruga mea:
„Doamne, lasă luna ?n nor,
-Să-mă potolesc de dor;

De-am umblat turbat prin
sat,

De fetiţă fârmăcat!

Doamne, lasă luna ?n ceaţă,
Să mă satur de dulceaţă ;

48.

Doamne, las-o "ntre steluță,

Să mă satur de guriţă !

Câte stele sunt pe cer,
Toate dimineaţa pier;

45.

“Când zorile se mijiă,
Mi Sa „stins şi steaua mea.

.

- Frunză verde liliac,
Mâni îi anul de când zac
“ŞI n'am pe nimeni cu drag!
„.— Lele,vruteai, că n ai vrut,
„Drag de ce nu mai fâcut?
Câţi dam leac şi-ţi dam

Stelele pier şi răsar,

Io-s “cu sufletul amar;
„Nu ştiu, nu Ştiu, ce-oiu
„să fac,

Ca să pic la alta drag.
Am sâ-mi ieau lumea în
cap,

alean,

Dacă noi ne ndrăgostiam !!

Să mă duc, să rătăcesc
Şi sâ uit cum să iubesc;

. Variantă,

Frunză

„Cât m'oiu .duce

„Pasere de; pe harag,

Nu mă blăstămă să zac,
Că n'am pe nimeni cu drag,
Sâ mă 'ntrebe de ce zac.

49.

Pasere de pe ogor,

"Că n'am pe nimeni cu dor,
Sa mă "mtrebe de'ce mor;
Şi nu am pe nimeneă,
Să-mi ostoaie inimă!

şi-oiu

,
umbiă,
- Cu-atâta -oiu mai viză |

verde liliac,

Nu. mă blăstămă să mor,

porneşte vântul,
măi,

e

Pentru ochi ca mura
coaptă,
Inconjur pădurea toată;
. Pentru ochi ca murele,
Inconjur pădurele:
„-Pentru ochii cari-mi. plac,
» Trei zile cu carul fac.
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Lele, ochii dumneata,
Îmi secară inima!

Cu sufletul fript de dor!
(Idem.)

50.

Se

Bate vântul dela! deal
Și mi-aduce dor şi-alean,

Bădiţă, mi te astept,
Că mă arde nu-şce?n piept;.

Dela puica peste deal;

Bădiţă, te-oiu aşteptă,
Până ce m'ei vindecă !:

Bate vântul, oloreşte,
Pe min” dorul mă mun-

e

Mândrele

|
"- Foaie

ce mă

” ceşte,

55.

iubeşte !

Frunză verde de-alămâie,.
Puiul dealul văd că-l suie,.
Dotul meu mi-l urmăreşte:

ŞI.
verde trei sfăn-

Până n tindă, până?n casă,.

joace,

- De-ar fi noaptea trei so|
roace,
Pân' te-i duce, pân” te?n-

toarce ?,

Ca să vezi mândra ce face!
Casă vezi când noaptea-i
mică, .

; Nu-i de dus la ibovnică ;
„In loc să te hodineşti,

Cu

dorul să-mi

masă,

lar în pat când s'a culcat
Și din pat când s'a sculat,
“L-a fost doru ?n sân băgat.

„Că

“Frunză

Și fâră spor .te trezești!
(Negrileşti.)

"52.
Foaie verde trei masline,
"Când gândesc, mândro, la |
une,
Nu știu, ce arde în mine;
Nu ştiu dorul, nu știu para,
Că mă. doare: inimioara !

dată,

Că dragostea-i blăstămată!.
ş6.

Puică,

Să-l tot suiu, să-l tot cobor,

n

1. Dela puica de

dac'am să mă duc..>

„Ca şi roua dela soare,
ragoste'-a să mă omoare,.

Să mor fâră lumânare!

Și-apoi nu-s împărtăşit

De câte-am păcătuit.

Sărutu-ți ochii frumoşi,
Să ne vedem sănătoși !

57.
De când eu ţi-am juruit:

„Sufleţelul meu

53

Foaie verde iasomie,
Mare-i dealul, las să fie,
- Că mi-a fost rânduit mie

2, Până ce fe vei

>

este deal.

.

„Ca şi iarba mă usuc;

(Idem.)

e

verde foaie lată,.

de dor nu scapi de-o--

Tot. cărarea mi-o păzești,

Iar ziua când să muncești,
- În picioare piroteşti

stea la

iubit,

Frunză verde și-o cicoară,.

Sufleţelul tot îmi sboară
Ca

o pasere “uşoară|

—Pasere cu pana mică,
"Vin la maica, vin în braţe,

uce, până ce te zei întoarce,

——

"Să te leg cu nouă aţe,
"Ca să stai:numai la mine,
Unde-i cald și unde-i bine,
“Că eu, dragă, te-oiu cătă,
Cu vorbe te-oiu îmbucă,
“Te-oiu. hrăni în sărutări,
“Te-oiu jucă în sărbători,
“Te-oiu sfinți duminică,
„Până când ne-om cunună!
şs.
Luna-i,
nene, după luncă,
"Toţi insat de-acum seculcă;
Eu mă uit la lună, bade,

„Şi nădejdea?n mine scade!
„ .Luna-i sus, la 'prânzișor,
"Eu aştept un. puișor.
-Şi când luna-i mai deamează,

„Dorul badii mă'ndemnează;
Badea pleacă ?n cântători
Şi-mi vine abiă în zori!
|

59.
|
Foaie verde măcieș,
.Măi uncheșe, măi uncheş,

„„Adă-ţi luntrea pân” la mine,

„Să mă duc la mal cu bine;
„Adă-ţi luntrea "ncetişor

„Şi mă iea că mor de dor;
„Adă-ţi luntrea mai de grabă

„Și mă trece că am grabă ;
-Să trec apa cu cea luntre,

«Că am, badeo, doruri multe!

tine, dorult,

Am să *nfund grosurile 7

-Grosuri mândre cu zăbrele,

Pentru dor de mândricele.

"Şi-am să *nfund şi temniţă,

; Pentru mândruleana mea!
GI..:

Boala dorului te-apucă,

Te omoară,

te usucă:

Ori să-l ai pe care-l poartă,
Ori mai bine să fii moartă!
62.

Treabă-i

multă, ziua-i
mică
Şi de dus la ibovnică,.

Ziua-ţi

pare şi mai mică.

De-o săruţi, luna răsare,
De mai stai, lumină nare

Şi-apoi soarele răsare !
63.
Frunză

verde şi-o brânduşă,

Măiculeaţa mea mătuşă,

„a mai închide cea ușă,
Scoate ciurul din covată
ȘI "'ntinde bobii odată;
Amestecă-i binișor,

Ca să spuie sositor.
64.

Frunză verde şi-o răchită,
„Rău de dragostea pripită,

Că doar graba strică treaba.

Cine m'a 'mpinsla iubit,
Rău şi-amarul mi-a dorit!

O

|

II

N'apucăi cevă să cos,

Dorul

mă

rodeă la os;

Am ieșit apoi afară,
Dorul mă ardeâ cn pară;
Dorul tău m'a mântuit,
Sufetul mi-a lobotit,

60.

* Pentru

———

.

Până

când

te-am

întâlnit!

66.

Bâdiţă, de dorul tău,

Somnul să nu-ţi pară greu,

Să nu dormi cu nopţile
Şi să numeri porţile
"Şi la gard nuielele
Şi găinii' penele,

"Şi făinii firele,
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Să-ţi lungească zilele:
Ziua lună, luna an,

Că mi-ai fost băiersărman.
Eu mi te-am îmbogăţit,
“Tu, cinstea, ţi-ai feştelit!
67.

Frunză verde foi de crin,
„Dorul nu-l pot să-l alin,
„Nici în casă, nici afară,
Nici în vânt de primăvară.
Primăvar o rândunică,
Intră ?n casă singurică
Şi prin casă că sbură.
"Alei mândruleana mea,
“ Păsărică mititică

Şi la pene frumuşică !

„Nu-mi cântă, ci-mi glă|
_ sueşte :
"Mândra mea! "cum, mai trăi

Și la mine

Ori te saiu ca pe-un pârlaz,
Că de. dor nu .am răgaz!

a
Puică, puică, eu mă duc
Şi de doru-ţi. mă .usuc,
Ală usuc.și mă topesc
“Ca săracu în. boieresc ;
Mă topesc:și am'să mor,
Tocma ?n vremea forilor,
Când îi vremea de trăit,
“Vreme de ibovnicit.
Albiniţă,

Să te duci la ea *n portăţă.
"Şi să-i spui să mă aştepte,
- Ori de-o chem, să. se deş—
ari

" eşte

"Spune-i să fie voioasă,

lar la mine să nu vie
La averi şi bogăţie.
Las-o să mănânce burcă
Şi să trăească din furcă;
Să stea până ce-oiu luă-o
. ŞI tot eu oiu cunună-o

“De

Mai lungă decât cu mine!
68.
Cine focul.te-a umflat,
Bârladule blăstămat!
Dar tot am să trec înnot,

Că nu-mi trebueşte pod.

1. Fără
ca dorul să nu mă prindă. -

dorul

lelei eu mor;

Paşte murgul

priponit,

Către mândră că-s pornit!
Ț2.
—Mă bădiță, un!
te .duci,
Nici, nu mergi şi nici nu
fugi ;
“De ce nu ţi--i duca: ducă,

De ce nu ţi-i fuga fugă?
—P'apoi dorul nu mă lasă;
Când mă prinde nu îmă lasă
Şi mă porneşte de-acasă.

Pe năsâlnia de teiu;

În vieaţa cu temeiu,
Unde cununie-a ţine.

tepte !

Paşte murgul îîn mohor,

de gândeşte ?

—Mândruţa nici bindiseşte
Şi la tine nu gândeşte !
- Rândunică, rânduneă,
Să tentorci la mândra mea.
De-i gâsi-o, dragă, ?n casă,
- Sănătoasă şi voioasă,

70.
musculiţă,

73Frunză verde bobuşor,
Bate vântul tărişor

Şi-mi aduce dor pe vale,
Dor încet şi plin de jae;
Şi-mi aduce dor: pe, şes,
_Că

din

casă. nu

mai

ies.

Şi nu ies nici până "n tindă,
kăr dorul sisă nu mă prindăi;
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Şi nu ies nici pân” afară,
Dorul să mă bage 'n pară.
Hai, hai, dorule, pe văi,

C'ai să te ropeşti pe câi!
TA

Eu să zac în cel mormânt,
“Tu să calci cel jurământ.
"Frunză verde şi-un mă-

rar,

Ai să plăreşti sărindar.
: Dar mai

Păsăruică călătoare,
N'ai văzut tu pe sub soare,
: Păsăruică, păsârei, : |

N'ai văzut pe mândra'mea,
N'ai văzut mergând lună,

bine să ieai

Să nu dai de mine
78..

seama,

seama!

i

Frunză. verde şi-o laleă,

Luna cu inima mea?

- Mult îmi cânt o turtureă ;

Parcă ma şi istovit

„cere,
E Plin. de suflet și. durere:

Că supt nuc de m'a văzut,
: ŞI: puicuței

m'a 'robit!

70
Eu credeam câ dorul
:

pleacă,

Dartlcând decânid mâ seacă,
„Frunză. verde salbă
moale,

Din creștet şi până "n poale,
Cu babe m'am descântat
Şi de dor tot n'am scăpat,
Că în sufler mi-ii săpat!
76.

-“Dreptdin codrul cel pustiu!
Frunză verde şi-un arțar,
Fata cea de pădurar
“Ma fâcut să dau de-a drept,
Că amaru-mi arde 'n piept!
77“ Mândră-i-i frunza cea de
DUC,

De! dorul tău. mă usuc; .
„-Vino, bade, peste-un ceas,

. Cât cu viaț.am mai râmas.
mai

“Să-i dau! ştire de bărbat,
Că bârbatul -îi-a plecat

Şi ea moare-acum de dor.
"Du-te "n creasta mun-“ţilor,

Pe de- -asupra frunzelor
Şi. ocheşte prin desime,

Găseşte-l și vin la mine;
Că cu voi şi Dumnezeu,

„ Poate-l aflu și pe-al meu!
19.
—Foaie

"Frunză verde măr sălciu,
- Ce mă ?ntrebi de unde viu?

:De

Nu- mi prea cântă și-mi tot

întârzii o noapte,

Mă găseşti pe pat de moarte;
“De 'ntârzii o săptămână,
Poţi să dăm mână cu mână:

verde 'odolean,

“ Ghiţişor de' peste “deal,
: N'ai venit la noi de- un an.

—N am venit, că

n'am

a
„putut,
Nam venit că mavui cal.
Șapte târguri am umblat,
Șapte bice-am despletit,
Cal pe plac nu mi-am găsit!
ŞI la voi dacam venit,
„Ce folos cam mai venit?
ia Cam găsit. puica 'n mor! mânt! !
„So.
Foaie verde rug de mure,

Lungu-i., drumul prin pă1. i:

dure,

"Dar mai lung prin cel oraș:
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„Doi

te ?ntreabă,: doi

De

te

8q.

„leagă,

+ Doi cu gura te desluagă !
.

Vine anul, vine luna
Şi gata-i şi săptămâna.

:. Variantă,

Frunză verde poamă dulce,

— Alei Gheorghe Gheoo
ghilaş,
Ce mai veste la oraş?

Cum vine, maică, se duce;
„Frunză verde poamă acră,

Tot ciocoi şi câlăraşi,

- Aş

"Toate-mi vine dela soacră,
Dorul cum să mi-l alin?

-—Nu-i prea bună, arde-l-aș!

Mă dusei să cumpăr pită,
- Şapte, opt mă ţin de chică;
"Mă

Şapte, opt mă ţin de brâu.

-* De-ţi

usucă

Răsai, lună,
3

8)
Frunză

Eu la: pui oiu nimeri;
„Fie glod şi fie tină,
Eu mă duc ca cu lumină;

„Fie glodul, cât casă,
„.Eu

la dânsa oiu îmblă!

„„î:. (Crmunie. de d-l D. Dan,
| „Mirodana-Bucovina.)

86.

verde flori de

mac,

— Du-te, dor, la cel izvor

.. Nu ştiu, Doamne, ce să fac!

„Mă pornesc la muncă ?n
u

.

„2.

iaz
"85,

Şi mi-l adă pe lon!
„. Du-te

„treacăl

dor la fântânică

"Şi mi-l scoală pe Georgică.

Z0ri,

;+- Dorul mă fierbe ?n fiori.
: „Jar când mă slăbeşte-o leacă,
Plec a lelea să-mi mai

„—Da' Georgică nu-i de țâţă,
- Să-l scol dela fântâniţă.

“Şi Ionu nu-i de domn,

Ca

să-l, scol

pi dem)

a

decuseară,

Ori răsari, nu-i răsări,

„„ De le spun.că sunt străin,
„ Parcă le-aş da tot venin ;
Ei. mai tare-mi' dau la
a
o“ brânci!

>

; Să mă duc la puica iară;

crucile,

“De le spun că sunt de-aici,

vecin!

8ş.

dusei să ieau rachiu,

„Doi te leagă, doi te'ntreabă, .
"Doi trag; cu biciuştele,

i

muri fârun

dela

izvor!

e

87.

„. —Badeo,. care. ţi-i zestreă?
-.

Ba spune-mi-otu pe-a ta!
„— Limba n gură, ochii mei
Și doi frumoși hujorei !
“e
î

S5,

+» Te-aşlăsă, dar nu „te las,

„Că nu-mi dă dorul răgaz,
1; Când ţe văd :pe-la pârlaz!

-.. Dorule, arde-te-ar focul,
„.* Mi-ai făcut faţa ca socul
ŞI inima ca. dukătul /

- Dorule,. arde-te-ar para,

Mi-ai făcut faţa ca ceara
-:" Şi inima “ca cicoarea,
+ Limba ?n gură ca cerneala!
“ (Comunie. de d-l D. Miha".lache,

Goleştii-Badii, Muscel.)

185
ss.

Să văd cine-l va lui!

Mai lin, dorule, mai lin,

“Că sunt pe pământ străin.
De-aș fi la bârlogul. meu,
Te-aş chemiă să vii mereu.

(Comunie. de Pr. 1. C. beldie,. Stroeşt-Bucovina. Pen-

"tru vers. G-1 vezi no. 3 p.172.)

89.

Cine are dor pe vale,

Am

Ştie luna când răsare

“Şi noaptea câtu-i de mare;
Cine are dor pe luncă,
“Ştie luna când se culcă
- “Şi noaptea câtu-i de lungă.
Eu am două doruri grele:
Dorul meu şi-al .mândrei
mele!
“Dorul

meuîi numai

auzit, n'am crezut,
Ţaţo şi iar ţaţo,

Că Siretu-i apă rece,

Ţaţo şi iar ţaţo, 1
Cine bea de dor îi trece.
Am băut apă din Prut
“Şi de dor nu mi-a trecut

Şi- am să beau și din Siret...

dor,

90.

Nu-l pot spune tuturor.
Am să-l cat pe oarecine,

Foaie verde mărăcine,

“Care-l trage ca şi mine,
De-ar fi dorul vânzător,

Sâ vezi dorul porc-de-câne,

Face-m'aş

Şi se bagă ?n sân la mine;

neguţător.

Dragostei şatră i-aş face

Şi-aş vinde-o la cine-mi
"place.
lar dorul l-aş mai Amd,

Peste mii de dealuri vine
Ma
Cu
Cu
Ca

trânteşte, mă Duşeşte,
ceasul mă “chinueşte ;
ceasu” şi cu sfert,
să-mi ieie 'sufleuu!
Ati

A

— Drăguţi depărtaţi unul de altul.
,

:

Ie i
:
:

Foaie. verde trei cireşe,
Sloişor de ghiaţă” rece,
Iarna vine, vara trece

"Şi n'am cu cine petrece,
* Căci cu cine-am.. petrecut,
“Sa

dus și na mai venit!
>

Vine cucul de trei zile,
Peste văi peste. coline
g

nare pe ce se puie.

: Dorul lui ca să mi-l spuie.
Pune-s'ar pe-o lâmurei,
„Chiar la colț de casa mea.
Fuși, cucule, de-acoleă,
1. Refren.

„Nu-mi

mai face voie rea,

“De jale.nu-mi mai cântă,

Dorul nu-l mai îngână,
_Că-s-sătul de viaţa. mea!

De jale îs prea sărul,

mi-i prea
|
destul.
Fugi, cucule, de-acoleă,
Fugi, cucule,nu cântă,
"Nu-mi mai face voie rea,
“Dor

cât am,

C'oiu luă puşca şi-oiu da

ŞI ţi- oiu rupe guriţă,
De nâi mai, pute cântă!

e 3.
Frunză verde bob năut,
„Inimă cu venin

mult,

186

Doo

- Când să'te mai văd râzând,
Sâ. pun masa, să mănânc,

Ț.
Arză-te, Misler2,

Cu copilaşii.
la: rând,

"Cu

Că şi pe el apa-l mână;
Arză-te, Misler, în pară,
Cai scos voinicii din ţară:
Și-ai scos şi pe badiul meu,

e

Spune-mi, puiu de rândunea:
Îngheţată e marea?
Cam un bădişor pe ea.

„Nu te rabde Dumnezeu;

- Și-ai scos şi pe bădiţă,
Nu te rabde Precistă!

Şi marea e apă mare,
Mi-e frică să nu-l omoare;

(Idem.)

Şi marea e apă rece,

America-i ţară bună,
Toţi voinicii ?n ea Sadună;
Țara noastră-i ţara rea,

(Comunic. de d-l At.Cristea,
.- Bucovina.)

“Se

5,

duc

ŞI pe min” mă laşi plângân”!
Arză-te focul vapor,

(dem.)

-

!

Foicică flori domneşti;

Vai, bade, departe ești.

Pasere “de pe hinteu,

Eu departe,tu departe, 'Nouă ţări că ne desparte;
Nouă ţări şi-o apă mare,
Noi trăim în supărare.

Du-te un” te-oiu mână eu,

Du-te pân':la Americă
Şi te pune pe fabrică, Ciocăne cu ciocun ţiglă.

Cercănel de.lângă lună, .
„Spune-i. badii voie bună;
Cercănel de lângă soare,
“Trimete-mi,bade, scrisoare,

Badea când te-a auzi,
"EL afară ca ieși

Și când-te va întrebă:
- «De unde vii, păsăreă 2»
Tu, dragă, să-i spui așă:
«Eu vin dela mândra ta
Şi să-i scrii O cărticeă,

„Scrisă de mânile tale,
ȘI mi-o trimete pe vânt,
Ca să vie mai curând,

Că nu mai pot de urit!

“I-o pui sub aripa mea
- Şi să-i bagi cincizeci de lei,
“Să-i duc la copiii tăi;

1. Numele unei companii

ea

:

3.

6.

- dem.)

din

Nevestele-au văduvit

(Idem.)

La copii şi la nevastă,
- La drăguții tăi de-acasă!»

voinicii

ŞI lasă sate pustii.
ŞI neveste cu copii.
Opiii au sărăcit, -.

“Arză-te focul de trin,
_Cum duci pe bădiţa lin
mai lăsat de cu dor!

,

8.

Mi-i frică să nu-l înece!

- Cum

în foc,

Cu vaporul .tău cu'tot.
“Da” vaporul nare milă,

mândruța de demult!
(Jud. Argeş.)

-(Idem.)

'10.
"+

Cracăverdede mărdulce,

» :"De-ar fi mândra ?n deal la.
"” cruce,

de navigaţie.
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“De trei ori pe zi nvaş duce,
“ Ca să-mi dea guriţă dulce;
"Dar mi-i mândra mult departe,

Nu pot merge fără carte.
Şi-aş face de-o hârtioară,

ti

„So trimet la puica'n ţară.
„ Primaru-i

în zor, nu poate

-, Şi. notaru-i mânios,

„Ne scrie cartea pe dos!
Eu de mândră nam folos!
": Qluşeteşti-Argeş.)

II.

«puiul

vine!»

Are-un galbân dela mine;
Cine-mi

;

zice ca venit,

- Ii dau salba dela gât,
Câ puiul meu e frumos
Şi la vorbă mângâios;
Pentru el port busuioc,
Ca să-i fie de noroc!
(Suici-Argeş)

.

:

Puică

.

12,

„
Puică Marioară!1
Că nu te-am văzut de|
„+. aseară!

“Scoal', puică,din aşternut,.
„Să-mi dai gură s'o sărut ;.
S'o sărut. odată bine,
Sa ţie trei ani de zile.
Foaie verde alămioară;
leşi, puicuță .bălăioară,

:. De-o vară, de-o primâvară...
Foaie verde de cicoară,_ Gândurile mă omoară,
Că mă duc, puică, din ţară;.

„Mă duc, puică, spre hotară,.
„Spre hotarul
“Trec Dunărea,
„Trec hotarul
„De m'apuc un

După cel ce nu mai vine.
“ Înimioara ?n mine-i arsă,

" După cel ce-i dus de-acasă;
Înimioara n mine-i scrum,
După cel ce-i dus la drum!
„ săracă inimioară,

Mult mai arzi în foc şi pară,
După badea dus în ţară;
Mult mai arzi ca un tăciune,

După. badea dus în lume! .
1. Refren.

bulgăresc,
mă gândesc;.
țării mele,
/uiu şi-o jele,-

„De,pe la dragile. mele,
Ca le lăsai singurele,
Cu mânile pe zăplaz
Și cu lacrâmi pe obraz;
Cu inimioara de ghiață;
Cu lacrămi fierbinţi pe faţă!.

„Foaie verde trei căline,
Arde inimioara 'n mine

e

Mărioară,

“la poftim, puicuţ, afară,.

aseară
Şi nu te-oi vedeă de-o vară,.

* Numai mie-mi pare rău :
Cine-mi zice:

- Foaie verde de secară,

Că nu te-am văzut de-

-*" „Foaie verde mărăcine,
Sa dus puiul dela mine,
Tuturor le pare bine!
Eră puişorul meu.

13.

,

14.

—Foaie verde trei masline,

Eu mă duc, puica rămâne,
- Să n'o mai drăgească nime!
„Puică, nu te supără,
Nu-ţi plângă iniinioară,
Că îc-mi fac datoriă,
„ Datoria de oștean,

Cum

îi datla Moldovan;

Datoria de soldat,

Caşă omului i-i dat,

:188
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"Dela cel ce l-a lăsat!
„ Foaie verde și-o laleă,
Puică, nu te supără,
Că îo-mi fac datoriă,
Tu rămâi să faci ce-i vrea,
* Cum ţi-a fost voinţa ta.
Puică,:să nu-ţi paie rău,
“Că mă duc din satul tău!
Puică, mo duce n sus" pine,
"Că mai sunt voinici ca
Sa
mine !
—Fie, bade, cât iarbă,
Dacă nu ești dumneată ;

Fie, bade, cât pământul,

Dacă nu este iubitul!
-—Geaba, puică, voie rea,
Că cu 'tine n'oiu mai sta;

“Geaba, puic'ai sta să plângi,
Că de azi mă

„Mai
"Că

duc

e-aici;

râmâi cu sănătate,

C'a mai dat Domnul feciori

"ŞI ochi negri,

"ŞI Saud cai fost mireasă !
15,
„Foaie verde de suduc,

"Cântă cucul pe Buluc, 1

Să şui, puică, că mă duc.

- Frunză verde busuio:,
Trece apa peste 'scoc

Şi

eu'am

a

"vale

Și eu mă -gătesc, de cale;
„? Cântă cucul prin livezi,
„Puică, n'ai să mă mai vezi,

„Că de azi mă "nstrăinez,

Foaie verde bob orez,
Da” tu, puică; nu te pierz.
1. Cred

'râmas

cu. of,

Tot cu'of şi cu năcaz

“ŞI cu lacrămi pe 'obraz.
Foaie verde

alămioară,

Mă arde la inimioară,
De amor şi de iubit,

„Că Ghiţă
Pa

mi sa pornit.

Altă zis-am de-alămioară,

„+. Mi-a plecat la oaste?n ţară!
.. Dare-ar: Domnul
r

".

să nu
moară,

. Să-l. mai văd la primăvară!
17.
„ Pădurice verde, :
- Mândra nu mă vede;
„ Pădurice. rară;
:
Mândra mea-i în ţară;
Pădurice “deasă, - Mândr
a nu-i acasă
,
.

Şi sa dat de vale,

Să

mvaştepte

Cântă cucul pe gunoiu,

Mă duc, puică, dela voi;
"Cântă cucul -coalea ?n

nezriori! 2

16.

mă

duc,: mă duc deîn
parte!
— Mergi, ' puiule, sănătos,
“Ca un trandafir frumos;
„—Rămâi, puică; sănătoasă
”

Foaie alta trei bujori,

Da” tu, puică, naisă mori,

?n cale!
18.

; „ Foaie verde foaie lată,
Fâ-mă,

Doamne, ce mă-i
„face,

Fâ-mă „pasere domnească,
„ „La cazarmă pe fereastră,

,. Să văd neica cum lucrează,
Ori învaţă teorie,

Ori îmi scrie pe hârtie,

„ȘI mi-o trimite. Jegătă

că trebue: -:
Cântă cuculpe ulac, uluc, gard de scânduri; în jud. Tecuciu,
zaplaz.
2. Se suprimă apoi un cântec de cazarină
prea nou.
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Și de el tot sărutată!
(Lipia-Buzău.)

Foileana:
foi de nalbă,

lar de-a spune că-i-s dragă,

19.

Să-i spui că sunt sănătoasă, .

Cine mă puse pe mine,
"Să mă duc la. mănăstire,
"Să stau închisă ?n chilie,
„Nici

soarele

-+ Şi că-l chem la nunta mea, -

să.mă

arză,

Sănătoasă

și frumoasă

Şi doresc „să-i fiu mireasă!

Şi-apoi, şi-apoi păsăreă,
Dacă el sa bucură,

Nici iubitul să mă vază.
Vin, bădiţă, pe din dos,

Să-l săruţi din partea mea!!

Când

Sa dus puiul şi sa dus,.
Floare'n păr mândra n'a pus; .
ŞI s'a dus, sa dus în lume, .
Mândra floare n'a mai pune; .

Am

o portiță-de os:

re vede, cade jos!

(Idern.):

20.

Pasere cu pana n negru, *

Ai umblat

lumea

de-a'ntregu”,

Multe ţări ai mai umblat,
Multe lumi ai colindat,
Pe la badea, nai călcat?

Foaie verde.mărgărint,
Păsărică ce-ai venit,
Ce-ai venit de pe pământ,
Ai fugit, dragă, de rău

Şi-ai venit la locul tău.
Eu mul bine ţi-am făcut,

Ciubuşorul ţi-am păzit
Și nu Sa părăduil.
Foileana rei masline,

Ce m'aş rugă eu de tine:
Fă un bine pentru mine,
“Că mi-i inimioara ruptă

Și mi-i feţişoara suptă;
Că mi-i inimioara: arsă

"ŞI mi-i, feţişoara

trasă,

" După cel ce-i dus de-acasă !
Foileana, leana ?ntreagă,
“Nu-ţi paie lucru de șagă;
“Sbori la Ghiţă la cazarmă,

Sbori [a Ghiţă și-l întreabă
ŞI-L întreabă de i-s dragă.
Frunzuliţă frunză ruptă,
De-a spune.că i-s urită,
Să-i spui că sunt logodită.
Duminică, mi-i. nuntă;

21.

Că de dorul puiului,

Pică frunza codrului,
Bujorelu-obrazului,
Răsare-al

Creşte-mi

năcazuiui ;

ierbuliţa "deasă

Și mândruţa-i mai fru-

moasă !

22,
Zis-am leana mărgărint, .

De ce, Doamne, n'am mu- rit,.

Când eram copil de-un an.
Și nu ştiam de alean?

Acuma nu poți să mori,
Când îţi dau fetele flori,
Nevestele ochișori

Şi dumbrava

trei bujori!!

(Vezi no. 43, p. 149.)
Pi
pi

" Foaie verde de hurmuz

3-

“De când puiul mi's'a dus,
Cercel în urechi n'am pus,.
Nici mârgele la grumaz,
Numai lacrămi pe obraz!
24...

i

Măiculiţă, măiculiţă,
Tăiculiță, frăţiori
Și. voi. scumpe; suriori,

190

“Eu vă las pe Dumnezeu
“Şi merg” la bărbatul mev.
- „De-oiu trăi, ăţi auzi ;
-De-oiu muri, mă-ţi po-

-- meni ;

„De-oiu trăi, rău mă-ţi jeli!

28.

Foaie verde rug de mure,
Bată-te focul pădure,
„De sar face-un drum prin
tine,
„Să mă duc la mănăstire,

Să văd cârduri de, copile,

25.

Să văd şi amanta mea,
Amantă, călugără,

Foaie verde foi de fragă,
„Departe-mi
eşti, leică dragă.

Eu departe, tu departe,

„Două

dealuri ne desparte;

„Dacă

Dumnezeu

„Două dealuri şi-o pădure, .
„„. Pline doară de negare.
"a dâ

“Şi cel deal de sar surpă
“Şi pădurea Sar uscă,
Să se facă locul şes |

“Şi pădurea loc frumos;
"Să se vadă sat cu sat,
„Să văd şi eu ce-am lăsat.

Departe de locul meu,
Unde astăzi locu-i rău!

“(Vezi începutul No. 9, p. 186.)

- Numai mâne dimineaţă,

-""Om mai da cu toţii faţă,
” Pe-altă lume ?ntunecată,

„3 *Cu-altă inimă stricată |
- (Țigănași, jud. Iaşi.)

27:
Foaie verde de cicoare,
„„ Rogu-mă în gura mare,
„Să-mi faci, Doamne, ariTI
- pioare,
Ca să sbor la mândra”n țară
ŞI să mvascund subsioară,

De groaza păgânului,
De moartea stăpânului.
.

brațele alruiă.

Dare-ar Domnul şi-ar.
|
mai da, Dare-ar Domnul şi-aș avea
Cuţitul la mâna mea;
Pe-amândoi i-aş înjunghiă,

Şi pe: dânsul

Amantă,

și pe ea,

câlugără,

„Să 'scap lumea de-o beleă,
- Că mi-a mâncat viaţa mea!

"Pe a mea, pe-a altuiă,
Că 'rău;

|

Doamne, mai iu-

2

. beştel

Nu iubeşte omeneşte:
Iubeşte și-i părăseşte
Și mi se câlugăreşte,

Pân” pe altul îndrăgeşte,

26.

„"(Tg-Ocna)

„Pe

»-

Doamne,

-

Doamne,

ne fe-

__reştel

(Idem.) „ A

i

29
e

.

„Păsărică, păsăreă,
„Poate eşti din țara mea,
"Să vii sub mantaua. mea,

Ca să scriu pe-aripa ta;
„Şi să scriu 0 -hârtioară,
Ca so duci la mândra ?n
- Țară,

„De Lăi găsi 'ndrâgostit,
Să-i spui că m'am logodit;
lar de lăi găsi la masă,
Să-i spuică eu i-s mireasă,

„lar de -lăi. găsi. şezând
Și de mine, pomenind...

„1, Se vede contopit din două e ântece ; lipsă de conco
rdanţă.
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- 30.

Dragă-i,

|

Frunză verde merisor,
Mă suii încetişor,
Mă suiila munte :n sus,

“Sascult glasul păsâruicii,
Să-mi treacă de dorul puicii,

" Frunză verde 'frunzi uscate,
„Bate vântu 'n munte, bate,
Bate vântul şi hueşte.
-Și cel codru-așă grăeşte:
—Alei fecioraș din vale,
“Mult ţi-i sufletul cu jale!

„Nu-ţi

mai

plângă

mea,

—Frunză
“Măi

verde de cireş,

bădiţă

Gheorghicş,

Lungu-i drumul pânla Esi?

—Lungu-i, dragă, şi bătut,
„De trei ori l-am 'ocolit;
Nu-i bătut de car cu boi,
Şi-i bătut de ochii mei!
33.
Duminică

dimineaţă,

Plinu-i codrul, plin de ceață.

Frunză. verde arnăute,

Bate vântul. târicel,

"Şi-apoi mândră floare-a-

Şi nu

“Şi toate n luime-s trecute.
-

leasă,
Jarbă 'naltăși frumoasă,
:Dusă-i limba călătoare
Şi lumina dela soare;
“Toate-s duse, toți îs duşi

„ŞI io-s singurel acuşi!

:—Codrule, codruţule,
Mult mă 'achin, drăguţule,
“Şi te las cu sănătate,

"Că mă duc

din nou la sate

Și-apoi,. dragă, ?n primăm

vară,

*Oiu sui din nou la tine,
“Să te .văd dacă ţi-i bine ;

Eu cu mândra mea aleasă,
- "Tu cu frunzuleana: deasă!
|

Doamne, mândra

Doamne, fâ-mi parte de ea!
32.

inimă,

Că nu ştii de mândra ta,
*Că.şi eu îs tot aşă.

|

31

„Şi cum -iese lunaj frate,
-Mândra-i: mândră de deia
Parte
-.ŞI cum iese stelele,

Mă ucid sptincenele.

Bate vântul nourei
“Şi eu:mor de dorul ei ;
„Bare vântul: streșină,

Mă pusei să dorm în el
putui nici

de fel,

De şuierul șerpilor,
De strigatul broaştelor,
De. bătaia vântului,
“De

cântarea

cucului.

Eu zic cucului să tacă,
El nu vrea voia să-mi facă.
Ia taci, ca să dorm o leacă!
": Darel nu vrea să "nţeleagă !
Du-te, > cuce, > un te-ai duce >
Du-te, cuce,. la răscruce,
Cântă mândrii cu glas dulce
Şi să-i cânţi cu glas mai
gros,
„Pentru-al nostru traiu fru-

.

mos;

Şi-i cântă cu glas subțire,
Pentru-a noastră despărţire.
ȘI nu știu ce-a fi făcut,
Că nu l-am mai auzit!

34.
„—Mariţică, un” te duci?
; “—La fântâna dela cruci,

„Să dau apă la doi junci

Şi gută la doi voinici;
“Nu „li-i lor,: juncilor, sete,
Cum mi-i mie, măi băiete!
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35.
Foaie verde pelinaş,
Mă

tot rog şi rugă-m'aş,

Nu-i greu traiul prin străini,.

Dariigreu când n'ai cu cine,.
Când

nu-i mândra lângă
- tine.
Doamne, cum puseși la.
cale,

Dorului 'să mi-l pornească,
Domnului

să

mi-l

pă-

zească,

Ape seci, locuri de jale,

36.

Aştept, mări-aştept să
„vie,
Că mi-i inima pustie,
Că mă doare inimă,
Pentru badea, bădiţă!
37.

|

— Foaie verde și-o cucută,

Asculte-l, frate, -pustia, Că el mi-a luat soţia!

— Trei gutui, trei alămâi, de unde

vii?

—Dela nişte vii pustii!
—De ibovnică ce-mi ştii?

—Eu o ştiu că-i sănătoasă,
Şede la gherghef şi coasă.
Nu ştiu coasă, ori descoasă,

Ori lacrâmi pe gherghef'
varsă,
Ori de dorul tău că-i pasă,
Ori vreo: “grijă de pe-acasă!
:39Frunză verde şi-un dudâu,
Doamne, „mult mi-r traiul
-

mână,

'ntr'o săptămână

Şi. -aş croi o: cărăruică,
Până 'n ţară, pân” la puică,.
Si se curme grijele,
Să

nu-mi

treacă zilele!

|
40.
i.
“Foaie verde trei masline,
Frică mi-i că mor ca mâne,
“Mă duce la. mănăstire

Şi toarnă pământ pe mine.

Pâmântu-i cu iarba nea=-

38.

Mule

amar.

De. -aş aveă putere "n
I-a trânti

„ Auzi, lele, cucul cântă,
leşi afară de-l ascultă!
— Asculte-l pustia, frate,
Mi-a luat minţile toate:

*Cuculeţ,

Munţi şi dealuri la hotar,
S'o duc, Doamne, mai

- greu; ;

mi-i greu: şt mult

„mi-a fi,
„Prin. străini cât oiur trăi.

Frunză verde doi. pelini,

“Trece

Să,

nu măn-:
treabă ;

mândra,

Pâmântu-i i cu iarba verde,
“Trece mândra, nu mă i vede..
Vari antă.

„De câte boli am zăcut,.
„+ Nici de. una nam murit,
"Da de asta ce-oiu să zac,
- Nu ştiu, zău, dac'oi să scap!
Ori m'a duce? n mănăstire,.

Să toarne pământ pe mine,.
Pământu-i cu iarbă verde,

"Trece mândra, nu mă vede;.
Pământu-i. cu: iarba i neagră,.
Trece mândra, nu mă
*ntreabă,

Nici «ce faci „puiule, dragăl»4

I.

!

" Foaie verde trei niasline,.
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Şi mi-l duce ici-coleă,
Până-l

trece

Dunărea !

67.

Ovrăjor şi gură dulce,

“Văd

că nenea mi se duce,

Prin

străini ca să trăească,

ZI.
—Foaie
Eu plec,
Ofelit şi
Murgul

verde. mărăcine,
mândră,dela tine,
făr' de fire,
meu drumul nu
„ne,
să mă fac, vai de
mine !

Greul să mi-l amărască ;

Ce-am

Pelicioara să i-o schimbe!

— Să mi-l culciîn pat la tine,
Cum mai culcatşi pe mine;

Prin străini ca săse plimbe,
68.

Tu bădiţă, de porneşti,
Vezi să nu te râtâceşti
Prin străini, case străine,
"Unde vezi că-ţi vine bine,
Pe la casele cu fete,
Cu ochii lor să te "'mbete,

Să te lege-n fâr'delege,

Să-ţi descânte câre multe
Și-apoi. când te-or toropi,

Badeo, om tu n'âi nai fi!
“69.
"Frunză

verde alior,

verde

(Comunic. de u-l HI. Țapu,
Novaci-Gorj.) :

72.
—Cucule, de unde vii,
De-a mea puică 'ce mai

ştii 2
—Ştiu că-i grasă şi frumoasă,

Şede la gherghef şi coasă;
Nu

“ Multis plin de cliin şi dor;

” Frunză

Să mi-l culciîn patul tău,
Unde m'am culcat şi eu!

mărăcini,

Plin de chin că sunt străin,
Ca nevasta cucului,
Cucului, abraşului ;

Tot așă-s de singurică,

Ca sărmana turturică,
Ea bărbatul tot şi-l cată,
De asta-i înstrăinată!
70.
Foicică ghivizie, :
Spune puiului să vie,

Că sa copt poama de vie.
Oblicil-o țarcă neagră

ştiu,

ori descoasă,
Ori strică nişte mătasă,
Dar lacrăme ştiu că varsă.
De mătas ar fi ce-ar fi,
Dară

coasă

strică

Prăpădeşte

firele,

zilele!

(Comunic, de d-l V. Ungurean, Suceava-Bucovina.) *

73Când mergeam eu în grădină
După lemne de sulcină,
Atunci

un puiuţ de cuc,

lar un

puişor de cioară

Şedeă pe-un vârfuţ de nuc,

Şi-o cară cu viţă 'ntreagă.
Puiul meu când a veni,

Șzdeă pe un vârf de moară
ȘI strigă să mă duc iară!

Obrazul

74
Puiculiţă de departe,
Ți-aş trimite ţie carte,

Poamă ?n vie n'a găsi,
men

unde-a

fi?

(Comunic. de d-l L. Mrejeriu, Crucea-Sucea. Vezi no.
4, p. 33, vers, 42-45,)
.

(Acelaș.)
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Sâ te întreb de sănătate,

Da” puică, primarul nost
li de felul lui cam prost,
Nu ştie carte pe rost;
Şi notaru-i mânios

Când întră cuca în ţară!
(Idem. Vezi no. 10, p. 186.)

7)„Tu te duci, bade sărace,
Dar eu ce focul moiu face?
— Tu te-i face, puică, bine,
Că mai sunt holtei ca mine,
—Fie, bade, cât lumeă,
Că nu sunt ca dumneată!
mă

duc,

puică,

de-

„parte,
Tu rămâi. cu sănătate;
Eu mă duc cu Dumnezeu,
Tu

rămâi

Că de ducă .se găteşte.
Foaie verde şi-o secară,
Grea mi-i viaţa, grea și-a

mară,

Şi mi-a scris cartea pe dos,
Da” să stau la primăvară,

—Eu

ț
)

în satul tău;

Satul tău e ca un rai
Și trăeşti cu cine vrai!
(Vezi no. 47 p. 190.)

76.

Foaie verde foi de fag,
Cântă puiun deal cu drag.
Puiul cântă şi jelește,

Puiu-mi pleacă în altă ţară
Și mă lasă ?n foc și 'n pară.
— Frunză verde odogaci,
Puiculiţă dragă, taci,
Că nu stau decât o lună
Şi mă ?ntorc cu voie bună,
Ca să 'ncep iar dragosteă,
Puică, puiculița mea!
_77Foaie verde de mărar,
După dulce şi amar,

Ca picat ordinul iar

" Dela domnul ghinărar;
Şi-a venit. ordin de ducă,
Şi nimea ca să mă plângă,
Nici fu frate cu durere,
"Nici soră cu mângâiere,

Numai de-o copilă mică,
“ Frunzăm codru se despică.
Taci,

copilă,

nu mai
plânge,
Că mă duc cu Dumnezeu,
Tu rămâi în satul tău;

Eu mă duc de ceea parte,

Tu

râmâi cu sănătate,

.3.:— Moartea unuia dintre iubiţi.
La puicuţa

1.

- Şi-am zis. verde şi-un
mohor,

Cuculeţ de pe răzor,
„Nici n'ai milă, nici n'ai
„dor!
Eu am milă, am şi dor,

Numai

"
De dorul

1. După dulce (vieaţa

nare,
puicuţii meale?/

(Meria-Covurluiu.)

n'am aripi să sbor,

Ca să sbor pe sub pământ,

pe mormânt,

Sâ-i puiu capul pe picioare,
Să mă jăluiu ce mă doare:
Mă doare ?n piept şi ?n spi-

Varianta

1.

— Foaie verde de-alior,

dulce) vine şi amar.

N
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Cuculeţ de pe răzor,
“Tu wai milă, m nai dor!
—Ba am milă, am şi dor,

ȘI "'navoi nu Sa întors.

Bate, Doamne-un crivăţ
- mare
ŞI mio întoarce în cale;
Lacrămile să” le văd,
S'o ot văd, so tot des-

Nurnai n'am aripi să sbor,
Ca să sbor pe sub pământ,

La măicuţa, la mormânt,
Să mă jâluiu de-un cuvânt.

mierd !

Să-i puiu capul pe picioare,

(Comunic. de Păr. [. C. Bel"die, Jorăşti-Covurluiu.)

Să mă jăluiu cemă doare.
Mă ţine-un junghiu în
Nu

mă

spinare,

3

ţine-aşă de tare!

Rău, maică, mai

blăs- -

tămat,

Să umblu din sat în sat,
Nebăut și nemâncat.
Că m'ai blăstămat la lună,
Ca să stau cu arma?n mână;
Că m'ai blăstâmat la nor,

Şi s'a dus pe ceea

(Comunic.

de d-l G.

Varianta

Mân-

2,

— Foaie verde şi-un mohor,

Cucule de pe ogor,

Tu nai milă, tu n'ai dor!
—Am şi milă, am și dor,

Dar n'am aripi ca să sbor,
Ca să sbor pe sub pământ,

La maică-mea la mormânt,

Să-i puiu capul la picioare,

Să mă jăluiu ce mă doare:

Mă doare ?n piept şi 'n spinare :

Dorul

ei şi grija mare!
2.

Şi-am zis verde şi iar
verde,
„Măcar unul de mi-aţi crede!
* Inimioara mult îmi plânge,

Cu lacrămi roșii de sânge.
- Căci s'a dus și Sa tot dus,
Puicuţa

1. Refren.

mea

tot în sus

lume.

De cea lume cine merge,
Pe asta el n'o mai trece.
Foaie verde rug de mure,

Lungu-i

Să fiu țării-apărâtor!

deu, Ivănceşti-Putna.)

Foaie verde trei masline,

Mâi Costache, măi Vasile,
Aţi avut o fină ?n lume

.

Da'-i

mai

drumul prin pălung

dure,

pe: ceea

-

lume :

Cin” se duce, nu rai vine!

4.
— Frunză verde odolean,
Măi, măi!
Ghiţişor de peste deal,
«Măi, măilt

N'ai venit la noi de-un an!
—N'am venit că n'am putut,
Că mi-a fost calu 'mprumut
Şi-am făcut cum am putut
Şi-am luat cal de*mprumut.
Șapte șei am ponosit,
„Șapte bice-am despletit
Şi la mândra am venit.
Ce folos m'a mai bătut?
Cam găsit puica n pământ.
Şi-am lăsat cu. jurâmânt,
Sâ merg să plâng la mor-mânt,

.
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Si ieau sapa și-o lopată,

Să-i dau țărna la o parte,

]
larna

Să-i văd oasele "nşirate, .
De măicuţa blăstămate.
Să-i văd fața cea curată,
Care-o sărutam odată !

ace scumpul meu iubit!
Pa

Cum mi-a fost viaţas'o duc,
“Tot cu chin şi cu năcaz
Şi cu lacrămi pe obraz.

Fată mare logodită
Şi de zestre pregătită.

Să

Trageţi dricuşor la scară
Şi scoateţi bobocu-afară.

să 'nforească

Și vine să putrezească!
1,

S'auzi un sgomot mare
Intr'un loc cu depărtare,
De -boieri şi de cucoane,
„Ca murit o fată mare,

De-aș ajunge

toată zestrea gătită!
8,

Frunză

Ileano,

Bucureşti la vale,
Ileano, Ileano 2,

De când
Nu

stuf de
baltă,
draga-mi șede

mai ştiu dacă trăesc,

Ori îmi pare c'aiuresc;

S'a pus la secerătoare.
Seceră până la prânz

Nu mai ştiu că maiam gând,
Cât mai stă draga n mormânt! £

Și nu finchiă din cel plâns!
apoi un cântec

9.
verde

moartă,

Se aude-o jale mare.
Fată de negustor mare,

1. hefren.
2. Se suprimă

Marţi,

Să-i văd faţa cea curată
Și so mai sărut odată!

Foaie verde salbă moale,
Dela

până

Să-mi desgrop puica'ntrun
„ceas,

(Tg.-Ocna.)

Ileano,

Duminică

s.
Foaie verde foi de praj,

» Fată mare logodită,

Varianta

duc

Frunză verde şi-un mărar,
Să plătesc la năf/urar,
Să mă duc la ţintirim,
Caşă noi creştinii ştim,
Ca să plângem pe mormânt,
Sâ se ducă jelea ?n -vânt!

Bucură-te ţintirime,
Că mândru boboc îţi vine!

*

mă

La sfânta biserică,

Mănăstire, bine-ţi pare,

„Cu

7-

Frunză verde foi de nuc,

Se aude-o jale mare,
Ca murit o fată mare,

Varianta

vara trece,

mânt?:
Hai să te duc la mormânt,
Sâ-ţi arăt în ce pământ,

Puişorule,1

vine

vine,

Eu n'am cu cine petrece,
Că cu cine-am petrecut,
Sa tăcut lut şi pământ.
Nu mă crezi pe jură-

S.
Frunză verde trei migdale,
Puișorule,
Dela Mărăşeşti la vale,

Şi nu

6.

nou.
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10. :

14.

Frunză verde popuşoi,
Noi om fi tot amândoi.

Dimineaţa îm răsărit
Și seara pe la sfinţit,
“ Multe pasări s'au ivit,
Şi frumoase și urite,
Şi"cu pene mohorite.
Pâsâruici cu viers frumos,

De-acasă, la ţintirim,

Că şi-acuma ne iubim.
Patruzeci de zilişoare,

Umblare-oiu pe ulicioare,
Cu. cățuie de tămâie,

Draga mea ca să învie,
ŞI la groapă mult oiu
plânge,
Cu lacrămi focul l-oiu
stânge.
Lacrămile sa ?ncălzi,
Draga n mormânt le-a
simţi !

Sâ cântaţi

Amar plânge alteleă;

Frunza ?n codru nu trăește
Și la anu "ngălbineşte;

ŞI la anul
ȘI puicuţa

—Bărbâţelul meu iubit,
Cum

|
Sufleţelul

pit!
e-o rană,

riră,
Mulţi pe lume mă peţiră,
Dar n'am vrut,Cam fost ju-

12,

Frunză verde foaie lată,
Câtu-i lumea "ngândurată,
Alta nu-i ca mine?n lume, Fără seamăn, fâră nume ;
Alta nu-i mai obidită

rată,

Si rămân nemăritată.
—Păsăruică, vin la mine,
Că eu, draga mea, te-oi ţine
Numai cu zăhar şi miere,
Câ pe mine mulți mă cere.

“ȘI ca mine prăpădită!

Zile să-ţi dea Dumnezeu,

13.

Să trăeşti, să cânţi mereu,

Să-ţi „plângi

Trecu luna, săptămâna,

Draga mea mi-s 1 ce tânjeşte
nu gândeşte;
DieȘI de viaţă
Cum s'a i: 'ndură, Dumnezeu

soţiorul tău!

IŞ.
Frunză verde bob năut,
Toate trec, toate se duc,
Toate rămân la pământ,

Şi-mi strânge odorul meu,

De prin sătişor. cules,
Ca un bobocel ales!

au-s'ce, nu ştiu

meu

Câ-s prea tânără vădană.
De când bărbatu-mi pie-

pierit,

Când anul mii s'a 'mplinit!

1. Poate

așă te-ai despărțit,

Când moartea mi te-a ră-

că-i iarbă

„verde
tot se pierde,
mi-a

duios.

Cu sărmana turtureă,
A plâns şi inima mea.
Ea-mi plângei, se tânguiă
Şi din gur' aşă-mi ziceă
Și cu cântec cuvântă:

II.

Iarba ?n câmp,

lelei

“Dorul mi l-au priceput,
Cântările-au început,
Stau pe prispă și le-ascult.
Frumos zice uneleă,

Ce-am iubit, nu pot să uit,

pentru

ce,

”
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Parca fost un jurământ,
Până m'o băgă în mormânt,

"Eu pe mândra să n'o uit!
(Comunic.

de d-l D. Miha-

lache, Goleștii-Badii, Muscel.)

16.

Fruuză

verde de susaiu,

Coboară, badea pe plaiu,
Coboară, hadea, coboară,
Câ puicuţa se omoară;
Coboară, n'âi cobori,

Puiculiţă năi găsi!

4. — Dragoste stricată.
I.

Pe

Frunzi verde cucuruz,
_Bădiţă, unde te-ai dus,
De nu-mi mai trimiţi răspuns?
"Nici pe lună, nici pe soare,
„Nici pe pasări călătoare.
Foaie verde şi-un harbuz,
Bate-un

vântişor

din

sus

Și-ţi trimit, badeo, răspuns;
Bate-un vântişor de vară
Şi-ţi trimit o vorb' amară:
Si-ţi spun, badeo,-adevăurat,
Măicuţa na măritat |
2.

cum

Să-mi petrec rândueală! .
Ursitoare,

ursitoare,

M'ai ursit la grea dogoare,

Şi dogoare
Ca omul
Foaie
Ursitoare
Cu amar
Cu amar

fâr' de foc,

fâr' de noroc!
verde bob năut,
ce-am: avut,
le-am petrecut;
şi cu măcaz,

Tot cu lacrămi pe obraz,
Pentrun puişor cu haz!
Foaie verde siminoc,
Of, noroc, noroc, noroc,

Când te-aş prinde la un roc,
Sâ-ti pun paie, să-ţi dau foc!

Foaie verde nucă seacă,

(Muşeteşti-Argeş.)

4.

Toate crângile se pleacă,
Se aşează pe pământ,

Ce-am iubit nu pot să uit.

Cât oiu fi şi-oiu mai trăi,
Militar n'oiu

mai

Militaru-i om

şiret,

iubi.

Te lasă cu doru ?n piept.
Cândedragostea mai dulce,
lea mantaua și'se duce;
Și el pleacă șuierând,

Tu rămâi, dragă, plângând!
Gud.

este inimă,

C'aşa fost ursitoare,

R.-Sărat)

Ca să ţii la neica bine.

Şi iar verde matostat,
Ai ţinut să n'ai păcat,
Dar acum satul vorbeşte,

Că puica mă părăseşte,
Mă părăseşte, mă lasă,
Ca să se facă mireasă.
Foicică, ori-ce-ar fi,
De-aş

a
>-

- Amar puică, amar dragă,

Amări-ţi-sar gură,

Frunză verde mărăcine,
Vorbit-am, puică, de tine,
De trei anişori de zile,

-

şti.că mi'ai

părăsi,

Eu din sat că m'aș tot duce,

Pentru că ţi-i gura dulce.
Dar eu, puiule,

nu cred,

199.
Dintre toate câte-aud,

Că mătale, trup subțire,

Să mă părăsești pe mine!
Gândeşte, puică, gândeşte,
Că neicuţa te iubeşte.
Şi iar verde solz de pește,

Trei luni ne mai despărțeşte
Și voia ţi se "mplineşte,

Că eu ţi-am fâgăduit,
Ce mătale ai voit

Şi dacă m'âi părăsi,

Nici un bine nu va fi.
Foicică trei sulfine,
N'ascultă sfaturi străine,
Că nu-s, puică,pentru tine!
(Idem.)
Ş.

Foicică şi-o laleă,
Păsărică: turtureă,

Păsăreă din păsărelz,
Turtureă din turturele,
Frumuşeă din trumuşele,
Spune mie vestea ta,
Ori nu eşti din țara mea?
Păsăruică, păsăreă,
Turturică,

turturei,

Pasăreă din păsărele,

Turtureă din turturele,
Frumușeă din frumuşele,
Spune tu mândruţei mele:
Pâne să nu mai frâmânte,
După mine să nu cânte;
Hainele din tinerinze,

Spune-i să le ?ncuie bine,
- Să le urce 'n şapte care,
“Să le ducă 'ntre hotare,
Să

le deie foc şi pară,

Ca să meargă fumurile
Peste toate drumurile,
- Să se "nveţe mândrele,

Să se mveţe

puicele,

De bărbat a despărţi,

Cum

ma dat mândra pe
mine,

La mult rău de lângă bine!
(Comunic.

de d-l Î. E. To-

„rouţiu, Bucovina.)

6.
Mărită-te, Veto,

bine,

Fie-ţi gândul tot la mine;

Că şi eu m'oiu
“Gândul

tot

însură,

la tin? mi-a

sta |
(Muşeteşti- Argeş.)

7.
Foaie verde foi şi-o fragă,
la vezi puica mea cea dragă,
“Trece drumul, nu mă întreabă.
Foaie verde fir de nalbă,
l-am dat drumul sâ-și a„leagă,
Să-şi aleagă dintro mie,
Numai să-mi samene mie;

Și la ochi şi la sprincene
ȘI la dragostele mele!
8.
Foaie verde odolean,
Bată-l focul de Oltean,

Cum își trage coasa 'n deal
Şi coseşte

leuştean.

Leuştean, cine te-a pus,
Pică-i-ar mâna de sus,.

Foc la inimă mi-a pus.

Foc la mine, foc la tine,
Foc la noi, la amândoi!
(Vezi no. 15, p. 123)

9.
Cuculeţ dela cetate,
Spune mândrei sănătate,

Să-şi caute 'ntraltă parte,
Câ cu min” nu se mai poate,
Că cu tine ce-am avut,

„De mine s'a desfăcut (1)
Cuculeţ dela pădure,

Du-te la mândra de-ispune,

Si nu se mai poarte bine
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. Cu haine lăate de mine,
“Că mie capu-mi răpure,
Că sunt niicăjit pe lume!

Unde-i iarba câmpului
Şi verdeaţa codrului
Şi izbânda dorului!

Şapoi altă foaie verde,

10.

Dorul nostru nu se vede,
Nu se vede, ca 'ngheţar,.

Foileana de bujor,
Cârăruşă Ja ocol,
Crească iarbă şi mohor,
Eu să zac, să nu mă scol.
M'am iubit cun domnişor;
Dar măicuţa de-a aflat,
Vorbă taică-meu Ca dat.

Tata rău sa supărat,.
De mânuță

De

când

mi

13.

Mam

gândit, m'am socotit,

Ca aveă dorul urit

“Şi dragostea un sfârşit,

m'a luat,

*N-mănăstire m'a băgat,
In chilia *-mohorită,
De toată lumea urită

Dragoste ce-am avut, frate,
- Gândeam

Mă uitai pe la ţâţână,
Văzui afară lumină,
Văzui soare răsărind,

Fete şi flăcăi jucând

Şi de multe tăinuind.
Cu toţii se veseliă”,
Unul numai tot oftă!
Dumnezeu

un

vânt,

Sa dea uşa la pământ,

Să nu mai fiu unde sunt!
II.

la de dor și ia de jele
Şi de alte amăgele,
Amăgele prefăcute,
De muieri înnărăvite,
Păcate neisprăvite!
,

Eu cu mândră, eu bogat,
eu fără mândră n sat;
mi-i că s'a măritat,
s'a măritat în sat,
mine peste vale,

Plec la mândra pe cărare,
Eu mi-o văd şi ea mi-o vede

ŞI eu plâng, ea nu mă crede;
Las” Caşă mi-a trebuit,

Cam
3

lăsat ce-am
-

căpuit!
yu

ne-a

desparte !

— Foaie verde sălcioară,
Mârioară, surioară,
Scoală, soro, în picioare
Şi-l întreabă de ce moare.
—la, de jele, ia de dor,
Ca fost mă-sei rău fecior;

Frunză verde busuioc,
Tot eu.om fâră noroc;
Tot
Nu
Dar
Dela

moartea

14.

Și de toată blăstămată.

Dare-ar

te-ai însurat,

-

I2

Frunză verde-a macului,

15.
Am

iubit

N

şi-am să iubesc,

Măcar să mă prăpădesc;
Am

iubit o Moldovancă

Şi-o curvă de Craioveancă.
Moldovahca m'a uitat,
Craioveanca n'a lăsat,
Da' eu n'am nici un bănat,

“Că iubesc pe alta ?n sat.

De iubir eu m'oiu lăsă,
Când mi-a sună scândură,

Popa cu cădelniţa,

Aleluiă, veşnică,
Dascalul, clopotniţă,

Trage clopotele-aşă:.
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16,
Foaie verde mătustat,

A picat lon la pat,

De un an nu sa sculat,
Nici nu mai iese prin sat,
Și el a picat la pat,
Cum mândra Sa măritat!
Se căină şi se vâită
ŞI tot strigă: — Maica mea,

Câţi doftori sunt pe pă-

mânt,
Nu mă scapă de mormânt;
Câri doftori şi vrăjitoare,
Nu mă pune pe picioare.
Dar mai este-o vrâjitoare,
Care vrea să: mă omoare,
Pe aceea s'o chemaţi,

Dacă vreţi să mă scăpaţi;
Să chemaţi ibovnică,

Care ştie pricină.
De nva sărută la gură,

Mica sluji de Jegătură;
De m'a sărută la ochi,
lu n'am să mă mai deochi;
Să mă sărute ?n obraz,
Ca să -nu mai zac de azi;
Câ

Mai

de cât n'a

descântă,

bine ma sărută.
17.

Foaie verde lemn de fag,
Nu ştiu, nu ştiu, ce-oiu
să fac,

Oiu să pic la pat să zac,
Că mândra mea ma lăsat,

Ma

lăsat, s'a măritat,

ȘI nar fi nici: un

bânat,

Dacar fi mai depărtat.
Dela

noi a doua casă,

Inima mi-i friptă, arsă;

-les afară şi-o zăresc,
După ea mă 'mnebunesc;
Intru n casă să mă culc,
li aud glăsuţul dulc

Și nu-mi vine să mă culc.
M'aș rugă la Dumnezeu,
Sâ moară bărbatu-său,

Să rămân eu ca s'o ieu,
Că altfel mă chinuesc,

Până când mă prăpădesc!
18.
Am văzut cucul cântând,

Tot cântând şi băstămând,

Sâ n'aibă loc pe pământ,

Blăstămând ibovnică,
Că i-a secat inimă,
Căi lăsat la ofticat.
Cuce, eşti frate cu mine,
Cam

păţit şi eu ca tine!

19.
Foaie verde puiu de nuc,
Alei,

„

De-am

Doamne,

ce-am fâ-

cut,

dat dragostea *m-

prumut

Şi-acum cu ochii mă uit;
"Aș "da car cu şase boi,

Să ieau dragostea 'napoi;
Dragostea

e lucru mare,

Nu-ţi dă pace la mâncare,
Nici hodină la culcare,
Fâră numai supărare
Şi-ţi tor dă vânt de plecare!
20.

Foaie verde nucă seacă,
Puiculiţa mea cea dragă,
Cum trece și nu mă înareabă !

Par'c'o roagă cinevă !
Nici n'o rog, nici n'o poftesc
Şi ca dânsa mai găsesc,
Mai de neam și mai de soiu,

Nu ca dânsa din gunoiu;

Mai de soiu şi mai de viţă,
„Nu. ca; dânsa, copiliță,
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Şi se poartă cu rochiță!

Parcă

nici nu

21.
Foaie

gură.

şoim

cu şarpe ?n
gură,

Şi-i bădița Ionel,
Care m'am

iubit cu el!
22.

noaptea-i
mică,
făcut 0 ibovnică

Verde şi-o lumânărică, .
Toate'n

case mi se strică.

Când cu gândul n'am gândit,
Dragostea Sa năruit.
Frunză verde și-o laleă,
Rău mi-a mers cu dra-

gostea ;
Nu ştiu, eu oiu fi greșit,

Ori lumea m'a pismuit!

Vara-i mare,
Mi-am

Şi-am lăsat-o să mai crească,
Minte'n capsă dobândească.
Dară ea sa

măritat,

Nu la noi, ci în alt sat.
Nu mi-ar fi nici un bănat,
Dacar fi luat bărbat,
Să nu fie-un blăstămat,

Să mănânce nespălat,
Să se culce

Dinaintea

casei mele,

“Trece-un pârâias de jele.
Și nu-i pârâiaş de jele,
Şi-s chiar lacrămile mele!
Dete Lina să se spele,

Dă de lacrămile mele
Şi ea ştie de ce-s ele!
(Voinești-lași.)

24.
Trece badea prin luncuţă
Şi nu-i zice. nimicuţă,
Par'că nu i-a fost drăguță.

Foaie verde fir şi nalbă,
Trece badea prin dumbravă
Şi nimica nu mă treabă,
1.: Varianta

2

26

Foaie verde trei lalele,
Luminata dintre stele,
Iubita inimii mele,
Cum erau noi într'o vreme!
Cât eram noi de iubiţi
Ca doi vişini înfloriți,
La izvoare

se suprimă.

răsădiţi !

Florile s'au scuturat,
Doi iubiţi s'au depărtat,

nenchinat!

3.

fost

dragă !

25.

verde şi-o alună,

Pe sub soare, pe sub lună,
Trece-un șoim cun șarpen
Şi nu-i
”

i-am

Variantă.

Aud

codru! răsunând,

Şi voinicii şuerând.

Am fost şi noi doi iubiţi,
-Ca doi merişori floriji;
Florile s'a scuturat,
Noi doi ne-am înstrăinat! 1

27.
Colo n deal la mănăstire,
Cânt o mireasă şi-un mire;
Da' el cântă, nici nu-i pasă,
Mireasa de-acui şi-o lasă.
— Mânăstirea și cartei,
Că asta mi-a fost parteă;

Clopotele şi rasă,

Jelea şi vieaţa grea !

28.
Frunză verde fir de linte,
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De-aș fi cât piatra de munte,

Vin la baba, vin,
Inima să-ţi veselească,
“Vin la baba, vina]
Sâ-ţi cate baba ?n ghioc,
Să-ţi gâcească de noroc!
De ţi-a fi norocul mare,

N'aş iubi copil de curte,
Că ştie nâravuri multe.
Când e dragostea mai
”
dulce,

Baten palme şi se duce.

Dela trei şi pân: la patru,
Sa 'ncheiat, puicuţa, sfatul,
Râmâi

dară

Să ieai fată de primare;
De ţi-a i norocul

sănătoasă,

“Să ieai

Eu am alta mai frumoasă!

31.

29
Frunzuliţă
Puică,

mic,

fată de calic!

De-a cântat un puiu de
cuc,

sămulastră,

dragostele

noastre,

Intr'un vârfuleț de nuc,

Au râmas pustii pe coaste,
Să le vezi, nu le-ai cunoaşte!

Mi-a venit gând să mă duc,
Unde-i pânea mai gustoasă,
Unde-i copila frumoasă;
Unde-i pânea mai pe plac,
Ca să vin puicăi de hac!

(Comunic. de d-l D. Mihalache, Goleştii-Badii, Muscel.)

30.
Vin la baba,

să-ţi gâcească,

5. — Jalea

celui

ce n'a nimerit

I.

Foaie verde stufde bală,
Lasă vâutul să mă bată
Și soarele să mă ardă,

Că

eu sunt

cea

vinovată,

Căci m'am cerut măritată |
Să fiu de bărbat mustrată
Şi de soacră blăstămată

Şi de copii supărată

bine

Mai bine

Se 'nchină lumea la mine;
Decât mama mă făcei,

Mai bine gâtu-mi rupeă

Şi mă

trântiă la pământ

ȘI m'eră să mă frământ,

Decât mă fâceă o fară,

1. Refren.

căsătoria.

eram

o piatră

Şi mă puneă la fântână
ȘI mă numiam «apă bună»;

Apă bună şi mai bună,
Mă

chem

«floare din grâ- dinăIn

"Apă bună și mai rece,

Cine bea, de dor îi trece!

2,

Și de lume judecată.
Decât mă fâceam ofată,

Mai bine-o stâncă de piatră;
Mă puneă la mănăstire,

cu

Foaie verde trei lalele,

Mă nsurăi, luăi muiere,

Luăi
“Mă

maina

bucurăi

mamei

mele.

la avere

Şi mă 'nşelăi, dragă vere,
- Mă bucurii la pământ,
Nu mă uităi la urit!
Of, pământ, pământ,

pă-

mânt,
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Te prefâcui în argint,
In argint și în aramă
Şinu- mi dăduideloc seamă.
Sărace argint bătut,

Cum

re fâcui de băut

Şi-ţi dădui drumul pe gât.
Argint, cum te-am prăpădit,
Aramă, cum te-am băut!
Acum stau şi mă gândesc,
Cum s'o dau s'o nimeresc,
Urita

să no

Cum

dracul să

Cum

mtâlnesc;

n'o

"ntâl-

nesc,
focul să mă păzesc,

Că doar cu dânsa trăesc,

Când mă chiamă so privesc,
Mai, mai,

mai să 'nebu-

nesc,

Sâ mor, să nu mai

trăesc,

Fugiţi, lume, de pământ,
Si nu daţi peste urit!
(Tg.-Ocna.)

3.
De urit mă duc în lume,

„Urivul fuge cu mine;
De urit mă duc de-acasă
Şi aritul nu mă lasă!
Lugi, uriro, de pe vatră,

Că” pun

cânii şi te latră ;

Fugi, uriro, după ușă,
Că-ţi scot ochii cu cenușă!
Variantă,

Fugi, urito, de pe vatră,
Câ pun. cânii şi te latră;
Fugi, urito, dela mine,
Că eu nu sunt pentru tine;
După mine multe vine,
Mai frumoase decât tine.
"Nchide, mamă,uşa bine,
Câ

uite,

urita

vine.

Şi nu se lasă dec-mine;
Ori o 'nchide, ori o lasă,
Că urita-i după casă!

4.
Foaie verde şi-un căr|
bune,
Insoară-te, măi acbune,
Insoară-te, foculeă,
Că soţie eu ţi-oiu da
Potrivă de seama ta,

Ți-oiu da pe muierea mea,
Mă
Tu
la
Tu
Ea
Şi
Ea

lihemelesc de ea.
i-ai da cu căldură,
te-a luă cu vorbă;
i-ai da cu fierbinţeală,
te-a băgă 'n.nebuneală,
de-ai da cu arsură,
ţi-a potoli gură!
Ş.

Foaie verde trei smicele,
Tinerețe ca a mele,
Petrecute-s fâră vreme,

Vâră gust, fără plăcere,

lâră nici o mângâiere,
Pentro curvă de muiere.
Ia vezi curva de muiere,
Cum îmi umblă hăturele

Și zice că strânge lemne
Și ea
Şi le
Şi le
Trei

strânge buruene
face mânunchtle
fierbe ?n trei ulcele,
ulcele din trei sate,

Din satele. părăsite

Şi le fierbe "'nădușite,
Pentru Ghiţişor gătite.

Ghiţişor. când a gustat,

Limba 'n gură sa umflat,
EL de-abiă mi-a cuvântat:
-—Aşterne, măicuţă n pat,

Ori în pat, ori în crivat,

Câ Ghiţ al tău sa gătat,
Trei curve mil-au mâncat:
Două curve din Bârlad

_Şi una de-aici din sat,
Cântă cucul pe pelin,
Ghiţişor vărsă venin;

„Cântă cucul pe cicoară,
Ghiţişor trăgeă să moară;
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Cânră. cucul pe uluce,
Pe Ghiţă la groapă-l duce!
(Vezi no.

45, p. 9%.)

21, P-.66 şi no.

6.

rile,

“sa vă bară vânturile
Ca pe mine gândurile!
,

Foaie verde de. costor,
„Mici bărbatul băutor,

Mi-a băut cincizeci de poli

Şi-o sută de gonitori
Și 'nca mai rămas dator
Cu treizeci de gălbiori!
IV Aa

Foileana de' sulfine,
Arde inimioara 'n mine,
Arde şi nu mi se stânge

Şi nare gură să strige;
Arde, nu se potoleşte,
î Nimănui nu se -căinește,
“Nimănui nu jelueşte,
Cu uritul greu trăeşte,

Că-i urit, posomorit,

Care te bagă” n mormânt!
8.

10.. .

Foaie, verde
Parcă

turtă coaptă "n

vatră

Şi -mi eră faţa curată;
-Mâncam turtă cu cenuşă,

Mi-eră faţa ca o rujă;
"Jar de când mam măritat,
" Grija casei ma luat,
Copiii m'a "mcunjurat,
Cătătura sa schimbat!

«lea -nevastă cu moşie»,
Să fiu slugă, nu soție.
Mă

9.
„Câţi,

E

Ulcelele

Căci mie nu-mi trebuiţi,
Hai, gâde, gâde, leana,

„ Sultant, sulimana(?
Pân' şi lobodana!(?)

Că eu mi-am mâncat capul |
Şi mă: teme bărbatul!.
Pamfile, Cântece de fară.

s'au stricat

Și-am rămas cu toanta'n pat!
“ (Negrileşti.) -

TI.
Foaie verde de. bujor,
Dac'aş fi dintre feciori,
.. M'aş duce prin şezători,
"De-aş fi tot cu fete mari,

“ Maş iubi cu ori şi cari,
"Dar așă-s om însurat
Și înă culc cu toanta ?n

De-i văd umbra pe pereţi,
„Mă bagă în spărieţi
Când îivăd pe pernă capul,
_*Ma bine-aş vedea pe dracul;
"Când o văd in tinda casei

” Şi spre mine "ndreptând
pașii,

Atunci mor, mă prăpădesc,
"Cada pat, mă 'mbolnăvesc.
Doamne,

strănge-o, ori
pe mine,
Catuncea a fi mai bine!

12.
* De cine mi-e dor şi sete,
Departe.de mine șede,
Dar de cine mi-i urit,
Jacata-l-ăi Ca venit,

Fugi, urito, şi-midă pace,

ȘI creșteţi-mi cât gardul,

„

bucurai . la avere,

La străchini şi la ulcele.

Creşteţi flori şi 'mbobo,

iasomie,

dracul mi- a zis mie:

pat;

Când eram la mama fată,

- „Mâncam

„ Creşteţi flori cât gardu-

Ca

dragostea. ta nu-mi

place, .
1:
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„Că-i cu bolduri şi cu ace.
“Fugi, urîto, de pe vatră,
Că pun cânii si te-latră;

Fugi, urito, de :pe prag,
Să vie cine mi-i drag,

Că pun

IS

.. Cuculeţ, pasere sură,

Nu-mi mai cântă?n bătătură
Pe proțapul carului,

Pe coarnele plugului ;
Nu-mi ieai seama traiului?
„Că port cuţitele 'n brâu
ŞI puşca-i sus la obloane;
Sâ nu crezi. că-s-mort de
foamel
e

cânii şi te bat!

T3.
Zis-am leana şi-o cicoare,
„Când fusei frumoasă floare,
Mă” duceam la şezătoare,

Mă

"ndrăgi fecior” din sat,

Frumos, tânăr şi galant!
Lui măicuţa că mia dat!
Dacă eu m'am ogârjit,
Floarea feţei a pierit,
Bărbăţelul ma urir!
"(Negrileşti.)

qi
|
—Frunză. verde mărule,

„Um. te duci tu, dorule?
“—La voi, puişorule!

„Da

la noi la ce mai vii,

„Ca venit uritu ?ntâi
ȘI s'a pusla căpătâi.
Când

m'am

De urit nam

|

mai

Potricaraș m'am.

„După
„+

culc,

putut.
dus,

leacuri de urit.

Potricăraşul: miza spus,

Că leacuri de urit nu-s,

Că

En

leacul uritului

fundul

Foaie verde şi-un harbuz,

"Câte flori “pe iaz și ?n sus,

„Toate cu mândra
„ Şi le-am puscu
Să nu ieasă din
“Că mi-i trupul
Numai

pământului;

“Că urîtul n'are. leac

Decât scândura
de “brad,
Două cuie să le bat,

Să văd uritu 'ntrupat.
Doamne; Doamne, Domn
i
ceresc,
Dă-mi şi.mie ce gândesc! 1

le-am pus.
jurământ,
pămânr;
năduşit...

floarea-soarelui

“Şi cu lemnul-Domnului,.
Câ-s la poarta raiului :
Sa mftorească, să rodească,
Dumnezeu să le plivească,
Pe mine să mă "u/esnească!
1.

dus ca să mă

Dac'am văzut şi-am văzut,

„La

16.

— Foaie verde peliniţă,
Ce te-ai supărat, leicuţă?
—Nu mam supărat, nei„Dar

cuţă,
să-ţi spun! adevărat,

„Pentruce n'am

supărat:

Pentru dragul 2 de tărbat,

"Vine dela: crişmă "bar,
Și mă iea la cercetat;
Nu

mă

.

?ntreabă
ce-am
mâncat,
>)

.

„1. Cimă?ntreabă ce-am lucrat,
Eu îi spun de depănat
La cânepă și bumbac,
Să-i fâc pânză să-l îmbrac.
„De-i pun masa să mănânce,

1. Se suprimă 'apoi un cântec.

'
2. De nominativ.în batjocură
; se
mai apucă ziua de m ăne, — dragul mamei,zice „de

pildă, în blăstăm: „N'ai
—să n'o mai apuci!“
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EL mă suduie de cruce,
„De cruce, de lumânare,
Şi de mama cui mă are!

21.

Foaie verde siminoc,
Aş da 'bordeiului foc,
Să ardă cu grinzi cu tot,
Cu duşmanul la un loc.

18...

Eu, nevastă, te-am luat,
Şi tu cum” nai înşelat. +
Era: una la părinţi
Ca 'Precista între sfinţi,
“Tu erai, care 'jurai,

Toate păcătoasele
- Şi-au găsit noroacele,
Numai

Că pe altul nu mai ai.

Te-am crezut și te-am luat,

“Tu?n păcate te-ai băgat,
Dar acuma mi te-am prins,

22,

„ Strugurel - frumos

de
poamă,
Cine oare și-ar da seamă!
Numai unul Dumnezeu,
Imi știe năcazul meu !

Câ nu mai eşti cum
“Rea ai:
Şi tot
„Rea ai
"Şi tot

mi-ai
zis.
fost la maicâ-tă
rea la casa ta;
fost, reaai să fi,
rea ai să râmâi i

Foaie

19.
verde

lemn

-. Că

mi-o

ţine-un

mare

câne -

Cumpăr străchinişi ulcele
7 ot urit nevestei mele;

20.

„Şi. moşoaice și blidar, -

Foaie verde trei ciuperce,
Cum nam
știut ce-oiu
alege ;

La nevastă-s tot amar;
Şi-un castron am cumpărat

Şi-am fugit cu el în sat

Trei ciuperci şi-un lemn
dubit,
Am ales, dar am

Şi l-am dat la o femeie,
Uritul ca să mi-l ieie !

areşit;

Lemn dubit și iarbă grasă,
Mi-am băgat nădufu "n casă;
L-am băgat cu lăutari

"24,

Frunză

ŞI nu-l scot nici cu jândari;

Mânânc fâră plac A masă,
"Nu mai prind carne pe oasă.
-Desar da Dumnezeuşi- ar da,

Pământul dac ar crăpă,
Uritui s'ar cufundă,

dat

23.

şi cânele-i. mocănesc,
Nu mă lasă să-i vorbesc.
a

mia

După cine nu-i de-ales,
Dup un tont, dup un
-nătâng
ȘI 'de asta "ntr'una plâng!

de

Nu mi-i mândra lângă mine,
|

măiculeana

Unde eu mam căutat;
Că măicuța . ma trimes

spine,

Şi

una, vai de mine,

Să nu aibă parte ?n lume,
Să fiu cu braţele pline,
Tot cu mândru lângă mine!

Şi de urit oiu scăpă!

INI

verde

poamă
mare,

1

“Toată lumea de sub soare
Are-o zi de sărbătoare,
Numai eu n'am nicio tihnă,

Nici o zi pentru odihnă,
G. muncesc

ȘI. munca-i
grea
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Şi Dărbatu ?n crişmă bea.
Bea-l-ar șerpii şi veninul,

"Cum

în

crişmă

Ca să-i spuiu unde na dat,

bea tot

vinul ;
Bea-l-ar otrava şi focul,
Cum mi-a mâncat el norocul! 1

,

|

Că bărbatu-i fără lege,
N'ascultă şi nu "nţelege,
Şi mă bate ca pe-o coasă
Şi-mi spune că-s puturoasă;
Şi de asta, lumea toată,
* Mărturie-a da vreodată !:

25.

28..
+

Foaie verde şi o sulfină,

Smulge-o floare

din grădină:

Cum

nu

creşte și susucă,

Cum mă usuc eu, mămucă!
Când mai scos din satul.

meu

-Cel văzut de Dumnezeu,

Şi m'ai dat printre străini,
-: Prin. străini, prin cei
a
“hapsinil
“: Vai de floarea care-i smulsă

Și n grădina. altui pusă!
26.

» Plângașă şi mă gândesc,
La ce '0are mai trăesc
In lume fâră canun,

Când gnica 2 nu-mi

pare
bun.

Mi-a părut şi mie-odată,

„Când eram

nemăritată,

Pe vremea de

fată mare,

“Când eram ca şi o floare,
Ca o floare înflorită,

lar acuma vestejită,

Cu amar şi cu năcaz, |
Cu 'lacrămi pe cel obraz!
Cu inimă friptă, arsă,

Și tot singurică în casă!
27.
„ Frunză verde ismă creaţă,
MăPi sculai de dimineaţă
.
Și m'am dus la
maica ?n sat,

O

e

1. Se suprimă apoi un cântec nou.

„2. Pron,
3.

Pop. pentru

A-şi pune

vicaţa

Maica

sîmica.

(în primejdie).

a.

Rău

mea,

măiculiţa

"mea,

a fi de dumneata

In ziua de judecată,
Unde merge lumea toată,
Pentrucă m'ai măritat,

- Dup” o fiară de bărbat.

„= _ Ce-ai gândit,
n'ai nimerit,
- Șieu că m'am

potrivit ;

- Fetele să nu asculte

De-a maicelorvorbe multe,

Iar de-ar nimeri la rău,.
Să le blăsteme mereu!
29.

* Cine vrea să se cunune,

Rău face de viaţa-şi punc;

Cine

sa

mai

cunună,

"Acela viaţa şi-a: da.
Că și eu m'am

cununat,

Cu hapsinul: de bărbat.
30.
Frunză

verde

Am ajuns şi
Cu flăcăul cel
Cu fiăcăul cel
Dumnezeu că

frunză
deasă,
eu mireasă,
urit,
stătut ;
m'a bătut

Și măicuță m'a fâcur !
31.

Păsăruica mea măeastră,
Vin şi-mi cântă la fereastră,

|
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Cum cântă badea. odată,
Când eram nemăritată!
ES

a

i

32;

Cine sa mai mărită,
Dare-ar Dumnezeu şi-a da,

Ca să aibă partea mea,
S'aibă partea din felie:
Bun”

a fi, bună să fie,

Da-i păcat că n'a să fie!!
aa
903

36.
—

Frunză

verde

iarbă

neagră,

Vâlencuţo dragă, |

Ce ţi-i cămeşuica neagră,
- Vălencuţo dragă2? .

Ori soponul scumpu ţi-i,
Ori apa departe

ţi-i,

„Ori focul pe ghiaţă ţi-i?
—Nici apă nu mi-i departe,
Da” n'a fost noroc și parte;
Nicifocul
n'a fost pe ghiaţă,
Da” trăesc cu rea vieaţă ;

Toţi or bea şi-or veseli,
Numai eu m'oiu pusti, |

„Nici

Că urita-mi şede ?n cap,
De urită nu mai scap!

„Da mi-i bărbatul

săponul,nu

mi-i

scump,
urit !

34

—De ţi-i bărbatul urit;
lea ţărnă dela mormânt,

“Bun a fost cine-a scornit,
"Banul pentru târguit;

Că se scoală mut şi surd ;
Şi-i aşterne iţele,

Unde-s bani, să târguesc,
„: Ce cu inima pottesc;
Cine are bani, să-mi iea Dela casă pacusteă!-

Şi presoară

Că-i iea dracul minţile!

+ (Idem. Pentru sfârşit, vezi
sfârşitul dela no. 6, p. 165.)

37:

35,
"Frunză verde ca nuci”,
_ Unde

şade urîtw,

Mult îi negru pământi.

Foaie verde ca nalbă,

Unde şade dragostea
Mult îi verde pajiştea !
Frunză verde de agud,
Decât traiul cu urit,

"Mai bine

?n aşternut

Mă "nsurăi de tinerel,

“Tinerel, nevăcuit,

Şi nesătul de iubit,

Că plâng

noapteaîn

«

Şi plâng reşmat de. perete,
Tot cu gândul după fete !
(Comunie.

de d-l.P.

lescu,. Dumbăier-Vidin,)

moarte. n pă-

mânt;
Decât traiul cu năcaz,
"- Mai bine moarte'ntrun

Paz,

(Comunie. de d-l L. direje-

riu, Cotrâgaşi,; jud. Suceava.)

aş-

ternut,

Dani”

38.

Cucule dela. pădure,
"Dă-mi un cal și arme bune.

Să mă duc.pe ceea: lume.
Mâmuca când mia. vedei,

„De

departe

'm'a ?ntrebă:
.

1. Se suprimă apoi un cântec; cuprinde vorba Paceaură, paceavură,
femeie cu apucături 'rele. :
2. Refren:

4
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—Copiliţă,

ce-ai păţit,

„De şi n pământ m'ai găsit?

nt —Stai,

mamă,

să-ţi povestesc,
De traiul meu ce-l trăesc;
De jalea traiului meu,

Plâng și pietrele ?n pârău;

“De dorul mândruţei 'mele,

Plâng pietrele n fântânăle!

(Comunic. de d-l V. Ungu-

'rean, Bucovina.)

39.
|
Când eramla mama fată,
Mâncam turtă coaptă ?n
o
,
„vatră,

„“Turtă rasă ?n răzătoare
": Şi la față ca'o floare.

De când îs la maica lui,
"Nu-s nici vrabie, nici pui,

"Nice. puiul nimănui.

„ Mânânc pâne şi beau vin,
"Strâng la inimă venin.

* Vezi no. 8,p. 205.)
pu.

Ce-am

urît să fie-al meu!

(Comunic.

de

dIEH.N.

'Țapu, Oltenia.)

42...
De s'ar vinde uritul,
Aș da boul și jugul,

Şi-aş cumpără iubitul;

"De sar vinde: dragosteă,
AŞ da iapa şi șauă;;

Dragostea de fată mare,

Mai

rar, dragă, cine-o are!

(Idem.) A

ae

Zis-am leana

foi de tei,

Când eram noi amândoi,
Eră lumea mai blajină
Şi eră traiul cu tihnă,
Dar de când tu m'ai urit,
: Toată lumea.s'a 'urăit,
Şi trăesc cu amărit,
Foicică şi-un dudău,
Trăesc bine, trăesc râu,

Ştie numai Dumnezeu !

— Foaie verde pelinaș,
Luă-te-ar dracu' de naş,
Cu 'cine mă cununaşi |

Cu propteaua gradului,

“Cu urita satului !
—Luă-te-ar dracu” de fine,
„Dar n'au fost ochii la tine?

" —Ba ochii la mine-au fost:
- A fost vremea ?ntunecoasă,
"Mi-a părut toanta frumoasă!
qI.
„:* ŞI iar; verde de trei fagi,
„Vorbă cu 'mihe să-ţi faci,
Sau nădejdea să mi-o tragi,

- Câ .nădejdea, dela mine |

“E ca struna cea subțire,

Când tragi de ea și nu ţine, .

Urit îmi este

-. Căci a lăsat Dumnezeu!

uritul,'

-

Dar mi l-a dăruit Sfântul;
————————

d
Insuratu-m'am de mic,
Și-o luâi eu ibovnic;
„Însuratu-m'am la vreme;

Și-o luăi fâră plăcere!
+Hănţeşti.):

245.
„se

mi-aş căciula mea,

Că tare proastă eră :
„.. Mă rugă fată de soiu

„Şi eu, prostul, nu vrusei;
„Veni una. din. guniu,

M'a pus dracul, mă prin.

„sell |

„aaa. mi-aş căciula mea,
Fâcui capului belea !
Fâcui trupului osândă,

Și suflerului:obidă ! -.
(dem)

--.:

7

6.

Jalea celui mustrat și pismuit.
IL.

„_

Numai mie-mi pare rău,
Că-mi las sătişorul meu,
Unde m'am născut şi eu !
Câte lacrimi am vărsat,
Făceam o fântână "n sat:
Apă dulce şi ușoară,
Sa bea dușmanii să moară,
Sâ bea şi duşmanca mea,

Foicică liliac,

Mare-i satul,—eu nu "mcap,
Singur mă, mir ce-oiu să
|
fac !
Cămeşa.nu i-o imbrac,

Nici paharul nu i-l. beau,
Nici averea nu i-o

ieau!

Să plesnească fierea n ea !

(Țigănaşi-lași.)

9.

„2.

—Frunzuleana mătustat,
- Maică, cin” te-a fârmăcat ?
„=-Două. fete din cel sat !

— Foaie verde de secară,
“ Lelioară, Mărioară, 1
Ia ieşi, dragă, pân” afară,

—ȘI cu ce te-au fărmăcat ?

Câ-ţi arde casa cu pari!

—Las'o,

-Co ajchiță din portiţă,
“Cu
gherghini din trei

bade, ca să ardă,.

Si ardă pân” la pământ,
Sâ mă mai scăp de urit;

„Că

grădini,
de sub sprin-.
cene,
M'au băgat în boale grele.
Cu lumini

mi-i traiul amărit!
(Negrileşti.)

isa

Rogu-te, nute "'ncercă,
Mai a mă desfărmăcă ;
Fărmăcat îs, fârmăcat,

„Trece trenul şuierând,

Rămâne maica 'plângând,
-: Din. inima suspinând.

Cu cuvântul m'am legat,
Cu inima cununat *!

- Rămâi, maică, sănătoasă,
Dacă n'ai. fost. bucuroasă,

6

„Să mă vezi sara prin casă,
„Dimineaţa stând la masă,

. De;de, de! murgule, de!
De, de, de! căluţule,
Vie moartea să te iea,

Cu toţi frații. dimpreună,
Cu

ia

Ileana mea cea bună! 32:

Că n'am unde te lăsă, !

Te-aş
Foaie verde mărăcine,
Rămâi, satule, cu bine!
Eu mă duc, satul rămâne,

Maicâ-mea fi bobitoare,

„Dimineaţa cum'se scoală,
-Işi pune bobiiîn poală

- La “duşmani le pare bine,

1 „Refren. . a
2. Se scot patru versuri ce nu-şi au rost:
|
Trenule, n'ai aveă parte:
“De şuruburile toate
|
Şi de .şina de sub roate,... :

„Că

3. Cu

inima-s

m'ai lipsit de amante,

cununat.

lăsă la. maicămea,

:

-,
:-
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Â————————

Şi te lasă: mort de foame,. .
Şi pleacă printre vecini,
Şi iea banii pe 'minciuni ;

Te-aş, lâsă la. taică-meu,
Taică-meu îi om bătrân,
„Nu ştie cosi la fân;

Nu coseşte, nu prăşeşte,
Numai galbeni socotește,
Pe- tine nu te hrâneşte. .

„ Te-așlăsă la soacră-mea,

la frate-meu,
îi om bogat
primar în sat,
s'a. sculat, *

La comână ca plecat,

Să ţie cu satul sfat

: “Mai bine în lumea toată!
(Tg.-Ocna.)

Plângeă fata şi ziceă:
_— Maică, măiculița mea,
“De mă tai, tai cu: custură,
"Maică, tare mă ustură ;
De mă tai, tai cu briceag,

un dulce ingeraş, |

" Drăgâstos și drăgâlaș!
12.

Frunză

verde și-o or-

a

mea,

blăstămă,

„.Că n'am fâcut nimică!

Toată ziua nu mai tace
ȘI nici: o treabă nu face.
Maică, măculița: mea,

“Taci şi nu mă. blăstămă;

2 Lasă-mă să blastăm eu,
"Să vă bată Dumnezeu,

Frunză verde 'de urzică,

„Nu-i seară ca să nu-mi zică
"Duşmancele peste drum,
Dușmanca nu-i lucru bun.

legat, mia fărmăcat

Şi din'urmă-:mi-a luat
Şi în foc a descântat.

zOaică,

- Vai dedânsa, sgripţuroaică,
Sgripţuroaică, 'cataroaică,

Foaie verde şi-o alei,

„Ma

Ii

„Ca

„7
- “De cât la mamăşi tată,

Mă rog nu mă

dom-

o
- nesc,
Popa,
nunii dânţuesc,
Când doi tineri se iubesc;
Pe urmă lumea-i desface,

Ca un dulce porumbel,
“+ Mititel şi frumușei,

- (Negrilești.)

Maică, „măiculița

„Frunză verde măr

"Maică, tare mi-a fost drag,

Şi pe tine te-a lăsat
Nebâutşi nemâncat !

i

I0.

* „Dragostea ?n ur' o preface!

Soacra-meaîi curv'aleasă,
ȘI de tine ei nu-i pasă.

Te-aș lăsă
Frate-meu
“ŞI sa pus
Dimineaţa

Duşmancele. mele toate,
Sârăcuţele netoate !

*

Dare-ar bunul Dumnezeu,

Să-mi asculte glasul meu :.. ..

Cu ploaie focul l-a stâns'
Şi cu vântul mi l-a "atins: |
Paie 'n cap că şi-au aprins”

Pe tine, pe fiul tău,
Că v'a pus dracu n purceş

“Pe .mine

de miaţi ales!

3,
“Badeo, ' badeo, frunză
- verde,

Mult mi-i frică că te-oiu
|
pierde;
“Grijă n'am de cele fete,
* “Dar mai groază de neveste.
„Pentru fete, dragul meu,

213
li ca ori şi ce

flăcău,

Dar nevestele-s mai. rele,
"Cu.câtu-s mai tinerele:
Ce le pică, numai strică ; .
Nu mi-i frică de stricat,
“Dar mi-i frică de lăsat,

Că îl lasă Detejat !

De se mir' o lume toată!
Alta zis-am foaie"nvoaltă,
Ce stai, Chiţo, supărată,
* De se mir o lume

Cu petală de argint,

Lungă până la pământ,
In ureche doi cercei,

“Doi ghioci mai mărunţei,
Şi gătită și "mpletită
Şi stăteamla rugăciune
Și eram la iertăciune.
Dar maica, măicuţa mea,
Cu capul nu mă iertă
Sta pe jâlț şi-mi tot vorbiă;
Nu-mi - vorbiă, ci mă
mustră:

—Maică, eu te-oiu

blăs-

tămă,

Şi nu te-oiu mai deslegă!

Mă-sa nu mă lasă ?n poartă

„ŞI mă mustră ziua toată.
La fântâna nu mă lasă,

„Ca pe-o biată păcătoasă.
—Ce eşti neagră, ce eşti
slabă ?
—Ce „sunt. neagră, ce sunt |
slabă ?
Sunt neagră de felul meu
: Şi:slabă de dorul tău.
- Şi nu-s neagră de demult:
De

când

şi-un
dudău,
Dumnezeu

Ca să moară :soacră mea, Si moară de boală rea,

; Ca să mă mai scap de ea.
„

„Lovi-o-ar în ochi albeaţa,
Caresă-mi mânânce viaţa;

-S'o lovească gâlcele
Şi toate motâlcele !.
16.

„Foaie. verde. foaie _?nvoaltă,
1- Odată cu capul, cu nici un :chip.:

cu urit

Nu mă mai ţineă, pământ,

„Câ măcar că ești pământ,
Nu cred:să mai fi văzut
Aşă suflet amărit |

17.

- verde

Şi de sufleţelul meu,

trăesc

Şi sunt suflet năcăjit.
„ Foaie verde măr molid, |

15.

Indure-se

toată ?

-De se mir o lume toată?

Frunză verde iarbă deasă,
Visăi că eram mireasă,

Frunză

"nzovonală,

“Parcă-i inima de piatră,

„.—Ce stau, bade, supărată,

iq

-

Mult e Chiţa supărată,
Supărată

Creşteţi, flori, şi "'mboCâ mie nu-mi

. bociţi,
trebuiţi ;

Vâ faceţi cât gardurile,
Sâ vă bată vânturile

"„ Ca pe mine gândurile,
Că mă 'mustră fetele.

Am

pus peteală pe cap,

Sâ mă mustre cel bărbat:
Unde şede Aorile,

Au să șadă. chioantele;
Unde stau spelcuțele,
Au să stea cucuiele!

(Pădureni, Putna. Vezi no.

9, p.205.)

7. — Jalea

celui îndepărtat dela ai săi.
Dară ele-s lut-intre flori ;

I,

Duce-m'oiu și n'oiu veni,
Sa văd cine m'a dori;
De-a fi cine. mă dori,:
Inapoi

Coiu

mai

“Jelui-m/'aş la

Că
Ce

veni,

mi-i

drag

frunzele,

Pajiştea cu florile

qe

Şi privighetorile.
Dimireaţa m'am sculat,
Numai lor m'am închinat;
Dimineaţa m'oiu. sculă,
- Şi lor m'oiu închină;
Eu mă ?nchin, ele.se ?na
chină,
- Se cunoaşte câ-s străină;

„Şi de străină. ce sunt,
Nu văd iarba pe pământ,
Nici soarele răsărind !
-.

,

2,
Cine n'are dor pe lume,
dela

mine,

Că am dor cât un izvor,

:. Seacă trupușor de om !

Amară-i

Seacă trupul făr' de milă !

(Comunie. de d-1L. V. Nis„tor, Praja-Tutova.) -

3.
|
Jelui-maș şi n'am cui,
Jelui-m'aş codrului,
*
Dar codru-i cu frunza deasă
"Şi de jalea mea nu-i pasă ; Codrul are frunză

verde

Şi de jalea mea nu crede;

Jelui-m'aș la surori,

vieața mea,

Și nu ştie nimenei;
Aş

muri,

|

moartea nu

|

vine,

Aş trăi și n'am cu cine;
_De-am avut, de n'am
IRI
avut,
“Am trăit cum am putut,
„La nimenea n'am cerut,
Caşă Dumnezeu a vrut.
De-oiu aveă, de n'oiu
n
__aveă,
Oiu trăi cum oiu puteă,
Nu-mi ajută nimeneă,
„Caşă este scrisa mea !
(Comunic. de d-l M. Lupescu,

Zorleni-Tutova.)
Variantă.

„Şi am dor cât o fântână,

„"

lume,
frate,

(Comunic. de Păr. [L.C.
Beldie, Jorăşti-Covurluiu.)

Cine doar. să mă dorească?

-

în

Tot mi-i dus, tot mi-i deA
parte!

Frunză, iarbă*mpărătească,

Vie să-i dau

mi-s

străini...
_

Duce-mPoiu prin străinime.

(Țigănași-laşi.)

că

a

“Iar de nu m'a dori nime,

Grădinacu

vecini,

mi-s 'buni;

Foaie verde arnăut,
De-am
avut, de nam

Sa

avut,

La nimenea

* Şi-am

a

n'am. cerut.

făcut

cum

am

putut

Şi-am trăit cu ce-am avut.
Ş.

Plângeţi fraţi,. plângeţi
surorii,

De mă 'mpodobiţi cu flori;

1. Vers. 1 se aude și: „Veniţi fraţi, veniţi surori.&
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Plânge-mă, maică, cu dor,
Că şi eu ţi-am fost fecior,
Ți-am scos boii din ocol

ȘI plugul de sub şopron.

Numai

6.
Câte stele pe Bănat,
"“Atâtea gânduri mă bat,
Să-mi. vând casa şi pământul,
„Să rămân numai cu bitul ;
Sâ-mi ieau cal și foale bune,

Și să

plec

cu

mândra'n

Ce mai dor de frăţior ;

Foaie verde trei bujori,

"Ce mai dor dela surori ;
Alta 'zis-am mucșunică, |
Ce mai of de ibovnică !
(Tg.-Ocna.)

Foaie verde mătustat,
maic,

adevărat,

Când eram micșor bâiat,
Cum

naibă :m'ai
,

blăs-

tămat,

Ca să n'am noroc în sat,
„Nici în sat, nici în vecini,

„Decât numai prin străini!

Nici în sat, nici în moșii,

*

„Străin sunt, Doamne, pe

Străin sunt ca puiu de cuc,

;

N'am milă pe un” mă duc.
Strâin ca min” altul nu-i,

„Decât puiul cucului,
La tulpina nucului,
"Fără aripi, fâră pene,

Nici să sboare n'are vreme.

Eu n'am aripi de argint, |
Ca să sbor pe sub pământ,
La măicuţa la mormânt,

$. .
Spune,

Cine bea apă din tine,

Sâ 'nstrăineze câ. mine.

” Străin sunt ca paserea,
N'am milă la. nimenea ;

Foaie verde clopoței,

„Foaie verde şi-un mohor,

9..
Mureş, Mureş, apă lină,

lume,

7.
mai dor de nepoței

parte de. străini !

(Curtea-de-Argeș.) ...

. Ca și floarea din pădure;

lume !

Ce

În braţe când m'ai purtat,
Și m'ai blăstâmat cu foc,
Ca să n'am nici un noroc,
Nici în sat, nici "n vecini,

Ci numai peste câmpii.
Din picior m'ai legănat,
Din gură m'ai blăstâmat,
Să mor de pușcă 'mpuscat
Şi de sabie tăiat!
- (ud. R.-Sarat,)

|

Variantă,

Frunză verde matostat,
Rău, maică, mai blăstămat,

Să mă jăluiu de-un cuvânt:
leşi, măiruţă, pân'la poartă,
Vezi străinii cum mă poartă,
Câ-s desculț și desbrăcat,

„Nebăut şi nemâncat,
Nespălat, nepieptânat,
Ca

un

mare

+

condemnat.

Străinii se pun la masă,
Ochii mei tot lacrâmi varsă;

"Străiniise pun la cină,
Ochii

7

mei nu.au hodină !

(Idem. Pentru vers. 15-18

vezi no.

1, p. 194—4.)

10.

P

„ Foaie verde când şi când,
Mult umbli, maică, plânând,

“Eu plec şi te las: ofiând.

Din ochi negri lăcrâmând!
(Idem.) : -
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Ca

_ Foaie verde şi-un pelin,

:Nu

„ Taicuţa îi om bătrân,

“Amărită-i frunza ta,

"De-ţi iea bilet şi cu carte,
Șistreci în străinătate (1)

: (Mușeteşti-Argeș.)

14.

Trecu Nistrul mai de tot,

Mi-l luă un dor de piept.
Frunză verde de afrămeasă,
„De copii şi de nevastă.
„De-a fi dor dela copii,
Să pun şaua şi să mâi;

Foaie verde de sufină,
Voinic în ţară străină,

„Tot se. plânge şi suspină,
"ŞI suspină pân'ce moare,
Că pe lume noroc n'are,

Iar de-a fi dela nevastă,

- Precum

Să las calul să mă pasă,

De copilaşi mă topescl!
„_-

“Mi-a căzut lumea amare!

em)

-.

13.
+ Frunză-verde mărăcine,

„ D'auleu, frate peline,

Amărită-i frunza ?n tine,

Cum e inimioara

1. Evident, compus

15.

“

“Prea m'ai streinat departe,

?n mine,

am avut şi. eu

Parte de norocul meu! .
(Comunic, de d-l [. E. Torouţiu, Bucovina.)

Şi eu 'să mă odinesc,!
Că neveste mai găsesc,

"Că n'am mamă să mă cate,
Tâăicuţa-i bătrân, nu poate.
"De. străinătate, multă,
Mi-a căzut lumea urâtă ;
".. De străinătate mare,

e mumă,

“Cum e inimioara mea,
"De străinătatea ta,
De singurătatea
. mea !

“Şi îl duce "ndărăt, 'frate,
Intoarcete-te 'ndărăt, frate,

" Bată-te,. străinătate, .

nu

N'am dela nimenea milă;

Luă drumul Giurgiului,
Treci apa Nistrului (sic). .
"L-a luat jândari Qin spate, -

„Frunză verde foi late,

e tată,

ţări

străine,

Nam mamă şi n'am copii,
„„ Geaba, Doamne, mă maiţii.
++. Foaie verde și-o laleă,

Şi' l-a pus ca 'un 'mazil.
El de frica birului,

12. -

duc prin

Singur. în. ţară străină

“EL a pus satul la bir.
Nu l-a pus ca un creştin

(Jud. Argeș.)

mă

Foicică trei smicele,
De. dorul de nemurtle,

„ M'sa. umplut,

trupul

de

-. jele

„Şi inima de durere !
De jalea trupului meu,
Plâng. pietrele; în pârâu;
De jalea inimii mele,

Plâng păsări. în cuiburtle,
“Şi pietrele:7m vădurele!
(Idem. Pentru vers. .5-10,
no.. 38, vers. 9-13, p. 209-10.)

16.
Frunză

:

verde:de măr
'dulce,

leşi, măicuţă'n deal la cruce,
Să te uiţi cum ne mai duce!

din mai multe. cântece.

217.
Ne duce, ne suie 'n tren,
Trenul pleacă” şuerând,

Maica rămâne . plângând.

Foaie verde trei grănate,

„ Trenule, "n'avere-ai parte

De şuruburile toate
Şi de şina de sub. roate,

Ce ne-ai strâinat departe,
În neagra străinătate.
Nu văd mamă, nu văd tată,

Par'că sunt fâcut din piatră;

Nu văd fraţi, nu vădsurori,
Parcă suntfâcut din flori.
Foaie verde sălcioară,
Săbioara-i surioară,
„Căluşelu-i frățior,
Şi. puşculiţa-i măicuţa !

Foie verde foaie lată,

Maică, inimă de piatră,
Cum. să te mai văd odată!
(ldem. Pentru vers.
vezi nota 2 de sub p.

vers. 4-6, p.

189 şi 44.)

5-6
211,

17.
Foaie verde de trei crini,
Bine pare Ja străini,

“Când îşi vede podul plin
Şi pe mine lăcrâmând,
Dela inimă oftând!
Și iar verde mătostat,
Spune, maic adevărat,

Şi ziua

Dela
Dela
Dela.
Dela
Dela

iubiții mei frați,
flori de bisioc,
fete dela joc;
flori din grădiniţă,
mândra din uliţă!

„(Curtea-de-Argeş.)

"19.
Frunză verde mâărăcine,
De ţi-i dor, maică, de mine,
Lasa lucrul patru zile
ȘI vin, maică, pe la mine;

Că nimica nu poftesc,

"Numai să mă ţâluesc,
“Cu

străinul

Ca să fiu tot cu năcaz;

Ca sâ umblu ?n toată ţara,

Să umblu în lung şi ?n lat,
Pân” la oceanu *ngheţat,
Să calc cu picioarele!
Cât aleargă soarele!
. (dem. î
18.

Foaie verde foi de nuc,
Veni vremea 'să mă duc,
Să mă duc din satul meu,

cum

trâesc,

Cu străinul 'trăesc

bine;

Nu, taie lemne pe mine
ȘI taie pe-un tăietor,
Rău

e, maică,

striior.

Străin sunt, străin îmi zice,

Nam

milă pe un” m'oiu

duce;
Străin ca un puiu pe cuc,

„Nam milă pe un' mă duc;
Sunt străin ca paserea,
„Nam milă
(Idem.)

In ce apă m'ai scăldat?
Ori în apa dela iaz,
Ori în apa de Joi sara,

bună să-mi ieu

Dela frunza de pe munţi,
Dela iubiții părinţi,
Dela frunza de pe brazi,

la nimenea |!

20,
Foaie .verde foi de nuc,
Se duc oile, se duc,

Şi se duc şi nu mai vin,

Pân la sfântul Costandin,
Se duc şi nu mai vin iară,

Pân la dalba

primăvară !

(Idem.)

Ic
21

Foaie verde trei grănate,
: Trenule, n'ai avea parte
'De şuruburile toate

ȘI de şina de sub roate.

!
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Trenule, n'ai aveă parte,

„Că tare, m'ai dus departe,
In neagra străinătate|
"Nu. văd
maică, nu văd
Ia
e
: taică,

Numai o stâncă de piatră,

Şi din piatră nu fac taică

Și

din

stâncă

nu

fac

E
maică ;
Nu văd frați, nu văd surori,
Numai munții plini de flori;
Nu văd surori, nu văd
fraţi,
Numai munţii plini de
Si
brazi;
Și din flori nu fac surori,

ȘI din brazi nu

mai

fac

E
frați !
(Tălpigi. Pentru vers 1-7, p.

216, vezi.no. 6, vers. 8-20,
Pentru sfârşit, sfârşitul * a-- celuia
; vezi
ş şi no. 7, vers.
_20-2, p. 143.)
:

22,

Și-am

zis

verde

trei

- masline,

Alelei frate peline,

Amărită-i frunza ?n tine
Ca şi inimioara ?n mine.

Inimioară

ca în mine,

Sâ n'aibă nimene ?n lume.

Și-am zis vetrei
rd
masli
ene,

Cine e străin ca

mine?

Numai tufa din: pădure

Este streioar' ca mine,
„ Darnici dânsa nu-i străină,

Că-i dă ramuri și tulpină
„Ca şaptefraţidintr'o mumă!
(Idem. Vezi no. 13, p. 216.)
23...
Foileana mărăcine,
Amăritu-s, vai de mine,

Că n'avui parte pe lume;

Amărit şi supărat,
„Câ-s voinic înstrăinat,

- Nam

masă ca să mânânc,

Nici n'am pat ca să mă culc,

Nici hodina nu-i hoâină,
Dacă-s în ţară străină |!

Nici mâncarea nu-i pe plac,
Dacă-s strâinşi sarac.

Nici paharul nu-i pahar,
Ci-i pahar plin cuamar.
De beauun pahar cu apă,

“La

inimă

pun otravă;

De beau un pahar cu vin,
La inimă pun venin!
24.

„Foaie verde de pe: deal,

Trecui Prutu ?n celalt mal,

* Dâdui
“Trecui
Dădui
Trecui
“Să cerc

de 'jele şi-amar.
Prutu 'n ceea parte,
de străinătate.
în țară străină,
pânea de e bună,

Fie pânea “cât de bună,—
Dacă-i în ţară străină,
Unde nu-i tată și mumă,

i se face clisă ?n gură.

Trecui în ţară străină,

Să văd apa dacă-i bună;
Bâui apă din izvoare,
Mă gândii la surioare,
„ Văzui apa că-i amară |
Fie apa cât de bună,
Dacă-i în ţară străină !

Fie pânea cât de rea,
Ţie-ţi pare ca miereă,

Dacă eşti în țara ta !
Cu mă-tă, cu soră-tă,
„Cu tat-tău, cu frate=tăul

25.

Foie verde mătrăgună,

lea-ţi, puiule, ziua bună,
Dela cer şi dela lună,
Dela măicuța cea bună !
Foaie” verde bob urez,
leşi, măicuţă, de mă vezi,

leşi, măicuţă, pân la poartă,

-
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Și vezi

dorul

-cum

mă

"poartă;

ȘI mă-poartă ?ntrun picior,
Ca să fie dulcu dor;
leşi, măicuță, de mă vezi,
Cât îs grâiele mai verzi,
Că dacă sor seceră,

Ai prea vrea şi păi puteă,

„Şi-i .tot plânge şi-i oftă,
De călătoria mea!
„26.
Foaie verde trei masline,

Să "'nftorească floricele,
Să mă cain câtresele;

Să "mflorească bujorei,,

Sa mă mă caîn către ei,
Ca la frăţiori de-ai mei!
29,
Foaie verde crin pătat,
Rău, maică, mai
blăstâmat !
Nebăut și nemâncat,
Tare sunt "'nstrăinat !
De bătaia vântului,

Cărarea -pe ceea lume,

„De pulberea drumului !

Cine-o bate, nu mai vine,

„. ACosmeşti.).

Că-i

de dusși nu-i de'n:

" TOrs,

Pentru omul cel frumos,
Cine doarme *n mănăstire,
"Acelaci al morţii mire,
» Şi îl bagă 'n mormânt,

Il astupă cu pământ:

Iarba verde ?n creştet creşte,

Carnea pe el putrezeşte!

27.
„Şi iar verde foaie lată,
Iar îmi vine câte odată,
Să mă suiu pe munţi de
|
„piatră,
Să văd mamă, să văd tată,
Parcă
sunt născut din
|
piatră!

Jar îmi vine uneori,

Si mă
IE

suiu
7

în munţi

de

flori,

Să-mi văd fraţi, să-mi văd
surori,
Parcă sunt născut din flori!

: Nu vâd fraţi, nu văd

su-

o
Tori,
Mori de jele, mori și mori!
28.

Foaie verde

fir năgară,

De-aş ajunge pân” la vară,

30.
Foaie verde lemn - uscat,
Râu, maică, m'ai blăstămat,

Nebăut şi nemâncat!
Râu, maică, na "nstrăinat!
De când sunt încăzârmat !
Foaie verde şi-un dudău,
Sărmanul sufletul meu,

Cum înoată 'n sânge rău,
Cu şarpele prin dudău.
Şi-alră foaie de 'orez,

Vin, măicuţă, de mă vezi,
Până-s oarzele mai verzi,
Câ dacă s'or face clăi,
Să vii, maică,

să mă iei!

Inc'o floare de tăciune,
_Unde-s, maică,. nu mi-i
|
bine,
Aşternutu-i mărăcine,

Şi perniţa de ciuline!

(ldem, Pentru vers, 11-23,
"vezi aici” no. 27, vers. 11-2,)

ŞI.
Foaie verde şi-un susaiu,.

La fântâna lui Mihaiu
Mă pusei şi ospătai.
Ospătat-am, ospătat,
Că nam putut ospâtă,

220

.

"Din pricina - maica-meă,

Nu mai spun eu tuturor,
Camărit eu am să mor!

"“ Măucide-un dor de-acasă,

„De

copii şi de nevastă.

(Țigănași-Iaşi.)

De nevastă nu: mă 'ndur,

„De copii nici nu mai pot,
Fript mi-i suflețelul tor,
Hai, murgule,

34.
Foaie verde trei grânate,
Trenule, a tale roate,
Tare m'au mai dus departe,
Departe ?n străinătate,
Unde nu-s fraţi, nici surori,
Numai munții cu ninsori.

hai ași,

Că mi-i mult de maică-mea!
La fântâna din pripor,

-De trei ori eră să mor

Nu vădsurori, nu văd fraţi,
Numai codrii maride brazi!

_"De gură triptă de dar.
De dorul'de ibovnică

Amară-i ziua de azi!

„ŞI de soră-mea mai mică,

(Buciumeni.
Vezi no.

Și de-un drag de frâţior,
Că l-am lăsat micuşor.

Foaie verde trei migdale,

55.

Taicuţa care ne are,
Mi-a trimis mie scrisoare,

* Doamne,
“Nu

bună

36.

Vino, Chiro2, vino,

33.

Vino inapoi,
Că tu ţi-ai uitat,
Batista pe par!
-—Ba eu n'am uitat,

Frunză verdede cicoare,

Prute, Prute, apă mare,

„Mult vii tulbure şi mare,

Fă-ţi apa neagră cerneală

Că vrând am lăsat,
De-afi țara ?n pace,

: ŞI stohunu-o hârtioară,
"Şi cireş un condeieş,

Batiste mi-oiu face |
— Vino, Chiro, vino,
Vino înapoi,

Ca să-mi scriu răvaș la E,

„La frate-meu Gheorghieș;
"Să-mi mai scriu o hârtiuță
„Şi la draga mea măicuţă;
Să mai scriu o hârtioară,

Că tu ţi-ai -uitat,

Mantaua pe pat!
— Ba eu n'am uitat
Şi eu am lăsat;

„La drâga mea surioară,
Şi la micul frăţior;
Dragul badii frăţior,
Dar de badea nu ţi-i dor?

De-a fi. ţara 'n pace,

Mantauă mi-oiu face!
— Vino, Chiro, vino,

1. Se suprimă apoi cunoscutul cântec :

„2. Poate că Chiru, Chirule.

pâne!

(Tg.-Ocna.)

boii la plug!

mâni

"străine

mai! mânânci'

(Negrileşti.)

_ Ceasurile bate una,
Când am zis „mă duc“

dela

Mi

Că-i mare, merge ?n pi”cioare,
„Foaie verde puiu de nuc,
Și mână

27,

pa:

mă duc, of!

1
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Vino înapoi;

.

,

|

- Sbiară prin ocoale!

“Varsă foc,

—

mi-oiu

Vino,

Dar strâinu-i

zacă,

Foaie verde rug de mure,

Ardă-te focul pădure,

zacă,

Netăiată

Vino,

Chiro,

Bată-te Crucea, - de' deal,

vino,

Dacă mă desparti de neam!
„Şi-am zis verde trei mas-

înapoi,

Copilaşu- ți plânge,

«- Domnul

line,
Jelui m aș, mam la cine,

ţi l-a strânge!

— Plângă, plângă, plângă,

Că-s străină,

. Domnul să mi-l strângă;
De nvoiu mărită,
Copii oiu avea!
7
Foie verde odolean, -

:

Mătrudesc, puică de-unan,
-Să fac pelinul. zahăr,
- Dar
ci.
Şi
„Să
Şi

Și ele nu-mi crede mie
Năcazul din zădănic;
Jelui-mPaş

Jelui-m'aş la vecină,
Dar vecina-i ca ciulina
Şi: te "nţeapă ca albina;
Jelui-maș casei” mele,

piatră lapte!

35.

Să răsară berbenei,
Să mă jăluesc la ei,

Foaie verde şi-un dudâu,
- 1. Mai de mult femeile ziceau:
Pamfile, Cântece de fară.

-

Casa mea-i plină de jele.
„ Si-aştept mândra primaVară
Să mă: răcoresc pe- „afată,

Și duşmanca. surioarâș
S'o lipeşti la inimioară !

.

la străini,

Umplu satul până mâni;

frate,

eine)

Şi la dânsul n'am credinţă;
Jelui-nPaș la cumnate,
Cumnatele-s supărate,

Surorile au: soție!

So lipesc la' inimioară.

A | Ca

;

Jelui-maş la surori,

"Foaie verde trei grânate,
Din duşmani nu mai faci
da din

Şi nu crede nimănui
Jelui-nVaș câmpului,
Cimpul' are peliniţă

Mie nu-mi face dreptate!

mi-a „fost

truda *n
-: zădar,
pelinu-i tot amar;
duşmanul frăţior,
mi-l bag.în sânişor,
duşmanca surioară,

„+ Pân'o

vai de mine!

Jelui-maş codrului,
„Codrul are frunza ui,

_(Idem.)

Ă

de secure,

Dacă : mă desparţi de lume!
Foaie verde odolean,

Bârbaţi oiu găsi!
Vino,

frate,

tot departe!

„39.

Boala 'să şi-o facă ;
Că el de-a muri,
—

venin ;

face!

Chiro, vino,

«Nimic mu ţi-a face !
Zacă,

varsă

- Să fac din străin un

Că bărbatu-ţi (2) zace,

—

sufletul meu,

Mă trudesc şi zi şi noapte,

— Seie, sbeie, sbeie,
Dracul să le ieie;
De-a fi ţara 'm pace,
- Altele

Amaru-i

Ca otrava de pelin,

Oiţile tale

„Soţia

mea“ =

„Bărbatul

meu“.

,
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Ca la frăţiorii mei ;
Să răsaie viorele,

Cine bea apă din tine,
Fie străinelca mine.
Cine-i străinel ca mine?

Sâ mă jăluesc la ele,
Ca

la surorile

mele !

_ (Pentru vers. 33-9, vezi no.

28, p. 219)

Că şi el, doar, tot mai are
Pe draga privighetoare,

Variantă.

Jelui-m'aş şi n'am
Jelui-nvaş codrului,

cui,

Codrul are crăhgi uscate
Și la dânsul m'am dreptate;

Codrul are frunză verde

Și pe mine nu niă crede;

Jelui-m'aş câmpului,
- Câmpul are peliniţă,
* Nici la dânsul n'am credinţă;

Câmpul are iarbă verde
Şi pe mine nu. mă crede;

„Jelui-m'aș, jelui,

"Jelui-mvaş”la străini,
“Da” străinu-i tor“ străin
Şi pelinu-i tot pelin;

„Pelinu-i rădăcinos
ŞI străinu-i mânios;

Şi mila dela. străin,
Ca şi umbra dela spin :

Căci când vrai să teumbreşti,

"Mai

tare te dogoreşti.

ȘI nvoiu lasă ?n primăvară

Şi-oiu ieşi între hotară,
Şi-or răsări ghiocei
„Şi moiu jelui la ei
Ca la frăţorii mei;
„ Şi-or răsări „viorele
Şi moiu jelui la ele
Ca la surorile mele. :
; _ Lesdin casă, catla munți,
Intru ?n casă n'am părinți ;
Tes afară, cat la brazi,
Intru ?n casă, eu n'am frați!
„ (Comunic. de a-l L. Mre„.Jeriu, Zorleni-Tutova.)

40...
Prutule, apă vioară,
„De ceți-i apa amară ?

Numai cucul din pădure!

Nici:el nu-i străin ca mine,

Cântă

noaptea

pe răcoare

Şi tot are desfâtare ;

Dar străinul, vai de mine,
Nu mai ştie de cel bine;
N'ai cu cine tc-ajută,
Sara şi dimineaţă,
Peste zi totdeaună !
«__ Mă rog, moarte, ca să vii,
Să mă ieai dintre cei vii,
Și să mă duci între morţi,

„Unde

se hodinese

toți;

Să mă hodinesc şi eu,
C' acolo-i binele meu!

gr.
Foaie verde liliac,
Mâniîi anul de când zac
ŞI n'am pe nimeni cu drag,

Să-mi puie mâna la cap,

Să mă ?ntrebe de ce zac!
Că n'am frăţi şi n'am surori,
Să plivească cele flori ;
„Nu am fraţi ca să Cosească,
'Floricelele să crească,
Mai la urmă să "nflorească.

- Şi n'am. drage'surorele,

Să culeagă. floricele,
„Să le “facă “mânunchele,
„n Să le dea n mânile mele!

De

42.

Foaie verde şi-un dudău,
Aist an nu este-al meu,
Ca mi-a cântat cucul rău ;
Şi mi-a cântat pe pârlaz,
“Tora trudă şi-a năcaz
„ Şi-a lacrămi-pe cel! obraz ;

Și mi-a cântat pe butuc,
Cântecu-i

Cam să mă duc,

.
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Sâ mă duc de pe-aistloc,
Că-i un loc-făr' de noroc.
Şi nu-i vina locului:
Şi-i vina norocului,
Că norocul când a vrea,
Scoate om dela beleă;

Că norocul când sa pune,
Scoate om

dela ruşine!

43.
Foaie verde rug de mure,
Ardă-te focul, pădure,
De sar. face-un drum prin:

tine,
Să mă suiu la mânăstire,
Sâ văd cârduri de copile,
Plişchiindu-şi papucii,
Blăstămându-şi părintii,
Să-mi văd și amanta mea,

Răzâmată de-o popred,
Blăstămând pe maică-sa :
—Of, cine m'a dat la schit,

"N'ar avea loc în pământ,

"Nici pace de odihnit;
. Nam fost de călugărit
Şi-am fost de căsătorit!
44.
Doamne,
Mai

bine

decât prin
străini,

ptrun pâlc de
spini,

Ziua tot să mici Tăreşti,

Noaptea să te odihneşti.:

_

Râu

e ?n liftele străine,

“Nici n'aiapă, nici n'ai pâne,
_Şi nu-ţi este de ispravă,
"Dar te umpli

de otravă ;

„Tar de-a“fi miere şi vin,
“Tu te umpli pe venin!

45
- Foaie verde iarbă grasă,

Trecui podul pe la leasă:,

Mâ ajunse-un dor de-acasă

De copii şi de nevastă,

Dela dragii mei părinți,
"Dela frații mei

Şi-aş porniși- aș totporni,
Dorul oarc-i cui a fi?
De-ar [i dorul dela frate;

Să facmurgul numai lapte? 2
De:ar fi dor dela surori,
Să fac murgul numai flori;

De-a fi dorul dela mumă,
Sa fac murgul numai spumă;
De-a fi dorul dela tată,

Sa fac murgul numai apă ;
Dar de- a fi dela copii,
„Să pun şaua și să mâiu ;

De-a fi. dor dela

_

nevastă,

Sâ las calul să mai pască,
Şi eu să mă hodiuesc,

Că neveste mai găsesc,
Dar părinţi, fraţi şi copii,
Nu mai găsesc în vecii!
Variantă,

Foaie verde iarbă grasă,
Leano, dragă,
Trecui podul pe la leasă,
Leano, dragă?,
Mă-ajunseun dor de-„acasă,

De copii şi de nevastă;
le copii, inima-i arsă,

- De nevasta, zăv, nu-mi pasă.

Dau la murgu” în pripon,
„Neveste mai găsesc cu.

Trecui podul peste tot,

MPajunserun dor cu foc.
Şi de tată,şi de mamă

“Şi de-a” mele surioare,

- Şi de ai mei fraţi mai mari,
Câ îi ştiu câ-sîntearmaţi.
(1)

1. Trecui podul pe la (locurile unde este:0)
2. Să fac murgul numai spumă,
3. Refren.

iubiţi.

Şi cum stau şi mă gândesc,
Nu ştiu unde să pornesc.

leasă (coşer)

?
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„+ Foaie verde fir 'de linte,

Nebăut şi” nespălat:
Şi să 'usare? pe la gard!

- Ei. îs în roată "nainte, „Unde-i focul mai fierbinte

“Şi negriţi și nespălaţi,
Nebăuţi şi nemâncaţi !

Pa

A
Foaie verde măr mășcat,
Spune,maic',-adevărat,

;

Of, of, of, frate peline,

4

Amară-i frunza de tine !
Pelin beau, pelin mânânc,
. Pe pelin sara mă cul.

De amar și de pelin,
Zău, mi-i sufletul plin.
Auzii prin cei bătrâni:

acuma

am

văzut:

Bună-i pânea și nziezoasă
Și la mijloc veninoasă!
Pe
Iei în vale, la
E-o mândreţă de
Cu trei flori la
Eu mă plecşi ea se

Şi văd bine

fântână,
sulfină
rădăcină.
'nchină,

Şi-am, zis verde rug de
„mură,

“Cuculeş, pasere sură,

Ai fâcut malt bine n lume,
Mai fă unul pentru mine:
„. Du-te la maica şi-i spune :
„De mai are-un fiu ca min

,

+

“Să nu-l blasteme-aşă bine,
„Cum ma blăstămatpe mine,
„Să fie de chin-în lume,
Să. umble din satîn sat,
"Ca corbul din, brad în brad,
„. Nebăut şi! nemâncat,.

1. Cu. Cămeşile (rufele) nespălate. ..
2. Să “isereze, să *nnopteze,.
1, Poate: frouz,

tiu de părinți

linie.

rămas;

90

Dunăre,

apă vioară,

Face-te-ai neagră cerneală,

„. Să te puiu în călămară,
Ca să scriu O hârtioară,
S'o trimit la maica ?n ţară,
Să-mi dea bani de cheltueală.
ȘI cămeşide primeneală,
Și cal bun de călărie,
Să mă duc în bătălie!
(Vezi. începutul dela no45, variantă, p. 189.)

că-s străină!

-48.
!

Ori cu apa dela iaz,

„Să

Ori cu apă dela scoc,
„Să nuam nici un noroc 2

Bună-i pânea prin străini;
- Bună-i pânea şi miezoasă
Și la mijloc veninoasă.
„Auzii şi n'am-crezut,
“Dar

Cu ce apă mai scăldat?

„Numai cu apă amară,
De m'am vânturat prin țară;.

rariantă,

Foaie "verde lozioară,
O să-nii cat de-o călimară,.

Ca

să-mi

scriu -de:o hâr-.
"tioară,

- So trimet la taica n ţară,

Să-mi trimeată .primeneală,
Și bani pentru cheltueală,

„.Să-mi ieau cal. de călărie,
Sâ. mă duc în bătălie,

Sâ mai ies şi la câmpie,
Tot în frintea! dinainte,
Unde-i

armata

mai

iute,

ȘI sângele mai fierbinte.

Sângele soldatului,
„Bate, pieptul murgului;
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Pa

Sângele păgânului,
Bate coama murgului !
(Tg..Ocna.)

- Doru-mi-e de biata mamă,
" Doru-mi este și nici prea,
„Că i-a fost: guriţa rea,
“Totdeauna

ŞI.
__.. Şi-am zis verde alior, .
* “Colea ?n vale la izvor,
„Îmi şuiera un voinicel.
At
— Ce şuieri, bădiţ,-a jale,

“Ți-i grea puşcaîn spinare?
—De când am. pornit de- .
Da
acasă,

- Mi-am lăsat carul pe câmp

“Şi cu boii prinşi la jug
Şi nevasta mea oftând

“Lăsăi boii înjugaţi,
"ŞI părinţii supăraţi !
.

Parcă=s noajede jigănii !
55

Frunză verde măr uscat,

Îhragostea mi s'a stricat,
„Încurcată, prea "'ncurcată,
Di-o

Pentr'o puşcă ruginoasă,

“Doar de ma vedeă nebună!

lăsăi "masă,

„56,

* Lâsăi. nevastă . frumoasă

“Cu doi pruncuşori în braţă,

Unul zice: emamă,
Altul zice :: «tată,
— Tatăl tău îi dus
:. Colo ?n Plevna, 'n

„Şi

nevastă blăstămată,

Cu pelin şi mătrăgună,

rariantă

Lăsâi casă,

mustră ;

54.
- Duşmanii, duşmanii mei,
Par'că-s haite de câni răi,
Nişte sluţi, nişte dihânii,

Şi copilaşii plângând!
“Ca mi-i dorul dela tată,

"Pentro puşcă încărcată,

mă

Las”, măicuță, că-i vedeă,
„Că mi ei plânge urma mea,
Că-i lucră şi n'ăi puteă,
Cai mâncă și n'ăi avea!

mamă», :
tată !»
să vie,
bătălie

de. venit nu se ştie!

Ş2.
Şi-am zis verde şi-o ciE
coare,
'Colea?n dealla dealul mare,
Câte cară, cu poloară,
“Toate suie şi coboară,
Numai carul Iancului,

- Şede ?n .vârful dealului ;

Nu

Rău de omul cu femeie,

poate n casă să steie,

„Dar mai.rău
„Că

ot

bate

î-i fâră ea,
cărareă,

Bate'n deal şi bate 'n vale,

Pân' ce

mi-o 'ntâlneşte ?n
cale;
Rău de holteiul din sat,
- Rău

de omul

ne msurat!

Fir de
ȘI mătasă,
- Dacă ţii cu mine casă,
Să ştii. cașă nu trăeşti,
„„. Noaptea

să-mi

/rebăluești,

Nici nu suie, nici .se lasă,

ȘI sâ-mi tot îmborboești ;

Nici nu suie, nici coboară,

"Cum nu dai peste-un bărbat,

Că-i plecat Iancu de-acasă;

Câ-i plecat lancu din țară!
53.
Floricică din - poiana,

Fire-ai treaz, ori fire-ai bat,

Să-ţi arâte cum mai

este

Umbletul după neveste,
Să-ţi spuie cu spusa lui,

Cum mai caţi nevasta lui !
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Sâ-ţi vorbească de iubit

60.

Unde pop! a miruit,
Dorul foc să mi te-apuce,

Unde

omu-și

face cruce

Ascultă-te-ar Dumnezeu,

Cum asculţi de sfatul meu,
Nici mai mult, nici mai
puţin
De cum noi astăzi trăim ;

Nici prea mult,
a

Frunză
;

Pe lume cine mă vede?

N'ar aveă.pe lume pace;

Nu tace şi-ţi face rău,.
"Nu l-ar răbdă

58.

Să le spele ploile;

Si lucească soarele,

Să trec cu picioarele
Pe la fraţi, pe la surori,

Că de când nu i-am văzut,

“Carnea pe mine-a scăzut :
Nici o liră; nici un drami,
Nici măduvă la ciolan!

(Vezi no. 22, variantă,p. 168.)

59.
Foaie verde şi-o sulfină,

Vinc-o pasere străină,
Nu cobeşte, nici nu strigă,

Mândruliţă, mândrulică.
Eu mi te văd străină,
Fa-ţi cuibul sub streşină,
Adă-ţi tină dela puț

Rabdă robul în robie,
Că "ntre oameni va să fie ;.
Eu cu capul n'aş răbdă,
Când n'aş fi prin partea mea!
62.

Frunzuleana
|

Că stau pe pământ străin.
păsăreă,

Crede de plânsoarea mea !

și-o

ver-

deaţă,

Mă sculăi de dimineaţă,
Mă suii în delușor,
Mi-a venit de-acasă dor.

Mă lăsai în jos, pe vale,

De-acasă m apucă jale ;
De-am plecat încet spre
crâng,

“Imi veniă

parcă să

plânen?

Să plâng și să mă bocesc,
De zeleatul ce trăesc,
Prinstrăinişi prin duşmani,

Ca floarea prin

bolovani,

Unde-o lume te urăște
Şi alta te. Duchisește,
Fâră popă creştinesc,
Câ-mi vine să 'nebunesc !
63.

ŞI încheagă-ţi un cuibuţ.

Dacă vrei, îţi faceutină, .
Că şi eu îs tot străină,
Și-s sătulă de venin,

Dumnezeu !

-61,

. de loc,

Foaie verde solz de peşte,
Varsă Prutul şi hueşte.
Dare-ar Domnul Dumne|
,
zeu,
Să-i sece izvoarele,
Să-i rămâie pietrile,

frânză
„verde,

Străinul vede şi tace,

dar nici

Că mă arzi pe mine n foc!

Păsăruică,

verde,

Mult îmi plac frunzele

„late,
Amar și străinătate!

Decât: omul: prin străini,
Mai bine mâncat de câni ;

Că "n străini nu afli loc,
Nici să te *ncălzeşti la foc.

1. Nu mai am nici o litră, nici un dram.
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64.

Am crezut, şi vai de mine,
Că "n străini oiu da de bine!
Câr amar n'am înşelat,
Câre” ţări am colindat,
Câte lacrimi am aflat,

Ca

partea

Frunză verde foi de muri,
Din deal dela curătură,
S'aude-o șuierătură,
Şi-i Şuierul de străin.

mea

n'am
aflat (!)
Şi nici credCam să găsesc,

Dare-ar Domnul să trăesc!
Să mă ?ntorc în satul meu,
Cu mila lui Dumnezeu !
"Să-mi văd maică şi pe tată:
Colo "n partea 'ndepărtată,
Să-mi vâd frați ca nişte
brazi, Şi-ale mele dulci surori,
Prea frumoase,

mândre

flori.

Câ străinul prin strâini,
Nu găseşte decât spini.
Jelui-m'aş și n'am cui,
Jelui-nPaş codrului ;

Codrul huie a pustiu,

Și eu glasul nu i-lştiu!

jelui-m? aş apelor,
Apelor, izvoarelor,
“Dar şi apa-mi pare rece,
Eu.o ?ntreb şi dânsa trece!
Jelui-m'aş norilor,
La cei nori, cei călători,
Ei mă

"mbracă

n

umbră

deasă
Şi de mine nu le pasă.

Din deal vine legănat,

Un sărman *nstrăinat,
Şi dac aş ști cum îl chiamă,
,

]/aş chemă de/bună seamă!
-

P

Frunză verde de arțar,
Rău de mine, rău şi-amar;
Stau aşă şi mă chitesc,
- Spre pădure că pornesc,

Văd păsărele sburând,
Aud pe-altele cântând;
Aud două păsărele,
Colo ?n tufa de nuiele.

Nu mai pot S'ascult de jele!

Pleccapul, văd lăcrâmioare,
fă gândesc la
Dau s'ascult o
Tristă ca inima
Limba *ntoarce,

surioare;
turtureă,
mea,
limba ?ntoarce,
Cântecul ei lacrimi stoarce;

"Turturica-i pe arin,

Cântă, cântă, că-s străin ;
Cânţecul i-i dor şi foc,
Eu străin fâr de noroc!

A mărită turturică,
Ca şi mine singurică,

„Arată-mi tu calea dreaptă,
Şi spre

casa

mea mă 'ndreapră ;

„Să mă drepţi spre satul
"meu,
Că şi eu lui Dumnezeu
M'oiu rugă şi pentru tine,
Suferinţa să-ți aline!

Rău e gustul de pelin,

Mai rău traiul de străin ;
Decât pe străin pământ,

Mai bine ?n negrul mormânt!

66.

Rău de omul prin străini,.
Ca de-un spiculeț prin
spini ;

Când soarele-l dogoreşte,
El tânjind se prăpădeşte !
67.
Şapoi,
- Cine

colo

Merge-un

şapoi

frunză
verde,

'n deal se vede?

voinic

şi tot
cântă,
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Cun.

mare

chin

mi-l

|
|
frământă;
Suie dealul, suie sus,

: Jos la umbră câ s'a: pus,
„Sub “umbră de fag uscat,
Şi se uită "ndepărtat
„Câtu-i zarea câmpului
„Şi priveşte ?n ţara lui,
„Să-şi. vadă măicuţa vie,

- Stând la casa ei pustie !
68

Nu vezi fraţi,nu
a
ii
o

Bujorelul tot mă: chiamă,
“EL mă

chiamă să-mi dau

'

,

Şi mă chiamă forile,
„Florile, surorile,

Să-mi mai ostaie din jele
Și din lacrimile mele!

za
Rea ţi-i viaţă, viaţa grea,
Când n'o ai în ţara ta.

„Fie pânea cât de-amară,

- Bună-ţi pare în “cea ţară;

““Traiu-i chin şi doru-i dor,

73...

* Foaie verde şi-un dudâu,

poartă-mi

gân-

“dul meu,
" Du-l în țara mea drăguță,
Du-l acasă la măicuţă,

Unde 'nstrăinat nu merge,

Unde

5gândul se 'nţelege
: ! Andu
70.

"Frunză verde alior,
Mult îs plin de chin şi dor;
Frunză verde mărăcini,
Plin de chin că sunt străin,
Ca nevasta cucului,
"Cucului, abrașului,
Ca sărmana 'turturică,

Frunză verde baraboi,

- Eu cu tine suntem

Ea bărbăţelul şi-l cată,
Şi-apoi viaţă 'nstrăinată !

7
Frunză. verde :şi-o gherghină,

Geaba eşti când eștistrăină,
Dimineaţa
în egrădină.
.
>.

-. Bucurie n'ai de flori,

doi,

Şi-apoi buni tot amândoi.
Colindarăm amândoi,
""Țara?n sus şi țara ?n jos,
Şi la urmă, ce folos!
Mâicuţa ne-a adunat
„ŞI la şcoală ne-a băgat,
Să 'nvăţăm carte ne-a dat,
Ba. noi carte-om învăţă,

“Când a creşte grâu "n casă

Şi-a bate cu spicu ?n masă;

Când a crește grâu ?n tindă,

Și-a bate cu spicu 'n grindă!
.
4
:
e

Tot asă îs singurică;

=

strigă,

Suferința să-mi mai plângă,

* Pe pământul alturor!

69..

"Doamne,

„seamă ;

„Crinişorul tot mă

Rău de puiul cucului,
Rău de omul prin străini,
Râu de floarea n mâărăcini,
"Că ciulina, mărăcina,
Nu-s date de Dumnnezeu,
“Ca străinul lucru.rău !.

vezi suTOTI,

Variantă,
+

Frunză

-

i

d

verde baraboi,

„Ne-a fâcut maica pe doi,

Unul Miercuri şi-altul Joi
Şi-a umplut lumeacu noi.
Dac” ar fi fâcut mai mulți,

„Am fi fraţi și peste munţi;,
A fâcut mai puţintei
Și-a umplut lumea 'cu ei.
oaie

verde lozioară,
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S'a luat maica prin ţară,
Cu straiele subţioară,
Să ne strângă grămăgioară,
Sâ ne dea la Eși :la şcoală,
Noi şcoală om învâţă,
Când a creşte grâu ?n tindă,

Ca să bată spicu ?n grindă ;

- Când a creşte nalba 'n casă
„Şi i-a bate floarea n masă,

"Păpuşoiu, mai
|

bun

prin

dunci,
Atuncea şi nici atunci!

|

(Comunic. de d-l V. Ungu" rean, Suceveni-Bucovina.)

TE

mai

înstrăinat!

L-am trimis

la munţi

flori ;

Şi nam trezit în străini,

Ca iarba crescută ?n spini :
“ȘI m'am trezit

prin dușmani,

Ca iarba prin bolovani!

|
75
— Maică, maică, cesuspini?
„—Dară cum n'oiu suspină,
„Că am avut un fecior,
cu

Elsa dusla munţi cu piatră
ŞI şi-a ales altă fată,
ȘI el mie mi-a trimis,

Pe trei spice de secară,

Să mă duc la dânsul iară ;

Eu

„..Da” de-amu ţi-a fi firuţ!

76... ..

“Taci, cu cina nu mai da,
Nu mai da, nu mai cântă,
Că tot aşă mi-ai cântat,
Până

Pe trei spice.de ovăs,
Că n'am putere de mers.
El mi-a trimis pe-un păuni,
„Să mă duc, să mi-lcunun;
Nu ştiu eu l-aş cunună,
- Ori mai rău l-aş blăstămă.?
— Taci, fată, nu fii nebună,
“Pân” acum i-a fost drăguţ,

înapoi i-am trimăs,

77.

Of, amar şi vai de mine,
::M'am născutstrăin pe lume,
“Ca iarba prin: mărăcine !
“Strâinel ca mine nu-i
: Decât puiul cucului,
Dar şi “cucul bine are,
Că i-i sturzul văr primare,
Şi i-i mierla surioare,

ŞI se iea prin codrul mare
“Şi-i trece de supărare !

“8. Jalea orfanului.
I.
Trecui

Rae

punte

Rău-i, Doamne, prinstrâini! peste

punte,

- Până la leliţa?n munte.
“Trecui podul de aramă,
Rău-i, Doamne, tără mamă;

“Trecui podul cel de piatră,
Rău-i, Doamne,

fâră tată ;

Trecui podul cel de spini,
1. Pană de păun.

(Comunie.

de

d-

M.

pescu, Zorleni-Tutova.)

Lu.

2,
Foicică de bujor,
Am un dor şi am să mor,

„Suind calea pe prior ;
Foicică alţi bujori,
“Mă suii la munţi în zori,
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Mă suii la munţi cu flori,
Să-mi văd fraţi, să-mi văd
E

surori;

_Nă suii la munţi ?n piatră,
Să-mi: văd

mama,

să-mi

văd tată.
Altă foaie de grănată,
Fâcui ochişorii' roată,
Cuprinsei o lume toată,

"Şi văzui pământul roată ;
* Dar n'am văzut pe al meu
tată,

Mâ-uităiși luăi seama,

Dar n'am

văzut nici pe
mama,
Sa fi prăpădit sărmana !
Mă uităi şi printre brazi,
Văzui tineri ne'nsuraţi,
Ne'nsuraţi, necununaţi,

Unde-or

fi

oare-ai

|

mei

frați !

Mă auităi şi printre flori,
Văzui fete și. neveste,
Văzui flori, văzui bujori,
Văzui şi cele surori,

Mă prindeau calde sudori,
„Mă. luau grele fiori.
Foaie verde mătustat,
„Părinţii mi-au răposat,
Fraţii m lume au plecat,

Surori mi s'au depărtat,
De ei m'am

înstrăinat,

Of, Doamne, mare păcat!
(Negrileşti.)
,

3

„Şi-am .zis verde foaie
îi
lată,

Mă suii
pe stâlp de piatră,

Sa văd mamă, să vâd tată;
Nu văd mamă, nu văd tată,
Şi văd şesul plin de iarbă,

Parcă

mam

născut

din

piatră.

Alta” zis-am trei bujori,
M'am suit pe stâlp de flori,
Să văd fraţi,să văd surori,

Nu văd fraţi, nu văd surori,

Şi văd câmpul plin de flori, :
„De-mi vine năduf sămori !
"(Vezi începutul dela no! 2,
p. 229.)

.
Variantă,

Și-am zis verde crinişor,
Aşă-mi vine uneori,

Să mă suiu pe deal cu flori,
Că n'am fraţi şi n'am sua]
„Tori 3
Floare albă, rourată,

Că n'am mamă şi n'am tată,
Câ-s pe lume "'nstrăinată |

EI
Struguraș bătut de piatră,
Rău e, Doamne, fâră tată;
Struguraș bătut de brumă,
Rău e, Doamne, fâră mumă;

Foaie verde peliniţă,

D.-aş avea o mâiculiță,

l-aş fi hojma la portiţă !
Varianta

1, ,

“ Frunză verde mărăcini,

Rău

e, Doamne,

prin

străini;
Struguraş bătut de brumă,

Rău e, Doamne,
fără mumâ;
Struguraş bătut de piatră,
Rău e, Doamne, fâră tată !
Bată-te focul noroc,

D: te-aş prinde la un loc,
Să-ţi dau foc cu lemne
verzi,
„Că ce-ţi spun, tu nu mai
crezi;

Pe de-o parte cu uscate,
„Că avui pe lume parte
Numai de

străinătate |!

Tavianta

2,

_ Strugurei bătuţide piatră,
Rău e, Doamne, fâră tată;
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——————

Strugurei bătuţi de brumă,
Râu e, Doamne, fârâămumă;
Câ la toţi le-ai dat noroc,
De mine ţi-ai bătut joc,

Și m'ai pedepsit cu foc!

(Comunic. de d-l C. Rădulescu-Codin, Rucăr.)
3.

Ce te ţii aşă măreț,
Ca de când te-ai răsletit,
Pe la noi n'ai mai venit;
Vino -la “noi -dumneată ;
Nu mi te strigă mă-tă,
Cum te strigă soră-tă,
Că ştiu, bade, cam ce-ar
vrea!
.

Foaie verde stuh de haltă,
Străincl. fără de tată,

Câ-i dus pe lumea cealaltă,
La podeţul de aramă |

7.

Măi bădiţă/Gheorghieș,
Vino colea sub; cireş,

Şi-s strâin fără de mamă ; :

Să ne plângem amândoi,
Ca doi oacheși porumbei. -

Și-s străin

Nici eu nam,

La podeţul cu. bujori,

tără feciori !

6.

Amândoi

Foaie verde pădureţ,
Oleo-leo, frate răsleț,
Da

ce nu

vii să mă vezi,

Cum ne razăm” de părţi ?
Cum te plânge maică-ta,
Cum te-a crescut cu tată,
Și nai milă de dânsă ;

Cum

te plâng surorile,

Pe toate cărările,

„Se usucă lemnele,

S: scutură florile!
Cum te plânge cea mai
mare,

Cu rochiţa lată 'n poale,

Curg lacrâmi până ?n pafCum

”

tale!

te plânge mijlocia,

Cu rochiţa vișinie,
Vişinie, stacoşie,

Cu lacrămi până 'n bărbie!
Cum te plânge cea mai
mică,
Frunza n codru se despică;
Cea de vie se usucă!
"(Țigănaşi-lași.)
Variantă.

Frunză verde pădureț,
Olro-leo, frate răsleţ, -

Eu

nici tu n'ai

maică,

fără de taică;

sâracă,

tu

sărac,

Dragă-ţi sunt și tu-mi eşti

drag !

S.
Frunză verde leuştean,
M'a lăsat maică de-un an,..

Prin străini, prin cărărele,
Vai şi de zilele mele!,
Fâr alean, fâră canun,

„ Suflet fâră gnica bun!
9.
A zis luna către soare :

„—Mergi,. băiete ?n pas mai
tare,
Că. vine Dunărea mare!
„—Las' să vie să mă mâie,

Că n'am tată să mă ţie,

Nici n'am frați să mă mângâie,
Nici mamă, să mă bocească,
Nici surori, să mă jelească,

Nici n'am mamă, nici n'am
tată,

Par'că sunt fâcutdin piatră!
«Nici nam frați, nici n'am
surori,

|
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„Par'că sunt picat dia nori !
_--

Câ la loc. mam'oiu aduce!

(Comunie, de d-l L. Mre-

-—Mâcar să fie cucoană,
Da' noi nu i-om zicemamă!

Crucea-Suceava.)

-. rejeriu,

Că mama ce ne-a fâcur,.

10.
„-- Ceîirău pe lumea asta,

Sa . ficutenegru pământ.
Nici o poamă nu-i cu gust,
Ca mama ce te-a născut ;
Nici o poamă nu-i dulcie,
Ca mămuţa cea dintâie ;

Dacă îţi moare nevastă,

Copilaşii plâng pe vatră
Şistrigă «mamă»! şi «tată»!

—Taci

cu

tata, nu mai
plânge,
9,

.

—

Dar nici una

D -aș aveă un toporaş,
Ţi-aş face un legânaş,
Întrun vârf de păltinaş.
Când a ninge, tu ai suge,
“De-a plouă, tu te-ai scăldă,
“ŞI vântul te-a legănă !

1.

Mumă lăsă?n drum să mor,
"Că n'am pe nime cu dor;

"Nu mă lăsă 'n-drum să zac,

Că n'am pe nimeni cu drag!

3.

(Zorleni-Tutova.)

—

Inimioară, inimioară,

a,
Foaie verde

| Leapădă-ţi

De-ai fi bolnavă de-o sară,
Te-aş scoate, te-aş da afară,

sloiu .de
gheaţă,
pruncul din

Și te-aş face ciosvărcioară.

Înimioară, stăi pe loc,
Că-ţi pun lacăt la mijloc ;
Inimioară, nu mai bate,
„Dacă n'ai noroc şi parte!:

:

„2
braţă,
Dacă vrai să mai ai viaţă,

—Nu-i păcatde Dumnezeu,

Că-i născut din trupul meu,
"Ba i-oiu face-un legănaș,

“Întrun vârf de păltinaş,

! Ploaia că mi l-a scăldă,
Vântul mi l-a legănă,

Când a ninge
i

mi l-a'n-

_cinge,

Vântul iernii'mi l-a stânge, :
„(Ţigănaşi-lași
Vezi
. no. 38
şi variantele, p. 87-8.)
.

amară,

Felurite.

_ Foaie -verde de mohor,
Pasere de pe ogor,

|

nu-i

Ca mama de-a doua oară !

Variantă,

4.

„„

Şi-am zis verde fir de
.scaiu,
Inimă de putregaiv,
Cum n'am cuţit săte taiu.
Să văd în tine ce ai?
Și 'ncă verde şi-un dudău,
Şapte gârle şi-un pârâu,

Nu-mi
.

|

pot

stânge focul
meu. |

Înima mea. multe ştie,

Foaie verde şi-o alună,
lese măicuţa la lună,

Dar nare timp să le spuie!
Șiam să mă duc întrun.

— Dragul

Si pun bordeiului foc,

Cu pruncuşorul pe mână:
mamei,

copilaș,

.

:

loc,
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„Si ardă cu grinzi cu tot,
- Cu duşmaniila un loc;

Se fac mândrele

- Eule spun: la Câmpulung,

„Cărămida
-să râmâie
Dumşmanilor de tămâie !

Să-mi cumpăr un 'cal po|
-rumb,
Lung
în trup şi scurt

-(Comuniec. de Păr.'1. C.
Beldie, Jorăşti-Covuluiu,
Pentru vers. 1—4, urmează următoarea.)

în gât,

Cum e bun de călărit;
Fie şi mai mărişor,

ariantă,

Foaie verde şi-un susaiu,

Inimă de putregaiu,.
Nam

Numai iute de picior,
- Să mă

cuţit ca să te taiu,

Să curgă sânge "nchegat,
Dsla amar căpătat!
Ș.

Dealul dela răsărit,
l-am

Inimă cu venin mult,
Când să te mai văd răzând?
Inimă, nu mai oftă,
Că n'oiu trăi cât lumeă !
„Şi-oiu trăi de-o vară, două,
Şi ne-om. topi ca o rovă,
Ca roua pământului

„A ieşit pară şi foc!
6.

Foaie! verde tipirig,

„Şi ca iarba câmpului!

eram copil mai mic,

(Curtea-de-Argeș.)

Aveam semne de voinic,
Dur

de

când nam

i

n

s.

boronit

-ŞI nimica n'a ieșit,
-L-m sămănat arnăut,
Nici un fir pa mai ieșit,
L-am sămănat Visioc,

Când

cu mândra

Câ mă ceartă mândra mea!
(Comunie: de a-l D. Miha-.
: lache, Goleştii-Badii, Muscel.)

Ardel-ar un foc pârlit;
arat,

duc

sbor,
Când oiu trece Prahovă,
Să nu se-ude:scari;
Nici scară, nici potcoavă,
Nici colţul la ipingeă,

Si văd.în tine ce.ai;

L-am

buluc

„Şi mă ?ntrebâ und” mă duc?

9.

făcut

mare,

„— Săraci brazi încetinaţi,
Voi. la: ce vă legănaţi !

Trupul meu hodină n'are,

“Nici la umbră, nicila soare.
Mi-i 'hodină de “călare,

—Cum să nu ne legănăm;
“Când noisinguri rămânem!

Şi somnul:la cheotoare!
Şi mâncarea” de picioare !

(ud. R-Sărat)
]e

„_ Foiliţă bob năut,. .
Când. zisei. «mă duc,
i:-mă duc |

-.

La Sântă Măria mare,
Tulese 'oile' de vale

-Şi rămân stânele -goale!
Rămân stâni tără stăpâni,
Strunguţe fâră .oiţe,

„Î. La cheotoare de casă ; în ibovnicie., .

Saune fâră băciţe,
Munte fără oi mârunte.
(Suici- Argeş.)
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De ce codru "ngălbeneşte
Şi voinicu "mbătrânește ! :

Foaie verde.de molid,

— Codrul

pentru. vremegrea,
"Voinic de. inimă “rea !

Doamne, ce mai m'ai tăcut,
Face-m'aş: negru pământ!
De ce, Doamne m'ai urzit,
Să fiu de fete urit,
De neveste urgisit,

-

Foaie verde solz de peşte,
De ce codru "'ngălbeneşte ?
Codrul de zăpadă grea
Şi puiul de voie real.

De flăcăi noaptea bătut ?
Mamă, de ce m'ai făcut,
De ce nu m'ai omori,
De ce nu m'ai strâns de
|
gât,

(Comunic.

Gândulet,
mult eşti drumet,

”.-. Grea belea şi boală grea;
Vai de măiculița
mea ?
Ce muncesc, nu folosesc,
Mă mir cum de mai trăesc!
-- (Idem.)

Câ te scoli pe mânecate,
Și-abiă pici la miez de
|
noapte;
Că purcezi prin cântători,
Şi tentorci de-abiă în zori!

12,

ga

Copiliţă cu părinţi,

Cât e omul

La ce focul te măriți,

16.

Dă cu pumnul după cap.

Foaie verde de-alunică;

Unde-i cocul va. sta focul,
Unde îţi stau spelcele,

Vara-i noaptea mititică,
" Valeo, lupul mă mânâncă!

"Au să stea cucuiele:.
Unde-s. cingătorile;
!

Lupule, nu mă mâncă,
"Pân” ce-a 'răsări lună,

„Au să steie, ghioautele.

“Să dau mâna cu puică,
„Şi-apoi, lupe, mă-i mâncă,

. .

Azi eşti cu. nevestele,
Mâni vei fi cu babele,

Şi pe mineşi pe ea.
Lupule, nu fii nebun,
Nu-mi mâncă puica din

-. Piericţi-âr fi numele! .
(Pentru. sfârșit,
.

N

vezi. sfâr-.

3

„-

::

-

-Lupule, nu fii: turbat,

.

Foaie verde solz de peşte,

Trage-mi,

drum;

no. 17, p. 213.)
I

mândro, şi-mi
- gâcește,-

cu el;

Dacă omu "'mbitrâneşte,
Dorul se călătorește !

Anevoie o mai uiţi,
* Dar mila dela. bărbat,
Când vine din crişmă bat,

fetele,

tinerel,

Dorul se primblă

“Că mila dela părinţi,

-

Bu-

Oi, sărace gânduleţ,

II.

şitul dela

:

I 4.

„„„XTg-Oena.)

leri erai:cu

de d-l Gh.

huş, Arsura-Fălciu.)

Când eram copil mai mic?

i

Variantă,

-

Nu-mi mâncă puica din sât! (Țigănaşi-laşi.)
Variantă.

Foaie verde. alunică,
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Şapte văi şi-o vale-adâncă,
Valeu, lupii mă mănâncă.

Lupule, nu mă mâncă,

Pân” a răsări lună,

"Să 'dau ochii cu puică,
Cu

* Pădurarul

puicuţa Catincă,

Să-mi desmierde guriţă|!
Lupule, nu fii nebun,
Nu mâncă oameni la drum;
Lupule, nu fii turbat,
Nu mâncă oameni în sat !

17.
„.

Foai verde trei masline,
Vine cucul de trei zile

Şi n'are unde se pune ;
Sar pune pe-o râmureă,
Aproape de casa mea |

(Țigănaşi-Iaşi.)

Şi nare pe ce se pune

"- Şitrage ?n gazdă la mine,

- Că el crede că mi-i bine
Şi eu w'am inimă "n mine!
S: pune pe-o lămureă,
- Mai dinjos de casa mea.
"Eu zic cucului să tacă,
El se suie sus pe cracă,

ŞI tot cântă ?n gura largă.
cucule, de-acoleă,

„Că vine soția mea
- Şi-a luă puşca şi-a da,

Şi nu-i mai puteă sbură!
Y ariantit 2

sub

deal,

15.

—Cucule, pasere sură,
Muşcă-ţi-aş limba din gură, Ce te primbli prin bătâtură ?
„Vara vii, vara te duci,
Mâ mir iarna ce mânânci ?

Mânânc putregaiu de teiu
Şi cânt codrului temeiu;

Mânânc putregaiu de soc
Şi cânt codrului cu foc!
(Țisănaşi-Iaşi.)
.XYariantă.

pe

. -pădure,

Nici de muncă nu te-apuci,
Mă mir iarna ce niânânci ?

—Mănânc putregaiu
de. fag
Şi beau apă dintrun lac
ŞI cânt codrului cu drag;
Mai beau apă din fântână
Și cânt codrului cu milă;
Şi beau apă din izvor
_Şi cânt codrului cu dor;
Mai beau'apă dela 'scoc

Şi cânt codrului cu foc.

Caşă. am fost. rânduit,
Toată” vara să vă cânt,

La Sân-Pietru să mă duc!

ŞI ţi-a 'rupe aripă,

Pe

ni-l omoară !

— Cucule,: haiducule,

1,

Frunză
verde trei masline,
Vine cucul de trei zile,

„-

Pădurarul

Şi zic codrului: cu drag;

—Mâcar să mă ieai cun
|
|
drug,
Eu de-aicea nu mă duc.

—Fugi,

nu mi-l 'lasă ;

Sar pune ?n pădurea rară,

—Mânânc putregaiu de fag

—TPugi, cucule, de-acoleă,
Că te-oiu luă Co nuiă ;

Varianta

Şi n'are pe ce se pune.
Sar pune 'n pădurea verde,
Pâdurarul că mi-l vede;
S'ar pune m pădurea deasă,

sub

„ Vine. cucul de. trei zile

19.
De-ar fi cucul om voinic,

Eu l-aş prinde: ibovnic,
ŞI l-aș purtă cum

îi place,

Tot cămeşi subțiri i-aş face.
„Dar mi-i cucul. păsărei,
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„Nu

ştie durerea'
mea ;

23,

„- Dar mici cucul sburător,
Nu saprinde: pentru dor.
Cucule, nu mai cântă,
“Că mi-i. secă. inimă !
(Țigănași-Iaşi.)

De năcazuri şi de ciudă,
Obrăjiorii mi se -udă ;
De amar și jele grea,

„Mi se trece peliță !
25.

20.
Foaie verde arnăut,
: Câte flori sunt pe pământ,

Frunză verdefoi de mure,
prin pă-

Ă „De-ar fi drumul

“dure,

Toate merg la jurământ,

Numai spicul grâului *
Și cu viţa vinului
- Şi cu lemnul: Domnului,
Sboară “n naltul cerului,
Stau în poarta raiului,
Și judzcă florile,
Unde li-s mirosmele !
—Le-au luat cucoanele,

„Să prefacă apele, :

Si stropească straiele !
(Idem.)

este inimă,

Pe: la iarmaroace !
22...

„Foaie verde trei smicele,
-. Pe de:asupra casei, mele,
.Trece-un cârd derândunele ;
„ŞI nui cârd de rândunele ;

„ŞI-s chiar gândurile mele,

;.. ŞI mi-s tinereţele,

Cu toate dragostelă !

23.0
.

.

.

„Toţi. încep.a mă

;

.

;

“Eu mă rog, măicuţa mea,

Şi te vezi pe loc cuprins:
Doi te. leagă, 'doi= te 'nIE

"treabă,

- Doi cu beţele.
te bate
Pân” te scot din sănătate |

cercetă,

închină,

Inchină lui Dumnezeu,

Pentru suflețelul rr.eu !.
Câ nu le sunt vinovat,

Nici cun păişor din gard;
M'aș rugă lui Dumnezeu,
Să-mi asculte:
ce zic'eu:

Blăstămat
Cel care-a
„„Să-şi cate
„Să. te bată

să fie 'n lume
face ca mine,
fete străine.
Dumnezeu,

„Când porneşti din satul tău!
26.

- Amar puică, amar frate,
Amar. sufeţelul meu:
„Şi Paharul care-l beu!
Dinineaţa când. mă scol,
“Cu jele de dor mâ spăl,

Cu pelin verde mă şterg!
IN

Domnul multe zile-ţi dea;
„. “Să trăeşti, să-ţi vezi odorul,

„Maică, să-ţi vezi puişorul !

întrebă.

Scâpânirea te-a ajuns

Şi eua mă

Neggră-mi este ca tină;
Ca tina de vară,
Călcată de cară
Şi de dobitoace..

„=

Şi mă ?ntreabă de răvaş.
Prin . oraş cum oiu intră,

Toţi prind a mă

7

"21

Neagră-mi

M'aș duce cu puica n lume;
Dar mi-i drumul prin oraș

27.

4

Foaie verde iarbă grasă,
„Pe

cea vale

'ntunecoasă
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"Trece moartea fioroasă,

Că curge sânga din ea ;
Şi-ar curge sânge 'nchegat,
Câ-i din streini apucat!

C'o suliță şi c'o coasă,

Se pune pe colţ de masă
"Şi cere sufletul din oasă.

30.

Mă rog, moarte,
mă
i
mai lasă,
Câ nu mi-i puiul acasă,
Şi îmi este dus la coasă,
Sâ cosească fân și flori,
Sâ-mi vie de sărbători;
Să cosească fân şi rouă,

Sirmanul sufletul meu,
Mult înoată n sânge rău
Ca şarpele prin dudâu ;
Cu gura paşte otavă,
Cu coada varsă otravă;

Cu gura paşte pelin,

Să se rupă coasa 'n două,
Sâ cumpere alta nouă,
Sâ meargă s'o oţelească

Cu coada varsă venin,

Vai de voinicul străin !
(Vezi no. 1033.)

Şi fierar să nu găsească,
Că doar să se zăbovească,

“31.

Zilele să le lungească.
Şi iar verde iarbă grasă,
Mă rog, moarte fioroasă, -

Foaie verde trei sfănțoaice,
Dela Galaţi mai încoace,

Mă rog ţie, mă mai lasă,
Măcar să mai intru ?n casă,
Să stau cu fraţii la masă,
Să-mi las tainele la viii,
La bărbaţi şi la copii!

“La crâşmaţi din pârloage,
Ce mi-o vinde trei tur-

|

Trei

- coaice,

turcoaice,

“Trei leliţe

28.

ă

trei

ar-

mence,

craiovence,

* Este vin de trei soroace,

Cine bea, copii nu face!

Foaie verde grâu mărunt,
De amărită ce sunt,
Nu văd iarba pe pământ,

_Dară maica a ştiut,
A ştiut şi n'a băut,

Şi pe mine m'a tăcut,

„Nici luna pe cer mergând,
Nici stelele sclipuind!

M'a fâcut în desmierdări,
„Şi trăesc în supărâri !

29.

32,

„Foaie verde şi-o lalei,
Sărmana inima mea,

: Deamarul vieţii mele
: -Șilui Damnezeu i-i jele;

lar a prins a mă dureă,
„Nu mă, doare, cum se

|
“doare,
Mă doare, să mă doboare,
-, Când mi-ar şti-o cinevă,
- Maica-mea ori soră-mea,
„ Mi-ar tăiă-o şi-ar vedea,

|

De :năcazul meu în casă

_Şi lui Dumnezeu. ii pasă ;
,

După

chin, după durere,

Vine şi o mângâiere. .
Foaie verde și-o. laleă,

- Cam găsit pe mândra mea!

1. Să-mi las tainele la ce: vii:
Pamifile, Cântece «de țară

16
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Când îl doare inimă?
Dacă nar mai fi oftat,

33
Cântă cucul primăvara,
Bucură lumea şi ţara,
Dar să cânte şi mierlă,
Eu tot nu m'oiu bucură !

Doamne, ces'arfi 'ntâmplat,
* Pentrun

38.

54.
Foaie verde şi-o 'cucută,
Toate păsările cântă,
.
es mândrele şi le:ascultă.
De-ar ieşi şi mândra meal,
Cum îi cântă patimă,

Patima ei de fete,
Şi neica? de feciorie!

Frunză verde frunze nu-s,
Bate
Ali vântul cam

Ş'apoi, . Doamne,
Ie

Și să scăp de grijă grea!
|
Aa

Nu

Merg la cofă să beau apă,
beau apă, beau otravă;

Merg la cotă să beau vin,

-Nu beau
E

“vin, ci

beau

Că de geaba mai trăesc ;

Pentrun

puiu

de soțior!

40.
a

Inimă, inima 'mea,
nu te mai 'căină,

„Că degeaba mă bocesc
Şi rău mă mai tânguesc,
„Că ceri scris, scris a să-ţi fie,
Cât ţi-i inimioara vie ;..
Ce ţi-i scris nu se mai şterge,
Pân'cela groapă n'âi merge!

„venin,

Nuci "păcat 'de Dumnezeu

Să nu :găsesc un flăcâu?

37.
„Dacă n'ar fi lacrimă,

Omul

0ăre,

Şi-mi vine să mă :omor,

Că de mine sunt făcute;

36.

lăcrămi„

Inima rău mă doare,
„Şi-mi vine să 'nebunesc,

ȘI nu-i da păcate multe,

Câ-s părtaş şi eu la ele!

39...

Lăcrămioare,

Spovedeşte pe puică,

Și nu-i da păcate grele,

Dum-

nezeu,

Cum n'a fost, să ard” o ţară,
Să ardă şi casa mea,

toacă,

leşi afară şi te roagă,
- Şi te roagă la popă,
„Ca să-ţi ierte greşeală;
Şi popa la Dumnezeu,
- Să-ţi ierte păcatul «tău,
"Care ţi l-am fâcut eu!
„. Părinte,. sfinţia “ta,

pe sus'!

Rogu-te 'de chinul: meu,
Şi trimite-mi
foc şi pară,

35.
_ Auzi, puică, popa

suflet blăstămat !

cum ar suspină,

Cine cântă 'n cea. gră_dină,
Lină,

Lină,

„Nu ştiu cântă ori'suspină,
Lină, Lină3, Ori 'suspină şi 'boceşte,

1. E sărit de bună seamă un vers, care poate
fi:: Ar ausi, sărmană,
2. Şi-a neicăi,

3. Refren.
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Şi pe cinevă-mi jăleşte!

: 46. -

Las”, leleo, păţania,
Şi uită jelania,. -

Nu gândi la cel peţit,
- Că

Ce.a fost nu mai sgândări,
Și dureri nu-ţi mai vări !
42. :
Foaie verde curpănaş, .
Mai la vale, pe hogâș,
Creşte iarba şi nu creşte,
Inima mi se topeşte.

-Burueana-i înflorită,
Floarea-i floare râsădită
Şi de bărbat horopsită !

E
Am

47
Frunză verde foi de fragă
Cine spune că îi-s dragă,
Acela Sa săturat
De iubit
şi de umblat;

4

Frunză verde foi de nuc,

văzut un puiu de cuc,

Sta pe creangă şi cântă,
... Streinii mi-l blestemă,

- Să-şi ducă traiul din greu,
Şi-aist puiu din cucsunteu,
ŞI trăesc cumu-i mai greu !

Ea

Eu -iubesc, dar nu. aşă,

Cum, iubeşte alzeleă.
"Astăzi vine şi mâni pleacă;

“Rămâi “cu inima seacă.
“La

mine cine-a venit,

; Dragostea l-a „prăpâdit ;
„Cine?

mi-a păşit pe prag,

: Nu-i mai zice “alta «drag».
48.

Frunză verde iarbă grasă,
"Grea îi vremea de mireasă,

“Că nu poţi să ieşi din casă,
- Să te duci pân” la fântână,

Să te iea vre-unul de mână;
“Ori să pleci în deal la vie,

Șă "mtâlneşti pe cine știe!
a.
„... _ Frunză verde şi-un pelin,
"Doamne, ţie eu mă 'nchin,
Mă ”nchin cu inima toată,

Câ-s ?n casă blăstămată,
- Pentr'o fată, pentr'o fată!
: Doamne, de mă-i judecă,
- Osânda.. mi-ai ridică !
1. O lume întreagă.
2. Cui, celui ce.
.

;

te cred inebunit,

De peţeşti una ca mine,
Se vede că nu ţi-i bine.
Vin”. încoce să-ţi descânt,
Sâ se ducă toate 'n vânt,
Ca să. ştieun pământ 1;
“Să ştie mâicuțele,
Cui să-şi dea fetiţele!

Leana, Leana şi-un bujor,
Mai

la deal de drumuşor,

„Curge, maică, un izvor,

„Jzvor „cu apele :reci,

„Decând ochii.mei mi-sseci;

Isvorul cu apele
“Şi cu pietricelele,
“Toate-mi sunt şiroaiele,
Şiroaie din ochii mei,
.» Din sufletul meu scântei! .

IRI

e

AR

Părinte blagoslovit,
:..» Noi? de-o seamă : ne-am
.. dubit,
„„.-Şi-am venit să te "ntrebăm,
-

*
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Poate să! ne cununăm ?
Ori cumu-i la carte scris,

C'am visat ast noapte-un
.

”

vis:

Casă “nouă, pânză mare,
Şi eu mergeam pe-o cărare!

50.
Cântă 'n vale o turturică,
Păsărică frumuşică !
Păsărică, nu cântă,

Că mai rău mă-i supără,

Că tristă-i inima mea!

SI.
Frunză verde mere creţe,
Sârmanele

tinereţe,

54.
„_

Frunză verde şi-o alună,
Primăvara

Fară dor, fără putere,

Fără nici o mângâiere,

Duc şi duc năcazuri grele,
"Toate gândurile rele!
$2.
Frunză verde măr dom:
:
nesc,
"Geaba ?n lume mai trăesc,
Geaba mă mai canunesc ;
Când credeam că mi-i mai
bine,

Și-mi alină durerea !
55.

Cine-și blastămă feciorul,

Ajungă-l de dânsul dorul;
Cine-şi blastămă fecioara,
Să mi-l doară inimioara;
Cine inima mi-l doare,

Se usucă pe picioare!
, ş6.

- Ce nu ţi-a trecut: prin vis!
1. Poate s'să,
2. Se scot

două

-. Fa, lele, un” mi te duci,

De jale şi de amar;
Să videm de-i rău ori bine,

Cele patruzeci de zile,
"Să s'aleagă pulbereă,
Cum

s'a stâns inima mea,

“De capul tâlharului,

„Că-i tâlhar cine te face,

Si 'nu ai în lume pace 2.
Frunză

57.
verde poam” amară,

„Tot mă arde-un foc şi-o.
|
,
pară ;
Nici n'am lăcrămi, mult

:
“aș “plânge,
Nici n'am lăcrămi,
caş boci,
Pâni mi Sar potoli !
- Dar focul mi se priieşte,

,
versuri dela

,

- Numa ?n fâstă şi 'n papuci ?
—Mă 'duc pân” la biserică,
Ca să scot o părticică,
Să plătesc un sărindar,

„Văd uritul lângă mine!

53.
„Doamne, Doamne DumE
nezeu,
Un lucru făcut-ai râu,
"Un lucru n'ai: nimerit,
“Când scrisul mi-ai hotărit:
"Că mi-ai scris urit descris,

răsună

Sâ ascult şi-o păsăreă,
Care-mi seacă inimă

Cum se duc pe rând, pe
:
rând,
Şi mă lasă "*mbătrânind,

cum

Păsărelele 'n pădure,
Hai la fragi şi haila mure,

.

sfârşit fără înțeles. “

'
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„ Până

mi se dogoreşte,

Până bate şi mă prinde,
Inimioara mi-o cuprinde!
Pentruce, pentrun

flăcău,

Pentru bujorelul meu !

61.

"- Frunză verde şi-o agudă,
-* Lacrămile mă tot udă ;
De mă udă dimineaţa,

Lacrâmile-mi pârlesc faţa;
De mă. udă pe supt seară;
lar mă dogoreşte iară!

Pentru vraja maică-sei,
Cu inima satanti!
Date m sătă şi 'n covată
Şi blastămă ziua toată,
"Ziua toată, noaptea toată,

Cu descântece pocite,

Şi lucruri cateluicile.

lierbe-un cap de. cucuvaie:
Cu tămâie 'ntr'o tigaie,
Cu

ţârnă dela

mormânt,

Cu cărbune din pământ!
ŞS.

62,

"Mult imi plac vioarele,
" Crinul

> „Dar inima mea tânjeşte,
„* ŞI viaţa se prăpădeşte !
63,

Turturică, turtureă,
Vai de viețişoara ta!
Vai de-a ta și vai de-a mea! :
“Tu treci codrul, ape reci,

: „Iară când se înserează,

Nourii se 'mbujorează,

Luna mândru-a
. răsărit
Cu luceafârul mâhnit;

Şi prin lume mai petreci;

Vai sărmană turturică,.
„Ce mă laşi tu singurică,

Merge luna printre stele,
Printre stele cărărele,

Inima ?n trup mi se strică,

ŞI finţeşte după pom,

Noaptea-i mare, ziua-i mică! !

Ca şi viaţa unui om!

6.

59.
verde şi-un
-dudău,
Cum nu mă iea Dumnezeu,
De când zac, trecut eanul,:
Frunză

“ Măsor cu ochii tăpșanul,
“Tăpșanul și cărareă,
„Cari merg la puica meă.!
60.
Nu

vrea

şi cicoarele,

: Floarea 'n câmp că înfloPE
__reşte,
".*. Vioreaua miroseşte,

dorul

să-mi

asculte,

" Când în ochi am lăcrămi
multe;
Dacă nu m'a ascultă,
Ochişorii mi-or secă,
Ca să cunoască lumea !

„._

Babă;' dăi cu ghiociw,

Să-mi văd şi eu noroc ;
- Babă, dăi cu bobii bine,
Ca să văd cine-i cu mine.
—-Ba întinde-ţi-oiu carteă,
Fico, că ţi-i rea parteă !

.

65,

Dacă râzi, te shenguești,
- "-Dacă plângi, nebună eşti;
Nu ştiu cum să. mai trăesc,:

Traiul să mi-l potrivesc.
Unul cântă cu cobză,
Altul trage cu scripcă ;

Altul trage clopori',
Ca să afle norodt.
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66.

„—Nu

Cucule, cuc cântător,
lea zi-mi o leacă cu dor;
"Zi-mi de dor, şi zi-mi de
. jele,
Pentru tinereţi de-a” mele ;
“Zi-mi de. jele şi : năcaz,

Pentr'un suflet şi-un obraz.
Cucule,pribeagule,
lea zi-mi o leacă de dor,

|

„Că-mi

vine, Doamne,
MOT;

să

„tău,

Ci mi-i greu năravul tău,
Că tu beai cu mândra

pat,
„Şi eu stau neadăpar!
ariantă,,

. Frunză verdeși-un dudău,
Murguleş căluțul meu,
„Ce te-abaţi din drumul tâu,
Ori ţi-i bine, ori ţi-i rău,

-—

jele,

Nici mi-i greu de

frunzele! îmi cad ;

Frunză verde

trei smigdele,
” Inaintea casei mele,

„Curge un părăuaşde jele,
lese mândra să se spele,

-:. Şi-a dat lacrâmi de a” mele!

(Vezi no. 936.)
gg,

Frunză
verde şi-un
|
dudău,
Murgule căluțul meu,
Ce te uiţi la mine rău?

“Ori şi-i greu de trupul
ă
”
“meu?

tru-

pul tău,

„Cad pe deal şi cad pe vale,
Sufletul: mi-i plin de jale. 6$.

nici

Şi mi-i greu năravul tău ;
Pela câte crişme treci,
Pe nici una n'o petreci,

Frunză verde
foi de brad,

Zilele ca frunzele,
Or cădeă sărmanelea !

bine,

mi-i 2 râu,

67.

Toate

meu ?

Nici mi-i

Cât îmi par zilele grele!
|

?n

Ori şi-i greu de trupul

Cucule, pasere sură,
“ Sărută-te-ar "neica n gură,
- Zi-mi de dor şi zi-mi de
De

mi-i greu de. trupul

*

“Cum ajungi tu cârciuniă,

Mă legi colo de-o nueă,
'Şi-apoi beai cu mândrele
Şi eu- rod nuelelă,
Cum ţi-i drag ţie cu vin,
Aşă și mie cu fân;

“Ţi-i drag cu fâina ?n sac
ŞI mie cu forba în cap!
(Bumbeşti-Gorj.)

.

70.
Frunză verde şi ună, -

“Cine-a zis întâiu doină,
Mânce-i “casa

temniţă,

- Şi hodina uliţă !
Fie-i casa tot pustie,

Şi femeia n văduvie ;

Copii mici pe lângă vatră,
Să nu ştie cin'li-i tată;
Copii mici în legănuţ,
Să nu ştie cin” li-i tătuț!
. (Comunie. de d-l L. Mre-

jeriu, Crucea-Suceava.)

1. Se scot aceste două versuri cărturăreşti :
"Codrul tremură de vânt

ȘiY românul de mormânt.
2. Nici au mi-i bine, nici a mi-i rău.

|

243

ŢI.
Şi-am

zis verde

şi-un

arțar,

La umbra unui stejar,
Ş:de Lina cun jândariu,
Şi jândariul şuieră,
Dar Lina face-o 'ntrebare:
— Ce şuieri, voinice,-a jale,

„Ori şi-i grea

arma n spinare?
—Nu mi-i grea arma 'n
spinare,
Ma ajuns un dor şi-o jale

-:

Chiar de dorul dumitale !

Şi-am zis verde nenişor,
- Ici în deal pe delişor,

Trece-o fată şi-un fecior.
Dar feciorul şuieră, |
Iar fata face-o. 'ntrebare :
—-Ce şuieri, voinice,-a jale,

Ori ţi-i grea puşca ?n spi—Nu

nare ?

mici. grea * puşca ?n

a

"spinare,

MPa ajuns un dor şi-o jale,
"Chiar de dorul: dumitale!
(Comunic. de d-l [. P. Po„povici, Griviţa-lutova.)

za.

Şi ne iubiam amândoi ?
Cântă cucul lângă noi
Și mierluţa șuieră,
Mândra ?n braţe mă strân|
geă
Şi dulce:
mă sărută:
Ea pe mine,

eu

peea;

_. Ce dulce dragosr eră,
„= Și 'nimenea n'o ştiă!

„Numai eu cu mândra mea!
Foaie verde măr sălceu,

"Mori, mândro, să mor şi eu,
î-Să nu ne mai pară rău
-. Sîne 'ngroape pe amândoi,
“La mânăstire 'n zăvoi,
U m ne iubiam amândoi ,
__Să răsară trandafir,
„De pe unul rosmalin;
“Trandafirul să se "'ntinză,

Rosmalinul să-l cuprinză !
(Comunie. de d-1P. Ştefăuescu. Dobromir-Constanţa.)
Variantă,

Foaie verde ca spanacul,
La pocniţa cu lacul,
"Cum cântă cucul, sileacul !
- Foaie verde. de trifoi,
Hai, Leano, să murim noi,

Să ne 'ngroape pe-amândoi,
Câre lacrămi am

vărsat,

Făceam o fântână?n sat:.-..
Fântâna cu trei izvoară,

Să bea duşmanii să moară,..
Sa bea și dușmanca mea,

„Să se stângă focu în ea!

__ (Comunie. de d-l P. Danilescu, Dumbăier-Vidin.)

73.
Frunză verde de priboiu,
Mândro,ce nu muriam noi,
“ Când ne primblam prin ză„VOI

Şi beam vinul din butoiu,
“Mâncam miere de pe roiu,

La mânăstire 'n zâvoi,
Să cânte cucul pe noi!

“La” capul tău să răsaie
O tufa de trandafir;
Ln capul meu să răsaie
O tufă de rosmalin.
Trandafirul să se "ntinză,

Rosmalinul să-l cuprinză!
(Comunic. de d-l C. Rădulescu-Codin,
cel.)

Ilărtieşti-Musia

74.
Domnitor pe şapte sate,
Judecâ-mă, fâ-mi dreptate;

N'am avutîn lume parte !
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—Judecă-te-ar Dumnezeu,

Că doar nu ţi l-am dat eul

(Comunic. de d-l Al. Morariu, Pătrăuţi-Bucovina.)

7
Foaie verde ca 'sălată,
Ia vezi piatra că e piatră,

Șade “n apă şi nu crapă,
Șade ?n apă jumătate,

Şi-o calcă carul şi crapă,
Inima mea multe rabdă.
— Rabdă inimă şi taci,

Ca pământul care-l calci ;
Rabdă inimă şi tu,
Că vezi vremea cum e-acii |
Muncesti azi şi munceşti
|
mâine,

„Să trăești cu puica bine!
„"—Puică, cepământne ţine!
- Foc la mine, foc la tine,
Foc arde inima ?n mine,
Arde, arde, nu se stinge,

Nici când plouă, nici când
ninge,
Nimenea nu-l poate stinge:
Dâmboviţa, Ialomiţa,
“Numai puica cu gurița

lace limba unghişoară,
ȘI-O pune la subţioară,

Scoate foc din inimioară
(Comunic.

de

dulescu - Codin,

d-l

C.

Ră-

Hărtieşti-

Muscel.)

76.
Foaie verde adolean,
De ce, Doamne, nu mu'riam,

Când eram tânăr durlau,
De băteam la Lina "m geam,

Gură cu gură vorbiam,

De ieşiă, de ne iubiam ?
Frunză verde usturoi,
Să fi murit amândoi,

Când ne purtam prin zâvoi,
Și ne iubiam amândoi,

„Cântă cucul peste noi

Şi mierliţa şuieră,
Lina?n braţe mă strângeă,

Ea pe mine, eu pe ea,

Ce mai dragoste eră!
(Comunic, de d-l Şt, St. Tuțescu, Picrsăcea-Mehedinţi.
-- Vezi: no. 1192.)

77.

|

Frunză- verde de hămei,
De azi nu mai sunt holtei.
“Astăzi nu

sunt

cu

flăcăii,

Mâni oiu sta cu 'nsurăţeii,

Şi poimâni

cu uncheșeii !

„C. — MUSTRARI ŞI BLESTEME.
1. Neînţelegeri dintre iubiţi.
I.

Frunză verde grâu : frumos,

Cine trece vealea ?n jos ?
Ionică cel frumos!
Ion trece şuierând,
Puica rămâne plângând,
Cu lacrămi până ?n pământ;
_EL din gură cână:

— Taci, dragă, nu mai oftă,

Că eu de m'oiu liberi,
“Pe tine nu te-oiu luă,
Şi ţi-oiu rupe inimă,
Pe-a ta şi pe-a maică-tă !
2.
Foaie verde bob de linte,
Ileano, fată cuminte,
Ce nu ești ca mai "nainte?
Că te ştie, puică, satul,
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Câ tu umbli cu 'nşelatul,
Nu mi-i mie de mşelat

"Dar mai tare-mi de păcat,
"Că te vede Dumnezeu
- ŞI te-a osândi la rău!

Că uritul nu-i de-o zi,
Şi mi-i, neică, cât oiu fi ;

Că uritul nu-i de-o noapte.
Şi uritu-i pân” la moarte!
- (Țigănaşi-Tași.)

3.

„de

Foaie verde arnăut,
De când tu că m'ai urit,
Pe la noi n'ai mai venit,

M'am uscat, m'am prăpădit,
Carnea pe mine-a scăzut.
Dac”
- Nici
Nici
Nici
Ca
_

oiu sta s'o cântăresc,
o litră nu găsesc;
o litră, nici un dram,
măduvă la ciolan, 2
mâncat-o un duşman!

(Pentru vers, 7—9 vezi no.
1077, vers. 10—2)

Fa Ileană, fa Ileană;
rana

de cuţit,

Ci mi-i rana de cuvânt! 2) DI
Frunză verde lozioară,

Sub poale de luncușoară,
- Mustră-şi badea de-o fe—Taci,

badeo,

Cioară :
nu mă
mustră,

Că nu-mi este vina mea,
Şi e vina maică-mea,
Că m'a tăcut frumuşeă,

De mai plac şi altuia !
(Negrileşti.)

“6.
„» Foaie verde mărgăriut,

Nu-mi mai sta, bădiț, urit,

p. 28-9

Din” bani ce ţi-or prisosi,

O rochiţă
O rochiţă
Cine m'a
O rochiţă

mi-ei tocmi
foc și pară,
vedeasă moară;
vişinie,

Să-ţi fiu dragă numai ţie !
Când am zis, n'ai cumpărat,

La inimă mi-ai pus rană.
mi-i

Pun'-te pe gospodărie,

Că ai tarle de moşie.

Pe min” nu mai ascultat,

4.
Nu

Foaie. verde iasomie,
Tot ţi-am zis, bădiţă, ţie:
-Mâi bădiță, măi bădie,
Mai lasă-te de beţie,

Ci ai luat una

verde,

Desunt dragă cui mă vede,
Şi. pestelcuţa cu pui,

De sunt dragă ori şi cui,
Badea mie şi eu lui!
(Buciumeni.)

$,
„- Foaie verde trei masline,

Să ştii, puicuţă, prea bine,
Că te las, dragă, pe tine,
“Te las şi mă duc în lume,

Să nu-ţi mai aud de nume;
Nam nici o pică pe tine,
Dar

tu

vezi

că-l rău de
mine,

Un rău trece, zece vine,
De ţi-a fi, mândro, de mine
Si nu mă mai câţi prin.
lume!.
Ci să ieai aminte bine,
Că de-oiu 'zăbovi un an,

1. Se suprimă apoi un cântec.
2, Vezi T. Panmţile, Firişoare de aur, Povestiri şi legende din popor,
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Mă găsești la oi cioban,
Iar de-oiu zăbovi mai mult,

Cum îmi poartă inelul ;
Eu îi zic ca să mi-l dea,
El imi spune-că mă îea.
Când aș şti că miar luă,
Singură m'aș spânzură,

Mă găseşti mândră n pământ,
Mort de dor şi de iubit!
— Ascultă, bădiţă, bine,
Lea aminte dela mine,
Dac' ai zăbovi o lună,

„Mă găseşti pe câmp nebună;
“Dac

îi zăbovi un an,

De cranga agudului,
Ori de 'cranga nucului;

Decât cu el să ţin - casă,
„Mai bine veste să-mi iasă!

Mă găsești moartă ?ntrun

.

TI

“
lan. :
De mult dor fără alean,

Mă găsești pe vr'o tarlale 1),
Moartă de chin mult şi jale,
Şi de dorul dumitale!
- (Tg.-Oena.).

Şi-mi spuneă.
”

saștept

|

Ibovniculea, Tot ai zis că mă-i luă,
Ibovniculea 3,

"Ba

la toamnă; ba la vară,

„Ba ?n mânidruţa primăvară.
-* Vorba ta nu-i cu temei,
Cum văd ev, tu nu măiei,
Eu, drag, am să mă mărit,
Că iar toamna a venit;

9...

Foaie verde lozioară,
Am primit O veste-aseară,
-Că ibovnicul se "nsoară.
Insoare-se 'sănătos,
Bată-l focul mincinos,
Bată-l focul, bată-l para,
"Ci m'a iubit ţoată vara,

_ Foaie verde şi-o lalea !

Că nădejdea dela tine,

Ca ghiaţa de Prut subțire,

Treci pe ea, te-i cufundă;
Aşă tu teoi însură

Şi pe mine mă-i lăsă!

la

toamnă.

Uite toamna

12.

Ca venit

ŞI el câ sa logodit.

De-a fi luat-o trumoasă,
“Dumnezeu să-i ţie casă ;
: De-a fi luat-o urită,"

Dumnezeu să nu-i ajute,
Si dea Dumnezeu să moară,
“Ca să mă duc la pomană,
Să mănânc din colivioară

„_

Foaie verde siminoc,
Bată-l focul de noroc,
.
De-aseară de cândte rog

„Şi te rog cu bunătate,
Să te văd câ-mi dai dreptate!
Eu te rog şi tu mă

LD

Şi să-i beau din gărăfioară,
Sâ-i fie țărna ușoară,

“ Ca o petricei de moară!
I0..
Uite, mamă,

Mai bădiţă, măi bădiță,

|
mişelul,

vezi,

Și năcazul
nu mi-l crezi !

Cum nu mai dai pe uliţă?
Nu

uită ce-ai învăţat,

Că ţi-o fi mare păcat!

1. Iatrebuiaţat în neştiință pluralul cuvântului
2. Să se vestească de nenorocirea întâmplată.
3. Refren.

rar tară.
-
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I.ţ.
Foaie

verde de-alâmâte,

Te ţinui ca 'n colivie,
Ca să-mi dai gurița mie;
Geaba beau, geaba mânânc,
Geaba mă mai duc la târg,
„Cu cine vreau nu mă culc;
“Că ce beau nu-mi priește,
Ce mânâne nu- -mi foloseşte,
Ci mai rău mă chinueşte!
15.
Foaie. verde de aclaz,
Puică, nu mai face haz,
Căci ca mâni am să te las,

Cu coastele pe zăplaz,
Şi cu 'lacrămi pe obraz!
16.

|

dacă-mi zici
"să plec,
ŞI să ştii că am să mă "nec,
Nici în scoc, nici în bulboacă,
"Unde omul nu se 'neacă;
Rău

faci

“Dar când dragostea
i-iiseacă,
"Cu zile omul se nea!
17.

„Ş'apoi. verde-i trunza ?n
„tei,
Dacă spui că nu mă iei,
„Nu te-ascult,

nu

mă

gân-

- desc,

Cu piciorul te ntâlnesc,
Cu gura o să-ţi vorbesc.

Dacă mi-ai luă piciorul,
"La

greu “te

"'ntâlnesc cu
dorul;
De-i luă ce mi-ai had,
Pe tine nu te-oiu uită!
18.

Frunză verde râmurică,
Îa ascultă, nevestică,

A

Eu te las, de-acum te las,
Și tot singur'-ai râmas,
- Când. eu vin, când vin la
|
tine,
Tu nici nu te uiţi la mine;
Dacă-ţi „Spun vre-o veste
dulce,
Tuci-i dai zor şi ea se duce!

19.
Frunză. verde lozioară,
Spune: mi, lele Mărioară,
De mă-i lăsă ca să-ţi puiu,
„In suflet

dragostea

cuiu !

20.

Frunză verde foaie lată,

Cată, badeo, geaba cată,
„N'ai
Câr
Dar.
Să:

să mai
ai căută
dacă nu
trăeşti

ai tu ca mine,
de bine!
mă asculţi,
de-acum ani
mulți,
“Să-ţi iei fată de. "'nsurat,
„Vre-o nevestică din sat,
“Nici mai "altă, nici mai
scurtă,

Să nu aibă viață multă.
Şi-apoi soţioara ta
Să nu aibă viaţă ?n ea,
Sâ zacă, să te folească,
“Pururea să tot bocească,.
Şi să moară la Crăciun,
Pentrucă, eşti nu ştiu cum,

Şi so: "gropi pe la Florii,

Şi pe altele să ţii;
Sa jăleşti pân” la Ispas,

“Din Ispas în ziua Cruci,
Cînd,

bâdică,-i vremea

muncii ;
„Să boleşti și tu din greu,
Până când te-oiu sculă eu :
„ Scoală, badeo, scoală sus,

Că fapta ta te-a adus ;

Szoal', badeo, scoală şi-mi

spune,
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Că n'ai ascultat la mine!

- Scoal' şi scapă de bolit,
Vine timpul de iubit.
21.
Badeo,

nu

ştiu ce om
ești,
De-aşă tot mă niorcotesti,
Că nu-ţi dau tot ce-tu-mi
cei,

Ori pe:semne nu mă vrei!
22.

Măi bădiţă, "ndură-te,
Inima usture-te,

Nu plecă, nu mă lăsă,
Că mă află maică-mea!
Şi atunci vai de viaţa mea !
Şi de află satul tot,
Te-a face lumea netot,

„Şi pe mine o netoată, -„ŞI, badeo,

nu-s vinovată!

Bat-o focul, seară, bată,
Bat-o focul, bat-o, lună,
Când te-a scos în drum nebună !
Frunză verde meri domnești,
Gând de ai șă te porneşti,
Să te duci în satul 'tău,

Nu
-Nu

mă
mă

Odată cu capul, nu!
2q.

Foaie verde foi de nuc,
“Valeo, leleo, mă usuc ;

Frunză verde stejărel,
„Nu mă lăsă singurel,

Bolnav, netămăduit,
Că, lelico, te-am iubit;
Te-am iubit şi te iubesc,
ŞI -ca tine nu găsesc,
.

efren.

?n

chin şi
greu ;

lăsă oflit,

Şi cu sufletul negrit.
Dă-mi vre-un leac, strân-

ge-mi cel dor,
Dragostea de frățior.
Dă-mi vre-un: leac de inimioară,

Dragostea de surioară;
Dă-mi vre-un leac, vro
dofiorie,

Dă-mi dragostea de soţie,
Că poate mi-a fi mai bine,
Dac'or ramâneă

cu mine!

25,

a
pi

Frunză verde buruiană,
Ileană, Ileană,
"De ce-mieşti aşă vicleană,
Ileană, Ileană 1, .
Eu, drăguță, nu ştiam,
Că nu mă înturlucam
Cu o fată, cum eşti tu,

lăsă

Trag nădejde azi şi mâne,
„Că m'oiu logodi cu tine,
Şi-am trăi, trăire-am bine,
Dar eu vâd cân'amcu cine,
La nuntă nu te gândești,
„Că 'ntruna mi te bocești.

„ Dela casă până ?n vale,
Iţi curg lacrâme de jale ; Curg lacrămile cu foc,
Că n'ai de părinţi noroc!
26.

Ia ascultă, lele, ascultă,
Geaba
ntre noi vorbă
multă ;
Mai bine s'o rătezăm, .
Şi dragostea so. curmăm,

So legăm cu uruioc,
S'o bocim

cu busuioc,
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Cu agheazmă so sfinţim
Şi-apoi să ne sfâtuim!
Dacă ne-om vedeă luaţi,
Face-om ori nu boi bălaţi:

?2

Să ne punem la tocmeală,
„Să nu ne dăm de sminteală!
27.
De

mă

vrei,
poţi să-ţi iei ;
drumul tău,

Undete-a'ndreptă'mnezeu!
28.

Spune-mi,

leleo,

ce-ai

gândit,
Când în faţă mi-al ieşit;
Spune, gândul să ţi-l ştiu,
Ce-ai vorbit seara târziu.
Să mă bată Dumnezeu,

Dacă mă gândesc la râu;
Că

tot eu îs vinovat,

“Tot eu bun de blăstămat!
Că aseară

n'am

venit,

Şi altul că m'a pândit,

Dar nu

ştiu

ce n

gând

ţi-ai pus.

Că mă ieai pe la Sâmziene.
Şi Sân-Petru ca plecat
Şi la mine n'ai mai dat.

Las' pe altul ca să-mi vie,
Că vine Sânta-Mărie!
31
Badeo, tu vii în pustiu,
Că eu nici nu vreau să ştiu,
După tine n'am să viu!
Dunărea să se deşerte,

Şi fetele să te- aştepte ;
Şi soarele de-a pieri,

Atunci, badeo, te-oiu iubi!

32.
Zis-a badea Ca veni,
Luna pân'a răsări,
Luna că a răsărit,
„Şi. badea nici

Şi la tine a venit!

29.

30.
Badeo, spus-ai ce mi-ai
„Spus,
Badeo, spus-ai,spus-ai, vere,

vrei, ori nu mă

Tu cărarea
Cârarea și

Ca la hoţul din pădure,
Care stă numa 'n secure 2!

venit,

Câ eu mult te-am aşteptat,

-.

- Până luna s'a "nălţat,

Leleo, nu te sinchiseşti,
Pe mine mă chinueşti;

Bată-ţi focul de plecat!
33.

Nu te laşi pe mai târziu,
- Seara ca să pot să viu

Să

te- “aştept. să “ieşi din
casă,
Când în casă staţi la masă,
Când mă vede toţi vecinii

Și mă amunţă cu cânii,
Când mă văd vecinele

Șimi scornesc pricinele,
“1. Zicala: „Cu N. nu
şesti bine, :-.
2. Cu securea 'n mână
3. Refren.

ca

Badeo, râu m'ai înșelat,

" Frunză verde odogaci,
- Taci, Gheorghiţă, taci,
Geaba tu mi'te-ai jurat,
“Taci, Gheorghiţă, tacis,

Că pe alta n'ai în sat.
Eu dragostea - ţi-am aflat,
C'ast' noapte mi-ai colindat,
Pân' « ce-a răsărit lună.

faci tu boi Dălţaţi“, nu te "mpaci, n'o sfârgata pentru

păcate mari,
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- Când luna a nămezit,

35.

- Tula alta ai pornit,

„Leleo, ce-ai fâgăduit

Iară când da în finţit,
a

ŞI-N

spun,.'dragă, dela
mine,
Că nu faci, că nu faci bine!

12.

34
“
E

“Că

Si te “nveghii singurică,

îi

:

Frunză verde arţăraş,

guţă,

te-aştept

mult

și

Ori de vii şi pleci degrabă,
Nu 'ştiu dacă asta-i treabă,
- Bat cărarea, trec -pârău,

“Doar ţi-a pieri gândul rău.

“Gândul rău ţie nu-ţi trece,
; „Rău nai ştii a mă petrece.
“Râu de mine. câ-s legată,

-. Te-aş lăsă, da'-s fârmăcată!
„2. Dojeniri

făcute

“Te cunoşti, bade, pe paşi,

"Cai pus gând ca să mă
Ne
laşi.
Eu de-aş ști că m'ai lăsă,
Mai curata m'aş purtă,
M'aş purtă ca lebădă,
“. Roșie ca. vişină,

" Că ţi-aş rupe inimă,
Și

ţie și mâne-ta!
(Comunic. de. d-l

V. Un-

gurean, Mitoc-Bucovina.)

celor necredinciosi.

în dragoste.

Pricina dragostei - noastre

1.

Frunză
?n dungă

"ngăl-

e
benită,
Fire-ai, mândr',-afurisită,
Cu cine te-ai tăinuit,

“Şi cu cin” te-ai sfătuit,
Si-mi. pui, mândro, în
năcaz,

Mărăcine in pârlaz,

- La pârlazul dinspre râu,
Pe unde

36..

mai ai dră-

bine ;

știai câ viu,

Fruuzuliţă: lemn. uscat,
Mândro, i-ai fâcut păcat,

2.

„_Dar eu nute-am blăstâmat,
* * Şi nici nu te-oiu blăstămă,

Că nu eşti așă de mică!

de vii sara la mine,

Tot .eu

„.

-

Frunză verde peliniţă,
„-Nu ştiu-cum

e.

- Şi-acum mi-ai 'păcătuit !
>. Că-i păcat de neiertat.

Tu la mine cai pornit, :

Pârlazul de-ai astupat.

Şi păcatul din iubit,
Mult îi greude ispășit
Că mi-i, mândr, afurisit,
Și de lume şi .de sfinţi,
Pâcate dela părinţi.
" Floricică, 'n foi albastre,: -

„Nu

ne-o ştie

nimenei,

Numai umbra din vălceă,

Mierla şi cu presură.
„Şi-o mai știe nişte cuci,
„Ce-au cântat o vară ?n nuci,
Şi-o mai ştiau
pe zăvoi,
Mâldărtle de trifoi,
Strânse, mândro, de-amân.
“doi,
La cositul fânului,

“La capul zăgazului,
E (Muşeleşti-Argeș.)
2.

Iubeşte, puică, iubeşte,
"Şi ia mine nu gândește,
Căci şi eu când am iubit,

ŞI la tine n'am gândit! .
“Iubeşte,. puică, iubeşte,
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Şi nu da la toţi nădejde,

Trage-l, Doamne, osân-

Căci s'or strânge la un loc,

'dește,
“Cacela geaba trăeşte.
- Foileană şi-o agudă,

ȘI ţi-or pune casei foc1!
a
de

Acela-i

Nu ţi-a fost, neică, păcat,
Nici foică de” blăstămat ?'
Mai iubit şi mai lăsat, ;
M'ai iubit ca pe-o: copilă,

(Cosmeşti.)

M'ai lăsat ca pe-o străină,
Nu ţi-i milă şi blândefe !

De-ale mele tinereţe?

4 .

Foileană.

:

trei „masline,

Auzii, puică, prin lume,
De-auziam, nu-mi părea
bine,
Ca- ai ieai dorul dela mine! .
Nu ştiu, fire-adevărat,

4
„_.

ca o omidă,

Strică frunza şi-o păleşte,
,
A
|
De păcate nu gândește!

Şi-altă toaie 'mătustat,
“Trandafir neretezat,
Câte fete-am sărutat!
Şi-altă toaie mărăcine,

Că vaude rău prin sat;

= Daca fi şi n'oiu muri;
“Oiu venişi te-oiu vedeă,
Cu cine, te-i mărită!

Dar euvăd, neică, prea bine,
Co să mă “nşeli şi pe mine,

Atunci, neică, mi mşelă,:
Atunci când ăi numără
" Coamele la trei cai murgi
Şi iarba la nouă lunci;

8,

Foaie verde şi-o alună,
mă rog, puică, de-o

Tot

„Nici atunci. şi nici atunci,

lună,

Când:a face plopul nuci
Şi răchita mere dulci;

Să maştepţi la curătură,
„Să-mi dai puţintică guri,

Dar nici atunci, băieţele,

" “Că guriţa dela tine,
Mă oftică, vai de mine!

„Când a face plopul pere
Şi răchita micşunele,
5. :

(Xegrileşti.)

9.

Nu eşti,

mândro, vrednică,
Sa | intri "n biserică,

Frunză verde micşuneă,
Numai luna şi o stea
Au fost mărturia

Nici la popă să te uiţi,
Nici -crucea ca so săruți,

- Jură, lună, pentru mine,
Că nu nvai văzut cu nime!

"—Ba eu nu jur pentru tine!
Las” să jure stelele,

6.
Cine iubeşte şi lasă,

Că-s în toate serile;
“Eu şi-aseară te-am văzut,
- La o umbră de arin,
Pe braţele -iui Marin.

"Trage-l, Doamne, la pedeapsă,
ipoi

un
+
cântec

mea |

Şi-am zis verde trei masline,

Că biserica-i. sfinţită
ŞI tu, mândro, eşti greşită!

1. Se suprimă

.

prea

nou.
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Și-am zis verde alior,
Pe braţe
Şi-am zis
Pe braţe
lar verde
Te sărută

la Simion,
verde trei crâiţă,
la Iordăchiţă;
şi-o: sâghică,
Ionică!

Până umblă pe la toate,

Iar când ajunge la tine,
"Se

Cine-şi uită cuvântul, -

Inghiţi-l-ar pământul !
Cine-a uită dragostea,

Aibă parte partea mea!

Puică,

de-o:

„Spune-mi, Niţă, când mai
|
vii,
"Ca eu să mă pregătesc,
“Şi calea să ţi-o gătesc,

Cu năsip de cel mai mare,

Să vie bădiţa zare;

Cu năsip mai mărunţel,
Cai fost ibovnicul meu !
vers. 1-7, vezi no.

Intro vreme mă chemai

De pe drum şi mă luai,
Acum vin şi plec flămând,
Plec şi nu mă vezi tânjind!

„___Leleo, dacă-ţi pare rău,
„Mută-ţi casa la pârău,
„ŞI-o "ngrădeşte cu urzici,

Ca să nu mai dau pe-aici,
lar cumvă de-ţi. pare bine,
mine!

03.
Zis-am verde-a bobului,
Sâ nu crezi flăcăului,
Că flăcău-i mare câne,
Peste multe dealuri vine.
Face noaptea jumătate, 4

„Măi bădiţă Gheorghieș,
„a te uită 'n măcieș,
- Cum mai cânt o turturei,
Tristă ca inima mea!
Turturică singurică,
Bade, ţie nu ţi-i frică,
Că te-a bate Dumnezeu,

Cum bate pe orice rău
Care draga lui şi-o lasă
Și de dânsa nu-i mai pasă ?

Am să plâng ca turturica
"Toată ziua, ziulica,
Pân” s'a "'ndură Dumnezeu,

Dumnezeu

de

plânsul
meu ;

- Vai, sărmanul turturel,
Greu şi-amar a fi de el,

Noaptea

12.

lelico, după

de

15.

Foaie verde trei surguci,
Spune-mi, Niţă, unbte duci,
Casă-ţi dautrei mere dulci,
Unde-i sta să le mănânci,
Să-ţi aduci aminte, a.
duci.

Hai,

samă

vreme,
Nu-ş'ce ai, parcă ţi-i lene!

II.

(Pentru
392-3)

chiar bine!

14.
|

10.

luminează

plânge,

a
Așă mi te-aş
Dacă

tu nu

ziua

“plânge;
blăstămă,
măi

lăsă!

16.

"Pentr'un suflet chinuit,
-Păcatu-i

orânduit ;

Pentr'un suflet care pleacă,

Păcatul nu-i dat să treacă,
Jumătate, nici o leacă.
„Mâi bade, bădița meu,

"Ai sto duci pe lume greu,
Duce-o-ai în lumea astă,
Ori în lumea ceealaltă,
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În ziua de judecată,
Dare-ai seamă de-a ta faptă,
Și-ăi luă de ea răsplată!

17

Dacă, leleo, mă-i uită,
Odată oiu strănută,
|.

Şi odată de-oiu strigă,

Haide, ţaţo, eu mă duc,
Viaţă cu tine nu 'ncurc;
Incurcat-ai inimă,
Şi-ai smintit-o şi pe-a mea.
Mulţămesc lui Dumnezeu,

Cam să plec

21.

din ochiul
tău !

Fetele că s'or uită.

Odată de-oiu șuieră,
Ele nor încunjură.
Câ tu de te-ai sfandosit,
Nici eu nu te-am prăpădit,
Primavara nu-i plecată,
Pentr'o floare scuturată !
22,

1$.

Zis-ai, lele, că nu-i bine,
Alma ?n casă dacă-ţi vine.
Eu aseară am venit,
Altu ?n casă am zărit,
Sta pe pat şi:tot râdeă,
Inima mi se umflă.
Eră ?n casă ca să viu,
Unghia în gât să-i puiu,
Că tâiharul ştiă bine,
Cine ?n casa ta iți vine!
19.
Foaie verde şi-o sulfină,

Stă la poartă şi suspină,
Ca o crânguţă de plop, :
Când ploile curg potop;
Tot tremură, sârmânica,

Şi plânge ca turturica,

Că-i râmasă, singurica ;
Dar omul ce lui își face;

Nimeni nu-i poate desface!
-20.
Şi dacă, dragă, pornesc, ..
Ca şi când mă pomenesc,
Că de altul te "ndrăgeşti,
La mine nu mai gândeşti.
Dacaş şti că faci aşă,
Și eu alta mi-aş câtă,

». Că, Doamne, largă-i lumeă!
Pamfil», Cântece de ţură.

Cine trece pârât,
3

Cine-l latră dulău”,

Cine strigă la portiţă?
Aşteapt o leacă, bădiţă,

Să mestec mămăligă,
Sâ potrivesc fiertură,
Să mănânc şi să mă culc,
Că trezită, netrezită,
Dragostea ni-i veştejită!
23.
Dac aşă ţi-i pornireă,
Aşă chibzueala ta,
Dac ai fi la chibzueală,
Cum
mi-ai
fost și la
tocmeală,
Geaba mai eşti flâcăuaş,
Dacă ce mi-ai luat, lași
Fâr un pic de aldâmaş!
De-o vreme mamei mă cei,

APai cerut ieri cu temei,

Și astăzi te-ai răsgândit,
Că eşti om

nechibzuit!
24.

Puică, de mă-i ingropă,
Cu altul tu te-i luă,
Pe. mine mă-i blăstămă.
Nu mă blăstămă, că-i rău,
Ca să blastămi un flâcău,
Şi te-a bate Dumnezeu!
LE
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25.

Nu

Frunză verde lozioară,
Pentru tine, Mărioară,
Pentru tine ard în foc, ŞI tu strigi că n'ai noroc.

Pentru tine, pentr” o rea,

nam

:

:

MPaş

N”

bă

fi dus

ma
»

>

bună !
26.

Geaba-ţi spuiu, nici vreau
Nici la tine nam

să ştiu,
să viu,

Că "nvăţatu-i șugubăţ,

„Şugubâţ,

da-i cu desvâţ,

Că se ştie 'n lumea toată,
„Că ești fată blăstămată!

mi-ai

dela

portiţă
.

(Comunic. de d-l [. E. Torou-

28.

Foaie verde mărgărint,
Eu pe- câte le-am iubit,
Frigurile nu le prind;
Numai una mi-a audit,
" Zace lată ?n aşternut,

Tot crâcește să mă duc;

Las să zacă cât de mul,
Cam rugat-o şi na vrut.
Trandafir cu trei boboci,
Veni vremea să mă rogi,
Acuşi nici eu nu mai poci!
(Comunie. de d-l P. Ștefănescu, Dobromir-Constanţa.)

29.

Frunză verde păr negruţ,

.

De trei ani mi-ai fost drăguţ,
De trei ani şi jumătate,
„Mi-ai fost drâguţ cu dreptate..

De-ai aveă credință,
N'ai avea căință,

Mai lăsat pentr'o minciună!
„Cine-a fâcut, minciună,

Mi-ai fost ibovnică
De copilă mică:
N'ai avut. credinţă,

Să-l usuce Vinerea,
.!
“Vinereă din : postul-mare,

„. Caceea usucă tare.
|
„Maş fi dus de-atunci din
prag,

Puică drăguliță.

Foaie verde puiude nuc,
Pe cel deal, pe cel colnic,
Merge-o mândră şi-un voinic,

|

N'ai avut căință,

Și mai înșelat,
Cu flăcău din.sat,
Şi tu miai, legar,
Ca calul la gad.

3. — Mustrări și blesteme din: partea
-“văsiţi în dragoste.
II.

2

țiu, dist. Rădăuţi, Bucovina.)

27.

Dar amu, de-o săptămână,

fost

"drag;

lăsat a ta guriţă!

M'am uscat ca -o-cureă;
Pentru tine, pentr'o slută,

Mam uscat ca o cucută,
„Sorocirea mi-a fost bună,
Dar mintea mi-a fost ne-

dus că

.

celor pă-

Voinicelul şuierând
Şi puicuţa suspinând. ”
—leca-mă,

bădiţă, călare,

Că nu mai pot de picioare!
—Puiculiţă, te-a

luă,
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Dar mi-i murgul mititel
Şi m picioare subțirel,
Abiă duce. trupul meu,
Trupul cu păcatele,
Mijlocel cu armele!.
—Fire-ai, maică, blăstămată,
Dacă nai fost fâcut fată.
Firea-i;

bade,

blăstămar,

Dela maica mii luat,
In răi. codri nai băgar.
Să te: duci, bădiţă, duci,
Până-i :cădeă robla Turci,
Cu mânile în butuci,

Cu picioarelen. cătuşi !
lurgul .să -se' poticnească

Şi în gât să te trântească,

Mâna dreaptă să-ţi serintească,
Mâna stângă să ţi-o irângă,
Să ţii frâul cu dinții,
Să mâi calul ca muţii;

Şi să-și blastămi părinţii.
_ Unde-afi drumul mai greu,
„Să te ajungă dorul meu;
Unde-afi calea -mai grea,
Să. u-uijungă jalea mea!
Să twnsori de nouă ori,
Și să faci nouă feciori:
Ei să treacă şuerând,
Când te-or auzi gemând,
Şi la urmă o domniţă,
Să-ţi care-apă la temniţă!
(Vezi

p. 43.)
„i

sfârşitul

dela

no. 11

a
Variantă.

Foaie verde avrămască,
Pe uliţa armenească,
Este-o șatră ţigănească,.
Ciocăneşte, bocâneşte,
Puiul calu-şi potcoveșts,
De grea cale se găteşte,

Puica-mi stă şi m:-l priveşte

Şi din guraşă-i grăeste :
— Să te duci, puiule, duci,
Nouă ţări şi nouă mări;

Pe la jumatar de cale,
Să-te ajungă- o ploaie mare,

Murgul

tău să poticnească,

„In pâmânt să te trântească,
Mâna dreapta Să-ţi scrintească;
Mâna stângă să ţi-o frângă,
Să ţii dârlogii cu dinţii,
Pe drum să te duci ca muţii.
"Să te msori de. nouă ori,
Și să ieai nouă

surori,..

“Şi să faci nouă, feciori“Şi. la urm'o copiliță,
Să te. poarte pe uliţă,-

Să te-aducă Dumnezeu
Şi pe la bordeiul meu,
Să ze miluesc şi cu

Co cojiță de mălai,
Uscată de nouă

- Să cunoască

ani,

fiecare

Ce-i blăstăm

de fată mare ;

„Să. cunoască ficcine
„Ce-i- blăstâmul dela mine!
2

—— Foaie
Foaie verde
d

de,de,.!trei. nuci,

_—Pierrilor şi el
- Pe. mâna duşmanilor.
—Fărâ milă şi păcat,.
Mai iubit și mai lăsat;

Mai iubit ca pr-o copilă,

Mai lăsat ca pe-o strâină.

De: te-oiu prinde-a blăstămă,

Tu ca frunza te-i uscă.Câr âi A, câc ăi trăi,
Fată mare nâi iubi.
Voinicel,

bătu-te-ar . para,

Mai imbătrânit ca ceara!
3.

Cântă

cucul, se. roteşte,

Ghiţă calu-și potcoveşte,
De grea cale se găteşte,

lar Şerbana mi-l

priveşte.

—lea-mă, bădiţă, cu tine,
Că pote ţi-oiu prinde bine.
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-De ţi-i rușine cu

mine,

6.

Fâ-mă brâu pe lângă tine.

De
Să
Să
Ori

ţi-i ruşine şi-așă,
mă faci oblon: la şea,
mă 'nvălești în mantă,
fâ-mă o tabachere,

Să mă bagi în sân la piele.
Dacă-ţi vine. şi-aşă greu, .
Fă-mă boţişor de său:
răcoresc!

Vorba de pe prisp'afară:

Câ tu mie te jurai,
Caltu ?n lume nu mai ai,

Şi mă pune m sânul tâu;
De-i vedea că mă topesc,
Suflă, să mă

Frunză verde sălcioară,
Dragă Mărioară,
Adu-ţi aminte dc-aseară,
Dragă Mărioară £,
-

Şi eu

.

Şi că noi ne om

- Dacă

Amin,
Amin,

fe

Foicică bob

ţie m'am

năut,

toamna

: Foicică foi mărunte, - Rămân mândrele la munte.
—Du-te, neică, duce-te-ai,

Unde-a sta apa, să stai,

draga mea soţie,
drag” aşă să fie!

Cu

lui Dumnezeu ;

3

Faţa pân” mi s'a păli.
Până ochii mi-or secă
Și limba ma cuvântă.
Şi-oiu jeli să mă jelească,
Și-oiu trăi ca să trăească
Traiul meu să mi-l.cunoască !

care strică |.

8.

?n

guțal

1. De sigur: oblânc.

vrerea

Cașă-i omul

S'o cinstesc tot cu grăunţă, .
„Să ştii “că ţi-am fost dră-

2. Refren.

Foaie verde trei alune,

De-oiu plecă, drăguță, 'n lume,

Să te-ajungă, să te frigă,

„Şi mândruţă să nu ai.

Şi-oiu jăli, mări-oiu jeli,

7

Cc-ai să faci tu fără mine?
Să te-ajungă dorul meu -

Nici acolo să nu. stai,
Si te mai duci novă ai,
Nouă ai pe nouă cai,

e

însoţi,

a veni!

Eu mă-duc la Câmpulung.

-Căutând să osteneşti,
Ca mine să nu găseşti...
Să mi-o porţi, neicuţă,
roabă,
Să vie şi pe la mine,

jurat,

“Că nu am pe alta ?n sat,

Amuraş, amuraș,
Vedeă-tc:aș. călugăraș,

Peste patruzeci de zile,
“Vedeâ-te-aş la mânăstire,
Cu mâna pe la icoane,

Cu ochii pe la ciucoane,
Punând mâna pe psaltire,
Și cu ochii la copile;
Cu ochii pe' carte sfântă,

Cu gândul

lă ceea

mândră ?

9.

-—Haide,

nani! puiul mamei,

Tu eşti copilaş pe lume,

Şi eu mamă cu rușine;
“Tu, copile, faci măraz,

Eu nu mai pot de năcaz;

Fire-ar tatto-afurisit,

Că nva lăsat și-a fugi!

Câ rot el dreptate are!
Las” să șadă mult și bine,
Ca să ştie ori şi cine,
Că-i blăstămul dela mine
Şi l-am blăstămat şi eu,

Că nu-i faptă de flăcău,

10.

Si n'o mai ţii pe cea veche,

Drăgosti-te-ar Dumnezeu,

„Cum

“E0202Ă Cunssasea] )
Uc
SC
UREȘTIl Z

Păcat greu, fâră pereche !

mi-ești drag în gândul

meu,
Sâ tot caţi pe cine nu-i,
Să slujeşti strâinului,
Să baţi drumuri, cărări multe,
Nime n lume să te-asculte;
Să n'ai somn, să n'ai alean,
Că eşti suflet de dușman !
Ii.

Bădişică, lucru rău,
Ustură-te-ar Dumnezeu,
Cum mi-ai ars sufletul meu!

14.
Dacă maică-ta nu vrea,
Eu în casă w'oiu intră
Şi mi te-oiu mai blăstămă:

Să ai parte la 'nsurat,

- Ca mine la măritat,
De-i luâ-o mai urită,

Facă-ţi Domnul de ea parte;
De-i luă-o mai bogată,
Dumnezeu să te despartă,
Sâ baţi.pe la casa mea,:

Sâ te ştie și lumeă!

Şi să-ți dea după gândire,

Sâ trăeşti, cum eşti din fire,
Să tot: umbli ?n lung şi 'n lat,
Și tot să ai de umblat!
12.

Doamne,—

adună

tunetele

La un loc cu trăsnetăle; -

Casele cu cele fete,
Şi le tună, le detună,
Cari nau inimă bună;
Le tună şi le trăsneşte,

Cari 'n păcate trâeşte,
De iubeşte frunzăreșie,

Dragoste

şi inimă. -

La dragoste când purcede,

Ca ea alta n'ai mai crede!

13.
Negru

zace la *nchisoare,

Cu fiarele în picioare ,

ŞI tot strigă 7n gura mare,

Variantă,

— Foaie verde peliniţă,
Copiliţă fâră minte,
Zi mă-tei să te mărite!
— Insoară-te dumneată,
Sâ văd ce mândră-i luă;
De-i luă-o mai frumoasă,
Dumnezeu

să-ţi ie

De-i luă-o
Dumnezeu
De-i luâ-o
Dumnezeu

ca şi mine,
să-ți facă bine;
mai urită,
să nu-ţi ajute!

casă ;

15.
Frunzuliţă de doi nuci,
"Să te duci, bădiţă, duci,

Unde-i găsi plug de cuci,
Rândunele sămănând,.

„ Păsăruicele. grăpând
Şi cioara cu traista

?n .spate,

Cărând la plugari bucate!
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Să te duci, bade, mai mult,
Sâ te tot duci. nouă tări,
Sâ te 'nsori de nouă ori

te miluesc

din

partea fetei silite Ja măritiș.

I..

2

Frunză verde trei masline,
ţi-i dor, maică, de mine,

Lasă-ţi lucrul pe trei zile
Şi vino,

maică,

albuţă,
fost drăguță;
mălai,
ai!

(Comunie: de d-l L. Mrejeriu,.
Bucovina. Pentru sfârşit, vezi
sfârşitul la no: 1, p. 254 urm.)

În căruță calicească,
Lumea să te miluească;

De

şi eu:

Co cămeşuică
Sa ştii:că ţi-am
Co bucată. de
Fâcută de nouă

ŞI să. faci. nouă teciori.:
Celui mai mic fecioraș
Să-i pui nume Gligoraş,
Să .te poarte prin -Oraş

4. — Mustrări

Să: vii la bordeiul meu,
Să

la mine.

Vin”, măicuţă, de mă vezi,

Multe eu ce pătimesc,
Cu străinii cum luptez,

Mult m'am mai rugata tine:
Să nu mai, vii pe la mine.

Ci să te ?ndrepţi-la maică,
- Să-i grăeşti din gur' așă:

Că-i am spus de miilte

Bine în lume nu găsesc,
Frunză verde de lemn cre,
Vin”, măicuţă, de mă vezi,
„Până-s grâiele mai verzi,
Că dacă s'or seceră,
Pe mine mor depărtă, |
"Ori mă-i mai află, ori ba,
“Tot de mine-i întrebi:
— N'aţi văzuto fiica mea?
— Am văzut-o peste Prut,

Se bociă peste-un

Frunză verde rug de mure,
Cuculeţ dela pădure,

ori,

Să nu-şi uite de feciori,"
Să nu-i blăstăme prin zori.

Da' să-i blăstăme pe seară
Şi pe vânt de primăvară,

Blăstămaţi de ea să fie
Duhurile din pustie, lar feciorii să-i rămâie
Sfinţi ca fumul

de tămâie !

3.

mormânt,

Măiculiță, maica mea,
Rogu-mă, măi așcultă:

Şi bociă şi blăstâmă,
Şi ochi negri lăcrămă

Şi din gură blăstăma;:
— N'ar aveă loc în pământ,
[Cel care ma logodit,

Ca să mă mai vezi de-apoi;

„Nici tâmâie la mormânt

Şi măi

(Nici popă la prohodit!
(Pentru

vers.

9—13,

vezi

30, p. 219, vers. 11—14)

După cine vreu măi da.
Şi m'ăi da în sat la noi,

da pe un” mi-i drag,

Să-mi fie pe lume larg.
no.

Câ nevasta com urit,
N'age loc: nici în mormânt;
N

Că uritu-o 'nchide "n casă,
Și nu-i dă drumul

Si-apoi, măiculița mea,
Mult, măicuţă, te-aş rugă,

Nu mă da pe după deal,
Că la deal şi-i pasul rar,
Şi te bate vânturile
Şi te-apucă gândurile; 7,
Da măi da, maică, pe șes,
Câ

la şes şi-i pasul

—

Eu zic,

mamă,

că mi-i
bine,

să ieasă.

des,

Și ţi-i ziua cu înţeles!

ED

Pâmwa

da

venin

Maică, inimă de piatră,
Să mai vii la mine-odată ș
"Că nimica nu voesc,
Numai sâ mă jeluesc,

Să-ţi spun patimile nele :

O zi bună, zece rele,
Aşă trec zilele mele,
Cu amar, şi chinuri grele!

Frunză verde rug de mure,

Si mi-i grea că stau pe vale,

Pe-unde curge val de jale;
Jălea de străinătate,
Jalea fetei măritate.:
Şi re du la maică-mea,

Ț.

De-ar fi blidul de pământ,
El sar sparge. mai
De-ar

Şi pe mine să mă uite,
Să le prindă grijele,
Unde să-și dea fetele!

curând;

fi blid de tinicheă,

“Nu sar sparge, maica mea !
Lingura de ursitori,
“Nu se sparge până mori!
(Țigănaşi-Iaşi.)

Grâeşte-i pe limba ta :.
Zi-i să cânte, să descânte,
Maicele să prindă. minte;

mine!

6.

Cuculey din cea pădure,

la mai lasă-ţi pădurea
Și te du la maica mea,
„Spune-i câ mi-i viaţa grea.

din

$.
. Foaie verde trei oglinzi,
Am

fost una

la părinţi,

Şi părinţii plini de-avere,
Şi-aşteptau cine m'a cere.

n
.

Şi-a venit şi m'a cerut

M'a- cerut Hăcău din sat,
Frumos, tânăr şi galant
Şi măicuța nu mia dat,
Şi-a venit un craiu din lume

Şi ma dat maica pe mine.
Nici luna n'am împlinit

Și la maica am venit,
În grădină am sărit,
Florilor nam jeluit.
Mâicuţa când na văzut

ŞI în casă m'a băgat

Și din gură n'a ?ntrebat:
—Bine-i, fico, la bărbat?

Unwn lume nevăzut,
Nevâzut, neauzit,

Dup” acela nau peţit.
Foaie

Nu-mi

verde mintă
da

Plângi,

buna

creață,

dimineață.

mâicuţă,

plângi

mereu
De norocul ce-lam eu.
Numai stau și mă gândesc,
Și cu lacrimi cât trăesc,

Unde pică, lemn despică !
9.
a

.

Frunză verde și-o laleă,
Maică, măiculeana mea,
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- Gândeşte la viaţa mea!
Că eu, maicam așteptat,

De-a fost zi, de s'a *noptat.
Nu mă mărită departe,
Că din sat în altă parte
N'oiu să pot să vin mai des,

Sâ-mi las casa şi să ies,
Şi cu traista ?n şold să plec,
Şi pâraie tot să trec.
Că "m vecini nu poţi petrece,
Şi mai bine mă înnec..
ŞI ?n sat la noi sunt flăcăi,
Şi mai buni şi de cei răi,

Maic, alege după plac,

ȘI ce-ai zice am să fac,
lar la glasul tău eu tac!
10.

Frunză verde de dudău,
Rău faci, maică, maică, rău,
Câ asculți pe-un nătărău,

Că acela doar nu-mi place,

De mă măriţi,. rău ai face.
Şi-apoi eu de bună seamă

Intro

noapte

am să-mi fac
samă,

De gârneaţa din grădină,

Ia scoboar', Ghiţă, mătale,

la scoboar'

din deal în vale,

De-ţi pune puica la cale.
Ia scoboar”, Ghiţă, de vezi,
Că de azi nu mă mai vezi.”
Foaie verde trei lâmâi,
Dacă vii, dacă nuvii,
Tu dela mine să ştii,

"Că cu plâns şi cu oftat,

Părinţii nau măritat,
După om bogat m'au dat.
Alta zis-am lămâiţă,
De ești, Ghiţă, cu credinţă,

Pune şaua pe murgii',
Şi iea drumul

de-alungiu”,

Tot de-alungul, tot la vale,
Şi-ai să dai de-o nuntă
Nunta

Si
"mare.
joacă la răcoare,

Mireasa plânge de moare ;Nunta joacă legănat,
Mireasa plânge 'nfundat.
a... legea de-om

Şi de lege lepădat,

bogat

Mare dragoste-ai stricat..
Foaie verde și-o sultină,
Rău-i în lume străină!

Când a fi noaptea senină.
„Să mă plângi și să mă 'ngropi,

12.

Pe-o îndepărtată cale;
„ Mormântul să-l faci pe şes,

Frunză verde lemn de brad,
De când m'a încocintrat,
Am lăsat puicuţa ?n sat,
Fârâ grijă, nici bănat.
Frunză verde măr. molid,

Cu dascăli şi cu trei popi;
Nici pe deal şi nici pe vale,
Unde

morţii

Că eu, maică,

M'oiu

pot să iasă,

maica mea,

preface ?n păsăreă,

Şi-oiu cântă toată noapte,
Şi-oiu cântă, cântare-oiu tare,
Ca s'audă. mic şi mare,

Până la şapte hotare;

de viaţa

mea!

Lăsai puica tinerea

Şi jurai pe Precestă

Şi-altă foaie samalare,

Mă. chitiam la *nsurătoare.
Când întrăi în satul meu,

11.

Zis-am verde floare

verde și-o laleă,

OF şi-amar

Să mi-o fac de nevesteă.

Saudă şi mamele,
Să nu-și bată wiendrele,
Unde nu vor fetele!
-

Cine n'a ţine cuvânt,

Frunză

mare,

Mă podidi dorul greu.
Când acasă la portiţă
Zârii puica pe uliţă

Cun băiet şi co fetiţă.
— Bună ziua, puiculiţă !

Nu te rabde pământ!
— Ba nu-l rabde pe tată,

-— Mulţămim ţie, bădiţă !
— "Ținuşi, lele, cuvânu ?

Pe tata şi pe maică,
Că mi-au stricat dragostea!

5. — Felurite.:
—

1.

Tot mă

mustră

măicuţă,

Că beau banii cu puică.

Las, mamă, nu mă mustră,
Nu mai face voie rea,

Că bani-s din punga mea,

Să fac cu dânşii ce-oiu vrea

Sâ beau cu cine-oiu

puteă,

Să-mi mai focmesc inimă!
(Hănţeşti.)

mustră

măicuţă,

Că beau banii cu puică;
Aăicuţă, nu mă mustră,
Că nu-ţi beau averea ta,

Ci eu beau din punga mea.
Şi-oiu mai bea cât oiu aveă,

Şi-oiu

mai

bea

mea,

maica mea,

In grădin' am fost!

— Fiica mamei,
Ce-ai fâcut acolo!
— Maica mea, maica mea,
Flori am adunat!
— Fiica maicăi,
Dar cui i le-ai dat?
— Maica mea, maica mea,
Amantului meu !
— Fiica maicăi,

Focul să şi-l ardă!

rariantă.

Tor mă

;

Maica

cât mi-o

plăceă,
De-a vrea punga şi mândră.
Că dacă m'oiu însură,
Tot oiu vrea, moiu mai
putea ;
Oiu mai bea şi n'oiu aveă,

Şi-a fi greu de capul meu!
(Ts.-Ocna.,)

—

Maica mea,

maica mea,

Ploaia să mi-l stângă 1!

(Nesrileşti.)

—

3.
Măi bărbate, blăstămate,
Dumnezeu cum nu te bate,

Cum mă baţi şi tu pe mine,
Că nu te iubesc pe tine,
Cu două paie de-ovăsc,
Că cu altul mă

iubesc;

Cu două pai” de secară,
Cam iubit şi-alaltă seară,
Și-am ieşit la el afară!
q.

2.

Fata mamei,
Unde-ai

1. Evident

fost aseară?

orăşencască.

” Deseară se lasă sec,
Mă duc, mamă, să mă?nec,
Unde-o fi balta mai lată,
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Să-mi încapă zestrea toată;
Unde-o fi baha cu tină,
Cam rămas fată bătrână!

Cum pe mine ma luat,
Zilele nii-an:. lepădat!
8.

5

Frunză

Of,

Doamne,

Nevăstuică,

of!

Fie-i sfântă pomenirea,
Of,

Doamne,

of1!

-:

lară cine mi-o doboară,
Ardă-! focu ?n inimioară,
Arde-l, Doamne, şi-l omoară !

6.
—— Foaie verde şi-o laleă,
Rândunică păsăreă,
Poate eşti din ţara mea,

,

N'ai văzut copila mea ?

— Foaie verde bob nâut,
Am văzut-o peste Prut,

Se bociă peste-un mormânt,
Se bociă, se despletiă
Şi din gură blestema:
— Mâncă-te-ar

viermii de
mamă,

De păcat ai să-ţi dai seamă !
(Vezi no. 1, p. 258.)

2.
Mâi băiete, băieţele,
Ascultă-mi vorbele mele,

Cu limbă de moarte spuse,
De Domnul ia cale pusă.
Eşti fecior neînsurat,
De uiminea blăstămat,
Nici de mamă, nici de tată,
N'am fost, maică, blăstămată,
Și am fost şi măritată
Cu cine n'am vrut să fiu,

Prin strâini și loc pustiu.

Tu nevastă să nu-ţi iei,
Dacă nu i-ai plăceă ei,
Să nu ieai, maică, de silă,

Cai să-i plângi fetei de milă.
1. Refren.

verde foaie lată,

Nu mai ascultat odată!

Cine face 'mdrăgostirea,

draga

mea,

Ascultă-mi povaţa mea :
Cu altul nu mai umblă;
Nu mi-i ciudă că-i umblă, .

Dar mi-i ciudă că-i umplea
Satul cu minciunele,
Faţa cu tăciunele,

Şi cu spurcăciunele !
Las” apucarea spurcată ;
Cai să mergi la judecată!
.

9.

Foâie

verde

vioreă,

Ea nevasv ascultă ?ncoă:
Când o fi la moartea mea,
Să-mi chemi tu ibovnică,
Să-mi ţie lumânare,
Să: mor cu ochii la ea;
lară după moartea mea,
Tu să nu te cerţi cu ea,

Las'o ?n pace, săracă,

Nu-i mai amări viaţă,
Cam uâit bine cu ea.

Să mă duci cu şapte popi
Şi ştii unde să mă 'ngropi?
Iri poarta bisericii,
Unde

trec nevestele |

Şi aprind tăcliele,

Să le văd luminele,
Că nii-au scurtat zilele !
(Comunic. de d-lD. Mihalache,

Goleştii-Badei, Muscel.)
I0.

Foaie verde mărăcine,

Arză-te focul pădure;

Şi toate lemnele ?n tine,
Sâ-mi fac drum la mânăstire.
Pe dealul mânăstirii,
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Anzii călugării,
" Blăstâmându-şi părinții:
Cine i-au călugărit,
Nar avea loc ?n pământ,
Nici o cruce la mormânt,
Ci pământu-i arătare,
Frică de Dumnezeu n'are.
Nici frică şi nici ruşine,
Nici

nu

se teme

12.

Trandafir. mândru "nforit
Ce-am gândi, nam izbândit;
“Am gândit sâ te am frate,
Cu credinţă şi dreptate,
Şi cu dor şi cu durere,
Cu dreptate casei mele!

de nime.

Si-am

Face-m'aş călugăriţă
Şi nu mă ?ndur de cosiţe,
De

cusite

gălbioare,

II.

Ţine-mă,
Până

îs încă

.

măicuţă, bine,
la tine;

După ce mă-i mărită,
Multă cale mă-i cătă,

Mâăci cătă prin lumea deasă,
Cu inima friptă, arsă;
Mă-i cătă prin lumea rară,
Mă-i câtă cu jale-amară!.
(Comunic, de d-l Al. Morariu,
Pătrăuți, Bucovina.)

trei lalele,

Tu ești duşman casti mele,
Și gândeşti a-mi face rele:
Foicică de dudău,
Dars-ar Domnul Dumnezeu

Lâsate ?n jos pe spinare!
(Comunic. de d-l L. Mrejeriu
Bucovina.)

zis leana

»

Tocmai după gândul meu.
Ce gândeşti a-mi face mie,:
Deir-ţi-le Domnul ţie ; Ce gândeşti la casa mea,
Să fie la casa ta!

Şi-ar da Domnul şi-ar mai da,
De gândeşti asupra mea,
Cu pismă şi voie rea,
Trăsneascăcte sânt-Ilie
Cu ciudă şi cu mânie,
Cu ciudă și răsbunare,

Câ-mi vroeşti răul prea mare.

D. HAIDUCEȘTI.
I.

Ca-l plouă

mereu,

Foaie -verde castravete,

Şi-l plouă de varsă,
Codrului nu-i pasă:

O zare de foc se vede.
Nu știu, zare-i, ori foc mare-i,

Jos îi umbra groasă,
De flăcăi aleasă!

Sub poala de codru verde
Ori pară de lumânare.

Nu-i

nici zare, nici foc mare,

Sus i-i frunza deasă,

(Meria-Covurluiu.)

Nici pară de lumânare,.

Ci-s haiduci de-ai codrului

In.prejurul focului,
C'o mioară în frigare,

Să le fie de-o gustare!
(Comunic.
Bârlad.)

de d-l. S. Manole
2

Geme codrul, geme,
Geme

că i-i rău,

.

Variantă,

Geme codrul, geme,
Geme că îti râu,

Că-l plouă mereu ;
Şi plouă de varsă,
Codrului nu-i pasă,

Că i-i frunza deasă.
Sus e frunza deasă,

Jos e umbra groasă ;

|

Sus frunza-i măruntă,
Jos umbra-i rotundă.
a
pi

Şi-am zis verde trei smicele,

Arde-ar gardul cu proptele

Şi tinereţele mele,
Că n'avui parte de ele.
De-aş trăi să *mbătrânesc,

Sâ mă pun să povestesc,
Și să spun de pe atunci,
Când sburam

din

lunci în
lunci,
„Unde nu-i frig, nici cald tare,
- Ci numai bine-i răcoare.

Şi-mi cântau păsărel:,

*N-toate lozioarelă,
Şi "n toate viersurilă,

De-mi mutau gândurile !
Foaie verde fir de orz,
Toată lumea-mi zice hoț,
Că le-am iurat boii toți

„ŞI le-am mai lăsat o gloabă,
Să-şi ducă tata la groapă !
(Jud. R.-Sărat.)
Ş.

Hătu-ţi legea, codru des,

Am

s'a 'nțeles,
n'am să ies.
de mic copil
mai mult bătrân;

intrat fă” de mustață,

Şi-acum sunt cu barba groasă,

Nu

m'or mai cunoaşte-acasă |

- (âcelaş.)

-XVarianta

1,

"Ătu-ţi legea, codru des,

Că cu tine=s înţeles,
Din tine n'am să mai ies ;

Cam

intrat de mic copil,

1. Bate; ajunge.

Mustăţi le leg după cap!
Varianta

2.

Foaie verde lemn pucios,

Bată-l focul, codru des,
Că de mine s'a "nţeles
Că din el n'am să mai ies;

Cam

intrat de mic copil

Şi-acă-s cu barba la brâu;

Barba-mi bate braţele

Şi chica călcăile,
Da”

cu ele tot mă

ţâiu,

Câ-s haiduc de pe la Jiiu!
6.

Hâtu-ţi legea, codru

4.

Că mie mi
Câ din tine
Cam intrat
Şi-acum sunt

Acu-s cu barba la brâu;
Am intrat fâră mustață,
Acuma-s cu barba deasă.
Barba braţele îmi batz,

Vara eşti verde frumos,

des,

Iarna putrezeşti pe jos,
Eu mă tăvălesc în gros.
Doi mă leagă, doi mă 'n"
treabă,
De-un căluţ cu coama neagră,
Doi îmi ard cu bicele,
De-mi usucă crucile,
„. „«—le-aş mămucele!
Şi toate bunicele !

Toată var am zis: «Jupâne»;
Iarna mă faci «pore-de-câne»!

De-ar veni vara ca mâne,

Să-ţi fac capul ca bumbacul,

Şi spinarea ca căldarea.
(Jud. R.-Sărat.)

|

Variantă.

„.„.„.—ți legea, codru des,
Vara eşti mândru, frumos,
Iarna putrezeşti pe jos,

Iar haiducii stau la gros,
Tot la gros cu fața. în jos.
...--ţi legea, de grosar,
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Ce-ai fâcut butucul gros,
De mă roade pân” la os!
Alelei,

grosarule,

la sloboade penele,

Şi la para foculvi,
Zac de dorul codrului!
Frunză verde de pe plaiu,
De-a veni luna lui Maiu,
Să aud pe cer trăsnind
Şi iarba frumoasă dând 1,

-

Că-mi sări măselele,
«sa sţi-aş bunicele!!

Saud murgul nechezând,
Să mă văd pe deal suind.

7.

Apucai pe cea luncuţă
Și tâiei o măcicuţă,
“Nici prea lungă, nici prea

(Popeşti. —R.-Sărat.)
9.

scurtă,

După cum mi "ncape n glugă.
Apucai pe-un colnicaş,
Şi "ntâlnii un boieraș.
Eu băgai mâna în glugă,
El socotiă că-i dau urdă,
Şi cu scot biâta mâciucă,

Să-mi dea gâlbenii de frică.

_ Fecioraş de grec mai mare,
Dă-te din deal mai de vale,

Să-ţi trag vreo două, trei
palme,
Să te lungeşti

pe spinare,

Să te scuturi de parale,
Să ieau la băieţi pistoale!
(Jud. R.-Sărat.)

Mult mi-i dor şi mult mi-i
sete,
Si văd frunza ?n codru verde,
Să mai strâng vreo şapte cete,
Primăvara, mama noastră,
ALL V

Caii ?n câmpuri nechezând
Şi voinici pe plaiu sunând!
(Acelaş.

Vezi

sfârșitul

8, de aici.)

no.

10.

A

dela

-

Foaie verde măr rotund,

Când aud pe cer tunând,
Ploaia ?n codru răpăind,
Mă fac broască la pământ

Şi mă vâr sub Vălăciugă,

8.

uflă bruma din feLeastră
1 zăpada de pe coastă, -

ă văd înverzind în cale,
â mă las în ceea vale

C'o pereche de pistoale.

„Frunza m codru cât se ţine,
Foţi voinicii trăesc bine,
lară frunza dacă-l lasă,

„Toţi voinicii merg pe-acasă,
1. Dând colţ, răsărind.
2. E vorba de pocnirea

Frunză verde de pe plaiu,

De-a veni luna lui Maiu,
Sz-mi aud cerul tunând,
Să vâd norii fulgerând
lerbuliţa n șesuri dând;

De-mi pun coadă la măciucă
Şi-apoi ies în șleaul mare,

„Să

iau

boieri

la cătare,

Să mi-i caut de parale!
Varianta 1,

Undc-aud

cucul

cântând

„Și mierliţa şuierând
ŞI vântul prin brazi bătând,

„Nu
Mă
Tor
Mă

mă simtom pe pământ,
fac broască la pământ.
trosnind cu foile2
ustură palmele,

Tot trosnind co foaie lată,
Mi-a secat iniima toată!

din frunze de teiu,

)
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„Varianta

2.

„ Unde-aud cucul cântând
"Şi. mierliţa șuierând,
Mă fac broască la pământ,

Mă "ntind ca un puiu'de lup,
Pe mândra să mi-o apuc,

De când eram copil mic,
Ma văzur că sunt haiduc.
Adevăr că sunt haiduc,
Unde duc, nu mai aduc.

Pe unde apuc, mănânc,

Pe unde 'nsărez,. mă- culc!
(Acelaș.)

In braţe ca să 'mi-o strâng,

Oaselesă i le frâng!
(Comunic.

de

d-i P.

14.

Ştefă-

nescu, Dobromir-Constanţa.)
II.

Codrule, cu frunza lată,
Nici un vânt să nu te bară

Ce bine mi-ai prins odată,
Când de poreră fugiam,

Sub umbra ta m'ascundeam!
-* Puneam: masa şi mâncam,

„-O ploscuţă destupam,
Pe mândra

mi-o sărutam!

(Comunicat de d-l D. Miha:
lache, Goleștii-Badei, Muscel.)

Frunzuliţă trei granate,
Sunt voinicel cu dreptate,
Mâncar de străinătate !
Ici în codru mvaş abate.
Să tac din ursi” de-un frate,
Pe vidră de-o verişoară,
Pe vulpe. de-o surioară, .
Ursu-mi ştie văile -

Şi

lupul colnicele

Şi vidra vadurile
Şi vulpea potecile,- Pe unde trec mândrele !
(Acelaş.)

15.

12.

Frunză verde trei gutui,
Trei- gutui, trei alâmâi,
Arde-te-ar focul 'făgii,
Ție-ţi dete frunza întâi!

"Şi mie nu. vruși să-mi spuil..
„Să-mi ieau armele din cuiu,
Flinta de sub “căpătâiu,
Să lencing pe. lângă mine,
Să vezi, codre,-mi şade

bine!

Cu doispre'ce după mine,
„

Toţi arnati și *mbrâcaţi bine,

Cari "mdrăznesc la pădure!

- Mult sunt negri.și pârliţi,

Dar fug. cu: poteran dinţi!
(Acelaş,)

-

î.;:.---

Foaie verde trei lalele,
Măi

Vasile

Bolocene,..

Tot ţi-am zis, bade, ţi-am
zis,
La irezie, la beţie,
Sâ te laşi dela hoţie;
Căci cu bani de pe hoţie,

Nu mai ţii gospodărie.

Cu banii de pe hoţi,
Nu te vezi gospodărit!
— Decât să mă duc la
IE

SE

riuincă,

Mai bine să iutrum luncă,
Căci cu bani de.pe muncit,
Nu mă simt eu mulțămit!
(Negrileşti.)

“Foaie verde bob nâut,

16.

“Toată lumea mia urit.
De unde ieau nu mai duc,

Foaie verde şi-o alună,
Când eram copil de-o lună,
i
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Sămânam

o prută bună:

Alta zis-am de mălai,

Când eram de şapte uni,
Mă'nvățam

a fură cai,

Şi mi-i legam bot ia bot,
Şi treceam Prutul înnot,
„> Şi-i duceam la Chişineu,
Că de-acolo sunt şi eu!
(Acelaş.) : -

Variantă,

„Frunză verde, puiu de nuc,
Eu mă duc, puică, mă duc,
“La erajdul lui Handu-ture,
Şi oiu să mi-l cat de-arând,

Si-mi aleg un cal porumb,

. Scurt în gât şi lungîn trup,

Sâ pun şaua, să mă duc!
20.

17.
In- pădurea dela Strungă

Foaie verde de cicoare,

Sunt voinici cu .puşca lungă,

„+ ..-ţi legea de pistoale,
" Când vă văd noaptea în zare,

Feciori de lele nebună,
Cari dau cu puşcan lună!

Bâiguesc cade lingoare;
Numai unul mi-i de-argint,

Care stau noaptea la pândă:

Zâu, mă lasă la pământ!

18.

Frunză verde de bani mici,
Când e frunzan doi bani
micii,
Plin e codrul de voinici;

Când e frunzan doi bani

e
mari,
Piin e codrul de tâlhari;
Când e frunza cum se cade,
Voinicului bine-i şade!

19.
Foaie verde de suduc,
Cind am zis «mă duo;
mă duc,

21.

Hătu-ţi legea de răchită,
Mult eşti neagră şi pârlită,
De te-aş vedea înflorită,
Să-ţi arunc curcă de flintă!
,

Cum

e bun pentru

voinic;

Sâ-mi ale un cal porumb
Cu

Trec

guşa ca

de hulub,

Dunărea,

1. Când

nici mă uit!

ce frunza

mare

ca doi bani

|

Frunză verde şi-o răchită,
De te-aş vedeă "mtobocită,
"Mbobocită şi'nflorită,

Si-mi pun cureaua la flintă,
Si-mi

păzesc potecile,

Să-mi stârpesc omizile!

Toate mândrele mă plâng,
Cu toate sau strâns buluc

Şi măntreabă un” mă duc?
La arajdul lui Fosman-ture
ŞI oiu să mi-l ieau de-alung,
Dela uşi şi pân” la fund;
: Si-mi aleg un cal porumb,
Szurt în gât şi lung în trup,

Tariantă,

22.

— Iancule, de unde vii?
—. Dela târg, de peste. Jii!
— laucule, ce-ai târguit?
— Numai galbeni și argint,
Şi vreo cinci ocă de plumb,
Sâ duc la băieţi în crâng,
Că-s băieţii fără minte,
Imprăştie gloanţe multe.
ŞI mai am, vere, ince,

Tragi cu sabia prin cele!
mici.
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23.

Cu

Ce-a mai fi în deal la vii,

De gem codrii și câmpii?
— Sau ivit vreo cinci copii,
Câte cinci cu pălării,
Imbrăcaţi în straie verzi,
„Intră'n "codru şi nu-i vezi:
Cu şalvari portocalii,

Ceream

Cari dau

chioriş

!

la pungă!
vezi

aici

Olteţule,

S:himbă-ţi, schimbă-ţi apele,
Slăbeşte-ţi vârtejilă,
Mai opreşte-ţi apele,

Foaie verde foaie lată,
Oleleo,- liftă spurcată,
De te-aş mai prinde .vreodată,

Am să-ţi jupoiu pielea toată!
Cu pielea capului tău,

Ea

Apoi, dragă Olult,

:

Oltule, Olteţule,

Oltule, câne spurcar,
vii tare tuiburat,

“Verde ca frunza de fag,

Cu sânge amestecat?
Au la coadă te-a plouat?
Şi-apoi vii, şi-apoi aduci,

„Ca să-mi fie cu el drag.
Fonie verde de alună,

Aduci plăghii şi butuci,

„Să râmâien

Să smulg fagul din tulpină,

Trupuşoare de voinici
„ŞI

căpestre de cai murgi !

:

2ş.
Oleleo,

meu!

26.

: Şi căpestre de cai murgi ?.
|

buzduganul

Foicică solz de peşte,
Primăvara când soseşte,
Lumea toată 'nveseleşte,
Zăpada că se topeşte,
Mugurașu "mboboceşte.
Scoală, maică, te găteşte,
Cu cotul, cu foarfecă,
Si-mi croeşti dulamică,
Să-mi croeşti o dulămiţă,
Verde ca frunza de viţă,
Că la vară-i răsmeriță. -.
Să-mi croeşti un comânar,

Oltulg, Olteţulă,
Oltule, râu răvărsat,
Ce-mi vii aşă turburat,
Și cu sânge închegat?
Tot cu sânge de haiduci

„Ce

Şi tu mă puneai pe fugă;
Eu ceream pentru 'mprui.ut,
„Tu_te-ai pus şi m'ai bătur!

Sâ'mbrac

"Să rămâie pietrele,
* Să trec cu picioarele!

Variantă,

pentru
muncă

24.
Oltule,

bani pentru iernat,

Eu ceream bani

Dai cu puş:a, nu-i loveşti,
“Tot de cei cu pușca lungă,
„(Pentru vers 11—2,
no. 17, p. 267.)

Oleleo, ciocoiu spurcat,
Când eram cu mândra n sat,

Să ţi-i fac la secerat,

Cumpăraţi. dela Sibii :

Is cătane potireşii,

măciuca să te moiu,

De piele să te despoiu;
Cu pielea capului tău,
Să'mbrac buzduganul meu!

Pentru sfârșit, următoarea :
Variantă,

ciocoiu, ciocoiu,

Foaie verde şi-o alună,

De te-aș prinde la zâvoiu,

1. Să mă plătesc de ei prin

loc fântână,

Să spăl arma de rugină!

Când eram copil de-o lună,
muncă

la secerat.

269.

Semănam o prulă bună,
Smulgeani bradul din tulpină
Şi fagul din rădâcină,
lar în loc făceam fântână,
Fântână

cu apă

lină,

Sâ spâl arme de rugină,.
Când

m'oiu vedeă la nevoie,

Sâ mă lupt cu elen voie.
Când oiu

da, să intre bine,

Să nu

întreacă

mă

nime,

Nici Turcan, nici Ungurean,
Nici Moldoveari gălăţean,

Nici paşă țărigrădean!

(Pentru început, vezi începutul
cântecului dinaintea acestuia.)

27,
Foaie. verde

bob

năut,

Ele dau dosul şi fug;

curg din cer tunând,

Ploi în codru răpâind,
„Ape pe făgaș viind! .
" (Viltoţeşti—Fălciu,)

28.

„-— Foaie verde şi-un dudău,
Murguleț, căluțul meu, .

Ce oftezi” aşă de greu?
Ori ţi-i greu de trupul meu?
Ori i-i foame, ori ţi-i sete,

Ori ţi-i dor .de codru verde?

— Dragul meu stăpân voinic,

Nu mi-i jele de
Trupuşorul şi-i
Şi de jele n'am
Nici de foame,
Dar mi-i dor de

nimic:
uşor
să mor,
nici de setc,
codrul verde.

Unde huie puşca plină. :
Şi străinul ți senchină,”"
Pamiile,

Cântece

de fară

ta

29.
Foileana bobului, |
In mijlocul codrului,
-Imprejurul

focului,

Stau băieţii codrului,

Mândră masă. pregătesc

Cu ospăț împărătesc,
- Cu miel fript înnăduşit.
Și cu vin de Odobeşti,
Tot să bei, să nu plăteşti!
30.

Fă, Doamne,

De când maica m'a fâcut,
Codrului m'a dăruit,
Soare de nu m'a văzut;
Nici luna, nici soarele,
Numai căprioarele
Ca şi surioarele.
Eu mă plec să le sărut,
Unde

- Şi senchină ?n faţa
Sărutând alămură !

zilele mici

ȘI nopţile rândunici,
Sâ mă văd :scăpat de-aici,
Că mie mi sa urit

“

Tot umblând pe supt pământ,
Cu fiarele zezănind

Şi la sare ciocânind!
31.
Ma suii pe deal, pe lunci,
Văzui oameni, femei, prunci,
Cu plugurile la munci.

Atunci mă gândii şi eu:

Numai pluguşorul meu
L-a înțălinat Dumnezeu !

Dare-ar Domnul Dumnezeu :
“Să umble şi plugui meu,
Săbioara so fac Plug,
Flinta, iataganul, lung,
Strămurariul să-i împung,
Să trag brazda. dracului,
La ușa bogatului!
Variantă,

"Toate plugurile umblă,
“Numai pluguşorul .meu.
L-a înţelinat Dumnezeu.
Dare-ar Domnul” Dumnezeu

Sâ-mi pornesc şi plugul meu,
Să trag brazda dracului
Prin casa spurcatului;
15

O brăzduță dela munte,

Să

ţie ciocoiul

Şi sasvâri un sămănat,
Tot cu sânge-amestecat ;
Şi să samăn poteraşi
Și să samân Românași,

Sămânţă de plumb şi fier,
Ca să crească pân” la cer.

Mi-am vândut o cămeșioară
Şi-am luat o săbioară.
Pluguşorul .meu cel bun,
Cum s'a prefăcut în tun;
Dar şi-aşă oiu tot ară,

Să mă scap de cea belea.

Nu mai plânge, Măriuţă,
Vezi de băieţi şi căsuţă,
De băieţi şi de copile,

C'au ajuns în rele zile,

Şi să plângeţi

moartea

Că-i în ţară piază rea.

lacă mergem

33...

minte

mea,

să arăm,

Țelina s'o despicăm; -

Foaie verde iarbă grasă,

Dela noi a treia casă,
- Stau vânătorii la masă,
Nici nu beau, nici nu mâncau,

„Numai la puşcă gândiau.

„Iară unul ce ziceâ?
— O, văi fraţi, voi vânători,
Din cei negri codrişori,
Hai să bem şi să mâncăm
Şi să nu ne întristăm
Și să luăm puştile,

“Să'mpănăm pădurile,
Vânând căprioarele ;
Şi să umblâni

şi câmpii,

Să'mpuşcăm şi iepurii,
Să ochim gardurilt
Să'mpânăm şi satele,

Să le furăm fetele,
Cu ele să ne iubim,

Voi aveţi să mă urmaţi

Atunci să ne veselim ! :

Nu 'plângeţi, sărmani de voi,
Domnul Tudor îi cu noi!.

E
E
a
.
Codru mare de-amfrunzi, La umbră nvoiu hodini,

Şi de sussă seceraţi.

32,
Zice leana mărgărint, |.
De când mama ma. fâcut,

Prin păduri mam rătăcir,
Codrul părinte mi-a fost,

Pădurea mamă

Am

mi-a fost,

trăit tot fâră rost.

Dar acuma ce-am ficut?
La lumină am ieșit,
La satul meu am ajuns, :

Iaca potera m'a prins;
Şi de spâhzurat mi-a puc,

Şi-oiu bea apă din pârâu,
Sâ mă scap de-aniarşigreu !
35.
Frunză verde şi-un dudău,
Astăzi beau şi mâne beav,
Mă mir bani de unde ieau;
Banii nu-i mai isprăvesc
ŞI cu coasa nu cosesc,
Nici cu sapa nu prăşesc,

„Numai codru mi-l păzesc!
36.

Să strângi, soro, ciolănele;,

Să le “pui în sân

Să mergi în codru

la piele,

cu ele,

“Sâ.lengropi lângă stejar,
Să se simtă'n

codru

rar,

Câ mi-a fost traiul amar!
(Tg.-Ocna.)

Ploaia curge, clocoteşte
Și haiducul se găteşte.
-—.Mâ-rog, codre,dumitale,
Ca

la un

frate

mai

mare,

Mai apleacâ-ţi poalele,

Să-mi acopăr armele,
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Puşca şi pistoalele,

39.

Buzduganul, iataganul,
Că de când le-am cumpărat,
Nici un ban n'am câştigat.
Când aud cucul cântând
Şi mierluşca şuerând,
Mâ fac broască la pământ
Si mă
Și mă

uit în jos pe câmp,
uit şi mai ascult,

„Că tare-mi mai este dor
Ca să văd vi'un călător.
Câălătorul îi departe,
Adâ-l, Doamne, mai aproape,

Să-i râscumpâr din păcate;

Adâ.], Doamne, lângă mine,
Sa-l lovesc odată bine,

In moalele capului,

In casa sufletul,
Sâ-i spara cuibul dracului!
(Pentru
1320)

vers

12—4,

57.
Frunză verde lemn

vezi

no.

dubi,

Alei, codre.îndrăgit,.
Mult pe lume te-am: iubi!
Tu-mi ești frăţiorul: meu,
Cu tine uăesc şi cu;
Tu să'mă aperi pe mine,
“Că cu sunt frate cu tine,
Când nva câtă poteră,
Sâ m'ascunzi sub poala ta,

Şi să mă răsbuni pe mine,
“Când ciocoiul pe-aici vine,

Foaie verde. şi-o laleă,
Maica mea, măicuţa mea,
De ce, maică, mai făcut
Să fiu de lume urit,
=

Şi de lilte urgisit
Şi de codru îndrăgit?
"40.
Foaie verde fir şi-o nalbă,
“Laica, maica tot măntreabă,
Care muncă mi-i mai dragă !
Munca cea de vitejie,.
Cu cal bun de călărie:

Şi cu flori la pălărie!
M'a trimis
Coasa grea şi
Cu mâncarea
“Îzbii coasa 'n

Si-o rupsei dela câțel
Şi-o făcui de-un bălăgel,
Ca să fiu (rate cu el.

M'a trimis tata la sapă,
Dar nici asta nu mi-i dragă,
Câ-mi.mâncă puterea toată.
Coada lungă, gura lată,
Oiu să te-asvârl în poiată,
Mâncă-te-ar rugina toată!
ȘŞI- am să- mi fac o săbioară,
Ca so am de surioară ;
Cu sabie și băltag,
Par. că ți-L codrul mai drag!

Că "'ntine mi-i hrana mea,

qI.

-Când îmi trece cinevă!
38.

Şi-apoi verde şi-un burete,
Mai băiete, măi băiete,
N'ai ce bea, n'ai ce mâncă,
Deţi-i inimioara rea?
— Nici mi-i foame, nici ti-i
sete,
-Ci mi-i dor de codrul verde;
In cel codru să mă duc,:

Să-mi ieau nume de haiduc!

taica lă. coasă,
iarba rea, "ntârziă.
păducel

Foaie

verde

Pobovuic,

De geaba mai sunt voinic,
Că n'am arme să mă” ncing,
Şi cal bun ca să-l înching !

42.
Drag mi-i codrul, drag că-i
verde,

Aici nimeni nu mă vede ;
Hai cu minen

codru, puică,
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Sâ fugim pe cărăruică.

45
Bade, ture-i grea. pușcă,
Da-i mai grea suveicuți;
Puşcamcarcă şi ocheşte,
Unde inima-ţi doreşte.
Cu suveica nu-i-i așăaşă,

Să nu caţi că sunt tâlhar,

Sunt tâlhar, ei, și-apoi dar.

Am și puşti, am şi piştoale,
Am și bun” ascunzătoare,
Colon codru cu verdeață,
Loc ascuns de frumusaţă,
Dar îi rău că n'am cu cine,
Și de-aceea hai cu mine;
Colo'n codru să domnești,
Să domneşti, să'mpărăţeşti.

La nime să nu gândeşti!

43.
Foaie verde peliniţă,
Găteşte-mă, măiculiţă,
Cu cal bun și co câruţă,

“Şi de-o dragă pușculiţă,
Şi de-o mândră săbioară,
Salung duşmanii

din ţară!

44Alei Doamne

Dumnezeu,

Auzi-mi și glasul meu,

Glasul meu, - durerea mea,
„Amarul şi jelea grea. .
Frunză verde foi uscate,

„In Moldova nu-i dreparte,

Foc şi pară ?n lung șin lat,
: Pentrun câne. blăstămat, -

Pentru vodă cel. hain,

Duca Vodă cel fieros,

:...Cu cei. mari prietenos,.. :
"Cu

cei mititei câmos;

Fâră. casă, fâră masă,

-

Pa

Doamne,

-

ce m'oiu

IRI

face!

Fâră hornă, fâră foc,
„Cu

moşoaica goală'n

foc.

„Doamne, du-l şi-l du departe,

„ Saibă draculde el parte ;
Doamne,

|

ţevii!

46.

Frunză verde flori de mac,
Puişorul meu cel drag,
Auzi, maică, a venit
lar vremea de haiducit,
Că Turcul vine potop,

Ca să bati'n Sevastop.

lar de-a cere Moldoveni,
Noi ne-om face dumbrăveni !

47.
Frunză verde busuioc, .
De-acum nu mă tem de loc,

Puşculiţa mea cun foc.
Unde-mi pun halicele,
Acolo-s puterile..
Unde pică hultueala, .

Acolo i şi mântueala.
De n'am prav, totam cormdac,.
ŞI tot nu rămân sărac!
48.
-. Cine'n 'codru vieţueşte,
„Acela fifericește,

Da” nu singur, cu mândră.
cu mândra. lui,

Pe sub umbra fagului, ...
In puterea dragului!

: Nici pământ de dobitoace,
mir,

sencurcă

„In codru,

"“S-sărăcit şi prăpădit,
Tare mi-s sărac lipit.

„Mă

Câ

du-l şi-l du mereu,

„Să pot râsuflăşi eu! ” -

|

49.
Rămâi sănătoasă,

|
Iele,

Nu mai pot de dorşi jele;.

lu mă

duc în codru

verde,

„Unde urma mi se pierde,
De-unde por să haiducesc,

“Lumea să mi-o răscolesc, Să vântur şi satele

„Uade-s blăstimatele, -
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"Unde satele mi-s. pline

Dar acu-i frunza deşeartă

De blăstămate ca tine.
Şi-apoi, lele, să pornesc,
Eu gâtul şi-l răsucesc,
"Cucatâta

Şi pădurea parcă-i moartă ;
Când ciocoiul mai trăeşte,

Codrul par'că "ntinereşte;

Prin codrii de-l întâlnesc,

să mă. vestesc! 1

Simt pe lume că trăesc!

50.

53.

Foaie verde foaie lată,
“Sună valea, sună toată
De trâmbiţă şi dobas,
“Ci-i ceata de poteraşi,
Să ucidă din secure,

La poală de codru verde,
O zare de foc se vede,

Imprejurul focului,
Stau acuşa locului,

Pe tâlharii. din pădure.

Stau

haiducii

Ghimici,

Funză. verde şi-o mârgeă,
Poteră, nu mai cătă,
Poteraşi, nu mai umblaţi,
Prin pădure nu cătaţi,
“Că de urma lornu daţi;
Hoţul nu-i la locul lui,

codrului,

Ocnea şi Oituz,

Căpitanul lor Modruz.

Stau vreo zece, cincispre.
zece,
Şi tot frige un berbece,
Şi din ploscă beau vin rece;
Berbec mare şi frumos

Nu-i în ghizunia lui ;
“Cine-l pune şi-l ascunde,

Şi la carne prea gustos.

Unul focu-l descântă,
Altul mări că cântă:
— Frunză verde frunză rară,

E-o fenţă, şi ea unde!

“SL

De-oiu ieși in primăvară,
Dela codru pân'la Prut, -

Foaie verde foi de fag,
“Codrule, tare-mi eşti drag,

Nimeni nu ne-a cunoscut,
Că urâim, ne veselim,

“Că răsuni când zic de jale,
Până'n deal şi până'n vale,
Până la puicuţa'n cale.
Şi tu zici, de zic din fluer,
Şuieri tu, dacă eu şuier.
Frunza'n codru . cât trăeşte,
Voinicii se veseleşte.
i

La nimica nu gândim,
“Decât doar pe la ciocoi,

Am

Țara-i plină de ciocoi!

Să le luăm din nevoi,
De dureri să le dâm leacuri,

Pentr'o bună pistolaş (2)

Să-l purtăm 'cu capul gol;
Din Focşani la Dorohoiu

Frunză verde poamă coarnă,
să mor

cu codru m
toamnă !

52.
"Frunză verde foaie lată,
Petrecui o vară toată,

Prin codri plini de verdeață,
Codri

plini de

frumusaţă,

Cât avui şi frunza plină,

Ziua mi-a fost mai senină,

54.
“Dare-ar

bunul Dumnezeu

"Să fie pe gândul meu,

Să trăesc măcar un an,

Să pun mâna pe dușman,
Să-l jupesc, să-mi fac suman,
„. Cu pielea de pe picioare,
ro

1. Să mă fac vestit, cunoscut în Lume.

Să-mi fac teacă la pistoale,
Și cu pielea de pe dânsul,
„Să-mi

fac sac să duc ovăsul!

"(Comunic. de d- LE. Torouţiu,
Solca-Bucovina.)

.

Şi să mă călugăresc!
Şi iar stau la socoteală,
Gându-i tâlhar şi te "mşeală:

Decât la călugărie,

Mai bine în haiducie!

55.

58.

Foaie verde sălcioară,
Căprioară, surioară,

Saltă-te
Roade
Unde-o
Roade
Să

?n două picioare,
mugurul pe poale..
fi codrul mai mare.
poala codrului,

fac roată

Sâ văd

ochiului,

lunca Oltului,

“ Gura 'Topolopului
Și drumul bogatului.
Mâi

bogate,

măi bogate,

Cum nu treci în ceea parte,
Si te scot din sănătate,
Să te curâţ din păcate!
56.
Jele-i, Doamne, cui îi jele,
„ Jele-i Doamne, codrului:
De armele hoţului,

Că le plouă şi le ninge
Și n'are cine le "ncinge,
Că, mări, cine lz-a mcins,

În temniţă l-a închis.
Frunză
Mă rog,
Ca la un
Apleacă-ţi

verde samalare,
codre, dumitale,
frate mai mare,
ramurile

Şi-mi apără armelă,

C'au rămas, sărmanele,
Şi le plouă şi le ninge
Și n'are cine le *ncinge!
(Pentru sfârşit, vezi începutul

no. 37, p. 271.)

57.
Foaie verde măr domnesc,

Ş 1 tot stau și mă chitesc,
S ă mă las, să nu iubesc

Foaie verde merişor,

Pe drumul dela Târgşor,
Se
Si
- Sâ-l
Sa-l

plimbă hoţii pe el.
'ntâlnească vr'un boier,
întrebe ce.i-i mersul,
asculte ce i-i versul,

(Comunic.

de d-lH. N. Tapu.)

59.
Foaie verde și-o alună,
Cât tuse de-o vreme bună,
Cu soare şi cu câldură,
Tot urcam şi coboram
Şi plaiul cutreieram,
Tare bine mai trâiam|!
Cu banii ciocoiulii,
Fâceam haină trupului,
Fâceam armă hoţului

Și cântam sufletului.
Frunză

verde samalare,

Mă ajunse blăstăm mare

"De boierişi de cucoane,
De cucoane văduvite,
Jupânese sărăcie.
Bate vântişor. din miază,
Sutletul în mine "mghiaţă;

„Bate vântul cu zăpadă,
Gândurile stau grămadă,
Sâ-las calea codrului,

S'apuc valea satului,

Cât mi-i greu sufletului,
Şi-apoi iar pe primăvară,

Să intrum codru cu pană!
60.

Foicica bobului,
De frica ciocoiului,

Și de-a grecoteiului

De bani "mpăratului
Lăsai munca câmpului,
Lăsai

viaţa

Frunză

satului,

Luai calea codrului.
Lăsaiu

GI:

casă,

lâsaiu

verde şi-o răchită,

Vâzui pădurea mverzită,

|

Foicica "n mugurită

masă,

nPapucă dorul de flintă,
De tlintă, de pusculiţă,

Lăsai nevastă frumoasă,
Dar mă duc cu Dumnezeu
Şi nici ei nu-i pare rău.
De-o vrea bunul Dumnezeu,
lar mă ?ntorc în satul meu!

„De

cuțite ascuţite

Si le pun la cingătoare,
Sâ mă urc în codrul mare!

E. —OSTĂȘEŞTI.
In neagra străinătate,
Toţi mă 'njură şi mă bate,
Nimenea nu-ţi ţine parte,
Că tata-i bătrân, nu poate,

1...

Foaie verde lozioară,
Prutule,

apă

Face-te-ai

vioară,

neagră cerneală,

Fraţii nu ţin la dreptate,

Stuhul tău o penişoară,

Surioara-i

Ca să scriu o hârtioară,
So trimet la maica "n ţară,
Sâ-mi dea bani de cheltueală

Variantă,

Drag mi-a fost seara pe lună,
Viind dela caraulă,

Dragu-mi-i seara pe lună,
Venind dela caraulă,

Cu săbioara pe mână,
Cu puşculiţa pe spate,
Cu capela la o parte.
1. Din

Ziberaz, liberare..

|

Cu capela pe-o ureche,
Trăgând acasă la fete!
-

Ah,
Lasă-mă

- Frunză verde şi-o mătasă,
Rămâi, maică, sănătoasă |

Şi-am zis verde și-o alună,

St. Tu-

Foaie verde şi-o alună,

lar sângele Turcului,
Până *n glezna murgului,

2

de d-l Şt.

țescu, Cutanele-Dolj.)

Şi-un cal bun de călărie, Ca să plec la bătălie,
Unde nu cunosc pe nime,
" Numai murgul de sub mine,
Unde-i sânge până *n scară.
Sângele Aluscalului,
Până m coama calului;

Vezi no. 50

îmmormântată !

(Comuuic.

Şi straie de primineală

(Zorleni-Tutova.
p. 221)

măritată,

Şi mama-i

>

.

mare,

3.

i

mare sărată,

liber1 odată,

Sâ-mi vâd mamăsă-mi văd tată;
Lasă-mă fâră de sorţi,
Si-mi văd frăţiorii toţi;

Si-mi usuc picioarele,
Sâ-mi

văd surioarele!

(Comunic. de Păr. [. C.
dei, Jorăşti-Covurluiu.)

Bel:

4
Foaie verde trei castane,
Dela Bucureşti la vale,

——————

Trece-un

tren

cu

cinci

va-

goane!,

Foaie verde siminoc,
Dare-ar Dumnezeu un foc,
„Sâ ardă Brașovul tot,
Să râmâie numai parii,

Incărcate-s cu mantale, |
Cu mantale și tunici.
Acolo-i tunica mea,
Care m'am servit cu ea,
Din copilăria mea !

Să se 'mţepe ghinărarii,
Ghinărarii, căpitanii
ȘI cei de ne-au scrispe noi!
6.

(Comunic. de d-l M. Lupescu,
Zorleni-Tutova.)
Variantă, .

Foaie verde foaie lată,
Fire-ai, maică, blestemată,
"De ce nu m'ai fâcut fată,

Foaie verde trei migdale,
Dela Bucureşti la vale
(Dela Mărăşeşti la vale)
Trece-un tren cu opt vagoane,
Incărcate cu mantale;
Cu mantale şi tunici,

Pentru tlăcăiaşi voinici
(Pentru regimentul cinci).
“În vagonu-al treileă,
(Care-am soldăți! cu ea).

Să încep â comandă,
„La dreaptă şi la stânga!
„

Sâ

nu

mă

iea în armată.

Maică, mai fâcut fecior,
Să dau ţărilor ocol,
Si

*

„Este şi. mantaua mea,
"Cu galoanele.pe ea

Şi-oiu să mă îmbrac.cu

Variantă,

fiu rob'al

tuturor!

(Jud. R.-Sărat.)

Ț.
Frunză verde nucă seacă,
Mâne toţi recruţii pleacă,

Cu părinţii să-şi petreacă,

ea,

Dar cu

n'are cine,

Si vii, maică, să mă caţi,
Intre Olt şi "ntre Galaţi,.
Printre rânduri de soldaţi,
Stând în arme răzămaţi,
Nebăuţi şi nemâncaţi,

Ş.

Foaie verde de susaiu,
Mai ast toamnă mă "nsurai,
Mândră nevastă luai;

Și de “nimeni întrebaţi.

"Rău, maică, mai blestemat,

Când să stau să mă petrec,
Vine ordin ca să plec,. -.
Și să plec la Călărași,
„Vede-l-aş pustiuşi ars.Să rămâie numai parii,
Să senţepe ghinărarii,
" Ghinărarii și maiorii
Cari-au cătănit feciorii;

mine

Că eu sunt străin pe-lume!

De-acasă când am plecat,

Tot oftând şi lâcrămând,

"Căci pe mine na ursit
Si trăesc tor amărit,

Ca nimenea pe pământ! 3
(Aceleş,) |

8.

Colonei și ghinărari,
Și cei de-au scris militari! 2

Foaie verde iasomie,
Mi-a venit ordin şi mie,

1. Se zice şi fargoane, dela argon, forgon furgou, trăsură la regimentele călări pentru încărcatul paiclor

2. I-au scris la sorţi.

3. Se scoate

apoi

un

cântec

de compunere

prea

nouă

și nedibace.

277:

"Cu curele mcrucişate

mă duc in meliţie,

Să las pe mândra pustie,

Să nu știu cut să rămâie!

Foaie verde .bob piperi,
Regiment de artileri,
Arde-te-ar focul din cer;
Şi cu foc şi cu pucioasă,
„Că las mândruţă frumoasă
Şi mă depărtez de casă
Şi mă duci ca în căruţă,

Şi mă laşi fâră mândruţă,
Şi mândruţă ca a mea
Nu en sat la nimeneă!

Şi mi-au

pus raniţa ?n spate

“Şi capela

la o parte....

Potera şi jumătate !
— Măi, neamţule, un” mă
duci?

— 'Tocma'n graniţă la Turci,
-— Să fur caii Turcilor,
dorul mândrelor;

S ă duc
S 4 fur

Frunză verde flori de tină,

- (Muşeteşti-Argeş.)

9.

Foaie verde de trei sfanţi,
Să vii, mândro, să mă caţi,
Intre Prut șPntre Galaţi,
Cacolo suntem chemaţi,
O sută și doi soldaţi,
Stăm în arme răzemaţi,
Nebăuţi şi nemâncați.

“Ține caii de căpestre,
Duce

dorul la neveste;

Şi eu duc caii la apă,
Şi
Şi
Şi
Cai
Şi

caii de căpestre, |

Să duc dorulla neveste;
Să fur caii de frânele,
Să duc dorul mândrei mele!

LA

Să

Suspină, maică, suspină,
Suspină şi pentru mine,
Cam ajuns în ţări străine,

Să mănânc de căpătat,
Să

beau

Să
La
La
La

gândesc cu milăn sat,
neveste cu bărbat,
fete de măritat, flăcău şi densurat!

apă

furat, .

(Rucăr.)

.

II.

.

duc dorul dela tată;
eu şterg caii de spumă,.
duc dorul dela mumă;
"'mpodobiţi cu flori,
duc dor dela surori;

de

Foaie verde foaie 'mvoaltă,

Mâ rog rugă înfocată,

Cu guriţa 'nfierbântată,
Cu

inima

usturată,.

Cum

nu mă

mai

Cai *mpodobiţi cu brazi,
Şi duc dorul dela frați!

Cu Ruxanda la poiată,
Să-i spun: focul din armată.
Am jurat-o la plecare,

(Pentru vers
7, vers 7—9.)

Să-mi

trimită

de-o

L—7,

vezi no,

fac odată,

scrisoare,

Nu ştiu, juratul s'a prins,
Dar scrisoare n'a trimis!

10,

Frunză verde de bujor,
Plânge-mă, maică, cu dor,
Că şi eu ţi-am fost fecior,
„Ți-am scos boii din obor,

(Hănţeşti.)
12,

Rău, maică, nvai blăstâămat,

De-am ajuns și eu soldat,

Şi plugul de sub 'şopron
Şi-am plecat să fac ogor.

Stau

Dar o brazdă de-am

Şi de ofițeri mustrat.

arat,

Potera m'a 'ncunjurat
Și mia prins şi ma legat

în armă

răzămat,

Nebâut şi: nemâncat,

Când e soarele ?m' chindie,
Mă scoate la teorie;

Când soarele-a luminat,
“Eu,

maică, am

dezertat,

Of, Doamne,

mare păcat!

3.
Şi iar verde de mohor,

Plânge-mă, maică, cu dor,
Că şi eu ţi-am fost fecior.

Cât sunt grânele mai verzi,

Vin, măicuţă, de 'mă vezi,
Că dacă s'or seceră,
Ai veni, nu mă-i află,
ŞI te-i băgă în pământ,

De-i vedeă pe unde sunt.
La o poartă de'mpărat,
În suliță răzămat,
Nebăut

şi nemâncat

Şi de ofiţeri mustrat!
Ip.
Foaie verde iarbă neagră,
La cișmeaua cea de piatră,
S'au strâns. fetiţele roată,
Se'ntreabă una pe altă:
— Ce să facem, noi, surată,
Sau dus flăcăim armată,
Rămânem nemăritate !
— Foaie verde foi de foi,
Să ne rugăm la ciocoi,
Să dea drumul la flăcăi,
Sâ ne mărităm şi noi!
(Cosmeşti.)

15.
Foaie

verde

avrămeâscă,

La regiment, la fereastră,

Şede Ghiţişor la masă,
Nu ştiu, scrie, ori ceteşte,
Ori la minese gândește!
(A celaş).

16.

Jele-i, Doamne, cui i-i jele,
Jele-i, Doamne, maicei mele,
Că m'a crescut așă mare,
Hasnă de mine nu are.
1. Refren.

Jele-i, Doamne, cui și cui,
Jele-i, Doamne, câmpului,

Câmpului şi codrului,

Da” mai jele-i murgului,
Murgului, sirepului,
Că mi-a fost el frăţior
Şi la bine şi la râu, -.

Şi.la greu năcazul meu

Jele-i, Doamne, cui i-i jele,
Da-i mai jele, puicei mele,
Puicei

mele

tinerele,

C'o mvăţăi a strânge ?n braţe
- Si-acuma mi-o las acasă,
Cu lacrâmi fierbinţi pe faţă,

Cu coatele pe zăplaz
Si cu lacrămi pe obraz.

Tot

mâ'ntreabă

cu

năcaz,

De ce-o las şi un” mă duc?

Un” mă duc şi când mă ?ntorc ?
lu îi zic ca so mângâiu:
— Puiculiţă bălăioar,
Să ştii,

Eu mă
— Ba
Și de-i
ŞI când

puică,

că-s

cătană,

duc la cătănie.
te duci la bătălie |
veni, nu se știe!
a zis «nu se ştie»,

Curg lacrămi până'n bărbie !
17.
Foaieleana foi de foi, Săracii de noi,
Bată-va crucea, ciocgi,
Săracii de noi4,

Cum ne strânge de prin văi,
Şi ne mână ca pe toi,
Şi ne tunde ca pe oi
Şi ue duce

la răsboiu.

|

Alta zis-am leana foi,
Oleo,

litte de

ciocoi,

Da' ne-or trece pe la noi,
ȘI ne-om strânge-odată noi,
Din

Craiova

?n Dorohoiu,

Și ne-om, curăță de voi!
(Cosmeşti.)

18.

20.

Maică, inimă de piatră,

Foaie verde de dughie,
Câ m'a scris în neliţie,
"Şi tata mi-i om bătrân,

Fire-ai, maică, blăstămată,
Că nu mai făcut o fară,
Sâ torc cu tine pe vatră,

Nu poate cosi la fân,

Să mă vezi ziua prin casă,
S'ascult noaptea la fereastră,
Cum

Şi nam

îi treaba feciorească.

Am 0 soră, joacă ?n horă,
Când 'dă soarele "m deseară,
Işi iea furca subsioară,
Şi pleacă la şezătoare;
Foaie verde foi de rând,
Rămâne murgul flâmând!

Mâruntă de pătrânjel?,

Şi m ai făcut feciorel
Şi m'ai crescut măricel;
Şi mă crescuşi cam de-o

palmă,
Şi mă dăduşi de pomană,

WViltoteşti-Fălciu.)

Şi mi-au zis că sunt câtanâ!
Fire- ai, maică, blâstămată,
Că nu nai făcut o fată,
Sâ torc cu tine pe vatră!

21

Trecui podul pe la "*mează?,
Mă ajunge-un dor de-acasă,

(Acelaş.)

Şi o jale păcătoasă;
Nu-i nici dulce, nici amară,
Bare vântul; mă doboară:
Mă doboară din picioare,
Şi mă pune jos pe şale!

19.

Foaie verde poamă coarnă,
Măi Gheorghe dela cazarmă,
l-auzi goarna cum te chimă!
Foaie verde şi-o laleă,
Gheorghe, goarna n'ascuhă
Și-ascultă-mi tu vorba mea!
Roagă-te lui Dumnezeu,
Pentru sufleţelul meu ;
Roagâ-te la Precistă,

„ (Acelaş.)

22
Dragul nenii Simion,
Fă-te, nene,
Scoate

Pâsăreă cu pană

Pân'

mărişor,
din

ocol

Ară

nenii

moşiă,

Că dacă m'oiu liberă,

O să-ţi ieai tu râsplată!

neagră,

la tine la cazarmă,

boii

„Şi plugul de sub șopron.

Pentru suferința mea !
Sâ mă fac o pâsâreă,

Să viu la tin” mai de grabă

nici frat2 mai mare,

Să dea murgului mâncare,

;

(Negrileşti.)

23.

Şi să mă pun la fereastră,
Și să-ţi cânt cântarea noastră!
(Acelaş).

Foaie verde de stejar,
La cazarmă,

la hotar,

1. Frunză măruntă de pătrunjel.
2, Se scot aceste patru versuri din fruntea cântecului :
Frunză verde amărtle,
Mai am vre o două trei zile
Şi dau raniţa n primire

Și puşca la magazie.

280
Ma
Am

dat tata căciular,
venit la șapte ai, -

Perişor cel gălbior,
Cum șede .pe jos potmol !

Găsii casa grajd de cai,

„: Foaie verde: trei surgure,

Rătătura mucegai !

Vin, mâicuţă, de mi-l strânge,
Și. mi-l strânge-n trei.

„24,
„_— Foaie verde pădureţ,
Vinde,

|
basmale,
Şi-l scoate la zile mari,

taică, boii toţi,

L-arată. la fete

Şi mă scoate dela sorţi,
Şi vinde vacile toate,
Şi ne lasă fără lapte,
“Taică, ne duce

la

„Aceea-i

moarte!

_

— Taica nu vă poate scoate
Dela sorţi şi dela moarte!

maică,

25.

„Plânge-mă, maică, cu dor,

„Că şi eu ţi-am fost fecior,
„“Fi-am scos boii din ocol,
Pe Boian şi pe Bujor.

Foaie verde de areu,:
meu,

Şi mi-l pune'n sân la piele,
Şi-l plânge, maică, cu jele,
ŞI mi-l punen cingătoare,
"Şi mi-l scoatem sărbătoare,
Fetele, nevestele !
Varianta

trăgeam;.

brazda ?n
vale,

— Bună ziua, mâi loane!
— Trâiţi, domnu” căpitane!
— Măi loane-ai fost plugar,

Ia mai fii şi militar;

Trage plugul mai la vale,
Să viu 'să te ieau călare.
Plugul la vale trăgeam,

Şi călare mă suiam,

La cazarmă că plecam.
Acolo cum am ajuns, tuns,

2,

Foaie verde. alior,

La dealpe ogor plecam, :

Sau apucat de nau
La bărbier porunciă,
Perişorul mi-l tăiă,

perişorul

lea-mi-l, maică, şi mi-l
strânge
Şi mi-l strânge mănuchele,

Şi dacă mi-i înjugam,

a
Inca potera în cale.

1,

Să mi-l plângă fetele,

Pân' nu mă suiam pe gard,
Nu puneam funia în cap,

Când mă dam..cu

.

La căpitan sub picior.

boii toți

— Dela sorţi şi dela moarte,
Maica :nu te poate scoate!

brazde că

mea!

Părul meu: cel gălbior,

Şi mă scoate dela sorţi!

Două

amanta
Varianta

Sârman

Varlantă,

-— Vinde,

mari.

Care-a plânge şi-a ofiă,

M'a făcut taica fecior,
Să pasc boii de pripor,
Pe Ghilan şi. pe.Bujor. Foicică de mălai,
Decât, maică, mă făceai,
Mai bine mă lepădai, Că .basnă de mine nai!

.

26.
De m'oiu ducen
meliţie,
Să nu-mi porţi doruţul mie;
De-i dori şi tu și ev,
“Tor

de. mine-a

fi

mai

27
Foaie lată de grânată,
„ Bată-te- focul, armată,

răul

.

Ca mult mai eşti blâstămată,
Câ m'ai scos din lumea toată,

Mai dus cale îndepărtătă ;

Mai scos afară din ţară,
Unde am o surioară.
Surioară bălăioară,
“Mi-am lăsat-o bolnăvioară,
Doamne sfinte, n'o OMoară ;
Doamne sfinte” şi părinte,
Rogu-mă să ieai aminte,
S'ohgrijeşti ca un părinte.
De ai gând s'o ieai la tine,
Mă rog, iea-mă şi pe mine.

„30

“Când re. iţi pe-acest. pământ,
Fel de fa de traiuri sunt,
Dar mai greu şi:mai amar
Nu-i ca cel 'de militar. _
Dimineaţa li se dă
Câre-o ceaşcă de cafeă,
Sărmanul sar pune jos,
Că îl trece os prin os,
Dar nu-i singur, cu armă,
| ŞI mai

este” -aleceră |

(Buciumeni. )
:

„28.

-

Neamţule, hătu-ţi credinţa,
„Că tu mi-ai mâncat sămânţa ;
Tu-mi mâncaşi copiii mei;
Că nu-mi Căutași de ei,

Cum din prunci s'au ridicat,
Tu la oaste i-ai luat.
l-ai fâcut mari şi: voinici,
d-ai descălțat de opinci,
l-ai încălțat cu ciupici,-.
Şi mi i-ai. dus de pe- aici !
(Tg.-Ocna.)

.

:

Variantă.

„Neamţule,

4
,

hătu-ţi credința

Și ţi-ar fi pierit: sămânţa!
| Car. îs pruncii mititei,
Neamţul nu cată de ei;

Dacă pruncii
Neamţul la
Şi-i descalță
Și mi-i duce
(Acelaș.)

.

se- ridică,
măsură-i strigă,
de opinci
de pe-aici!

29. :

-Foaie verde. trei aranate,

I

*

i

„Foaie verde pâpădie,
_Batăcte focul domnie, .
"Şi cel ce-a zis meliţie, . ,
Vine ordin. şi mi-l serie.

Când e dragostea mai dulce,

Vine ordin şi mi-l duce;

Când e draposteam

.temeiu,

Atuncea,

mi-l iei!

Doamne,

32
„n
- Foaie verde: iarbă grasă,

”- Peste cea pădure deasă,
Mare

ploaie se mai lasă |

Nu şiiu, ploaie-i ori ninsoare,
Ori lacrâmi de fată mare,
„Şi-i ordin de liberare.
Mai ax. vre o două-trei zile
Şi dau râniţin primire,
Şi pușca. la nragazie,
Şi mă'nsor, să-mi ieau soţie.
Nici prea scurtă, nici prea 'nnaltă,
Să se mire
(Pentru

p. 219)

lumea toată!

vers. 9—11. vezi nota

A

-2
3

De trei ani şi jumătate,

De când port raniţa'n spate,
Cu, curele? ncrucişate,
Şi prin faţă şi prin „spate,
Cu mâncări, cu băutură,
Şi multe de-adunătură !

3

Foaie verde de mohor,
Plânge-mă, maică, cu dor,

Câ şi eu ţi-am fost fecior,
i-am

scos

boii din

obor

Ț
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Şi plugul de sub şopron,
Şi-am arat cât am putut

Singură m'aş spânzură,
Delăturea drumului,
De aţa paingului !

Şi vremea m'a'ngăduit.

Şi semânam busuioc
Şi-a ieşit .pară şi foc;
Şi sămănam trandafir,

Variantă,

Şi-a ieşit numaiun fir.
Maică, măiculiţa mea,
Firul tu.mi l-ai vedea:
Daca creşte drept în sus,

Să ştii, maică, că m'a

tuns;

lar de-o creşte mai plecat,

Să știi, maică, Cam

scăpat!

Variantă,

Frunză verde de' mohor,
Plânge-mă, maică, cu dor,

_Că şi eu ţi-am fost fecior,
i-am scos boii din ogor,
Şi plugul d: sub șopron,
Şi: trăsei' o' brazdă,
două
Şi semânai busuioc,

Răsări pară şi foc!

Dac'a creşte drept în sus,
Sâ ştii, maică, că m'am dus;
Daca crește mai plecat,
Să ştii, maică, cam scăpat!
(Durăşti.)

Mi uitai spre Slobozie,

Vâzui casele pustii,

.

Numai una nu-i pustie Şi-aceea-i cânțălărie,
Ș=d primari, notari și scrie,
Fiăcăieși la meliţie.
„Sâracii bieţii tlăcăi,
“Cum mi-i strââge de prin văi,
Cu primari, cu vătășei,
Şi mi-i mână dinapoi,

Ca pe-un tăbănaș de boi! 1
35.
Creşte iarbă şi cu grâu
Şi nu-i iarbă.și cu grâu,:
Numai, sânge pân'la. brâu.

*N-sângele soldatului, Bate pieptul calului.
Bate vântul papura .
Şi-mi pornește. tabăra,

"Tabăra 'de soldăţei,
" Mult îs nalţi şi subțirei,

34

Frunză verde de scumpie,
Mă suii în
Mă uitai la
Şi vâzui tot
„Numai una

Zis-am verde de gutuie,
„Mă suii în deal la vie,

deal la vie,
răsărit
pustiit.
nu-i pustie

Şi-aceea-i cânţălărie,

Şede-an ofițer şi scrie;
Şi nu scrie bunătăţi,
Ci scrie flăcăi la :sorţi!

Bate-i-ar pustiul sorţi, -

C'au luat flăcăii toți,
Pe toţi flăcăii
să-i ieie, |
Numai pe Gheorghe nu-l ieie.
“Când aş şti că l-ar-luă,

Şi la piept cu năsturei,

Să treacă glonţul prin ei!
36.

Foaie verde de mătasă,
Mâiculiţa nu-i acasă,
|
Eu las treaba şi mă duc,”

De-a drept în ţară la Turc,
Ca s: scap puicuţa mea
De păgân, inimă rea.
„Să-i strivesc pe toţi, coleă,

Sâ nu-mi vie să mi-o iea,
Mie

mi-a

dat

Dumnezeu,

Puicuţă pe placul..meu,

1. Se scoate apoi un cântec neînchegat.

|
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Dar Turcului rog si-i dea,

Tot plumbul din puşca mea
“Să meargă pe ceca lume,
Să nu-i mai aud de nume!

N

40.

a.
de

-

Sâ-mi dea drumul pân'acasă,
Pân la mândra mea frumoasă!

41.

,

Unde-oiu da, Turcul să pice ;

Cu puşcă de cea domnească,
Undc-oiu da, să nimerească,
Carole, Mâria Ta,
Sâ. ne treci şi Dunărea,
)

Că băietu-i chinuit,
La iubit şi la. sorțit.
Şi-a cui doară-s vrerile, .
De nu vin şi fetele,

In “scadroane pe la: noi,
Să facă doi paşi 'napoi,
Să imă'ntorc şi-1ș sărută,

Tocmai pe iubita mea !

Să mă plimb prin cei Balcani,

42.

pe cei duşmani

„ Sntâlnesc pe Dumnezeu,
ȘI să-i spun .câte ştiu eu,
A

Câte ştie neamul

,

verde leuștean,

Că mi-a luat ce-am avut,
De nimeni nu nam temut,

38.

Dar şi eu te-oiu, blăstămă,
„Până când n'âi mai luă!

Las să zică, lassă zică,
Lumea toată că mi-i trică,
Cam căciulă de curcan,

43.

Bainelă pentru duşman.

Unde-i şirul.și mai mic,

!

-39.

Badea Gheorghe facc-un
şanţ,

Ca să-i cadă Turcu

Frunză

Uite dracul căpitan,

meu!1

Las” să zic așă şi-aşă,
Că io-mi cat de treaba mea

toporaş,

C'a'nvăţat muștrulueală,
Și să pice lamvosală,

Ci-că “Turcul, neamul rău,
N'ascultă -de Dumnezeu.
Si-l învâţ asculte eu, -:
Cu puşca şi cu halice,
.

la oraș,

Să te duci:la căpitan,
Să-i spui cai un băietan,

Ci-că Turcul, liftă rea >
“Ne-a secat şi Dunărea,

.

Mândru, mândru
Hai, măicuţă

Şi mă chiamă Busuioc,
Soldat mândru cu noros,
Bate toba, goarna sună, .
pe,
,
“Toţi . soldații
mi -sadună
a
,
Goarna
sună,
toți d,gândesc
9
a
„2
Șintre dânşii ce grăesc? ?

Să'nspăimânt

Şapte “Turci şi-un Basbuzuc,
Să-şi scape viaţa de Turc!

bă

laţ:

Șapte Turci şi cun' Tătar,
Ca să scape de amar;
1. Vederat, o compoziţie nouă.

Bidea nostru-i mai voinic;

Unde-i şirul singurel

.

Badea-i şi mai voinic],
Taie Turci şi, Turci de-odară
Si vadă ţara scăpată ;

Și taie,. Muscalul
Caşă a trăi mai
„Că Muscalul când
Şi de suflețel te

vine,
bine,
se 'ntoarce,
stoarce!

|

+

“ Fuse badea ?n bătălie,
Pe unde mi-a fost să fie,

Şi-oiu veni la primăvară,
Nu-i nici Poleab, nici Tătar,
Şi ca mâni în satu-s iâr!

Nu ştiu badea ce-a făcut:

Sa bătut nu sa bătut,
La Plevnă, la Griviţă;
Unde Osman se'ntărtă,

Vai și vai de pielea lui,
De capătul Turcului, Turcului, păgânului! .

4

Răi mai sunt cei căpitani,
Tot mai răi, tot mai dușmani,
Cine focul i-a adus,
Ibovnicul de mi-au dus,
Pe drumul Bârladului,
“Tocma ? n toiul dragului !

qi

|

Foaie verde busuioc,
Rău mai e când n'ai noroc.
Pleacă badea ?n meliţie,
Tot cu râs, cu veselie,

Pleacă - păsărelelă,
Cu ele gândurile.

Frunza 'n codru testejeşte,

Puica la el se gândeşte,
— Foaie verde foi. de nucă,
Carnea 'n trup mi se usucă,
Nici nu ştiu cât am de furcă,
"Nici cămeșa de cusut,

Nici horbota de? nipletit,
Nici la horă de gătit:
Când

la horă,

badea nuii,

Şi eu mor de dorul lui,

Eu mă uit pe la portiţă.

Și el nu-i nici pe uliţă.

_ȘI

Sara mă duc în grădină,
Pe vremea când dânsul vine :
Badea ?ncoace, badea nu-i,

Foaie verde foi de soc,
Tot eu sunt fâr de noroc;

* Unul am

Nu mai “plânge, nu. oftă,
Maică,

măiculiţa .mea,

Că doar traiul de: soldat,
Il petreci: fâră oftat.
|
Geaba plângi, te văicărezi,
Că,

măicuţă,

Şi ca mâni
Nu-i

nu

mă „pie rzi,,

iară mă

nici Turc,

vezi.

nici Ros în
țară

şi l-or luă,

„L-or luă, l-or îmbrăcă,
Cu el Brăila so iea,. ..,
Brăilă şi Dunăreă, j
Barâlia-i fugă
;
rea !, i

|

st:

Frunză

verde 'baraboi,.

Ce-am ajuns, ce-am ajuns noi?
Noi cei mari în.cele sate,

Suntem oameni.cu păcate.
Nu

„ştiu,

Doamne, *. ce-am:
a

De-așă rău ne-ai fost

tăcut,

bătut ;.

Nu ştiu, Doamne, ce păcat,
Că prea rău ne-ai blăstămar,.
Să intru în cea armata,

Să pierd ziua, noaptea toată.
Ş0..

eu mor, de dorul lui!
"46.

B. Aa

Galbenă. frunză uscată,
Bat-o tocul de armată,
Goarna sună,
Și voinicii

goarna sună

se aduna,

Când voinicii se pornesc,

Stau în drum și mi-i privescFetele "m drum se -bocesc,

„Că ibovnicii pornesc

Și neveste tinerele
li bocesc, bocesc şi ele!

Că-s. vadane de bărbaţi,

Cu copii nebotezaţi.

-

Cine-a fi, cine-a scornit,

Cum ochii nu i-au plesnit,
Că miliţia-i o pară,
Care-ţi face viaț amara;
Arzi în foc fără noroc,

Ca miliţia-i un foc!

ST
Foaie verde leuştean,
Aman, bre Osman,
Scoală, Osman, te deşteaptă,
Aman, bre Osmani, *

Că ţi-i Plevna *ncunjurată,
De Români cu spata lată!
ş2.
Dela

Plevna

până

?n vale,

Şapte drumuri și-o cărare,
Şi-un izvor de apă rece,
Cine bea, de dor îi trece.
Am mers singur şi-am băut
Şi de dor nu mi-a trecut!
Tot oraşu-i cu noroc,

Numai Plevna arde ?n foc.
O, săraca Plevna noastră,

Cine-a fost s'o stăpânească :
Rusul cu ţara rusească!

54.
Frunză verde busuioc,
Tot oraşu-i cu noroc, -

Numai Plevna arde ?n foc.
la mijloc,

Sta n mijlocși-mi se gândiă,
Şi din gur aşă grăiă: —Săriţi "Turci, săriţi ogalii,
Că ne-a 'ncunțurat Muscalii,
Cu tunuri, cu bombarale,
Cu sulița la picioare,
Strălucind ca mândrul soare,

Când îi vede Turcul, moare!
1. Refreu.

Şi goarnele răsunând
lar dincolo de pârâu,

Crește iarbă și cu grău;
Nici nu-i iarbă, nici nu-i grâu,
Numai sângele la brâu.
Sângele soldatului

„Bate pieptul calului.

Şi porneşte tabăra,
Tabăra de soldăţei,.
Mult îs nalți şi (rumușei,

Şi la piept cu năsturei!
(Vezi no. 36, p. 282.)
ş6.
Frunză

verde şi-un Susai;

Mai bine nu mă fâceai,

Maică, măiculiţa mea,
Ca să-mi duci tu jelea mea,

53.

Hosman-Paşa-i

55.
Foaie verde puiu de nuc,
Am simţit un dor de Turc;
Mi-aduc bine-aminte, măi,
Unde-a 'fost bătaia "ntâi,
Saud tobele bătând,

E

Pamfil. Cântece de ţură, . *

Grija căpitanului

Și seama arcanului! --

„Cu gândul la bătălie,
“D'apoi, maică ce o să fie,
Ce-o să fie, a să vie!

SP
— Foaie verde romăniţă,
* Copiliţă, copiliţă, Ce tot plângi, ce tot suspini,
Parcă. rămâi prin streini!
— Frunză. verde alior,
Mâi bădiță, bădişor,
Mai bădiţă; fâră tine,
Toate.'n lume mi-s streine:
Și vecina şi maică,
Și vecinul şi taică,
Fâră: numai dunineată!—Mândră, mândruleaua mea,

Geabă plângi şi te căinezi,
Geaba tot te vâicărezi,
pi

49
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N'are cine să te-asculte
Şi ca tine fete-s multe.
Că nici plânsul nostru nusi,
“În puterea nimănui,

Făr' a căpitanului.
Căpitanul când soseşte,

larba ?n vale vestejește. -

Când aud goarnă sunând,
Văd frunzele *ngălbenind,
Şi pe vale şi pe deal, Pentr un rău de căpitan!
—Tu, Doamne, Măria Ta,
Ascultă şi ruga mea,
Pe voinici nu-i mai luă!
Toţi te roagă, toţi şi eu,

flăcăieș am şi eu.

—Fa femeie, ia ascultă,
Nu mai bate cale multă;
Feciorul ţi-l l-oiu luă,
Măcar fâră voia ta!
59.
Prutul vine, Prutul trece,
Dare-ar Domnul să se 'nnece,
Şi umflă-sar Dunăre,
Tocmai când sor înturnă!
60.

Din târgul din

62,

— Frunză
Fosta-i,

verde . crinișor,
bade,

roşior,

Frunză verde toporaș,
Fosta-i bade călăraş,
—Leleo, fost-am căciular,
Cu căciula mocănească,
Cu glonţu ?n puşcă domnească,

Din Brâila ?n Calafat,

58.

Cun

Bie-arfi și-o săbioară,
Unde-oiu da cu ea, să moară !

Lele-o, dragă, m'am plimbat,
“Cu pușca, cu raniţă,

Ca să păzesc graniţă,

Şi-am trecut şi Dunăreă ;
Goarna Cauziam că sună,
"Domnul. Carol ne adună,
“Ne-a sunat cu trâmbiță

Pe câmpul din Griviţă,.
Când trâmbiţa răsună,

Osmâănel: că tremură ;
Când

sunat-a”

coua

Bate Plevna de departe,
"Şi-ţi mai spun, lele-,o poveste,
Că

Plevna

azi

nu

63.

răsărit,

Veste mare Ca venit,
Dar nu-i mare, vestea-i „rea,
“Turcul trece Dunărea,
Grecul bate-alătureă.
Cu Turcul ochii nu .da
Şi tare se fuduliă.
Grecule, luă-te-ar, dracul,

-Moartea căpitanului,
Şi grija dușmanului,

Intro bună dimineaţă,
Ți-oiu luă ţie din viaţă!
GI...

Puşca şi pistoalele,
Imi fac toate boalele;

oară,

Osmănel eră să moară.
Bate pușca, tunul bate,
mai

este.

:

- Alei, Turcule hain,
Apucăcte-oiu de tain!

Pentru plata lucrului;
Trupul bazbuzucului ;
Pentru osteneala mea,

Ai să-mi dai tu pielea ta;

Pentru osteneala noastră,
„Să ne daţi vieaţa voastră;
Şi din Dunărea la vale,

Să te puiu să-mi cânţi de jale!
64...
Unde-i. Dunărea

mai “lată,

Acolo-s voinicii gloată;

Unde-i Dunărea din -mal,
Tot innoa? un mândru cal,

287
Innoată şi -s'opinteşte,
Până la uscat răsbeşte!

„68.
Foaie verde de .bujor,
M'a tâcut maica fecior,

63.
Frunză verde lemn de tei,
„Sârmanii, bieţii flăcăi,
Cum mi-i strânge ca pe boi,
Şi mi-i duce la răsboi. Cel ce-a stârnit «hai la sorţi»,
Putrezi-i-ar osu'n gros,
„Şi sângele

Să fiu tatei ajutor,

"M'a scris Neamţu ?n cătânie,
MPa scris cu cerneală albastră,
Când eră să-mi ieau nevastă;
M'a scris cu cerneală verde,
Când mi-eră mai drag de fete;
“Ma

la țânțari,

Şi carnea la tăbăcari,
Sâ facă hamuri la cai
"Şi curele la Muscali.

—Să port caii de căpestre,
Si duc dor dela neveste,

Pentr'o puşcă ruginoasă,

Şi să port caii de frâne,
Să duc dor dela copile.
Arde-te-ar focul” pe tine,

Lăsăi nevastă. frumoasă,
“Cu doi copilași în braţe.
Unul strigă «mamă, mamâl»
„Altul strigă «tată, tată 1»
— Dragul mamei, nu strigă:

Cum

Tatăl tău e n bătălie

Ci-că îi lovit la o mână
Şi zace” de-o săptămână ;
Şi-i lovit la -un picior,!
„Şi-a umplut lumea de: dor!

.69..

Haide, haide, -să jucăm,
Pe duşmani

65.

- Că-ţi dau foc şi-ţi dau şi pară!
(Comunic. de d-l
reau, Bucovina.)

“Şi cu gloanţe și cu puşcă,
Puşca-i iar de puşrărit,

V.

Ungu-

70.

-

Puşca-i bună -în codru verde,

;Luminate .Impărate,: -

“Unde nimeni nu te.vede!

Stăi pe loc și nu te bate,
Și: judecă, - fă „dreptate,

67.

Că-s cătane:ne "nvăţate,
Nu ştie seama la toate;
Şi-s cătane tinerele,

Cine nu se cătzneşte,
“Nu ştie lumea cât trăește,

Nici nare de povestit,

Şi nu ştiu a face rele!

"Că trăeşte chinuit.

De. plouă ploaie cu foc,
-Câtana nu stă pe loc;
De.plouă, ploaje: cu sânge;

ŢI.
Foaie verde puiu de. nuc,

merge şi plânge |

-Poeni-Bucovina.)

să-i alungăm ;

„Măi dușmane, fugi din -ţară,

In armată stai ca,'n cușcă

(Comunic. de d-11. E. Torouţiu,

arde inima ?n mine!

(Comunic. de-l C. RădulescuCodin, Ardeal. Pentru vers11-16
vezi p. 277, No. 11, vers. 14-25.)

„Şi ne-a trimis o hârtie;

+ Câtana

cerneală neagră,

— Tocma ?n graniţă la Turci.

Lăsâi „masă, lăsăi casă;

Pe ciocoide căpuit;

scris cu

Când mi-eră lumea mai dragă ,
—Neamţule, unde mă duci ?

|

Sau strâns mândrele buluc
Şi mă ?ntreabă um” mă duc.

Eu le spuiu: «în bătălie»,
Ele plâng și mă mângâie
Şi mă ?ntreabă când mai vin.

Eu le spun: «la primăvară»,
Ele plâng de se omoară!
(Negrileşti.)

|

72,
Foaie verde trei granate,
Şese ani şi: jumătate,

„Decând port arma pe spate,
Cartuşiera la o parte!
(Comunic. de d-l

Arsura-Fălciu.)

G.

Buhuș,

F. —FELURITE.
|

Il.

_- Foaie verde de molotru,
Veni postul lui 'Sân-Petru,

Sâ 'nverzească richită,
Să "mpuieze ursoaică,
,
Să dau eu cu inta ?n ea;

ŞI mierliţa frăsinetul
ȘI turtureaua vălceaua,

Cu malotele de urs;
Și-a ieşit un port la vale,

Pâraăsi cucul bungetul

Ca ieșit un port în sus

Cu scurteici

„ŞI leliţa moloteaua !
(Țigănași-Iaşi.)

4

2...

—Cucule, tu un” te duci?
Vara vii, vara te duci,
Mă

mir:

iarna

ce mânânci?

- — Mânânc putregaiu de fag
“ŞI beau apă dintrun lac
ȘI cânt codrului cu drag!
(Meria-Covurluiu.)

—Cuculeş dela pădure
Cu gușa plină de mure,
Vara vii, vara te duci,
Mă mir iarnace mânânci?
— Mânânc putregaiu de fag
ŞI beau apă dintrun lac *
Şi” zic codruluide drag!

3

3

Frunză verde şi-o laleă,
Oltule, pe matca ta
Maica

Precistă

Codrul mi sa lăudat,
Că-şi ţine codrul frunză

Verde ca primăvară.

Codre, nu te lăudi,
Că ţii trunza și iarnă,

„Co

veni Vinerea mare,

Te-i păli, codre; pe poale;

Și-o veni luna Undrea,
-Crivăţul te-o desbrăcă,

Păcat de hăinuţa ta!
(Acelaș.)
5.

Foicică trei granate,
Frăţioare codre, frate, '

Ce fecior de lele eşti, -

Primăvara "*mboboceşti,

larna te călugărești ;

Şi Sfânta Duminică, .
„Pe unde trece punteă,..
“Şi.s€ "'nalţă pulbereă,

Foaie verde matostat,

Dela Jii pân” la Banat,

Verde ca primăvară,

Variantă,

Dare-ar

de căprioare!

(Jud. Muscel.)

Primăvata-mi eşti frumos,

.”

larna-mi eşti tot mânios!
(Acelaş)

-..

_

Ă

|:

6.

Vin de cel bun se află:

Caltă foaie trei smicele,
Codrule, hainele ele,
Le-aruncă vântu ?n vălcele,

Zace zăpăda pe ele!
(Acelaș.)

—

de venin!

la mai cântă, cucule!

— Nu mai pot, voinicule,

Cam cântat la lalomită, - .
Pe-o crangă de peliniţă,
ŞI m'am uscat la limbuţă!
— Îa mai cântă, cucule!
— Nu mai pot, voinicule,
Cam cântat la Calafat, „Pe-o crangă de lemn uscat
Şi gurița mi-a secat!
(Ilănţești.)

—la- mai cântă, cucule!
Nu

Cam

mai pot, voinicule,.
cântat

la Severin,

Pe-o crangă de rosmalin,
“La boierul Constantin,

Numai pe-un pahar de vin
Şi nici ăla nu fu plin!
—

Cântă, cântă, cucule,

Că ţi-oiu da apă din scoc

Şi pâne din iarmaroc.

—

Că mi-i seacă guriţă,
Mi-i secată limbuţă,

Cam cântat la Bucureşti,
La curţile "*mpărâteşti ;
la masă cină,

Guriţa mea le cântă,

Masa plină se găsi,
Bucate bune

eră,

pasăre, de-acoleă,

Amărit şi supărat;

Ă

Am plecat în altă lume,
Că-s strein ca vai de mine!
s.
Lată-i, Lată-i Dunărea,
"Şi-a trecut neica prin ea,

“Cu trei cai alăturea.:
Unul roşu ca focul,

Altul negru ca corbul;
Pe celalt mai mititel,
Neica călărea pe el!
.

9.

-“Lată-i, Lată-i Dunărea,
Şi-a trecut. neica prin ea;
Şi-a trecut Co şeică veche

10.
Foaie verde mărgărint,
Doamne, coboar” pe pământ
„Şi vezi Cuza ce-a fâcut!
Că ne-a dat pământ la toţi,
Sâ nu mai fim slugi la hoţi;
„Şi ne-a scăpat din nevoi,
De robie la ciocoi!

|

Ba nu pot, voiniculeă,

Boieri

aflat,

Şi co floare la ureche;
„Şi-a venit co şeică nouă,
Şi cu flori la amândouă!

Variantă,

—

bună n'am

Pe mine m'au alungat:

«Că ţi-oiu rupe aripă!»
Şi-am plecat, vere, plecat,

— Foaie verde şi-o laleă,
„Ia mai cântă cuculeă!
— Ba, ba, ba, voiniculeă,
Cam cântat la Severin
Pe-o creangă de rosmarin *

umplut

Vorbă

«Huciu,

.

7.

Și mam

Fârâmă eu nam gustat,
Cu vin nu m'am adăpat,

5

II.
Frunză verde de pastramă,
Să nu: bagi săracu ?n seamă;

De l-ai băgă azi şi mâne,
El te pune pe tăciune,

Umple satul de minciune,

.

Tot umblă din casă ?n Casă,
Cu câte-o minciun” aleasă!

Şi mă

12,

Frunză

verde de susaiu,

Pe cea guriţă: de plaiu,,
Ar un: pluguşor cu cai.

— Surule şi Ortoman,:.

Buni-ăţi fi la căpitan!
Cum

trag caii dela

roate;

Inimioara-mi: rupe, frate ;;
Cum trag. caii dela hâţ,: . Buni ar fi de niște hoţi!
Surule şi Ortoman,

Buni-ăți fi de căpitan!

Ia
Să
Să
Să

luaţi
nu
mi-i
mă

flăcăi aminte, |
mă daţi de necinste,
daţi în seama. mea,
duc la Raiova!

verde de cicoare,

Mă rog, codre, dumitale,
Lasă-mă

la umbra

ta,

Să mă iubesccu mândră,
Că mi-i mândra

ostenită,i

De şapte poteri, gonită !
—

Voinice,

Supt umbră

voiniculei,

nu te-oiu lăsă,

Că ţii mândra tinereă,
Şi-i face păcat cu'ea,

Şi mi-ai veşteji frunză!

14.
„—Ce te legini, plopule,
“-Fâră ploaie, fâră vânt,
.
Cu vârful tot la pământ?
—Da' cum nu m'oiu legănă,
Dacă mi-a trecut vremeă
Şi-a venit iarna cea grea!

Vântul bate vălurăle
Şi-mi aduce dor și jele,
De pe unde-s păsărele,
Vântu-mi bate 'nnăduşit;
Frunza-mi pică la pământ
Şi, mă

lasă amărit;

:. Vântu-mi

Variantă,

—Ce te legini, codrule;
Codrule, codruţule,
-

Ce te legini, puiule,

Fâră ploaie, fâră vânt,

Cu! crăngile la pământ?
— Mult

|

mă legânez în' vânt

Şi mă plec către- pământ,

, Că

toțiți

p pleac şiŞ toți mă

lasă,
ISd,

Fug toţi de iarna geroasă !
15.
Foileană. şi-o răsură,

_Cuculeţ cu pană sură,

I3.
—Frunză

lasă amărit,

De mă clătin la pământ,
Fir de ploaie,
fâr de vânt?

bate cam

Păsările se duc stol

domol,

Nam grăit gură la
Sâi nu-mi cânți în
Să cănţi la lelea pe
*- Cuculeţ cu mintea

gură,
curâtură ?
şură?
ntreagă,

Ce tot cânţi la noi pe creangă:
Nu-mi vezi inima pribeagă :
16.

Foaie verde trei sârbuci,

Sa dus cucul de pe-aici,
Şi şi-a lăsat puii mici,

Puii mici, lâng'o tulpină,
Să-i crească mamă streină.
* Vine cucul într'o vreme,

Găseşte puii cu pene;

Cucul de părere bună, *
Cântă ?n codru de răsună!
Varianta

1.

„Frunză verde toporaş,
S'a dus cucul la oraș,
Şi-a lăsat puii golaşi,
Şi-a venit mamă streină

Şi crește puii cu milă.

Pitulicea, bavo crucea,
Tot se duce ?n curătură,

Sa le-aducă *mbucătură,
Şi să crească puii mari

|

Şi să cânte prin frunzari!
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Varianta

19.

2.

Frunză verde de pelin,

“Sa dus cucul cel bătrân
Pe opt ani la Rusalim
Şi-au rămas puii flămânzi.
iDar măicuţa cea bătrână

Foaie verde de-alunică,

Am o dragă ibovnică, .
Inw'un codru, frunza pică,
Se mlădie, se usucă!

A luat puii de mână

20.

Şi-a sburar pe rădăcină,
Şisa sburat între ogoară,

Frunză verde liliac,
Sirmana frunza de fag,

Şi-a dat la pui să nu piară!

Sârmana

Şi-a cules grăunţi din ţară
Dup! un an cucu-a venit,

Puii lui că şi-a gâsit;
Şi-a găsit puii în pene,

Şi n'au vrut să-i zică «nene»!
Cucul rău sa supărat
Şi la cer că a sburat
Şi de-acoP a cuvântat
Şi cerul s'a bucurat |
ŞI. puii s'au supârat;
Şi începură tare-a plânge:
Din

inimă

curgea

17.
Şi-apoi verde alior,
Colea ?n vale la izvor,
La izvor cu apă rece,
Două glasuri mi se 'ntrece,

" Cântă două păsărele,

Că-s suflete tinerele;
Şi tot cântă, cânt aşă,

Că vine primăvară!
19.

Gâci pe gâci și mulţi fluturi

în codri mulţi muguri,
lovesc grele gânduri,
pun piciorul în scară
să trec în altă ţară,

“Dorul Savinei m' omoară!
Că-i frumoasă, lată ?n şele,

Si se poartă cu pete,
Sufletul inimii mele!
1. Pier.

frunza de teiu,

Mult imi spune cam se piciul;
Sârman cuculeţ de şes,
Mult îmi cântă de purces!
21.

aţi

legea
>

ta de Lină

>

Mi-ai mâncat o pungă plină,

Mi-ai mâncat şi mai

M'ai lasat fâră pacat!

lasat,

22.

sânge!

(Comunic. de d-l 1. E.- Tovouţiu, Yolovăţ-Bucovina.)

Şi
Mă
Să
Şi

Mult imi spune cam sa zac;

„. “ţi legea iarnă mare,
Mi-ai mâncat multe parale;
„. „ţi legea iarnă-lungă,

Nam

lasat un ban în pungă; -

"Tu-ţi legea,

iarnă geroasă,

Că n'am cap să ies din casă;

les afară să taiu lemne,
Pun toporul pe surcele,

Bag mânile "n sân la piele,
Mă uit la vite cu jele.

Sarîn ţarc, nu-i fân de leac,
Mă uit la vite cum rag.
Cine-a fost Român de treabă,
A scos vitele la iarbă;
.

Cine-afi Român

de soiu,

Scoate?n primavară boi,
Dar cine-a fi blăstămat,
N'a scoate nici un mânzat!
(Negiileşti.)

!

Variantă. -

Of, pustie iarnă : mare,
Mi-ai mâncat multe parale!

Toate vitele îmi rag,

Că nu este fân de leac.
Plec la boierii din sat,

Să-mi dea fân pe secerat,
Să-mi mai dea cum mi-au

Dă-mi rachiu de trei parale
ȘI mă freacăpe spinare;.

Valeo,

valeo,

rău „mă doare !

(Tisănaşi-Iaşi.)

mai dat,

Pe-o falcie de prăşit,
Că nu-i. vreme de gândit!
a
de

Foiliţa baraboiu,
La moară la Dorohoiu

Merge-un car cu şase boi,

Incarcat cu papușoi.
Dar în urma carului,
Ciocoiașul satului.
— Buna ziua, mai ţărane!
— Nu-ţi mulțămesc, mai
cucoane |
— Mai ţărane, tu eşti beat!
— Stai, tu ciocoiu blestemat
De trei zile n'am mâncat

Şi tu îmi zici că sânt beat!:

Dar ciocoiul ca dracu,
Să nu-şi uite naravi,

Puse mâna pe oblânc
Şi scoase un beţişor, -

Şi da una, și da două,
Pân” la patruzeci şi. nouă!
—Văleu, văleu, măi cucoane, .
Văleu, văleu, rău mă doare!
Dar țaranul ca draci,

Să-şi deprindă naravi,

Pune mâna sub scorțuță
ŞI scoate o măcicuţă,
Nici prea lungă, nici prea
2
groasă;

Numai cam. căpăţinoasă.

li da una, îi da două,

„ Pân'la patruzeci şi nouă.
—Valeo,

valeo, măi

țărane,

Valeo, valeo, rău mă doare |!
Și porni pe drum la vale.
Ajunge la crișmuşoară:

—Mâi

Ioane, - Balabane,

Scoal' şi-aprinde-o lumânare,

Variantă,

Foaie verde baraboiu, .
La moară spre Dorohoiu
Merge-un car cu.patru boi,
Incărcat cu popușoi.
Dinapoia carului,

Vine Grecul satului.
— Bună ziua, om

|

din sat!

"— Latri, ciocoiu gulerat!
— Măi ţărane, tu eşti beat!
—De

trei zile n'am mâncat,

Nici pe ochi nu m'am spălat!

Şi-apoi Grecul satului,
Cu năravul neamului, Puse mâran turetcuță .:
Şi scoate o bicişcuţă ;
Cum mi-o scoate, cum pornește,
Pe Român de mi-l croeşte:
Trage-i una, trage-i două,
Trage-i opt şi trage-i nouă.
lar țăranul satului,
Cu năravul dracului:
— Elei, Grecuşor bălţat,
Da” aici nu-mi eşti în sat,

Cin puterea câmpului,

In mâna

Românului,

Şi grăiă şi tot grăiă,
ȘI din drug că îmi scoteă

O pretcuţă cioturoasă,
Cioturoasă, noduroasă,
Ca să-l usture la oasă,

Cu dreaptă co aducei,
Pe spinare că-l croiă.
I-a tras una, i-a tras două,

I-a tras nouă zeci şi nouă.
“ȘI i-a tras, mări, i-a tras,

De ajuns şi. de rămas,
Ca să prindă Grecul minte,
Să nu fie ca'nainte!

-
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„24.

Las' să cânte, Caşă ştie,

Caşi-i bine'n - pribegie !

Foaie verde brădăţel, .
Țânţărașule !

La umbră de stejărel,

E

Țânţăraşule=!

.

|

Hodineşte-un voinicel,
Ce mi-l chiamă Costăchel,
— Cine cântă, fatân luncă ?
—Costăchel, mămucă !
Cânta jele, să se ducă,
Costăchel, mămucă 2!
(Tg.-Ocna.)
|

25. :

Merge-un frate şi

cun -sor,

Tot vorbind şi sfâtuind,

Pe maică-sa căinând:
—Şi-am zis verde avrămască,
„Sârmana
Când Sar

măicuţa noastră,
face

la fereastră,

Să ne-asculte taina noastră,
Taina noastră cea frâțească,
Dumnezeu

să ne-o păzească!
26.

Şi-am zis verde de năgară,
Este-un nuc cu frunza rară,
Cântă cucul de s'omoară!
Sus în vârful nucului,
Cântă puiul cucului,

Iară jos pe-o rădăcină,
Cântă maica cea bătrână..
Şi-așă cântă de cu foc,
De stă călătoru'n loc;
De ce stă, tot ar mai sta
Şi tot ar mai ascultă.

Spune cucului 'să tacă,

El se sue sus pe cracă

Şi tot cântă de te seacă,
Ca la inimă pribeagă.
1. Refren.
2. Refren.

Florilor, voi zorilor,
Mai încet din revărsat,

Că m'apucă ziua'n pat,
Şi mi-i murgul de furat.
"Să-mi aduc murgul din câmp,
Să-i pun şeaua, să mă

duc,

Să mă duc ca să-l petrec,
Prutul dincolo să-l trec;

Să-l prefac în câţiva lei,

Să mă duc la frații mei!

Şi-am zis verde şi-un bujor,
Cărăruşa la izvor,

27.

28:

Frunză verde lozioară,.
Mândrişoară bâlăioară,
La nucul cu frunza rară,
Cântă cucii de s'omoară.
La rădăcină de nuc,
Cântă un duşman de cuc,

"Şi spune cam să mă duc.
lar în sus, pe-o rămureă,
Cântă şi o turtureă,
Tristă ca inima mea,
Ciugulindu-şi penele,
Ca tine sprincenele!

29.

-

Foaie trei granate,

Ce frunză se bate

Pe la miez de noapte
Cu fiori de moarte!
Frunza teiului,

Şi cu-a plopului!
Vorba lor începe,
Dar cine-o pricepe!
30.

Foaie verde şi-un bujor,
Mă rog, domnu” perceptor,

Cam

să trăesc, n'am să mor;

La anul dacă trăesc,-

Binii birului plătesc.
Bu-mi pare că i-am şi dat,
Pentr'o

zi de secerat,

Primăraşului, din sar,
Câte una. de-adunar
Şi una de cărătură,
La domnul din pretectură!

Nam

putut trăi pe lume,

Fără cal nebun

Tără puiu fript de găină,
Fină ploscă la ciochină, Cu vin de Drăgăşani plină!
(Comunic. de d-l FI. Cri„stescu, Şe.arcea-deal, Teleorman.)

33-

31.
Foaie verde trei lămâi,

Văzui fete peste ]ii,

Să-mi văd câmpul ca un rai
Şi Boranul plin de cai,

rochiţe catenii,

Cu brâie portocalii,
Cu bluzele naramgii,
Cu ţâţele durdulii.
—Tu, murgule, ici-rămâi,
[ci te beau, ici te mănânc,
Nu

te mai

duc

eu acasă!

— lancule, no fi păcat?

Multe-orașe tc-am purtat;
Te-ata „trecut Oltul vărsat2,
Fărde luntre, fărde pod,

ŞI nimic nu ţi-am udar,

Nici colţul dela mantă,.
Când te-am trecut cu mândră,

La mândruţa dela Jii,

Nu-i de-al meu suflet păcar,
Să mă dai pe-un sărutat?
32.
râur,

"Toată vara strâns-am

unt:

Când a fost la cântărit,
Şapte sute -n'au ieșit,
Stăpânul na suduit.

— Ce făcuși banii, măi câne?
— L-am cheltuit, măi jupâne !

E

Să îmi văd de. galbinz,

Cu toţi mânjii după ea,
Coborind după ceșmră..
(Acelaş)

-

-

l-auzi, țaţo, cucul cântă,
leşi afară de-l ascultă,
-Că mi-i inimioara ruptă!
Foicică lozioară, |
Vine Sâm-Pietrul de vară,

Şi plec cu cucii din

ţară,

Şi mi-i inima pustie,

Că mă duc în pribegie,

Care-ai sărutat-o'atâi.

Foaie verde grâu

Toată vara adăstai,
Să-mi vie ziua lui Mai,

sa

Cu

sub mine,

Fără disagă sub mine,

.

1. Revărsat, vărsat peste maluri.

Şi te las în satul tăv,
In seama lui Dumnezeu !
35.
Foaie verde de-alunică;
Peste deal, în cea vălcică,
Sunt doi pui de rândunică.

Unul sboară şi se duce, Altul rămâne și plânge.
— Săi, măi frate, nu te duce,
Pân' mi-Or creşte-aripele,
Să luăm câmpiile!

IN. STRIGATURI.

A. —— Strigături glunreţe.
Dragostea de astă noapte;

I.
.

>

”

Câtu-i vara de frumoasă,
Nu pusei mâna pe coasă;
Cârgi numai umbra groasă
Şi pivniţa răcoroasă
Şi nevăstuica frumoasă!
Of, leliţă, doarodară,
Să leşi uşa mai crăpată,
Perdeaua mai ridicată
Să viu şi eu câte-odată,

Să re văd cum

eşti culcată!

Dar de-i-fi culcă bine, |
Săi mă dau pe lângă tine,
Să mă joc cu ţâţele,
Ca cu gutuiţele !

(Comunie. de d-l C. Mărgăritescu, jud. Roman.)

şapte, i-auzi

opt,

Şi de doru-ţi nu mai pot!
l-auzi opt şi i-auzi

Mi sa rupt iniman

nouă,

dovă!

l-auzi nouă, i-auzi zece,
Şi de doru-ţi nu-mi mai

|

Şincă una
Inimioara'n
Şi. iar una
Hai, puică,

trece.

peste zece,
mine-i rece!
douăspre'ce,
şi mai petrece!

Variantă.

laca una, iaca doră,
Lelea cu rochia nouă
Şi cu barizelul verde,

Să fii dragă cui te vede;
Cu pestelca vişinie, .
Să-mi fii dragă numai

2

Sună,

-auzi

sună şi răsună,

—

Sună, sună, că 'nu-i bună,
Sună, cioboţica, sună !

|
mie!

Vai de min, n'am opinci
Și mândruţe

am

vreo cinci;

Vai de mine, nam

ciobote,

Leliţa cu părul creţ;
laca una, iaca două,

Şi mândruţe am vreo șapte;
Vai de mine, n'am bordei,
Dar mândruţe câte vrei;

"Lelea cu rochița nouă;
laca două, iaca trei,

Și mai

Iaca una, măi băieţi;

Şapte sunt copile mici

Lelea cu ochii căprii;
-auzi trei şi i-auzi patru,
Lelea a'ndrăgit pe altul;
l-auzi patru, i-auzi cinci,
Sa dus lelea de pe-aici;
>

Se

3

l-auzi cinci şi i-auzi

Şi de mine nu-i mai

._.

şasă,

l-auzi șase, i-auzi şapte,

pasă;

am

mai

mari vreo
cinci ;

Mai am şi bătrâne fete,
Alea mă tot trag de bete.

5.
Frunză verde şi-un spânac,
Nevăstuică cu bărbat,

Fă-mi şi mie loc în pat,

Să văd cum e însurat.
De-o fi bine, să m%'nsor,
Dacă nu, să stau fecior!

Şi mai dă și mândrei mele,
Că-i şi ea părtaş” la ele!
(Acelaş.)

(Negrileşti.) *
II.

6.
_O'
Şi
Să
Să

Iu-iu-iu ! podeă uscată,
“Bea Gheorghe, gura-căscată !

Foaie verde mărgărint,
să mă las de iubit,
să m'apuc de furat,
fur nevastă din pat,
las patul, leşinat, *

"Şi bărbatul ofticat,

|

Bătându-și cu pumni ?n cap!

Săptămâna ce-a trecut,
De cap ţi-ai fâcut,
Dar asta care vine,
Poate-i bea şi tu nai bine!
E

(Acelaș.)

-

12,

(Acelaş.)

.

z,

Treaz,

„Bate brâul tot pe loc,.
Că-i dracul sub oboroc;

-

Bate brâul pe hodină,.

-.

: Că-i dracul sub rădăcină;
Bate brâul voiniceşte, |

Că dracul se -prăpădeşte:
Şi n'are nici o nădejde!

Iha !.dă-i cățeaua,
Cu ghiontul scoate-i măseaua!

13.
Una

(Hănțești)

măi! două măi!

Hai la trei şi bate-acum!
Câte una ce-a rămas,

8.
Cine joacă

beat,

Cum. sa întâmplat;
Dar rachiu nici n'am gustat,

Dup” aceasta nu mă las!

legănat, .

Tq.

Să nu credeţi ca mâncat!
(Negrileşti.)

Bate stângul, ţine dreptul,
„: Ca făcut lelea băietul!

9.

Cine joacă scuturat,
Pe-acela l-a apucat ;
: Iartă-i, Doamne,

15.

'-

greșeală;

.Că sa "nfruptat Vinereă,

Ca tăiat mă-sa mâţă,
Şi i-a mâncat codiță! - - (Acelaş.)

—Copiliţă
Zi mă-tii

fâr de minte,

să te mărite!

— Insoară-te dumneta,
Că şi eu moiu mărită,
Tot.în sat cu dumnetă,

Straie albe oiu purtă,

Tot în ciuda dumnetă!

10.

_ Spovedeşte-mă, părinte,

Dar nu-mi da păcate multe,
Câ-s cu leliţa făcute;

- Şi nu-mi da păcate grele,
1.. Jocul brâului,

-

. (Negrileşti.)

16;
Sus,- sus,

Puiude urs!

17.
Mă dusei

-

Plugul este-o goangă rea:
Nişte vite omorite,
Nişte brazde "nşiruite!
De s'a face, nu s'a face,

la horă

„Cu ţarolă nouă,
Ţarola cu clopoței,

|

Cu căciula numai,

numai!

Darag mi-a fost întâi şi ?ntâi !
Cu: ţarola zurnai, zurnai !
- 18.

Foaie verde de pelin,
M'am

jurat să nu

beau- vin,

Pân' na fi paharul plin!

M'am jurat sâ nu beau ţuică,
Pân' n'oiu mâncă fripturică,
Sâ-mi meargă mâncarea în
tihnă !

19.
De pişcat şi de mușcat,
Nici popa nu dă păcat!
De-ai băgat mâna

în

sân,

Hai la popa: Constantin;
Părinte, blagosloveşte,

|

Că şi tu iubeşti neveste!

20.

|

O plăcintă

Mai mare foamete-om trage!
3.
|
Leleo, ţi-am dat o basmă
Şi azi te văd fără ea;
Cine ţi-a mai da basmă;
Să se destrame ca ea!
Hop aşă, hop aşă, :

Tu-mi erai a mea!

Aseară ţi-am dat inel,

Şi azi te văd fâră el;

Cine ţi-a mai da inel,

„Să-i treacă trupul prin el!
Hop aşă, hop aşă,
Vino 'mcoace, fa!

„Aseară ţi-am dat mărgele
Și azi te văd fâră ele;
Cine ţi-a mai da mărgele,
Sâ se 'nşirue ca ele!
Hop aşă, iar aşă,
Durduleana fa !
Aseară ţi-am dat cercei,

Şi azi te văd fără ei,
Hop aşă, iar aşi,

Și-o 'nvârtită,

Cum

" Când
s'a. coace,
Svârle-o ?ncoace !

te-aş sărută !

|

24.

Mocâncuţă

21.

dela oi,

ai, Leleo, în cofiţă?

Cu catrinţa din trei foi,
Hop, hop, hop!

Sâ. mânânce loniţă !
— Cât dai, Leleo, laptele?
— Cinci lei oca, domnule !

La dumbravă pică rouă;

—Ce

— Lapte gras de bivoliţă,

22,
Foaie verde bob năut,

Taica mă mână la târg:
Nu ştiu boii să-i înjug.

-Eui 'njug cu coadele,
Ei mă 'mpungcu

coarnele !

1. De s'a face [recolta, ori] nu sta face.

Iaca una, iaca două,

“Iaca roua sa luat,
“Ibovnica m'a lăsat!
.

3

.

26, :
* Bate-o, bate-o la pingică,
Să moară dracii de frică..;

„Bate-o bate-o şi mi-o saltă,
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“Şi mi-o saltă 'nwr”un picior,
Că mai este-un drăcuşor!

27
"“Las'o ?ncet,

Co doare ?n piept,
Ca iubit un suprefect.
Dar primaru-i ţine parte,

Ca iubit-o astă noapte!
.28;

Foaie verde de cucută,

Dac' ai fi vreo pricepută,
N'ai

da gura

Că-s micuțe dar drâguțe,
Şi cu degete subţiri,

Cu obraji de trandafiri,
Şi cu ochi de desimierdat,
Guriţa de sărutat!
„ (Acelaş.):
32.

,

_-

Tot pe loc, pe loc, pe loc,
Să răsaie busuioc,
Busuioc dela: fetiţă,
Să le sărut în guriță!
(Viltoteşti-Fălciu.)

necerută!

33.

(Dobrogea.)

Tot pe roate, pe schimbate,
Şi cu stângul mai. departe ;

Cine 'are ibovnică,
“Tare-i pare noâptea mică,

Plăpumioara” uşurică,
Pernioara micșurică ; -.
Cine ibovnică n'are,
"Tare-i pare . noaptea mare,

Plăpumioara grea n .spinare,
Pernioara

drob de sare!

(Acelaș.)
!

:

34.
Uşurelşi legânat,
Cum lelița m'a 'nvăţat;
Legânat şi ușurel,

Mor fetele după el!

mai bine,

Mor fetele după mine,

Caşă-i jocul: românesc,

Obiceiul bătrânesc, - *
Să strigâm' de: veselie,
de -bucurie!

(Acelaș.)

Dar să-mi spuie, li-i rușine!
(Acelaş,)
Variantă.

-Uşurel şi legânat,
“Cum leliță ma învățat;
Uşurel şi mărunţel,

„Ca. frunza de pătrunjel !
SI

Tot din uşor, măi voinici,
“Că mi-s fetele cam mici,

Şi de mână, nu le strângeţi,

-Că mânuţele le frângeţi..
— Ba Je-oiu strânge, de-oiu
jucă,
Să-mi

'(Acelaş.)

Uşurel cumu-i
30.

Cine „joacă
j
şi nu strigă,
Face-i-sar gura strâmbă,

Chiuind

Cu dreptul “mai înapoi,
Caşă-i chipul pe la noi!

răcoresc

inimă.

35Şi-i dă drumul să se ducă,
Ca mâncatun miez de nucă,

Şi-i. dă. drumul să purceadă;

Lumea nu :cumvă :'să „creadă
Că mă:am cu.ea.de bine,

:Şi: mi-o ţin pe lângă:mine!!
„(Yiltoteşti-Fălciu.)

36,

43.
Hai cu una, câtu-i bruma;

Şede draga la portiță
Şi mă strigă din guriţă
Şi cu mâna semne-mi

face,

Să mă duc să nu-i dau pace!

„Hai cu două, câtui rouă;.
Hai cuctrii, uite-o nu-i!

44.

(Acelaşi

37:
|
Unde-s ochi ca murele,

Se opresc trăsurele,
Şi sorbesc păharele!

Intre două, nu te plouă,

„Dar cu una totdeauna !

-

45.
Vine

38.

Lelea dela moară,

Co găină neagră
>

x»

.

La pământ cu picior,
Să -resară

câte-un

fir,

Dragile badei copile,

rean, Bucovina.)

35.
__—Ce ai, Leleo, pe la poale?
—
Zurgălăi, bade Ioane.!
— Dă-mi şi mie-un zurgălău,
Ca să-l pun la antereu! ,

40.
ciobota nu mai sună!

41.
—Cumte chiamă, băieţele?
— «Sărut ochii»: mă chiamă,
.
lele !
-— Naţi un gologan de cinci,
Vin şi: mă 'sărut -aici!

42.
Tot :pe loc şi iar-pe loc,
“Să dea Dumnezeu noroc !

A

|

Că saprinde pajişteă!
Ă

47.

Di

Na,:na, na, şi nu ţi-oiu.da,
Numai că ţi-oiu arătă,
Inima -că ţi-oiu strică! .
48.
Las'o măi

pe Măriuţa,

'Şi haidem pe la Aniţa,

La Aniţa crişmăriţa,
Câ -ne dă vin cu cofița!

49.

Fie-opinca cât de bună,
Ca

“n poală!

“Suscumetriţă,
jos cumetriţă,
Mai încet cu dragostei,

Copiliţe tinerele, .
Fără dinți şi fâr măsele!!
-(Comnnic. de d-l Y, 'Ungu-

?

46.

Să resară mohori',
Să se facă trandafir,
Trandafir de mănăstire,

-

Hopai,

ţupai, ţupa, ţa,

Las'o la pârdalnică,

|

Nu-mi mai strică .dragosteă;
Vezi-ţi mai bine de-a ta,
Co să moară, săracă |

'Ş0.
Frunză “verde alamâie,
Sa suit Ion la vie,
Cu trei flori 'la pălărie
Şi-a zis Ilenii-să vie,

|

Că nu-i mai poartă -mânie!
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ŞI.

Ursul cu nadragi,
Și tu cu mulţi dragi!

Foaie verde lozioară,
De-o vară,.de-o primăvară,

57.
|
Nu pot schimbă iţele,

Se culc nevestele-afară;

Barbaţii se duc la plug,
"Eu

Cum

rămân.să le sărut!

joacă fetiţele !

52.

„58.

Câţi flacai cu pălărie,

Sai, puicuţo, sai pe luntre,
Ne-apucă tattău: pe punte;
Sai, puicuţă, sai oboru', .
Ca ne 'mpuşcă vânătorul !

Toţi ai dracului să fie;
Numai ibovnicul meu,
Să fie-al lui Dumnezeu !
(Nesrileşti,)

"(Negrileşti.)

53.
Foaie verde de cicoare,
La

ccrşmuţa

cea din

9.
Decât o chită de in,

Mai bine-o vadră de vin!

vale,

Vinu-i bun și oca-i mare,
Crişmăriţa-i hâdă tare,
Beau voinicii de-a călare.
Foaie verde de-alunică,
Crişmăriţa-i frumușică,

„Numarând

60.

Ţine-o, ţine-o, n'o ţinei,
Şi-i dă drumul, hai pe ea;
Hai cu neica pe şosea,

la bani din punga,

Cu papuci de catifeă!

Bean la vin cu vedrele,
Şi-şi deşeartă pungile !

GI.

54.
Trandafir cu doi boboci,
Tu te mânii, tu te 'ntorci,

„Nu

Bun-i vinul, bine-ini place,
ştiu viei ce i-oiu face;

la oiu bea cât oiu putei,
Şi-oiu plăti când oiu aveă!

La urmă vii şi mă rogi!

55.

Varianta

Pentru tine,-o desmierdată,
Mâncăi Vinerea odata,
Sâmbata o ajunai,
- Pâna ce te sărutai !

Bun-i vinul, bine-mi place,

- De parale nu-ş ce-oiu face;

Eu oiu bea cât oiu puteă,
Şi-oiu plati când oiu aveă!

(Comunic. de d-l M. Lupescu,

- Variantă,

Zorleni-Tutova.)

Pentru tine-un desmierdat,
Vineri de dulce-am mâncat

Varianta

Şi Sâmbăr am ajunat!

Vulpea cu papuci, -..

„

2,

Bunu-i vinul, nu-i ca apa,
Nici friptura nu-i ca ceapa;

56.
Tot atunci, atunci,

1.

...

Eu oiu bea cât oiu puteă,

„Şi oiu plăti când
„

(Acelaș.)

oiu aveă !
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62.

|

70. .

Frunză verde nalbă neagră,
Puiculiţa mea cea dragă
Invălită ?n basmă neagră |

" Bine-i omul sănătos
Şi “călare şi pe jos!
De
i
* Barba
Păru
Fetele

63.
n'am

când

pus briciu
în barbă,
că mi-a cărunțit, |
?n cap mi sa albit,
man m'au urit,

„Nevestele miau "ndrăgit!

Ce să fac s'o desvelesc,
Inima să-mi potolesc.
(Comunic. de «-l G. Alv. Sa- doveanul, Bucovina.) -

ȚI..
Foaie verde fir mătasă,
Geaba mai mă duc acasă,
Că nam nevastă frumoasă !

(Buciumeni,)
64.

Coalea 'n vale pe hâţaş,
Prinde mâţa iepuraş.

Nu ştiu, prinde ori se face,

Nici nevastă, nici copii,
„ Voinic fâră căpătâi !
(Buciumeni.)

72

Gândace, gândace !
(Nearileşti.)

Cât oiu fi și-om mai trăi,
Mocănaş

6ş.
“Zur!

zur! zur! mărgelele,

Prâpădii inelele
Prin toate poienele,
Da'-mi gasii ursitele !

Pleacă cu ele, se duce!
(Tg.-Ocna.)

" (Acelaș.)
Ce-ar mai fi] să fie,
Mortul să învie,
Uncheşii să crească,

* Boii să vorbeasăă, .:
Om.să nu iubească!

-

,

74-

(Acelaş.)

75+

Foaie verde solz de peşte,
Hai la dreapta soldățește !

Norocşi bine,

"(Acelaş.)

69.

Tot pe loc şi pe odihnă,
"Ca dracul pe rădăcină! :
de

E

Haicu coada, măi putoare!

In pântece la mine!

Gântece

(Acelaș.)

“Foaie verde și-o cicoare,

67.

Pamfile.

"

73
Foaie verde busuioc,
Țineţi hora cam să joc!

Să trăească cine bea
Şi gineriu” soacră-mea !
68.

(Buciumeni.)

n'oiu mai iubi.

Cându-i dragostea mai dulce,
Te lasă şi la oi fuge,
lea găleata şi le mulge,

7
ţură,

76.

Dragul tatei Ionel,

.. -

„N'ai murit de mititel;
20.

Şi-ai murit acuma, mare,
„Când n'are tata parale!
-“(Acelaș,)

Mijloc: n'ai de cingătoare,

77
Asta-i jocul de jucat

Capul nu-i de legătoare,

-.. Nuzi plăcintă de mâncat;
Asta-i jocul să-l jucăm,
Nu-i plăcintă so mâncăm !
(Comunic.
rean,

de

d-l

V.

Bucovina.)

foc la inimioară!

79.
Buduiu, buduiu,
“Lapten cuiu, .
Mămăligă 'nu-i !
"80.
Sa: dus racu să se'nsoare,
S'a "ntâlnit co broască?n cale.
—Un' te duci tu, răcuşor?

—Mâ duc, broască, să m? nsor,
Câ-mi trebue ajutor
Şi-aici fetele nu vor!

-—lea-mă, răcuşor, pe mine,
„Că ţie ţi-oiu prinde bine,
Că am

Nici nu ești fâcută bine,
Pentr'un

voinicel ca mine!
Si.

-

Zi-i, zi-i, cioară 1 din vioară,
un

La. gât tu nu porți mărgele,
In degete n'ai inele,

Ungu-

75.
Cam

Eu pe tine nu te vreu,

Că n'ai cap de comănac,
Nici picioare de ciorap, |

moară după casă,

Cu chiscoaia pe fereastă.

—Pe tine nu te-oiu luă,
"Ci eu alta mi-oiu căt,

"Că nai cap de comănac
Și picioare de ciorap!

— Stăi, răculeţ, nu .te duce;

Nu

mă câlcă pe opinci,

Că eu știu ce vrei să zici;

Nu mă călcă pe opincă,

Că ştiu eu ce te mănâncă;

Nu mă câlcăpe ciobotă,

Că ştiu eu de ce ţi-i poftă;

Nu-mi tot face din picior,
Că ştiu eu de ce ţi-i dor!
Varianta

1.,

Nu mă călcă pe picior,
Că ţi-oiu pică pe cuptor!
Varianta

2,

Nu mă călcă pe opinci,
Că te fac de le mânânci!
(Viltoteşti-Fâlciu.)

„82.
Hai noroc şi sănătate, Că-i mai bună decât toate;
Hai noroc şi bucurie,
In deal. la Lostănărie!
83.
Cine are azi rușine,

Ai
.
NuŢ ştiei gustul la pâine;

Cine strig”

camar şi chin»,

Că te-oiu ţine?n cântec dulce.
„Dimineaţa oac/ oac! oac!

Nu ştie gustul la vin!

Cum îţi este ţie drag
„Şi broștimii mai pe plac!
— Broască, de cântecul tău
Mi-am lăsat 'cotlonul meu.

Cine strigă căzăceşte,
Pânză vara nu ghileşte

ŞI pe seară miorc! miorz! mniorc!

Îi

1. Lăutare,

54.

Şi-o ghilește la Crăciun,

Cînd îi gerul numai bun!
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59.

8ş.
- Trei gutui, trei alâmâi,
De când sa dus dumnealui,

Nam dat gură nimănui..
Dar aseară pe 'nnoptat,

“Of, am dat la un băiat.
Dar băiatul dracului, . -:

Mă spuse bărbatului,

ȘI bărbatul blăstămat,

Nicio palmă nu mi-a dat,

Dar grija nu mi-am

luati!

Când

Dar nu-i ciudă că n'a spus,
Na lăsat nici-un râspuns,
Nici guriță de ajuns,
“Mijlocel de desmierdat,
“Ochișori de sărutat,

Şi pe urmă na lăsat
Ca un cal împiedicat, .
Mai depărtişor/de sat! :
-.

|

PR

S7.

Arde-i două la

-

pământ,

-Câ acolea-i locul stânt! o

Iar. de când stau singurică,

Şin ogradă mi-i tot frică!
90.
Foaie verde porumbei,
Ce fâcui şi ce dresei,.
Primar şi notar fusei,

Socoteală nu-mi dedei.”
Oiu da-o la primăvară,
Cu capul la mândra'n poală;
91.
Am un leu şiam să-l beu,
Şi-am să-l beu cu gustul meu,
Dar nici leul nu-i al meu!
Ba-i al meu dela bunica
„Şi-am să-l beu cu ibovnica!

92.
Azi

ce-oiu

să fac,

“Mi-a picat bădiţa drag
Şi n'am cu ce:să-l îmbrac.
Am

e-Ajunul,

mâni Crăciunul,
“Să taie fica grăsunul.

Mi-a da şoldul, mi-a da spata,

Și la urmă

mi-a da fata!
93:

Foaie verde lemn de fag,
valeo,

da-o mai la vară,

Gu capul la inimioară!

ss.
Valeo,

cu şapte dragi, -

Micerau uliţile largi;

Ori. ou

Hopai, hopai, hopa sus,
“Că lelița.
mi s'a dus.
Nu mi-i ciudă că sa dus,

eram

'

o. leacă de-fuior,

Incălcitu-i pe mosor.

Am o leacă de bumbac,
Şi nu ştiu cam ce să-i fac;
Şi mai am pe urn un sac,

Dar şi sacu-i boieresc
Şi m'apucă să-l plătesc!..

1. Nu mă socotesc cu totul scăpată.
2, Imfiedecat, la păscut.

Ilenuţo; spune-mi mie;
Îmi dai gura cu chirie,
„Până la Sântă-Mârie,

Când s'a coace poama ?n vie?
|

94

”

Bunu-i, bunu-i vinișorul,
Dar mi-a băut sumăiorul.

- Daco fi tot bun aşă,
Am să-mi beauşi câmeșă, .

Şi-am s'o beau cu mândra mea!

95.

“101.

Bate-o, bate-o din călcăie,
Și n'o lăsă ca să steie,

„Cum nu-ţi laşi: ibovnică,
Pe braţele altuiă !-:

— Cine trece pe la vie? —llieş cu pălărie!
un? se duce Ilie?

— Tocmai la călugărie,
: - Şi mau

fetele de muncă,

: De mi-l lasă să. se ducă!
bg

97.

Mânile pe piept. oiu pune,
Şi din gură oiu tot spune
Cam iubit şi-am fost iubit
-Şi-am fost tare fericit,
Tot cu mândra după gât!
98.
Frunzuleană şi-o alună,
Decât cu căciula bună
Şi cu amanta bătrână,
“Mai bine căciula rea
Și amanta tinerei!
99.

“

Că-s fofezi de râşchitoare!
100...

„Hai pe loc, pe loc, pe loc,
Simănat de baba Ana;
Busuioc cu floricele,

Fugi la dreapta, bâişele!

102,
Foaie verde mărăcini, Am un an și patru luni,
De când mă porţi cu minciuni;
Amsâ-ţidau vro câţiva pumni,
Să

te saturi

de minciuni!

Fetelor nu vă uitaţi,
„Caveţi să ne dăochiaţi,
ȘI la noapte, de venin, |
Avem să ne "mbolnăvim !
104.
Uiuiu şi tralala, .
Mă cunoaște mândra imea,
-Nici n'o chem şi ea-i afară,

Nici nu-i cer şi ea-mi dă pară.
Cum mi-arată ţâţele,
ÎN
Mi se'ncurcă iţele,
Când mi-arată sânişorul;

Mă pârlește ?n suflet dorul!
10Ş.

“Ia te uită la genunchi,
- Că-s fâcuţi în patru muchi ;

Să răsaie busuioc,
". Bucuioc dela Viana

Da-i cam vânt şi cam furtună,
În crişmă mi-i vremea bună,

103.

„.” "Foaie verde trei alune,

la te uită la picioare,

mi-i de dus acasă,

La copii şi la nevastăl

Cât oiu fi cu 'oca plină!

96.

—Şi

Foaie verde iarbă grasă,
Vremea

— Frunză verde pălămidă,
Badea meu parcă-i obidă ;
“Imi cere câte puţin,
"Şi eu de-abiă mă mai
106.

ţin!

-

„__Leleo, flăcăul bogat, Nu-i Român de lepădat,
El cu boi şi el cu vacă,

Te iea pe tine sâracă;
Tu cu ochi şi cu guriţă, 7

“Ţineţi amândoi

căsuță !

-
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107.

113.

Hai lleano la' Galaţi,
Să trăim necununaţi,

— Frunză verde şi-un dudău,
Ileano, de dorul tău,
Mă duc în crișmă să beau,
— Poi, nu-ţi bei binele tău,
Şi-mi bei argințelul meu!

Să spunem că suntem frati!
108.

"Cine strică casa-i rău,
Şi îl bate Dumnezeu ;

II4.

Cine strică dragosteă,

“De: mult i-a picat steauă!

Frunză -verde iasomie,
:Zis-a badea ca să vie;

Badea nu-i, că eu m'am dus,
Şi la mine l-am adus!

"109.
Frunză. verde frunze late,

IIŞ.
Leliţo, tare mi-i foame, Di-mi să mănânc două

Ceşti, badeo, măsărătate ?
Badea imi tot cere gură,
Una-i' dau şi alta-mi fură,
Dar asta nu mă ustură!

Doui

Dâ-mi şi limba

110.

Drag mi-a fost în viaţa mea,
Drag ţiganul cu scripcă,
Dar acu, bătrân aşă,

Dragă mi-ar fi şi cobză!

—Măi mocane dela oi,
Ce tot vii vara la noi,
Cum. în sat toți s'au culcat?

» —lo-ţi dau lapte, tii ce-mi dai,
Că-ţi pasc oile prin scai?
112.

Frunză verde busuioc,
„Mam fost dus la iarmaroc,
Unde-s de vânzare toate

umblat

cu

poate».

Puică vream de cumpărat
-

— Măi Române, ia să-mi spui :
Mândre, de vânzare, ştii ?
—Mâi voinice, n'ai noroc,

Mândrelele se vând

pe

Şi se dă-arvuna "nainte,
Dacă vrei să fii cuminte!

poame !
ţâţă,..

din

guriță!

116.
Cine ştie slovă veche,
Mă sărută la ureche;

Făr” de:unul

loc,

în tot satul!

117.
Cine trece ?n iminei,
"TuAi badiță, .ce mai . vrei?.
Cai cerut şi-aseară gură,
: Când eram în bătătură,

ŞI ţi-am dat de-o sărutare,
La popasul din cărare!
118.

«doar şi

Şi ?ncă alta de lăsat.

două

Slova veche azi se uită,
Şi se uită sărutatul, :

III.

Şi-am

E
poame,

Cum

nu

sunt o

floricică

"La o fată frumuşică,
Floricică, călătoare,
-- In zile de sărbătoare!

ă

19."
Frunză. verde trandafir,

Na-ţi, leleo, din ist chimir

Sapte galbeni să-ţi 'ieai salbă,
Și în cap batistă altă!

|
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"120,

Mândruleana

mea

cu dor,

purtau și.le purtam,

Cu ele mă fuduliam!.

127,

Nu mai trage din fuior;:

“Fă fuiorul canura, “
“Nu mai trage cânepa; .
Fă cămășide burangic, -:
Fă-mi şi mie- un ilic!

Frunză verde liliac,
Sărmanul -omul sărac !

Pluguşorul dacă-şi pune,
Samănă grâiele bune,
Grâul bun,

121,

Fata azi nu se mai cată,

De păcate și bogată,

Toţi se uită m ochii ei
Ca la cei doi bujorei,
La mărgele şi cercei!
„122,

—Mamă, lasă-mă în sat,
Că vecina mia strigat,
—Bate-o focul de vecină,

Nu se cată prin grădină!
123:
Frunză verde arţăraş,
Mă urcai

în zărzăraș;

„Zârzăraşul

s'a uscat,

“Românaşul

mia lăsat!

124.
Frunză verde teiu dubit,
Cu tine cât am trăit, .

Ai fost, lele,'cu dreptate,
Cumie

pe la noi în sate!

25
Vântul bate cu furtună, .

Mândra mea par'că-i nebună;
-Eu o ştiu, mi-o strâng în
„braţe,

ŞI mi-o leg în patru-aţe,
Ea nu vrea,

nu: vrea de loc,

„ȘI eu văd că n'am noroc!
126.

Unde-s tinerețele,.
--Ele,

sărăcuţele,

bună secară,

Şi-i răsare-un foc şi-o pară!
128.

Când e omul singurel,
“Nu-i mai rău nimeni

ca el;

Când trăește omu'n în gloată,
Rău o duce viața toată!
129.
Măiculiţa vitrigă,

Te pune la îndrică,
S'o dăscânţi sara cun băț
Şi noaptea cun făcăleț,
lar ziua s'6 pui la hâţ!

130.
— Frunză verde grâuşor,
Mi-ai venit cam târzior!

— Târziu, că venii pe deal
Şi valea-i din mal în mal!
|

—Cum

I3I.

i

nu te mai văd olog,

Să stai noaptea în bârlog!

—la, mai umblu ca să scap
Și-o să-mi ieau lumea în cap!

132.
Fetiţo, fapta ţi-i grea
Şi-am să-ţi dau osânda mea;

„Desai tăcut, să-mi dai pe mână,
Gura ta pe-o săptămână!
133.
Bine, Doamne,

cai lăsat,
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- Să trăească omu 'n sat, |
Caltfel “sar sălbătici

"1.40.
Dacaș face tot puțuri
Şi-acarete cu ţurţuri,

Şin puţin Sar irozi!
134.

Păcatul

“Leliţico dela Eşi,
Nu pune: bumbi la-cămăşi,

135

Toate-s bune, bune fie,

flori şi cu veselie,

“Voate-s mândre, toate, toate.
Când în, toate-i sănătate !

Şi pe vară şi pe fină,
Ori

a fi numai

42

o vină!

136.
Joacă, leleo, joacă bine,
Văd că tragi mereu la mine;

Joacă că ţi-oiu prinde bine,
Când m/oiu prinde lângă tine!
137.
Crişmă'n deal și în crişmă'm
vale,
Nu-i lucru de căutare; ;.

Crişmă'n margene de sat,
Nu-i lucru de lăudat!
138.

iertat,

II,

Cu

Nu știu-a
fi ori nu păcat,
Când te-apuci de sărutat

mi-i

Și fetiţa cu bărbat!

“Ca bumbii ascunse ţin :
Bogăţiile din sân! .
3

|

nu

Co fetipam sărutat!

Ş.

N'am nici vin şi nici rachiu,
Zilele să mi le ţiu.
Am o mândră, mândra mea,
„Care-mi. mai ţine. viaţă.
Când mi-i sete, o -"ntâlnesc

Şi setea mi-o potolesc,
Din sufletul fecioresc!

139.
la grăeşte către mine,
Mândro, că tu ştii mai bine:
Ce "'nsemnează dragostea,
De mă fuhăești aşă,

De cu seară .până'n zori,
Mai ales prin cântători!
1. Şi "n putinţă vreme) sar (pierde).

Vorba mea se duce'n vânt,
ȘI voi trageţi la pământ;
Vorba mea doar nu vă doare,

“Trageţi câtu-i sărbătoare !
143.
la tendură şi mă lasă,
- Că-mi-i inima acasă;
la tendură şi mi-o pică,
ŞI mi-o lasă fără frică!
Id...

Dacar fi să mă prefac
Şi ce-ar fi să mă prefac:
Face-m'aş un metișor,

Si mă puien sânişor.

Şi dacaş fi mândră floare,
Mar pune la țâţișoare! .

Ip
Frunză verde și-o peteală,
Mândra mia datde sumiteală ;

Eu o chem în deal' la mine,
Ea-mi răspunde că nu vine,
„Dorul

meu

eu

să

i-l. duc,

Până când-nu mă usuc!
146.
Ii

De avere nu mă plâng,
La copii averi să strâng;

Am

nevastă și căsuţă,

Și: vin. pentr'o plosculiţă !
147.

|

Că-mi joacă puicuța
154.

Peste mine ce-a venit!

Nevasta s'a îndrăgit
De-un ţigan cu cobza mare,
Care-o ţine în cântare!
148. -

Pentr'o sleamă de rachiu,
La crişmuţăn deal mai viu,
La rachiu aș da mai rar,

Leleo, leleo, mă usuc,
La vlădic am să mă duc,

Ori trimit un puiu de cuc,

Ca
Ca
Să
Ca

să
să
mai
să

ceară voie bună,.
te sărut o lună;
ceară şi perman,
te sărut un an!
I5Ş.,

Viu la fata de crişmar!

149.
- Geaba caţi la udătură,
Când

n'ai vin în bătătură,

ŞI crişmarul te despoaie,
Dacă

n'ai. vin în căsoaie!

150.
Mă-sa n'o lasă la poartă,
Că se poartă cum se poartă
Că se dă după portiţă
Ca să-mi .poată da guriţă;
Fată vrednică ca ea,

Pe lume nu sa află!
IŞI.
Lasă grija banului,
“Banu-i: ochiul dracului!
Puişorii nu-i mai prinde
Şi la boieri nu-i mai vinde,
„Ci mai bine-i jumuleşte,
"Să mâncăm şi să bem vin,

""Caşă pus-amsă trăim !
152.

Mândro, iar la 'mprumutat,
Am venit la sărutat!:
Că la toacă înapoi,
i-l aduc iar inapoi!

153.
Ziceţi câtu-i hora largă,

dragă;.

Ziceţi iute, zicere-aș! . Cât are draga coraș!

Dacă-ţi place fata mare,
Să te-aştepţi la supărare ;

Dragostea de nevestică
“Îţi aduce

mare frică,

lar dragostea de vădană,

Nu

te lasă

nici

Co

rană!

156.
Că leliţa-i lucru rău, .
“Se jură pe Dumnezeu

Că pe altul n'a iubi, Cu altul nu s'a "mtâlni!
Ochii ştiu și gura gură,

Gura spune,

ochii fură;

Când te fură şi pe tine,
Fură şi pe alţii bine!
157.

Mâna-i rea, că-i lucru rău,
Glasu-i dat de Dumnezeu,
I-ăuzi,

ia! -

155.
Hai cu toţi, flăcăi şi fete,
Să "nvârtim “hora cu sete ;

Azi cu toții, pân”

de-apoi,

lar de seară câte doi!

-

159.

Placu-mi banii, bogăţia,

Dar ia lasă-i la pustia ;,

Cu avere nai ce face:
Când fetele nu-ţi dau pace!
"160.

Grădinele-s plini de flori,

T6Ş,
Valeu, valeu, fa leliţă,
Ia vino pân'-la portiță,
In pestelcă şi 'n catrintă,

„Să-fii fată de credință!

- Fetele roesc la hori, Şi:apoi

zici că nu

Fetele

"166.

trăesc,

Fetelete invârtesc,

—Să mă laşi să te sărut!
—D'apoi prea mult mi-ai cerut!
— Da nu vrei, de te nu poţi?
— Pentrucă nu las pe toţi!

te "tineresc!
161.

Vinul rău te otrăveşte,

Dar „tu vezi de potriveşte,
Nici prea-prea, dar nici
' de
|
loc,
Dacă vrei să ai noroc!

167.
Ea leliţă ochieşancă, .
„Păcat “că eşti Moldovancă,

Şi păcat că-s Moldovan,

Că n'ai să peţeşti un an!

„= 162,

168.

Doamne, Doamnen Nico.
reşti,

Tot să stai şi să trăeşti, .

Cum trăești în Odobeşti;
La vecin, deja cu- vin,
|
La vecină, . plosca-i plină.
La cumătra de-ai intrat,

169.
Tot le joc pe rând pe toate,
Pe fine „şipe nepoate ;

ȘI mai ai și de umblat!

Dar să vădla isprăvite, .
Că doar jocu-i pe plătite!

163

170.

Hai să dăm cât mai putem,
cât mai

vedem

Că. dacă s'a însera,

—S'a

inserăşi s'a 'nnoptă,

S'o tulim

încetinel,

Dar acasă nici de fel:
Pe la casele cu fete,
Sprintene și "ncinse ?n bete!
164.

Sâ mă bată Dumnezeu,
Câ nu sunt vrednic şi eu!
Unii joacă câte-o fată, ..

Eu joc două dintrodată!

Nu mai ştii când ai plecat

: Să "nvârtim

Ochii şi sprincenele,
>

Aistea-s belelele !

Decât să șezi co urită,
Să te căeşti vreme multă,

Duce-ai bine co fetiţă,

Când lelea te părăseşte,

-

.

Pentru ochi, pentru okraz,
Ți-i mai greu şi mai năcaz!
I7I.

De ţi-ar da ori nu guriţă!

172.

- Vinulcă se oţăţește;
Am să-l beau acum

”

mai bine,

Câtu-i lelea lângă mine!

Mereu

lumea mă

întreabă

Șiri răspund. că 'n'are treabă,.

310:
Câ-s voinic şi joc nătânga

Și la dreapta şi la stânga!

RVE

Hai la: joc, la joc, fetiţă,

a

Şi pe-a ta și pe-alteiă!

Haideţi fete și neveste,
Ziua de-astăzi nu mai este,
Joc ca astăzi n'o să fie, Nici chiar la Sântămărie ;
Brâu de-acesta, cu noroc,
Nu găseşti în iarmaroc!

174.

180.

Şi.-gura ţi-oiu sărută,.

„Şi pe-o parte și pe=altă,_
-

-

„179.

A

Că mi-i sete de-o guriţă,
Jocul eu că l-oiu purtă,
-

Si chiuim,

„Astăzi 'să' ne veselim !

— Spune, fiico, un'te duci
"Şi seara. târziu te culci?
— Maică, ce fei dentrebat,
Nu ştii că mă duc în sat?
Maică, măiculița mea, --

Mult îmi place brâuleţul,
Sâ-l învârt cât sătuleţul,
Şi să baţi colea cu sete,
". Cum

ai fi legat cu bete!

P'apoi cum!

De-ai şti, nu m'ai întrebă!
175...
Flăcăul pentr'o guriţă,.
Cată geaba la portiţă.

Lucru-i greu până ţi-o sterge,

Că pe urmă treaba merge!

Pâcat că nu-s cununat, |
„Că de mult 'te-aş fi lăsat.
“N'am mai face logodnă, *
Bună seara, draga mea!

177

,

„Numai lin şi lin şi lin
Ca soarele pe senin,
Ca luna prin nourele,

Ci la fete îndrăpite;
Meserie-am Învăţat. .
1$2. |

“ Unde-i

vinul mai gustos

Şi traiul mai drăgostos,
Unde-i locul nimerit
Pe

pământul

înverzit,

Subr copaci, pe la răcoare,
Acolo grija că moare !
„183.

mele !

Cine tace,
Rău mai. face
Şi-acela de om nu face;
Sâ cântăm
„Şi să jucăm,
|
-

-

Mă grăesc vecinele
Cam

178.

- Să cântăm,

" Frunză verde alior,
Mult aş da să fiu doftor,
Nun spitale urgisite,
Cu nevestele din sat!

176.

Ca dorul: mândruţei

“181.

băut gâinele;

Darâ când mvoiu mâniă
ȘI cocoșul mi l-oiu bea!
184.
Frunză verde trei alune,

Dragă mi-i crişma "n pădure,
Fâcută numai din bârne;

Vinu-i bun şi pipărat,

Gâci pe cine ochi-am pus?
Și băâteă- și dârdâiă :
Am pus ochi pe dumneată!

Nu-l pot bea de supărat;
Vinu-i bun și oca-i mare,
Bea voinicii de călare; .
Vinu-i bun şi oca-i mică,
Beau voinicii de se strică!

9.
—Placu-ţi fete, ori nu-ți plac,

(Pentru sfârşit, vezi no. 53, p.

Intrebare

185.

Foaie verde tir de crin,
La crişma lui moș Marin,
Beau călâraşii la vin.
Călăraşii ne "nvăţaţi
Beau cu caii deslegați.
Dar Marița crişmăriţa,
Scoate vinul cu cotița
vin,

măre,

$

Acasă ţi-i nevasta?

Spune-i că o chiam” a mea.
Nevasta mea-nu-i acasă,
D'apoică şi-a ta-i frumoasă!
193.

156.

la dă 'ncoace plosca ta,

Badea ci-că-mi are treabă

Și de asta nu mă 'ntreabă

Câ doar seamână cu-a mea!

Ce mai fac, ce robotesc,
Cu cine ibovnicesc.

19,
Cine bea și nu se lasă,

157.

188.
Ochii văd, inima cere,

Ce folos când n'ai putere;
Intre mine şi "ntre ea,
Şade dârză -maică-sa !

Rău-i pentr'o crișmăreasă.
Cine nu-mi

Că altă pomană n'am,
N

„190-

Ineluş,. învărteguș

bea un

pahar,

“Bun ar. fi de-ar fi crișmar!
N
195.
Fetei dela târgușor,
Nu-i plăcui că-s Liutor;

:

Şi fata din satul meu,

Tot îmi strigă că nu beu,
D'apoi da!
196.

189.
“Să beţi, să mă pomeniţi,
Cât în lume-o să trăiţi;
Zile mari eu le fac hram,

fac.

Mâi, voinice, dumneata,
Ascultă-mi şi ruga mea, -

se omoară.

Frunză verde bujorel,
Rea ţi-i viaţa singurel;
Cum nu dat-a Dumnezeu,
Şapte fete pe-un flăcău! .

nu-ţi

192,

Şi mi-l toarnă prin pahară,

La

eu

— Placu-mi fete mi-ar plăceă,
Că doar asta-i treaba mea!
Isa, isa-sa!

:

i

!

Leleo, dă-mi cofița 'ncoace,

„Dă-mi şi nu te mai preface,
Ca să sorb din sorbitură,

lar de seară ?n bătătură,
Am

să ţi-o pun eu la gură!

|
„Foaie

197.
verde luruscă,

j

Ş

Nici cât firul

“ Zice cuscrul catre cuscră :
„_—Amunleu, pe-acela-l beu,

de malaiu!

--De placul lui socru-meu,
lea şi tu vin de-o pară,
Pentru

biăta

Frunză verde poamă neagra,
Zi -ţigane, zi să meaigă, .

cuscră-ta |

Zi

“Frunză verdd
“Am

şi-o răchită,

mâncat aseară. pită,

Pită dela fată mare *
„Cu piper şi scorţişoare !
Frunză verde merișor,
Am băut și vinişor,:

Cine bea și veseleşte,

De pacate nu gândeşte.
Dumnezeu

S'a _veselit,

Când. pamântul l-a zidit,

Dar navei cine să fie
Cu dânsul la veselie!

__200.
„

Câte-au fost, câte sau dus,

- Nu sunt stele pe cer sus;
" Câte-or fi, câte-or veni,

Până când s'o isprăvi!
- 201.

Fetele m'a "ncărunţit,

“Nevestele nau albit,
Dar cine m'a "mbătrânit?
Fără mândra de pe vale,
„Fără nevasta din cale!
- 202,

Leliţico, cap ușor,
: Ce, nu crezi că-ţi mor de dor?
Leleo, pasere uşoară,
Nu-mi veni la inimioara.

Floare, floare de pe plaiu,

tare,

zi aşă,

204.
Cine, maică, mi-a fost tată
Șă-l cinstesc o viață toată?
Cine-a fost, maică, părinte,

Dela puica din ulcior,
De credeam can să şi mor |
199.

mai

Sa ne vadă şi lumeă ;
Numără bătaile,
Să răsune văile!

_

Gândurile i-au fost sfinte,
Zâu aşă!.205.

Eu Român cu cinci copii,
- O'ntâlnii, aseară ?n vii.

Eu Român cu” fată mare,
O ?ntâlnii pe la carare;.

Ce "'nvăţai la tinereţe,

Mi-a slujit la bătrâneţe |
206.

Frunză verde merişor,
Toate mi-s cu preţul lor,

Dar guriţa n'are târg,

Că fetele nu se plâng,:

Nici de fel!

207.
Densurat m'oiu însură,
Şi nevastă mi-oiu luă, -.
După cum mi-i voia mea!
— Da bâdiţă, ia mai stai,
„Că ţi-s vecinii cam. răi!
3085.

la nă fii aşă de rău,
Ca te vede Dumnezeu.
Şi mă tem, s'o supără,

De nu te-i astâmpără.

-

313

-. Lasă şaga mai de-apoi,
Când

om fi noi amândoi!

Vine vara, săracă,

.Şi-oiu să beau cât oiu putea!
216.

209:

Frunză verde ismă creaţă,
Nevestica cea îsteaţă,
Cum de n'am şi eu mustață,

Că şi dânsa mult te 'nvaţă!
“Drumul!

- Neiculiţa mea vecină,
Crede-mă că n'am eu vină,
Şi nici că nam săturat,
„Dar mi-i friză de bărbat,
Că bărbatul ţi-i cam rău

Şi mă prinde la dudăzi
Și-a fi vai de capul meu!

210.

Leleo, rogu-te frumos,
Ca să-mi vii la firtimos;

Leleo, bine te-am rugat,
Dar să-mi vii pe la 'nnoptat!
211.

217.
Cine are viers şi cântă,
Îi pare ziua mai scurtă;
Cine are vărs duios,
Pare-i traiul mai frumos !

Fruză verde busuioc,
Tot eu omul cu noroc:
Una las, alta "'ntâlnesc,
-

Altele mă zâpăcesc!

218.

Cât am suflet, cât am gură,

Ți-oiu veni în bătătură,
219.

„212,

"Tuciu-iu |
—Nevestică
Nu

subţirică,

ţi=i frică de nimică?

—Ba mi-i teamă, teamă mi-i,
Când de când să nu mai vii!

213.

a dat de ce i-i dulce,

Nici cu popă

nu

Zilele nu ţi-oiu luă;
qi-oin fură eu altcevă,
e se fură de flăcăi,
Dar

Omul când nu judecă, Tioaga i se 'ntunecă;
Când

Scumpa nenii Mărioară,
“De te-oiu prinde n ulcioară,
Tu cu zile năi scăpă,.

ăi duce,

la aşă, aşă!
214.

Ş'apoi doar ce mai poftesc?
Aş vrea iar să 'ntineresc!
l-auzi mă, rușine mă!
„215.

Sa dus iarna -cu omăt,
De-acii nu mă mai îmbăt.

„o

nu

de flăcăii răi,

:

Auzi, leleo, măi!

,

220.

Trăsnească-te Dumnezeu,

Că nu-mi faci pe placul meu ;
Trăsnească-te mai de-apoi,
Sâ ne luăm amândoi.
Acum

dacă te-a trăsni,

Nam

pe cine mai'iubil
221.

Dragostea prin cele tinde,
Niciodată nu se prinde;
Numai dragostea de-afară,
Nu-ţi pare de loc amară!

hi

”

i

"223,

0

Flori la cap.şi flori la sân,

“Nu le cheny

“Fata mea-i fată de treabă,
Numai de gură mă "ntreabă.
Ştiu că-i place, tare-i place,

223.

Frunză verde peliniţă,
Dragă mi-i o. copiliţă,
“Cu

_* De omul sărac e'bine,
Că pleacă pe la vecine, ...
Tot. cătând să se "*mprumute,
vecină so

obraji ca doi bujori,

Cu doi hoţi de ochişori,
Nu-i așă ? Așă e mă!

sărute!

230.

224.

„ Lelea noastră cea frumoasă,
Şede ziua mânioasă,

Fetele de pe la sate,
Se las a fi sărutate;
„Iar cele dela: oraşe,

“Şede

și se tânguește, .

lar seara ibovniceşte !

"Poartă dragostea *n răvaşe
Şi de mine-s păgubaşe!

„231.

225.

„De când lelea-i măritată,
De jurământ îi lăsată;
Cu ibovnicul dintâi;
Duce viaţa cu temei;
Cu bărbatul s'a *nvechit

. Frunză” verde. ghiocei,
Vina nu-i a bădicăi,
Că bădica-s'a lăsat,
Vecina l-a fârmăcat,
Cartea semne că-i nebună,
Omul care se răsbună,

Și dragostea a. 'nceput!
Si

D'apoi nu-i de răsbunat,
Când dragostea mi-ai stricat?
226,

«.

257.

Dacă ai. vreo bogăţie, .
Grijă trebuie să-ţi fie ;
Grijă, mândră, nu aveă,

„Că ea-ţi poartă grija ta!
-.228,

„Bat fetele mărunele,
„Că ci-că-s feteşi ele;

232;

Hai cu toţi să dăm la peşte
ŞI să tragem

|

„Ce.
te uiţi așă, Ifrime?
Lasă-ţi puica lângă mine,
Co să ţi-o joc și eu bine,
Cum a fi şi lângă tine,
„Uite-aşă |

|

vin!

lume!

229.

Şi i-oiu da că n'am ce face!

"Pe

şi ele-ţi
Lume,

voiniceşte,

Şi-apoi, ca :să avem noroc,
Bate, măi, numa

"ntrun loc!

233..
+:

Bată-l focul de bărbat;

Că de când mam

măritat,

Seara nu m'a sărutat;
Dar îi bun şi ma 'ntrebat:

Mândruleţul cui l-am dat?
234.
Nu mai.plângă,
zău aşă,
Că și tu tezi mărită,
Şi-ăi. găsi şi tu bărbat,

„După chipul tău aflat!

235.

241.

Ce folos că eşti frumoasă
“Şi frumoasă, voinicoasă,
Cu ochi negri, două mure,

Veveriţă din pădure.

Că-mi eşti vulpe cam şireată,
Care 'nșeală lumea toată,
Câte unul rând pe rând,

ȘI nu-i poartă nici un gând,
Că-i păcat petru "nşelat
Şi chin mare ci-că ?n iad!
236.

Că le poartă Sâmbăta;
„Eu pâţitu-s, eu şi zece

ŞI m'am fript în apă rece
mai trece!

237.
Cându-i
Fetele nu-s
« Când le cei
Şi. pe urmă

. Te-aş lăsă, dar nu mă "ndur,

“Nu mă 'ndur ca să'te fur!
242.

Un”

te duci tu, fa fetică?

Pân' la moară,

vremea de bătute,
fudulite;
şi nu 'ndrăznesc,
intră iară,

Parcă se feresc de pară!
238,

Mândra mamei de fetiţă,
Să “ieşi până la portiţă,:
- Să goneşti hoțul. din poarta,
Să-l goneşti până 'n pădure,
Dar să vezi să nu te fure!
239.
Fată mică, mititică,
N'are frică de bădică; De-i înalt și mlădios, .
Pentru lelea-i tot frumos!

"240. Când eşti cu'n urit la muncă,
Inima ţi se usucă,
Puterile se sleiesc.

„Şi perii ţi "năpârlesc!

1. Obișnuit: spărieți.

3

mâi

bădică

Să mai macen dragosteă,
So mai dau şi altuiă!

|

După fete nu umblă,

Şi durerea nu-mi

Frunzuliță aluneă,

„Drăguliţă draga mea,

>

2
Mâi Jidane, dă cu noi;
Că miroşi a usturoi,
Dar:să

nu

te uiţi

la fete,

Că le bagi în spărietei
- 244.

|

Nu 'mai plânge, măi bâdiţă,
Că de-abiă-s o copiliţă;
Nu-ţi ascult nevoile,
Dacă-ţi curg lacrămilt,

Nu-mi place nici un flăcău
Şi mă crede Dumnezeu !
245.
- Frunză verde frunzulică,
" M'am trezit la ibovnică,

Când plecasem înspre moară,
„Cu sacul pe subsioară!
246.

Mândruleană, mândra mea,

Di "'ncoace supărarea,

Şi eu ţi-oiu lăsă pe mână,

Cântecul şi voia bună !

247.
Daca fi şi în iad aşi,
Cum se află 'n casa mea,
Când a fi să mă sfârșesc,
In cer am să mă trezesc,
In locaş dumnezeesc !

316
„1 248.
Dacă-i spui că

nu-ți

Pentr'o tată dela târg,
N'aş jură că n'am so plâng!

mai

e
place,
„Ea nu-ţi mai dă de loc pace,

Seara bună mi-aş luă,
Nu mă "ndur de dumneată,
Că ţi-i dulce guriţă!

Orice-ai spune, orice-ai face|!

„249.
—Măi bărbate; lucru rău,
„ Parcai fi şi-acum flăcău,
Până

sa

azi nu

"ntâmplat

Acasă să fi 'noptat.

:

i;

Şi nu ştiu când s'o curmă
Cu ticăloşia ra!
Şi-apoi dacaş vrea şi eu,
Aş aduce în locul tău!:
— Ba la asta n'ai gândi,
Că:bine n'ai nimeri!

230.
:.

Crişmăriţă
la. să-mi dai
Dar s'o' icai
Că ţi-oiu da

blestămată,
o /imonată, .
dela răcoare,
o sărutare!

2510

" (Comunic. de d-l D. Dan, Bucovina.)
a

|

„1356.

“Frunză verde de omag,
A dracului foame trag,
Pentr'un om

257
-- Bate vântul, mări, -bate,

“Bate vântul peste munte
Şi-aminoasă-a doruri multe.
Bate vântul vălurele,
"Şi-amiroasă-a dor şi-a jele,
Dela

locurile

Drăguţa nesărutată

258.

De nu-i ceri guriţă azi,
Mâni îţi face vreun năcaz!
Am

)

o boală și-am să mor,

Că-i boală de bădișor,
__Şi-am

să mor, că vreau, cevă,

“ Care-mi âre bădiţă!
|

253

Fata mamei, 'nu 't€ duce,

După cel cu .buza dulce,
Ori

după omul

frumos,

Că frumosu-i puturos !
Şi tu n'ai nici un

folos!

254
Pentr'o fată de oraș,
N'aş strică un bujoraș.

mele!

(Comunie. de d-l L. Mrejeriu,
Crucea-Suceava.)
-

Ca vita nețeselată;

„252,

care mi-i drag!

(Acelaș.)

|

Arde-mi-te-ar focul ii,
„De

trei ori te ocolii,

Ce, cătai, nu mai găsii.

„Cătai şiruri de mărgele,

ȘI papuci cu găurele, _ |
Cum îi plac puicuţei. mele!
(Acelaş.)

-

259.
Frunzuliţă trei masline,
Niciodată nu e bine,. --

"Să-ţi ieai nevasta cu tine.
"Foaie verde şi-o lalea,
- Când te-i duce undeviă,
Şi-o fi şi ibovnică,

“Şi-i vorbi cevă cu ea,
Şi te-a vedeă nevastă,

Și pricina că-i gată!

(Comunie. de d-l II. N. Țapu
Novaci-Gorj.)
îi

317
„260.

Patronlaşul, plin de zamă ;

Cum n 2Ş, A şi.eu răgută,
De-ar,.fi.'puşca de cucută,,

Daţi copii cu gurile,
Cam gătat minciunile ;

Bagă mâna după

Patrontaşul plin, de urdă!

ladă,

|

Scoate la „minciuni grămadă ;

(acelaș, II
sai

. Bază. mâna n secălău, i

Scoate. la: minciuni; „mereu;

„. Bagă mâna pe, “sup pat,
Că mai e un
„ (beclaş)),.

m

tt

„265:
Pentr'un puiu care mi-i drag,
“Trei zile de vară fac;
Pentru care mi-i urit,

sace legat...

Fac. un 'ceas'şi-mi pare mult !

“ză.

.

„(Aelaș),

ate

is

de

Auzit-am,. auzit,

Neică, neiculiţă,
Auzit-am o minciună,
Neică: neiculiță1, ...i.
Că Mureșu-i-i apa "bună, A
Cine bea :se și cunună.- Hai să, bem,. mândro, şi. noi,
Sa-ne. luim amândoi! -.

—Floricică naramgie,
Mult îmi 'zice lumea mie,
Că .tu-mi, eşti . drăguță . mie!
— Lasă, lumea: să vorbească,
Numai puiul să-mi trăească!
— ŞI viţelul de sub vacă.
Și puica „care mi-i; dragă

(Comunic. de Păr. I. C. Beldie, Stoeneşti-Bucovina.)

„(Acelaş.)

261.

267.

Sub: stejaril rătezat,
Şade Ghiţă. jos culcat:

Las să-i cate; nuzi păcat,
Că i-a fost amurizat!
(Comunie. de d- IT, Popoici,
i Griviţa-Tutova.)”

o.

263.

„_ De-aș fi gras cât un buriu
„ŞI cu barba. pân” la brâu,
dragoste tot mă ţiu..
(Comunie, de d- ] L. Mr ejeriu,

, Crucea- -Suceava.) . » -.

a
“Cam

n aş. fi şi eu: icătană,
:

L Refren.

Să fie ţuică de prune !
i

lea-mă, Doamne, şi mă lasă,
- Unde:s neveste - frumoasă
Şi bărbaţii duși la: coasă!.
(Comunic. de d-t» L Niculau,
« Cor opceni- “Vasluiu. ).
ct

De-a-ar. fi pușca de. tocană,
,
i

| i . RI

Pamfile, Cântece de ţară.

Si

ia

Foaie verde de năut,
Toate vin, toate se duc,
Ce-am 'iubit nu: pot să uit,
Până m'o băgă ?n “pământ,
» lea-mă, “Doamne, şi : mă
ni
“pune,
Unde-s nevestele; „bune;.
Şi bărbaţii duşi în lume,

Şi-i cată Raruca'n Cap.

De

-:

„268,

Foaie veide inuele;”
Frumoase Sunt unele,

Şi nu le ştiu.vorbele, -:
Când se duc cu pânzele, Să 'mă duc după nuiele, !
Să-mi petrec ziua cu ele!
(Comunic. de d-l H. N. 'Țapu,
Novaci-Gorj.)
.

269,

ci

Cine joacă şi. nu, strigă,
:; Faceci-Sar gura strâmbă, . N'ar mai ave mămăligă,
N'ar mai aveă bani în pungă!

274.
—Un'te duci tu, măi GheorMae
ghiţă?
— La Craiova, Niculiţă!

— Gheorghiţă, dacă te duci,
"Puiculiţei ce-i aduci?
— Am să-ţi ieau, puică, cercei
Să te 'mpodobesc cu'ei;
Şi-amsă-și ieau, puică, mărgele,

Sâ te 'mpodobesc cu ele!
275

(Acelaș.)

270.
„=:

Ia- mai

— Frunză, 'verde apărici,

zi măi. scripcăraş,

« Că ţi-oiu da un creițăraş;
[ar de-i zice binişor, ...i-.
Eu ţi-oiu

da un

„Ți-oiu svârli şi-un
(Acelaş.)

Cu fluturi câţi a'mcăpeă! .

puișor;--

Şi de-ai: zice cu-alean,

:

gologan.

n

n.

E

ă

î.

276.

.

271.
Zi, badeo, cu fluierul,.
„Că ţi-oiu coase gulerul; :
Astăzi, mâne, .coase-l-oiu,
„Cu telega cu doi boi!
(Acelaș.) - :

Frunză

Dumnezeu

-

Foaie verde trei măsline,
Fata care. joacă bine,
. Strânge-o, ;neică,. lângă
tine,

Strânge-o -bine de mijloc,

C'âi prea subţire cu toc!
(Comunic,

de .d-l D. Mihala-

Muscel.)

273...
Vecina de lângă casă,
Niciodată nu te lasă!

verde teiu

dubit,

m'a potrivit

Intr'o. groapă cu urzici, .;

Ce-mi făcu pielea beşici.:
Mâ dusei la sărutat,.

Ș

Nu puteam de scărpinat,
” Şi-am Stat numai pe la gard!
277.

272,0

che, jud.

.

Ce lucrezi Catinc aici?
— Lucrez.la câmeşa ta,
: Cu aţică de-o. pari,

pe

;

-

* Frunză verde paiu secară,
Mărioară dela gară,
“Cum

ai: rămas

tu vădană?

—Da's vădană şi frumoasă,

Cu trei copilași.în braţe.
Unu-l
E] ştie
Unu-l
El ştie

chiamă Constantin,
drumul la trin;:
chiamă Neculai, .
drumul la rai;

Unu-l chiamă Ghiorghieș,
El ştie drumul la Eș!

319

pi 279.

- 278.
“Viorică, vioreă,
Ce-ai crescut în 'calea

mea,

Aşă “naltă
ă,
Potrivă de subțire
seama mea!

-!

_B. — STRIGĂTURI
-

„

aia

Tot uşor, că-i binişor, :
In fundul pabarului,
Sănătatea omului! . ;
Dia
a)

MUŞCĂTOARE
-

i

pi

“1In ciuda fetelor şi nevestelor:
ru

le!

$.
.

Ce mă

Că mi-s pantalonii răi?

Am .acasâ

două oi,

Şi mi-oiu

face alţii noi!
(Viltoteşti-Fălciu.)

N'am

»

Cât-am umblat
pe la munte
>,
>
ate
.
Nam văzut .Caici urite!

văzut Caici căscate; .

ga
Săracii boii cornuţi,

Săraca nevastă-mea, - : .
Cândîi ard câte ună,:.
zic eu, zice şi ea!

(Comunicată de A-l M. Lupescu,

J

-

2

Cum

.

Cât am vint prin nouă sate,

râzi, lelițo, hăi,,

Bogdăneşti-Suceava.)

3.
Frunză verde trei aluni,
In grădina 'cea cu pruni,
Fac fetele rugăciuni, .
Sâmbătă, Duminică, Să se poată mărită!

.

“Cum

însoară. niște

* Săracele sutele,

“Cum mărită slutele!

muţi !

.

-

Te
: „Iu-iu-iu pe Dealul gol 1,
Că mireasa n'are ţol,
Da” i-a face mirele,
Când a tunde cânele; ':
Şi l-a tunde după cap,

Ca să-i pară ţolul lat;

ŞI l-a tunde la spinare,

Ca să-i facă ţoţul mare!

:

8.
qe

„-

.-

Mărită-te borbotină,
Nu şedea fată bătrână,

Că și dracul sa "'nsurat,
Şi tu nu

te-ai măritat!

Fetele dela Galaţi,
- Cu papucii cărărați,

Cu bo: buni de plugărie, Ară fâlcii de moșie.
Șoldarana,

1. Dealul gol e colţul de răsărit-miazăzi

nisipoasă.

.
i

al moșiei Țapului, o parte

?

320. -

- Şoldarana,

Ie

Ghioldarana
Na.«la: puca;: țucărele, PE

Ici îi tină, ici îi glod,

„ci misi. bărbăţelul. mort.
"Ce să fac .ca',să-l; desgrop ?2

Na! i
i
Fetele din. Buciumeni;; „

Cu nasul de buruieni!
Şoldarana
Şoldarana
Ghioldarana
Na la ţuca, ţucărele, „1,
Na!

1,

Fetele din Ceinicari,.
Cu nasul mâncat de cari.
Fetele dela Odaie,
Cu buricul ca de oaie.
„Fetele din Bivolari; +
Par'că-s, tete- de: ciurari..:"
Fetele din: Negrileşti,:.ş:
“Svârle, icu i crăci'n- fereşti] -.
Feele dela Nârteşti,

Ia să ?ntreb pe. protopop.

Protopopul ce mi-a spus?
— Cine
SRI

moare

.
ceafa
se
.

7 sii

Varianta

Cum să fac ca să-l desgrop ?7
Co să-i vând izmenile,)
Şi să-i. port pomenile ; : 4 ,
Și să-i vând şi pălăria, :
Să-i: ridic”; şi pana!
Tar ianta .

dă ps

“Şezi” cu mine, nu cu altul,
Măi, Mărândo, măi, !

"Ţi-a mâncat Tapul mânzatul,
Măi Mârando, măi!2
Şi vaca din bătătură
Şi-ai „râmas cu limba-n. gur
pt

io

|

Du- -te-acasă ŞI te la; i
Jenuţă, :fa,,-:-:: Că poate ite-i: mărită,
Ilenuţo, fa!
2
Cun- flăcău - de seama;
s
ta.
e

Să faci gardul de mărar,
“Cu parii de: leuştean,
Să viu la. voi

tot

mai rar j

La urmă de "pătrunjel,

Să, „Ru. „iai Vu nici. „de felt

"ci îi tină; ici îi i elod,
Ici mi-i bărbățelul mort,

Ce-oiu'să fac ca să-l desgrop ?
I-oiui, vinde -izmenile,.

Să-i ridic pomenile; :...::
„Şi-oiu să-i vând şi-o pălărie,
Ca să-i dau o leturghie. -Ș
Dar decât l-oiu desgropă,
Mai bine-oiu bea şi-oiu mâncă!
(Viltoteşti-Făleiu.)

Zis- -am leana: trei.lalele;

Am

o cârnă''de' muiere, :

Vai de păcatele: mele, -

M'a “mbătrânit fâră vreme !
Alta

zis-am

iarbă

grasă,

Când ai nevastă frumoasă,
Tot binele. ji în „Casă, ,
pi

Pa

1. Relren.
2. Refren.
Be “Refren.

1,

Ici iii tină, ici îi glod,
Ici mi-i bărbățelul mort,

Dă guriţa pe fereşti !
ui„gr mi. 9:

putrezeşte,

Care-i viu se veseleşte !
Şi să beu şi să mânânc
"Şi pe Pământ să mă spurc!

;
:

a

PI

..

,

pu

4. Se suprimă o var iantă cecuprinde vorGrba fiziiră, corruptie din frizură

|
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,.“Lumeazţi pare mai frumoasă,
"- “De sărăcie nu-ţi pasă.

lară eu cu: cea zăludă, :
Nici Dumnezeu nu-mi ajută !

Nici mâncarea

nu-i mâncare,

: Nici purtaea nu-i purtare,
Umbla

„Nici

ca: o arătare, .-i

un': Dumnezeu
nu 'arel
.
(Negrileşti.) A

lară- cea din: Dorohoi, +

„N'are: poale dinapoi!:

"=" (Negrileşti.): * -

17.
-: Hora-i *mare,- fete nare,
Cau'murit-de gălbinare';

Câte runa :ce-a: rămas, 2
„= A" pus" tulpanul :pe nas!
1

a
- “ Femeia „care iubeşte,

Spală. noaptea şi cârpeşte,

Dimineaţa leagă capul, -.
Să n'o priceapă bărbatul!

Dar bărbatul dracului,

Dă în' cornul capului,
-Sparge -cuibul dracului | !

ag
: De

când.

pei

a

i

bărbatul s'a dus,

„Nici un fir n'am pus pe fus,
Cinci ocăpe gât s'au dus.

La un.fund de poloboc,
“Am lăsat furca zălog. |;
„Mai dă, domnule, o cană,

Am. scăpat fusul pe vrană !
15,

Mă dusei la soacră-mea,

Sâ văd zestre-ce: mi-a! da :

- Soacră-mea cum : mă ':vede;,
"Ea la masă mă punei,':
Dar: mâncare” ea ce-mi da ?
Mămăligă

pe-o surceă,:.:

Lapte acru" 'ntro 'luleă !!
„ie

AD

leşi, nevasta, de sub

pat,

i de-acum nu te 'mai bat,
„. Cm îpus gârbaciul pe moiu,
"ŞI tetoiu bate: mai de-apoi!
"1-20,

' 2 Sărmanul, bărbatul meu,
El muncește şi eu beu';
El munceşte

la: Galaţi !

Și eu beau.cun dorobanţ ;

Bată-l focul de' bărbat,

Că n'a, fâcut patul lat,"

Să "ncapă şi celalalt, .
Celalalt care” mi-i drag.

Şi “l-a făcut dintr'o blană,

Si n'aibă nici o. pomană.
„4216,

Scurta, berca dela: Eşi,

N'are poale la cămeşi ; aa

1. Se pronunţă

18.

sahagnila,

El munceşte la Brăila
-*- ŞI eu beau cu: sabamila;
"-“EL munceşte cu' sudori

Și eu'beau cu roșiori;
Câte păhăruţe beau,..: i:
Atâtea ciomege ieau ; |

Eu le beau și neplătire,
EI le: dă. nesocotite!.

21.
Merge nora -]a fântână
Cu cămașa soacri'n mână

:322

Şi-o. afund'odată ?n, baltă
„ Şi-o: aruncă. peste. poartă :+

—'Ține-o, soacro, că-i;spălată!

—Aş mâncă şi cu tărâţă,
Numai să-mi. zici: „cuconiţă !
Gad, Tecuciu.)
;

+ 22.

„“Harnică-i, nevasta mea,
Harnică-i, dracul so iea,
Că ntro lună ţese-o lână
Şi. "ntrun „an. ţese-un.. sumân,

-

-: Ca

una-i mai

frumoasă,

Şi aceea-i căpăţinoasă !
Variantă.

Câre fete 'n sat la noi,
Toate-s bune de :cimpoi;

nevasta cu. bărbat,:

„Când -mai are şapte 'n

pi

“Toate-s bune de cimpoi;

„ Numai

ce
pi

23,

28.

„.. Câte fete "m sat la: noi;

sat,

Pe sub pat nu mai încap,
- Prin tindă se.trau de <ap.

Mai, este una de popă,

Aceeari. bună de tobă! Q

In cel. coltişor de. vie,
"Acolo

nu

se'mai. ştie. |

. Şapte stau la cheotoare,
Cinci iîşi dau palme pe-afară !
dada

ace 24

„
PA

i — Teliu pe la Hârlău,
+ Dar

Lionică,: puiu de. curcă,
la, ţaţa de te. culcă!

-.

“Nizureşti.) .
pu
Pa

.

a

5

i

-.
laţi,

Dar fetele din Brăila
Îţi tot cer încoa' căciula,

Pân” ți--o vând în trei parale,
. De-şi "cumpără: portocale !
SE

la Huda, sburdă urda!

+ 25.
"Vin

Fetele dela. Galaţi .
Poartă -coc şi păduchi

„Oi, săraca fata mea, |
Cu mătura nu şti da,::
Bucate

nu şti gătă!:

* Dar la joc: se: şti” ndesă!

431.

pr
ta
E

„ “Taci mireasă, inu mai plânge,
"Că. la maică-ta te-oiu.

duce,

Când. a, face, plopul, mere
Şi răchita: vişinele,
2)
lar râsteul micşunele: az

Săraca nevasta mea,.
De e. bună, de e, tea,
Eu îmi țiu casa” cu ea. .
“Toată ziua la oglindă

Şi “gunoiul după tindă,

Atuncea şi, nici atunci! ;

Pune boii la tânjală,
Imi scoate gunoiu-afară !

42:27

132.

Şi. proţapul: mere dulci,.;

— Cuconiţă,: dumneată,

Borş cu: crupe ai: mâncă?

1. Se suprimă

apoi

o strigătură.

: Foaie "verde foicică, Are; maica de-o ferică ;şi

323

—————

Când îi poruncesc de muncă,

Işi iea perna

If

și se culcă,

Ori gândește tot .la ducă.
„Foiceă de lepădat,

Eu

Aseară mersei la! baltă,

Să trec în' partea! cealaltă.

o 'ntreb de măritat, .

Când'să trec, mă "mpiedicai :
Ce găsii când mă plecai?
O furcă c'un.fus în ea

Ea-mi strigă că n'a mâncat :

Se fepșește lată ?n pat

Tot gândind
Și tot dorind
Mândruliţa
- Drăgulia mea

la măritat
de bărbat,
mea, mândruţă,
drăguță,

- Şi-o urzea! alăturei,
„Festelită şi încălcită,
De ţesut neisprăvită!

Toată ziua se oglindă

Și gunoiul

pâni?n

„38

tindă ;

„Noră ?n casă de-oiu luă,
A aveă cine mă la. -:
Şi cine'mă pieptenă !.;.

Hat să. prindem şase boi,
Sâ mai scoatem din gunoi!

„(Vezi aici No. 31.)

.

39.

33.
Frunzuliţă dintre vii;
Are mândra nişte îi; -:
Trei sunt rupte, patru sparte,

Două nu se ţin pe spate!
-

34.

- Omu'n lume multe vede:
La o casă şapte fete, ina
Şi fântâna sub părere, .!.
Apă ?n cofâ nu se vede,
Cânele moare de sete!:
35-

-

Are

baba, ce să zic,

Are baba un bursuc,
După dânsul mă usuc!
36.

:

Joacă, -puică, nu te da,
Că te-a 'istovit muncă,

Toată ziua torci pe nas,
Ca pisica n'ai popas.
Noaptea săpi prin bătătură,
Cu iubitul gură ?n gură!

" —Hai, lele; să ne iubim!
—Unde

să ne întâlnim ?

—lLa părul cel retezat,

Unde asear'” am aşteptat!
„i —Hai, neică, să ne luăm,
— Ba: mai. bine-aşă. să stăm,
„Că: mai am vreo două fere,
; =: Cari inu-şi încap în bete!

qm.

i

—lLeliţcano, din Ploeşti, ,
Cu bărbatul cum: trăeşti?
_—Trăesc bine, ca cu dracul
Că şi-aseară mi-a spart capul ;

„Și mi la spart cun băltag,
Că am gură şi nu tac! :
4t,

„.

—Du-te, fată la viței!
—la lasă-mă, mamă-hăi,
Mâncă-i-ar lupul viței !
„.:— Duete, fată, la flăcăi 1

„—Tor.o

Să-i ajung,

fugă, mamă-hăi,
că-s nătărăi!

42.
Iu-iu-iu la. Călmăţuiu,

Luai fata 'lui Țuguiu ; ;
„ȘI-o, luai, şi-o pieprănai,
Dar la sură, n'o,cătai|,

+ —Nu-mi
—La

puneşi tu oftat!

coasă nu mă mai duc,

Pentru

tine

43!

“Sa

Nu mi da, lele, cu
« a piciorul,

beau de “necazul meu!

Că, ca mâne- ai. să-mi; duci
Dă

48. |

"dorul!

Foiie verde foaie lată;
'Omule,'eu sunt mai moartă,

Cânepa pică 'de coaptă !.. !

Când eram la mama fată,

lea-ţi coasa şi gresiăŞi-mi coseşte cânepă,

_ Mâncam turtă coaptă "n vatră.
lar de când m'am măritat,
Numai bătăi am mâncat!

„Şi mi-o vinde fâră preţ,
Că eu Lunea nu lucrez.
Marţi e. zi de sărbătoare,
Miercurea-i de fată mare,
Joia-i rău. de dobitoace,
Vineri, nici dracul nu toarce,
Sâmbăta .ne ghilosim,
„Duminica ne gătim |

45.
„Sus e cerul, jos pământul

Şi,etu, |proasto,, nai ştiut-o!
“la vezi, bavo: Dumnezeu,
:: Cum .cată- la. mine:
rău !..
“Eu îi spun că-i .şade bine,
Fa svârle „cu :cârpa-în mine;
Eu îi spun că-i șade rău,

Ea svârle cârpan pârău!
N

epo
i

e

Hai,

„i

ati

i

nevastă, la prăşit!

„:.—Valeo, rău m'am bolnăvit!
—Hai,. nevastă, la băut!,

—Bodaproste,

mi-a. trecut !

Fă “nainte că te-ajung!
— Hai, nevastă, la cules!
—Valeu, boala m'a întors !
Variantă.

— Hai, nevastă, “la prăşit!
—Baiu ! râu m'am bolnăvit!
—Nevastă, la secerat!

1.:Mă duc în.

mă usuc; i

Mă? în 1 crişmă ca: să beu !
—laca' mă gătesc și eu,

-

"Var ianta

Alăi bârbate, fii

1

cuminte,

lea cânepa și mi-o vinde,
Şi mi-o vinde fâr de preț,
„Că eu.Lunea.nu lucrez,
“Marţi îîi- zi de sărbătoare,
Miercurea-i de fată mare,

Joia-i pentru dobitoace, ;

Vinerea iar nu. se toarce,

Sâmbăta la periat,
De chite m'am speriat,
In pivniţă tot mam dus,
Pe fus

un: fir. n'am
“pus!
Bat-o focul, bat-o, cană,

Cam

nici

scăpat fusul pe vrană,

Când în dosul pivniţii,
Iaca sacul cu câlții,
Luaţi sacul - de- acoleă, -

Că-i dau. foc, „pe legea mea !

325
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Varianta”
3.

Pa,

„3 — Taci, '“'toanto,' și inu : mai

Zi

Bav'o' focul: cânepă,

::

"Că mi-a: scurtat cirța. mea!
Iea-ţi, bârbate, coasa ta. - "Şi te: du'la :valea rea;;
"Şi coseşte cânepă;
Și-o coseşte mai,de sus,

Sâ n'am ce pute pe fus.

Iea-ţi, bărbare, calul tău,
Şi-ţi du cânepa la ghiol,.
Poate c'o da Dumnezeu
Şi-o veni apa pe mal,
„Şi-o trage cânepa
''n gbiul,
Şi n'oiu face nici un țol !

în

..

plânge,

Că-i fi doamna curților
Şi stăpâna slugilor! . :

i

gaui

Măriucă, pânză "ncurcă !
“Plânge în palme şi-o descurcă !

m

paaii

„Fata mare, joacă ?n joc
Și nu poate face-un foc.
tă - " Wariantă,

N

49.

.
.

Nu pot ţese, nici să

cos,

"La horă 'mă "ndes, mă :”ndes,
Iar la furcă dorm
îşi 'b....

:*50.
Soacră, soacră, poamă acră,
De. te-i coace cât te-ai coace,
Poamă dulce: nu te-i face!
„De te-ai coace-un an şi-o vară,
Tot eşti acră și'amară! !

„Sa

"ntâlnit cun Turc că„.
lareş
—Bună ziua, Turc călare!

ţi-i toanta de vânzare?

1—De vânzare-i. sărmană |
— Dar. cât. mi-si .cere pe ea?

—O sută de lei bătuţi,
Celelalte mărunţele, ..: ..
Că am nevoie de-ele.
:
: - Turcul sta, tot socotiă,

Toanta 'plângeă şi oftă, .

Ştie numai: ce-a ?nvățat ::
Cum să steala sărutat!

54.
"Avut mama '0. copilă,
- Gura mamei, gură,:: -.i
Şi-a dat-o Ja "'nvăţătură,

Gura mamei, gură!

Casa nu mai: mătură,

Străchinile nu. spală,

-:

Să se. lea Duminică!
DR

-.:i

NR

r

o.

!

Ta

SS
Când sar ţese pânza. ?n
n
baltă,
Fâră iţe, fâră' spată,:

-”

Ar ţese şi-a mea netoată!
ş6.:

Pusei pânza după casă,
Câţi: or 'trece, toţi s'o 'țeasă!

».

1. Poreclă.
2. Refren.

Fata meaci. bună: de joc,
Şi nu:ştie. face foc,...
+

Puse. oala 'să se-leq, . ..”
Şi-o puse.de :Vinereă, -::

ŞI:

—Nu

7 ..

es o natră, rup o spată;
„Ţes un cot, îl svârl în pod,
Cine mi-o 'nodă un

Puse oala să se lea;
Au

fir,,

li dau un pahar. de vin;
„Printre iţe, printre: spată,

(Comunic.

iţe, printre. sul,

de

:

d-l. D.

Mihar

Varianta

4

2.

A dracw, nevasta mea,

Iarna grea, femeia rea,
Mi-au mâncat puterea mea!

Puse oala sâ se lea
Şi iarba crescă sub ea.
„Puse oala şi-un cazan, .

i,

Că nu sa lăut de-un an!

Câte sunt, leleo, pe tine,

Şi veni un porc râpat,

Toate-s făcute de mine;
„Numai tulpănaşul tău:
Acela-i de -bârbat-tău 1, -De-i cătă,. leliţo, bine,

ea.

„lache, Goleştii-Badii, Muscel),

59:

„60,

sub

Dete oala peste ea, - '-

„Paşte-o iapă şi-un 'cal sur!
1 i

bureţi

Și-o opări bine—ha !

Paşte-o iapă deşelată;

„Printre

crescut

O lupchită 1. de purceă,

Dee oala peste cap!
—Fire-al dracului de porc,
"Eu credeam că suflă'n foc!

-

Și-acela-i făcut de mine!:

-

(Comunie, de d-1N. 1. Dumitraşcu, Boureni-Do]j.)

.:

...]

„SI,

63.

„.Oi,. săracă coadă. lată,

Ce spurcat mare te poartă!

Oi, săraca nevastă,

A: pus furca pe tejgheă':
„Şi s'a pus la refeneă.: -

62.0

Sârmana' nevasta mea,;

»"—De

Puse. oala să'se lea,.. +!

Şi-o puse “de: Vinereă, ::"!

Să se lea! Duminica, :--i
Dar o brâncă 'de purcei, De oală se scărpină,
|

Oala că mi-o
- Nevastă-mea

Dar tâlhăraşul de fus,

La bărbat s'a dus şi-a spus:
;"— Bărbate, nevasta ta,:

răsturnă,

A: pus furca pe tejgheă
: Şi sa pusila- refeneă; :-Un fir-pe mine n'a pus,
„Trei 'ocă pe gât sau dus!
ț

lăcrămă ! |

“Taci, nevastă, nu mai plânge,

Că te-i unge cânda ninge,

ŞI (Pentru
teiiIa,sfârşit,
cândaveziplovă|
sfârşitul

.

.

..

Bărbatul cum auziă,
Drept la crişmă câ trăgea.

dela no. 1872.)

— Nevastă,: nevasta

mea,

Las'o la pârdalnică!.:
— Na bărbate-ocă şi. bea !
Arz'o focul cânepă,

. . Varianta |;

_ Frunză verde':de' alei,
Săraca nevasta mea,

Mai

1. Acela-i făcut.de bărbatul tău,

2. In pron. pop. în Țepu.

când bărbatul s'a dus,

Nici un fir n'am pus pe fus,
Trei ocă de vin sau dus!

|

bună-i americă!

ru

„a ti

327
64.
„Oi

S'a dus:tata cu opt boi
„Şi din opt a vândut doi,
" Mi-a luat rochie de mătasă,
Că poare ară și "n şasă!
- Are.tata şase boi
...

sâraca baba mea,

“Cum îi place mazereă,
lar la bob face potop!...

Şi din. şase-a vândut doi,
În târgul din Moviloiu,
- Să-mi iea mie papuci noi,

şi
Bată-te focul, lăcustă,

Că mai fâcut fâră fâstă;

Că șa şin p patru faci aratul! |

Fără fâstă, fâră polcă,

„Are tata patru boi :

Fără popusoiu de poftă!

"Şi din patru-a vândut doi,

La târgul din Moviloiu,
„Să-mi iea salbăşi cercei;
Aratul de popuşoi,

66.
— Joacă, fată, ce-i jucă,::
Du-te-acasă şi-i mâncă,
Că ţi-a fript mă-ta mâţă!
-— Lasâ-mă, bade să joc,
Cam râșnit în ăbltoc

II poate face cu doi,
A râmas tata cu doi
„Şi sa dus la Moviloiu

Şi-am pus mâncarea pe foc,
Să-mi fie pe Joi de joc!
!

Ţ
Co

Asta-i, asta-i leliţă, i
cunoaşte bădiţă.

Să iea pălăriide soiu.;.

Acum are-iapă sură
::
Şi fetiţă "n bătătură.
lapa, bade, ţi-o dau ţie,
_Şi fetița, leleo, mie! .

Lelişoarele pudrate -:.

Parcă-s „căţele 'cu lapte. j

Şi 'ncă și cu ochii-i face; .
«la vin, vin, bădiță 'n coacel»
Şi-i arată grădină,

Grădina cu cotituri, -:
“Bună de tăvălituri !
.. 68.

Pe dealu! la Dărmăneasa

"Mi-a mâncat lupul” neivasta,
Şi-o cătai cu lumânarea -

Şi-i găsii numai spinarea!
:

i

69.

unde-i
Sanda?

|

La târgul din Moviloiu,

Frunză. verde talpa cioarei

Se “mărită fata Chioarei, .
Și-o cunună moșul Strună !

:

„Foaie verde popuşoiu,.
1. Refren,

Când erai şi nu te dai, Leliţo, leliţo:â, 1 :
:
Nici o.ceapă: nu plătiai;:
Acușa te rumineşti,
Mai și: două le plăteşti.. .
Eşti dragă ilăcăilor,
- Ca uliul găinilor!:
-72.

— Ia taci, tată, binişor,
Că-i la Niţă pe cuptor!
70.

Leliţo din Valea-rea,

* Leliţo, leliţo fa,

A

— Tranda, manda,
.

i

71.

Fata popii din cel sat,
Şi. mai ieri, sa lăudat,
Care zestre şase boi ;
;

.
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>
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Da

Doi' nainte, doi la roate,

Doi la. mijloc nu mai poate;
Dinainte-ai ursului, + -)
i

:

d

Dinapoi ai lupului, .

Cei din mijloc dragului,
La mijloc, nu''sunt de loc!

78Hai, leliţo, ?n București,
- Săzţi fac salbă de ciuperci
Şi papuci de castraveți,

Să-ţi dau „vin din oale goale,

Fetele din Cotul-morii
"Sunt săraceşi fudule,”.:

Se'iubesc; pe-un sfert de pâne
Şi de, zece: bani "măsline.
“Sultan, -Suliman,
Păscar, năvodar,
îi î
Mărândică, dragul” meu.

74

|

Strigă, strigă, să s'aducă,

Fetele: din'. Valea-lungă ;
Ca oiţele la:strungă !.,i

a

Si

ai

i
Asta-i. lelea, ori auzi

lelea,

Ori, îi mama 'ciumelor ..

Şi boala flăcăilor!
PEDRO

76.ao

.

Culegându-și cânepă !;::Culegând-o mai de sus,..

Să. rămâie jos! de-un fus;
Culegând-o. blăstâmând..!
Și de mine: pomenind !';
77

Foaie 'verde şi-o'laleă,.
Mărită-m'aş; mărită; "Dar n'are cin” 'mă'luă!

Mărită-mPaş,vai de mine,
Dar nu mă iea nici un câne,
Măcar unul gulerar, ::
Să se: cheme că-i: bărbat !
-

apoi

za

[i

un cântec.

ma

i:

i

- . "Tata zice:să mă 'nsor,
Să-i aduc de ajutor,
lar măicuţa nu mă lasă,

Să-i. aduc pe. naiba m casă! 2
!

| E i

So.

e)

“După lelea 'mă omor! .
„„.De-o văd vacile ?n obor,
" Fug, “de “parcă le 'omor,

Și gândesc că-i boala lor.

lar un viţeluş tărcat,
Cun, curmeiu de, gât legat,

Mi l-a: rupt 'de: mi-a scăpat,
Și-a fugit pân”
a crăpat! *
Bi

i

Supărată, vai de ea,...'..|

1. Se scoate

ai

e
a!

De-ar mai :veni Sâmbătă,
Să-mi mai: văd ibovnică;

””

Și ciomege pe, spinare !

Insoară-te, bade, *nsoară,
Că

barba. mite

*mpresoatră,

Şi să ieai dragă frumoasă,
Ca să ţii cu dânsa casă,
„ Dar să nu-ţi

ieai vreo urită,

. Ori de-o ieai, dă-o de- râpă,

" Că-ţi dă mămăligă crudă

Si nu-ţi trebue nici urdă.
Chiamă 'mâţa s'o mânânce !
Mâţa zice. «miau» şi fuge,
;.Şi-atunci să te văd ce-ai zice!

82.
Foaie verde şi-o: sâghică,

Am o ibovnică mică,
Nu mănâncă. mai nimică,
Decât borş cu mămăligă !

ta Sei

ce

Ce tot caţi cu nasu ?n sus?
„Ştii, că-i lucru necurat,”

Fetiţico; fată:mare, :.
Să nu-mhi'mai umbli ?n cărare;
Poţi să-mi "baţi 'cărările '* '

„»""Dinte de: ţizai “cumpărat !
:

Şi sâ-mi treci pârăiele;: :

91:

*

Să mă farmeci, să-mi descânţi,

Ori de dragul meu

„Pâna

să-mi cânți,

fi,să; te -pețesc.”;

Te-oiw: pei când. te-oiu.peţi,
Când .coada ţi-a înalbi, .::
Că toţi ştim, cumaşi tu. ştii,

Şi lelițo;:'tot'îmi-zici::

" -Berverigii mi-s dezacasă”-!
Şi nu umblu

îi:

83:

i

Ra

Pusci pânza când da fru riza,
Şi-o gării la Sân-Vasâi, -!
Şi-mi. pără că mă grăbii,,
Din: Paște până la Sâmzene,
Ţesui un crac de izmene;
£

„Dar când a. fost de croit,

O palm” a,mai trebuit!
86,

ai.

li!

Frunză verde foaie lată,

N'am tindeche,
n'aim nici spată,
ȘI pânza-i gătită toată!...
“Cu vâtalele
nu dau, *
La ţesut ziua
nu stau,
Că cânepa te omoară
Şi țesutul te doboară!
ş

87.

.

îi

Lelito,. cu dinte pus,
———

1. Se

———

crede

că

dacă

cu mâtăsăi:

Dai

'Mânânc'o.. vadră de brânză,

ID

|

Eu de ce ara bernevigi;

Până ţese-un cot de pânză,

:

92.

N'ai pestelcă, n'ai flanei,

dracul so isa! ,

putinică de lap:e,
ar ducc-a zece 'n spate,
cununi. de usturoiu
mierţă.de popuşoiu 1.

Sa

Crezi :că 'asta-i- vina mea?

Foaie, verde: sulareă,. -..,
Harnică-i nevasta mea,

Și-o
Cât
„Trei
Şi-o

“Tânără-i la băutură!-

“Leliţo, “un” :te 'trezeşti, Și mi te tot tânguești,

ai Sp:
PE
AIE:

Harnicâ-i,

:

Nuniai "are “dinţi în: gură!

e:

Ce fel de poanm! ai, să-fii!
!

.

.,

sia

pet

-

si

2 Dacă: vrei, nevastă hăi,)

Să mai plăci la'cei: flăcăi,
--Vrei să placi, atunci să faci;
- Ruminele subţirele,
Şi-apoi să te.dai cu ele,
„Că și eu mam ruminit
“Şi - măi “tare' ni'ari Sluțit !
b

..!

gg

i.

A

si

Eu -te'joc: şi te-a: jucă |
Mai pe-urmă soacră-ta ! ..:

—D'apoi soacrati' gură, rea,
Şi-mi-o jo și 'eu.pe ta!“
e:
:

i
zi
95...

a

)

i

“Aoleu':şi:
vai de mine, *
C'aș jucă şi n'am cu cine;
Toţi flăcăii Sa

'nsurat!

EEE

„i
:96,
Mândrănoră la "feciori :

vs.

m

Sa uitat mândra ?n cuptor.
„Două „săptămâni nu sunt,
- Soacrazi moartă şi n pământu!
ERE

SR

Ra

ră

nora, când intră întâiu În casa soacre-sei,
se uilă în cuptor, soacra va muri curând; de accea
soacrele au grijă să
Ic-astupe gurile cu câte cevă!
a
pre
a

ba

330:
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om.

mi)

Nici 14 dinte, nici măseă

„Au fost vremile: de. mult, ,
Dar acuma nu mai sunt:
Nevestica niciodată
N'o: vedeai la crişmă bată;
„Nevasta nu .bea un dram,
Acum bea un chilogram;
Sângeaca mi-o dă de duşcă,

Ca.o cremene de puşcă!

8

99:
,

Dighi, dighi,

Peţitori întră

102.

Ce tot strigi în gura mare,

» Câ-i lucru de fârmăcare?:

Să nu-i strice chipul sfânt,
Fetele jos pe pământ?! .
103.

Trece toamna, trece toată
Şi tu tot nemăritată |!

|

Vremi

cânii

da!

de iarnă că-s

venite,

la, să-ţi faci şi pe ursite:

latră,

De-i visă cu pâlărie,

N'aşteptă că n'o să-ţi vie;

?n sat,

Dighi, dighi da:!

|

Daca

căciuloiu,

!

IE
104.
Feele se 'ndrăgostesc

Să se ducă, vestea 'm sat,

7
7?

De cine înnimeresc. ——

“Că si eu m'am; măritat!

Nevestica tot alege

Ni

Și nimica nu ?nţelege! ,
Iar bărbatul de-o simţește,
Vai de dânsa ce păţeşte,

i

'Floarea-i. mândră, fa fetiţă,

Că, ferit-a Dumnezeu,
Ea nu sa gândit la rău!

Dar uriîtă la peliță,
Câ doar floarea mi-a înflorit,
Și pelița s'a sbârcit!,.: +

105.

"101, E
_ Frunză verde. foi de mur,
Câutai pe draga ?n gură,

Hai drăguță, hai de mână

Şi te spală la fântână, |
Că. de când te rumineşti,

ara

2. Vederat o compoziţie nouă.

fi cun

"Să ştii că iai văduoiu !

Să le dăm de băutură,...
Ca să nu mă. cate 'ngură,

“1, Reften.

Obrăjor cu roşior, „ŞI sprincene din dughene !

"Dacă tu te-ai apucat,
Sâ te dregi: cu .rumineă,
Cum nu face, nimeneă!
Dresurile strică rău
Caşă vrea şi Dumnezeu.
Să trăească cum i-i dat, .:
Cum Cel-de-sus l-a: lăsat!

Fă, mamă, plăcinte moi;
„Ca să.intreşi la noi, |

00

aflin gură laeal'!

". Frumoasă-i : şi: rumeneă

„Ba, -leleo, nu-i tărmăcat,

z

- Bărbate, bărbatul meu, ;
Milui-te-ar Dumnezeu, »
De: luat, mi te-am luat,
Dar altu ?n loc nu mi-ai dat.
Numai unul, numai doi.
Şi-apoi altul mai de-apoi;
Bavo' focul. năpasteă,
Câ-mi vine şi-al patrulea; .
Bato focul văduvie,
.
.
Câţi mai. sunt, de-acum ;să
aaa
„vie!
' Iauzi, mamă,

Nu

:

SN

)

Nu ştiu cum' la faţă eşti!

II

“106.

' Fata de cum iese ?n joc,

Par'că-i ruşinoasă foci,
O 'ntâlneşti pe vreo “uliţă:

De când mi te-ai boierit,
Faţa ţi Sa geluit,
La cămeşi nu prea ai poale,

Nici nu-i vorbă de guriţă.
Lasă ochii în pământ

Şi fierbi apă rece ?n oale!

Şi pleacă ca dusă ?n vânt,

op,
Foaie verde fir de linte,

Vâd cai

prins

un

|

pic

minte;

lar apoi la ea acasă,
..
Ai pleacă dar nu te lasă!

de

Câ te-ai facut om cuminte !

Cânepă să nu mai

pui,

De belendre să nu-mi spui!
108.

Frunză

verde alămâie,

Lelea-i 'maltă și lălăie,.

12,
Când îi vremea: mohorită.
* Umblă stelele-o (2) urită - |

Și "'ntrebă
de casa mea,
Eu dau fuga 'co nuiă, |
„d
* Vaişi vai de uriră!

.

Da

Nu se spală cu leşie;
Frunză verde portocală,
Dimineaţa

Că doar lelea-i fată mare,
Nu se spală, cum. vă spun,

Decât numai cu'săpun. +
Bato focul dragostă,. - :

Cum îţi iea şi minţelă!':

Lelea mea 'nu-i puturoasă,
Dar dragostea nu mi-o lasă,

Nici

afară, nici

în casă!

E
109.
"La leliţa pe tulpan, :
Un păduche-i căpitan; ':
La lelița printre coade, .!
Un păduche-i, la iscoade!
110.

Are mama două fete,
Apă ?n cofă nu se vede !
(Vezi No. 34, p. 323.)

1. Expresie:: E foc de...

2

Frunză verde trei mărgele,

N'are lelea cioboțele !
Cum să aibă, când le-a

când se scoală,

Niciodată nu se spală.
Când se spală, apă n'are,

I3.

dat

„Pe vin roş și pipărat!

Na
a..z

„2

Frunză” verde toporaş, '!

Lelea 'are-un băieţaş, - : :Băieţaş fâcut din flori,
Cu unul dintre feciori;
Băieţaşul îi voios, Că şi taică-so-i frumos ! «;

IIŞ.
Mândră,

mândră, mândră
„ești,

Și cam mi te fuduleşti !'“

Mândră,

mândră,

ce-o

Când umbli cu fudulie,

Când
.

să

e,

te 'nbraci tot cut: mă"

“1asă,

Și nu ai făină ?n casă;

-:
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Când te 'mbraci tot cu scum”

îi

pete,

Că-şi

bat
: Si

st

!

Frunză
Nevastă,'
Oblu şi
Cum și

IRI

ia38.

9

7

“Verde! leuștea)să-mi faci niintean,
nerăscroit,
mă-tă a făcut |

Mai biie, din £târg, să-ţi: iei|
“119.
ia,

ii

isi

ii

iii

2

Lelica -ca'o păpuşă; Cu gunoiul! după: ușă;
Movicele,

i

otilele,

Azi le spală: mâţele
„Şi le, spală cam

avan,,,

i Ba: le--ajută şi-un! motan,

că nu-s „spălate; de- -un an
i

fr

;î.:::120,

“Nu

verde şi-un susaiu,

pot plâmădi

malaiu; :

Nu pot face murueală,

Fară numai

ulueală ! *

tz

Taga

ese

ii

Decât cu :urita 'n casă,
Mai bine cu „cea frumoasă ;

Decât apă. pe laviţă,
Mai: birie: vin în sofigă!,

pi

Didi

—Eu de-oi toarce, zău şi piei,

ci:

ai

EPIC

Măi bârbate, ia dă-mi pace,
Câ eu .burcă nu pot face;
ii

PRI
:

a

122,

"Frunză

Leleo,.ieazţi pintio
“sii mi „te: du la :badeă
;.. Leleo. dâcă, nu; te duci, |
lar de, rău ai să :tezapuci,
Câ tot, “umbli trenchea-flenchea
Şi nu-ți caţi şi tu perechea;
Ce tot umbli troncânind,
Câ te văd. îmbătrânind !

coadele,

id

i,

„II7-

pati

piaptănă

3: Piaptănă,- le: râghilează,:
Și pe ceafă mi
1 i le-aşează, !

Vin de: vezi fetele mele!
__——Moșule, -nu-i de venită,
"Că le „ştiu :din auzite, :si:

Că. ţi-s “fetele;: “inpiaţite

tz

Ciudă mici, pe fetele,

„Şi: nai. nimica. în: „pârete 1 4

— Mai băiete, baeţele, zi

121

ie,

“ Fetele, dela Vaslui, :

„. Fac: dragoste „cât îs “pui,
““ Tară cele de la Eşi,
De. „dragoste nau cămeşi,!.
1. Găteli pe pereţii casei.

|
dă „2 24.
“Măi băiete; cad
Vin şi la fetele mele! ..
Am o. fată 'nchiorchioșată,
„Nu-i nimica, că-i, bogată,
Şi-a mai fost şi măritată!
Măi băiete, vin la mine, :
Dacă vrei, să: trăeşti, bine;
Că ferele mi-s s frumoase, !
„Numai doar că-s „puratease

i2şi
Mândruţo, odorul meu,
Trăsni-te:mi-ar Dumnezeu,

Că te; dai cu:.suliman, .. j
Când: mă vezi că port suman !
126.

i

Mândra -mvea-i ca nimeneă,
Că se dă cu ruminei;
De-o săruţi, îţi faci beleaua,

Că ea-ţi dă și rumineaua!

333
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127.

"Numai ghiaţă dacă-i dai,

„Buna-i cânepa din baltă,
C'o văd putrezită toată,
Bavo focul, să mi-o bată!
128.
Frunză verde şi-o urzică,Cu cămeșşi de america,
Lasă naibei cânepă,
Fâ-ţi cămașa de hasă,.-:
Tot aşi !
”
129.
- Cum nu se fac iarmaroace
Pentru cari n'au noroace,
Din Pobrejini pân” la Cruce,
Ci şi fata mea Sar duce!
130.

?

să mi

se usuce,

Că, bade,-un obraz subțire,
La arat nu se prea ţine,
Cum

se ţine coalea'n

casă,

Unde

cânţi şi stai la

masă!

.

Şi aceeâ de-o mestecai!:.
Iar când iese în ocol, *
Vitele se strâng posmol,
Socotesc că-i boala lor.
Numai un vițel bălțat
Cu curmeiu de gât lepat,

Tot s'a tras pân' ce-a scăpat
"Şi a fugit pân” ce-a crâpat!
(Comunicat de d-l Mrejeriu,

Bucovina.)

134.
Frunză verde matostat,
Tinerel m'am însurat,
.!

Am luat fată de bogat,
Cu vacă şi cu mânzat,

Am dat vaca pe ţesut
Şi mânzatul pe cusut,
Bravai gazdă mam

- Ba la plug eu nu moiu duce,
Mâna

i

131.

Fa nevastă, eu mă *nec,
Unde.o fi pârâul sec,

făcut!

"135.

Verde frunză peliniţă, ..
Draga neichii copiliţă,
D'astă vară sugeai ţâţă, ..

D'acum dai neichii guriţă.
Zice maică-ta cevă,
i
De ce-mi dai mie gură?
Maică-ta nimic nu zice,

Iar tu de ciudă te 'meacă;

Că ştie că-i. gura dulce!
(Comunic. de d-l H. N. Ţapu,
Novaci-Gorj.)
!
i

"132,

136.

"Unde-a fi şi-a fi bulboacă!
Bărbăţele, bărbăţele,

Ce duci tu grijile mele!
Dacă ești bâiet sârac,
Ce-ţi trebue baibarac;.
Dacă eşti Român calic,

|

Ce-ţi mai trebue ilic?
133.
„ Frunză

verde

de mălaiu,

De tinerel mă "nsurai,
Tinerică mi:o luai;
D-o' sută cincizeci de ai;

Nu poate roade mâlaiu,

Pamfile, Cântece de țară.

Mândra mea de peste vale,
Mi-a părut frumoasă tare ;
Cînd o văd în gura şurii,
Mi-a părut mama-pădurii,
Aș luă muchia securii,

S'o pălesc în fundul gurii.
Când o văd sara pe pat,
Parca văd un drac plouat;:
Când o văd la foc şezând,

Parcă văd un urs jucând.
Vinde, tată, şapte boi,..
Și du pe toanta 'napoi!
—De-ai vinde şi doisprezece, *
m

"Toanta ?napoi nu mai merpe!
L. Mrejeriu,

(Comunică: d-l
Crucea:Suceava.)

S'o treacăşi bun şi rău!_
. (Comunie; de d-l D.: Mihala-

che, Goleștii-Badii, Muscel.)],

1.42.

137.
Lelea-i. mică și-o furnică,

„Şi iubeştede pârlește,
De-aceea nu poate creşte!
„tAcelaş.)
|
138. -

Nevasta la crism'a fost,
A băut și Sa "mbătăr,

Şi fâina se găteşte,
Şi afară viscoleşte !
de

«d-l

Coropceni-Vasluiu.)

Şi-a picat moartă la par!

I. Neculau,

Du-te-acasă,

Strânge-ţi, Iele, rufele;
Că-mi turbează “cânele
Și apucă văile

Şi-mi prăpădesc oik.!
-

140.
Ui, leliţă, cu bariz,
La ce focul te măriţi?
Că mila dela bărbat,

“Ca frunza de păr uscat:
Când te pui să te umbreşti,

Mai tare te dogoreşti !
Dogori-te-ar pupăza,
Sâmbără, Duminică, |
„Ca să te poți mărită!
- (Acelaș,)

TI.
Şaltă foaie de dudău,

Fata care joacă .rău,

|

fa mucoasă,

Şi te la, re fă frumoasă.

Spală lelea rufele,
ŞI lentinde pe surcele,
Cânii hârâie la ele.

|

143.

-

159.
La părău cu tufele,

(Acelaş.)

Nu ştiu, boii să-i înjug,
Ori la popă să mă duc:
- Părinte,. sfinţia ta,
Hai la mine.cu goană,
Că îmi. piere soșiă!
Dară popa ce-mi ziceă?

—Omule, nu fii un prost:

Nu jucă, fată, urseşte,
Câ afară viscolește
(Comunic.

*

Nu-i păcat de Dumnezeu
S'o' pui punte la pârâu,

Dă te-i la, când a plouă,
Câ ţi-i chipul tiu de-așă!

qi
„Lelitţică dela Piatră,

-Cu fes, cu tulpan legată, :
Nu te ţinc-așă măreaţă,
Că ţi-i pielicica creaţă;
Feţişoara ţi-i sbârcită,
„Cătătura

catrânită ;

Nu te ține-așă fudulă,
Cai

rămas fată

bătrâna!

145.
Mi se duc vederile,
Că mă dor măselele,
Şi-mi pică măselele;

Că mă tâde fetele.

Și dinţii mi stau rărit
Şi tlăcăi nu nvau iubit;

Şi niăselele-au să cadă,
Şi eu

tot .nemăritată!

Iq6
—la vezi gură păcătoasă!
—La fetişoara frumoasă ;..
—la xezi

ce avere "multă!

.

——————

—La o 'toântă și-o zăludă !

—la- vezi (ată: pricepută !
—Las

la -dracul, că-i urită !

I47.
Şi de-ai şti şi de-ai: pricepe,
Minciuna de uw' se 'ncepe!

Dela baba cea urită,..;
Dela fata cea stătută! ...
Oleo, baba sâtului,
-

Cum mi te-așda dracului,
De fuiorul capului21.

2
.

în ciuda

.

I.

.

Şi umblă din casă ?n casă,

Tot câte-o minciună

148.
Pleacă omul

Şi

nevasta

—Stai, Române, fâră “minte,
la sapa şi fă "nainte,
:
Şi zoreşte de prăşește,
Că nevasta te sosește 2!

4
„Popa: jură că nu fură,

Uiuiu, pe valea goală;

Ci mireasa nare oală; -.
Nu-i nimica dacă mare, *

C'un

picior de gâscă ?n gură!
, Variantă,

Ci i-a face din spinare!

Cârciumar cu dinții rari,
Noaptea fură, ziua jură,
Gun picior de gâscă 'n-gură !

(Vezi no. 7, p. 319.)
2.

ŞI se miră neamul meu,
Ce flăcâu nvam ficut eu,
Cu turul nădragilor,
Fac pârtie vacilor,

.

”
.

Si
Hora:i

Şi când merg pe cositură,
Imi dau păișele ?n gură!
a

“i

Si las patul ieşinat,
,
Şi bărbatul ofticat,
Bătându-și cu pumnu'n cap!

-

Uiuiu pe Dealul gol,

5:

la prăşit

la băut!

feciorilor şi bărbaţilor:

Şi mireasa n'are ţol,
Da i-a face mirele,
Dacia tunde cânele!

”

lasă ;

Şi umblă printre vecini,
Cu capul plin de minciuni!

mare,

flăcăi

n'ate,

Cau murit de pălbinare,

Câte unal ce-a râmas,

A pus căciula pe nas!

*

6;

-

Frunză verde mărgărint,
O să mă las de iubit,

Vin pe vatră să-ţi dau lapte!

Sâ fur nevastă din pat,

Casă te aperi de mâţăz!

Şi să” m'apuc de, furat,

Măi bărbate biăstămate,

Şi în mân” o 'lâmuriţă,,

4

1. Păr.
2. Te ajunge din urmă.

3. Se suprimă apoi un

cântec orăşenesc,
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“E zice că-i pipărat;

7.

Flăcâul ce nu iubeşte,..

La părinţi îmbătrâneşte, .

lară cel care iubeşte,
lute se căsătoreşte !

1.

Cine'n horă nu se prinde

S.

- Şi la fete nu se ?nrinde,
Acela-i un nătărâu,

Sâracii iţarii mei,
Cum se uită la femei

Şi femeile la ei!

Doarme noaptea ?n bălegăr,
Şi din flăcău cum a fost
Kămâne un rău şi-un prost,

- -

9.
Ă
S'a dus Chiriac la luncă,
Sâ taie Mariţei furcă,

Ş.-a tăiat
Şi-a tăiat
Mai bine
Şi tăiă- o

o săptămână,
o strâmbătură;
şedea olună.
furcă bună,

S'o dea: Mariţei în mână,.

Să toarcă seara pe lună !
10.

"Hai
„Nu te
“Că ŞI şi

la mere, hai la pere,
mai însură, vere,'*
eu€l m'am însurat

Şi-am găsit ce n'am cătat!
II.
|
Nu

mai râde, lele, hăi,

Că mi-s pantalonii răi;
Am acasă două

oi,

i

:Şi le-oi tunde până Joi, _
Şi. mi-oiu face alţii noi!
I2.

— Ține fruntea, surdule !
—Hai cu coada, blegule!
i
13
|
Oi 'săracul omul: prost,
Bun odor la cas a fost!
Îo-i pun borşul nesărat,
|. Săraca

[de mine],

Eu mă rog: cardm uitau»,
EI: «piper la ce-am turnat!»
iq

am uitat,. .

Rămâne un blăstămat,
Pân” şi fetele îl bar,
Şi mi-l lasă ne'nsurat
Şi cum îi mai rău în sat!
15.

— Caci pus; Marița, la foc?

„—Varză verde cu bojog,
Fac bărbatului, mâncare, Zarzavat cu seu de oaie;
Destută mâncare fac
Pentr'un bărbat. blăstă mat,
lar pentru ibovnicel,
-

Coaste fripte de purcel,

Şi gură cât o vrea el! n
16.

— Hai la joc, genunche goale!

— Fugi de-aicea că mi-l foame!
lar dacă moiu sătură, -:;

Jocul eu ţi-oiu arără!

17.

:

Bea bea bea, de-ţi fă giubră,

Cn şi tattău a băut,
Giubeă nu și-a mai făcut!
- 18,

Sărmanul Românul prost,
Bun odor la cas a fost!

Vine dela crişmă bat,

"şi pune sumanu 'n cap
Şi se culcă pe sub pat,

|
23,
Maica mea ma măritat,
Ca să am şi eu bărbat,

Nebâăut și nemâncat,

Nemâncat, neînchinat,
Par'că-i un Român stricat
Şi de. nimeni: fărmăcat.
Sârută peretele,

Dară lucrul dracului, .
Că-s bărbat bărbatului,
ȘI stăpân pe capul lui!

Gândeşte că-s buzele ;
Sărută picioarele,
Gândeşte că-s țiţele !

|
24.
Badea-i cât un moșinoiu,
Ştiulete de popusoiu,
ȘI tot vine pela noi!

„Variantă,

„Oi

săracul omul

prost,

: Bun -odor: la cas”. a fosti
Vine dela crişmă bat
ŞI se culcă noaptea ?n pat,

ȘI aprinde-o lumânare, .
Dee de patru picioare! :
——Măi bărbare, fii cuminte,

Cum

25.
Frunză. verde şi-un mărar,

Cântă popa în altar,
Rugăciunea i-i cam rară,
Că popa-i căuiu de-aseară!
“

ai fost și mai. nainte,

Că femeia multe face,
Bărbatul vede şi tace! |
19;

,

„Luiuiu' fecior de popă,

Ai ajuns să baţi din tobă:
Bate-o, bate-o, măi cum nate,

Bate-o, bate-o pe săltate!
20.
Ce mi-a dat în gând să fac,
Bărbatul să mi-l: îmbrac,
Cu două cojiţi de rac!:
21.

_ Joacă, “joacă; pân” la toacă,

Joacă joâcă Ardeleanul, „Care şi-a băut sumanul |
"Şi-a rămas numa “n ilic,

De-o să-l iea dracul de frig!

a
Frunză

22.
verde de costor,

Mi-i bărbatul băutor,
?
Mi-a băut cincizeci de poli,
Şi-o sută de. gunitori!

"26,

Frunză verde liliac,
Mi-a râmas badea sărac,
N'are-opinci, n'are suman,

Şi-apoi ci-că-i Moldovan ;

„Nici târsâne la opinci,
De

altelea ce mai

Noi avem,

zici!

noi avem !

27.
Pârinţele, nu veni,

Nu mă mai blagoslovi,
Nu-ţi luă ochii pe carte:
Şi ceteşte mai departe,

Părinte, să fii cuminte;
Când umblicu cele sfinte!
28.

Nu găsesc nici o„pădure,
Coadă să-mi fac de secure,
Bună-i coada de mohor,-

S'o potriveşti la topor,
La casmă, de păpădie,
Bărbăţelul vrea să-i puie!

|

29.

Bate-o n sus şi bate-o ?n jos,
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Flăcăuaşul meu frumos.
Are mama un flăcâu,
Să-l păzească Dumnezeu,

Pe valea hătasului

Flăcauaş fâră păreche, .

Cu rapân după ureche,

Face trebile. din -pură
Şi-i voinic la băutură.

..

Din pat nu-i vin” să se scoale,
Pe la fete dă târcoale;
Şi-i voinic la cea mâncare,
Și-ar mai vrea să se însoare!

30.

31.
In biserică la el,
Toţi ascultă frumuşel,
Cântă ?n strană, dă la joc,
Parcă nu-i dascăl de loc!

32.
Bea căciulă, capu-i gol,
Incolo 'mbrăcat pistol;
fâră coate,

Umbla Românul cum poate !

|

Domnișorul din Galaţi
Mi-a picat aseară ?n laţ; .
Tânguiă că-i noaptea lungă
Și naveă leţcaie 'n pungă.
„. Tânguire-aş' tângui,
Că şi el s'a 'ndrăgosti
C'o fetiță dela sat,
Că cu-acestea-i învăţat,
Ci cu el m'am apucat,

Şi cu vorba l-am adus
“Şi pe fugă mi l-am pus,
Pe drumul

Gălaţului,

(Comunic.:de d-l

D.

Prichelca-Bucovina.):

|

Dan,
.

136,

Aşă, măi!

„_

mai pier şi mai rămân,

Şi sămânţa le-o mai tin!

Şi nu-mi este de-altă,
Dar mi-i frică de beleă,

33:

35.
măi loane,

Ce mai fac oile tale?.—la

“Cu neveste măritate;
Pârinre, nu te uită,
C'aceea-i nevasta mea ;

|

34
Cui le plac fetiţele,
Le plac şi catrințele,
.
Dă catrinţa-i mai întâi,
Că flăcâii-s nătărăi! |
—Mai Ioane,

Bale popă; bate, bate,

Antereul

|

"Şi l-am gonit cun dulăi,
Să-l învăţ dragoste eu! -.

— Foaie verde şi-o laleă,
Joacă şi nu prea jucă,
Că cămeșa nu-i a ta!
,
Când oi merge-acas' ţi-o iea,

Şi rămâi cu treanţa ta!

—Mai

am una: de bumbac,

Ruptă n c.r şi după cap;
Mă dusei la soacră-mea Şi-o găsii co treanţă 'rea;

Cea mai bună şi-o cârpiă,
Şapte gheme şi-o andrei
Şi-alta nu-i mai trehuiă!
(Comunic.de d-l HI. N. Ţapu,

Novuci-Gorj.)

*

Aa

37Ilie, gură căscată,
Ce tot umblă,

|

ce tot cată,

La moş Gheorghe sub poiată?

MoşGheorghe-l prindeşi-l bate,

Lina sare şi-l desparte:

"—Lasă,

tată, nu-l mai

bate,

Ți-o fi ginere ?n dreptate!

38.
Olele, ce-am fost: ajuns,

Să fiu la lume de râs!

:-

.

Olele, ce om am -fost,
„Sizam ajuns" un lucru prost!

Că fâina-i.pe gătite!
—Fa femeie făr de minte,
lea .pestelca şi *nainte,
Du-tela târg. şi mi-o vinde,
Că alta n'avem ce 'vinde;

,
39.

—Omule, bărbatule,

lea pestelca și tulpanul +
Şi le "dă cu gologanul !

Nu umblă cu zăbovite,

3. Felurite.

Stăi pe.loc şi nu mă bate,

1.

Şi-am zis verde solz de peşte,

Apa ?m vale nu cotleşte,:

Omul .prost nu *mbătrâneşte,

- Inălbeşte cel cu fire,
Bunăoară ca: şi mine!

.2,
Are popa șapte gâște,

Gâste are, gânsaci n'are,
„Tralala.
“Are popa

şapte vaci,

Vaci el are, buhai np'are,

Tralala. 2
Are popa șapte

iepe,

lepe are și cai n'are.

Că

dacă-m'oiu

desbătă

Eu casa ţi-oiu mătură.
Să pui boii la. odgon
Si.calul de ajutor;

>

Să -pui boii la tânjală,

Şi să dai gunoiu afară!
a
i
a
Mocâncută dela oi,
Cu catrinţa din trei foi,

Hop!

hop

hop!:

ş.
Staţi boieri şi ascultați:

Şi dreptatea mea” să-mi daţi

Ci io-s lecior' de boier,
Ma bătut un bărbier:
Cu cureaua briciului,

Are popa apte curci,
Curci el are, curcani nare.
Are popa şapte fete,

„Tor pe lungul trupului.

Are popa gălbănaşi,.

Judecaţi cinstiţi boieri,
Să scăpăm de barbier.

Fete are, flăcăi mare.

Galbeni are, cinste n'are!

3
Fa femeie, tu eşti bată
"Şi casa-i nemăturată !
Pune-oiu mâna pe baltag

ŞI i-oiu da vreo două n cap!

—Măi omule, nu fi prost,
Fii în -minte cum ai fost;
Măi bărbate „oblăstămate,
"1. Refren

6.
Foaie verde poamă coarnă,
„Fâ Ileană din poeană,

“Zăboveşte pân” la toamnă,

Că mă 'nsorsă te fac doamnă,
Te fac doamna curților,
Stăpâna argaţilor,
Bancheriţa banilor
Și gazda bătăilor!

>
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a

.

7

De-i veni c'o vorbă

Băui una, plătii două,
Niţa face cămăși nouă!
Baui două, plătii trei,

II.

Foaie verde arțăraş,

Niţa cată de copii ;

Mi-a fost drag un ciobănaş,
El seara mi-aduce caș,
Dimineaţa urdă dulce,
“Mă sărută şi se duce,

„__Bâui-sreişi plătii patru,

Niţa-şi. farmecă bărbatul,
Cu apă dela Bârlad,
Şi cu mărăcini din gard.
Bâui patru, plătii cinci, -

12.

Eu, Niţo, mă duc de aici.
Bâui cinci şi plătii șase,
Plătii şapte,

Foaie verde trei lalele,

Despăgubeşte-mă, lele,
De părăluțele mele,

Cine, mândro, să te-aștepte!
Bâui şa pte, plătii opt,

Nici suman

şi nici căciulă,

Numai cu luleaua n gură;
Cine mă vedeă pe drum,
Toţi ziceau că-s un nebun!

"Băui nouă, plătii zece,
Mie, mândro, nu-mi mai trece,

Că nu ştiu cum oiu petrece.

13.

8.

Vândui
Tot cu'
Vândui
Tot cu

dragostea
noastră,

vândui moșii,
le băui;
şi vândui cai,
le mâncai.

Lasă-l, fa, ca să se ducă,
Ca sufletu-i se usucă;
Că şi eu am fost cael

Şi fugiam încetinel

Şi veniam. încet la tine,

sărbătoare,.

Mici ușor pe la picioare;
Când

vii,
tine
boi
tine

14

Şi cărarea bustiuhală,
Dumneata, neagră cerneală!
Când

.

Şi-al nucului verde puiu,

Mă suii pe deal, pe coastă,
Să mă uit la casa noastă!
“Toate paiele pe casă
- Îmi par suluri de mătasă,
Imi pare casa măhală,

9aud că-i

|

Cam slujit un an pe'ele,
Desculţ şi tără obiele!

Niţo dragă,nu mai pot!
Bâui opt şi plătii nouă,
Mi-ai rupt inima în două!

Mândro, "de

bună,

Ți-oiu da paharul din mână!

Maică-mii îi păreă bine;
_Şi tu suflet îndrăcit,

Cum dracul te-ai fost gândit,
Sâ nu-l laşi să iasă ?n sat,

aud că-i zi de lucru,

Mi -se îngreunează trupul.

Dimone,

15.

10.

“Foaie verde şi-un dudău,

Altă foaie de mătase,
lo-s fată de preoteasă,

Ileano, de dorul tău,

In crişmă nu pot să beau.
"De-i veni co vorbă rea,
„___M'oiu descinge de-o cureă,
Și ţi-oi da vreo câtevi;

împieliţat !

- Mulţi mă cer şi nu mă lasă,

Maica-mi

,

spune

că-s

prea

mică,

Nu-s

bună de ibovnică!

16.

19.

Cum nu ţin oamenii oare
Numai zi de sărbătoare,
Sâmbătă şi Vinerea,
De Joi până Miercurei,
Sărbătoare Marţi şi Luni,
Vai de oamenii nebuni!

„2

M'am

părâng,

fost dus Lunea la târg,

Marţi îi râu de dobitoace, |
Miercuri nici maica nu coase,

Joile-s cu cruce ?n carte,

Cine coase n'are parte;
Vinerea-i ingreueată,
Câ-i de Dumnezeu lăsată.
Cine' toarce Vinereă,

Nu-i ajută Precestă,

Şi Sâmbăta când no ii,
Râu-i, Doamue, de copii,
De bube şi obrinteli,

Şi grozavă ?n daraveli.
aş lucră,

20.
Mă

iubeşte-un

toporaş,

notăraș,

„Notăraş că-i fecioraş,
L-aş luă, nu-mi găsesc naș!
21.

D'apoi dacă nu ştiu bine,
Cine s'a îndrăgit de tine;
Tu bogat cun bou și-o iapă,

Cu fata popii de-o teapă!
22.
|

Bun a fost cine-a scornit,

Banul pentru târguit!

-

Ce să coși și să munceşti,.

Mai bine să târgueşti,

|

Pe muncă

am să puiu, mâna,

23,

Dar nu mă lasă popi,

Când a trece săptămâna!
18.

"Vrea măicuţa, ori nu vrea,
Pe tine mi te-oiu luă,
fură,

După cum ţi-i .vrerea ta!
C'apoi la omul sărac,
Doar nici vitele nu trag;

Injugă fâră resteie,
Şi jugu-i fără bulfeie!

(Comunic. de d-] V. Ungurean,
Bucovina.)

Decât să te chinueşti!:

Duminică

Te-oiu luă, ori te-oiu

Dar preoteasa zice-așă, *
Si veniţi la fata mea!

Frunză verde-un

17.
Foaie verde şi-un

Aşă zice popa nost,

Să nu mergi la fete "n post!

Hai, Joeană, valea "n sus,

Să te vând, să-mi ieau burnuz;

Decât oalele cu lapte,
Mai bine burunzu
.?n spate;
Decât oale cu smântână,
Mai bine mânuşi în mână!
(Comunic. de d-l T. Popovici.
Griviţa-Tutova.)
,

24.
Fata moşului să placă,
Ori îs vorbe, ori.îi șagă,

Cam văzut aseară ?n vie,
Un uncheş c'o băbătie!

* INDICE ȘI GLOSAR
A

Abdulah—paşa, s. p. 83.
află, v. a—; nu sa-aflat= nu sa
pomenit una ca asta, p, 101;
afrămeasă, s. planta. Gratiola

ficinalis
measă

L.,
sau

numită

şi

avrămască,

of-

avrăp.

şi 216,.
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alămură, s. poate chimirul, curelele ș. a. podoabe bătute în nasturi de alamă, p. 2. şi 269.
alace, s. pl. planta Zriticum Spelta
L., p. 146.

alică, s. aplică, planta Spiral Filipendula L.=Filipendula hexapetala Gilib., p. 45.
amant, s. și adj. p. 27.
„amare, adj. fem. sing. p. 216..
amari,? a robi--, p. 38.
Americă, s. America, p. 186.

americă,,un
proastă,

fel. de- pânză

albă

apucat (de boulă), p: 296.
arătare, s, nălucă, slăbătură, unul

sare numai întăţoşareca o are de:

om, p. 321,
arătos, adj. chipos,. măreț, p- 24,
Ardeal, s. [34 şi 190.
areu, s. probabil numele unci Mori,
p. 172.
Argeş, s. p. 91:
armânt. s, arme, totalitatea lor
la un om înarmat, p. 47,

aşchită, aşchiuţă, dim. dela aşchie,
p. 211.

aşternut, s. plapomă,

mai ales.pat sau culcuş făcut
gata Pentru culcare, având jos
cevă «dle așternut şi sus cevă de

învălit, p. 37.
avau, adj.

om— „al dracului“

p. 326 și 333.

cu le

v. a—, a mirosi p. 175;
aminoasă (amirooasă) şi

aminds „amirds) ; pron.

pop. mai ales: agniros,
amor, $. p. 100. Şi sub formele corupte: hamor, amoriăi, hamâr,
amurăș, ș. a.; mai mult pentru.
-ibovnic decât pentru di agoste.
apărici,s. pl. ? p. 318.

apucă, v. a—(boala)

pe

cinevă ;

p. 40.

avrămească, s.=—avrămeasă, p. 97.
azmă, s. azimă, p. 128...
BR

aminosi, v, u—, a mirosi, p. 316.

amirosi,
florile

|

ogheal, dar

Bacău, s. p. 53, 149 şi 150.
Badiu

$s. p.81.

Băduleasa, s. p. 83.
băiețică, s. sing. mase. vâcativ +
Ia-a ia, băieţică (măi băiete), uite
ce am

cu!

p. 145.

"bainetă, s. baionetă, p. 283,
Balcani, s. pl. p. 283.
bălegău, s. bălegar, gunoiu, p. 336.

băltag, s. Vezi Industria, p. 86.
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băltăgi, v. a—, abate cu băltagul,
p. 56
Băltărel, s. p. 157.

aici şi fetelor urite, p.135.
|
bobitor, adj. imui ales bobitoare, bă-

trână ce dă cu

Băânat, s. p. 215 şi 288.
bâr ! înterj. cu care se mână oile,

p. 211.

bobownic, s. planta

p. 100.

bârlog,

$. de obiceiu, ascunzătoarea ursului, dur şi casă, așezare
omenească, in termen modest: îmi

Basbusuc, s. p. 983.

boli, v. a zăceă (uşor şi pe picioare
mai ales), p.- 66, 104 şi 2417;

bat, adj. în pron. pop. pentru beat;

fem. : bată=beată, p. 234,
dât, s. băț, p. 215.

subst. bolit=tânjit,

Ss.

pl.

vezi

p. 101.

bolmoajă, s. farmec,

până în...
bat (latră),

151 şi

Boran,s.

în-

p. 294.

şicat sufletul; p. 98.

pepenăric,

zărie, p. 302,
bou, s. a face (iar mai

harbu-

ales

a nu

face) boi bălțaţi cu cinevă = a

Industria,

beteji, a-—, a se—; a căpătă 'un
beteşug (rană fizică sau morală,

-p.

106.

bostănărie, s.

p. 91.
beşică, v. a—, a face beşici, bur_ bontle, a se spuzi ; urzicile mi-au
beşicat mâna ; durerea mi-a be-

făcătură,

bolmoji v. a face bolmoaje, p. 103.
bombară, s. p. 285.

D. 206 ; a jucă: a bate (cu piciorul la pământ), p. 314,315 şi 338,

donez

Veronica „Bec-

resc; pl. boierescuri, p. 182.

p. 133,

Bătrâna, s. p. 74,
bătut, adj. ban—, neschimbat,
treg, p. hu
beldim, ? p. 132.

ciur,

bold, s. ţep de spin, p. 69.
boldurele, s. pl. ţâţe—, cu gurguie
mici ca gămălia boldului (acului
cu gămălie), p. 120,

bârneț, s. p. 92.

bate, v, a— ; a ajunge
p. 166; despre câni:

pe

cabunga L., n. 271.
boboti, r, acelaş ca şi a beşică >
p. 181.
boieresc, s. muncă pe pământ boie-

Barbu, s. p. 96.
Bârlad, s. 77, 182, 199b, 204 şi 284,

am şi eu bârlogul meu!
155 şi 306.

bobii.

"

„(a n'o) duce la bun sfârșit, p.249,

brahat, adj. ? p. 52.
Brăila, s. p. 181, 284,
-

322. Prin jud.

256, 321 și

Brăila am

auzit

zicându-se în mod constant târgului: Jbrăilă; mă duc la [brăilă.

mai ales), p, 151 şi 213.
bicăjei. s. pl. şi bicăjele,
p. 153.
-

s. pl

brâucă, s. denumire porcului : o
—de pore mă tot grohăie, p. 326,
brăvai, interj. p. 333,
:

bindisi, v. a

păsă;

brea, înterj bre! p. 67.

nu-mi

Breb, s. p. 43.
broscuaică, s. lacătul,

nu

a

nu-i

nici nu bindisesc = nici

Braşov, s. p. 216.

„pasă, p. 182.

bisioc, s. busuioc, p. 217, 933.
blagoslovi, v; aa bate, p. 9).
blândețe, £. p!. a-i fi cuiivă cu-- 3; ari
li—de cinevă, p.-251.

boală, s.—cânească, porecla dragostei. vezi Boli şi leacuri, p. 97.
boancă, s. poreclă Țig ranilor şi de

p. 27.

broştime, s. p. 302.

bucată, s, — de pă rit, p. 160.
buchisi, v. a— „stropși, tescul,a uci-

de, p. 226.

Bucureşti, s. p. 168, 196,

şi 328.
budău, s, budăiu, p. Îl.

”
216, 289
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bugean, adj. cal—, p. 43.

canuni, V. ase—, a se chinui, p.241.

Bujor, s. p..169.

cap, s. a pune—ul cuivă, a-i prileji moartea, a-l ucide, p. 61. -

buluc,: s. p. 188.
bun, adj. gras, p. 58.
dună, ady, a nu-i fi a—, p. 64.
bunget, s. p. 288.
burcă, |s. p. 182.

capel, s. 165,

capelă, s. 275.
Căpitanu, s. p. 38.
,
căpui, v. a—, a prinde pe cinevă

p

burnuz, s. p. 341.
buşi, v. a (se)—,
şi 185.

a (se) izbi, pp.

prin
75

buştiuhală, s. nămilă, p, 145 și 340.
Busuioc s. p. 61.

c
Caciodată, adr,

câteodată, p. 126.

„căciular, s. dorobanţ, infanterist,
*.p. 278,
căciuli, v. a se—, a-şi luă căciula
„din cap spre rugăminte ; [ig. a

surprindere,

după

multă

trudă; a găbăşi, a găbji, a
găbui, p. 200,
caraulă, s. pază de noapte în sate,
strajă, p- 175.
carboavă, s. p. 36, 37;.

.
astăzi are

acelaş înțeles cu rubla sau pataca=5 lei.
Cârcea, s. p. 12).
cârceie, s. vezi Industria ud. voc.
careu, s. o figură, o formaţiune
„defensivă a infanteriei împotriva
cavaleriei, care a rămas în'regu-

se plecă, ploconi, închină.
cadână, s. p. 123. !
-.

„. lamentele noastre până prin 1938.
Trupa formă un pătrat, pe două

caic, s. p.75.

Carol, s—Vodă, Domnul, p. 129,

cadriu,

adj. p. 89..

.

Calafat, s. p. 286 şi 289,
Călăraşi, s. p. 276; e cu putință
„şi călăraşi, garnizoană cu „călăraşi.
Călina-Mălina, s. p. 55.
Calmăţuiu, s. p. 323.
Călugără, s. fem. p. 190, neuzitat
de altfel,
Calul împărătesc, p. 95,
Câmpulung, s. p. 933,

cânepiu, adj. de coloarea sămân-

La de cânepă, cenușiu-închis;
. 137.
cânis, adj. rău la inimă, p. 272,
cântă, v. a—,p.9.
cantaragiu,

s. p 9%.

cântători,. adv..

în—, pe vremea

cântatului de cocoși pentru ziuă,
„în zori, p. 135.
.

„cântec, s. p. 3,4 şi 14; ; —Batrânesc,
p. 9 şi 19.

canun, s. soartă, scris, p. 231; fără
nici un canun

(bun), p. 208. -

rânduri,

cu faţa în afară, -p. 38.

283 şi 286.
cârticeă s. dim.
soare, p. 186.

dela carte,

scri-

câşligă, v. a—, p. U8,
|
cătătură, s. cătat, căutătură '[cu
ochii), fel de a privi, dar și fel
de a se întăţișă, expresie, mină,

p. 81, 124 şi 205.
cât-coleă,

adv. aproape

(în urmă:

'rire): fugiă cel, dar şi eu: câtcoleă în urmă-i, p. 39.
ciițel, s.—de coasă, p. 271. Vezi Iadustria ad. voc.
Catincuţa

Gendrulesei, p. 48. :

cotoluici, v. a se—,a cădcă în păcate grele, mai ales în cecace
priveşte posturile, cununiile, botezurile; dela cazoluic, cor. din
catolic, p. 241,
căţute, s, tălgerel de tinichea, dar și
„un hârb cu jeratec cu care se
_alumă cu tămâie (se tămâie —
-cază),p. 197.
-
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cătun,

s. sat mic, cotun, dar și:
parte din sat, cos, p. 159,
cătuni, v. a se—, a se cătănl,a se

ciochină, s. cureă la harnaşament ș
în oştire este ciochinarea, cureă

de legat dăsagii şi „pachetajul“,
p. 2914.

face ostas, cătană, p. 287,

cealmă, s, p. 77.
cea-lune, s. lumca.- cealaltă, lumea
de apoi, p. 98. :
ceauş, s. p. 26 şi 196.
cercânel, s. dim.
dela cearcăn,
Seană, cerc, p. 186.
cetlui, v. a—, legă strângând suc-

cesiv.
Vezi Boli şi leacuri ad. voc., p. 75.

ceunar, s. cel ce are sama (grija)
ccaunilor cu lapte la fiert ori

prins, p. 86.

chiară, adv. chiar, p. 115.
Cheaşcu, s. p. 75.
cheotoare, s. „butonieră“, p. 150.

chepeneă,

s.

probabil

chepeneag

p. 62.
chil, s. chilogr am, litru, p. 159.

chilimbar, s. Munţii chilimbarului,
p. 89.

childă, s. în—, în pildă, în ciudă.
Mă plimb [îmbrăcat frumos) în

childa ei (care ziceă ca
haine), p. 118 şi 139.
chipos, adj. măreț, p. 20.

n "am

Chira, s. are Chira socoteală; p:
63. vezi Gh. Ghibănescu, Zraisza
cu vorbe,

laşi 1906,

Chişinău,

s. p. 207,

cctul, p. 75.

chiwuiţă,

cu în-

în
p. 9.

s. p. 49.

dela

ciumă,

clăti, v, a—, p. 120
clenciu, s. ţâmburuşul
ramă, p. 118.
coadă, s. păr împletit,

coarjă, s. coajă, p. ps

coc, s.—de

|

poate cină, prân:

zul de seară.
cine, pron. orişicine, p. 109,
ciobănaş, s. constelația, p. 130.
ciocârti, v. a—, a tăiă în bucăţi,
D. 46.

p. 37.

dela catuviță,

păr, p. 23

p. 92.

|

codi, v.ase—,a atâră, a zăbovl din lene sau din nchotărire; p134.
.
Codreanu, s. 70 ;—şi Mocanu p. 40.
comână, s. din comună primărie,
unde vine poşta, p. 212.
comânac, s. p. 59, 61, 268 şi 202.
comândă,

v. a—,

a griji

de sufie-

tul unui răposat, punându-i prân-

zurile, pomenile ; a-i purtă comândul;
dela comând, ceeace:
bătrânul îşi păstrează pentru a

face

faţă

prin

cestor nevoi;

moștenitori

p: 39 şi GL.

|

chiuitură, s. p. 3.

cină, ? p. 229;

”

vârtă, p. 232,

Cium, S. mas,

condac, s. p. 27,
conocaş, s. p. 55.
Conustantin-paşa, p. 81.

chituci, s. pl. p. 49.
Chiui, v. a—-,

7

coniună,

a pierde

v. a—,

s. p. 21,

p. 379—82,

chiscoaie, s, p. 302; vezi Industria
ad. voc.
- chirdosi,

ciohodar,

ciolpan, s. p. 6U.
ciopăţi.v. a—, a tăiă în bucăţi, p. 45.
ciorogârlă, s. p. 75.
ciosvârcioară, s. dim. "din cios-

a-

s. p. 191 b; vezi comână.

conteni, v, u—,

a încetă, p.

173.

„copilică, s. dim. p. 175.
Copilul român, s. p. 90,
corube, s. corabie, p. 74.
|
coraj, s. curaj, voie bună, p. 45,
coraşi, s. pl. vezi coraj;
Corbea, s. p. 24,
corhană,

s.

coastă

p. 4

spinoasă,

păstioasă, p. 79.
corlată, s. iesle, p. 90.
coronat, adj. cornorat, 'p. 72.

coş, s. p. 105.

5.

pră-
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cosicioară, s, dim. dela cosiță, bi 60.
Coste, s. p. 86.
|
Costea, 's, p 85...
- Costin, s. p. 90.
|
cot, s. cot de sat, parte de sat, p. |
139.
cotlon, s. bortă in malul apei, sub
pânza apei unde se aciueuză ruai, p. 51.
cotoc, s. motan; druc: sau drug de
năsălnie.
crăcasă, s, bifurecaţie
la copaci ș.
p. 116.

crăci, v. a—, a strigă urit, p..254.

Craiova, s. p. 168, 278 şi 318.
creminar, s. dela cremine ; altfel

gros, penitenciar ; p 44.
crin, s. Munţii erinului,
criută;, s. p. 51.

p. 50.
:

crivat, s. pat portativ, cu tăblii la

capele,p. 67;
croncan, -s. p. 38:

-

dârlâi, v. a— p-14.
danț

s, întâiul

“la nuntă,
cari scot
ies prinşi
de, prep. în

joc

dun, un, p. 19, 2), s.a.
decseari, adr.

începutul , nopţii,

p. 2.

, degiughean, adj. p. 43,
dejă. Ss, vezi Industria,

ad. voce.

p. 319.

depărcior,

adv.

dela

depărtişor,

p. 174.
descovine, s. rur : des: descovină,
p. 160.
i
descris, s. scris, soartă, p. 210,
descălecă, v. a—,a ajunge întrun

loc şi a rămânea acolo. p.3ă şi 37.
divhi, iuterj. p. 330.
dimon, s,- dela demon, p. 310.
Din, s. p. 9).

crupe, s. pl. urlucală, p. 322.
cruntă, v. a—, a muiă cevă

ce-se face

alcătuit dia nuntaşii.
mireasa din casă ; ei
de mână, p.65.:
unire cu aa ș -de-un

:

disaizia, s. diisagg, „p. 994.
în.

cucă, s. p. 191.

divan. s. p. 41,
Dobrogea, s. p; 65.
Dolca, s.p. 86

cuibar, s. cuib.

Dolj, s. p 120,

culcat, adj. umbră — ă, aplecată,
lungită, din pricina soarelui gata

domnie, s. Domn, scaun domnesc,
p. DL
Doncilă, s. p. 93.

sânge, p.'76.

merge la
relaţiuni
sili să te
vastă, p.

casa
prea
ica
802

*

cuivă,

Donici, s.-p. 83,
a

lui în urma unor
apropiate şi a-l
de femeie, de ncşi 329,

curătură; s. p. 167.

cură ? p. U04,
cutră, s. pi 156,
Cuza, S. p. 289. -

-

Di
Da, v. a—[frunză], p. 207,
dacă, prep. pe. 109.
dalair, s. p 1. dalgrăta, ? p. US.

Dorohoiu, s. p. 213, 278,292 și 321:
Dragomir, s. p. 7.
.

să apună, p. 192.
cumu, adr. cum, p. 116.
cuptor, s. a! pică pe —

Drăgiisani, 5. p. 204.
Dragoş,s. p. 67.
drăgi, a—, v.-a în—, p. 187.
drege, v. u-z, a pretace băuturile,
punându-le apă, p. 62; a drege

slasul, ase pregăti pentru
bire, dar mai ales' pentru

vorcân-

tare, tuşind întâiu, p. 92.
dresuri, s. pl. substanţe pentru daz .

pe înţă, pentru a drege sbâreiturile, petele și alte urme ale !
vremii, p.- 330.
drob, s.—de sare;
drob;, pe 295

adr. tare (ea un:

„dubas, p. 93.
Duca- Vodă, p. 272.
„«lucă, s. dus, dusă: am
o mulţime de vreme :
o ducă

(dusă)

la Bârlad, nu-i

şi-o

107,159, 134, 159, 209, 938.

prăpădit
mă rog,

' venită

lucru

p. 182,

feri, v.a—,a face scăpat pe cinevi,
a-l lăsă nesupărat, p.. 86;

de

fierbântos, aulj. fierbinte, p. 181.
fiertură, s. bucate

pân!

şagă;

însați
|

- „dughie, s. p. 279,:

fiertură

242.

|

p.

varză murată, p. 169.
Jrăsinet, s. pădurile de

63.

-durdulean, adj. numai ca vocativ
unui durduliu, uras, otoleiu,
„duru,

adj. nebun, înt'o

p. 121:

-

Joloştină; Prunză, mai

231, 249, 267, 283, 251, 286-și 289.

p. 28.

-

ales

de

frasini,

i

Jrunte, sp. 224,
Frumusală, s. p. 272 şi 273.:
Frunsări, v. a—, ciup! de ici şi
de

:

-durlan, adj. p. 129, 244.

.

Jlorit, adj. înflorit, p. 2,
Foca, s. p. 134..
Focşani, 5. p.273.

,

p. 297.

38,

Jlăcăime, s. p: 119.

-dulmâcă, a se—, p. 104.
Dunăre, s. p. 14, S1, 187, 193, 221,
".durdă, s. p.

ceapa,: maslinele,

brâriza) este fiertură ;3 D. 233.
firtimos, s. ziua numelui, patro
n,

duhot, s. dohot, p. 184.
dulamă, s. p. 167.
dulc, adj. dulce (fig.), p: 201 şi 209,-dulciu, undj. fem: dulcie, p. 44
şi

a.

e: udătură, dar nu Grice

udătură (ca:

duhoare, s. dogoare, 'p. 81:

fierte pentru

pânea,. -mămăliga ; orice

ur eche,

colea. câte puţin, p. 297.
Jrunzi, si a—, a într unzi, p. 118.
Fugulita, s, fuguţa ș a da—, a veni

repede, p. 76.
Fulga, s. p. S6.

„Eș, Eși, s. laşi, p. 63, 71,77, 8,
112, 121, 149, 157, 191; 190 b, 220,
307, 321.

furcarie, s.p.9.

p

Găbui, v. a—, a prinde la strâmtoare, pe. nevestite,

Face, v. a—, a se pomeni, a se
găsi, p. 36 ; p. 114; a—(farmece),

|

p. 145; a se duce, p. 385.

p. 47.

galant, adj. p. 259.
Galaţi, s. p. 5, 276,6,277; 305, 321,
322, și 338.
Gângurele, s. pl. p. 192 p.

făcut, 's. fărmăcate, în expresia ;
„parcă i un—“.
făgaş, s. loc de seni'soare pentr u

'vândură,

faideş, +? p. 65.
tam
Fântânele, s. pl. p. "166.

gârbaciu, s. băț de bătaie, de o-:
biceiu nu asă Strojit, p. 81 şi 321.
gaăsda, s. p. 833; -

vite; Gumeni, lemne, pe 209,

fargou, s, p. 276.
fâstă,
făt, s.
Fătu,
-fetie,

s.
p.
's,
s.

*

au

fustă; p. 113 şi 170...
ME?
,
p. 14.
vremea: de: fată mare,

v.

ăi se—,-a

se

îngân-

„dură, a cădea pe gânduri, p. 23;

gătă, v. a—, a găti, pregăti; p. 39,
47, 1530,-177.
-

gătej, s. p. 6).
p.

-

greata, dv. p. 102. :--

i

Gendruleasa; ș, Culincuţa Gendru-,

lesei, p. 48,

gelui, v. a fură, p. 85. ,
Ghenghelinii, adj. pl. codri—, p. 57,
Gheorghiţă, s. Căpitan—, p. 52;
—Zătrean, p. 43.
ghileală, s. alitie albă de dat pe
faţă ; un fel de vopsea pentru
" înălbit oalele crude, p. 89.

ghilosi, v. a se—, a se spălă, cu"răţi, griji, face frumos, p. 324. |
„Ghimici, s. p. 273.

Hac,s. a veni cuivă

de—,

p.. 30 ș

leafă, p. 42.
hâd, adj. urât, slut, p. 300.
hăi, interj, p. 131; anăi, p- 177.
hălbâră, s. volan, dantelă, o fâşie:
de pânză cusută pe poalele ro-:
chici numai pe o margine, p. 134.

hălaciugă, s. p. 265..
Haimanale, s. pl. p. 11].

i

Ghinghii, adj. pl. codri-, p.55,57.
ghiol, s. lac, p. 325

Handu-turc, p. 267.
hanger, s, hamger, p. 37.

ghioldarana ? p. 300,

hapcă, s. cu—, cu nemiluita, fără.
număr, p. 71,
|
”
hapsânu, adj. rău la suflet, p. 208.

ghiont, s. p. 213 şi 234.

Ghitişor, s. p. 67, 73 şi 201.
ghizunie, s. vizunie, din vizuină,
p. 273.

Giurgiu, s, p. 177 şi 216.

giurui, v. a—, a jurul, a făgădul, a
pune chezăşie, p. 19.
glas, s. viers, p. 14.
slăvățină, s. dela glavă, după cum
căpăţină

dela cap, p. 169.

groangă, s. p. 297.
gonitor, s. mânzat de doi ani, p
205, 337.

grănată, s. p. 230.

s. p. 83.

|

la

vie,

hărâni, iti a—, a hrăni, p. 75.
Harlau, s. p. 822.
hârtie, s. hârtioară, hârtiuţă, serisoare, scrisorică, p. 48, 148, 188,220.
hasnă, s. noroc, parte, ajutorinţă,

mulțămită, p. 278 şi 280.,
hat, s. moșia din—, moșia vecină,
p. 160; p. 69; a umbiă haturile:
(hăturăle,

Gorj, s. p. 120.

Jăturile,

lăturăle),

a

umblă (despre, femei) în curvic,

.

greşeă, s. greşeală, p. 109.

p. 67, 204.

greu, s. greutate, p. 175.

grijit, adj. purcel—, făcut gata de,
pus în frigare,

haraciu,

hărăgi, v. a pune haragi
fasole, p. 126.

”

p. 44 ; om

măr-

turisit şi împărtăşit, dar mai a
“les împărtășit ; grijanie, p. 72:

hătaş, s. drum pentru venitul și
dusul cirezii la păscut; el este
mai

lat decât un drum obişnuit,

p. 338.

cel ce şi-a făcut grija, cel ce şi-a

hiclean, adj. viclean, p. 48.
hodină, s. odihnă, p. 56.

dat de pomană tot ce are nevoie

hogaş,s. hătaş, dar cevă mai mic, -

“pe lumea cealaltă,
grindiş, s. dela
deal,

grind,

p. 20.

piept .de
|

Griviţa, s. p. 234 şi. 286,
ros,

S. ocnă, penitenciar, temniţă,

p. 149, 181, şi 264.
grrebănat, adj. adus de gre[abăn,
p. 89.
|
jrosar, 5. slujbaş la gr os, p. 29,
gustare, s. gust,

p

110

p. 104, 239.
horhotină, s. femeie

groasă,

urâtă,

greoaie ; în batjocură se spune.
şi fetelor urîte şi bătrâne, celor:
lenoase, p. 319.

hojma, ady. totdeauna, p. 230.
Hosman,—
s.- Ture, p. 267 ;— Paşa,
p. 985,

hrăni, v. a—batoza, a-i rândui sno=

pii la val atât cât trebue.

-

„349
hrăchi v, a—, hrăpi, răpl.
_huciii! huş 7 uş? interj.
gat găinile, p. 289.

de

alun-

Huda, Ss. p. 322.
hultau, s. p. 06.
hultueală, s. ceeace se pune la o
încărcătură de pulbere de vânat,
(cârpe, hârtie), ca să nu lase
praful să curgă,

p. 272.

hurmuz, s. p. 118.

a fi în zorii zilei, p. 164.
înlesni, v. a—, a ajută, p. 20%,
innemeri, v. a—, p. 330.
înşelă, v. a:—, a pune şeaua, a înşeuă, p. 89.
înstrâmtorat, adj. prins, surprins,

D899
înrâi, v. a—, p. 210.

într'ajuns, adve deajuns, p. 110.
întrulucă, v. a—, p. 218.
înveghiă, v. a se—,

învârteguş,'?

Ii.

şi

291;

ibommnic, s. ibovnic, p. 121.
îbounică, S. p. 21.

ibounici,v. a se—, p. 27.
ici?şi ici, adv. din când în când,
cât de cât.
iertat, adj. persoană care din pri-

Jon, s. p. 71.
Iordan, Ss. p. 133.

Iorgu, s.
Iovan, Ss.
Joviţă, s.
ispozedi,

p.
p.
p.
v.

167.
89.
89.
a se—, p. 119.

itean, dela Itu ?, p. di.

ubeţ,

adj.

pătimaş

p. 100.

- peşti, p. 55.

împăgânat, adj. b.
împănă, v. a—,a
cu—; ca să “prind
pănat pădurea cu

7.
umpleă un loc
hoţul am împoteraşi, pdl.

împuiă, v. a—, p. 288
împutit, adj. fig. leneş, puturos
peste măsură, p. 332.
v. a—,

p. 219,

cetină (despre

înicetinat, adj. cu
brazi), p. 938.

a concentră, p.

încociutră, v. a—

260,
tui

v. a—.

indrică,

a înbuihă,

(mâncare,

cu

a ghit-

cinste) p. 85.

s. a pune pe cinevă la în-

drică, a-l aduce în stare
în—mea,

îndrugă, v.

în ciuda

mea,

să—;

p. 396.

a—, a răsuci cu druga;

vezi Industria ad. voce.
învână, N. a se—ziua cu noaptea,
Pamfile,

Cântece

dragoste,

.

Jâiu, s. Jiu, p. 264

s. p. 7.

îmborboi v.u se—,bosumflă p. 225.

îndopă,

în
|

cina _xrâstei, sau dintr'un legă” mânt nu mai are legături tru-

încăzărmă,

230.

lăresc, p. 311.

Iana, s. p. 177.
Iancu, s. p. 131, 178, 225
—Jieanu, p. 59, 126.

Ilieş- Vodă

pe

cuvânt de joc copi-

de tură.

jarcă, s. piele, în înţeles de batjo-

cură, p. 54.
jândar,

s.

jandarm,

p.

21

216,

şi 243. Țianu, s. lancu—, p. 59, 196.
Jii, s. Jiu, p. 126, 267, 288, 294,
judeţ,

s. judecător sau termen diu

administraţia veche a satelor, p.
140, 141.
jurui, v. a—, a făgădui, p. 20;
(se) jură, p. 89.
L

Lăcomaş, adj. lacom, p. 48.
lăiță, adj. fem. dela lâu, lăsa, p. 79,
lălâu, adj. lălâiu, înalt şi dal
zat, bleg, p. 331.

lamură, s. ramură, p. 166,
lăptă, v. a—,a alăplă, a da țâţă,
p. 25.
.
20

.

lăsă, v. a—, a'scobori, p.:178.
lăstar, s: p. 115.
lătureă, s. p. 121.
leana, dela foileana, p. 97..
leacă, s. puţin, p. 163.
leasă, streşină, p. 223; a turnă

„leasă, a face să cadă. mulţi,

ca

un zid, p. 60...
.
sti
legat, adj.—în fearmece, p. 137; serisoare--ă (închisă), p. 188.

legătură,s. cataplasmă, p. £0I.
lelită, s. puiu de—, p.:44.
lelițcană, s. p. 106.
lepădat, adj. popă—, răspopit din
pricina unor lucruri îngăduite
până la un loc de lume (patime), dar neîngăduite de lege,

p. 97.
leriu, $. vreme, p. 103.
lespede, s. — la inimă, ,

|
greutate,

p. 104. .,
Letin, s. p. 63. Asttel se numeşte
în popor şi satul Lafinu ds pe
râul Buzău,
libovi, v. a—,

din jud. Brăila.
p, 54.

lihemeti, v. a se—,.a se lăsă sătul
CE) de . cevă ;Mii lihamete;
204.
Lita! s. p. 43.
|
.
"tingurice, s. —a pieptului,
şi 118,
limonată, s. p. 316.

lovitură, s..p. 316.
lovodana, s. p. 205.
lungare, s. p. 102.
dupit, adj. p. 326...

p.. 9%

aălina,Ss. Călina—, p. 55.
malotiță, s. dim. . dela : maloteă,
p. 65,

mâncă, v. a—, p. 92..
mâncătură, s. mâncare,
"care, p;
Pe
maramă,.S.
hramă.
Mărăşeşti,

-

s. p. 288.
adv. frumos,

mai ales în

limbajul copiilor, p. 170,
s. cevă

mare

la

pl.

măra-

zuri, mofturi, marafeturi, p. 957,

Marcu, s. p. 42,
mări, interj. p. 21..
marmagiu, adj. vin—, p. 39.

Aârzac, s. căpetenie tătărască,p.90.
măsărătate, s. un nesătul, dar mai
ales un
"p 305.

nesiiţios,

un

pesuterit,
,

măscări; v. a—, a ocări cu măscări (porcării), dar şi a ocări urit; a necinsti o idec,o
p. 42 şi 159.
mătale, pron. p. 145.

femeie,

melodie, s. p. 14.
mendre, s. pl. a-şi face—ie, a-şi fuce
gusturile..
- mereană, ? p.

65.- -

merticar, s. cel ce'iea vama

sau

uiumul la moară cu merticul
(a zecea parte din vechea baniţă).

-mieros, adj. p. 239.

“măiculeaţă, s. dela maică, p. 181.

p. 145.

”
s. p. 196 şi 276.

miază, s. miazăzi, p. 274.
micşorel, adj. p..28.

iMacare, s. p. 72,
Maăgdălinii, adj. pl. codrii—, p. 35.

mahală,

p, 45; se aude şi 7ă-

măras, s. mai ales

Acu

măi-măi,

|

Manole, s. Meşterul; p. 19.
mânsare, s. oaic—, p. 85.

Meşterul-Alanole, s. p.. 19.

M

„maloteă,

demân-

și . diform.

haiducul,

s,.p. 79

„miezos, adj. p. 224. .
miorc ! interj. strigătul broaştelor
p- 302...
Miorița,

s. p. 79.

|

|

miroasnă,S. şi miroasmă, p. 236.
înti-s, ni-ş. Se zice : şi cum venian,
unde îmi şi (mi-Ş) începe o ploaie:

de credem că s'au dărâmat ce- -

rurile | In multe locuri. .
AMisler, s. p. 186.

351
mistui, V. a—cevă, a ascunde, p. 49.
miţui, v. a—,a
tunde miţele la

cârlani, p. 53; a trage de

(mi'c!).
Mocanu, s. Codreanu

. şi—,

păr
p. 40.

Modrus, s. p. 902.
moiu, s. muiare, îmmoiu, îmmuiat,

p. 321.
Moldova, s. p. 80.
molotru, s. p. 288.
morcoti, v. a—, a pisă.pe cinevă
cu vorbele, a-l pliotocări, a-i da
cu gura, p. 218..
motâlcă, s, umllătură, p 213.
movicele, 2 p. 272.

movili, v. u—, p. 143.
Moviloiu, s. p. 327.
muguri, V. a—, a îmmuguri, pt GG.
mură, s. p. 107.
:
Biareş, s.Pb. 37.
i

Muscal, s. p. 129 şi.283.
muştrulucali, s. şi muştru, instruce

ție, teorie, exerciţiu;p. 283.

Nabădăi, s. pl. a băga în—, a băgă
în draci, în spericţi, a înspăi-

deprindere,

p.

năduf, s. obişnuit,: căldură în
văzduh, dar şi supărare în respiraţie, înnecăciune şi supărare
morală, greutate în vicaţă, p. 2
nădejde, s. sprijin, sprijoană, p. 30,
năfurar, S. p. 196.
mâmezi

v.

a—,a

face . nămeaza,

„Pi 290.

de nuntaşi, p. 64.
.

U

" Oblici, v. a—, a se abate, a veni,
p. 193.
oblon, s. p. 256.
obori, v. a—, a dobori,
ocean,s. p. 217.

p. 63.

ochean,s. p. .76.
ochiş, adj. oacheș, p. 126,
Ocnea, s. p. 273.
odini, v. a—, a hodini :p. 24.
oft, s. oftare, supărare; durere,
p.. 39.

Oituz, s . p.273.
,
ogârjit. adj, prăpădit, Slab sibi,
p. 206.
olori, v. a—

a bate vântul încet şi

nătânga, $. un joc, p. 310.
părcă,
năzări, v.ai se— aise

|

nechez, s. nechezat, p.46,
Neculcea, s. Badiu şi—, n St

Nedea- Voinicul, s. p. 39,
nestricat, adj. nev ătămat,

p. 60.

”

Opriş, s.p.3L..

orcât, s. orăcăit, p. 166.
ordin, s.
ortoman,
ostoi, v.
ovăsc, s.

p. 29.
Ă
nume de cul, p. 41 și 290,
a—, a se potoli, p. 132.
ovăz, p. 261.

pP..
Puceavură, s. femeie cu obiceiuri
rele, p. 209.
Paceaură, s. paceavură, p, 209.
Băctui, a se—, a i pe pace cu

cinevă,

ant, adj. înalt, p. 146,
p. 46.

nuntă, s. gloată

neregulat, .p. 180.
Olt,s. p. 59, 62, 268, 274.

N

mântă, p.' 106.
nadă, s. înnădire,
152 şi 163.

ni, adv. ni... ni, când... când, p. 91.

nicuță, 5. denumire copiilor: vin
la mama, nicuţă, p. 138,
noajă, s. cârd de lupi, p. 225,

adj.

făciuit,

p. 83.

Păcurar, s. cioban, p. o.
Paing,

în. pace,
i

p. 2

s. paingăn,

păişe, s. pl. planta Lipa “pennata
L., p. 335.
Dală, s.

val de—,

p. 68.

palat, s. poate 'polat, polatie, case
de slugi

(culegere

din

Nazâru-

Brăila). -.
Pământurele,

s. pl..p.

Pântea,s. p. 169...
Pânsă,

Dune
pără,

Ss. p.! de

ea se prinde cu cafa, un băț
" lung, care are lu capăt un1 câr-

74.

.

Lig;

ochi, cea care se

mortului pe ochi, p. 162,
prep.

păr”,

până,

p: 23.

Ploeşti, s. p. 164, 393.
Pocladă, s. p. 59.

părădui, v. a se—, p. 189.
Pârdalnic,

s. expresii : las'o (dă-o)

Bodidi, v.

„la pârdalnicu”. ipârdalnica), încolo, p. 103, şi 336.
_Pârlici, s. p. 93.
ăi
părticică, s. anatoră slujită pentru
dușmani, ş.a.
Dăs, s. unde-i păs, unde-i

33 şi 95,

p. 85.

Plevna, s. p. 2854—6.
Plin, adj.p. 150.

a—, p. 58.

pogmnet, s. pocnet, p.. pogni, *. a—, a. pocul..
ohoară, s.-povoară, p- 235.

polatie, s. p. 332.
Poleah, s. p. 284.

pasă, p.

Bomană,

s: a purtă pomenile, a le

face, pentru un mort, după rân-

patrontaş, s. cartuşieră, p- at.
făstăcioară, s: aim. dela Păstare,

ducala lor, p. 25.
ponos, s. p. 164.

păstaie, p.'127.
Păun, s. p. 92.
.
Păunaş, s. p. 87.
.
ică, v. a—, a sosi, p. 44, 151, 194,

Bonosi, v. a— haine, a strică haine

şi 234; picură (ploaia, streşina),
"p- 56 şi 131.
pică, s. ciudă, p. 245. Bicior, s.'pop de horn, p. SI; a

pobreă, s.' p. 923.
Porghice, s. "vezi ludustria ; p. 151.
„ Boruire, s. înclinaţie, aplecare,

dormi de-a-picioarele, a dormi
doi inși pe un pat: unul cucă„ pătâiul la un capăt şi celalalt la

celalalt capăt, p. 59. -:
Bieliceă, s. pielcică, p. 52.
peliță, s. a fi peliţă de—, neam de—,
p. 50, şi 100.
Peteală, s. p. 163.
Perdeă,

s. p. 52.

Pimniţă, s. p. 85..
Pintenat, adj. p. 79..
Plâghie, s.:p. 168 şi 269.
Plasă, s. streşină, p.- 83.
Plăviţ, adj. fem. plăviţă, p. 79.
plecăţel, adj. aplecat puţin, plecat
într'o parte, p. 102.
plecătoare, s. oaie —, cea care nu
are miel și este nevoie “să fie

dată la un alt miel sprea o suge,
sau oaia care este daţă de supt
unui mic! a cărui mamă a murit.
Se mai chiamă şi aplecătoare ;

prin

purtare,

p..80 și 195.

-

pobalnic, s. p. Îll.
Popovici, s. p. 91.

|

p. 233.

„Porunci,

v. a—,

a comandă, a toc-

mi haine din nou şi pe măsură.
Bosimol, s. credem că potmol, p. 333.
poteraş, s. dela poteră, p. 107.

Botiresc, adj. p. 258.
Botmol, s. şade—, unul lângă altul,
p. 280.
Botoţi, v. a-—, a mâncă până la sfârşit, a sfârși mâncând, a bea până

la uscat; au potopit lăcustele
“ câmpurile, p. 82, şi 108.
fotricăraş, s. farmacist,

p. 206,

potrivi, v. a se—cuivă, a face după
spusu aceluia crezând că aşă e
bine,p. 208.

potrografie s. corupţie din Jotografie, p. 66.
Poturi, s. pl. p. 126.
Prahova, s. p- 223.
Prânzişor, s. vremea pe la 10 ore
a. D. 181.
prâusi

v. a—un

mort,

a-i

pune

pomenile, prânzurile. praz, s. prat [de puşcă], p. 63..
prepeleac, s. p. 54, vezi Industria.
Prevedeă,

v. a se—,

p. 118.

rădui,? p. 158.
rână, s. într'o—, într'o râlă, pe
un şold și întrun cot, p. 86.
rând, s. rânducală, rost, p. 100.

Brice, s. pricină, p. 165.
pricoliciu,: s. p. 161, poghibală, o
arătare de om.

rări, v. a (0) rări, a venitot

priei, Va

până sus, ca şi cum ar fi ras,
p. 176.
,
răsmeriță, s. p. 268.
răvăci, v. a—vin, p. 94.
resmă, V. a se—, p. 2).
»
roată, o unitate de ostire veche,
p. 224.
roboti, v. a—, în expresia: „ce
mai faceţi, ce mai robotiţi ? (în-

a

se

22.

primare,

întâmplă,

adj. primar, întâiu ; văr

—, văr bun, p. 229.

Prindere,'s. stare, om -cu—, on
cu avere, p. 1.
Bripor, s. p. 25
Drivânță, s. corupţie din prevenţie,

p+ 68.
prohiti,

v. n—, ceti (încet, în gând),

p- 162.
.
prosădi, v. a—, p. 33,
Prut, s. p. 89, 107, 185, 189 »
218, 220, 226, 262, 246, 273, 2
şi 286.
prubă, s. probă, fel, p. 267, 269,
Bui, v- a se—, ase întinde (despre
foc), p. 210; a se împreună
(despre lupi şi ci ni).
Puhoiu, s. şivoiu de ape,

Bunoiu,

Buroiu,
Pupăză, s. un

p. 22.

p. Gl.

s. puhoiu,

p.

fel de

trebare celor ce mai

mult șed,

sărbătoarea).

roiu, s. p. 243.
Rogova,

s. p. 154.

|

ruginos, adi. p. 225 şi 287.
?

Săcele, s. pl. p. 166.

sâghică, s.planta Cephalaria traus-

"putişor, s. un ban, p. 318.
Bune, v. a—capul,
punere, s. p. 121.

ras, adj, plin-ochiu (despre un vas),

“n

p.

se—,

mai

rar, p. 162.

silvanica Schrad.,
Sahastru, s. p. 90. -

p. 252 şi 528.
,

Sâiu, s. —pârcălab de Bârlad, p. 77,
66;

altfel

colac,

p. 91,

sălcat, adj. p. 125, şi 192b.
sâlceu, adj. p. 243.

salamanlăc,(vorbă turcească), p, 76,

purtă, v. a—pomenile, a
după rostul lor, p. 25.

samalare,

s. p. 60,

175.

le face

sămălui, vi a—,a asemănă pe u-

purtat, s. port, p. 65.
Puşcă, s.a da din—, a da [oc cu—,

bată-te norocul! Tu eşti ? Te-am

. 139.
Puşcări, v. a—, p. 237.
pusnie, s. p. 56.

pustii,

v. a se—.

p. 269.
R

Radu,

s.— lui Anghel

p. 32. _
răcoreală, s. p. 75.

din

Greci,

nul (de
sămăluit

departe)
cu

cu

altul:

.U,

Gheorghe ; pi. 85.

samasalâc, (vorbă turcească), p. 47,
sândâc, s. ladă, p. 49.
Șandru, s. p. 73.
Sârb, s. p. 169; zarzavagiu,
sârbuci, s. pl. p. 290.
sâti, v. a—, a cerne cu sâta, p. 93.
savai, interj săvai, sâvăi, săvâi,
sâvăi, p. 52, 60, 63, G4.
săvârşi, v. a se—,

Sariua, s. p. 91,

a muri,

p.

54,

sbârciu,s. sbârcitură, p. 161.
sbeugui, s.a se—, a face nebunii,
a se jucă, p. 24.
sburătăci, v. a—, a aruncă cu pietre. (bolovani, bulgări) întrun
pom spre “a-i da Îructele jos,
p. 33.

sburătări, v. a—paserile prin ogr a-

suru-iapă (iapă-sură 7)
Siret, s. p. 73, 167,-178, 185...
sean s. o câtime foarte mică,
„bucăţică“ » o fărâmiţă, p. 308.
Şeaa, s- drum vechiu; bătut, um-

blat, p. 265.
Stobozie, s. p. 282.

-

smigdeă,

s. smiccă,

p. 242.

siinceă,

s. smiccă,

pe

dă, ca să le prindă, a le alungă
„chiar svârlind în ele spre a le
cotonogi, p. 3.
.

smomi, v. a—, a momi, a “atrage,
a înduplecă, p. 106.

schimbălă, s. schimb, schimbare,
p. 25.
sclipui, v.a—,p. 237; adevărat, a

smorlă, s. un fel de peşte mărunt,
p. 170.
soață, s. p. 160.
socrie, s. p. 91.

sburatec, adj. fugaciu, p. 90.

face” treabă

printre

picături :

mam început să tore; așă doar
câte cevă de-am
putut selipul

vreo două caicre,
scripică, s. p. 48.
scumpete, s. p. 125,
sec, adj. uscat, p. 109.

sositor, adj. bob—,

a

serafim, s. prapor de lemn obişnuit
cu

7: chipuri

de

îngeri,

ce se

scoate la morţi, p. 162.
Sezastolpol], s. p. 272. Severin, s. p. 289.
şezătoare, s. p..9.

«e de cap, p. 213.
sprijini, v. a—, a se—,
Stanciu, s. p. 37 şi 59.

sglăvoc,
şicui,

v.

p.
a—,

158.
a căptuşi.

.
cu

şieac ?

p. 49.
sirecau, adj. unul de care e halal.
A mâucat, sireacul, (sirecanul),
de credem că nu se mai: satură,
sileac, adj. p. 243,

sirep;

Ms
p. 85.

stat, s. statură, p. 65
cutremur,

_
s.

p. 91.

Stârmina, Ss. p. 154.
staroste, s. p. 139.
starpă, adj. oaic—,

sflichiu, s. p. 117.

97.

şovirgii, ? codrii—, p. 55.
şoverjâi, ? p. 57.
Spahiu, s- p. 75.

sfandosi, v, a se—, a se alintă,
se arătă ceeace nu este, p. 255
sfânţoaică, s. p. 180 şi 237...
sfară, s. p. 20.
sgâliâitură, s. tremur,

p. 181.

şoşoti, v. a—, foşni (despre frunze),
p. 45.
soție, s. soţ, 'p. 221 şi 235,

spelcuță, s. dim. dela spelcă, spilcă,

Sibiz, s. p. 268

p.

litar, p. 976.
soroc, s. an, recoltă ?, p. 937.
sosi, .v. a—, a ajunge din urmă,
"p. 835.
-

secătău,:s. p. 317.
s. p. 108.

şoldarana,? p. 319.
soldăţi, v. a—, a face serviciu misor, s. soră, p. 200.

seceti, v. a—, a potopi, pe 94.
"şeică,

67..

adj. p. 278; fem. sireapă şi

ştat, s. stat, p. 39.
stătut, adj. vită —ă,

E
vită istovită,

care a căzut sleită de puteri în
toiul muncii, p. 89; om —, om
"bătrân ; mai ales despi€ "clăcăţ

şi fete, p. 335.
steajăr, s. parul

arici,

p. 4.

Ştefan, s.—Vodă, p. 63, S0 şi 81.
stohan, s. stuhăriş, p. 220,
străinime, s. p. 214.
”

.

strălucios, adj. p. 24 şi 93.

strămurariu, $. p. 969;
"strate, s. pl. straturi, p. 130.
strică, v. a vătămă, răni, p. 68.
streină, v. a—,.ă înstreină, p. 216,

şi 217,
striior, auj. lem. 'striloară, p. 217
şi 218:
strigă, ve a— în joc, p. 19.
strigăt, s.—iîn joc, p. 3.
Strunga, s. p. 267.

stufos, adj. p. 105.
subseară, adv. p. 105,
Suceava, s.'p. 84.

138.

nit plin de—(repede),

p. :183; a

suflet, repede.

Şusă, $. nesăţios ; mai ales
cala „șugă rea“, p. 284.
sularea, ? p. 399.
sulimana,? p. 205.
sultau, s. p. 328.

în zi-

sultant, ? p. 205.
sumăieş, dimin. dela suman, p. 162,
suptiori, s. pl. p. 108..
surguce, $.pl. planta

Delphinzun

Ajacis L., p. 2905.
Şuşă, s. şoscă, p. 35.
T

Tăbăltoc, s. săculeţ, p. 397.
tăbănaş, s,.dela Zabon, cireadă,
cârd, p. 282,

tachit, s. p. 1Ll:
Tahan,

s. p. 61.

Țaligrad, s. Țarigrad, p. 78.
Tănislav, s. p. 74.
tânji, v, a—, p. 133,
fâr, interj. se chiamă găinile,
porţii,

repede:

țăruă, s. praf, pulbere, p. 50 şi 138.
țarolă, s. opincă ?

Tatar, s. p. 77, 94, 283, 81.
târsână, s. p. 170.
feleleu, s. fără căpătâiu,.p.. 322,

*

teme bărbatul, p.. 205, .
temică, s. dim. dela teamă, p. 130.
tepşean, s. tepşan, platou mic, p. GG.
tepşi, v. a se—, a se lepşi,. a: se
trânti cu lenevie în pat, p. 333,
tesac, s. p. 105. .

teşchereă, s. pungă, p. 70.
teslui, v. a ciopli din teslă, p727,
tiferici, v. a—,
păsă, p. 272,

a

ferici,

a nu-i

tine, v. a— calea, a aţineă calea, a
sta în calea cuivă, p. 132.
Zinchi, v. a—, a conteni, înceta.
tinerime, s. tinereţe, p. 199.
Zinteş, adj. ţintat, cu ţintă în frunte.
tiran, adj. p. 147.
:
tiv,:s. tivitură.
toale, s. pl. haine, p. 215.
tocă, v. a—, a cicăli, p. 147, .

tocnii, v.
p. 141,
Todirau,
Topolog,

a—, împăcă, a împăciui,
261.
s. p. 66.
s. p. 274.
val, p.

64.

toroțpi, v. a—, a copleşi;p. 193,

tâinicie, s. taină, p. 138.

tăraş, s.—ul

IE

târmă, s. probabil durmeă, broboadă albă, de formă isoscelică
cu horboţică în faţă, p. 132.:

top, s. top de postav,

tăieţei, s. pl. p. 170.
tain, s. p. 206.

tare, adv.
p. 253,

turlă,

p. 245.

teme, v.a—,-u îi gelos; femeia îşi

suduc,? p. 188 şi 267.
suflet, s. plin de—, gâfâind; a vevenit întrun

Târgşor, s. p. 274.
Țarigrad, s. p. 64, 85, 129.
zarle, s. pl. tarlale, dela

p. 107.

vin mai tare

torbă, s, tolbă, geantă,

p. 242.

trage, V. a—coasa, a o ascute, p.
199;

a se—,

a slăbi, p. 171.

tranda, 2 p. 327.
tras, adj. slab, p: 189.
trebălui, v. a—, a face treburi

mici şi mărunte pe
p. 225.
Zrece, v. a se—, ofil

lângă
(la

casă

faţă, la

peliţă), p. 236.
trenchea-flenchea, ady.

|
p.

tretină, adj. fem. p- 44.
triu, s. tren, p. 189 b.
tropeie, ? p. si.
tu, pron... nici tu... nici
1941 şi 330.
țuca, ?. p. 320,

tu. sp.

Tudor, s. p. 83; Domnul—, p. 210,

tuhăi,
.

y. a—chinul,

“frământă

în

uvuioc, s. a ajunge la—, a, ajunge
la sfârsit; uruiocul sunt cele din
urmă fire din urzeală, cari fiind
prea- apropiate de sul, nu se
mai ţese, p. 162,
uşânic, s. p. GU şi 111,
uşui, v.a—, a hucii, a alungă pa.
serile cu auşș/
Ulă, s. Vasile—, p. 56.

zadar, 307,
tuiu, s. p, 187.

V

tuli, v. a 0—, p. 233.
" țuluc, s. viţă de păr, p. 54; verbul

a fuluci, a trage de țulue,
duma, ady. tocmai, p. 40..

tur, s. şi turi; fund

la

pantaloni,

.p..91-şi 335.
Turc, s. p. SI, 129, 283 şi 984.
urcau,
Turcia,

adj. p. 269,
s. p.81.

Văcui,

v.i—, a trăi bine ;; văcuit,
trăit 3în mulțămire, p. 209,
„ vădănie, s. văduvie, p. 22 1.
vaşmocau, s. poate
baş-mocan,
p. 52.

vătrâiu, s, p. 163.
veleat, s, vieaţă, traiu, p. 226 ;.verb:

-

veletui,

turcoman, s. p. 39.
furloiu, s. şi ca poreelă pentru picior, p. 87.
U

Udătură, s. tot ce se mânâncă cu
mămăligă, chiar când nu e fier-

a scăpă, p. 254

s. locul de sub

trăit

Pa

p. 10,
Viana, s. Viena, p. 304. |
viforat, adj. p. 77.
viță, s, soiu, neam
bun ; om de

viță [aleasă]; p. 43...
.
Vlad, s. popa—dela Bârlad, p. 55.
Z

.

ului, a se—, a se zăpăci, p. 116.
umbră,

vetetuit,

verigă, s—la ușă pentru a închide,

tură (lapte, ciorbă), d.e. brânză,

nuci, p.: 308. .
udi, v..a—,

şi. adj.

[bine].

un

copac

care obişnuit este umbrit, p. 116.
Unirea, s. Decemvrie, p. 288.

Zălud, adj. prostit, tâmpit,
Zătreanu, s. Gheorghiţă—p. d.
zuzăni,

v. a—, p. 269.

zurbavă, 5. gâlceavă, p. 70,
zurnai ! interj. 'p. 297. |
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