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PREFAŢĂ 
Ia căiţiunca 1. (1862.) 

7” Porn 

Provozat: fiind de cftră mai mulţi amici și Dăr- 
baţi de litere ai naţiunei noastre „române, cu să dau şi 
en la lumină măcar câteva piese din poesiel& mele; din 

partoemi nu întârdiiei a pune toate cele de lipsă în 

lucrare, ca să se tipărească cât se va pute de curând, 
însă nescari împregiuriri neprevădute, îmi cuusarii o în- 
târdiere neașteptată, pe care cu nu fui în stare a 0 de- 

| litura. — Acei amici sciau, că eu, dela 1839—1840 

“când mă aflam în calitate de profesor la gimnasiul re- 

-gese din Braşov, și până în anul. 1850, când după 

tuxburările de tristă aducere. aminte ale nefericiţilor ani 

1848—1849, şi cele mai bine organisate institute “ sco- 
lastice suferiră schimbări neprecugetate, viersurile mele 
le publicam din când în când, sub-numele meu,- în oaia 

pentru Minte, Inimă şi Literatură, ce ese până astădi 

ca adaus la „Gazeta Transilvaniei: în Braşov; — cur” 

din anul 1850 încoace, cerând împregiurările mele, că 

s& mă asecur cevași mai bine, pentru viitoriu, atât în 

*| *
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privinţa persoanei mele, cât și a familiei şi sc nu fiu 
astrîns a trăi. din promisiuni, cari mai că nu se împli- 
nesc nici odată; urmai chiămărei, ce mi se făcu din 
partea guvernului c. r. civile şi militare al 'ransilva- 
nici, în calitate de concepist guverniale, cu cure post 
era împreunat și oficiul de translatură pentru limbi ro- 
mânească, pe lângă o remuneraţiune anuale, afară de 
salariul defipt pentru postul de concepist, şi petrecui 
acolo unspregece ani în pace şi liniște, fără semi fi 
părăsit lira, sau să mă Ji depărtat de Parnas, cum o qi- 
seră unii și alţii, până și în jurnalele publice, ule căror 
diatribe le trec aici cu vederea; căci nu "mi-am propus 
a da cărţii acesteia, o prefaţă posomorită și cuprindă- 
toare de lamentaţiuni, ci pe cât se poate, o faţă veselă 
şi scrină; — cumcă. nu'mi amuţi nici când lira, se pot 
convinge onoraţii lectori din acea sontică împregiurare, 
că în periodul cel nou al scrierilor mele, va să dică, ca concepist în Sibiiu, am lucrat mai mult în resorţiul 
poesiei, de cât ca profesor în B raşov, după cum se poate vedă din numerii şi anii pieselor, deși lipsesce nu- mele meu, 

Acum însă să trecem la obiectul, ce'] pertractăm. Broşura aceasta “cuprinde tot decursul juniei mele, şi toate nenjunsele,. ce trecură peste mine. — Ea, începe cu cele mai dintâiu încercări ale musci ur? 
AN E ntâiu în „musei mele, ca” de procede bine ori rău, tinereţele mele să respundă, căci ele poartă culpa; fiindcă cu mam pomenit scriind lu ioni, Apoi „p&catele . tinereţelor, nu le comemora, : Me: ( rari x : 
oumne! Eu, sum de părere, că dela un: june de 20—9 ani. îneă 20—21 de ani, încă nu se poate cere-lucru așa serios,
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privinţa persoanei mele, cât și a familiemi și să nu fiu 

astrîns a trăi. din promisiuni, cari mai că nu se împli-: 

nese nici odată; urmai chiămărei, ce mi:se făcu. din 

partea guvernului e. r. civile și militare al Transilvii- 

„niei, în :alitate de concepist guverniale, cu care post 
era împreunat şi oficiul de translatură pentru limba ro- 
“mânească, pe lângă o remuneraţiune anuale, afară de 

salariul defipt pentru postul de concepist, şi petrechi 

acolo unspregece ani în pace și linişte, fără sămi fi 
părăsit lira, sau să mă CĂ depărtat de Pavnas, cum 0 qi- 
seră unii și alţii, până şi în Jurnalele publice, ale căror 

-diatribe le trec aici cu vederea; căci nu "mi-am propus 

uda cărţii acesteia o “prefaţă posomorită și cuprindă- 

“toare de lumentaţiuni, ci pe cât se poate, o față veselă 

și serină; — cumcă numi amuți nici când lira, se pot 
convinge onoraţii lectori din. acea sontică împregiurare, 

că în periodul cel nou al scrierilor mele, va, să- dică, 

„ea eoncepist în Sibiiu, am lucrat mai mult în resorțiul 
„poesiei, de cât cu profesor în Braşov, după cum se poate.. - 

ved& din numerii și anii pieselor, deși lipsesee nu- 
mele meu. 

Acum însă să trecem la obiectul, col pertraetăm. 
Broşura aceasta, -cuprinde tot decursul juniei mele, și 
toate neajunsele, ce tr ecură peste mine. — Ea începe. 

cu cele mai dintâiu încercări ale musei mele, car” de 
procede bine ori rău, tinereţele mele să respundă, căci 
ele poartă culpa; fiindcă cu mam pomenit- scriind la 
viersuri. Apoi „păcatele . tinereţelor, nu le comemora, 
"Doamne! — Eu, sum de părere, că dela un: june de 
20—21 de o ani, încă nu se poate cere -lueru așa serios.
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— Ajunge, dacă tinărul propășind cu anii, înaintează 

şi cu spiritul, care acum în conţelegere cu gustul, alege" 

şi prelueră” temele, după cum îl conduce. geniul — și: 

fantasia lui. , î - | Zi 

Îmi aduc aminte de gisa unui' profesor, "ce avui 

în gimnasiu, şi pe care, ne-o spuse mai de multe ori;. 

„acela, gice: „Nu. este om bun pe lume, care să nu aibă 

şi ceva rău; şi din contră: „Nu este om râu în lume,; 

care să nu aibă şi ceva bun în sine. Așa merge pre-: 

fivesce şi cu cărţile: nu este carte bună, să nu aibă şi! 

ceva rău într'însa; şi - carăși: nu este carte rea, să nu 

“aibă și ceva bun. Prin urmare aceasta cutez a gice, 

şi de viersuirile mele: la unii: vor plăet, car” la cei 

mai mulţi poate că nu vor “plăcă.. — 

Unii din_onoraţii lectori îmi vor face poate. îm- 

„putare, că pentru ce eu, care mă ţin, vedi Doamne! 

de clasa: progresistilor, am pus să sc imprime “carte: 

mea, cu ciriliane, şi nu cu litere romane str: imoşesei? 

La aceasta, respund, cumcă am dorit, 'ea ori cine va 

apuca cartea mea li mână, să nu aibă, cuvânt, a o lă-: 

pădi, dicând, că nu ar pută ceti cu litere de aceste: 

aici înţeleg clasa bătrânilor, cari întru adevăr, dacă 

mau învățat până la 40—50 de ani ai ctatei:lor, apoi 

de acum “înainte fără, îndoială, că nu vor mai învăța; 

prin urmare, acestia toţi ar fi remus lipsiţi de cotirea 

viersurilor “mele; mai încolo am voit a cruța și pe piu 

tea fomeiuscă, ce a trecut de 35—40 de .ani,. și care 

carăși, dacă nu a învăţat a ceti cu litere străbune, când 

umblă încă la scoală, apoi acum îndeșert sar încerc: 
ee
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a se deprinde cu de acel soiu de litere. Eu din par- 
temi apromit, că de voiu fi fericit, am pute desface 
provisiunea aceasta în timp mai scurt, atunci a doua 
„ediţiune, la carea .voiu adauge și piese nous, fără nici 
o îndoială, o voiu tipări cu litere romane sau străbune, 

PREFAŢĂ 

la  edițiuuea UL 

PO 

- Ediţiunea dintâiu fiind de ani încoace trecută în 
mânile publicului până la cel din urmă cesemplariu : 
„a stăruințele multor adoratori ai națiunei noastre, ai 
musci române și ai neuitatului autor reposat s'a tipărit 
săccastă odiţiune nouă a poesielor lui Andreiu Mureşan, 
,* Penthu a împlini dorința poetului rostită în pre- 
faţa ediţiunei dintâiu, a, doua ediţiune oste completată 
Și tipărită cu litere străbune, Dorinţa poetului de sigur 
este şi a iubitorilor de musa lui. . 

 



DATE BIOGRAFICE: 

(după „Gazeta Transilvaniei“ dela 19 Octombre 1863, x. 100). 

Andreiu Mureşan s'a născut în 16 Novembre 1816 
în orașul Bistriţa în “Transilvania din părinţi libertini: | 

Teodor şi Eftimia.  Vatăl seu 'Peodor a fost de profe- 
siune morariu pentru scoarță, de argăsit. Familia Mu- 
roşună este de origine din Maramureş, leagănul Irago- 
șidilor,- eu cra dintre familiele nobile. Patru fraţi ve- 
niră în vechime: din Maramureş, și se aşegară în părţile 
nordice ale Ardealului: Rebrișoara, Nimigea, Feleaca 
şi Ienciu de pe Cămpie, de unde descendenţii lor s'au 

rămurit preste toate ținuturile: acele, 

Geniul. lui Ândreiu Mureșan. sc. artă. de timpuriu 
în fruntea lui cea, înaltă... în primii ani ai copilăriei - 
sale ncesistând scoală română, un grăniţar din Valea 
Roenei Dănilă Dobaş *i suplini locul de magistru. An- 
dreiu “frecuentă apoi scoalele. normali locale; car stu- 
diele gimnasiale le absolvi în gimnasiul P, P. Piaristilor 
din Bistriţa, unde talentele lui cele eminente şi purtarea | 

lui cea esemplară ? i câștigă iubirea magistrilor sei întru
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scoală, ceri 

VI 

atâta, încât el între grafi şi baroni purta primatul în 

ând_necurmat calcule de; eminență.    
La consiliul moșului seu și al protopopului Maior 

SIT . . . . a 
din Bistriţi” a mers lu Blaj, unde absolvi studiele îilo- 
sofice, precum și cursul 'teologic cu distineţiune, sece- 

——— 

rând onorile cele mai alese între confrații sei de litere. rând 
Abia cşi din teologie în anul 1838, şi în lipsa 

cea mare, ce se afla pe atunci în Brașov de. oameni 
învăţaţi, cari punând umerul unii cu alţii se propage 
sciința şi cultura între fiii naţiunei române, fu în ucelaș . 

an chiemat de cătră neguțător ii români ca învăţătoriu 

lu scoala, capelei din cetate, de unde, după ce dovedi 
hărnicia sa desvoltând o energică, activitate, fu chiemat 
în anul 1839 în calitate de profesor lu gimnasiul rom. 

cuth. din Brașov, unde punând umer la umer cu vărul - 

seu, profesorul de acolo, să poată servi nu numai sta- 

tului și omeniri, ci totdecdată și naţiunei sale, ai cărei. 

fii din păr țile aceste numai acolo aveau refugiu de des- 

volture și crescere în cultura mai înaltă. 

- În intervalul acesta, ca colaborator la „Gazeta de 

Transilvania“ eşi şi în publie cu poesiile și lucrările 

sale începând încă de pe la anul 1839—10. Ca profesor 
gimnasial seceri nceurmat mulțămirea şi lauda supe- 
riorilor precum și recunoscința discipulilor, șia părin- 
ților lor, dovedind și po terenul acesta 0 rară capacitate, 

La unul. 1850 susținend concursul pentru trans- 

lator: e. reg. guv., 'fu.numit translator şi redactor ul 
fouiei legilor provinciale li guvernul transilvan în Si- 

biiu, cu caracter și rang de c; r. coneipist guvernial,
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în cave calitate cum su purtat, martore. sânt archivele . 

guvernului ce. r., mavtore suspinele alinate ale multor 

fosti asupriți, și de el ajutaţi, martoră junimea studioasă, 

pe care o conduce cu sfatul și ajutoriul seu. : Nici în 

timpul acesta nu şi-a părăsit laureatul poet lira să ; 

paginele „Foaiei pentru? Minte, Inimă și Literatură 

"încă sânt martore doveditoare de geniul seu poetic Și 

de fructifera, sa activitate litorară “din acest timp, când : 

seria sub numele anonim de „Eremitul din. Carpaţi“ - 

Cumcă nu-şi părăsi lira nici după aceasta vor măr: 

turisi şi alte fături ale ingeniului scu, cari vor eşi la 

lumină. „Ce a fost Mureșan ca, literator şi naţionalist 

mărturisească națiunea, care “i-a supt simţirile, ȘI "i-a 

mărit. serierile, încă, pe la anul 18:42 a dat lu lumină 

unul dintre cele mai necesarie opuri pentru buna eres- - 

_cere în cercul familici sub titlul; „Icoana crescorei,“ 

din care a împărțit gri atis la ambele regimente de ro- 

mâni câte 100 osemplarie. “La anul 1862 lu necurma- 

tele provocări din partea celor mai renumiţi bărbaţi ai 

-naţiunei noastre, "şi-a dat lu lumină primul tom al poe- 

siilor sale, pre care. națiunea le păstrează ca un suvenir. 

şi odor, decât care altul în feliul seu nu mai-ure. Și 

Asociaţiunea transilv: ană pentru literatura, şi cultur a po- 

* porului român "si-a ținut de sânta datorință a înicununu 

-cu un premiu opul poctului. m. E 

În anii ultimi ai scumpei sale vieţ "și. mai Su- Ș 

„Puse umerii și la un gigantic op, traducând aproape 

la 50 de cocale din analele lui 'Pacitus, pe curi viitoriul, : 

le va scoate la: lumină. :.Până a nu fini deplin “aceasta : 

- lucrare cădu într'o boală de iritaţiune acută a nervilor,
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“ din care causă adeseori îşi perdea firul discursului, fără 
însă a'și fi perdut vre-odată din inimă multa 'îngrigire 
pentru fericirea naţiunei sale, de care și în visuri se 

ocupa, care apoi mai nutrită de multe alte neajunse,, 
vătămătoare suptrări -și îngrigiri de viitoriu, își tot în- 
aintă, capriţiele sale, până când în 12/24:0et. 1863 la 
10 oare din noapte îi curmă firul vieței spre doliul cel 

„mai mare al naţiunei” şi al fmilici sale... :



FETIŢA ȘI PĂSERICA. 

NS 

Pasere din colivie, 

Soartea ta cu soartea mea 

A legat o prictinie, 
Care cred, că va ţină, | 
Până'ţi vor da ţie cale, 
De vci-vre, să poţi sbura, 
Cătră deal, au cătră vale, 

Din 'strîmtă "căsuţa, ta! 

Prietinia —. atunci înceată 
Aşa strîns a ne lega, | 

Pentru că soartea d'odată. 
Ș'a perdut măsura sa;. 
Ah, atunci, tu sorioară, 
De ţi-ai schimba firea ta, 
Să nu fii aşa uşoară, O 
Soartea mea a n'o cânta! | 

„1
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Adă”ţi aminte de mine, 
Ce .remân în locul teu, 
Şi de'i da de vre-un bine, 

Cugotă la, răul meu ; 

Cântă-mă, dar” nu mă plânge, 

Căci tu cunosci firea mea, 

Scii, că rabd până la sânge, 
Fie-mi soartea cât de grea. 

Cântă, pasere frumoasă, 

Dac'odată ai scăpat,- - 

Soartea ta, ast ticăloasă, 

Cântă, die, “neîncetat ; , 

Ține minte-a ta silinţă, 

Când 'strigai: la trecători, 

S&ți întindă ușurință, 
Că, de nu, de jale mori! 

Spune cc-ai suferit toate 

Duleilor tale surori, 
S& "mcungiure, de se poate, 
Cursele de vânători, - 
Şi când sbor după. mâncare, 

S& privească tot la om, 
Care de voi milă nare, 

Vă săgeată şi din pom.
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„Cântă tuist, pasere mică, 

Pentru mine, care stau 

Închisă ea-o turturică, 
Ah, cântăm versul, ceţi dau: 

„Ție'ţi dic tirană. soarte, 

Dac'ai vrut sclavă. să fiu, 

S&mi. fi ordinat prin moarte, 

Mai curând la scop s&mi viu!“ - 

| 1839.
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TEODOR ȘI MĂRIUȚA. 

SAN 

Raqa cca de primăvară 

Peste câmpuri oscila, 

Şi'n crepuseulul de sară 

Mii de flori se resfăța. 

În câmpia înverdită 
Îugâna din când în când, 
O cântare răguşită- 
Greurușul tremurând. 

A naturei desfătare, 

Vrând să guste liniștiți, 
Es doi tineri la plimbare, . - 

„Piatre arbori înfloriţi.



Colom lunea cu terasă, 
Lan isvor ci se oprest, ) 
Unde-odată își Jurase, 

Amor dulce şi fi răţesc. 

Floricelele rouate - - 
D'al isvorului nectar, 
Depărtau prin si suavitate, 
Ori ce grije şi amar. 
e Ve 

Filomela mai. din vale, 
Din răzoru'i pitoresc, 
„Amăgia luna din cale, 
Cu « al seu cânt/ângerese. | 
= — N — 
  

— 

Încântaţi peste măsură, 
De cel rîu, cu lin murmnur, 

“'Timerii de nou se jură .- 
- Pe al cerului azur.  -" 

Măriuța, pălăioarii 
- Împreună, două flori 
"Şi le-aruncă, în vălcioară,. 
SS plutească ca surori! + 

Unda apei le susține, - 

Ele noată după plac, 
Mai de vale ce le vine? 
"Una d'alta se desfac.
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“Copilița cu durere 
Strisă scumpului iubit: 

„Ai vălut, că-o floare piere, 

După ce s'a despărţit?“ 

„Bată, colo” n ceea vale,“ 
- Dice tin&rul doios, 

„S'or uni pe altă cale, 
„Înt”un loc şi mai frumos!“ 

Aste două, trei cuvinte, 
Respicate cu mult fot, 

“Le ţinu copilan minte, - 
Cugetând: des acel loc. 

Şese luni abia trecură, Să 
Și pe „tinăr l-au chiemat, 
S& ia parte cu bravură, 

Pra 
Lun resbel înfricoșat. 

El cu greu se despărțesce 
De fetiţa, ce-a iubit, 
Care plânge Şi jălesce 
Din minutul ce-a „pornit. 
Pa —_ 

Seara, când pe, cer apune 
„Rada soarelui fi umos, 
_Verse norii ploaie, t tâne, 

Ea pe deal s'aşterne jos.
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Şi cu genele scăldate 
În suspine cu amar, 
ÎL aşteaptă ea p'un_ frate 

. . a Ta - 

Din xesbelul cel barbar. 

Pentru. toate în batură 
Bunul nostru Creator: 
A pus lege şi măsură, 
Nu însă şi pentru dor; 

“Căci el arde. şi topesce | 
Ca cărbuiiele aprins, 
“Inima co pătimesce. 
De acest rău neînvins. 

Părăuțul din grădină, 
Cu' murmurul seu cel lin, 
Stelele și luna plină 
Nu'i aduce decât suspin.. 

Nuw'i pe lume nici un bine, 
"Cui să dea ea. credământ, 
Dacă Teodor nu vine, : 
Nici se ține de cuvânt. - 

| Toată firea se-înnoiesce, 
| “Venturi tree şi vânturi vin, 

| Numai el nu mai sosesce 
“i Din pământul cel străin. 

*
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“Vescedită "ca ş'o iloare, 
“Care toamna o-a brumat, 

Fă se uscă pe picioare, 
De plâns mult şi de oftat. 

Prevădând, că o să moară, 
Se ceru necontenit, - 
Să o ducă Ia văleioară, 
Unde „floarea a-perit.* 

Acolo de supărare, 
Ea pe mal a leșinat, 
Ş'un_ ânger c'o sărutare, 

De viaţă o-a scăpat. 

Jos în lunca cea frumoasă, 

- Subt o umbră râcoroasă 
Doarmen pace corpul ei. 

* După câte-va luni vine 
Dela oaste — al ci iubit, 
intre lupte. cu suspine, - 

Îşi dă. sufletul rănit. — 

Astfel, dacă cruda soarte : 
Nu'i unise pe pământ, 

Bată, că'i unesce-o moarte,. 

În frăţeseul lor mormânt. 

1839,



SIMPATIE LA VIENA. 

. - PO 

Spune'mi mamă, ce st fic, 
Ce mă trage — aşa cumplit, 
Cât abia aştept să vie, 
Ciasul. care e menit, 

„Ca s&mi treacă pemainte - 
“În paş bine regulat, 
“Cavalerul. cel cu minte, 
De ostaşi încungiurat.! : 

Ab, mamă, sânt vulnerată, 
D'o “săgeată, caren veac, 
Va: stăm inimă: vibrată, 
Şi s'o 'vindec nu am leac. 
ME use mamă, pe picioare, 
De ns culc, de stau sau şed, 
Nicăiri n'aflu răcoare, -. 
Cias bun, sau minut nu v&d. 

i



„Ce te prinde dar mirare, 
Măiculiță când m& veţi, 
Că m& scol dela mâicare, 
Numai ca să mă aşel 
is-a-vi_cu-alui ședere, 

Ochii mei în ochii lui, 
_S81 descriu după plăcere, 
” Când : altă sc „scăpare nu'i, 

- De mă duc la promenadă, : 
imi ră Ti Sus şin Jos, Ochii'mi sboară 

La surori fac-semn să şadă, 
Şi 'ntorcendu-mă, dau dos, 
Fac pasuri înduplecate, 
Cu 'scop, ca să&l întâlnesc, 
“De-aș merge chiar şi'n cetate, 

Ss 

- > en? . | P'acela care” doresc. 

Bate oara una, două, 
Bată, cîncă n'a sosit; 
Bate două, p peste nous, 

Aud: marşul, a venit! 

„S& grăbim în ceea casă, 
Aqi e marţi, adi vine el, 

„Pune'ţi lucrul: t&u pe masă, 
Adi vine cel tinerel. 

———— - 

” 1839, 
d



VINOVATUL. 

ti 

Ca de dulce armonic 

Dormia |când- san pieptul meu, 

Cum sciea, toate să ţie " 
Nesmintit acordul seu! 

Până-acum priviam la, soare,. 

La roata lui cea de foc, 

Ca. un prune, cem al seu Joc, 

Privesce la. sburătoare. - 

„Ear” acum ş'o. radă mică, 
Când la ochii'mi sa, ivit. 

“De nw'i închid, r6u mă strică, 

„Doamne, Doamne, ce-am greşit.
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Până-acl ori ce cântare, 

Ori ce rîu murmuitor: 

Ş'ori ce fluier de păstor 

“ MPadormia cu desfătare: 

Noaptea acum dacă'ini vine, 

Cu un nor mi-o s&muicse, 

Ce-o să verse peste mine 

Grindine şi foc ceresc. 

Nam linişte în viaţă, 

Nici măcar pe un minut, - 
Pot să jur, că mi-a trecut 

A junimei dimineaţă. 

Un monstru mă înteţesce 
Până şi noaptea, prin vis, 

Viul jude prea firesce, 
C&mi zace'n suflet închis. 

Dămi pedeapsă, dar” natură, - - 

Cam _căleat o lege — a ta, 
Sântă eşti, nu m& cruța, 

Ca să nuţţi jur în veci ură! 

1339.



„porsu OCASIONALE.. 
Î | 

» 

See.



O MUSTRARE.. 

NOD! 

P ână când.o provedinţă, | 

„Până. când vei suferi, 
Ca fiinţa pe fiinţă 

1-85 nu mucete-a „prigoni! 

Au nu dreapta Ta cea sântă .. 
Pe tot omul l-a creat, 
Au nu tot aceeași (întă.  « 
Tuturor s'a destinat! + 

Dacă Tu ne eşti Părinte, 

Noi toți sântem fiii Tei, 
„ Dacă toţi strigăm fierbinte : 

„Doâmne, scapă-ne de rei,“
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Cum dar" 'pulberea cutează 

Firei a sîmpotriv], 

Cum viermele nu'ncetează 

Pe alt vierme — al urgis! ? 

Feara necuvântătoare 

„La cea do fire cu ea 

Nu saruncă 's'o doboare, - 

Nici s'o prindăn cursa sa; 

De nu cumva mama fire 

A propus din început: 

-Feară ferei spre nutrire, 

Alt esemplu n'am vădut. 

Eară tu mască, pocită, 

Tvântore învederat, 

M'ai lips înto clipită, 

_D'a suge aer curat! 

Crude, „Ce ţie nuţţi place,“ 

E viu graiul lui Christos, 

„Altuia încă nui face,“ 

Dar la tine'i de prisos! 

Ah, căci nu sânt eu albină, 
S&mi vir acul veninos 

În xielănoasa, ta splină, 
Atunci aş muri voios!
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Dar simțirea nu m& lasă 
9 

-SE dau resbunărei loc, 

De şi sufletuni s*apasă, 

Viu pătruns dal plagei foc. 

18410. 

   
i itp Cn 

A iz 50 

     
   



VI. 

NU SE POATE. 

Cugetam odinioară, . 
Că ursita .a voit, 

De tine-a mea sorioară, 

„S& remâiu nedespărțit, ' 
În necasuri, în durere, - 

Ca şi'n bine Şin avere. 

Vultul teu -diceam că: poate 
Ori-când să&'mi dea ajutoriu; 
SE'mi însufle întru toate 

„Spirit viu, recoritoriu,: 
Faţaţi plina n căutare, 
O țineam de” nseninare. 

rs.
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) Ochii.tei ca două stele 
| Negri, făcuţi de iubit, 
| D'a stoarce lacrămi de jele 
Și din cel mai împetrit, 

. Îmi dădeau speranţe vie, _ 
[i vor cândva-ai mei să fie. 

„Reisbit de valuri grele, 
„Ori de ne-amici apăsat, 
În braţul iubitei mele, 
Aş fi fost ca şi, scăpat; 
Un cuvânt din a ci gură, 
Ar fi șters ori şi ce ură. 

Ma văd, că tirana soarte. 

a propus a m'apăsa, | 
VEd, că numai după moarte - | 
Mi-e dat a te "mbrăţișa, 
Ah, atunci scumpa mea dină, 

Nimic poate-a, soartei mână! . 

Aici legea și vrăjmașii 
Amorul ne-au turburat, : 

Nelăsând ca, pătimașii, 

S5 se iubească curat; 
Ea acolo nu străbate. 

Uri, „pismă, răutate. . | 

„. o 1840. 

  

o



VII, 

-UN REMAS BUN: DELA BRAȘOV. - 

i 9 i 

Sus la deal, ori jos. Ia vale, ” 
Îndeşert privese oftând, 
Cătră. bine nu văd cale, ::_- 
Sim, că soartea are'n gând, 
Să m'aruncem munţi cu ghiaţă, 
“Ah amara mea viaţă! — 

Soare, lună, ceresci stele, 
ere voi v& chiem mărturii, 
Spuneți greşalele mele, 
(Șters să fiu dintre cei vii, 
Dam făcut vr'o strâmbătate 

“La dușman, amic sau frate!:



i 
. 

ai plntuţe tinerele, 

i Mielușei nevinovaţi, 

-| Ce-aţi fost sub grijele mele,” - 

| Spuneţi, vam dat s6 gustaţi 

Vrun venin din mugur verde, | 

Earbă de fer, ce vă perde? —: 

' Remi ţară sănătoasă, 

' În al teu leagăn -firesc, 
; Num deşert că ești muntoasă, 

i încât ție nu'ţi sosesc 
! Caldele soarelui rade, 

Ce prin munţi pustii Pașşeaă. 

Remâneţi başti învechite, 
Ce ades vă câreetam, . ) 
Pa voastre ruini turtite, 

“Doamne, mult mai cugetarn, 

Că asemenea ursită, 

Va, fi mie rânduită! 

“"Tâmpă, frumoasă Sioane! 

P'al teu vârf când mă suian. 
„Ca în nescari vii icoane, . 

“Tot ținutul revedeam! 
" Oar lăsa-m'a cruda soarte, . 

S&5 te mai cale pân” la moarte!
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Oitule, vale frumoasă! — 

Mult voiu fi ţie detor, 
De mi trece cătră casă, 

' Ma, trecând, să nu “m'omori! 

| Că dușmanii vor fin stare, | 
! Să numi dea loc de-îngropare! 

"1840,



VIIL. 

„AȘA "MI-A FOST URSITA.” 

Să cred şi eu ursitei, ce lumea amăgesce, 
Când unuia “i dă „toate, pre altul I-a lipsit? 
Ca mama cea vicleană, pre unul ce iubesce, 
Pre altul îi departă de sînul cel iubit; 

, 

Ca soarele, ce'şi tinde aurita sa căldură 
La văi, la lunci şi şesuri, de dealuri șa uitat, 
Pre munți nu'i încăldesce, ei nw's a lui făptură,” 

ne şi e mai aproape de dânsul al lor. stat,. 

Aga şi eu ursită, petrce dilele mele, 
Departe de ce dicem' în lume fericit ; 

“Speranţele spre bine îmi sânt suspinuri “rele, 

Ce noaptea se deşteaptă șim di nu iau sfârşit.”



21 

La ce'i r&sari tu soare, şi cui trămiţi lumină, 
-La unul ce în peşteri. profunde"i esilat, 

“La cela: ce din leagă in nu'are di senină, 

Le care mama 'n faşă de mic l-a r&utratat ? - 

| La ce vii primăvară, s&mi trândăvesci viața, 
+ Mai bine'"mi este iarna prin poli a rătăci, . 

„i Când primăvara'mi dulce o petrecui cu greață, 
A tale dimineţe nimic 'mi-or: folosi! 

Dar unde mă voiu plânge, pe cine să pun vina? 
| Aşa 'mi-a, fost ursita; din veac am fost menit, 
să văd mărul de aur, dar să nu'l prind: cu mâna 
188 fiu eu mărturie, la. cel ce'i fericit. 

3 

ȘI ce-ar fi de viaţă, când ar lipsi amarul,, 
La ce-ar veni lumina, de n'ar mai fi şi nori? 

Au vine fericirea, : să n'aducă păharul, 
"Din care bând odată, în lege'i scris, să. >, mori? - 

De n'ar mai. î ca mine şi alţi loviți de soarte, - 
De naș vede în lume mai mulţi nefericiţi; 
A cărora viaţă a fost chin pân” la moarte, 
Şi carii pentru una cu mine's osândiţi. 

; "Ascultă-mă ursită, un dar te rog odată, . 
| De oare-ce pre mine tu nai nefericit,.. - . 

S6 cr uţi un suflet nobil, o faţă ne'ntinată, 
Cui singur în viaţă credință-am oferit!



Pa 25 Mai 

  

- Concedei dar tirană, în: qile de'ntristare, 
& cugete la mine, săi dea vre-un Suspin, 

-0 lacrimă din ochii'i, ce prin a sa vărsare, 
" S'adape trandafirul de pre mormântu' mi lin! 

— 

1841.



IX: | 

RESUNET. 

PE 

De va muri, unde'l vor mormânta? * 

la noi nu; căci o de altă lege. 

Q puternică fiinţă, ce cu 'naltă măiestrie, 

Ai constituit pământul, cerul alte câte sânt; 

Care-ai pus soarelui metă, lumei lumină. să fie, 
La lună, stele. și vânturi, să se ţie de- cuvânt! 

Din a cui mână măiastră, ca un .vas ficut din lut, 
A cşit Şacea ființă, ce'i în lume om numită, | 
Cu multe-însuşiri de ânger, dar. cu mai multe de brut; 
Pusă'n calea fericirei, și totuși de ea lipsită, - 

La Tine mi întore privirea, spunem o cerese Părinte! 
Cui eşti tată şi cui vitreg, cari ţi's fi adevăraţi? 
Care lege'ţi e mai sântă, şi ce feliu de rugăminte - 
E la Tine mai primită, de săraci, au de bogaţi? 

Dr
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Legea consciințimi dice: „onoară pre Dumnedou; 
Încungiură, nedreptatea ;. fugi de rău şi fă ce'i bine; 
Cunoasce p'al teu deaproape şi în apusul evreu, 

Și sperează-o fericire, care din aceste vine.“ 

Unde eşti dar feară crudă, ce formezi o despărţire 
Între fiii unui tată, părinte îngrijitoriu, 
Care soarele 'şi revarsă la toți fără osebire, 

„ȘI din roua dimineţii satură pe cerșitoriu?" 

Cum nu te soarbe pământul mârșave nelegiuit! 
Care morţilor dai lege, st nu sufere 'ntre sine 
P'al lor frate de-o natură, cu care-a conviețuit, 
De.nuii cu ci d'o credinţă, poate din a vremei vine. 

Fulgere "nfiorătoare! căci nu loviți acea hală, 

Ce se poartă, tras de vânturi prin aer şi pre piuncut, 

Desbrăcaţi-o mai din vreme da ei înspumată fală, 
Trămiteţi-o fără voie, s&'şi dea faptelor cuvânt. . 

Ma, _nu;_tu şi soiul vostru, să remâi aturisit, 
A taăt“ea Ca în lume, rătăcind sub largul soare, 

Făr să aibă omul voie, ca P acel nefericit, - 
Mâna la el a'şi întinde, cu propus ca sl omoare. 

——— 

„1841.



X. 

- “O PANORAMĂ ÎN VIS. -- 

mn 

Fiinţa muritoare, sau omul est din lume, 

Despot pe tot ce suflă şi custă pre pământ, 
Făcutu-s'a de sine, sau cine i-a dat. nume, 

Putere să domnească, virtute și cuvânt? 

Deschisu-s'a vrodată pământul, ca să stie 
A morţilor localuri, sau iadul cel de chin?: 
Răpitu-s'a în ceruri, să fie mărturie 
Părintelui, ce ţine pe drepți în al seu sîn? : -- 

a cine "şi va da seamă de lucrurile sale, . 
ând moartea, ca -un fulger, din lumel va răpi? 
Lvutul şi săracul păși-vor tot p'o cale, 
reştinul de păgânul prin ce s'a osebi?
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Cana judec e cu aceste, un somn profund de sară 
Estinde-a sale braţe pe corpu' mi obosit; 
Ma, ce să văd? minune! În vis mi s'arătară 

! Respunsuri la-întrebări'mi, ce-atâta, am dorit. . 

Era, după cum credem, o judecâtă,. mare; 
!'Tot omul de. pe lume părea, că e poftit;. 
50) mijloc sta un jude, în forma unui soare, 
: În giurw'i mii de ângeri, ca stele Sau. rotit, 

O haină-avea tot omul, un drept a sta mainte, 

Scriptura se plinise: „O. turmă, un păstor,“ -- 
Resplata, omenimei stetea n două cuvinte: 
„Deplină :fericire, sau. foe consumător. “ 

Ad Saudi făptură! o sântă judecată, . „/1 
„Ad, diceam în“ mine, nu merge ca la noi;. ( 
Dreptatea nu. ascunde, nici sufere vr'o pată, i 
Nu poţi să scapi ca "m lume, cu aur din nevoi. 

S'ande-odată vocea cerescului părinte, 
Cutremurul resună în câte patru părți; 
Pecatele cu fapta, sau numai prin cuvinte, 

Es toate la lumină, din sântele lui cărți. 

Vedeam colea un tată, cum sufere lovire, 
Căci nu'şi deprinse fiii, a sci ce'i sânt şi drept; 
Dincolo eată-o mamă, supusă la perire, 
Căci dede scandal fci, ce'i supse crudul pept.
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Veileam în altă parte fenici, ce strică casă, 
Ti ățarii ce înşală, bărbaţi defăimitori, 
= Fiinţe co sugrumă țeranii Şi apasă, 
ri .  Târându-se de diavoli în tocul ardătoriu. - - 

  

Doriam, să v&d în urmă cu drepții ce s'a face, 
Lor nu le cra teamă, nici. greață de sfârșit; 
Pre ceia”i roade-un verme, pe-acostiai lasă n pace, 
Localul lor e -cerul. — Aici in'ain pomenit. 

. vain pomenit 

1841,



ALT RESUNET. . 

” |ntunecă-te “soare, ş' aurita ta lumină 
Păstreaz'o pentru fiii din timpii. viitori! . 
Acopere'ţi o lună, a ta radă senină, - 
S& nu o vadă munţii șa lor. locuitori). 

Rugina moştenită remâie-le 'povaţă, _ 
I'a iadului prepastii pogoară-se de vii; 
O moarte: necurmată să pască-a lor viaţă, - 
Cutremur, spaimă, groază, ajungă aşa fii! - 

La carii conseiința, acea frumoasă floare, 

Tâmpită prin păcate, nu. mișcă vrun suspin; 
Tiăiesce că şi vita, ce pasce până moare, | 
Rodend prea, des la erburi, ce ţin ascuns venin.
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Frumoasă a ta lege,-o splendidă natură! 
" Plântată "m fio-care din oameni muritori ; 

j Frumos e diamantul şi scump fără măsură, 
Dar. zace-ascuns în peatră, când nu's cunoscători. - 

    

   

RE 
| ] Fiinţă fără nume, ce vermilor” dai hrană, - 

| Şi erburilor rouă, să crească pre pământ, 
: ] Mă mir, cum lași, să între în om duch de sătană, 
/S8 calce, să isbească tot, ce e drept şi sânt: . 

| | Nu'i lege, nu'i amoare, s'a dus de mult din lume, 
„Pre prietin şi d'aproape, de'ţi place, '1 ctevetesei,. 

Străinul ceţi va, face, de'i şi strici bunul nume, -. 
“În piept porţi ură, pisimă, ear” lui te făţăresei. 

] Alergi din casă ?n casă, şi limba'ţi ascuţită 
Își “sei vărsa veninul pe cei” nevinovaţi; - 
Îţi saltă negrul suflet, când gura'ţi pângărită. 
Dărapănă unirea şi pacea, dintre fraţi! 

„_O_mască dintre drumuri, cum "nu simţi pocăință ? 
Cum nu'ţi aduci aminte, că ai să dai cuvânt 
De cugete și fapte, de toată-a ta, credință 
Cerescului părinte, perind de pre pământ? . 

„ Ma, judecă tu Doamne! Căci a ta judecată 
ZE Sântă ca și Tine, Tu nu scii părtim! 
A ta cerească față e singur “nepătată, 
"Tu unul ai putere la toţi a resplăti! -. 

i e E 1843,



XI. 

CĂTRĂ NORI. 

Pr 

Vegi norii colo departe: 
Ah, cu ei m'aș însoți; 
În al lor sîn a mea moarte]. 
Cât de dulce mi-ar veni! 
Ma, ci fug, se depărtează, 
„Și pre mine nu m& duc,.. 

M'au lipsit d'a vieţii radă, 
Ș'acum eată,. mă usuc! 

   

  

Norilor, fiţi cu-îndurare, 

Cătră-un suflet greu rănit, 
Ce pe firmă și pe mare, 

. Doamne, mult wa însoţit! 
Nu'l lăsaţi pradă la lume, -. 
Ci sburaţi cu el în sus; . 
Jăci al lipsi şi de nume 

Cruda; cum văd șa propus! 

&
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Dar ei tot m'ascultă glasul 

Unui tinăr oropsit, 

„Care'și simte pe tot ciasul 

Prevădutul seu sfârşit, 
| Mergeţi, mergeţi nori în pace, 

N'aşteptaţi după-un străin, 
În deşert grăbiţi a, face 
Pentru el cerul senin! 

. 

La voi codrii din pustie, 

Mi-a, rămas să. vieţuese; 
“Yoi, gătițimi o chilie - 

Sub fagi, carii nu-înverese! 
Însoţit de turturele, 
Rămase d'a lor soţii,. 
Voiu să cânt dilele mele, 
Cu paseri în armonii! 

“Adio lume vicleană! 
Îţi gustai al.teu nectar, 
Mă tractași ca ş'o tirană, 

“În loc de Zac, cu amar: 
În loc simi areţi amoare, 

„Ură, pismă, trudă, chin, 

Când mi-a, lucit bunul soâre? 
Când vădui cerul senin! .



Norilor, încă-o rugare 
Cu amoare s&mi primiţi, 

„Duceţi măcar ae cântare, 
Dacă corpumiiiiil voiţi, 
La un 'suflet, cui iubire: 
Jurai şi peste mormânt, . 

| Întrebaţi'l cu_grăbire, ' 
De se ţine de cuvânt! 

3%



SII. 

O PLIMBARE LA LUNĂ. 
4 e N 

IO 

| Ții minte , copilită, când braţ Est In luni) | 
Pompoasa doamnă-a nopții, cu tine mă plimbam? 
Pe fruntea ta senină vedeam ca o cunună, 

Din flori de primăvară, stropite cu balsam, 
Lucind fermecul vieții, a “ini ți Sințire, 

Întocmai ca Şun soare în "malta lui mărire! 

x 

Din ochii tei cei negri, ca, fulger isbia focul, - 
gătit a da întimpin noptaticei iviri; 

—Ala, pulsul astei inimi mal că? și perduse locul, 
ap Că Chitu îm mare Va undelor isbiri; , 
Pământ şi răău în ochi”mi un preţ numai avea, 
Un ce mai scump în lume prin minte numi trecea! 

1
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De-a fost, diceam în mine, Adam cu-a sa soţie 

Surprins Vaşa uimire în raiul pământesc, 

Avea, dreptate sântă, a pune pază vie; 

Doi ângeri cu-arme trase, Părintele. ceresc, 

Să simță ce pierduse prin oarbă n "ascultare, 

Făptura aplecată, spre-a, legilor călcare! . 

Eu cred, că omum lume, precum se nasce-odată, 

Precum se curmă-odată prin moarte-a vieţei “fir: 

Așa Pa fericirei mărire mai curată 

Numai odată-ajunge; — de unde nu mă mir, 

Că el, cu scop în sine, mai, mult a câştiga, 

“Îşi pierde prin xesipuri, ce-a strîns în viaţa” sa. 

-De-atunei minut la sine, o spun fără eruțare, 

Nu'i, care să-mi retragă al teu vult îndoit, 
„În vis, de dorm, un ânger, co lină-apropiare,. 

Tindend un sărut dulce, din somn n'a pomenit, 

Ea diua în tăcere, când cuget ce voiu face, 

Tu eşti deiţă scumpă din tot, ce îmi mai place! — 

Cunosc a ta simţire, sciu pieptu'ţi ce nutresce, 

Sânt gata ori ce jertfe viu, mort a suferi !- 

Cu tine 'n vâzt de munte, pe unde nu văsbesee 

A pismei negrul nume, ori când aș sc trăi 

! Căci Tatăl, ce susține pe paseri şi jivini, 

"* Ar sei să ne nutrească cu erbi.şi rădăcini.
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| Ma, nu; tu jertfă-averei, eu pradă clevetirei:. 
Disgust a ta, viaţă, a mea suspin amar! — 
Ah, moarte timpurie, din braţul osândirei, 
Căci nu smulgi este inimi, ce sutlă; în zădar, 
Mormântul le-ar fi nuntă, ear” cerul mărturie, 
„Că suflete curate adrut una să fie! — 

182,



ţ 
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i 

| 

XI, 

CĂTRĂ MIERLA. 

Pasere, galbină?n cioc, 
Rău mi-ai cântat de noroc, - 
De ţi-ar seca clonţul tău, 
Cum mi-ai cântat tu de râu! 

s 

Că toată viaţa mea, 
“| Ai cântat să fie rea, 

| Şi toate dilele mele, 
De cât bune, mai mult rele. _ 

Cum nu ţi-a fost ţie greață, 
Ami cânta mie de faţă! 

Şami preface traiul meu . 

Din bine, Patâta reu!
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Doară cerul cel de sus, 7) 

Soartea mea ţie ţi-a spus, 
Cam să fiu nefericit, 

Din leagăn pân” la sfârșit! 

Nu vedeai inima mea, 
Cât de ferbinte iubia, 

Şacumwi ca-un sloiu de ghiaţă, 
——- 

Rece, fără, de. viaţă ! 

Mierlă, versul teu subțire, 
„Căci cânta tot despărţire, 
Primăvara” în ziori, 

Fie senin, fie fiori) 
. 

Prăpădi-s'ar cuibul teu, 

Cum ai vrut tu r&ul meu, . 
S5ţi remâie pui pustii, 
La feară din vezunii! 

z 

Ah, căci nws eu vânătoriu, 
SE privesc, când vrei să sbori, 

Şatunci săți trag „drept resplată, 
Pentru versu'ți o săgeată, 

Sau de-aş ave vro putere, 
Săţi artt a mea durere, 
Doar" atunci ai înceta, 
Întru- atât a mă mustra.!
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Dar tu nu eşti rândunea, 

Nici porumb, nici turturea, 
Căci acele sciu 'cruța, 
Po inimă ca şga.mea! - 

| „1842.



XV. 
, 

GLASUL UNUI ROMÂN. 

„Toţi. oamenii au o Patric, 

numai eu nu 'am.i 

Dumas, 

| La cer Părinte bune, 'de caut cu umilire, - 
În darn îmi este ruga, deșert al meu suspin! 
Un vierme de se mişcă, Tu scii d'alui clătire, 
Dar luptele, ce cearcă un neam, de unde vin? 

——_— 

Se poate, că străbunii s'au mormântat în crime; 
Dar răul străvechimei, doar” nu'] cerți pân” la noi! 
Căci altfel cra bine, ca fiii de sclăvime, 
SE vie orbi pe. lume, născuţi pentru nevoi! — 

„1
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Tu qici, că ierți păcatul, nu ca ţi Pa, lui măsură, 
Nu treci la fiu din tată, de n'a, fost vinovat ; 
ȘI eată, că pedeapsa cu-întreaga ei tortură, 

S'a strecurat prin seculi la, fiii, ce-aill/urmat! 

Au doară laşi ursitei să poarte cârma ?n lume, 
„Sau sclav venii la ginte, şi soțul meu de domn? .- 

Atunci din legea, firei s'a şters cerescul nume 
De „Drept“ şi de „Dreptate,“ atunci viațai — somn. - 

  

Atunci întreb ursita, cu ce aropt ne apasă? . 

Ajungsă'i Tirănia ce seculi am certat ; 

De patru seculi soartea nimic nu 'va, să lasă; 

De patru seculi 'noapte”i şi: ceață necurmat. 

Eşiți voi umbre moarte, eroii gintei mele, 
Și daţi dovedi la lume ce-atât wa înneerit! 
Strigaţi în gura mare, că voi Watâte rele, 
Ce cearcă strănepoţii, nu vaţi vinovăţit! 

S5 spuie Retezatul, acel asil de pace, 
De-a fost Românul trândav în timpuri de nevoi? 

De n'a păzit credința, de n'a vrut toate-a, face, 

Să scape numai: Țara din curse de resboiu! 

La undele de sânge, ce-au curs în Câmpul Pânii,. 

„Vărsat prin iatagane şi paloş de Osman, 

Au nau avut amestec în parte şi omânii? 

Au ma învins Corvinul p'acel cumplit duşman?
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Ah, căci nu'mi pot r&spunde străvechile morminte! 
Spuind, ce ţin în sinuşi, Român, au gen străin? 

Atunci sar „frânge- cearta, ce. curge-acum fierbinte, 
S'ar sterge- -atunci ca ceața şi vechiul meu suspin! 

o
 

Şi apele un vuiet, prin ton nepomenit. - 
Nu mai e timp S'apuie un gen, ce-a mers în frunte 
La toată năvălirea, ce țara-a copleșit. 

Numai e timp sapuie un gen faimos în lume, 
Nutrit prin o minune, din dei provenitoriu; 
A căruia mărire, virtute şi renume. : 

ţ tace omenimea, va da, glas. stânca, ?n munte, 

e subt picioare p'a lumei domnitori! — i 

Ce-a dat în deci de seculi din sînul seu Eroi! 
De-a şi supus-o soartea a fi nefericită ; 

| R&sare'i însă steaua, Şi scapă din nevoi! — 

| ia 
i: mai e timp s'apuie o viță strălucită, . 

E verde încă bradul şi umed după fire, 
Dar. radele căldurei au nu'l vor sc usca? 

- E nor încă pe ceruri, da” norul e subțire, 
Şun vânt de primăvară au nu'l va depărta? 

La cer, Părinte bune, cădend cu umilire 
- O-ginte. părăsită, Tu mo vei lăpăda!. 
Eşti drept Şi ierți păcatul, vă&dând o pocăire ; — 
Eşti bun Și ți este. milă, de tot ce'i mâna Ta! 

ÎN . . 1843. 
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La serbarea aniversărei prea În. 

-DOMN GEORGIE D. BIBESCU 

în 23. Aprile 1843.. 

Lărişi de nou lumina pământ cercat. de soartă! . 
De câte ori duşmanii “ţi — au şi săpat mormânt; — 
În câte rânduri erudii veninduți pân! la poartă, 
Sta, gata, ca şun fulger, să te arunce în vânt; 

Ma, totuşi o ființă, cui totul se închină, 
Ce-înalţă şumilesce, seii a te păstra! 
Precuşi prin roata soartei, din umbră la hunină, 

Şi carăși. din lumină, la umbră "m viaţa ta! — 

De-ar spune Oltul cuiva, de câte ori în sânge, 

Vârsat prin ginte crude, el unda șa. roşit.! 

Sau codrii câte maine, ce sciu numai a plânge, 

Cum le-au scutit de chinuri, ce ţara-a suferit!
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De-ar sc! vorbi Carpaţii, fiind tot mărturie, ' 

* Sau de-ar privi” Românii la seculi, ce-au trecut: 
Ar sei mări ţărina, ca p'o icoană vie — a 

A Radului, a Mireei, pe tron ce ai stătut! 

Veniră, timpuri grele, certări pentru: păcate ; 
Păgânii te-împilară pământ prâafericit ! 

În jug gemeau Românii, ființe desarmate, 
Când un Michaiu Eroul de el ba mântuit. 

N 

Ma, viţiul şi vîrtutea, produc schimbări în lume, 

D'apune un luceafer pe cerul cel. senin, 

O umbră”i prinde locul; de cad bărbaţi cu nume, 

Eroi în graiu şi 'n faptă, tree seculi până vin! — 

Zărişi de nou lumina, pământ lustrat de' soartă; 

Pe tronu'ţi ce Pronia, dic, vru aţi "1 păstra, 
Adi, alt Michaiu domnesc, în mâni şi spadă poartă, 

ȘI spirit. pentru cârmă, născut da impera. ! 

Sciea Michau' să frângă duşmanul cât de tare, 
Sciea s&și mute peatra de parte de Carpaţi,. 

Va sc Bibescu-aduce şi leul la-înfrânare; 
„Va, scl păstra, dreptate “și celor. apăsaţi. 

Georgie"i patronul, cu sulița călare 
Omoară pe bălaur, înfrânge pe păgân: . 
Georgie clientu'i pe „cap cunună are 

Din mânele Minervei, de flori din al ei sin.



47? 

* Sugrumă nesciința, gonesce. neagra ceaţă; 
Desceaptă, strănepoţii lui Romulus din somn; 
În dreapta ţiind sceptrul, .dă dreptului viață, 
Şi pravila în stânga, fiind Iurist şi Domn!. 

_Astreea ce fugise, de crime alungată, 
La tronul. României acum văd ca grăbit; 

„Prin ea Saturn în pace domnise 'n Laţi u-odată, 
„Domni- -va și Bibescu de ea nedespărțit. 

La EL Români cu toţii, la EL aveţi sperință!. 
Rugaţi-vă Proniei, să] ţie ocrotit! : " . 

„Din cer iza fost chiemarea, ales de Provedinţă, 
Strigaţi, trăiască Domnul Bibescu fericit !



XVII.: 

O PRIVIRE DE PE CARPAȚI. 

La voi mai am speranță, copaci dedaţi c'o soarte, 

La care vă împinse Osmanul cel păgân! - 
Subt voi în timpuri grele, în oara cea de moarte, 

Se recoriau străbunii, ca şim-al mamei sin! 

La voi nici iataganul, nici calul alb de spume, 
Nafiă drum da străbate, să spurce-un asil sânt!: 
Eroii, ceși măriră prin arme scumpul nume, 
„Acum lăsaţi restriştei, subt voi zac în mormânt! 

| | | | | „ 

Fagi înclinați de dile, voi martori câte rele 
“Trecură peste ţara, a cărei pompă-aţi fost! 
Prediceţinni în taină, mai vin furtune grele 
Pe fiii vechei Rome, mai ceru-vă-adăpost,?
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Prespuneţi” mi stânci mute! Ce; soarte au “aştepte 

Aceste țeri române, înscrise istorii? | 

Veni-va vre-un ânger din cer, să le deştepte? 
Ori că . imperiul silei le-a şters din cele vii? 

Când ciot în tăcere la 'vremile trecute, 
Ah, lacrimi sângerânde se scurg din ochi'mi jos, 
Vădend cam ajuns soartea Casandrei celei: mute, 
Să cânt, să strig în lume, ma, fără de folos! 

Ziăvesc: colo departe un rîu, ce-a frânt unirea 
La fiii unei mame, ce soarteaii asupri;, | 
O Milcov, Tu de patimi, ce neagrăţi e numirea, 

Când aflu, « ca ta. undă pe fraţi îi despărți! 

- Privese cu jale Ț urnăl,-cel. văd colo în vale, 
O mână românească, comanda lui Noac, 
A fost în stare-a frânge pe oastea, ce'i stu'n cale, 

“Destul: însă aceste, căci pildele nu plac, — 

La noi „e putred mărul,“ nui “mod de curăţire, 
ŞI tot-ce..se-sperează, sânt E sîmburii „din el; 
Acestia cer plântare, silinţă și u nire:” 

Atunci va: cresce cedrul din ramul tinerel. - 

  

Dar norii cei de ghiaţă, colo, ce , sin spre țară, 

Privesce, ce-întunerec, cum scapără de des!! — 

“Nu vor atinge plânta, ce-acum vrea să resară! 

Ah, vai! Ce rosă erudă de pradă şi-au ales! :
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Şi rosă fără ghimpe, precum nu e în fire, 
Năsplată fără lucru, cine-a mai pomenit! 
Aşa sânt toate gata spre-a noastră. nimicire; — 
“Un pas! și genul Romei.apune, s'a sfârșit. 

Atunci daţi glas voi codrii! spre semn de pomenire, 

Că genul, ce-a tras seculi, prin mii nefericiri, 
Acum, când rosa qilei îl puse în simţire, . 

Ce face jertfă erudă viclenei uneltiri! 

- Vedâ-vor sclavii lacomi, cezau preferit perire 
Naţiunei cei orfane, când Judele 'de sus 

Va cere, s&şi dea seamă d'a lor. nelegiuire, 
Atunci va, căde crima, pe cei ce o-au produs. 

Aa 1844,



XVI. > 

„O PRIVIRE PESTE LUME: . . - 

Pr 

Desert e tot, ce vede semoțul ochiu subt soare, . 
Si nu e fericire: deplină pre pământ; — 

Un vis e ce-amăgesce fiinţa muritoare 
„„. Din oara, când se naste, şi până la mormânt! 

Vedutu-sa om când-va, să dică Pa Sa moarte: 
„ME due cu bucurie, Cam fost și's fericit?« 

“Un rege-a stat în lume, a cărui rară soarte 
La altul în natură cu greu a mai zimhit; » 

Şi eată, că el singur a scris cu-amărăciune, 

'Târit Ma lume valuri, ce turbă neneetat; 

„Nimic. sub cer ștatornic, ci tot deşertăciune, 

Deplină fericire. sub soare mam aflat!“ 
. 4
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Un tată se silesce, sadune-averi în lume, 

Încungiură occanuri cu mii nefericiri: i 
Când fiiu'i se resfață, v&dend că are sume, 
Ce pot s& corespundă la, oarbele'i simţiri! . 

Un jude calcă legea, cu scop-să mulțămească 
Desfrâul unei patimi, de carei subjugat ; 
În urmă dă prinoas6, cu scop să amuţească 

Simţirea consciinței, cel mustră ne'ncetat. 

Un trântor suge mierea, ce crudele albine, 
Sburând în armonie mai multe deci de mii, 
Adună dimineaţa, în oarele senine, | 

Când soarele străluce pe verdile câmpii. 

Tăţarnicul să *nchină cu buzele pătate, 
Ear inima/i vicleană gonesce mijlotiri, 
Să guste "n resfățare'şi, ce altor nu's iertate, 
S& *'ncaree pe săracul cu mii de asupriri. 

În gurai pângărită de false jurăminte, 

Bucată nciertată de lege n'a întrat, 
Ea vorbe necurate, ocări de lucruri sânte, 

“Ca ploaia primăverei, din rostu'i au. Sburat. 

-
 

Deşest e dar ce vede semețul ochiu sub soare, 
Şi nu e fericire deplină pre pământ; 
Un vis e ce-amăgesce fiinţa muritoare | 

Din oara, când se nasce, şi până la morinânt! 

1845,



XVIII, -. 

UN. SUSPIN. 

“De ce nu faci” 0 Doamne, minuni ca şi m pustie, 
Cu populul ludeei, prin Moise omul tâu! 
S& scoţi din jug p'o ginte, ce geme în sclavie, 
Cerând între suspine, s'o scapi de-atâta rău! 

Atunci, «i era, milă de frageda fiinţă, 
Ce unda spumăgoasă de Nil o înneca: 
Acum nu cauţi la versul, ce'ți strică n amilinţă: 
„Lărinte, din nălțime, întinde mâna ta!e 

Au doar” e legea firei, ca naţii asuprite, .. 
S'apună, să se şteargă, ca şi când n'ar fi fost, 
Şi vatra lor 'străbună, familii resipite, 
S&si afle locuința, doritul adăpost! —
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Se teme matelotul Ma mărei vijelie, 

„Când barea'i se aruncă: de valuri ne "ncetat, 
Ma, tot spereazăn sine'şi că scurt va să revie 
Bilanțul, ce perise, minutul de scăpat. 

Oftează selavum lanţuri, din bolta-întunecată, 
Căci nu mai vede soare, de lume'i despărțit, 

În cuget însă crede, că tot mai scapă-odată, 
Din umbră, la lumină, la fraţi, ce-a! părăsit. — 

Ma, vai! amar Suspină o ginte, părăsită, 
IVal cărei fer odată păgânul tremura, 
Vădând, că nu mai este mijloc, da, fi păzită 

- Mărirea strămoșeascit ă Și esistința sa! 

Dormiţi, dormiţi în pace, voi, umbre din morminte, 
A voastre suvenire, 'ce stiut ni le- ați păstrat, i 
Sânt limba și relegea, căr' zelul cel ferbinte, 
Ce-aveţi spre genul vostr U, cu voi s'a mormeiitat ! 

Ferice de voi umbre, că legea nu vă lasă, 
SE revedcţi. apușii nepoți de pre pământ, 
Căci altfel tirănia și jugul, cei apasă, 
De loc var reîmpinge în sarbedul mormânt! 

1845,



„XIX. 

LA MUSA MEA. 

|ntoaree musă, foaia, măcar pe'o clipită, .. 
Şi serie, că Românul a fost şi”i fericit; 
Retaci”i viitoriul şi soartea asuprită, 
Ofteze,  geamă, plângă, tu (i, căi mulțumit! 

De ce'i acordi suspine, de ce > spui ce'i lipsesce, 
De cel îndrepți să ceară în lume drept firesc? 
Nu vedi, că nici natura nu-împarte drept frățesce 

La fiii cei: do niamă tesaurul seu cerese?-— 
7 

Când unuia'i suride cu o minte prea sublime, 
“Pre altul îl degradă de barbar, crud, tâmpit; 
Geniul în virtute, brutalul noată'n crime, 

Etern atras de patimi, etern nefericit. 
. . , 7



Tu câţi în pâlaturi eroii gintei tale, 
“Când ei”visează, liberi, prin munți, la mielușei, 
Cercându'şi erdismul, cu urşi, ce es în cale, 

Ca Erele dini vechime şi David la Evrei! 

7 

Tu cânţi- de libert tate la populul ce geme 
Sub jugul tirăniei, pre mult degenerat, 

Nui vedi crestată'n frunte plecarea d'a se teme 
- De „frumqăa şi de „umbră,“ ca sclavul r&utractat! 

"De Patrie, o musă, te. văd seriind ferbinte, 
De vița strămoşească, Mal Romei gen mărit: 

„ME mir cu neastâmpăr, de ce nu'ți vine minte, 
ă că Patria, se vinde Și vița a stirpit! i 

“Ea nu produce Scevoli, nu Bruţi cu simțeininte; 
Acela-ardându'și mâna, înşală pe duşman 
Acesta- înfige ferul -în cel ce mainainte | 
„Pusese tot la cale, să poată f fi tiran! — 0 7 

Aud vorbind de limbă, tă'i dulce, sună bine,, 
Merită să concerte cu limbele surori, 

4 Vâd însă căn saloane, e lucru cu rușine, 
i: A convorbim:0 limbă, ce'i pentru servitori ! 

o 

_ ME&- inviți la tribunale, s&- -admir autoritatea, 
“FCe stă în straiu şin barbă la judii întruniţi, 
=—" Ma, ami. spui, pe ce cale se capătă dreptatea 

Şi de ce în favoarea țeranilor munciţi!
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ME mii la, mănăstire, să aflu umilinţ 
Părinţi. feriţi de patimi, și mame su 
Ma, ce văd în tot locul? O groasă nei 

-Abus, desfrcu de patimi -şi pofte omenesă? iii LN 

Opresce'ţi musă graiul șașteâptă?n. liniştire 
Minutul de pe urmă, fatal, veri cum va fi; 
Căci omul, ce nu simte, e demn d'a sa perire 

„_ "Ţesută de ussită, ce nu inult va lipsi!! —. 

e” 
N 

       

1841.



* XX, 
. . sale 

_ORB ŞI ORB. 

ini : Pr 

| har răi viața la orbul co şede 

“Prin colțuri de casă, la, pod şi la căi, 

Lipsit de lumină, sărmanul nu vede 
A soarelui rade, resfrânse prin văi! — 

Când toată natura, în tonuri divine, 

Acoardă cântare Deimei de sus, 

El unul se neâcă în dese suspine, 
Mustrându'şi ursita, ce orb l-a produs. 

Când: luna măreață, cu-întreaga suită, 
“Păşesce cu pompă pe cerul azur, - 
Fiinţa ce-o vede, remâne răpită, 
Ea” orbul se neacă Wun sarbed 'murmur.
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Răpesce tivane, depradă averea, 
Învârtem catene pe sclav pânăm git; 

Ma, lasăi din toate ah, lasă”i vederea, 
Și mare să fie etern amărit! 

Dă orbului însă avere, mărire, . 
Îmbracăl în stofă, fl domn pre pământ, 
Şi crede'mi, că suflet tot simte măhnire, 

Și tot ce doresce, e linul mormânt. 

Amară'i dar”. soartea la-orb, ce nu vede 

Yrumoasa natură şi tot ce'i în ea; 
Dar mult mai amară, la cela, ce crede, 

Că-a omului ţintăii: „S& mânce, să bea.“ 

La cel ce se-învârte pe sofa cea scumpă, 
În_dreapta şi stânga de sclavi înundat,. 
Catena lor însă nu vrea să o rumpă, 
De și pre ei, Doamne, tot Tu i-ai creat! 

La cel ce supune, cu oarbă mândrie, 

Că steaua pe peptu'şi esprimă curat: 

sScăparea_națiunci din grea letargic, 

A ei libertate, un rar mecenat. 

past, 
+ -
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/ " / 
-UN RESUNET. 

Deşteaptă-te Române! din somnul cel de moarte, 
“În care te-adânciră barbarii de tirani! 
Acum, ori nici odată, croiesce' ți altă soarte, 
La care să se- înching şi crudii tei duşmani! — 

Acum ori nici odată, s&:dăm dovedi la hume, : 
Căn aste mâni mai cură un sânge de Roman, 
Şi căn a noastre piepturi: păstrăm cu fală-un nume, 
Triumfătoriu în lupte, un nume > de Traian! 

Înalțăţ ți lata frunte, şi cauti?n giur “de tine, 
Cum stau ca bradi în munte. voinici sute de mii; — 
Un glas ci mai aşteaptă şi sar ca lupi în stine, 
Betrâni, bărbaţi, juni, „tineri, din munți Şi din câmpii!
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Priviţi măreţe umbre Mihaiu, Stefan, Corvine, 

Româna naţiune, ai vostri str rănepoți, | 

Cu braţele armate, cu focul vostrum vine, 

„Viaţăn libertate, ori moarte strigă toți !* 

Pre Voi v& nimiciră a pismei r&utate,. 
Şi oarba neunire, la Milcov și Carpaţi! 
Dar noi, pătrunși la suflet, de sânta libertate, 
Jurăm, că vom da mâna, să fim pururea fraţi! — 

O mamă văduvită dela Mihaiu cel Mare, 

“ Pretiude dela fiiși adi mână Wajutoriu, - 

Şi Dlastămă, cu lacremi în ochi pe ori şi care 
În astfel de pericul sar face vendăitoriu! 

De fulgere să pară, de trăsnet şi pucioasă, 
Ori care Sar retrage din gloriosul loc, - - 
Când Patria sau mama, cu inima doioasă, 
Va cere, ca, să trecem prin sabie şi foc! 

Wajunse iataganul barbarei . Semi-Lune, 

“A cărui plăgi fatale şi adi le mai simţim: 

Acum se vâră Cnuta în vetrele străbune, 

Daw martor ne e Domnul, că vii nu o primim! 

„N'ajunse despotismul cu- -întreaga, lui orbie, 

Al cărui jug din seculi ca vitele! purtăm: 

Acum “se-încearcă crudii, în oarba lor. trufie, 

Să ne r ăpească Limba, dar” morţi numai o dăm! -



„Români din patru unghiuri, acum ori nici odată. 
Uniţi-ve în cuget; uniţi-v&n simțiri! 
Strigaţi în“ lumea largă, că Dunăreaii furată, 
Prin intrigă Și, silă, vielene uneltiri! 

4 

Preoți, cu crucean fr unte! căci oastea e creştină, - 
Devisaii libertate şi-scopul ei preasânt, 
Murim „mai bine. n: Tuptă,_cu -glorie_deplină, 
De: cât să fim. selavi carăşi în_veehiul_nost pământ! — 

| 1848. 
m.
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15 MALU 1848. - 
„ o. 

PPP 

Aceasta e diua, în care Românul, - DR 

Pătruns de chemarea spiritului seu, 

Își scutură jugul, împus de păgânul, | 

Ce wavu nici lege, nici chiar Dumnedeu! — 

De adi libertatea gamoarea_frăţească 

În pieptul .naţiunei române. vor fi, 

Încât strănepotul, sciind s'o mărească 

Prin faptele sale, etern va-înflori. 

Măreaţăi serbarea, când fraţii Wun sânge, 

Se leagă — între sine, prin viu jurământ, — 

A nu lăsa pradă, şi nici a se-înfrânge 

Mărirea străbună şi. dreptul cuvânt. 

.
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“De astădi blăstâmul,- contras din vechime, 

Sa şters ca şi umbra, ca norii prin vânt, 
Şi-întocma ca floarea, resari Românime, - 

Pe braţele glorii, în vechiu'ți pământ!
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"OMUL FRUMOS. 

Frumos e. omul, Doamne, când mintea e regină, 
„Și simțul, ce ca şerpe, spre rele îl înclină, 

Supus loial şi drept; 

Virtutea-atunci măreață, vesare ca ş'o floare, . 
De brumă neatinsă la rumena”i  coloare 

În. fragedul lui piept!. 

Pe fruntea lui senină dreptatea strălucesce, 

_ Îmtoema ca şun soare, pe sferă când păşesce 
De nori neturburat; 

„E crimă, se retrage, e silă, se feresce, 

E negură-o străbate, e nor îl împărțesce 
Şi casă nepătat 

5
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Frumos e omul, Doamne, cu inimă curată, 

- Cu floarea consciinței de crime nepătată,. 

- Sincer mefătărit; 

Conspire lumea, toată, resbată ori ce soarie; 

Închidă?l să nu vadă lumină, pân” la moarte, | 

Şi eată'l neclintit! 

Arunce'] în deșerturi, lipsite dori ce floare, . 

Pe unde nu sarată nici om, nici sburătoare, 
Ci şerpi veninători; ; 

Virtutea!i va fi scutul gasilul de scăpare, 

Întocma ca și cedrul, cu umbra sa, cea mare, 

La oameni călători; 

Frumos e omul, Doamne, 'cu generositate, - 

Când iartă pe tiranul, ce- apasă p'al seu frate, 

"Cu scop d'al subjuga; 

Șin loc să rosplitească, cum cere pofta'n lume, 

Duşmâna lui lucrare, îi cruță negrul nume, 

- Voind al indrepta! 

De ce nu vine, Doamne, a Ta împărăție, 
Când oamenii să şteargă și umbra de sclavie, 

| Fiind creştini curați; 

Şin locui să donincască dreptatea nepătată, 

Eg gala-îndreptăţire şi pacea-adevărată, | 
Ca între fii și fraţi! 

1849.



XXIV. | E 

"UN DEVOTAMENT FAMILIEI HURMUZACHI. 

„Trccutea umbra legii, şi darul nu “mai vine; 

Toriuţii grași de sânge român, nevinovat, 

Ce-a curs întru speranță, că râul va s'aline 

La populul, ce piere în foc, pentru-împărat, 

Cer dreaptă resplătire, în cer şi pre pământ, - 

În faptă, în n fiinţă, car” nun deșert cuvânt. 

Românul, ce din sâculi a fost gonit de soarte, | 

"Să sufere ca vita, ca sclavul maltratat, _ 

Acum vă spune?n față, că nu'i pasă de moarte, /; „A ; 

Cu caren mii de casuri eroic s'a luptat; o 

Că'n Patria sa dulce va scl a s'apăra 

De ori ce leu sau tigru, ce-ar vră al subjuga. 
Dă
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Românul, ce din seculi, prin intrige dușmane, 

_A fost menit de „Paria“ în est pământ, frumos, 

'Tractat ori când cu ură de castele tirane, 

Respins dela cultură, resupt până la os, 

Îşi cere-acum dreptate pe. oară şi minut, 

D)icând, ca tirăniei dulci, visuri au trecut. 

Românul, ce din seculi, sciă. păzi. credinţă 

Monarchului şi curţii, la care-a fost supus, 

Făra cerşi diplome la regi, spre-adeverință, 

7 *. Că-alui-riervoase brațe victorii au produs, 

Nici aqi nu desperează; căci este sus în cer, 

"Un Domn, da cărui față subjugătorii pier. 

Resbelul, foamea, morbii şi alte rele-urmate, 

De-au şi tras Românimea în stare de. suspin, 

Supt mască de fiăție, pretest de libertate, 

| Vădându-se odată în drum, ca peregrin; 

“Ma, simţul bărbăţiei, virtutea de Romani, 

Și adi strălucem față, la juni şi veterani! -. 

În satele'i frumoase, acum „Tuini' turtite, . 

-Se plimbă corbi sălbatici. din regiuni pustii, 

Servind spre a lor nutrire cadavrele strivite, . 

Ce zac pe jumătate afară, prin câmpii. — 

Şi cată, că Românul şi adi nu'i desperat, 
Căci crede în Pronie şi'n cuget nepătat! — 

*
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„Aşa e; Provedinţa, la care el se-închină, 

I-a "mtins pururea scutul şi mâna, W'ajutoriu. 

De n'a pierit Românul, când nu vedea lumină, 

Când simţul libertatei era ucigătoriu, 

Acum, când tirănia se sbuciumă?n dureri, ” 

Tu bravule Române, mai credi, că o să pieri? — E 

De n'a pierit Românul, când oardele barbare 

Venia ca şi locuste în agri'i s&mănaţi, 

„Tăiind fără de milă, răpind fără cruţare, 

_-* Lipsind pre fii de tată, și pe surori de frați, 

f[Acum, când braţu'ți- ager în lume'i cunoscut, 

Tu bravule Române mai eredi, că ești pierdut? 

De n'a pierit Românul, când trei se oblegară 

“Prin Bule ruşinoase, cu negru jurământ, 

S&l ţină în selavie, a, duce dile-amară, 

Lipsit precum de drepturi, așa și de pământ, 

“Acum, când: Carta nouă pre toţi îi face fraţi, 

vai sînguri să v& temeţi,. că veţi fi lăpădaţi? 

De'i drept, că toateni lume au culme şi cunună, . 

De care. mai de parte a trece, nu'i iertat; 

Atunci şi tu Române, cu fraţiți dimpreună, 
Închină-te la soarte, cu spirit de bărbat; 

Căci tocma să tenghiță bălaurul: feros, 
În scurt te va rescoate întreg și sănătos!
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Veni-va-o qi fatală, când intriga făţară, —- 
Ce ţese la cabale, va pune larva jos; * - cavale, 3 
Când pisma, nedreptatea, vor fi espuse-afară,; 
Câna fulgerul Proniei, ce sboară luminos, 
Va nimici duşmanii, ce pururea urdesc Ea 

„La planuri, cum să. S piară poporul romfinesc. 

Prevăd p'un Alecsandru, eroul cel mai mare, 

Ce'şi tinse despotismul din resărit Papus, 
Silind popoare brave la. jug de' apăsare; — 

Când eată, deodată, sună un glas de sus: 
„Ajunge,“ şi tiranul. se-întoarce în pământ, 
S& stea la Tribunalul ceresc, spre-a'şi da cuvânt. 

Păşiţi dar” înainte, Voi Grachii Românimei, 
Bărbaţi în graiu -şim faptă, cu spirit de: Roman, 

Voi, fraţii Hurmuzachi, tesaurul tinerimei, 

Aleşi de provedință, să bateţi pe duşman, 

Cu armele „dreptăţii, pe drumul legiuit, 
Şi credeți, c'al vost nume în cer va fi mărit! 

a. ă 1550.



XV, 

-.CĂTRĂ MARTIRII ROMÂNI.. 
. din 1848—1849. 

Doriţi în pace, umbre, martirii Românimei, . 

„ Ce-aţi îngrăşat pământul cu sânge: „de croi! 

Bătrâni cărunţi cu vadă, voi floarea tinerimei, 

Cem lupte sângeroase cădând,' Vaţi. rupt de noi! 

Pământul ne desparte, ear” cerul ne unesce 

În Patria cea sântă, egală pentru toţi; 

- Acolo nedreptatea şi ura nu resbesce, 

Nu cumperi cu viaţa piimentul de trei coți. 

Voi. vaţi plinit chiemarea, şi 'sânta detorință, | 

Când pentru-a Patrii bine cu glorii vâţi luptat! „2 

Păstrând viitorimei modelul de credință, - .- 

Ce Patria ni” cere șăugustul împărat! -
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A voastre brave fapte sânt scrisen istorie, 

Ear” dulcea suvenire în inimi de Roman; 
| Mihalţul, Luna, Bradul, au dat- dovadă vie, 

Că nu e laș Românul, nu fuge de duşman! 

Un Itul, un Buteanu,.un Dobra şalți o sută 
Vor sta pururea față cu ori şi ce eroi, — 
Şi până când națiunea română'i prevădută, 

Cu stâlpi: aşa gigantici, nu'i pasă de nevoi! 

Uniţi-vă cu Mircea, voi “umbre glorioase, 
AL cărui nume-însuflă respect şi la păgân, 

Precum a lui bravure şi fapte generoase 

Fac sacră suvenirea'i la, fiece Român! 

Uniţi-vă cu Stefan principele ce'l mare, . 

Ce'l recunoasce-întreaga Europă de Erou; — 
Supt care. Românimea scăpată apăsare, 
“Putea cu drept să dică, ca renviat de mou!, 

Sau “cu Mihaiu eroul şi cu Ioan Qorvinul, 
Genii Românimei, d'a căror rari numiri, -- 
Ce luce'm. Istorie întoema ca rubinul, 
Şi astădi se-înfioară a  Turcilor oștiri! 

Nu plângeți mame, fii, căci ci ne-au scos din moarte 
Onoarea, esistința, tesaurul mai frumos; | 
Prin sângele lor sacru s'a şters tirana soarte, 

„Sa stins pentru pururea suspinul dureros,
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Surori, nu plângeţi fraţii, căci ei vă liberară 
De turmele rebele, al căror scop au fost: 

„SE taie tot, să. arqă cu furie” tătară, 
La prunci, femei, fetiţe, să nu dea adăpost, 

Copile ruşșinoase, voi plângeţi cu durere 
“ Pre-amanţii, cari în lupte 'cu glorii au cădut!. 
Dar nu sciți, că-a lor inimi juraserăn tăcere, . 
A fi eroi prin moarte,-ear”.nu sclavi, ca'n trecut! 

7: | | o 
- Dormiţi, dormiţi în pace, voinici. feciori de munte, 

Subţiri şi 'nalţi ca bradul, cu braţe de eroi, : 
Dedaţi din tinereţe 'a merge tot în frunte, 
A nu sci de pericul, de moarte şi nevoi! 

Bar voi, plântuţe crude, ce-acum păşiţi în lume, 
Păstraţi cu roverință acest act omenos, 

Săpând profund în inimi al bravilor fraţi nume, 
Ce sângele'şi vărsară în câmpul — glorios! 

| | - „1850,



XXXVI: 

Devotament Înălţimei sale Principelui 

CAROL DE SCHWARZENBERG, 

Si (la întrarea sa în Sibiiu, ca gubernator.) 

Sa 

Prin arcuri de triumfe, cu laure-înfrumscțate, 

Cu semne de victorii Ardealul te-a cuprins;. 

Sciind cu-îneredințare, ca. ta Serenitate, 
În lupte grandioase, ai stat erou ne'nvins! 

Dea, cerul, ca gaceastă sublimă misiune, 

Cu care Maiestatea de nou te-a onorat, 

S'adauge o peatră la scumpele'ţi cunune, 
Pe care prin bravure, pe drept le-ai meritat. 

Aruncă însă prince! privirea'ți generoasă 
Ş'asupra-acestui popul român precredincios ; — 
Trecutul lui îmbracă o faţă serioasă, . . 
Ma, venitoriul; credem, că va fi mai. frumos..
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Înalta 'Ta chiemare va pace şi-înfrăţire 
La fiii de trei mame, ce soarteaii' întruni ; 

Românul tinde mâna la dreaptă păciuire, 
Sciind, că numai astfel Ardealul va-înflori. . 

În Austria unită, zăresce-a sa scăpare, 
Prin: casa domnitoare, supt vultur duplicat; 
Că-având Românul astădi un bine mic au mare, .. 
Acela îl aserie Vaugustul împărat! — 

1851.



XAVIIL.- - 

. 

- La deschiderea 

TIPOGRAFIEI ROMÂNESCI DIECESANE. 

din Sibiiu. 

Respiră Românime, dedatăm suferinţe, 
Vădend că aspraţţi soarte începe-a se schimba; 
Destul zăcuşi în umbră, în oarba nesciință, 

Trecută cu vederea, dar” nu din culpa ta! 

. 

Respiră, căci Pronia, ce poartă cârma'n lume, 
Mişcată de durerea şi vechiul teu Suspin, 

Trămise turmei sale păstoriu, al cărui nume 
„Însutiă reverință, respect și la străin!»
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În el romina ginte privesce-al seu Părinte, 
Renăscâtoriu Mun popul, înfrânt de jugul greu; 

“Şin semn de mulţămire, îi strigăm dulci cuvinte: 
Trăiască-Andreiu Şaguna, preademnul Archiereu ! 

| | „1850,



XXVIII. 

RESPUNSUL PĂSERUICEI. | 

„din foiletonul Zimbrului Nr. 7. 

POD 

latăoţi spun patroană, dorul, ce mă trasă, 

S&mi lâs. căsuliţa în care stătui, 

Nutrită domnesce, cu semânță-aleasă, 
Nu e cuibul, unde rada-ântâiu vădui! 

„Nu'i mușchiul de munte; nui câmpia verde, 

Nu. e nici pădurea, nici riul cel lin, — 

„_Nu'i pustietatea, în care se pierde, 
„ Rătecind prin lume, :câte-un peregrin. 

Nici ţîntiiu să aflu surori, -au soție, 
Cu cari în amoare dile-am vieţuit; 
Căci a soartei fase le sciu din pruntie, 
Seciu, că rar e dată, s'afli ce-ai dorit. 

S
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Voiu însă patroană dulcea libertate, 
A cerului stemă, al naturei dar, 

Pentru care-odată cu: braţe înarmate, 
Muria Moldoveanul, luptându-se-amar! 

Pentru care Ştef. an, eroul cel mare, 

Sta gata să piară cu ai sei Români; 
Au să nimicească duşmanul 'cel tare, 
Spaima Europei, pe 'Tureii păgâni, ” 

Pentru carem lacrămi noată multe fețe: 
„Una plângând fiiul, alta pe bărbat, 
Una că'i lipsită Padânei bătrâneţe 
-D'al vieţii razim, acum mormântat. 

Pentru care curse sângele tot unde, 
Şi va curge încă. în lupte mereu; . 
Căci c'o lovitură nu se poate-aseunde | 
Un dar sânt, în piepturi pus de Dumnedeu! 

Pentru care sclavul cu fier în: picioare, 

Din oarba speluncă suspină'n ascuns; 

Pentru care tigrul:stă să se omoare, » 

Rumpend fier, zăbrele, da ei dor. pătruns. 

Având libertatea, vie ori ce ploaie, 

Grindine, furtune, fulger, tresnet greu, 

P'un minut îmi strică, p'un minut mă moaie, : 
Nu pot însă-infeânge simț&mântul meu,
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Având libertate, de foame nu'nii pasă, 

Nici de gerul iernii, ce m'ar tortura, 

Căci sborul m'ajută,; să&mi cerc altă casă, 

Unde blândul soare îmi dă rada sa. 

“Nu voiu dar domniţă, s&ţi mai întrun cușcă, 

Nici s&'ţi gust, sămânţa, cu care m&-îmbii; 

Mai “curând stau gata, a peri de puşcă, 

„Liberăn natură, sburând. prin câmpii. 

Nu'ţi mâi vin patroană, la noua sclavie, 
În care gemi însă'ţi în al tău palat; 

Căci mai duleeti viața, când în armonie 
“Cu psalţii naturei, cânt neîncetat! 

Învață, madamă, a sei ce'i viaţa, 
Scăpată de jugul crudilor despoți, 
Ale căror inimi sânt reci ca și ghiața; 

„Numele lor blăstăm şi la strănepoți! 

Pentru libertate, paserea se bate, 
Viermele se-înfrânge, fearăle răcnesc, 
_Ear omul despoaie chiar şi. p'al seu frate, 
În oarba'şi trufie, d'acest dar ceresc! 

1851,



XXI. 

OMAGIU DE FIDELITATE 

Maiestăţei Sale Francise Iosif L., : 

Împte at al Austrici etc. etc. 

cu ocasiunea, venirei în Ardeal 

la 27 Iulie 1852. 

Pre 

Precum: se amăgesce simţirea omenească, 

Când răpidea lumină de fulger s'a resfrânt, 

Şi radele briliante străbat sfera, cerească 

Cu pompa, ce măresce siperbul firmământ 

Așa presința voastră, sânţită - Maiestate, 

Cu lustrul și mărirea, ce "nalt aţi eredit, 
Ne face ca 'm'sfieală, cu feţele plecate, 

Să vă rostim cuvântul de „Bine ați venit !& 

- 6
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Româna națiune, în vechia sa credință, 

Unesece cu-al vost nume, ce-aveţi de împărat, 

- Un cult, o pietate, ce n'o dă la fiinţă, 

De cât la Domiul fivei, ce toate le-a creat! 

Draci'i îdelitatea şi. strinsa alipire | 
De casa domnitoare, ce viu o-a atestat, 

Fiind cu mult mai gata a suferi perire, 

De cât ași tinde brațul la cei ce-au rebelat. 

x 

Li - 

Pătrunsă de dreptatea, ce caracterisează 

“Augusta voastră casă atât de strălucit, 

Cu: inima curată, ea crede şi sperează, 

Că dacă blândul soare, în cursul seu mărit, 

Revarsăn o măsură căldura ce ne ţine, 

La oameni şi la feară, la munţi şi la câmpii, 

Cu .cât mai mult un tată, din rău ca şi din bine, 

Va face părți direpte la toți supuşi'şi fii. 

Românii poartă'n “inimi, ca, dulce suvenire, 

Un nume al lui Iosef şi Francisc împărați ; 

Acela îi rescoase din jugul de servire, 
Acesta, nu admise, să fie răutrataţi: 

A voastră Maiestate uniţi aceste nume, 

Şi dacă e să spunem un adevăr curat, 

"Din cele ce vălurăm, şi's cunoscute lume, 

A le uni și'n fapte, din cer Vi destinat!
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Augustă Maiestate, esperiinţa-arată, 

Că-un popul blând din fire, cu spirit cultivat, 

-Ferit în consciință de ori ce neagiă pată, 

Uşor e d'al conduce, uşor de gubernat; 
Nimic doresce dară Românul mai ferbinte, 

Decât să'şi vadă pruncii la muse "naiutați, 

Ca prefăcându'şi soartea cea rea de mai nainte,. 
S'ajungă stâlpi ai  Patrii Şi fi “adevăraţi! „1 

Geniii ce formară, popoarelor cărare, 

Spre-a merge la cultură, virtute şi moral, 

Au serise-ale lor nume pe basă mult mai tare, 

De cum e diamantul în remnul mineral; 

Fiţi siguri Maiestate, că astă naţiune, o 

Remasă în cultură, sub blândul. Vostru' scut,” 

Va dice: „Francisc Losef ne dede început!“



XXX, 

ORFANA DIN MUNȚI. 

Mai este oaren lume, . 
Fiinţă, cum .sânt eu, 

Un suflet fără nume, 

Uitat de Dunmedeu? 

Repus de o durere, | 
Cel roade în ascuns, 

Lipsit de mângăiere, 
„În starea ce-a, ajuns? 

Se vescedesce-o floare, 
Când nare nutremânt, 

Căldură dela soare, 

Suc dulce din pământ.
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Când puii'și perd şi mamă 
Şi tată golăşei, 
“Nui'i bagă nimen samă, 
Şi per ca vai de ei! 

Aceasta'i ş'a mea. soarte, 
S& plâng păn' la delir, 

“În urmă să strig: „moarte, 
Ia'mi al vieţei fir!& 

__Cerşesce orbu'm piaţă, 
Şi nu'l poţi defăima; 
Căci misera'și viață 
Cu ce'şi-ar mai serva? 

Ma, mie'mi e ruşine, 
Având _trup 'sănătos, 
S5 cer la om, ce vine 
Pe drum, în sus şi'n jos. 

Aveam şi cu odată- 
În -lume partea mea, 
Aveam un dulce tată, 
Ce pânea'mi aducea, 

Aveam ş'o mamă bună, 
- Ce blând mă învăţa, | 
Cum fiia îşi adună 
Vîrtuţi pe calea sa,
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Trăiam în resfățare, 
Căci. lipsa”n'o sciam; 
De qile cu-întristare 
Idee nu aveam. 

“Ma, eacă-aud odată 

Un bucium 'resunând, 
„Şi spada sângerată, 
Prin munți o văd purtând! 

„S& easă mie şi mare,“ 
Striga mai mulţi argaţi, 

„Spre-a, patriei scăpare, 
Căci munţii's” atacați !* - 

În munţi e libertate; — 
Căci aborii cei rei | 
Din gropi, nu-pot străbate 
„Prin aer, sus la ei. 

* D'ămoarea cea, ferbinte 
De patrie, mişcat, 
Aleargă-al meu părinte 

„La luptă, înarmat. 

Când. lupta'i pentru casă, 
Familie şaveri, 
„De foc şi fer nu'ţi pasă, 
Te baţi, dai sci,că peri,
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Ca leii saruncară 
Muntenii pe dușman, 
C'o bărbăţie rară, - 
Născută în Roman. 

“Ma, bunul meu. părinte, 
În frunte sângerat, 
Din lupta cea ferbinte, 

“Cu dile n'a scăpat. . * 

Ea mama, ca muiere, 
Cădu de loc la .pat, 
Şi din acea durere, - 
În scurt a.reposat. 

“ În oatele din urmă, 
V&dând, că suflă greu, 

Şi graiul i se curmă, 
Ma strîns la peptul seu. 

Şi căci eram mai mare, 
Pe fraţi'mi mititei, 

Mii dă prin sărutare, 

St port grige de ei. 

Nu este dar” în lume. 
Fiinţă, cum, sânt cu, 
Un suflet fără nume, 

" Uitat "de Dumnedeu ;
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Repus de o durere, 

Ce'l roade în ascuns, 
Lipsit de mângăiere 
În starea ce-a ajuns! 

1851.



XXL 

DORUL MEU. 

7 

Ca om ce sânt în -lume, 
Avere-aş şi eu-un dor; 
-Nu însă după-un nume, 
Deșert şi trecător; 

Nu după rang şi stare, 
Mărire şi plăceri, - 
Ce'n astă lume mare 
Albesc atâţia peri. 

7. 1 

Nu după cruci şi stele, 
Ce-adorm suflete vii, . 
Şi trag suspinuri grele, 
Ca plânsul la copii.
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Ca soarele'm de seară, 

M& plec spre aşternut, 
Căci dulcea'mi primăvară, 
De mult o-am petrecut. . 

"-Gustat-am şi dulceaţă, 
Beut-am şi venin, - 
Căci este în viață, 
Sânt norii şi senin. 

Vădut-am scene rare, 

Trecând în giurul meu; 
. Popoare'n 'apă&sare 

Frângându'şi jugul greu. 

Precum un rîu, o vale,. 
„Din alvie'şi eşind, 
Dâremă tot cemn cale 
Întimpină curgând ; 

Aşa vădui popoare 
Cu sânge iritat, - 
Că taie-în furoare : 
Pe drept şi pe culpat. 

În urmă'şi vin în fire, 
Diu lupta ce-au cercat, 
Ma, ferul cel subţire, . 

- Acum. S'a îngroșat.
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- Au frații mei Romani! — 
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Vădui bărbați cu nume, : 
Ca trestia de vânt, 

Trântiţi în larga lume, 
Cu capul de-pământ. 

Cercând acum. scăpare 
În spirit şi idei, . * 
.De cari în altă stare, - 
Rideau sărmani 'de ei! 

Văqut-am câte toate, . 
Ma, toate sânt nimic, 

"Căci lumea nu se poate 
Mișca, prin un pitic. 

Dorire-aş după moarte, — 
S&-înviiu. la deci de ani, 
Ş'atunci să văd, ce soarte 

1853.



XXII. 

= 

O DIMINEAȚĂ PE SURUL. - 

Ca sclavul, când scapă din oarba cămară, 
La lumea cea 'largă, sub cerul estins ; 
Aşa al meu suflet stă, gata să sară 
Din corpul est țesced, de eraţii suprins. 

Frumoasă: natura, măreață-a ei arte, 
Şi unde, ca'n munte, 0 vedi mai curat; 
Privită'n întregul, au numai în parte, 
Ea fu, şi remâne obiect de'ncântat! 

Ma, ce mă atrage cu-atâta tărie, . - 
E rara icoană, ce-o am împregiur: . 
În dreapta vEd ţara, ce'i (ie Românie, 
În stânga Moldova; cu ceruii azuie.



-Tăcere profundă. domnesce în vâle, 

oa 

Întinsele silbe pe câmpul cel verde, 
Arată la lume esemplu frumos, 
Că nesuferința şi ura se perde, 
Pe unde lipsesce est om păcătos. 

Învață din asta, şi tu Românime, o 
“A strînge la peptu'ţi pe dulcii tei fraţi, 
Sa pune la: cale, ca-a, ta tinerime, . 
SE fie-înfrățită, ca pinii'n Carpaţi! 

În stânga departe e riul cel mare, 
Prin care o' mamă se taie de fii; 

Ma, nu din reință, sau neascultare, 

Ci prin-a vecinei fatali măiestrii. 

În dreapta văd Oltul, cu unde mănoase, 

Ce'mi chiamă în minte pe bravul Mihaiu, 
Da cărui virtute şi brațe nervoase, 
Se teme Osmanul şi adi în Seraiu.. 

Se pare, că însaşi natura-ar să&rba; 

Au doară-o furtună, întinsă: pe cale, 

- Așteaptă pun popul dedat a răbda. 

Lucit-a odată a voastră virtute, 
Români, de sub poala acestor Carpaţi, 
În focuri măreţe, din timpuri, trecute, 

Când strînşi în unire, -ca lei vă luptaţi!
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Un spirit energie dumniam mic şi mare, - 
La sunet de bucium cu toți. alerga 
În câmpul lovirei, spre-a pătrii :scăpare, . - 

De oarde păgâne, ce'ntr'însa, prăda. 

Ca fraţii dWun sânge trăia între. sine 
Românii Watuncia, boier şi țeran, 

Căci ura, ce: nasce intrige străine, 

„Najunse să roadă la peptul roman. 

Far când sumeţia, crescutăn palate, 
Tăiă ţaran două: în liberi și sclavi,: 2 

Atunci a fost pace d'a ei libertate, 
Nutrită .cu sânge de _fiii.cei bravi! 

D'atunci ale glorii triumfe mărețe, . - 
Secară, ca. rîul, d'a verei călduri, 

Lăsând înferată pe tristele feţe 
Române, sclăvia, cu negre trăsuri. 

" D'atunei libertatea şi pia credinţă, 
Cu vălul lugirei pe față, s'au dus, 
Lăsând urme 'sânte d'alor esistinţă, 

- Ca, soarele rade briliante apus. — 

Ma, nu e eternă a lor depărtare; — 
Când frundai uscată, o suflă un vânt, 
Şi locu'i renasce spiritul cel mare, | 
Flori verdi primăvara, în' orasul pământ.
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Cădă-va cu frunda, astuta trădare, 

_ Mărirea deşeartă și lucsul pompos; 
Atunci Românie, veni-vei în stare, 

A sti şi tu-alege, ce'i bun și frumos! 

1853.



NXRIIL. 

SUVENIRE 

Domnului căpitan c. r. MN. 

nn 

n țeară depărtată, de unde nu'ți apare 
„Nici valea cea frumoasă, în care te-ai născut, 

Nici munții 'maiestatiei, înalţi, cu coama mare, 
Ce-aduc în vii estase pe om, ce i-a v&dut, 
O dulce salutare tu nu vei vefusa, 
Din inime sincere, ce nu te pot uita; 

Nu este di pe lume, ca cea aniversare, 
S'ocupe cu lucrarea, de spirit pe bărbat ;. 
În asta'ţi vin a minte pasage de-întristare, 
Ca şi de bucurie, ce cândva ai gustat, 
Din cari apoi la urmă deduci cu drept cuvânt, 
Că nu e fericire deplină pre pământ.
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Cinci ani acum tiecură, de când această ţeară,.” 
Menită a fi mamă sinceră la trei f raţi, 

„. Fierbea ca unda apei în di de primăvară, 

„Când neaua de pe înunte în funţii destupaţi, 

Se-încearcă cu tărie a'şi face cale'm jos, = 

Rumpând tot ce'i stă contră, în cursu'i furios. - 

Amoarea cea frăţească din inime pierise, 

Şi oarba, sumeție crescea cu uram sin; — 

Omorul și răpirea, prin țeară se lăţise; - 

„Vedeai fugind pe dealuri vecinul de vecin, 

Pre fiiul de părinte şi pe surori de fraţi, 

De nu eram părere cu ei împreunaţi ! 

Precură aleargă tigrul prin, “munți, setos' de sânge, 

Şi tot ce'i eastn cale, deculă, la pământ: - 

Așa mafia scăpare nici văduva, ce plânge 

Pe unicul seu. razim, cu lacrămi la mormânt; 

Nici tinăra copilă, ce are alt păcat, 
De-cât că nu'i d'o viță, cu ce”i ce s'au sculat. 

Un vierme neputinte eşind şi el la soare, . 

Înalţă capul ager şi cearcă-a, Sapăa, 

“ Când omul, fără seire, îl calcă supt picioare: — 

Un popul cu simţire, au nu se va-înpulpa, 

Au nu'şi va-întinde brațul măreț şi glorios, 

Când i se ia tesaurul, ce'l are mai-frumos? 
Ă Ț
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_De n'a voit natura, să fie limbe'm lume, 
Ci ginţi fiind diverse, să facem un: popor, 

Atunci cerea răţiunea, să n'avem nice nume; 

Căci nume fără limbă, e contradicător, 
ȘI paserile toate, să. cânte întrun viers, 

Altmintea, armonia întregului s'a şters! 

Aceste scene crunte,: ce'i drept, acum trecură, 

„Lăsând ruine triste în inime la toţi, - : 
Să fie de esemplu şi dreaptă-învăţătură, 
Pe timpuri înainte, chiar şi la strănepoți, 

Că, pacea şarmonia, atunci vor înflori, - 
Când fiii unei patrii, ca frații vor trăl.. 

“Ne vine însă-a minte, căn timpul de perire, 
Când nuori groși ca'de ghiaţă negrind cerul azur 
Noi nu vedeam vr'o radă lucind de mântuire, 
A tale vorbe-alese,- ca d'un bărbat matur, . 

Ne puseră la cale, prin înțeleptul svat, 

SE fim cu corp, cu suflet, lipiţi de împărat. 

Deci nobila'ţi purtare, basată'm simţeminte, 

Prin cari ai dat lumină la cei necultivaţi, 
„Ca fiiu al naţiunei, prin fapte şi cuvinte, 
Smulgend din unda morţii pe mulţi persecutați, 

Dorim s'o scie lumea, ca-acei nefericiţi, 

Ce supt a ta umbrire ajunseră scutiţi! — 
s 

1853.



XXXV. 

ANUL NOU 1854. 

N 

Ni nou est an, ce .vine, 

Cercaţi. în istorii, 
„= Şi1 veţi afla ca mine, 

În cvii cei dintâi. | 
Când oarba, nesciinţă, 
Basată pe credinţă, 

- Purta resbele vii! 

„Nu'i nou est an; ce-vine, 

Cereaţi în istorii, | 
ȘI veţi afla, ea, inine, 

În evii mijlocii, 
Când turme de popoară - 
Aleargă de omoară 
Ai Palestinei fii! 

. „se
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* La Dunăre de vale, 
Resună tunuri gros, 

„Ostaşi în şir pe cale, 
“În câmpul cel mănos, 
Se bat cu nepăsare, 

De'i cald, deii rece tare, 

În est pământ frumos. 

Pământ nutrit cu sânge 
-D'al bravilor Români, . 
Ce nu'i putu înfrânge 

Mulțimea de păgâni; 

Ma, adi menit de soarte, 

Să ţiie şi s& poarte 
Oştiri la doi stăpâni! 

Când: sângele'ţi percură 
Prin vine turburat, 

În piept se nasce ură, 
Cu plâns şi cu oftat;: 
Suspini îns&n tăcere, * 
Ca oaia la Junghiere, 
Căci alt rol nuţi e dat! — 

În frunte la lovire 
Merg mamă, ai tei fii; 

- Ea tu 'malţi cu mărire, 
Te 'mchini Paprindi făclii,
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La cei ce "ţi-îi pogoară . 
În lupte, der omoară -: 
“Cu sutele. de mii! 

Oraşe pe'ntrecute, | 
Of! greață și fiori ! 
Dau pentru servitute, 
Prinos cu mii de flori! 
Şi astfel de târâre, 
Tot m'află pedepsire - 
Priv fulgere din nuori! 

„Cu-o inimă, ce > simte, 
Cun spirit” cultivat, 
Schimbi musa mea, cuvinte; 

„Deci spune”i o curat, 

"Că nu'i predici plăcere, 
Ci lacrămi şi durere - 
În est an, ce-a întrat.



E XXXV. 

MINTEA. 

Te mărese fiinţă fără de-început, 
Pentru tot, ce vede ochiul meu sub soare, 

Pentru tot, ce dreapta'ți sântă a făcut, 

Dela om şi feară, pănă la-acea floare, — 
Carea vegetează numai un minut! 

Ce mă face însă, ca să te ador,: 

Este mintea, Doamne, curca'mi străluceste, 

Ca şi un luceafăr, în al nopții nuor,. 
Şin vuietul lumii blând mă însoţesee, 

De când vâd lumina, şi până când mor!
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Ea'mi conduce pașii, s& mă pot feri 
De leu şi de tigru, care varsă sânge, 
De foc și de apă, ce m'ar nimici; — 
Ea mă luminează, ca să sciu resfrânge 
Cursele dușmane, ver unde vor fi. — 

Ea departă ceața dela ochiul meu, . 

Ca să nu amestec credința deşeartă, 
Cu credinţa dreaptă, întrun Dumhedeu, 
Care 'o propuse simplu fără ceartă, 
Ca la frați din fire, însuşi fiiul seu. 

Seculi. se-închinase genul omenesc 
Soarelui și lunei, stelelor pompoase, 
Până când să vie dascalul ceresc, 
Ce prin suferirea morţii glorioase, 
A plântat în lume spirit creştinesc. 

În desert se-încearcă ai nopții argaţi, 
S& reverse umbră, în loc de lumină, 

Urin loc de pace între: fii şi fraţi; — 
or cuvinte nu prind rădecină, 

Căci nu es din inimi, „ci din crieri stricaţi: 

    

    

Te -măresc ființă, fără, de finit, 
Pentru-acea scînteie, ce'i dic consciinţă, 

Carea ereu mă mustră, de-am păcătuit, 
Şi m& desfătează cu bunăvoință, 
De-am făcut dreptate celui asuprit!



XXXVI. 

ÎNȘELATUL. 

În tame jur, că nui, 
La cinc s&'mi încred 

Cuvântul inimei, — 
De e, te rog, să&mi spui; 

- Când prietinul mi'l v&d, 
Din tot cugetul seu, 
“Cu inima şi gând; 
„Jertfit spre răul meu! - 

La unul mam plăcut, 
Căci al naturei. fiiu, 
Părinții m'au născut, 
Si firea m'a crescut,
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Făra pute să sciu, 

Cei prietin, sau duşman, 

Ce'i strâmb, sau ce'i nedrept, 
Făţarnic sau viclean.



XXXVIL. 

UN VOT SINCER. 
"închinat Sa | 

Maiestăţei Sale Franeise Kosif I. 
Împtrat-al Austriei ete. ete. 

cu ocasiunea, festivităţei nupţiari 

„în 24, Aprilie 1884, 
- " (Tiplin Album.) 

la timpuri fluctoase păşişi la “Tron. Cesare, 
Geniu plăpând de dile, cărunt însă de stat! 
Şim scurt puseşi o Sire, pe lume la mirare, 

Prin fapte glorioase. ce-înalță al Teu stat! 

Acera duplicată însufiă veverință, 
Ori unde'și tinde sborul, pe mări și. pe uscat; — 
Popoarele "mfrăţite măresc în umilinţă 
Cu nume de: „Părinte,“ pre bunul împărat.
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E dulce mult recoarea supt pomi cu umbra deasă, 
„Pe cari în tinerețe, tu însuți i-ai plântat; — 

Mai dulce însă-Sire, când mâna'ţi cea aleasă 
Rechiamă din ruine 'măreţul nostru stat! — 

Lipsia încă un ânger, cu care în viață 
Se-împarţi, cu frăgedime, a tale bucurii, 

“Şi care săţi alunge, ca vântul ori ce ceaţă, 
Sar pune'n timpuri grele pre ochii tei cei vii! 

Lipsia, încă o mamă, la care să alerge 
Femeiele remase de bravii lor bărbaţi, 
Şi care, ca regină, să poată ori când șterge 

Suspiuele, ce varsă orfanii neculpaţi! — 

Bavaria'ţi presintă o nimfă graţioasă, " 
O rosă purpurie, coroană între flori! 
E belă-a_ Ta mireasă, Elisa cea formoasă, 

La Tare se închină ai Tei locuitori! 

Popoare pe-întrecute aleargă să depună 
La tronul Maiestatei loialile'şi simnţiri ;. 
În larga-împărăţie un viers numai resună, 
Orând viaţă dulce măreței însoţiri ! 

Românul simplu toate, cu inima deschisă, 
“Dă laude la ceruri și strigă ne'ncetat: 
'Trăiască?'n fericire formoasa Principisă 

Blisa cu Franț-losef, Augustul împărat!



XXVII, 

MORȚII. DELA OLTENIȚA. 

PA 

Deta Olteniţă, 
Patru mii de morţi, !. 
Tot muscali de viță, 

“Bat la 'raiu în porți. 

Cer cu nerăbdare, 
"Să între de loc,. 
C'au suferit tare, | 

- În lupte de foc. 

La raiu, cum se-scie,. 
_Porţile's de fer, . 
Nu'neapi. cu prostie, 
Ci cu adevăr,
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Sântul Petru vine, 
În pas liniştit, 
Şi-întreabă, că cine,- 
Bate-așa răstit? 

„Noi, « respiind străinii, 
„Carii ne-am oştit, 
„Pentru toţi. creştinii, 
„Cei din Răsărit; — 

„Pentru sânta cruce .. | 
„Suferim amar; — 
„Stă să ne apuce 
„aici un Tătar! 

_Sântul Petru-îndată - 
Nâră mâna sin, 
Scoate și le- arată; o 
„Rusesc Buletin.“ 

Pe acea, foiţă, 

Între morţi sta puşi, 
Dela Olteniţă 
„Doispredece Ruși.“ 

„Pentru - doispredece, 
„ŞI noi facem loc; 
„Ceialalţi să plece 
„Îndărăpt la foc!“ 

1854,



XXII, 

ROMÂNIA LA 1854. 

L. 

Ge soarte au s'aştepte aceste ţeri române, 
Ce gem adi subt mânia barbarului vecin, 
Aduse'n desperare, cin -scurt nu mai: au pâne, 

S&şi sature pruncuţii, ce plâng la mame'n sin? 

- Mai fi-vor subt scutirea tiranului părinte, | 

Ce-anume că le 'stringe la fragedul seu piept, 
Subt. masea de credință, gamoarea cea ferbinte, 
Le-ăduse la-acea stare, de nu mai pot sta drept? — 

Îm astă cugetare atât: de serioasă, 
M'afiam eu sus pe munte, cu totul cufundat ; 
Era o di de vară senină şi frumoasă, 

„Ce- îndeamnă pre tot omul să fie „ocupat. 

+
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Muscuţele "'npregiurwmi făceau a lor mişcare, 

Săltând de bucurie, că vara a- venit, 
Şi nu mai sfint silite, să cerce apărare „ 
De frigul cel de iarnă, al lor dușman cumplit. - 

Ma, dulcea armonie s'a întrerupt dWodată, 

Căci un painjin mare; ce pânza "şi-a întins” 
În ramul unui arbor, p?o inuscă resf&țată, 

- Ce nu scia de tehne, în cursa. sa a prins, 

Ă . 2 

Silinţa, ca s& scape, doioasa ei strigare, 
Zuzurul cel de moarte, era atât de viu, 7 

Încât lăsai la-o parte profundami cugetare, 
Sărind s& văd cu ochii tortura ce-o descriu. 

Muscuţa strins legată cu fire, de picioare, 

Cu cât ea, se reluptă mai mult, cu-atât mai rău; 
Căci crudul de painjin, ce-o suge până moare, 
Nu are îndurare, cu ce dăm hamul său. — 

O, dulce Românie, pământ scăldat în sânge, 
Ce dai un falnic nume la vechiul teu popor! 

Aceasta'i şa ta soarte: a geme şi a plânge; 
Căci firele intrigei încure al tcu picior, 

Întraşi în cursa pusă, cu seculi înainte, 

Şacum vei, cum te suge duşmanul pân” la os; 
De-ar. fi măcar nepoţiţi pe viitoriu cu minte, 
Să fugă cu urgie de astfel de Colos!
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Să -mori străpuns dWodată prin inimă cu-o spadă, 
Să mori lovit de plumbul ostaşului feros, 
S8 mori în câmpul luptei, p'un vârf de baricadă, 
Spre-a Patrii fericire, e dulce şi frumos! — 

Să mori îns&n catene de mâni şi de picioare, 

S&'ţi sugă inimicul pe-încet sângele teu, Ă 

E moarte cu ruşine; şi cel-ce astfel moare, 
„E laș, şin istorie nedemn de genul seu. - 

. . AR ”



XI, . 

La mormântul 

lui 

IOAN. MOCIONI DE FOEN,. 

care a reposat în 25/13 Maiu 1854. 

Român de viță. bună, din timpii Romei veche, 
Din. genul lui Scevola, lui Muciu cel faimos; 
Tu care Românime aici nui ai păreche, 
De cât în Hurmuzachi, boier vechiu, generos! 

-“'Pezai dus pe calea soartei, pe cate toți vom merăe, 
“ Deşi nu toţi ca tine, cu cuget liniştit; - 
Căci moartea al teu nume din inimi nu ni'l şterge, 
Ca unul, co-ai fost razim la-un popul părăsit. 

“ - - 8 
2
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Aveam şi noi Românii din gloria străbună 

„Aceste două pietre dun scump mărgăritar, 
Căci vitrega ursită din splendida cunună 

A blândei. noastre ginte, a smuls ce- a fost mai rar! 

Şi acum ne mai lipsirăm do nobilă trupină, 
Prin moartea ta Mocioni, bărbat prea meritat! 
Tu nu trecuși ca alţii, la casta cea, străină, 

- Ci cât ai stat în lume, năţiunea'ţi ai amat! 
—— m. ă 

Ca un deştept părinte, la fii deduși. cultură, 
Încât ei cu sciinţa ca stele strălucesc, 

Model fiind în fapte, în cumpăt si mâsură, 
Genii, cari îi admiră poporul românesc! 

- Jăliţi p'acest părinte creştini de ori ce clasă; 
Căci el a fost un fulcru al celor „scăpătaţi; 
Săracii, cari în lipse, întrau în a lui casă, 

Dacolo diua, noaptea, eşiau ajutoraţi. 

Jăliţ! voi orfane, căci el v'a, fost părinte, 
Dând sume generoase Pal vostru institut, 
Jălească!l tot Românul, fiind patron ferbinte 
Al limbei și credinței, în care sa născut. 

Pe peatră'i să se scrie: „Aici se odichnesce 
„loane de Mocioni, bărbat prea fericit, 
„Ce şi 'după-a sa moartă, în inimi tot trăiesce, 
„kr iindeă de năţiune ŞI a fost nedospărțit 1* , . 

Pana
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XLI. 

La mormântul 

_1ui i a 

LUCIAN MOCIONI DE, FOEN, 

care a reposat în 23/11 Maiu 1854 în etate de 24 ani. 

Nascut, să- împarţi lumină, ca rada cea de soare 

În miedul verei dulce, la genul tiu roman, 

Că uşi lovit de moarte, cum cade ori ce floare - 
- Atinsăn Maiu de br ună, Mocioni Lucian! 

În tine pierde astădi romana 'tinerime 
Un june plin de daruri, un spirit înfocat, 
Deprins întru sciințe, cu multă isteţime, 
Biserica şi Statul un stâlp adevărat! 

| 8*
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Precum se desfătează. în sine grădinariul, 
V&denduşi pomii. vara de frupte încăreați; 

Precum săride dulce în inimă'şi plugariul, . 
- Când „spicele sânt coapte 'în agri'i semânaţi : 

“Aşa, sălta și pieptul la bunul tău părinte, 
"V&dând pre fii şi fiie'şi crescuţi la sînul seu, - 
Păşind pe a virtutei cărare înainte, “ 

" Sporind în fapte bune, ce plac lui Dumnedeu. 

Când „vântul primăvara restoarnă din trupină |. 
Copaci. cărunţi de dile, nu este un ce'rar; 

- Când însă o procelă a smuls din rădăcină 
„Un arbore suleget, ne cade cu amar. — 

" Aşa păşi cu tine, Mocioni, cruda soarte, 
„Tăiind fără, cruțare, al vieţii tale fir, - 
Pe când doriai cu sete, să veri, ce. nouă soarte 
Resare Românimei, din lungul ei delir!. 

Când oastea pierde-un duce de câmp, au de marină, 
Ostaşi fiind în luptă, din inimă lugim; e 
Când mama'şi plânge fiul, ce-avea să o susțină Ş 
La timp de bătrânețe, noi toţi conpătimim. | 

Se poate, ca un tinăr, de mare-însemnătate, 
Din partea -unui popul, lipsit. de rari bărbaţi, 
S& nu estoareă lacrămi pe feţele curate, 

„Când sciu, ce vă să dică: „Patroni Și Mecenaţi? —u 

.
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A şters fatalitatea din sînul estei ginte, 

Ce-a fost. de lucs, de pompă, nobleță, străluciri, 
Ca nu cândva nepoţii, s& şi mai aducă-a minte, 
De gloria străbună, 'de vechile măriri ș. 

Ma, n'a putut să șteargă din pieptuti o simţire, 
Ce-i dic: „recunoscinţă şi: nu te voiu uita“; 

S& creadă dar Mocionii, că ă-această amintire, 

Din inimă curată, Și lor li o va da!
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ROMÂNIA LA 1854. 

II. 

Abia. se liniștise câmpia de strigare, * - 
Şi munţii de resunet de tun săgetător. | 
Când cacă, noue cete, pedestre şi călare, 
S'apropie de ţeară, cu pas încetişor! 

Aduce ele vrun bine ţe anului, ce' geme 
Sub varga împilărei din seculi, nencetat, 
Scăpa-l vor Wacel monstru, ce-a (is, că nu se teme 
De toată Europa, pe_mare, și uscat? 

De nou se-încinge cerul cu nuori ca de procelă, 
„Și aerul începe a fi: sufocător, 
Viaţa omenească, ca şi-întro citadelă, 
Aşteaptă noue spasme, crudime:şi omor! —
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De ar avă natura putere mai deplină, 
“Ca ori ce-a stat în lume, d'atâte mii de ani, 
Ai globul mar fi alta, de cât numai ruină, 
În care l-ar preface erudelii de tirani. 

Ascundă-se răţiunea, a omului cunună, 
Prin care se distinge de tigru şi de leu;. 
Ascundă-se creștinul, cu lege'şi de * npreună, 

De oară ce el însuși ajută-acesta r&u. 

Sau cine va da samă, de tristele. fiinţe, 
Ce foamea, le constringe şi strepitul barbar, 

“S& 'cerce rătăcite prin munţi deşerți scutinţe, 
Când patria lor geme şi sufere amar? 

“Acesta, e destinul umanei creature, 
În seculul luminei,-atât de prefăcut, 
Ca, suflete-între sine, să nu fie secure, 
Că-şi vor scuti viaţa măcar pe un minut? 

“Doi domnitori se ceartă, căci unuiai lipsesce 

În titulul cel mare o coadă de cuvânt; 

"Din asta casă-o luptă, ce strică şi răpesce 

“La, mii şi milioane liniştea pre pământ, -. 

'Țeranul. lasă-aratrul, familie și casă, 
Părinţii nu'şi văd fii de loc, sau mai mulţi, ani; 

"Se nasce lipsăm ţeară, nevoiele-o apasă, 
Bar oastea pe-unde calcă, câştigă tot dușmani. -
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- 

Omorul se , lăţesce,. e ca negura pe munte, | 

în dreapta şi în stânga fug cei persecutați; 

De graţie nw'i vorbă, căcj luptele sânt crunte, 

Ş'ostaşii pușcă, taie, chiar pruncii neculpaţi. 

Din urbi înfloritoare, palate exandioase, 

Remân numai ruine, să fie mărturii - 

De pompa şi de lucsul, de mâni industrioase; 

Ma, totodată drepte mustrări pentru cei vii. 

“Ce scurt țin toate'n lume, şi cată cum răpesce 

Fiinţă pe fiinţă de dile şi Vaveri! E 

În sînul unui spirit din tartar se urdesce - 

Discordia, ce nasce resbel şi-înpărecheri. 

M& mir, că nau ruşine, cu mâni pâtatem sânge, 
A tinde mulţămită Părintelui Ceresc, 
Ce. vede din nălţime pe văduva cum plânge,. 
Orfanii Şi "bătrânii prin! munţi cum rătăcesc! 

Cum pot fățari acestia călea p pe carbă verde, 
Când ci trămit săgcte, -ca fulgere din nuori, 
Având întru nimica, a stînge şi a pierde 

Pre cei cu ei d'un suflet, pe fraţi şi po surori! — 

Câna Tigrul și Hiena, ce nu au minte: n sine; 
Nu turbură viaţa la cei MWun soiu cu „ca, 
Atunci. făptura'ţi. Doamne, ce seamănă cu Tine, 
Iacrând mai crud ca feara, ce lege va ave? 

mari
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IMN POPULAR.. 

Ann 

Doamne ține şi protege 
„Patria şi pre-împărat!: 

Ca umbrit de sânta lege, 
S& ne reagă luminat!, 

"“Strămoșeasca, lui cunună 
De duşmani s'o apărăm, . 
Şi: cu Tronuw'i de'npreună, 
Soartea, Austrii so nălțăm! - 

Pentru drept şi detorință 
S'avem simț bun şi: curat, . 
Şi cerând o trebuiuţă, 
A ne bate pentru Stat,



S& păşim cu energie, 

Oferind sânge şi stări, 

Pentru-a noastră-împărăţie, 

Pentru-a patrii uşurări! 

Cetăţeanul blând să-şi strîngă 
Din silință-al său venit; 
Axtea și sciința-învingă, 

Apărate de spirit; 

Verse cerul dar spre ţeară, 

Şi cu darui şi. măriri, 

“Ca șun soare primăvară 
Viiei Austrii fericiri! | 

Daţi, să fim înti”o simţire, 
Toţi la un scop alergând, 
Dulcea patrii fericire 
De'npreună naintând! 
Daţi din inimă frățească, 

- S& dorim neîncetat, 
Austria să înflorească 

- Sub Augustul împărat! | 

PNI



Strofă aduusă pentru ” căsătorirea Maiestăţei Sale 
e. 7. apostolice. 

Lângă Cesare lucesce | 

Încă-o stea, din multe-aleasă, 
"Cu lustru, ce nu-învechesce, - . 
Graţioasa-împărăteasă. NE 
Ţin'o cerul şi trăească 

Cu Franţ-losef fericit ! 
Casa Habsburg să domnească 
Ca-un luceafăr .preamărit! 

1854.
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a Trei monuminto: . 

LA BUZEU, FOCȘANI ȘI IAȘI. POS 
e o. 

POP 

  

lu viața noastră dăm peste minute, 
Ce nu se pot şterge deci și inii de ani, 
Fie suvenire de. plăceri trecute, 
Fie şi ultrage de crudeli: tirani. 

„Cine nw'şi aduce astădi încă-a, minte, 
Cum spuneau stră ămoșşii, câte-au petrecut 
În vesbel cu Turcii cei de mainainte, 
Cu 'Tătarii ageri: ce -lupte- -au avut? 

„Astfel amintirea trece, se străplântă 
Prin tradițiune dela, . mamen fii, 
Dintr'un ev în altul, ca. $o lege sântă, 
De şi nu se ati scrisă n istorii.
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Şi cu-atât. mai tare, când tiranii dilei 
Sapă cicatrice crunte la popor, 
Prin lucrări barbare, prin faptele silei, - 
Cum făcu șal nostru vechiu protegător. 

Spune-vor. Buzul, Iaşii şi F ocşanii. 
Perfida purtare, ce au. deplinit, 
Supt cuvânt de pace, acolo duşmanii, 
Cu ostașii țerei cum sau mntrăţit ! 

7 

Oastea românească fu împresurată, 
Și nevrând ași frâuge scumpul jurământ, 
Prin putere mare ca fu desarmată, 
Mai târdiu lipsită chiar şi de: veștmâut! 

Eată cale scurtă cătră nemurire, 
Care n'o sciuse vechiul Erostrat; 
Cine va ş:o calee,'să n'aibă simţire 
De umanitate, de creştin curat! 

Seie România și cunoasce bine, 
Cine i-a fost mentor, cine-apăsător'; 
Scie şi pricepe, din ce parte vine 
Îngerul ce-aduce pace la, „popor. 

Ma, fiind căn lume e varietate 
De ființe bune, şi de oameni rei, 
“Creaturi oneste, eveaturi spurcate, 
Care vând şi țeara şi părinţii sei :
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Cere trebuință, s'arătăm la lume 
Şerpii, cari îi crescem în al nostru sin, 

Legiuni de proeleţi, veniţi fără nume, 
În aceste patrii, din pământ străin, 

Riul nu deseacă, ne-astupând  isvorul, 
Care'i subministră apă ne'ncetat; 
Cangrena nu piere, netăiind piciorul.” 

„Unde zace răul, care sa-încuibat. 

Astfel țeară noastră, de şi adi scăpată 
De-egipteana plagă, de locuste vii, 

Încă nu se află bine-asecurată, 
“ Până mai sânt ouă, cari prăsesc cu niii. 

_- 1854.



XV, i 

ELENUŢA ÎN CETATE... — « 

„DwWmi Doamne ce n'am visat, 

- Să mă mir de co mi-ai dati“ 

Prov. rom. 

„Se cunoasce "mdată, 
Cei crescut la sat, 
“Muiere sau fată, 
Fecior au bărbat. 

-O caricatură, 

De care te miri, .. 

Nu schimbă'n natură 

Ale ei păşiri. *
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Dela mic la mare 
Fa merge treptat, 

Nefăcând cruțare. 

Cu nime din stat? 

Astfel Elenuţă, 
Tu'mi adeveresci, | 
Că-ai fost cam prostuță 
Precum, ş'astădi eşti! | 

De trup scurtă-groasă, ) 
Cu păr bursucat, 

„Spari turma frumoasă, 
“Când întră prin sat. 

„Haina nu te prinde, 
Căci o ici pe' dos, 
Faţa mi te vinde, 
Că-ai spoit-o gros. 

De eşi ia primblare 
-Te "mpedeci mereu, 
Căscând. gura mare, 
La tot pașul tău! 

) 

„Ai însă dreptate, 
Nevădând la sat, 

Cum vedi în cetate, 
Lucruri de mirat!
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De mergi în saloane, .. 
Pe la adunări, - 

"Numai la icoane : 
Afii desfătări. .. 

Când ai fi cu minte, 
S5 nu scapi de loc 
Din gurăţi cuvinte, 
Cs bătăi de.joc! 

A vorbi cu cale . 
Şi la timpul seu, - 
Fără de greşale, 
E lucru câm greu.: 

"Pe mcercaşi odată 
S&'nveţi a juca, —" 
Elenă, ca fată . 
De vei a "mv&ţa! 

7 - 3 

- Jocul este arte, .. 
Care cere ani, 
Ca şi altă carte, 
Şi nul ici cu bani! 

Te vădui la mese, : 

“Căutând cam :r&u, | 

Că nu's mâncări drese - 

După gustul t&u!
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Ce să faci, Ileană,. 
Soartea ma voit, 

- 86 remâni ţereană, | 
“Cum te-ai pomenit! . :. 

Te string în corsetă, 

De sufli cam greu, . | a 
Te depind cochetă,  .. o. : 
Şi mult îţi stă rău! 

Te duc în teatru, 
Ce nu mai văduşi;. 
Îţi spun doi, trei, patru,. 
Şi ce pricepuşi? 

- Teatrul 'e scoală 

De om cultivat, 
Far ţie'ţi e boală, 
Căci m'ai învăţat! 

„Aşa e. Ileană, 
Un dram de noroc 
Pe ver ce ţereană 
Domnesce de loc! 

Ma, vai de domnie, 
Când no scii purta, 
Mai bine prostie; | 
„De cât doamnă-așa! 

! 1854. ————————



XLVI. 

EREMITUL .DIN CARPAȚI. 
* 

La 

Pe munţi, de unde neauâ cu greu se deslipesce 
: Întoema, ca şi' mușchiul de vechiul seu copaciu, 

Pe unde om cu suflet atunci numai păşesce, 
„Când oarba soarte-aduce vrun vânător ghibaciu; : 

Aci, săpată? petre se află-a mea, chilie, - 
"Sub fagi cărunţi de ile, ce nu sciu de săcuri; 
Pe unde. primăvara, cu multă, măiestrie 
Aşeaqă-ale lor cuiburi ulii, şoimi şi vulturi. 

Un pat, un vas de apă, măsuţa mea pătrată, 
Pe dînsa tubul magic, de care mă servesc, 

- Cu-aceste scule simple se află mobilată 

„ Căsuţa mea de munte, în care' locuese. . 
Pie ge
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Eu n'am fugit de lume; că-ar fi prea p&cătoasă, 

Cum fac părinţi şi mame, ce întră montistiri, 

Ducând vieaţă aspră, nu, îns& virtuoasă, 
Cn lume e virtute a fi domn pe sinţiri. 

Nici cred, că:e deşeartă a omului silinţă 
Spre tot ce.mintea-încearcă, geniu'i deplinit, — 
Străbate apa'n peatră şi 'strică-a ei fiinţă, 
De « ce nu chiar Şi omul. cur naltul său spirit ? 

? 

o faptă glorioasă, piistrati n istoric, Da 
Din cvii barbariei stri ăvechi, c€ au trecut, 

Însutiă până astăqi curagiu şi bărbăţie, 
Şi "ndeamnă-a merge sigur pe drumul început. 

Pruncuțul mie de dile, senpedecă şi cade;. 
Se vaictă şi plânge, se trage-încetişor, 
S'apucă cu iuțeală de ver ce palisade, a 

“Să&şi afle: numai scopul, de-a merge pe picior. 
x 

Popoare sugrumate se luptă cu tărie, 
rumpe jugul. aspru apăsător; 

Prin asts însă chiamă,. asupră'şi, Side 
A celor ce le-apasă, şin urmăs prada: lor. 

    
   

  

     

Ma, toaţă încercarea, de ceaţă ş apăsare, 
De silă și selăvie, e un triumt părut; 
Căci Spiritul culturei “străbate de mirare, 
ȘI viitorw îvaţă cu frapt dela trecut.
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Martirii legci noue vărsându'şi sacrul sânge 
În causa cea morală şi plină d adevăr, 

Formară „o falangă, ce nu se mai înfrânge, 

Și care stă din seculi, ca stâlpul cel de fer.. 

Cât pentru-a mea chiemare aci'n singurătate, 
Vă spun, că am plăcere a fi un privitor | 
La tot ce se întâmplă prin urbi, cetăţi și sate, 
Prin casă și'n afară la ?ntregul nost popor. 

„ Ochianul meu pătrunde la Dunăre de vale, 
Prin negure din fumul gâtlegelor “de foc; 

- Ce fac, ce cochetează colo în căpitale 
“Românii prin saloane, eu văd aud de loc. 

Din timp în timp voiu seric, să stie, fie- -cine 

Pe 'cel ce's'amăgesce prin jucării pruncesci, 
De'și vinde fii şi mamă, în urmă şi pe sine; 

Pe cei ce varsă ură în inime frăţesei. 

Ea dacă-un cas fatale ar da vot de perire, 

Ştergând din cartea vieţei p'acest prea blând popor, 

Atunci în astă lume ne-având vro mulţimire, 
Aci P o stâncă, rece doresc, ca s& şi mor!



XVII. 
. . s - 

LUMINA ȘI ADEVERUL. 

4 

- Lumină-a dis să fio în cer şi pre pământ, 

Şi s'a făcut deodată prin singurul cuvânt; 

Ce vor dar fiii nopții, cu oarba lor lucrare, 

"“S&ntunece lumina, ce Tatăl ni o-a dat, 
Sadoarmă graiul minţii, prin crudă apăsare, , 
S&nece adevărul cel simplu şi curat? 

Eroul sfânt din ceruri în lume a venit, 
„S&ndrepte omenirea, din drumul rătăcit, 
S'arate adevărul, a Tatălui lumină, 
Prin fapte şi cuvinte, ca om fă” de păcat ; 
De unde 'nvăţătura'i a şi prins rădăcină, 
Căci ea eși din cuget şi suflet luminat. 

+
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Cuvântul lui cel simplu,” curat şi neascuns, 

Ver cine îl aude, de el s'a Şi pătruns; 

Nici că putea un tată la fii'şi s6 propună 

"Un lucru în misterii, ce.ei nu le cuprind, 

De vrea, ca "'mvățătura, să iea urmare bună,. 

Şi opul mântuirei să crească, înflorind. - 

Un spirit însă-al' nopţii, de rele cobitor, 
Acopere lumina, cu negrul seu covor, 

Făcând să treacă lumea, din groasa nesciință, 

Cui veacuri semchinase, în alt estrem mai rău, 

În câmpul îndoielei, ce nasce o credinţă 
“Deşeartă, cum nu poate plăcea lui Dumnedeu. 

Bolnav e timpul nostru, şi greu- de vindecat, 

Ori cât se parem toate a fi de naintat; — 

Și numai o fiinţă, din cer câre venise, 

Va sei s$l curăţească de superstiţiuni, 

De oarba necredință, de ură şipocrise, 

De multa vanitate şi alte stricăciuni. 

De ce nu vine veacul de aur, că'l dorim, 

În care toți creştinii, ce astfel ne numim, 

Pătrunşi adânc în inimi de-a omului chiemare, 

De scopul lui în lume, şi viitoriu'n cer, 

S& punem la o parte dispreţ şi resbunare, 

Şi să mărim pre Tatăl în spirit gadevăr!
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Atunci scriptura sfântă .s'ar împlini .uşor, 

Fiind întreaga lume o-.turmă şun păstor; 

NWar întreba străinul, ce crede. al seu frate, 

Căci legea ar fi una, ca cerul pentru toţi; 

N'ar geme sclavun feară, pătruns 'de nedreptate, 

( căci arma consciinţei înfrânge-ar pe despoţi.



XLVIII. 

CUVENTUL UNUI PEREGRIN. 

Este o simțire de recunoscință, 
Semn de pietate, să nu dic tribut,. 
A merge la locul, şa vedem fiinţă, . | 
Unde salvatoriul vumei s'a născut, 

1 

Suflete apuse cearcă câte-odată 
- Aşi lăți, reința şin acest loc sfânt, 
Ameţind creştinii cu lucruri ce-arată, 
Prin minuni deşerte, e ce dispar în vânt. 

1 

Cine e cu minte, nu se amăgesce, 
Ci? şi urmează scopul, care și-a propus, . 
Merge și senichină, Celui cengrijesce 

De făptura, toată, care-o a produs.
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„Astfel între sute, ce erau cu mine, 

Lao di de praznic, în acel loc sfânt; 

Audii pe unul ce vrea să senchine,  » 

“ Rostind următoriul înţelept cuvânt: | 

„Eu cred în tine, Doamne, fiinţă prea sublime; . 
"Ori: câte îmi minţiră despre-al t&u început, 
Substanţă şi natură, estință şi mărime 

Pseudoesegeţii, ce rău te-au' cunoscut! 

Lucrarea ta, cerească va sta nestrămutată, 
Spirite al luminei, cen ceruri locuesci, “> 

„Ori cât să rătăcească, ori cât să se abată 
De dinsa în vieaţă pagodii păgânesci! 

Cu oamenii din lume vorbişi în simplitate, 
Cum face cu-ai'sei casnici părintele cel bun; 

Deci graiuţi e lumină, ce şi'n adânc străbate, 
Ea” fapteleţţi. sânt stele, cem veci nu mai apun! 

- 
Ss 

Cu toate: însâ-aceste, Vai mai veni odată 

În lumea păcătoasă, să vedi abus ce fac, 

„Cum strâmbă adevărul, ce mintea ni'l arată, 
-Și cum târ&se dreptatea, sucind-o după. plac; 

Cum store nerușinaţii dispreţ şi prigonire 
Din nobila'ţi doctrină, cenvaţă-ă suferi, 

Iertând fărădelegea şi predicând. iubire 
Frăţească chiar. și celor, ce cearcă-a ne uri ; 

=
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Cum seamănă discordii, intrigi gimpărechere . 
La fii şi fraţi Vun sânge, ce toţi ţie senchin, 

, Vânând după mărirea deşeartă şi avere, 
„Ca Iuda, ce zăcuse odată. p'al tău sin; 

S&'i vedi, cum ţes arcane, din simpla ta. vieaţă, 
Şi. cum .se înarmează cu tainice puteri, 
Ca numai să lăţească, ca, noaptea neagra ceață, 

În lumea cea obscură opacile'şi păreri ; 

săi vedi tu cum se ceartă, că cine ţi-a fost tată, 
Ce-ai fost tu în vieaţă, şi ce'i al tău cuvânt? - 
În loc ca ei să fie cum le discşi odată: 
„Lumina, hunei,« Doamne: $ Şi „ „Sarea pre ptument; e 

s& vedi, die, toate aceste. cum merg la zici în dame, . 
Şi unde vor s'o scoață cu opul tîu mărit, 
Ai sta s&mtorei şi față şi nobilul tGu nume .. 
„De cătră-o castă oarbă, ce mult a rătăcit! 

Căci altfel, de nai crede, cum cred ei despre tine, 
"Să nu fii la 'ndocală, că te-ar afurisi, 
Ear” vrend ai punem cale ş'aii învăţa mai bine, 
S& seii “atunci creştinii de nou te-ar restign) 1 

7 
i
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- ANUL NOU 1855, 

U, an se măi retrase la vechea resedinţă, 
În spaţiul fără margini al' timpului p pasat, 

Întrând din astă oară în Strinsă referință . 
— 

Pe calea istoriei, cu tot .cem lume-a stat. 

“Cu el ce dulei speranţe, nutrite: cu căldură, 
Se ştearseră ca roua subțire de pe flori, 
Şi câte inimi arse în cursu'i nu beură 
Veninul cel din urmă, 'amar şi cu fiori! 

Drumariu şi taie calea, când soarele apune, 
Şin mintea sa resfiră, pe drum ce-a petrecut; — 
Drumariu e omu'mn lume, natura ni' o spune, 
Deci rumpă'şi și el pasul măcar pe unu minut.
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Sa dus un an de lupte, de-spaimă şi durere, 
Lăsând, ca şi procela ruini peste ruini; 
În veri și care parte îndrept a mea vedere, 
„Nu văd de cât fute cu ochii de lacr&imi plini. 

Sant 'nuori încă” pe. ceruri, şi nuori ce varsă: gniaţă, 
Orcane, ce-ameninţă :pierire unui stat; 
Scăpa-va “România în. pace cu. vieaţă? - 
Atârnă dela, ceruri, curagiu şi simţ curat! — 

Un tată din vechime, Român d'al nostru sânge, 
„Vădând, că o să-moară, chiemă pe fii la pat, 
Şi p'unul câte unul l-a pus să cerce-a frânge 
Mănunchiul de. verguţe plipâude; ce le-a dat. 

| “ 

S'apucă cel mai mare, Și vede, că nu poate, 
„AL doile pășesce și altul după el, 
Cercându' şi fie-care puterile lui toate ; 
Bătrânul iea mănunchiul şi trage-un rămurel: 

ÎL dă la cel mai: tinăr, şil frânge cu mlesnire, 
Asemenea: urmează. Şi ceialalți copii.. 
» Vedeţi“, le dise tata, -„lucrând voi în unir c, 
„Veţi fi pururea? nstare, a da piept şi cu mii!“ 

„Ea dacă voi din contră, trăind în neunir e 
„Veţi trage fie-care cărbuni la oala sa, 

“„Pe unul câte unul duşmanul cu- înlesnire; 
„Ca vOi pe rămurele, curând vă va strica! -
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Trecutul nost arată, citind" în istorie, - - 
Că astă "'nvăţătură sau nu o am sciut, 
Sau alte interese şi oarba sumeţie 
Răpindu-ne de minte, încet o am pierdut. 

-- E oara, cea din 'urmă, când patria ne chiamă, 
S& punem la o parte veri. care alte grigi, | 
Şi ascultând suspinul, cel varsă-o dulce mamă, 
Se ao. lăsăm de ură, de certe și intrigi!. 

Cu braţul de tărie, în lupte” glorioase, 
Să frângem noi duşmanul, adi, nu ne este dat; 
„Remâne dar”, ca ?n parte prin simţuri preţioase 
S8 atestăm la lume. virtuţi de apărat!



L. 

LOCUL FERICIREI. 

On 

„Suv ce-zonă dulce șede fericirea 
Vru stă afle-odată un om învăţat. — 

„O cercă la tronuri, unde vedi mărirea 
Strălucind 'ca-un soare, când e mai curat. - 

Omul, care poartă sceptrul de domnie 
. Peste milioane, cât e de-înălțat, | 
Veri ce alta poate pre pământ să fie, 
Rar însă ferice şi rar contentat. 

, == 

"O cercă la oameni, carii nu asudă, 
„Ci trag din spinarea simplului țeran; 
O cercă la feţe, ce cu multă trudă, 
Lucră, (iua, noaptea, până ieau vr'un ban.
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Pe accia'i roade consciința vie, 
Căci trăiese de-a gata, făr a fi lucrat, 
Pacestia“i apasă oarba miserie, 

- Unul, ca şi altul este ne'npăcat. 

O cercă'n viaţa cea din mănăstire, 
Unde fug de lume mame şi părinţi, 
Cam singurătate, post şi umilire, 
SE "'nalţe la, ceriuri rugăciuni ferbinţi. 

De-ar fi cu putinţă, s6. desbraci simţire, . 
Şori ce pasiune, ar av& cuvânt, 

Nicăiri în lume, ca în mănăstire, | 
N'ai afla repaos dulce pre pământ. 

O. cercă?n vicaţa simplă păstorească, 
Unde, cu..un fiuer cântând lângă oi, 
Laşi să meargă toate calea cea firească, 
Nesciind de lume, de-ale ei nevoi. 

Te săgeată însă, când vedi, cum se plânge 
Pentru necredinţă Damon cel frumos; 
Când și. păstorița cearcă a'şi înfrânge . . - 

Scumpa juruinţă dun amor doios. - 

Mers-a prin bordeie; mers-a. prin palate ; — 
Ma, de fericire nicăiri ma dat. — 
Rătăcind odată pe căli ncumblate,. 
Printro silbă deasă, dă d'un fort stricat.
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Merge mai aproape, vede, că's ruine . 

P'uu castel măiestru, din timpul trecut. 

„Ce deșertăciune, cugetă în sine! - 
Câte mâni de lucru pentru'n lues părut! 

Când era să easă din acea clădire, 
-. Vede seris cu aur, p'un vechiu monumânt: 

„ici locuesce dulcea fericire, 
„Pentru veri ce suflet viu, de pre pământ !* . 

După-o pausă scurtă, bravo! dice sine, 
Cu o bucurie, omul învățat: 
Mi-am plinit dorința, dând aici: Wun bine, 
„Caren larga lume nu l-am fost aflat! 

Când se pleacă însă să cunoască bine 
Locul fericirei, şi al ei palat, 

„Vede sarcofage, tot cu 'oasă pline; — 
Cade, și se-închină, căci s'a luminat. 

10



LL 

FANARIOTUL ŞI DAREA. 

Bar “poporul tot striga: 
Domnule, Măria Ta, 
Cu păharul îndeaesce, 

- Dar” cu birul mai răresce. 

Urbea bizantină, vechie, renumită, . 
Are un suburbiu, col numese Fanar; — 

Inima română, cât de împetrită, 
Audind acesta, plânge cu amar. 

Câte relen ţeară, tot daci cşiră, 
Câţi bărbaţi cu nume, câţi Români eroi, 
Toţi prin carneficii din Fanar periră, - 
Din est cuib de intrigi, crime şi nevoi!



7 

A perdut Bizanțul vechia s'a domnie; 
Câţi-va Greci de frunte tot însă-au șcăpat,: 

Carii mai pe urmă, ca ș'o colonie, 
În Panarul urbei toţi s'au aşedat, 

Plântă este-aceasta, carea, n'0 supune 

Nici ardoarea verei, nici al icinei ger! —— 

Armă contopită din damascuri bune, .- 
„Care nu se-înfrânge,. nici tăiind în fer.. : 

Din s&mânţa-aceasta ni se străplântară - 
Principii la. tronul moldo-românese; 
Şi ei ca să waibă o vieață-amară, 
Aduceau cu sine stat întreg grecesc. 

- Vada princiară, gloria domnească, | 
“Sa vândut ca mercea, multe deci de ani, 

La fanarioții din țeara turcească, 

Cari erau în stare, să dea mai mulţi bani 

Grigea lor de frunte cra prefiresce,- 
Cum s& stoarcă ţeara prin-un nou tribut ; —_ 

“Căci aveau st-înparţă venitul frățesce, 

Cu cei ce dădură banii la-început. 

Populul. adese da plânsoare-amară: 
„Domnul să alunge-peste plaiu: pe Greci, 
„St reducă-odată dările din. țeară“ ;  ; 
Plângerea lui însă apucam.mâni seci. * 

i 10*
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Da 

Unul din aceştia fuse mai cu minte; — 

Ca să nu device şi el'stringurat, 
Cum se întâmplase altui mai mainte, 

- Adoptă macsima, demuă d'alui stat. 

: “Trămitea clienţii, să easi'n afară, 

- Când punea vro dare, care wa mai fost, 

-Şi să cerceteze dealungul prin ţeară, 

Ce vorbesce > plebea, populul cel prost? 

Plebea e sinceră, ea, cu 1 mic cu mare, 

Da, Saudă lumea, căi tributul greu; — 

Precepând tiranul; punea nouă dare, 

Şi trămitea earăși s'asculte mereu. 

Se-întorceau argaţii cu sciri nu” prea bune, 

Arătând, că vulgul este turburat, 

“Strisă şi înjură de contribuţiune, 

Şi căm “multe locuri s'află resculat. 

„Puneţi încă-o dare, şi vedeţi ce sună 
„Prin popor la ţeară, mergeţi pintre ei!“ 

__ Reportau spionii faimă foarte bună, i 
„Că Românii. saltă, mâncă, beau cu-ai sei! 

„Asta nu € bună“, respundea tiranul, 
"Incetaţi cu darea, că de nu, 's stricat; 

„Dacă nu mai simte povara ţeranul, * 
„Să sciți, căii în starea celui desperat!“
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Omul fiind bolnav, de'şi simte durerea, 
Încă e speranță, Wa se vindeca; — 

Ear dacă din contră, a pierdut puterea, 
Încât nu'l mai doare, greu va mai scăpa! — 

y. . - 

1851. .



IN. 

O FETIȚĂ LA ANIVERSAREA MAMEI SALE: 

NOI 

. 

Când aş fi o floricică, 
Ca o rosă, sau un crin, - 
Fără temere sau. frică, o 
M'aş sui la tine”n sin,.. - 
Şi spre semn de mulţumire, 
Pentru bunaţi îngrigire, 

„Aş împl& cu gust frumos | | 
Inima ta de miros. . a 

Când aş fi o păssrică, 
Filomelă mai vîrtos, -. 
Din colivioara'mi mică, 
Ţi-aş cânta melodios, 

S În aurora dimineții, 
- Aniversarea vieţii, 

"Cum e adi, şi cum va fi, 
Până când vei mai tă. !
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Ma, cu sânt numai ființă 
“ 'Tinerică, cum m& vedi; 

Deci tot ce'mi stă prin putinţă, 
Este, mamă, săţi orez: | 
ile bune, fericite, 

De rău, de boale scutite,. . 
S& mă poți cresce mereu, 
În frica lui Dumnedeu! 

1854..



LIIL 

MOLDOVA LA ANUL 1855. 

De-ar fi Moldova la cruce, 
De trei ori în qi m'aş duce, 
Dar Moldova'i mai departe, 
Nu pot merge fără carte. : 

Te salut Moldo ă, ţeară renumită, 
Patria lui Stefan, marelui Erou; - 
Căci cu mic, cu mare, cu Domn, cu elită, 
Îți prepari în lume un viitoriu nou! . - 

Tu eşti adi chiemată, .să roverși lucoare, 
Simţ și energie dulcilor surori, | 
“Cum revarsă roua seara după soare, 

"- Picături de apă vescedelor fiori!
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Ție ţi-a dat soaitea Domn după dorință; 
Prevădut cu daruri de a guberna, 
Bun-şi drept în toate, ager cu sciință, 
Supt al cărui sceptru Tu vei prospera. 

- Musa românească tristă, -esilată, 
Şi desprețuită de mulţi, cum a fost, 

„Astădi se rechiamă, şi glorificată, 
În Moldova'și află dulce adăpost. 

Ce să facă mama, când fiia cea mică 
Fasă mai desceaptă, de cât cele mari? 
Asta le-a fost soartea, trebue să «ică, 
„Debilii se pleacă la cei ce's mai tari!s 

Ce st facă-un popul fără-învăţătură, 
Când îşi vede capii-cei mai luminaţi, | 
Traşi de resbunare şi conduşi de ură, 
Între. sine?n certe şi'm părţi deshinaţi? 

Adio! cultură, o să “dică?n sine, 
Cu ochi plini de lacrămi, cu amar suspin, 

ână-acum duşmanii ne-au lipsit. de bine, 

Adi ne subministră ai noștri venin! — 

Ce să facă-o ţeară, stoarsă şi resuptă, 
Prin fatalitate de amici mascaţi? 

„ Când bărbaţii ageri au pierdut în luptă, 
- Şi trăiesc de parte, ca cei esilaţi! 

'



Am avut o eră, când noi dam lumină, 
Simţ și bărbăţie fraților lipsiţi ; 
Ma, se-întoarse foaia, şadi ei ne propină 

._. . vu ... — 

Spirit de vieaţă, celor amorţiţi! 

Cum se trag gruorii, cete numeroase, 
Toamna, când e rece, după clime” moi, 
Astfel se vor trage minţile frumoase 
Din pregiurul nostru, mai târdiu la voi! 

Pasă, dar” Moldovă ă, pe cărarea-alcasă, 
Renovând mărețul muselor palat, -- 2 
ge cu timp dacolo junii să reeasă 
tâlpi aleşi ai Patrii, şi bărbaţi de stat!



IV, 

La. mormântul protosingelului 

GRIGORIU PANTASI. 
AIE 

(ustie "n cer. repaus, , suitet luminat, 
Cin deșearta. lume nu l-ai fost aflat! 
Sciu, căţi cade bine somnul în loc lin, 
Unde n'audi vaiet, nici plâns de creştin! 

“Dormi acum în pace, lângă-al mamei piept, 
- Carea te crescuse blând și înţelept, - 
Şin a sa vieaţă alta n'a dorit, 
„De cât să te vadă cândva fericit! 

Care fericire, pe acest pământ, 

Poate fi mai dulce, ca cea din mormânt, 
Dacă consciința o feresci de reu, 

“Şi lucrezi cum cere bunul Dumnedeu? 

A
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jlste în vicață, Tu le-ai împlinit . 
“în cuvânt şi. fapte întrun grad mărit, 

Și cu o ferire de tot ce'i.lumose, 

Ca să placi mai bine Tatălui--ceresc! 

Sânt fiinţe'n lume cu caracter rar, 
Cari fiind modeste, . sufere amar! 

Lmeră din virtute, până lângedesc, 
" Făr a spune cuiva, de ce pătimese. — 

“Floarea de Mimosă, când o.ai atins 
Numai cu un deget, ca de loc s'a strins; — 
Astfel de simţire, dacă'i între flori, 
De ce să-nu fie șintre muritori? — — 

"Laurul e cununa Dbravului ostaş, 
Care nu se trage din foc nici un paş; — 
Laurcă, cerească, și triumf pompos 
Ai şi tu Dărbate, Vlând şi generos! — 

Mic nu'mi dă mâna, sți fac monumânt ; 
Voiu plâuta flori însă pe-al Teu lin mormânt: 
O Mimosă verde şi un tr an dafir, 
În recunoseință Şi drept suvenir! 2 — 

1854.



IN 

- La mormântul 

„marelui | Vornic al Moldovei 

* DOCSACHI HURMUZACHI, 

care a repausat în 30 Martie 1857. 

O stea luminoasă, din sfera cerească, 
Şi-a tras a sa radă, să n'o mai vedem; — 

Un suflet de ânger s'a dus, s&şi primească 
Cununa virtuţii în sântul Edem. — 

S'a dus; — ma_remâne a lui amintire, 
Săpată în inimi, în giur de Carpaţi, 

La fiii, ce'i leagă aceeaşi simţire: 

A Patrii amoare, un sânge.de frați. 
x
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Nu moare creştinul, ce'i demn d'acest nume, 

Trecând la repaus, în loc luminat, 

De şi se desparte în spirit de lume, 

De fii: şi soţie, ce: mult l-au stimat. 

Nu moare un tată, model de virtute, 
Solid în caracter, onest în cuvânt; — 

Căci lasă, esemplu la mii şi la sute, 
În fiii sei nobili, ce's viu monumânt. — 

“Nu este virtute, a strînge avere 

Chiar şim cale dreaptă, pe mări şi uscat 
La fii, ce și resfață, vieaţa'n plăcere, 

- Căci” crestere: bună de loc mau gustat, 

Din coate „vîrtute, când bunul părinte, 
Nu cruţă a'şi cresce plăpândul atom | 
În zel şi credinţă, în simţul fierbinte, 
De-a Patrii mărire, ce-înalță pe om. — 

Aceste'n vieață, prea demne bărbate, 
Le-ai pus în lucrare, cu spirit curat, 
Grigind de relege, de limbă, dreptate, 
„Dând braţul teu razim, la cel apăsat. 

Vor spune preoții a ta pietate, 
Şi zeluT eredinţei, în cultul divin; — 
-Va spune Românul primirea de frate, - 
Ce-avu dela tine, venind ca străin. — | 

+
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V&rsa-vor suspine din suflet țeranii; — 

Căci tu' le-ai fost tată, în svat şi cuvânt; — 

Uda-vor săracii, uda-vor orfanii iu 

Cu laerămi doioase, frumosu'ți mormânt ! 

Nu, nu, Hurmuzachi, nu_mori nici odată,  . 

Cici faptele tale măreţe, remân | 

„Model de urmare, icoană curată 

Românului tinăr, și celui bătrân! 

Precum strălucesce Pleiada de stele, - - 

Când soarele-apune, pe cerul senin: . 

Aşa ne dă rade, în luptele grele, 

Pleiada de fiiiţi, din Dbravul ei sin.



LVI. 

UN EPITAF. 

Omu e ca earba, ce pe câmp resare, 
Şi alui vieaţă”i ca şun crin frumos. — 
Earba având rouă, cresce de mirare, : | 
„Floarea cultivată, varsă-un scump miros. 

"Când carbari mai verde, floarea i mai frumoasă, 
O grindine seacă, ma, periculoasă, 
În loc să le dee rouă d'adăpat, 
“Trece preste ele şi le-a depredat. — 

Astfel fiind omul tinăr, în vieață, 
Lucră, face toate; — ear când s'a chiemat, — 
Lasă pruuci, femeie, stare şi dulceaţă, 
Şin pământ se- întoarce, tunde fu luat. ! 

| | o 1857. 
———
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„ LVIL, 
E - - . 

UN LOGOGRIF. 

3 

PF iința ta sânt Doamne, ca veri ce om din lume, 
Cu mâni şi cu picioare, cu suflet și cuvânt; — 
De-ar fi după vechime, atunei eu eu-al meu nume, 
Aş face de ruşine magnații pre pământ 

Elinii şi Romanii cu mine s'ajutară, , 
În cruntele lor lupte, în arţi și meserii; — 
D'atunci şi până astădi, de soartea cca amară - 
Nu pot să scap odată, nici chiar p'ai mei copii; 

Si 

Mă trag -pe patru brânce, de lunga apăsare, 
Şi ca să pot purcede, mai iau un băț ușor; — 
Pierdând din bătrâneţe, sau chiar din întâmplare, 

"Sanume dintr'aceste p'al doile picior: , 
- . n
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Atunci din mine casă o ginte numeroasă, 

D'al cărei jug despotie cu greu: vom mai scăpa, 

Căci arma şi orbia în mână belicoasă, 
Nu sciu de cât a şterge cetăţi şa subjuga.! — 

- _1859.



la mormântul D-lei M....S8.i. 

  

m UNII e 

UN EPITAF, 

“Supt astă peatră rece 
În linul „ei mormânt, 

O vergură petrece, 
Făr'a rosti cuvânt. 

Vedeţi ce e vieâţa, 
Ce'i lumea, dacă mori: 

Se şterg, se pierd ca ceața 
„Onoare şi comori. 

Deşert c e plânsul mumei, | 
Deşert şi negrul flor;  -. 

Căci toate ale lumei 
"Au scrisă moartea lor. 

Ai ae
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Nimie e pus supt soare, 
SE naibă şi finit: 

Precum nu este foare, 
Ce nu s'a vescedit. 

„0 mamă nu mai plânge! — si 
Şi tu scump frăţior! — 

Căci inima 'mi se-nfrânge, 
„* Şi — ătunci mi-e greu să mor!* 

1862,



 VERSTUNI ȘI DIEITĂRI 

FABULE ȘI ISTORIOARE ÎN. METRU.



LIX: 

CELE DOUE CĂPĂȚINI GOALE. 

On 

La săparea unei groape, 

Un cap mort desființat, 

V&dend lângă sine-aproape 

Alt cap gol alăturat, 

Cine e, care-îndrăsnesce, 
Îi strigă cun glas de domn, 

De mine de se lipesc, 
Turburându-m& din somn? . 

Eu, dise-acea căpăţină, 

„Am fost numai matelot; 
Pâne neagră şi puţină, 

Apă din bălți, au fost tot,
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"Cu ce-am trăit în vieață; . 
Desculţ, trenţos,- urgisit, 
Dusei cărarea! mi cu greață; 
Acum moartea, ce-am dorit, 
Mașeqă în libertate, - 
Caren lume n'am aflat, 
Scuturând jugu'mi din spate, 
Ce atâta l-am purtat. 

Om de rând dă-te'ntr'o parte! 
Strigă capu-înfumurat, 
“Tu eşti prost, tu nu scii carte, 

Genw ți apus, blăstămat! 
Alt soiu sânt cu, nu: ca tine: 
„Sânt. boier, cu prinți rudit, 
Eată-aici pe piept la mine, 
Orduri, stele, sânt mărit; 
Eu m& plimb tot în calesce, 
Aur, scule am prisos, 
Vinu'mi în buţi mucedesce, ! 
Ah, să “ți spui, n'ai i vrun folos! 

"Eu sânt! Am! Ce nebunie, 
Am fost, avui, vrei să (ici 
O-întoarse cel din sclvie; 
Căci nimic nu văd aici, 
Nu văd orduri, nice 'stele, 
Mărturii. rangului eu, - 
Aur, vin şi calesci grele, 

- Au -remas la locul seu ; ; 

?



169 

Ce-ai avut în stăpânire, 
Ai lăsat pe lume tot,. 

Seţi ajute-aici, nu pot; 
Acolo-a fost osebire, 
Aici avem o mărire, 

Capul de prinţ domnitor, 

E ca şi cel de păstor, . Sa 
Dat la viermi prin putredire. a 

Pe: boier şi pe ţeran, 
Pe păgân şi pe creştin, . 

” Pe amic şi pe duşman, . 
Moartea'i cuprindentr'un sin. 

1843.**



LX 

MOARTEA ȘI CANDIDAȚII EI. 

Domnu cel mai mare, din întreaga, lume,. 
D'a cărui putere tremur. împărați, 
Prinţul medii-nopţii, sau moartea pe nume, 
Adunase-odată,. negrii sei arg saţi; 

x 
, 

Ca să se-înțeleagă cum va A mai bine, 
Pentru candidarea unui nou vezir; 
Astfel de post, dice, nu se prea cuvine 

„La ori ce persoană; și eu mult mă mir: 

“Cum de nu s'arată vrun om de pe lume, | 
Care- “împărăţia să ne fi mărit, 
Şi la care's gata, a da acest nume! 
Voi, bărbaţi. cu. merit, ce, aţi prăpădit?
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Daţi curend în coace! Deci tace Despotul. — 
Frigurile-artrisul şi resbelul vin; — - 
Fac la complimente şașteptându'şi locul, 
Pio-gare strigă: de merite's plin. - | 

-Spuie neagra, ceată, de mavui credință 
Cătră tine moarte, de nu's omul teu? | 

Sultanul 'zimbesce Paloi sîrguință, Ia 
- Parlamentul însă alegea, cu greu. 

Când cată' sie ciuma, ce pe drum remasă, “ 

Împărate! strigă cu un ton amar: 

Nu xoiu s& mă laud, cumcă sânt aleasă, 
Dovadă's preoţii, cântând din altar: 

“„Apără-ne Doamne! de foame, de ciumă!“ 
Şahul stătea gata a da acel post 

„La ciumă; când altul, vădând, că nui glumă, 
: În divan se cere, — un doftor, nu u prost. 

„Sire 1« dice-acesta, „a mele talente 
Sânt prea cunoscute la al teu divan; 

„Eată?n cimitire mii de monumente, 
Ce pe 'seama voastră vă câștig. pe an i 

Când judeca moartea, cu al seu senat; . 

„Cui să dea onoarea, ceată, se arată 
“Tia curtea domnească un nou candidat, 

Care lunga ceartă o curmă d'odată. —
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"EI 'şedend afară, privia cu zimbire, - 
La rara "ntâmplare, ce.veni în svat. = 

- Deci întrând în casă, începe-aşa:. „Sire! 
„De eşti drept în faptă, şi ai post de dat: 

„Tu să mi'l dai mie, căci cei dinainte, 
„Sânt numai tândale, nesce guri pustii; 
fie: ți fac cu jertfe, para cea fierbinte 
Pentru tine arde, ţieţi îngraș miile. 

1 

Nemai răbdând. Şahul, dice: „spune: mi dar, - 
Cine eşti străine 2% „msire! un bucătar. au 

1843.



URI. 

VIEAȚA LA CÂMP ŞI LA GRĂDINE. 

Mut îmi place hotărîrea amicului dela țeară, 
Care-încungiurând sclăvia murului întunecat, 
Şi-a ales să locuească la câmpie în afară, 
Unde'i apa ca cristalul, aerul viu şi curat. 

Ce-a. cugetat omenirea, sfărmând stânca cea cumplită, 
Şi zidind dintr'însa turnuri, cetăţi, -ziduri și palat?. 

Doar” se temea, c'o să cadă, ori că vru a fi lipsită 
De privirea, cea, cerească şi de aerul curat? 

"Altfel vicțuia odată lumea simplă, dar cu minte, 
În deplină. libertate, nu'n cetăţi, ci în câmpii, 

Unde soarele'şi trămite de-adreptul- rada fierbinte, 

N'o aruncă ntâiu pe turnuri Si pe. palaturi pustii. — .
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Acolo e fericirea şi vieaţa-adevărată ; 
_ Noaptea, te resfaţă luna, (iua vedi cerul senin; 

Nu'i vecin cu casă "naltă, soarele" să ţi abată; 
Acolo şov die rîul, cu murmuitul. seu lin. 

“Căci nu'zi cunose muritorii deplina lor fericire, 
Ce le-a ereqit natura, supt cer liber, liniștit! 
Nu'm cetăți întunecoase, num castele de 'ntărire, 
Cel bogat fără „procente, o, gustă, necontenit: 

“Gel ce no caută, o află, lui îi dă pământ-avere, 

Riul ce: curge la vale, e argint” nepreţuit, 
Aurul îi ride spice, care se coc în tăcere, | 

Pomii încăreaţi cu fructe îi resplătese îndecit. 

Învălităm frundă verde, resună capela firei, 
De corul, ce mii de paseri îl. înstrună nencetat, 

Una vesel, alta jalnic, ceea cântul despărțirei, 
Alta'şi spune nedreptatea, ce'n. oraşe a, cercat, 

Trist îţi cântă filomela, când e prinsă” colivie, 
De și crede sclavw n, sine, ce'i întinde nutremânt, 

- Că, se atlă mulţămită și cântă de bucurie, | 
[a însă blastemă omul, „ce-o vârin coperemânt. - 

< 

Nici măimuţa prinsă-arată deplina sa măiestrie, 
Altfel scie ea .să joace, alt: mod aren.viclenit,. 
Când. e. liberă: de cursă, nevisând: despre domnie, 
Altfel de frică, supusă la, tiran, ce 0-a robit.. 

„
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Eată est palat de vară, coperit cu frundă, verde, 
“Cum te apără de rele, de. ploi, vifor și de vânt; 

Grigea, ce'ţi albesce- perii în cetăţi, aici se perde, 

-Somnuw'i sănstos şi dulce la. câmpii și pre pământ. 

Cetăți masi, poveri cumplite, răpitoare de plăcere,. 
Cu scâp, s'afli mulțumire, te lipsesci de ce-ai avut; 

Toatem ele's zugrăvite: fețe, păreţi, tip, părere, 
Vorba, gestul sânt colvare;, inimai văpsităm lut. 

Din marmor și Jerone scumpe toate's în cetăți Juerate, 
Însuşi” domnul şi femeia este tip de lenn cioplit. 

Sărăcie erănească, câte scule ţii păstrate 
„Pentru oamenii naturei, ce la tine-au n&zuit! 

„Când te seacă oarba foame, masa'i gata spre 'servire, 
De bucate ce dă timpul, nici odată ești lipsit;. 

"Plugu'ţi este Ducătariul, foaia, verde blid subțire, - - 
Din lemn îţi gătesci ulecorul, vin dă riul limpedit. 

N 

 Apati i dulee sinătoasă, nu te temi de-înveninare; 
Riul şovăie: într'una învitându-te spre somn ; 

Ea când se creapă de diuă, îţi dă semnul de seculare, 
„Ciocârlia, ce se malţă sus, cătră, cerescul domn! 

Ciripind prin viers măiestru, “cântec scimp > de mulţămire, 

- Îți arată şemă vie, să te-închini la Creator, . 
Șin fine s&ţi. cauţi ca dinsa, trebuincioasa?ţi nutrir6, 
Astfel te eresce Natura, buna inamă-a tuturor! 

, 
DE aa : (Herder.) . 1845.
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CONTENIREA- 
- de 

gustaren amorului fisic în junie şi afară de căsătorie, 

Pr 

Pe fruntea-acelui tinăr, com frageda'și junie, 
Nu ecarcă-a b& amorul pe patul cel spureat, 
A seris mâna Naturei cu multă măiestrie: | 

"Tu unul ai dreptate, 'a te numi bărbat.“ — 

EI cresce şi se 'nalţă ca cedrii din pustie; 
Se coace ca şi mărul de vierme neatins; 
Pe faţa lui senină vedi. flacăra cea, vie, 
Fruinseţa lui Apolo şi braţu'i neînvins. 

Puterea cea qeească în trupul lui unită, 

îi "nalţă spirtul ager la cerul cel azur, 
Pământul i se pare o umbră respândită, . 
De carea se departă prin sbor ca de vultur.
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Priviţi, co maiestatic, ce -semi- -qeu pe lume; 

Ce ânger din 'nălţime, trămis jos pe pământ, 
Să certe neagra crimă, de singurul lui nume 

Tiinţa se-înfioară, ce calcă dreptul sânt. 

Din ochii lui străluce un farmec al vieței, 
Ca unda cristalină, din limpede isvor; 

„ Obrazul lui dă raqă ca-aurora dimineţei,  - 
“Pe frunte'i se ravarsă un semn de domnitor. 

F etița veraurie, ea rosa cea de lună, 

Pralui seamă-înfloresee, lui singur a jurat, * 

„Ferice Wo-insoţire, ce-amorul o-împreună, 
* Yerice de fetița, ce află- acest bărbat! 

- „ (Birger.) 1845.



LXIII. 

ÎMPERATUL ȘI ARCHIMANDRITUL. - 

ran 

Â fost cândva-un împărat, 
___Om erou de toți mărit, 

“ Lângă-a cui domnese palat, 

Cu rang de archimandrit, 

Trăia-un popă prosticel, 
Căci păstoriu'i dela oi, 
Fără carte, de prost soiu, 

Scia mai mult de cât el. 

Monarchul purta resboiu, 

Umbla dile nemâncat, * 
Suferia multe nevoi, 

Durmia nopţi nedesculţat,
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Ear' Archimandritul meu, 

Cu foalele lui cel. gras, 
Plin și roşu la obraz, - 
Trăia ca şun semi-(eu! 

Odată ce vine'n: gând 
Monarehalui mult păţit? 
Trece cu suita 'n rând - 
Pe lângă. Archimandrit, 
Ce a fală se plimba, 
Cu mătanele în sin, . 

Și cu gândul la pelin, . 
“Pe lâmoă 'chilia sa! 

Împăratul stă pe loc, 
“Şi salută pe preot, 
Cu un ton d'a'și bate joc: 
„Îţi merge bine de tot, 
„Părinţele cuvios! 
„Priveghierea cu ajun, 
„Nu'ţi prea strică traiul bun ; 
„Ci te-îngroaşă tot la os! 

- „Prea puţin eşti ocupat, 
„Limpul poate'ţi trece greu; : 

us Ţi-aş da ceva de lucrat, 
„Căci vedi, cât lucru şi eu! 
„Numără de adi luni trii, - 
„Ș'atunci bine pregătit, 

„Cu un răspuns întreit, 
„La palatul meu să vii! 

12%
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„Șintâiu s&mi' spui, când voiu sta 

„P'al meu tron de împerat, 

„Cu faţa-înaintea ta, 

„În porâră îmbrăcat, 

„Ce sânt demn pâw. la un ban? 

„Sperez, că sfinția ta, | 

„Respunsul mi”l poţi afla. 
„În timp Gun pătrariu de an! 

„A doua simi socotesci,- 
„Câte luni mni-ar trebui, 

„Ma minut s& nu greşesci, 

„Vrând eu lumea-a ocoli? 

„A treia s&mi spui pe păr, 

„Ce port'în cugetul meu, 

„Dei gâci, cu Dumnedeu; 

„Ma să fie ne-adevăr! 

„Ea de cumva numi vei da 

„Deslegarea, cum doresc, 

„Atunci vai, de pielea ta! 
„Căci te puiu, spre rîs obştese, 
„Călare pe un măgariu, 

„Cu coada în loc de frâu,. ă 
„S&mi cari apă dela riu; 
„Asta'ţi fie de-îndreptariu !** 

„Monarehul se depărtă, 
Far călugărul confus, . 
Loc, scăpare, nu'și află. 

Întristat, pe gânduri pus,
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Luă lumea'n sus şi'n Jos, 
Scrise pe la facultăţi, 
Pe la- universităţi, 
Însă fără de folos! 

Ajună și qile-întregi, 
“Făcu dese priveghieri, 
“Se căi de. făr-de-legi,- 
“Îmtrebă şi de muieri, 
Ce sciu bine descânta, 
Ca doară -s'ar nimeri, 
Carea “i-ar descoperi, 
Enigma, ce'l supăra. 

- Sărmanul Archimandrit, + 
__ Începuse-a, despera; | | 

- Căci ori cât s'a ostenit,. 
De răspuns bun tot nu da. —' 
N'avea, pace niti în: somn, - 
Navea poftă de mâncat; . 
Şi cun sclav ar fi schimbat, 
EI, ce fu odată domn! — 

Se luă pe căli pustii, 
Şi prin codrii neumblaţi, 
Rătăcind prin lungi câmpii, 

Ca. cei de minte stricaţi. 
Când eată, că'l întâlni 
Ioniţă, a lui păstoriu, 

- Un tinăr pătrundătoriu, 
Şi cu mirare'i vorbi: :
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„Părinte! Ce te-a, ajuns, 
„De umbli ca desperat, 
„Prin păduri, prin loc: ascuns? 
„Spune'mi ce .ţi-s'a-întâmplat? 
Ah ascultă, fiiul meu: 
»simpăratul ma silit, 
„„S5i dau răspuns întreit, 

La un lucru foarte greu; .. 

„ântâiu săi spun, când va sta, 
„Pe tronul cel de-împărat, 
„vNaltă Maiestatea,. Sa 
„În porfiră îmbrăcat, . 

„Cei demn până la .un ban? 
Şi sperează, că'i' voiu da 
„Răspuns la-întrebarea, sa, 
vin timp Gun pătrariu de an. 

„A doua s&'i socotesc, 
Câte luni "i-ar trebui, 
ma minut -să nu greşesc, 
“aVrend el lumeaza ocol ; 
mmA.treia săi spun pe păr, 
mEu ce sânt cam prosticel, 
„»Tocma ce cugetă, el, O 
Dar” să fie ne-adevăr. 

* 

„uEar de cumva nu voiu sei, -: 
551 dau răspunsul deplin, 
suAtunei mă va pedepsi, 
sCu cel nai tirănese chin,
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„Punându-m& pe măgariu, 
sa Cu coada în loc de frâu, 
"581 car apă dela, rîu, 
sAsta'mi dete de-îndreptariu.i 

-Astai tot, ce ţi-a poftit?* 
Întrebă păstoriul bun; - 
„Fii, părinte, liniştit, 
„Că voiu sc eu ce săi spun! 
„Dă'mi numai” al teu veștmânt, 

Rasa de Archimandrit, 
„ŞI eruciulița de gât, 

„551 combat cu drept cuvânt! 

"Eu, cum seii, nu sânt latin, 
Nam fost în scoli nici un. ci pb 
"Ma sciu. duce şerpi. în sin, 
„Seciu purta pe lupi de nas! 
„Ce nu ți-au descoperit 
„Doctorii cei. renumiţi, 

„Cu galbini frumoși plătiţi, 
„Dela mama-am eredit!* 

Pân' ai dice un „Tatăl nost,“ 
- Ioniţă fu învestit, 

Din păstoriu simplu Şi prost, - 
În rasă d'Archimandrit. 
Deci se duse la palat, 
„Unde pe Tron se afla 
Naltă Maiestatea 'Sa, 
În porfiră îmbrăcat. 

x



. 
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“„Loema bine ai venit, - | 

„Părinte sânţia.ta! - IE 
„Spune'mi, cât nai prețuit, 

„Însă până. la-o para! 
„Cu treideci Warginţi, Christos 
ss fost vândut sub. Pilat, — 

Tu, să fii cât de- -înălţat, — 
Cu unul vei fi mai Jose 

Acest răspuns curat, 
Pe monareh l-a umilit; 
Fiindcă el. ca-împărat, 

Spera preţul însutit,. 
„Acum însă s&'mi gâcesci, 
„Câte luni "mi- -ar trebul, 
„Vrend lumea “a ocoli, 
„Dar minut să nu greşesc 

„Sire! dacă vei i pleca 
„Cu soarele înti”un pas, 

"saŞi Dicăiri nu vei sta, 
„Eu pun crucea mea r&mas, 
nu Că 0 noapte şi o di, 
Îţi ajunge, să sosesci, 
weL& scopul, care'l gonesci, | 
m Vrend tu lumea-a: “ocoli ii 

„Blăstâmat, care află, - 
„Pe: dacă şi pe aşa; 
„Căn 'aceste vorbe stă 
O ticăloșie grea, 

x
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„Spune'mi dar din fir în păr, 
„Unde'mi stă cugetul meu? 
„Dei gâa, cu Dumnedeu;. 
„Ma, să fie ne-adevăr 1 

„„Maiostate ! tu gândesci, 
„Cs acel Archimandrit! 
Însă tare te. smintesci ; ” 
mCă's păstoriw'i umilit; 
„Care oile'i păzesc; 

” Deci v&lându!'l întristat, 
Pentru lucrul ce "i-ai dat, 
sCugetai, s&l mântuese it 

- „Ce feliu? tu văstoriul lui 2 

Strigă regele uimit; 
„De ai dar” voiu să te puiu 

În locui Archimandrit. — 

„Îţi dau-cruce şi inel; | 
_„Ear pe popăl voiu sili, 
„Pe măgariu a călări, 

„Dacăi prost, ca vai de el! 

58 mă ierţi, Monarehul eu, 
mu carte nam învățat, 
„Și fără ca, merge greu, 

într” un post aşa 'msemnat 1 

„Cere'mi dar" veri ce'i vol;.. 

„Căci r&spunsu'ţi întreit, .. 
„Foarte bine l-am primit, 
„Şi doresc aţi resplăti.*
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„Un ce mare nu doresc! 
„Însă dacă de pe: tron, E 
„Vrei „s&mi faci un dar regesc, 
„Cer, să dai popii pardon !* - 
mAşa- nobil simțământ 
Nu sciu de, voiu mai afla; 
Deci pe popal voiu ierta, 
Dar” s&ţi dea'n veci nutremânt 1: 

_ (Biirger.) 1815.
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ȚERANUL PERSIAN CU POAMELE,. 

La Erivan, - 
3 : 
Era era, . . 
Ce trăia de adi pe mâne, 

Însămendu'şi neagra pâne, - 
Din o grădină cu pere, 
Neavând altă avere. 

_Un păr mare, ce safla, 
În mică: grădina sa, | 
Da un fruct prea delicat, 
Cunoscut. şi lampărat, 

_ Coajati galbină, subțire,” , 
Sta să te scoată din fire, 
Gustu'i ar fi dat recoare, 

, Încă și la cel ce moare.
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"Un vecin, ce-avea: deştept, 
-“ Îi dă svatul înțelept; 

S5 ducă la Ispahan 
O corfă, pentru Sultan. 

„Aud, căii lacom şi cere... 
„La tot prândul s'aibă pere, 
„Deci să cerci şi tu vecine, 
„Dar de'i nimeri-o bine. 

„Spun, că'i bun și îndurat, _. 
“Al Persiei împărat, . 

„Fructul cu gust osebit, 
„ÎL plătesce însitit. 

Ţeranul se mai gândesce,: 
Pe urmă își împletesce 
.O corfă, în carea .pune 
Perele cele mai bune. 

Dimineaţă-a, doua di, 
E! la drum o şi porni, 
La curtea din Ispahan, 

„Şi pe cale'şi făcu plan, 
. 
7 

Cum grădina s&'şi mărească 
Din averea-împărătească; - 
Până când se tot gândesce, - 
Fată], la curte. sosesce! — - 

7
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Cum s'arată la palat, - 
De loc sare. un .argat; 
Duce corfa la Sultan, 
Spunând, că'i.dela-un țeran. 

La: curți. mari, la-împărăţie, și 
Toată lumea să o stic,- 
St duci ori ce, se primesce; 
Ma, să iai, Doamne feresce! |. 

În scurt easă din palat 
Tot acel. dintâiu argat, 

Şi'i spune, că le-a primit 
Şahul, Şincă-a mai poftit. 

'Țeranul de bucurie, 
Abia aştepta. să vie 
Şahul, ca s&i dea pârale, 
Pentru fructurile sale. - 

Era chiar o qi de svat 
La-împărătescul . palat, 
Şahul încă, s'aștepta, 
Cu'ntreagă suita sa. 

Locul pentru adunare, 
Era salonul cel mare, . 

“Ţeranul, cu scop să vadă, - 
Faţă cu -Şahul s'aşeaă, 

=
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Căscând gura prin salon, 
Mai ales privind. la tron, 
Eată, Șahul a întrat, 
De ministrii-încungiurat! 

'Peranul din întâmplare, 
Aruncă-a sa căutare - 

Asupra unei schidoale, 
Cu cap mare, eros la foale; 

De statură foarte mic, - 
Încât s&mâna-a pitie, 
Negru, ca corbumn obraz. 
Larg la gură, gros la nas. 

V&dând-astfel de ființă, 
Nu i-a mai stat prin putinţă, 
"Aşi ţine în cumpătare 
Risul- prost, cu hohot. mare. 

Însă rău s'a înşelat, 
Căci piticu'i om de stat, 

Care numa-o vorbă-a -dis, 
Și ţeranul s'a închis, 

Acum șede în prinsoare, 
La umbră şi,la recoare, - 
Blăstămând svat, pom, grădină, 
Ce'l lipsiră de lumină.
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Dar tot-fără de folos, 
Căci pentr'un țeran de jos, = 
Nime nu pune cuvânt, . 
Nime nu'i dă cred&mânt. 

Încet, încet trece 'anul, 
Far din prinsoare ţeranul . - 
Tot nu scapă. — Grea nevoie, 
Pentrun rîs fără de voie! 

Timpul poamelor veni, a 
Şahu-începu .a: primi; 
Ma, care cum le gusta, 
Strâmbând. din nas, le-aruneca. 

Căci nwmi' dați măcar o pară, 
Ca cele de astă-vară? 
Serieţi, întrebaţi de nume, . 
Cine-a fost, din care lume? 

-După multe ispitiri, 
În urmă eşiră sciri, 
Că sar afla, arestat, 

- Pentr'un „rîs nevinovat, 

Şahu”l chiămă înainte, 
Şii dă voie'n dulci cuvinte, ,. 
S&'şi ceară vr'o resplătire, 
Pentru-atâta suferire.
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Tre rog domnule Sultan, 
- Răspunse bietul țeran, 

„De n'âi inimă de fer, 
„Dă'mi trei lucruri, cariţi cer: 

„Un topor, puțină sare, 
„Ş Alcoranul nost. cel mare, 
„Apoi să remâi în pace!“ 
„Dar? cu-aceste ce vei face? 

  

„Sire! eată adevăr! 
„Cu toporul taiu pe păr, 

„Cu sarea voiu presăra ., 
„Toată rădăcina sa; 

„Can veci să nu mai resară 

„Vrun ram, 'ce s'aducă pară, 

„„Ci să fie veseedită, 
“Şi de mine-afurisită,; 

_„P'Alcoran' voiu să mă leg, 
„Că. din, genul meu întreg, 

_ „Nime nu va mai călca, 

„Pe prag la Măria Tal“ | 

2 , 

-. Nicolai) 1846,



- LXV. 

"ASINUL CU TREI PROPRIETARI. 

r Ă 
Bă An 

U, țeran gonit de soarte, 

De dureri împresurat, 

Se gătia acum de moarte, 

Deci chiemând pe fii la pat, 

„Ascultaţi iubiții mei,“ . 

Astfel qise cătră ei: 

„VE spun cu multă durere, 

„Şimi e martor Dumnedeu, 

Că nu vă.las altă-avere, 
„De cât pe asinul meu, . 

„Care'mi servi cu credință, - 

„Până-acum la neputinţă! Ă 

. 13
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„Remâneți daci mainte, 
„Câte trei stăpâni pe el; . - 

„Ma, fiți "deştepţi Și cu minte, 

„Încăreaţi îl ușurel, 

„Şi care'l va folos), 

„S8 nu uite-al şi, nutri.« 

Părintele se sfârşesce ! 
„Deci cel mai mare din fraţi, 
De loc îl şi grămădesce 

Cu desagii înci ăreaţi. E - 
[i la deal şi hi la vale, | 
Cici n'am săţi dau fn pe cale! 

-La ce săi dau de mâncare, 
- Cugeta: cu mintea sa; 
Căci o di nui lucru mare, 
A nu bo a nu mânca! 
Mâne'i frate-meu. stăpân, . 
EI săi dea. ovăs şi fen! 

Al doilea, iea măgariul 
„De noapte, setos, flămână ; 
ÎL înhamă ca, plugariul, 
Cu altă vită la rând, 
Șin loc săi dea de mâncare, 
ÎL eroesce pe spinare,
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„Nutreţul te moleşesce . 
Asine afurisit, 
Trage, căci acum sfințesee .. . 
Soarele, şi mam sfârşit! 

Mâne'i frato-meu stăpân, | - 
Ei săţi dea. ovăs şi fân!“ 

Cel mic.şi mai prost de minte, | 
Om de sat, simplu plugariu, 
Puse-o vită înainte, 

“Și călare pe măgariu, 
Mil înverte şi mi'l bate, 
Până!l face vergi pe spate... - 

7 

„Fraţii l-au ţinut prea bine, 
„Cu-mâneare pe ales. 
“Murmura ţeranu-în sine, . - 
„Eu no săi dau aşa des, Ă 
„Ci mai binc=acea para, 

„Pentru mine-o voiu păstra.“ 

Asinul fără mâncare, 
"Fără apă, nearigit,. 

La. lucru fără, cruţare, 
„Mai pe urmă a pierit, — 
Acum iubiții mei fii, | 
Împărțiţi voi pieleam trii! — Ă 

(Ramler.) 

13*



LAVI. 

 MORARIUL CU FIIUL SEU. 

De nevoi grele silit, 

Plecase un biet morariu, 
De fiiul seu însoţit, 
Ca să vândă, un măgariu. 

Cum să facă ei mai bine, 
Ca vita să aibă preţ, 
O leagă strîns pe Ia, vine, 
Fir ai da noaptea nutreţ ;
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Dimincaţă-a doua di, - - 

O pun p'o prăjină groasă, 
„> Nevrând a o moleşi, : 

__ Nici a o'strica la oasă, 

„Astfel mergând la cetate, - 
“Cel dintâiu ce'i întâlni, 

- V&dând groasa simplitate, 
Risul nu și'l mai opri. 

Ce fel? voi aţi nebunit, 
De cruţaţi aşa măgariul, 
Strigă, cătră ei răstit, - | 

„Au căi mai măgariu morariul? 

Acesta simţi lovirea, 
- Deci asinu'l deslegă, 
Și spre-a-încungiura cărtirea, 
Pruncul pe şeal aşedă. 

Doar aşa voiu mulțămi, 
Cugeta ţeranu'n sine, 

Ori pe cine-ar "mai cărti, 
Vrând a. mă da de rușine. 

Mergând. câţi-va paşi la vale, 
Fată, că se.întâlnesc 
Cu trei cetățeni pe cale, 
Carii ea îi ocărese::
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„Sa sucit. lumea pe dos; . -: 
„Loate pleacă spre stricare; 
„Uite bătrânul pe jos, 
Ear” băiatul lui călare !* 

„dos cu tine frățioare, 
- „Căci, eşti tinăr şi uşor; 
„Lasă pe bătrân călare, 
„Care'i mai „slab de picior! 

„Morariul le multimi, a 
Şi puuendu-sc călare, 
Cugeta a nu mai fi 
Nouă causă de mustrare, 

Încă nu plecarii bine, 
„Când de nou îi întâlnese 
Trei femei. fără ruşine, - 

Care car” îi clevetese: 

Cea, dintâiu strigă de. loc: 
„Căci nuţi e măcar ruşine, 
»Om bătrân aţi bate joc 
„D'acel prunc cruduţ la ving?:: 

Fără Tungă cugetare, 
„Morariul -s'a- înduplecat, 
A'şi lua fiiul călare, 
După-al femeilor svat.
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Cei drept, era un ce rar, 
A vede aşa figură: 
Fiiu și tată pun măgariu, 
Bra chiar caricatură !- 

- Ali oameni trecând: pe vale, 
Și v&dând sarcina grea, 

„Ce măgariul p'a cea. cale, 
. ” ” Ancvoie 0 ducea: 

- _ Începură-a”i înjura, | 
Dicând, cs lipsiţi de minte, 
Dacă încarcă, vita-aşa, 
Cât abia, merge-înainte. 

N 

- Cum să facă dar morariul,  . 
Să nui strige nime'n dos? 
Apucă de frâu măgariul, 
“Mergând ambi-acum pe jos. 

“Însă tot n'a, încetat 
Causa de nemulţumire; 

“Îi înfruntă cu zimbire: 

„De când e modă la ţeară, 
„De: merg oamenii pe jos, 

„Asinii fără povară, 
„Ce şir de asini frumos! 

Căci vădându'i alt bărbat, + - 

A
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Morariul dise: „Am greșit, 
„Vrând pre toţi a- îndestula ; 
„Ma, de ali fac nesmintit, 

„Precum mintevwmi va dieta. 

, Astă lege o păzi, 

. , o Și la toate rceși. 

i “Trad, 

1852.



LXVII. 

VENĂTORIUL DE PE ALPI. 

7 

Fiul micu, nu .vrei, nu-ți place 
Să stai lângă: micluşea? 
Micluşeaua'i blândă, tace, 

Pasce earbă la vălcea. 
„Mamă, mamă, dă'mi tu pace, | 

„S6 venez pe munți îmi place! - 

Fiiul micu turma s'adună, . 
Audină glas de păstoriu 
Din fluier, cen văli resună, 

„Ca şi clopotul sonor! 
„Mamă, mamă, dămmi tu pace, - 

„S&mi petrec prin munţi îmi place!
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Nu vrei fiiule "n: grădine 
Floricele să plivesci, 

Căci prin munţi pustii ce bine, 

Ce plăcere întâlnesci? a 

„Lasă floarea s&-înflorească, 

„Bar pe fiiu'ţi s& pornească!“ 

Şi feciorul meu se duce 
Orb de pofta spre vânat, 

Fă a scbn: cotro s'apuce: 

Prin cel codru-întunecat. 

Înainteti mai că sboară . 
Tremurânda căprioară. 

Prin săriri încumâtate,. 

Trece 'coaste, sare stâuci, 
“Preste petrele crepate N 
„Se avântă'n doue brânei ; 

Dinderât îns& arcaşul . 
„O gonesce pe tot paşul. 

Eacă, unde-o duce soartea, 
Pe cel colnie neumblat, 
Unde o aşteaptă moartea, 
Căci cărarea s'a "fundat: 

Au st sară, şi să moară, 
Au Săgeata o doboară,
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Cu privirea mărmurită, |. 
Ea se roagă de fecior, 
Ce cu inima *npetrită 

“'Țîntia, arcul spre omor. 
“Când dWodată eacă vine 
Spiritul, ce 'n munţi se ţine! 

Şi cu braţul de tărie 
Apărând pe dobitoc, Ă 
Strigă: „Da ta tirănie, 

- Nuii scutit nici chiar est loc? 
Căci gonesei turmele mele, 
N'au loc pre pământ şi ele?* 

(Schiller) 1893.



LIVIII. 

 LACRIMELE. 

Doi 

Pişina în lume ca prune cu dureri, 
Începi cu lacrămi a tale cărări; 

Cu lacrămi mama dă primul sărut | 
La prune, ce ?n braţe'i lumina — a-văqut. - 

_D'aci-înainte dureri, bucurii 
Se-întree, amorul se nascon copii. 
Fetiţa blândă, în simţ, fecioresc,. 
Cu lacrămi dice: mâşaii, te iubeşe!“ 

Cu lacr&mi ochiul fetiţei, frumos, 
"La mire-arată cu mult mai focos: 
În scurt se face părechie din doi, 
Şi lupta-începe cu grigi, cu nevoi,
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Şi când bărbatul a mai desperat,  -: 
La cer femeia nălțând un oftat, 

“Cu ochi de lacrămi îi strigă mereu: .. 
Curagiu, bărbate, că'i bun Dumnedeu!. 

Bărbatul-albesce şi oara-a sunat, 
- Atunci în giuru'i ai sei lângă pat, - 
Cu ochi de lacrimi, din pieptul pătruns, 

Îi dau tributul în inimi ascuns; 

Bătrânul caută cu simţ premărit, 
La cercul. casei prin fii înmulţit, 
În lupta morţii, când graiu-încetă, 
Prin lacr&mi ochiul mai (ice: „adiiă!“ 

o 1854.



LAC -: 

LUPUL ÎN DOAGA DE MOARTE: | 

Lupul încă le sfârşise, 

Ca și alți mai. mulţi tirani, 
Pentru micii, ce'i răpise | 

- Din turme dela ciobani, . 
I se cerea resplătire, - , 
Ca pentru-o nelegiuire. - 

Învechit în fapte rels, 
Consciinţa îl mustra, . N 
Pentru multe asuprele, 
Ce făcuse'n vicaţa sa; ) 

- Lucru ce -se-întâmplă rar, 
La aşa, mare tâlhariu.
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Deci, ca nu cumva să peară 

„ Negătit,- - 
ă Nespovedit, 

"Ca şi cea mai crudă (cară, 

Pe o vulpe a pofitit, 

Săi ţină măcar lumină, 

Cum e datina creştină, 

„Simţ, cumătră, ' oara. morţii, 

„Îmi prevăd finitul meu, 

„Dar mă las în mâna, sorții, 

„Ce-a vre bunul Dumnedeu! : 

„Cam fost şi cu păcătos, - 

»S& ţi-o spun, e de prisos.i 

„Am făcut şi reu în lume, 

„Încolțând graşii cârlani, 

„Lăsând şi miei fără mume, 

„Încât sermanii ciobani, 

"„Însuşiau' a, mea natură 

„Numai la' ccia, ce fură.«. 

„Am. făcut. însă şi bine, 

„Nu sciu, dacă-ai audit, 
„S& vedi, soră. — odată'mi vine 

„Un miel, ce s'a rătăcit, 

 pĂşa-aproape lângă drum, 

„Că puteam, ca săl sugrum; -
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„Eu îns&l lăsai în pace, 
„De şi câne nu era, 
„Ce putea vr'un rău ami face, - 
„Începând des'a lătra; 
„De şi berbecii din turmă 

„Îmi dedeau, chiot în urmă. 

Da; acum îmi vine”n minte, | 
ÎL tăiă vulpea frumos; 7 

“Asta fu, când mai: nainte, 
Te 'mnecaseşi cu un os, | 
Pe care, ca să îu mori, E 
Ţil scoaseră, doi cocori. :



LXX. 

| NĂLUCA. 

ron 

Întun cerc. de dame, tinere, frumoass, 

Petrece'n o seară şi câţi-va bărbaţi, 
Înşirând la glume şi povesti. mai groase, 

- Despre draci, ce umblă ca om îmbrăcaţi. 

Mai ales Ioniţă le spunea cu sete 
Despre o nălucă de pe la comori, - 

* Deşteptând cu-aceasta_în femei. şi fete, 
săi plăpânde, spală ȘI fiori.       

  

„Să lăsăm la-o parte asemene glume, 

'De fantome triste şi figuri enormi,“ . 

Ţise Cleopatră,. „căci și golul nume,. 

“Îţi însuflă noaptea frică, de nu dormit“ 

| 1
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Omul nostru însă fiind bun de sură, 
'Trăncănia la easme, ca ş'o moarăm vânt; 

Deci şi Cleopatra din cere, mi se fură, 
Ca săi dea resplată pentru-a lui cuvânt. 

Ea făcând din paie o nălucă mare, . 
Cu ochi şi sprâncene, de te-înfiora, 
O-aşedă la uşa casei de culcare 
A lui Ioniţă, care enara.  .. :- 

Mai târdiu ca vine înderept cu scirea, 
Cumcă unspredece oare au sunat; 
Cui e dor de monstru, cercei: antâlnirea, 

-Ear” cui nu, să plece că'i timp de culcat. —. 

"Ioniţă vede monstrul 'cel de paie, o 
Și gâcesce-îndată, cine i l-a pus; — 

„Lasă Cleopatră, că-o să mi te taie | 
„Mult mai mare spaimă, ca ce mi-ai produs. se. 

Servitoriul ager pe Ioniţă puse o ! 
În deşertul: casmei, cum era-încălțat, Si 
Şi cu măiestrie mai târdiu îl duse a 
La, fereastra damei, față cu-al ei: pat. 

Cleopatra încă pleacă cătră casă, » 
„Şi pe cale spune dulcilor surori, 

Că: pentru Ioniţă a gătit o masă 
Încât Ia vedere?i o să iea, fiori. 

3
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Astfel vin cu toate în apropiere - - 
"De a Cleopatrei locuință'n sat, 
Petrecâudu'şi timpul „cu- rîs şi plăcere, 
Că șo damă-însuflă,. spaimă la bărbat, | | 

„Vai! dar ce se vede stând colo n picioare? 

„O nălucă, soaţe! Daţi-vă-înderept! ” 

„Nu vă fie. frică, scumpe sorioare * 
„Strigă Cleopatra, căci o iau de pept! 

„loniţă-al nostru vru, ca săşi resbune 
„Pentru a mea glumă, ce l-a oțărit. 
„Cum venişi nălucă, în acest loc, spune? 

ȘI icând o-apucă cu mâna de gât! 

în acea minută năluca'şi întinde - 

rațele stufoase Şi reci cum era, 

în precugetare, de a o cuprinde! 

Cleopatra însă nu mai resufia. 

- a 14%
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LASI. 

VEDUVA DIN -CHINA.. 

PO 

Colo m ţeara unde cresce 
Chiparosul până. nori, 

Unde crinul înfloresce” 
Întrun an de două ori; — 

Unde legea lor prescrie: * 
Ca pre morţi s&'i ardă'n rog, 
Şi pe -văduvă de vie, i 

, 

| 
După soţ s'o ardăm foc! | 

O fetiță, ca şo floare, 
După-un om se mărită 

Ce cu tot, ce'i pe subt soare 
Mai crudel, o tortură,
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Cui spunea a sa durere, 
Dela,' cine cerea svat, 

O-îndemna, ca în tăcere, 

| Ea sasculte de. bărbat. 
7 

„În vieață-lamentoasă - - 
Ea timp lung .poate-ar fi dus, 
Dacă febrea cea nervoasă 
Pe soţ nu'i l-ar fi "repus. 

„ Deci se face pregătire, 
Ca să ardă pre bărbat, 
Ba” femeia văl subțire, - 

Privephia neîncetat. 

„Ea seia cum- să se poarte, 
“N'avea tomere de loc, 

Se-închina blând crudei soarte 

A mun de vien foc. 

Viers spre laudă'i resună; - 
Ea sc-îmbracă prea frumos, 
Și stă gata, ca s'o pună 

Pe cel rog de Chiparos.- 

Cugetând, că-a fi scutită 
- De suferinţe lumesti, 
a trăi mai fericită, 

Longă spirite ceresti,
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„Mulţime de om s'adună, - 

Săi asiste la mormânt; — 
Încep preoţii săi spună: 

„Că trecând de pre pământ, 

Va st'şi afle 'n ceea lume 
Earăşi pe acest bărbat. — 
„Ce fel, eu de alui nume - 
„Nici în ceruri mam scăpat 2% N 

„Ardeţi rogul fără mine; 
„Căci cu tiran nici în raiu, _ 
“Fie-acolo cât de bine, 
„Nu voiesc, s& mai am traiul! 

1856, .
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LXXII 

DUCESA PALUCHIN. 

Întvo (i de toamnă, des de dimineaţă, 
„Când îţi pare somnul mult mai delicat, 
“Urbea Petropolei vechie și măreaţă 
În al tobei sunet trist sta deşteptat. 

Din. lovirea, scurtă, însă regulată, 
Ori ce om cu minte lesne pricepea, 
Cumcă o ființă își iea astădată 
Pentru a sa culpă, o pedeapsă grea. . 

În veștminte aibe propăşia-o muiere, 
Între clebardii puşi în şir pătrat; 
„Faţa ci măreaţă deștepta durere 
Chiar și în mulțimea, ce sa adunat.
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Preste "nalți'i umeri, ce cu-a lor albime - 

Și pe alabastru l-ar fi umilit, 

Pâlfăia-acum jalnic buclele sublime 

ii păr de dină, galbin despletit; 

Ochii ei albastrii, plini de vioiciune 

Măsurau mulțimea, celor curioși, - 

Ma, — în acea minută, cu o repejune, 

Își retriigeau fața sclavii mult fricoşi. 

Astă jertfă crudă, ce-o duc la junghiere 

în al tobei sunet trist şi cu suspin, 

Este-o frumuscţă rară de muiere, > 

Tinera ducesă Olga Paluchin. 

Până eri alaltă, damă încântată 
La domneasca curte. și veri ce salon; 
"Un cuvânt din gurăii prefăcea d'odată 
Soartea. unui suflet, în client de tron. 

După-a ei zimbire, plină de-influinţă, 
Cavalerii ţerei nencetat vâna... 
Mai ales, că dama fără audiinţă 
La împărăteasa ori şi când întra. _ 

Bar acum desculță, merge prin cetate, 
În al tobei sunet aspru, „uricios, 
Şi dela-a ci faţă iute-se abate 
Veri ce ochiu de prietin lânged şi fricos.
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Și ce culpă neagră a putut fi "n. stare, 
Să producă astfel de schimbare grea? 
Tinera ducesă, fără cugetare, .. 

Sa scăpat să dică la, o soarca, 

“Cumcă: „în Rusia mare şi aleasă, 
Nu este femeie frumoasă” ca ea, a 

„Chiar şi Catarina mândra-impărăteasă,, 
- Nare-atâte graţii, n'are nuri ri aşa 

Nu e pe subt soare crimă mai fatale, .. . 
De cât v&tâmarea celui coronat, 

Mai ales când: soartea află-așa, cu cale, 
Ca să dea femeiei cârma de bărbat, 

Ce'i drept, Catarina trecea la părere! 
-D'o frumsoţă rară în al ei pământ; — 
„Deci ce mulctă aspră merita-o muiere, 
Carea-o atinsese cu-așa greu cuvânt? 

„Peste alba'i piele, ce-o făcu limbută, 
„Faţă cu aceia, căror le-a vorbit, . ud 

„Să iea doue sute lovituri de cnută: 
„În piața cea, mare, i s'a, legiuit; 

„Şi să i: se-taie limba cea profană, 
„Spre-a păzi tăcerea până la mormâut, 
„a numai atinge pe o Suverană, 
„Ce c'un semn preface frumseța 'n pământ ; 

-



... Preste curioasa turmă de popor. 

AS a 

În fine să fie cteru. esilată, 
„Ca o criminare cu fer de grumazi, 
"În munţii Siberii, unde nu se-arată, 

Rada cea de soare nici vara "n ameadi. 
7 

- Ca la-o scenă tristă, ce se face ?n piaţă, 
Cetele de oameni locul l-au împlut, 
Unii din nesimţul inimei de ghiață, 
Alții să Sși plincască pofta de: vădut. 

Un stelagiu se vede colo m piața mare, 
-Şi pe cl gialatul cu argaţii sci, 
Își aşteaptă jertfa, plini de nerăbdare, 
Ea mulțimea, cască gura 'sa la ci: - 

„Fată şi ducesa între armatură, 
Suie. scara crudă, fără ajutoriu, 

Pe stelagiui înieaptă încă-o căutătură, 

„Ea, până la urmă â fost de credință, 
* Că din mii de pretini unul se: “va-afla, 

Care prin rugare şi prin influință, 
Va păşi la curte, spre a se ierta. 

> 

însă ochiu'i ager alt ce nu- întâlnesce, 
De cât vulgul rece, cc sa adunat, - 
Ca să fie mar tor, cum se biciuosce 
O ființă belă, pentru-al seu păcat, -. 

- : -
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În acea minută gâdea se răpede, 

Şi cu o ruptură în cămaşa ci, - 
Albă şi subțire, face, de-se vede 
“Peptil gol de ină, mândrii bobocei. 

Simţul de ruşine, ce'i se vătămase, 
O făcu să sbere ca şun leu turbat, 

-Și eu albai mână se şi apucase 
„S&şi adune ?n pripă vălul șfârticat. + 

bă [ Ihbeta 
Înst-un carnefice” o şi ica de brață,: 
o suceses âstfel, ca p'o-peanăn vânt, 
Încât el cu dosul vine spre-a ci față, 

Şi o ţine 'n spate sus dela pământ. 

„Un moment mai trece, plin“de încordare, 
Şi părul fecioarei galbin, resfățat, 
Sboară ca şi fulgii, fără de cruţare, 
Căci a gâdei mână crudă l-a tăiat, 

“Acum iea gialatul biciul de: nuiele, 
Şi cu o mişcare îndărăt păşind, 

"ÎL vibrează ?n aer şi”l dă preste piele 
Încât vedi păraie sângele curgând. 

Olga generoasă suferi ?n tăcere 
“Fioroasa cenută, până la finit, 
Fără-a, da, din buze ţipet de durere, 
Încât ver ce suflet a remas uimit,
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Rudele şanitii, cei cu influinţă - 
La împărăteasa şi la "maltui svat,. 
Mai muiară: n câtva aspra ei sentință, 

Că organul limbei nu i s'a tăiat; 

] se ceru însă, st dea legătură, 
Cu mâna pre cruce, punând jurământ, 
Că "n a sa vieaţă, n'a lăsa din gură, - 
Nici chiar-spre-închinare omenesc cuvânt. . 

Întro dimineaţă aspră răcoroasă, 
La poarta prinsoarei sta o sanie area; 
Poarta se deschise şi Olga frumoasă 
Cu-un jandarm în urmă, s'aşedă în ea. 

În ce parte-a lumci, va fi dus-o soartea, 
Şi astfel de cale unde “şi ica sfârşit, O 
Ce-o aşteaptă-acolo, de nu cumva moartea? 

Respundă la-aceste cei ce-au suferit! — . 

Ma ei tac ca morţii, -şi numai din faţă, 
Din cxeţele fruntei Pun adânc suspin, 
Îţi spun a Siberii barbară vieață, i 
Unde-au dus subt pază pe- Olga Paluchin. 

+ 1857, 

Fine,.
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FRATELE RĂZLEŢ. | 

Frunză verde pădureţ 

Oliolio frate răzleţ: 
Pe la noi tîrziu te-arăţi; 
Că” de cînd te-ai răzleţit 

Pe-la noi vai mai venit. 

Cum te pling-surorele 

Pe toate cărărele, . 

Cum te plinge cea mai mare : 

Cu păr galbăn pe spinare,. 
Cu lacrămi pănă'n paftale; 

„Te plinge cea mijlocie 

Cu rochiţă vișinie, 

Cu lacrămi pănă'n bărbie ; 

Cum te plinge cea mai "mică 
Cu 'rochiţa de-alestîncă, 

Fruuzain codru să despică, 

Să despică, să usucă 
Și la pămînt jos că pică, 
Cum te plinge maicăta, 

Nu te plinge nici una 

Ți să rupe inima... 
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"SERMANĂ STREINATŢATE 

Sermană  streinătate . 
Mult mi-ai fost fâră dreptate, 
Căci din tinerețe crude 

Perdui părinți, perdui rude, 

Șam ramas cu dor şi jale 

In nedreptăţile tale. - 

De a plinge am dreptate 

De al tău rău streinatate, 
Căci călcăi din piatri?n piatră 
Din străin nu-mi făcui tată 
Și călcăi din armin urmă, 
Din strein nu-mi făcu-i mumă. 

  

FRUNZULEANA DE BUJOR. 

Frunzuleana: de bujor 

Dimineaţa când mă scol 
Lacrămile mă omor, : _ 

Şi mă uit, în sat cu dor. 

vea pe tată la ficior 

Și măicuţă 

“La fiicuță 

Dar la mine 

N'are cine. 

Când ieram o copiliță 
Am avut o măiculiţă 

Tot pe drumuri călătoare *. 
| Şi'napoi ne'ntorciitoare.
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FRUNZĂ VERDE STUH DE BALTĂ. 

Fiunză verde stuh de baltă: 

_La podeţul cel 'de piatră” 

Streinel îs fără tată; 

La podeţul cel de-aramă . 

Streinel îs fără” mamă. * 

La podeţul cel cu brazi 
Streinel îs fără frați, 

La podeţul cel cu flori 
Străinel fără surori. 

ME DĂDUL ROBIT PE-UN AN. 

ME. dădui robit pe-un au, 

- Să fac din pelin zahar. 
Și m& dădui pân la moarte, 

Ca să fac dușmanul îrate., - 

Şi'mcă me dădui pe-o vară, 
„Din dușmancă sorioară; 

Dar pelinul tot amar 
Şi zaharul tot, zahar 
Şi duşmanul tot dușman. 

Sa tace duşmanul frate, - 

Când a da din piatră lapte 
Și duşmanca sorioară, 

Când a pocni puşca gală. 

.
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FRUNZULEANĂ DE OREZ. 

Frunzuleană de orez 

Vino frate de mă vezi, 

Pănă sînt griele verzi, 

Că dacă s'or săcera 

Tu pe mine mi-i uita. | 

"Când .să văd soră cu frate 

Inimioara li să bate. 

LA PODEȚUL CEL DE PIATRĂ. 

La podeţul cel de piatră 
Nam nici mamă, n'am nici tată; 
La. podețul cel cu flori 

„Nam nici fraţi, nam nici surori. 
Creşteţi flori cit gardurile - 
Șastupaţi pirlazurile, 

Să vă bată vînturile, - - 
Ca pe mine gindurile. | 
Creşteţi flori şi mbobociţi, 
Bobociţi și, nwnfloriți 
Că mie -nu'mi trebuiți. 

“Că de când vam semanat, 
Tot cu lacrimi vam" udat 
Și de cînd vam răsădit, 
Tot cu lacrămi v 'am stropit. 
Es afară cat la munţi, 
Intru”n casă n'am părinți ; -
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De-ar mai bate-un vint cu rouă, 
Să ne'mtilnim amîndouă, 

Că maica ne-a blestemat, 
Să nu fim dovă ?ntrun sat. 

Noi de cînd ne-am rădicat, 
Multe lacrimi am varsat; » 
De-am făcut isvoarăm sat 
Și părie de-adapat. 

PUSULUC VERDE FIROS. 

Busuioc verde firos, - 
Rămâi tată sănătos, 
Dacă n'ai fost bucuros 

Si mă ai de vrun folos. 

Busuioc cu trei crenguță, 

Petrece-mă mămucuţă, 

— Petreacă-te străinii 

De-acum cu iei o să fii. 

—— Petrece-mt - Dumneata, 

Cum inima te-a lasa 

De străini m '0i sătura, 

Căci mila de la strein, 
Ca și frunza de pelin. 
Eară mila de la mamă 

Ca un strugurel de poamă. 

.
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FRUNZĂ VERDE DE-ALUNICĂ. 

__— Frunză verde de-alunică, 

Dragul mamei lonică, 

Dacă-ai avut gind de ducă, 

De ce mi-ai mai zis mămucă ? 

Teu de ducă tot m'oi duce, 

Şi mămucă tot i-oi zice. 

  

YRUNZULEANA PUL DE NUC. 

Frunzuleana pui de nuc, 

Batăte-ar pustica cuc, 

Ți-am plătit să-mi cinți un an 

-Nu mi-ai cîntat nici de- -un ban. 

Frunzuleana mărăcine, 

Cucule de pe pădure 

Dute la maica de-i spune, . 

De mai are-un fiu pe lume 

Nu] blesteme ca pe mine, 

Că umblu din sat în sat 

Ca cucul din brad în brad. 

“Cucul umblă că-i e dat | 
Dară, ieu sint blestemat. 

Batăte-ar pustiea cuc, | 
Of rea parte-am: mai avut 

Să trăesc tot cu urit.
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FRUNZĂ VERDE PĂR USCAT. 

“Frunză verde păr uscat, 

Merg voinicii la vinat 

Pe cai murgi incălecaţi, 

Cu măntăli negre “mbracați, 

X Pălării întunecoasă, 

Cu cordele de matasă, 

Cai murgi îs frăţiori 
Voinici tineri verişori, 
Prav și arme cau luat 

Toată ziua au umblat 
Și nimică nau vinat; - 

”. Dar cînd în de sară-au dat 

Să uită pe-un păr uscat. 

Și zăresc o_păsărea Da 

Ș îndreaptă cu pușca iea; 

Paserea cind. i-au zărit 

Cu grea jale le-au grăit: 

Staţi voinici nu m&mpuşeaţi, 

Mai întăi m& ascultați, 

Şapoi să mă judecaţi; 

Maică-mea, cînd m'au făcut 
Tare bine i-au părut, 

Dară cînd m'au leganat, 
Of că râu m'au blestemat; 

Piciorul mă legana.. 
Şi gura mă blestema
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De blestemul maicei mele, 
Au crescut pe mine pene 

De cint codului cu jele. 

  

TRUNZĂ VERDE PUIURE. 

“Frunză verde puiure 

Puişor de rîndune. 

Sboară, sbori la țara me 

Şi spune la maică-me 
De-a avea un frate-al mieu 

Să nu” Dlesteme-aşa. rău 

Cum mau blestemat pe mine / 

De nu am pe lume bine. 

Căci de iea sînt blestemat 
Să umblu din sat în sat 

Ne biăut și ne mîncat 
“Negru negru întristat o. 

“Să umplu din ţară'n ţară i N 
Cu traista subsuoară : 

Strein bolnav ne'ntrebat 

Holtei bătiin ne'nsurat, 

   

TFRUNZULEANA RUG DE MURE. 

Frunzuleană rug de mure . 
Cucule de pe pădure. 
Mergi la mămuca de-i spune 

“De mai are- un frate:al mieu
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Să nul blesteme-aşa rtu 
„Cum m'au blestemat pe mine 
De n'am ajuns zile bune. 

- Măicuța cind mau făcut. 

Bine că i-au mai părut 

Dară cînd m'au leganat 
Tare rău mat blestemat 
Cu blestem mare de foc. | 

Să nam pe lume noroc... 

Piciorul m& legana 

"Şi gura mă blestema 
Frunzuleana -lemh uscat 

Cind mămuca m'au scaldat 

- Of-că reu mau mai scaldat, 

Cu apușoară din vad, 
Să âmblu din sat în sat, 

- Cu apuşoară din iaz 
“Să fiu lumei de necaz; 

Cu-apă din trestioară 
Să umblu din ţari?n ţară; 
Cu traista subsuoară, 

Cu apuşoară, din spini -- 
“Să umblu tot prin streini. 
Cucule cu pene verzi 

Ce cinți vara prin livezi; 
Cintă. şi'n livada mea,. 
Se mt duc de pe-acolea, 
Și tot ție-a rămineâ. 

“Frunză verde icarbă grasă



Rimii maică sănătoasă, 
Dacă, n'ai fost bucuroasă, . 

De mine de-o mingăioasă. 

Să mă vezi sara prin casă, 

Ca pe-o floare prea frumoasă, 

Să şezi cu mine la masă. 

7 IIJIOARĂ APĂ-AMARĂ.. 

- Jijioară, apă-amară 

Facete-ai neagră cerneală, 

Să-mi cernesc sucna pe dos, 

S'o trimet la sorin jos. 

Să-mi cernesc sucna pe faţă | 

So trimet la soră'n brață. 

Am. avut o sorioară, 

Şam umplut lumea de pară; 
„Am avut un frăţior, | 

Șam umplut lumea de dor. 

Frunză, verde steregie . NN 

"Dorul la părinţi m&'mbie, 
Dovrule, nu mă'mbie, 

Nu-s părinţii ici cole. 

Da-s părinţii peste Prut, 
Şi Prutu-i din mal în: mal 
Şi trăiesc cu mult alean. | 
Mamă, inimă de piatră 
Să mai vii la mine-odată, 
Să :vezi străini, cum. mă poartă,
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Şi aesculță, desbracată - 
Și bătută şi mustrată 

Și flimîndă şi'nsetată, 

DUCE-MAȘ-ȘI X'AŞ MAL FI. 

-Duce-m'aş și aş mai fi 
- Cine mai mult mar dori.? 

Stratul cu garofile, 
Grădina cu florile 

Maica cu surorele. 

  

CUCULEB DE UNDE VII? 

— Cucule de unde vii, 

— De pe -Jii de peste Jii - 

De pe cei codri pustii 
— De-a mea maică ce mai știi ? 
— lea ţi-oi spune veste bună, 

Că maica ţi-i sănătoasă, 

Pine albă frămînta 

'Şi la tine se: gindea, 
— Cucule de peste jii 

De pe cei codri pustii, 
De-a mea soră ce mai știi? 

_— ea ţi-oi spune veste bună, 

Că sora ţi-i sănătoasă, 

Că flori rușii răsădea, 
Şi la tine se gindea,



— 94 — 

— Cuculeţ de peste Jii 

De pe cei codri pustii 
Da de fraâte-mieu ce “ştii ? 
— Sănătos şi iel iera, .* 
Plugul pe brazdă "ntoreca, 

Și la: soră: să gindea. 

— Cuculeţ de peste Jii * 
De pe: cei codri pustii i 

Să spui, 'măicuţă-i “așa ; 

După cum ţi-oi cuvinta,. 

Pine albă să frămînte, 

Pe mine să nu mă uite. 

Cuculeţ de peste ii 

De pe-cei codri pustii. 
Sora flori. simi răsădească, 
Şi la mine să gîndească. 

Cucule de peste Jii- 

De pe cei codri pustii 

Spune fratelui așa, 

Caâvint de la soră-sa, 

Ogoraşul să'l brăzdească, 

“După mine să pornească: 

FRUNZULEANA IASOMIE. 

Frunzuleana iasomie 

Vine cucul de.la vie, 

Peste vii peste movile 
Și nare unde să pune.
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Sar pune pe-o rămurea, 

Aproape de casa mea, 

Rămureaua-i lîngă gard, , 
Sau dus puiul nvau lasat, 
Cu: cuvîntul mau legat, 

Ca pe-un dobitoc la gard. - 

Fugi cucule de-acole, 

Că te-oi lua co nue, 

— Macar să mă baţi cun drug 
Că mi-am găsit loc de cuib. 

— Mai bine cuce ai Â bun, > 

Să pleci îndată la: drum, 
Să vezi maica-mi, ce fâcea, 

Și de la mine gindea, 
— Maica-ţi busuioc plivea, 

Şi la tine. se gindea, 

Pine albă frăminta 

Şi. pe tine te cata. 

— Dute cuce, nu mai sta 

Şi spune tu maică-mea, 

Busuioc verde plivească, 

La mine nu mai gindească.. 

Pine albă să: frămînte 

Şi pe mine să mă uite. 

“Că maica de war vedea 
Jale mare i-ar umplea 

Toată inimioara sa, .
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FRUNZĂ VERDE DE-ALUNICĂ. 

Frunză verde de-alunică, 
S'o dus bădița Costică ; 

-Şo lasat calu'n pripon, . 

Jear puicuța sub un pom, 

Calul paşte şi nechează, 

Puica, plinge şi oftează. - 
„— Taci puicuţă, nu mai plinge, 
Că la maică-ta te-oi duce, 
Cînd a face plopul pere 

Și răchita, vişinele 
Și tinjala viorele 
Și resteul pepeni moi! 

Ş'om mînca noi amândoi. 

Şi cuptiorul pepeni verzi; 
Atunci pe maică-ai s'0 vezi. 
— Ba dragă m'oi mineca 

Şi la măicuţă-oi pleca. 
Şi aşa te-oi blostema 
“Foc din gură mi-a pica. 
Așa să-ţi fie de bine 
Să nu mai poţi după mine 
Așa să-ți fie de rău 
Să nu poţi de dorul mieu. 
Cind îi fi mai sănătos 
Să nu iei un pai de jos, 
Sa te legeni ca iearba, 

.



“ — 207 — 

Să, te'ngroşi. ca scindura, 
Să fiii rumân cu ciara, 

Și alb ca porumbrica. 

  

CÎND IERAM LA MAICA FATĂ. 

Cind ieram la maica fată, |, 

Mincam turtă coaptăm vatră. 

Şo coceam ş'o pirjoleam, 
" "Pot mai grasă mă făceam. 
De cînd. m'am dus la barbat, 
Nici un bine n'am aflat, 

*Mininc pine şi beu vin, 
La inimă pun venin. 

Sarmana inima mea 

Mult înoată'n voie rea 

Şanota, cît va fiiea; 
Saracul snfletul mieu 

Mult învati”m singe râu 

"Ca un şărpe la dudău, 

De cînd nu-s la locul mieu. 

NU ŞTIU LUNA PE CER MERGE. 

Nu ştiu luna pe cer merge 

Ori puica la apă trece; 
Nu ştiu luna'nourat, O 
Ori puica s'au suparat. 
Nu ştiu luna-asfinţit;
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"Ori puicuţa-au adormit, 
Nu ştiu luna-au resărit, 

"Ori puicuța sau trezit. 

Dormi puicuţă să nu simți 

C'ai remas fără păriuţi. 

- Dormi puicuță neclintit, 

(Că lumea teau părăsit: 

CUCULE VE UNDE VII. - : 

"— Cucule de unde vii, 
— De pe cele văi pustii. 

— De-a mea maică nu mai ştii? 
— Ba. zeu ştiu da nu ţi-oi spune, 

- Că nu-ți mai aduc veşti bune; 

Măicuţa te-au” blestemat 
Ca să mori. înstreinat - 

Și să mai loc în pămînt, 
“Nici tămie la mormînt. 
Dar pe tine te-aș ruga, 

Părinţii nu-ţi blestema, 

Că-i fi rumân ca ceara 

“leară gras ca scindura. 

  

FRUNZĂ VERDE TREI AGUZI. : 

Frunză verde trei aguzi, 
" Sus în munţi la nalte curți 

La “părinți necunoscuţi.
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“Sus în munţii cei de piatră, 

“Doamne r&u-i fără tată; 

Sus în munţii cei cu flori, 

Tare-i râu fără surori; : 
Sus în munții cei cu brazi 

Doamne. râu-i fără, fraţi. 

Frunză verde trei aguzi 

- Tare-i râu. fără păriuţi. 

“Cind 'streinii stau-la masă 

Jeu le ţin luminan casă; 
„Cind dau să m& pun şi ieu 

Streinui se uită rău, 

Cind ieu o îmbucătură 

Ajung lacrămilen gură, - 

- Dumnezeu de mila mea, 

Mau făcut o păsărea 

Și m'am dus la maica-mea; 

: Mămuca cînd mă vedea 

- Mămuca mă hiciea 

„Fugi pasere 'de-acolea.! 

Jale mare m'au cuprins 

-- Şi mămucă-i -ieu i-am zis: 
Mamă măiculiţa mea, 

. 

Stăi şi nu mă hiciea, 
Pină nu ţi-oi povesti . 
Cum trăesc cu streinii; 

Cînd streinii stau la masă, 

„leu le ţin lumina n casă, 
Cind dau să mă pun și ieu
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Streinul să uită rău, 

Cind-ieu o îmbucătură 

* Ajung lacrâmelen gurii. 
- Dumnezeu de mila mea 

“Mau făcut o păsărea, 

: De-am -sburat la maică-mea, 

Maica nu mă cunoștea 

Și Maica m hiciea._ 

FRUNZĂ VERDE, TREI AGUZI. 

Frunză verde trei aguzi, 

Copilă cu doi părinți O 
Ca luna între doi sfinţi, 

La ce tu te mai măriţi? 

„Că mila de la părinți 

Cu mare greu o so uiţi, 

Da mila de la barbat 
Ca frunza-i de păr uscat, 
Cind te pui să te umbreșşti 
Mai tare te dogorăşti. 

ce
 

x   

FRUNZULEANA SĂLCIOARĂ. N 
. - i / 

Frunzuleana sălcioară, 
Apuşoară Bistrioară. - 
Facete-ai neagră cerneală, 
Să-mi. cernesc o băsmăluță, 
S'o-trimet Pa mea măicuţă
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„Pe şuerul vîntului 
In fundul pămîntului, - 
Ca din somn să mi-o trezesc 

Și trei vorbe să-i. vorbesc 

Ş'apoi să mă jăluesc, 

Scoală, scoală măiculiță 

Și vezi-m& drăguliță, 
Cit streinii rău m& poartă, 

Desculță şi desbracată 

Şi ieu calc holera toată, - 
Maică măiculeana mea. 
Vino maică ici colea 

Şi te rog maică să vii, 
Până'n fundul grădinii . 

Să vîri mîna pintre spini, 
Să mă scoţi dintre streini, 

  

FRUNZĂ VERDE DE-ALUNICĂ. 

— Frunză verde de-alunică, 

Puişor de rîndunică. 
Poate vii din țara mea 

“Spune-mi tata ce făcea ?. 
„Şi de la mine gindea. - 
— Ii pe-o uliţă domnească 

Calul să și'l potcovească 
După tine să pornească, 

Of puiuţ de rindune
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Ja să spui tătucă-i așa, 

Că pe-o uliţă domnească 

Calul nuw'l mai poteovească 

După mine nu pornească, 

Cam trecut o apă lină 
Ș'am mers în țară streină. 
Of sărăcuța de mine, 
"Unde nu cunosc pe nime 

Numai frunza și iearba, 
Că-i peste toată lumea. 

Fruuză verde rămurea, 

O puiuţ de rîndunea 

Doară, vii din țara mea 

Spune-mi maica ce făcea? 

- — Pine albă frămînta 

După tine se gătea, 

Şi sora ţi-i sănătoasă, 
Şedea la gherghef şi coasă ; 
Nu ştiu coasă ori descoasă 
Ştiu lacrămi pe faţă varsă. 

— O puiuț de rindunea 
Doară mergi în ţâra, mea 
Şi să spui măicuţei-aşa, : 
Pîne albă să frăminte - 
Şi pe mine să mă uite, 
C'am trecut o apă lină 
Șam mers îni ţară streină - 
Vai sărăcuţa de mine!



-. Unde nu cunosc pe nime - 

Numai frunza şi iearba 
Că-i peste toată lumea. 

FRUNZULEANĂ FOAIE LATĂ. 

„"Frunzuleană foaie lată 

De-aș avea mamă şi tată, 
N'aș mai plinge cite-o dată, 
“De-aș avea fraţi şi surori 
N'aș mai plinge atitea ori. 

De-aș avea neamuri în sat. 
Naș umbla ca un om bat, , - - 
De-aş avea pe cineva. - 

Naş mai plinge, n'aș ofta.: 
Că mila de la strein 

Ca şi umbra cea de spin, 

Cînd te pui să te umbrești! 
“Mai tare te dogorăști. 

| Jear mila de la păriuţi - 

- Cu-anevoe poţi so uiţi. 
  

FRUNZĂ VERDE MĂR MUSTOS, - 

Frunză verde măr mustos, 

Dacă n'ai fost bucuros | 

Rămii tată sănătos, - , 

Ca gun trandafir frumos, - 

Care'l bate vîntu'n J05 Ma



Y 
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Uinple lumea de miros. 

- Rămii tată sănătos 

- Ca un trandafir - frumos, 

Care'l bate vînti?n. faţă .. 

Umple . lumea de dulceaţă. 

Rămii. maică sănătoasă 

Ca șio garofă fr umoasă, , 

- Gare-o bate vintu'p, jos, 
- Umple lumea de miros. 

Rămii maică sănătoasă 

Ca ş'o garofă frumoasă, | 

Care-o bate vintwn faţă. 

Umple. lumea de dulceaţă. 
  

rr 

CINE N'ASCULTĂ DE MAMĂ: 
s 

Cine maseultă de: maină 

Nare'n lume nici o samă, 

Ginie r'ascultă de tată 
Nare' noroc. nici odată. - 

Nici ieu nu i-am ascultat, 
ŞI Dumnezeu mau cercât; 

Dă 

1 am făcut precum. am vrut, 

ȘI Dumnezeu 1 nau bătut. 

  N 

r RUN ZULEA NA MĂTRĂGUNĂ Ă. . 

 Frunzuleariă mătrăgună 

„Pasăre: co ieşti nebună, 
De-mi tot cinţi sara pe lună



„Ca riul de „bolovani. 
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Nu vezi inima-mi nu-i bună. 
“ Cici încinsă cu cunună | 

Şi-i încinsă, de guri. rile- 
Ca riul cu petricele, -- 
Şi-i încinsă, de dușmani 

S 

-DORULE DE UNDE VI? 

— Dorule de unde vii? 
— De „pe cele văi pustii . 

. — Da de-mămuca nu “ştii? 

„— Ştiu bine că-i sănătoasă, 

Şăde la masă şi coasă; 

/Nu știu coasă ori descoasă,, 
Ştiu. numai că lacrămi varsă, 

-De face fintîni?n casă, | 

Fîntină, cu trei isvoară or 

„Cine-a bea din iea să moară.. 

“Să bee dușmanca ta | 

Să plesnească fierea'n ia. .- 

Să bei şi tu dragul mieu 
„Să te ţie Dumnezeu. 

“DE-AȘ AVEA SABIE NOUĂ. 

De-aș. avea sabie nouă - 
Mi-aş tăiea Moldovan două, 

Şi m'aș duce'n ţara mea, 

,
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Doar aş da de maică-mea. 

Şi mi-aş face-o cărărușă - 
„Păn la măiculița'n ușă. 
Eşi măicuță la portiţă: 
Ascultă-a-mea suferință 

“Şi atunci să-mi dai credință. 

FRUNZĂ VERDE TREI ZMICELE. 

Frunză verde trei zmicele 

Sarmanele nemurele, 

„Unde- -s ieu și unde-s iele,. 

Mi sa "mplut trupul de jele 

Şi inima de durere. 

De jalea trupului mieu, 
Plîng pietrele pe - părău, 
De jalea vieţei mele _-. 
Pling pietrele * n vădurele. 

L NEGRU-I NEGRU PĂMÎNTU 

Negru-i -i negru „pămintu 
"Da-i mai negru uritu, 
Că mi-i traiul. cu dînsu. 

„Fugi urite „de-acole. 
„Nu-mi cădea mie bele. . 
Fugi uritule din prag . 
Să vie cine mi-i drag. 

N



„Maică inimă ?ntristată _ 
De cit mă ficeai'0o fată. 

"Mai bine-un colac de. piatră, 

Şi m&-punea la fîntînă | 

Si. se cheme apă bună. 

Şi toți ciţi pe drum or trece 
Tot la mine să se plece 
Să-și iea şlicele din cap 
Şi să bea apa cu drag. 

+ 

o



. Doal Vragoster. Ea



VINO BADE SĂREIL DA 

„— Vino bade sărele, 
Ș'ascultă mustrările, . 

- Cum mă mustră maică-mea 

Să nu şăd cu Dumneata. 
Şi mă mustră şi mEnvaţă, 
Să nu şăd la tinen braţe. 
Spune dragă maică-ta, 

Cind va putea numara, 

“- Frunzele de pe un nuc 

Penele de pe un cuc 
Şi frunza de pe-un stejar! 

- Şi iearba de pe un hotar; 
Atuneea nu .ne-om iubi, 

Atuncea ne-om despărţi. 

. 

FRUNZĂ, VERDE Ş'0 LALEA. 

„Frunză verde go lalea, 
“Sermana inima mea, 

Iear au prins.a mă durea 

De m'a durea tot aşa; - 
Nu ştiu cît a reminea 
Şi cu inimioara mea.
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Arde inimioara'n mine 

Ca un cuptioraș de pine, 

Dau cu apă să mă stîng, 
Şi mai tare m& aprind. 

N NI : . 

„PASĂRE PRIVIGHETOARE. 

Pasăre privighetoare, 

Ciută sara pe răcoare - - 
Și cîntă și ciripește, |.” 
De iubit să pregătește. - 

Mititică păsărea, | 
Ascultă, şi vorba mea, 
“Că bine, ţi-a prinde iea. 
Mutăţi cuibul sus pe tag, 

 Şi-ți fă mâncarea pe plac 
Și iubeşte ce ţi-i drag; 

Nita E) 

PRIM? AVARA IEXRBA CREȘTE, 

“Primăvara iearbă creşte, 
Vai de cel care: iubește. 
Nici mîncarea nu-i: ticneşte 
Nici ce bea nu-i folostişte, 
Ce-am făcut n am, făcut bine, 
Că-s cu Sîndul tot la tine. 

4 

|
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FRUNZ ULEANA ŞO LALEA, 

Pruizuleana. 0 lalea 

Sărmănica turturea 

Dacă-și perde -soțiea..  . - 
„ea pe alta nu-şi mai vrea, 

Ci sboară din creangă'n creangă 
„Şi strigă puiule dragă. 
„Şi sboară din pom în pom, 

- Şintreabă din om în om. 
Naţi văzut un puişor? 

“Iubitul mieu soţior 
Mindru-i bradul muntelui ;, 

Da-i mai mîndru statul lui. 

"- Neagră-i pana corbului,. 

Da-i mai negru părul lui. - 

Albă-i spuma laptelui, --. 
Da-i mai albă faţa lui, 

Neagră-i mura câmpului 

Da-s mai - negri. ochii lui. 

  

FRUNZĂ VERDE LEMN DE TEL. 

" Frunză verde lemn de teiu 
Teşi Marandă din bordeiu. 
Numai o vorbă să-ți-spun 

Şi de-acolo plec la drum; 
_Si“mboi duce, tot m'oi duce, 
Dorul tău să nu: m'apuce,



Stăi bădiţă, nu te duce, 

Ș'om trăi vieață dulce. 
* Lasă lumea, să vorbească, 

Puiul mieu să m& iubească. 

FRUNZĂ VERDE ȘI IBAR VERDE. 

T'runziă verde și iear verde . 

Ce-am iubit nu să mai vede; 

= Cit să cat-prin earbă verde, 

Prin grădini şi prin livede 

Și prin cositură verde. 
Cătă-i iearba cite-un fir 
Și găsii un trandafir, : 
Trandafirul Domnului .. 
“Cu mirosul dorului. 

FRUNZĂ VERDE DE RĂCHITĂ, 

Frunză verde de răchită | 
„Casa ta-i descoperită, 
Mie-mi pare şindilită, - 
Casa ta ie risipită. 

- Mie-mi pare zugrăvită, | 
Că dragostea de. nevastă,_ 
Ca garofa din fereastră, 
Bate vintul cam. din jos, + 
Uwmple casa de miros,-. -
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Dragostea de fată mare 
Ca, garofa din carare, . 

Bate-un vint miroasă tare. . 

TULPĂNAŞ CU DOUĂ FEŢE. 

Tulpanaş cu două fețe 
* Dragostele-s cu blindeţe, 

“Tulpanaş: cu două flori 

Dragostele-s cu. fiori. 
Dragostele cele mari 

Stau în drum ca doi talhari, 

Dragostele cele -mici 

Stau în drum ca doi voiniti. 

ia 

FRUNZĂ VERDE MERIȘOR. 

Frariză verde merișor ; 

„De ţii dor, de nu ţii dor, 
. Trimete-mi gura odor, -- 

“Intro frunză de bujor, 

„De la deal de curătură - 

Șueră badea din gură 

„Și-l cunosc pe şuerat, 

Că mi-e badea fermecat; 

„Dar cine Pau - fermecat ? 

Șapte fete dintrun sat, 

Ș'o nevastă cu barbat,
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Stricăţică de varsat, 
„ȘI cu haz la sărutat; 
- Dar cu ce Tau fermecat, 

Cu sulcină 

- Din grădină 

Apă lină, 

> Din fintână. | 

Mătiăgună  .- 
me cea bună. - 

FRUNZĂ y ERDE MARĂGIOSE. 

Irunză verde mărăciune ! 
“Cu amar trăesc pe lume; 
Cu amar şi cu dur ere, 
Vieaţă făr de mîngăere - 
Dragoste făr de plăcere, 

= 

  

“FRUNZĂ VERDE $:0 LALEA. : 

Frunză verde şo lalea 
Nu-ini lega maică lumea, 
Cu cine nu mi-i voia, 

„Ci mi-o leagă,, maică leagă, 
„Cu cine mi-i lumea dragă, 
Dă-mă maică după drag, 
Să-mi fie in pămînt. larg. 
Nu mă da după urit
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Şi m& dă la casa mea. 
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Că mi-a fi șin pămînt strâmt 

Mai fă maică,. ce-i putea 

Nu mă da maică pe deal, 

Că să face griul rar 

Și iearba. numai hotar,. 
"Ci mă dă maică pe şăs, 

Că se face griul des. 
Şi iearba numai ovăs. 

pi 

FRUNZĂ VERDE DE SECARĂ. 

Frunză verde de. secară, 
Cînd. dă soarele'm. de 'sară 

“Giîndurele m& onioară. 
Frunză verde trei zmicele, 
Ce să. fac. inimei mele,  - 

Să uite de, ginduri rele. 
fo 

„ FRUSZĂ VERDE RUG DE MURE. 

Frunză verde rug de mure - 

Ce mi-i drag mie. pe lume, : 

Cărăruşa din pădure | 
Pardosită, cu. alune, 
Pe de lături cu căpșune, 

.
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Merg fetele după mure. 
Noi cintind tăiem 'nuele, 

“Doar ne-om întilni cu iele. 

FLORICICĂ ALBĂ:ALBASTRĂ, 

— Floricică albă-albastră 

Ce-ai crescut în calea noasțră, 

Așa naltă. subțirea | 

Tocmai! de potriva mea. 

Floricicâ de pe șăs, 

Team îndrăgit de- pe mers; 
Că ţi-i mersul leganat, 

La inimă mi- ai picat. 

— Cum dragă nu ţi- -0i pica ; 
E Dacă tu îești. partea mea. 

  

| BATE Via UL VISCOLEȘIE. 

Bate vintul viscoleşte, - 

”- Dorul tău mă: “prăpădeşte, 

Casa ta-i descoperită 

Mie-mi pare aurită, 
Casa. ta ce-i risipită 
Mie-mi pare zugrăvită, 
Bate vintul” vălurele 

N Şi-mi aduce-un dor șo jele ; ; 
De pe la mindrele mele.. 
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FRUXZULEANA NUCĂ SACĂ. 

Frunzuleana nucă sacă 

Hai puicuţă la prisacă, 

Să mîncăm miere de roi, 

Să ne iubim amândoi, 

FRUNZULEANA DE NAGARĂ. 

„Frunzuleana de nagariă 

La, Cristești între hotară, 

Cîntă-un cuc de să omoară, 

Pentru-o puică bălăoară. 
La. fintîna din răzoară, 

Beit voinicii de s'omoară 

“Pentru-o puică bălăoară, 

- „FRUNZĂ VERDE DE HARBUZ. 

„Frunză verde de harbuz, 

Cite flori pe coastă sus, 
Toate mîndra, ni le-au strîns, 

Și le-au “făcut mănunchele | 

„De le-au pus în sin la piele, 
Doar i-ar maj, trece de jele



FRUNZULIȚĂ LOZIOARĂ. 

— Frunzuliță Jozioară 
Măriucă Mărioară, 

Ce ţii gurița amară. 
— Am mincat bade-o căline, 

Să. nu mă sărute nime 

“Și cine nva săruta, 
De mine n'a mai scapa. 

FRUNZULIȚA TREI MIGDALE, 

„Frunzuliţa trei migdale 
Floricică de pe vale. 

Ce te usuci. aşa tare? 
Frunză de rourusca 

Cum focul nu m'oi usca 

Cind n'am fraţi se mi'ngrădească, 
Nici surori să mă plivească, 

Nici „părinți să mă privească, 

Iuima să-mi răcorească. . 
Floricică albă albastră, 

Dragostea ni să stricase. - 

Floricică albișoară, 

S'aii tocmit dragostea ieară. 
E
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FRUNZĂ VERDE PELINIȚĂ. 

Frunză verde peliniță 

Vin la neicau grădiniță, 
Vin la neica la'isvoară, 
Să culegem lăcrămioare, -) 
Tu să-mi pui îu pălărie, 

leu în gițe aurie. 

Peste Prut în vadul rău, 

Face-sar un pod mereu : 
Si treacă şi bun şi rău, 

Să trec ieu 
Cu puiul mieu. D 

TRUNZULEANA ȘO LALEA. : 

Frunzuleaua ș'o lalea 

Sarmana inima mea: | 
lear au prins a mă durea, . 
„Nu mă doare, 

„Cum să doare, 

Mă doare ne contenit, 

Pentru puiu ce lam iubit, 
Acuma de P'aș avea, - _ 
Ce bine mi-ar mai părea - 
Şi bine aş mai ţinea. 
Numa'n pine și masline 

“ Şi rachiu de tiscovine, 
-Cam trăit odată bine. 
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YRUXZULIȚA STIJĂREL. 

„Frunzulița stejărel 

Citu-i omul tinerel 

Să ţine dorul de iel; 

Dar .de unde'mbătrineşte, 

Dovul'să călătoreşte, . 
Nimărui nu-i trebueşte. 

FRUNZULEANĂ PELINIȚĂ. 

“Frunzaleană peliniţi, 
Liţă, liţă 
Copiliţă, 

Mai an vară sugeai țiţă, 

Șacum dai badei guriță; 
- Guriţă de serutat 

Trupușor de desmerdat. 

= 

  

TRUN ZULIŢA CIMBRIȘOR 

Frunzuliţa, cimbrişotr ” 
Bate murgul din picior; | 
Să-i pun şaua bineşor, 

Și s'o plec unde mi-i dor. 
Hai murgalen pas "mai tare, | 

- S'ajungem în sat cu soare, . 
C'avem puică ca 'o floare, 
Hai murgulen pas lupește, 
„Că mi-o dat puica nădejde.
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Trage murgul la grăunţe, 
Și voinicul la mîndruțe, 
“Trage murgul la popas, 

Şi xoinicul unde a mas. 

FRUNZĂ VERDE Ş 0 LALEA. 

Frunză verde ș?o Jalea 

Amărită-i soarta mea, 
Și n'o ştie nimenea, 
Numai ieu cu puica mea. 
Dragoste făr de. noroc -: 

Știi ca cărţele de joc, 

Unul pune ş şaltul iea 
C'aşa merge dragostea; 

„Las s'o iea, s'o iea, s'o iea 

Câşa merge dragostea, 

N'o s'o ţie colivie, 

ȘI tot la bade-o să vie. 

No sto ţie mchisă 'n casă, 
Și tot la bade-o să ieasă; 

LUMINĂ LUMINĂ TOARE. 

Lumină luininătoare 

Resai mai strălucitoare, 
- Lângă drumul ce mă duce, 

La puicuţa mea cea dulce,



, 
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„Iată dragă cam venit, 

Pleacă gura so sărut. 

S'o sărut odată bine, 

- Să-mi fie pe un an de zile? 
C'apoi iear remii de mine. 

Ciată cucii prin livezi, 

Cintă cîntă de te pierzi ; 

_De-ar cîuta'n a mea livadă, 
S'asculte puica odată. 

= o 

CAT LA LUNĂ. 

Cat la lună, luna sus 

„Cat la jug boii Sau dus: 
- Teu dau fuga după boi, 
Puica mă strigă napoi.! 

Vino bădiţă Ia noi, 

Care mama doi viţăi 
De-or creşte s'or face boi. 

  

FRUNZULEANA LILIEAC. 

Frunzuleana lilieac 

Mare-i lumea, ieu nw ncap, 
M& mier singur ce le fac. 

_Foe în casă nu le-am: dat, 
" Barbatul nu le-am luat, : 
Jear gindesc.pe Dumnezeu, 

> Că de- -acuma să i fac rău,
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Dușmanii, dușmancele, 
„Vrea să-mi puie zilele ; 
"Zilele nu mi-or :repune, 

Că şi eu sînt om pe lume. 

Dorul la Bugeag m&'mbie, 
Dorule nu mă&mbiea, 

Nu-i Bugeagul ici colea. 
Nu știu ?ncit a remiînea, 
Şi cu inimioara mea. 

„A   

FRUNZĂ VERDE DE MATASA. 

Frunză verde de matasă 

Inima mi-i friptă arsă; 

Văzu-i ochi-ţi. negrişori, 
Ce-mi dau săgeți. cu fiori. 

XPam suit în foișor, | 

Văzu-i al tău trupuşor. | 
Şi mi-e rău de- vreu să mor, 
Nimeni nu mă lecuește, : 
Căci inima mea boleşte; 
Numai tu dacă ai vrea, 
Ca cu mina mi-ai lua 
Toată reutatea mea. 

FRUNZULEANA LOZIOARĂ. 

— Frunzuleana lozioară 

Ce ai în gură Mărioară. 

"— Trandafir şi tălioară,



— Dă-mi şi mie Mărioară, 
Ca să mă scot de la boali. 

— Ba, bădiță nu ţi-oi da. 
Aşa cum crezi Dumneata, 

Astă “vară nau plovat, 

Ș'am plătit de le-au udat; 

Cu bani de pe sărutat 
Și plătii de răsădit, - 

Cu banii de pe iubit. 

CE SĂ TAC INIMEI MELE, 

_Ce să fac inimei mele 

Să._uite de gînduri rele. 
Că ce fac nu mai minîne, 
Unde mi-aştem nu mă culc, 
Unde gindesc nu mă duc, 

Că m'am dus asvară-odată, 

Ș'am oftat o iearnă toată. 

FRUNZULEANA BOB. NĂUT. 

Frunzuleana bob năut 

Sub umbra de nuc 

Toate fetele să duc. 

Numai ieu nu mă mai due 
Că măicuța nu mă lasă 
Că-i pădurea deasă.



Și să teme-că m'a pierde,. 
Că-i pădurea verde. 

Toate fetele să trag 
Sub umbra de fag; | 
Numai ieu nu mă mai trag 

Sub umbra de fag ;: 

Că mi-i badea drag. 
, 

FRUNZĂ VERDE MĂRĂCINE. 

„Frunză verde mărăcine 

| Mi-au venit gînduri nebune ; 
-Să-mi ieu cal,şi arme bune, 
Să mă primblu pe-astă lume. 

Să. mă vadă ohi și cine, 
Cam trăit cu puica bine., 
M& cunosc pe” şuerat 
Că sint tînăr ne'nsurat. - 

Purtam cal ne. învaţat. 

Cal negru porumbăcel 

Voinic tînăr sprintenel, 

Pe vremea cireșilor, 

Trecui drumul Ieşului; 

lear la jumatate cale 
M&ntilnii co fată mare, 

Făcui ochişorii roată, - - 
- Văzui peste lumea toată; 

Văzui luncele "'nfrunzite, 

Puicuţele *'mpodobite
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Şi de primblare gătite; 

Numai puiculița mea 

Îmi şedea jos la cișmea ; 
.Slobozea o lăcrămea, 

Cînd ieram cu puica mea 

O țineam de cingătoare 

Ș'o juram pe sfintul soare, 

Și pe sfintele icoane, 

De pe-un altum lume are; 
Spune-mi, spune-mi Dumneata 
De mai ai pe cineva, , 
Spune-mi, spune-mi, nu-l ierta. 

FRUNZULIȚĂ .DE DOI FAGI. 

Frunzuliţă de doi fagi . 
Decit iubire să, faci, 
Mai bine-o boală. să zaci: 
Că-de boală tot te scoli 
De iubire poţi să mori, - 
leste dor şi pe aiurea, 
Ca la noi nu-i nicăirea, 
Ieste dor in alte sate, 
Ca la: noi nu să mai poate. 
Nici nu vine să mă: vadă, 
Ori şi-au găsit altă dragă. 
Nici macar nu vine, ami spune, 
De Şi-au găsit alta lume - 
Mai frumoasă, decit mine,



- Teste dor. şi. de părinţi, 
“Faci ce faci și tot îl uiţi; 

„Dară dorul de bărbat, 
Tare-i mare şinfocat 

La inimă m'au secat. 

MARIȚO DE LA BAŞEU. 

— Mariţo dela Bașeu 
N'ai văzut pe dragul mieu, 

— Leliţo, de Pam văzut, 
“eu nu ţi lam cunoscut. 

"- Pe badea de Vai vedea, 

Tu să mi”l cunoşti. aşa:- - 

"Căci la faţă albine, . 
Şi la păr negru şi creţ; 
Mai de'n sus de gurişoară, 

Trasă-i neagră mustecioară, 

Mai în sus de .ochii lui 

Serisă-i pana corbului ; 

In faţa obrazului O. 
Scrisă-i ruja macului. 

- PRUNZULEANA POAMĂ NEAGRĂ: 

Frunzuleana poamă neagră .. 

„Toţi Botușănii m&ntreabă 
De ce-s tînără și slabi;



Jeu le spun de ce-am slăbit. 

“Cam fost bună de iubit 

Șințăleaptă la cuvint. 

FRUNZĂ VERDE DE SULCIXĂ. 

Frunză verde de sulcină 

Colo'n vale la grădină 
Jeste-o. copilă străină ; 

“Tot: îmi plinge şi-mi suspină. 
Cu pruncuşorul pe mînă. 

Şi tot plinge. și grăieşte, 

Vai de cel care iubeşte, 
Cit oi fi ş'oi mai trăi 

Bulgăraş n'oi mai iubi - 

Că Bulgarul are-un dar, 
Mai întăi ie ca zahar 

Ş'apoi îţi pare amar. 

Așa-mi vine une ori. 

Să beu otravă să mor. 

"Dar mai stau şi mă gindesc, 
La .ce să mă ctrăvesc 
Cind am zile să trăiesc, 
Aşa-mi vine cite-o dată, 

„Să mă străpung c'o' săgeată 
Iear mai stau mă răsgîndesc, 
De ce să mă prăpădesc, 
Cind am zile să trăiesc, 
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FRUNZULEANĂ LĂMĂIȚĂ. 
, 1 

Frunzuleavă lămăiţă 

leşii sara pe uliţă, 
Și-am văzut pe-a mea drăguță; 

Şedea la masă'n portiţă - 
Albă ca o lebediţă, e 
Frumoasă ca o cruciță, 

leu am ris și iea mau ris, 
- Inima mi s'au aprins, 

leu grăii, iea mau arăit 

Inima îni Sau topit. 

Merg acasă suparat. , 
Şi măicuța sm'o 'ntrebat: 

— Dragul. mamei ne'nsurat, 
Ce șezi aşa suparat? | 
-Ori ţi-i foame de mincat, 
Ori ţi-i vremea de'nsurat: 

— Nu mi-i vremea de mincat 
-Ci chiâr “vremea de'nsurat. 
Cam ieșit sara'n pontiţă 

Şam' văzut a mea drăguță ; 

Albă ca o Isbediţă 
Frumoasă ca o cruciţă, 

leu am. ris şi ica n'au ris 
Inima mi s'au aprins; 
leu grăii, iea n'au grăit 

Inima mi s'au topit. 

Iear maica mi-au cuvîntat



N 
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Dragul mamei ne'nsurat ; 

Mergi de sară la primblat. 
lea a ride, tu nu-i ride 

Inima i sa aprinde, . 
Tea a grăi tu nu-i grăi, 

Inima i s'a topi. 
— Ştii bădiţă ce-am visat, 

_Un vis mare minunat: 

Băsmăluţa ta cea nouă, 

Am visat-o ruptin două. 

— Ba, leliţo spui aşa, 

_Că ţi-e ruptă, inima 

„Şi te temi, că te-oi lasa. 

— Nu mă tem, că mi-i lasa 
Că-s albă ca lebada. 
Rumână ca o călină 

Frumoasă ca o grădină. 

Și ţi-am fost drăguţa, ta, 

Nu m tem că mi-i lasa. 

> 

FRUNZĂ VERDE PUL DE NUC. 

Y'runză verde pui de nuc. 
"Geaba m& mai duc la: tirg, 
Că ce cumpăr nu mînînc, 
Cumpăr pine și masline 

3
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„Şi mînînc şi-mi mai: rămîne, 

Maica mă cunoaște bine, 

Că-s cu gindul tot la tine. 

FRUNZĂ VERDE MIEZ DE NUCĂ 

Frunză verde miez de nucă. 

Draga mamei Anghelucă. 

Dacă-ai avut gînd de ducă, 
De ce mi-ai mai zis mămucă. 

Că sara cînd îmi veneai, 

" Mămucuţă, îmi ziceai, 

Inimioara-mi răcoreai ; : 

„Dar de vre-o trei zilemcoace, 

Nici mincarea nu-ţi:mai place, 

Nici acel care ţi-o fâce. 
  

_ 

TUPILUȘ PE SUB CIREȘ. 

Tupiluş pe sub cireș,-. 
Bună-i lelea de-un prilej, 

“Tupiluş pe sub răchită 
Bună-i lelea de-o ispită.: 

FRUNZĂ VERDE LĂMÂTȚĂ: 

Frunză verde lămâiță 

Am avut o copiliță, 

Am lasat'0, să mai crească,
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- Miute?n cap să dobindească. 
"Dar de cînd. o am lasat, 
Copila sau măritat. 
De să mărita'n alt sat, 
Nu iera nici un banat; 

Dar aşa-i în satul mieu, 
Sarmanul sufletul mieu. 

De la mine-a treia casă; 

Of inimioara mea arsă ! 

Tes afară iea mă vede, 
leu. o strig și iea nu crede. 
Îmi trec vieața”n suparare, 
Inimioara rău mă doare. 

VOINIC VOINICELE. 

“Voinic yoinicele 

Trup! de floricele. 

Ochi de viorele, 

Dacă vii la noi, 

Să nu vii tăcînd. 

„Să tii 'gomonind, 
Cu gomon de om.. 
Să te-aud prin somn 
Și să nu vii prin șură, 
Cu liuleaua?'n gură, 
Liuleaua-a jări, 
Puica te-a zări, 

"La tine-a veni. 
i
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FRUNZULEANA TREI GUTĂI. 

— Frunzuleana trei. gutăi 
Trei gutilie, trei lămii, 

Geaba. puică mt mingii 
Că, de mine-o să rămii, 

Ca la .maicăta dimntăi; 

Cu capul pe căpătii” 

Căpătăiul tău de pene 

Şi cu trupul, plin de jăle. 
Frunzuleana trei gutăi 

Trei gutiie, trei meri verzi 

„Geaba puică m& desmerzi, 
„Că de mîne-o să mă pierzi; 

Pintre flori pintre livezi. . + 

“Prunzuleana pui de nuc 

Vine vremea să mă duc, 

Teu mă duc pe drumul mieu . 

Tu rămii cu Dumnezeu. 

“Teu mă duc pe drum cîntînd, . 

Tu vămii pe loc plingind, . 

Cu piciorul legănind. , 

“De la inimă oftînd. 

— Tu te duci bade sarace, 
Ieu cu dorul tău ce-oi face. 

— Mingăiete puică bine, 

c
t
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Că mai sînt voinici ca mine. 
— Macar fie cit frunza, 

Dacă nu ieşti Dumneata. 

  

FRUNZULEANA MĂCILŞ. 

Frunzuleana măcieş | 

Măi bădiţă Gheorghieş. 
- Bătutu-i drumul la Ieş 

Mai bătut la Bucureşti. 
Mă rog să nu zăboveşti; 
Că de-i zăbovi o lună, 

“Mî-i găsi pe deal nebună, 

Băsmăluţa ta pe mînă 
“Culegînd la mătrăgună. | 

De-i zăbovi pân la toamnă, 
Mi-i găsi uscată coarnă, 

Că de-i zăbovi un an, 

Mici găsi moartă?n divan 

Şi de-i zăbovi mai mult, 
Mi-i găsi moartă'n pămînt . 

- Şi te las cu jurămînt, 
Ca să-mi treci pe. la mormint ; 
Să-mi dai țerna într'o parte, . 
Să-mi vezi moartea cu dreptate ; 
Să-mi iei pinza de pe-obraz, 
Să-mi vezi moartea cu: necaz.
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DE CÎND PUIUL MI S'A0 DUS. 

“De cînd puiul mi stau dus, 

Floare verde n'am mai pus; 

Chiar de-am pus, am pus uscată 

Că doar ar veni vre-o dată . 

Și mi-am pus?o vestejită 
De toată lumea vorbită, 

FRUNZĂ VERDE DE SULCINĂ. 

Frunză verde de suleină - 
Cole'n' vale la grădină, 
Am o. tufă de: drughină. 

Bate vintul ş'o alină -.. 
Din virf pănăm rădăcină. * 

Ș'o picat drughina jos, 

Și n'a mai fi cum au fost. 
Cind ie. floarea naramzie, 

„Ştiu că badea a să-mi vie. 

  

FRUNZULEANA IEARBĂ VERDE. - 

Frunzuleana iearbă verde 

De. cine mi-i dor și sete, 
Departe de mine şăde; 

„Dar de cine-mi-i urit, 
'Chear ş'asară lam văzut; 

Cu:basma neagră la git, 

,
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Şi mi-au părut mai urit, 

De omul, care mi-i drag,. 

Zăce boevescuri fac, 

Dar de cel ce mi-i urit 
Fac un ceas și-mi pare mult. 

+ 

FRUNZĂ VERDE FRUNZA STEGIE. 

Frunză, verde frunza stegie 
Vieaţa mea. spre moarte merge. 
Şi n'am cu cine-o petrece. | 

OF! leliţă 
- Masghioliță, 

Teşi afară la portiță, 

Doui vorbe să-ţi vorbesc, 

Inima să- mi răcoresc : : 

“De la una păn la două, 

Tot aştept o vorbă nouă! 
De la două păn la trei. 

Tot -aştept puică să vii, 

„De la trei şi pân la patru, 
Tot aştept puică la poartă, 

De la patru păn la 'cinci 
Tot te-aştept puică pe aici. 

"De la cinci şi păn la șese 
Tot aștept, puica nu iesă. 
De la șese pân la șepte, 

„Mi-au ars gurița de sete. 

,
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De la șepte păn la opt 
Of! inimă nu mai pot. 

De la opt şi păn la nouă 
Mi s'au rupt inima'n două; 

De la nouă pân la zece 

- Teată, că și noaptea trece 
Și nam cu cine-o petrece. 

"Of! leliță Marghioliţă, 

Ieşi afară la portiţă, 

Două vorbe să-ți vorbesc, 
Inima să-mi văcoresc: - 

- Fă-ţi gardul de priminoc 
Cu șteble de busuioc 
Cu streșna de uriioe 

„Şi de_ verde brebenoc. . 
Cînd oi trece să-i dau foc, 

„Să mai parte, nici noroc 

„Că nai stătut intrun. loc. 
  

FRUNZĂ VERDE LEUȘTEAN. 

Frunză verde leuștean 

La poarta lui Todirean, 

-* Oreşte-un măr 

Și crește-un păr,. 

Creşte, creşte, 
“Immugureşte, -. 
Mugureşte, | 
Incăpușăşte,
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_ Căpuşăşte, - 
"Infrunzăşte, 
Şi'nfrunzăște, . 

Şi mfloreşte. 

Toader zace și boleşte, 

-Cătră maicăsa griiește, 
Plătește la clopotari, 
Să tragă clopote mari, 

Să resune văele,. 

S'audă şi mindrele.: 

x 

“TRANDAFIR MÎNDRU ROTATI 

Trandafir mindru rotat. 

Ş'asară; te-am așteptat; 
Dacă văzui că nu vii, 

Pusăi dorul căpătăiu, 

Şi cu abturi m&nvălii, 
De doru-ți mt răcorii. 

IEATĂ MAICĂ. VOINICU. 

Ieată maică voinicu 
Cum îmi: cere inelu, 

leu îi zic că nu Voi da; 

el zice, că m'a lua, 

„Cînd aș şti, că mar lua 

Singură m'aș spinzura ;
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In mijlocul cimpului, : 

“In creanga sovirvului, 

- In drumul voinicului. - 

, 

, 

FRUNZULEANA IEARBĂ MARE. 

Frunzuleana iearbă mare 
Ciudămi-i şi rău îmi pare, 

Cau venit Moldova mare 
= Şau venit, pănin portiță 

„Şi mi-au rupt o garofiţă ; 
Care mi-iera mai drăguță. 

  

- FRUNZULEANA 1EARBĂ GRASĂ! 

„ Frunzuleuna iea'bă grasă 

„S'o dus bădița la coasă, 
A cosi iearbă cu îlori 

Ş'a veni la sibători . , 
Șa cosi icarbă cu rouă « 

i s'a rupe coasa'n două 

Ș'a veni la alta nouă. 
  

BULGARAȘ DE GHEAȚĂ RECE. 

Bulgaraş de gheață .rece 

“Taide soră mă petrece, 

-Păn în fundul grădinei. . 

— Petreacă-te streinii, 

)



De-acum cu iei o să fii. 

— Haide soro Dumneata - : 2 

De streini m'oi sătura. Sa 

Haide frate Dumneata, 

Cum inima te-a lasa, 

Pănă'n fundul grădinii. 

— Petreacă-te străinii, 
De-acum cu iei:o să fii. 

-— Vin măicuţă Dumneăta, 

Cum inima, te-a lasa. 

— Petreacă-te streinii, 

De-cum cu iei o să fii. 

— Busuioc cu trei stebluță, 

Te-oi petrece ieu puicuţă. 

1 

FRUNZĂ VERDE Di MOIIOR. | 

Frunză! verde de mohor, 
Dă-mi Doamne moarte să Mor, 

Pe braţele cui mi-i dor; 

Dă- -mi Doamne boală să zac, 
Pe braţele cui mi-i drag, 

Frunzuliţa de căline. 
“Ce-am să mă fac vai de mine; =: 
leu mă. duc, puica-mi rămîne, Îi 
leă-mă dragă, și pe mine 
„Că la drum ţi-oi prinde 'bine, 
lear de-i vedea că ţi-i greu,



| 
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Fă-mă lumînări de său, 
Şi mă punem sinul tău. 

"De-i vedea că mă topesc, 

Suflă să m& răcorese. 

FOAIE VERDE IEARBĂ GRASĂ. 

Foaie verde iearbă grasă 

Cine iubeşte și lasă 
Blestemat să n'aibă casă. 

Aibă casa, racului 

In fundul bulhacului 

- Şi hrana giudacului 
In vîrful copacului - 
Şi odihna șărpelui, 
In crucele drumului, 

In calea voinicului 

“FRUNZULEANA DE SACARĂ. 

Frunzuleana de sacară 

„Rară-i luna de cu sară 
Că dacă ieu moi culea - 

„Ori îi răsări ori ba 

Tiă doua ciasuri de noapte 
Inimioara mi să bate. 
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FRUNZĂ VERDE DE RASURĂ. 

Frunză verde de rasură, 
Mă suii la tăietură, 

Sub un fag cu umbră bună 

Şi mă uităi înapoi, 
Să văd ce ie pe la noi 

Și bădița îmi dă foc, 

Stăi bădiță nu da foc. 
Cam semănat busuioc, 

Atunci să ai cununie 

Cînd ţi-oi pune'n pălărie 

Ş'atunci să ai tu drăguță 

„Cînd oi face tot stebluță 
Şi ţi Poi da în minuţă. 

  

FRUNZULEANA RUG DE MURE. 

Frunzuleana rug de mure - 
Ce mi-i drag mie pe lume 
Numai crișma din. pădure 
Tăcuti din nouă birne 
Să beu vin să mînîne pine 
Cu drăguța lîng gă mine. 

  

* li 

SĂ TE DUCI BĂDIȚĂ DUCI. 

— Să te duci bădiţă duci 
Pân ce-i cădea rob la Turci 
De la Turci că nu-i scapa -
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"La catane te-or lua. 

„De la catane-i scapa 

Pe murg îi îricaleca 

Murgul tău ţi-a poticni, 

- Mina dreaptă ţi-a sclinti 

Şi cea stângă ţi-a frîngi; 

Să ştii, că te-am blestemat, 

Pai iubit şi mai lasat, 

Cu prune mititel în brăţă 

Cu lacrămele pe faţă. 

Să te duti bădiță duci, 
Pe uliţa arminească 
Cu căruța jidovască 
Şi toți să te miluească. 
Să vii şi la pragul mieu, 
Care-i dat de Dumnezeu 

Să te miluesc şi ieu, 
Co cojiţă de malai 

Uscată de nouă ai. 

- Şi co rufă Jepadată, 

De cînd iera maica fată. 

"Să ştii, că te-am blestemat, 

“Mai iubit şi mai lasat, 

Cu prunc mititel în" braţă 
Cu lacrămile pe faţă. 

“Să te duci bădiță duci, 

Să te duci, să te tot duci, 
Să te duci prin nouă ţări, 

"Şi să faci nouă ficiori,



Opriţi pe la închisori. 

Ş'apoi la spinzurători 

Și la urmă-o copiliță, 

Să te poarte pe uliţă, 

„Săţi care apă'n temniţă, 
“Să ştii că te-am blestemat, 
M'ai iubit şi nai lasat, 
Cu prune mititel în brață 

Cu lacrămele pe faţă. 

-— M'aș duce, m'aş duce 
Dar mii caleam cruce 

Şi nu pot răsbate, : 

De străinatate, 

Străinel ca spinul 

Amar ca pelinul. 

LA IEȘI LA SFÎNTUL SPRIDON. 

La leşi la Sfintul Spridon 

lubiam eu credință-un om ; 
Maică-mea cind au ştiut, 
lea la frați că m'au pîrit, 
Fraţii cînd au auzit. îns 
Intro ladă mau trântit ; | 
Iear pe ladă-au. pus lacată 
Şi. de-asupra stilp de piatră. 
Şi mă uitam din lădiţă,
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Vedeam îlăcăi și fetiță, 

ME uitam și tot priveam, 
Inima - de-mi răcoream. 

FRUNZĂ VERDE CIMBRIȘOR. -.. 

Frunză verde cimbrişor, E 
„Bate murgul' din picior, 

Să-i pun șaua binişor Ă 

Şi să plec unde mi-i dor; 

De-aș ajunge simbăta,. 

Să pun şaua.pe murga 

Și să-mi văd ibovnica, - 

Cum mi-o ține maică-sa. | 

„ FRUNZĂ VERDE CUIȘOARE,. 
7 

-Frunză -verde cuişoare | Pi 

„Teu șasară am fost calare, | i 

Pe la portiţa matale” 
Şi ţi-am zărit rochiţa . 
Şi mi s'au-ars inima, 7 
Că ţii faţa albişoară 
Şi gurița rumioară, . 
Trupul ţi-i împărătesc 

Și-aș vrea să te ispitesc. 
De ieşti fată _ 
Ori -nevastă, , De 

- 7



Ori floare de primavară 

Cine te-a iubi să. moară. 

-Pe sub lună pe sub stele 
Merg cîrduri de păsărele. 

leu gindesc, că-s păsărele 

Da-s chiar gindurele mele. 

De-aș găsi pe cineva | 

Să-i dau şi cămeşuica. . 
Să-mi puie mina la cap, - 
Să m&ntrebe de ce zac. 

Că nu zac de nici un rău, 

Ci numai de-aleanul tău 

Din vremea aratului 

Pănăn a caratului, 

De la-pusul viilor 

Păn la scursul buţilor. 

  

YRUNZULEANĂ PUL DE NUC. 

Frunzuleană pui de nuc 

Batăte-ar pustiea cuc,. 
Cum n'am pușcă, să te mpușe 

Nici pistol 

Şă te omor. | 

"ŞI cu untura din tine, 

Să potol inima'n mine. * 

Inima: mi-i friptă arsă,
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După cel ce-i dus de-a casă, 

Inima : mi-i arsă scrum, 

După cel ce-i dus la drum. . 

FRUNZĂ VERDE TREI ZMICELE. 

Frunză verde trei zmicele 

Dragă, şi iear dragă, 

„De la vale fintinele, 
Ciîntă două păsărele, 
Cintă și să tînguesc, -- 

De iubire'şi pomenesc. 

Vîntu! bate vălurele, 

Şi-mi aduce dor şi jele. 

FRUNZĂ VERDE ȘO LALEA. 

Frunză verde șo lalea 
Trei cucoşi negri cînta. 
Trei voinici se deșştepta, 

Pe ochi negri să spala,: 

Şi la grajdiu-mi să ducea 

. Murguşorii înşala : 
Şi la luncă imi plecă. 

Iată-un pui de vidră neagră, 

Dau-cu puşca să aleagă; 

Staţi voinici nu mE'mpuşcați 
Mai întăiu mă ascultați:
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Că nu-s pui de vidri neagră, 

“Ci-o biată fată saracă, » 
Şi m'aș ruga '"Dumitale 
Ca la la un frate mai mare; 

Mama tata ce făcea, 

— Mama pîne îţi 'cocea, 

După tine să gătea 

“Tatu-ţi caii poteovea, 
După tine să gătea, 

— Şi naș ruga Dumitale, 
Ca unui frate mai mare. 
Mamei tatei spune-așa: 
Mama. pîinea să mînince, 

Tata potcoavele strice » 

Și să-mi ieie zestrea toată, 
La hotară să mi-o scoată. 

Ş'acolo între hotară, 
Vreu să-i, deie, foc și pară 
Că noi am fost potriviţi, 
Ca .doi zarzari înfloriţi 
Și răsădiţi la isvoară, 
Cine-a bea apă să moară 

- Să bee duşmanca mea, | 
Să plesnească fierea'n iea. 

' 
  

BATE VÎNTE PINTRE MUNȚI. 

Bate vînte pintre munţi, 
Adă-mi dor de lă părinţi ;
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Bate” vinte pintre brazi 

_Adă-mi dor și de la fraţi; 
Bate vînte.pintre flori, 

- Adă-mi dor de la surori. 
Corbi, corbi, corbişor, 

Ce tot ţipi aşa în sbor?. 
„Ce tot ţipi şi croncănești 
“Inima de-mi amărăști,. 
_Au ţi-i. foame, au ți-i sete 
"Au dorești de codru verde? 

Nici mi-i foame, nici mi-i sete; 

Nici dorese de codru verde, 

Ci-aș iubi o copiliță 
„+ Cu suflet şi cu credință. - 

i 
FRUNZULEANA MĂRGĂRIST, 

- Frunzuleana mărgărint,- 
“De-amărit şi necăjit, 

Nu -văd iearba pe pămînt 
Nici luna pe cer mergind. 

“ Resai lună mai” degrabă, 
“Să se vadă prin livadă, 

+ 

Si-mi cosese pelin cu iearbă, - 

“Să dau puicăi. să-mi desfacă, 
— Na-ţi puicuță-un leu bătut , 

„Şi-mi desfă 'ce mi-ai fâcut. 
— Macar să-mi dai şapte lei 

As 

=
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“Nu ţi-am fâcut ca să piei, 
Ci ţi-am făcut să mă iei. 
Cind mă uit la casa ta 

"Mi să rupe inima. 

" CUGUŞORULA 

Cucuşorule 
„Arzăţi penele, 
Ca inima me 

Şi de jale grea 
Să nu poţi cînta, 
Dar așa tu cînți 
Jalea-mi n'o asculţi. 
“Frunză şi de nuc - 

O pif de cuc, 
păzea de-aş avea, 

rr ot Cum te-aş impuşea; 
Cu untura ta, 
leu că mi-aş lega 

Inimioara. mea. 

FRUNZĂ VERDE DE HARBUZ. 

„Frunză verde de harbuz,. 
La cît mintea m'au adus; 
„Numai la suspin şi plins” 
Și la dragoste pe-ascuns, 
Cit suspin ieu pe ascuns,
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„Ştie Dumnezeu de sus. 

Părinţii mă urgisăsc, : _ 

De-aș vrea să mă prăpădese. 

FRUNZĂ VERDE ȘI IEAR VERDE. ' - 

Frunză verde și iear verde, 

"Ce-am iubit, nu să mai vede, 

Cit să.cat prin iearbi verde 

Ia Prin grădini şi prin livede 

| Și prin cositură, verde. 

Cătăi iearba cîte-un fir 

Și găsii un. trandafir, 

Trandafirul Domnului 
Pi Cu mirosul dorului. 

FRUNZĂ VERDE LILIEAC, 

" Frunză verde 'lilieac 

Bată-l vina de gîndac, 

C'au mîncat frunza de fag; 

Mau lasat să odrăslească, 

“Fetele să se umbrească,  - 

Flăcăii să se rotească.
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FRUNZĂ VERDE IEARBĂ NEAGRĂ. 

- Frunză verde iearbă - neagră 

" Gîndul micu pe unde-aleargă, . 

„Nu-i pasăre să'l întreacă, 

Nici cal bun, ca să'l ajungă, 

„Numai puiul dacă-ar vrea, 
_:Ca, vîntul “Par înturna. - 5 , 

> CÂNTĂ CUCUL PE BUTUC. 

Cîntă cucul pe butuc 

Vine vr emea -să mă duc; ; 

Bate. murgul din picior 

"Să-i pun şaua binişor, 
Ca, să plec unde mi-i dor, 
La deal cu fiori mă ducea; 

Să văd puica-mi ce fâcea, 
Stratul cu flori îl plivea,- 

__ Butcă verde zugrăvea. 

Şi la mine să gindea. 
. -Oucule de pe pădure 

Du-te la puica de-i spune, 
- La, mine:să nu mai vie; 
-Pe mine cînd m'a, vedea. 
De mare jale s'a'mplea. 

1
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FRUNZULEANA PUI DE NALBĂ. 

| Frunzuleana pui “de nalbă 

" Răsai lună, mai de_grabă, |. 

Să-mi cosăse pelin cu iearbă, . 

Să dau puicei, să-mi desfacă, 

Macar să-mi dai zăce lei, 
Nu ţi-am făcut ca să piei; 
Ci ţi-am făcut să mă iei. 

  

FRUNZULEANA RUG DE MURE, * ă 

Frunzuleana rug de mure 

" De-ar fi drumul prin pădure, 

"M'aş duce cu puican lume; - 
Dar mi-i drumul. prin oraș, 
Tot măntreabă de r&vaş. 

Doi. m&'ntreabă, 

“Doi mă leagă. 

Doi cu gura mă disleagă; 

- De ce puicuța mi-i dragă: 

"Dar an vară unde-am fost, 
Unde-am fost am păgubit, “. 

. Mam culeat ș'am adormit. 
-Şărpe alb că au venit . 
Jumatate m'au sorbit, 

Jumatate nu mă poate, 

De chimir cu ţinte late. 

_—-Vină maică de mă scoate, 
Viră 'mîna'n jumatate -- 

7
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Şi mă scâpă: de la moarte. 
— Ba, drăguță nu s& poate, “ 

A da Dumnezeu un bine * > 
Şimi va, da fecior ca tine. 

— Vin tu a :mea, sorioară, 
_„Floricea de primavară, 
Viră mîna jumatate 

“Şi mă scoate de la moarte | 
.— Ba, bădiţă nu să poate. 

A da Dumnezeu un bine, 
Şi-mi va da frate ca tine 
— Vin tu a mea puiculiţă ; 

Care mi-ai fost cu priinţă, 

Viră mîna'n jumatate, 

„Şi m& scoate de la moarte 
— Mina toată. oi viri, 

Fără mină pot trăi, 

Fără tine-oi nebuni. 

„FRUNZĂ VERDE TREI ZMICELE,. 

Frunză verde trei zmicele 

Măi băete,măi muntene, 

Vină sara mai de vreme, - 

Leagă calul la zăbrele . 

Şi-i dă fin cu floricele 
Şi apoi cu viorele” | 
Moară. duşmanii. de jele, - 

Intr&n casă, nu. te teme, :
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Vin la maica de mă cere, 

De m'a da, de nu ma da, 

Pe fereastră -ne-om fura, 

La lună ne-om. cununa, 

CÎNTĂ CUCUL PE MĂLUȚ. 

„Cântă cucul pe măluţ 

Am un pui la Cernăuţi 

Cînd aș şti.că ar veni -- 
Ca o floare m'aș găti. 
Frunză verde şi de. nuc, 

Vine vremea să mă duc, 
Dar mai stau un an pe loc, 

Să-mi pun strae “trupului, 

Ca şi frunza codrului. 

az 

PF RUNZĂ VERDE TREI ZMICELE. 

Frunză, verde trei zmicele | 

In fundul grădinei mele 

Cîntă două păsărele, 

Una cînti?n glas mai gros, 

Pentru-ăl nostru trai frumos, 
Alta cîntă?n glas subțire. 
Pentru-a noastră despărțire.
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"FRUNZĂ VERDE DOI BUJORI. 

Frunză verde doi. bujori . 
Aşa-mi vine une-ori, 

Să mă suiu pe- munţi cu fiori 
Să-mi cat fiaţi, să-mi cat surori,. 

N'am cui să mă jăluesc, 
Inima să-mi „răcoresc. . 

Căci de vr-o trei zilen coace 
Sînt mihnită, puiul tace ; 

De-ar fi pieatră, s'ar preface 

"Şi la mine s'ar întoarce. 

Pentru-a noastră 'nstrăinare 
- Arde-un foc şi mic şi.mare, . 
- De-mi -arde inima tare,, 

7 

= 

FRUNZĂ. VERDE POAMĂ GOARNĂ. 

“Prunză verde poamă coarnă” 

lea vezi puică, iea vezi dragă, 

“Noi am fost doi pui iubiţi, 
Ca doi zarzari înfloriţi, 

-La isvoară răsădiţi - 

Şi” isvoarăle-a secat, 

Şi zarzarii s'au uscat, | 
Și noi ne-am înstrăinat. - . -
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FRUNZĂ VERDE DE LALEA, 

> Frunză. verde de lalea 
Nam a. trăi cit lumea, 
Am a trăi o zi două 

Şi m'oi trece ca o rouă 
Şi vă las lumea tot vouă, 

FRUNZULEANA DE-ALIOR. - 

— Frunzuleana, de-alior | 
— Ori de mine nu ţi-i dor? 

„2 — Dor mi-i puiule de tine” 
„> — Dar de ce nu vii la mine? 

— Aş veni şi n'am. cu cine, 

Dușmanul calea-mi aține, 

" Şintre noi un deal Yo vale 
Strică dragostele tale. 

“Şi pe deal doi păltinei 
Şintre noi doi oameni răi 
Și pe vale-s floricele 

“Şintre noi femeie răle. 

„FRUNZĂ VERDE POAMĂ NEAGRĂ. 

Frunză verde poamă neagră 

2 Ottusţi=i lumea de largă 
Nu găsesc o puică dragă, 

Inimei mele să-i placă,
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Numamm-tirg la Movilău | 
Am găsit un chip cal tău, 

ȘI de-acolo de pe loc 

M'am aprins-şi ard în foc. 
"Ard în foc, apa nu'l stinge 
_Inima-mi strigă și plinge. 

Strălucita. pintre stele, 

Iubita înimei mele 
“Cum-am trăit într'o vreme 
De lume'ntregi iera jele. 
Căci am fost doi pui iubiţi 
Ca doi zarzari înfloriţi 

„La isvoară răsădiți 
Şi isvoarăle-au săcat, . 

: Şi zarzarii Sau uscat - : 
Şi noi ne-am înstreinat. 

' 

FRUNZĂ VERDE CUIȘOARE. - 

Frunză verde cuișoare 
„De la curte mai la .vale, 
_Cură apă pe carare... 

Apa cură 

Peatra sună, - 

“Teşi Sultană 
De-mi 'dă gură. 

Şi-mi dă gură, 
Cu măsură,
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Să-mi fie pe-o săptămină. . 

Şi-mi dă gură de calare,. 

Să nu-mi pară drumul mare. 

FRUNZĂ VERDE DE NAGARĂ. 

Frunză verde de nagară 

Ici la noi între hotari, 
„Sînt doi nuci cu frunza rară; 

"Şi fac nuci dulci și amară 
"So strinş toţi cucii din țară 
Și cîntă de se omoară. 
ȘI cînd încep a cînta - 

Frunza 'ncepe-a se lasa. 

Şi încep cu glas subțire, 
Pentru a noastră dispărțire, 

Cam. trăit odată bine. 

Şi încep cu glas mai gros, 

Pentru-a nostru trai frumos 

Ce az ii putregăios. 
N 
N 
  

" FRUNZULIȚA PUI DE NUC. 

Frunzulița pui de nuc : 

Jeată.. dragă plec m& duc 

Dă-mi guriţa s'0 sărut 
S'o sărut. odată bine 
Să-mi fie pe-un an de zile. 
Ieu mă duc pe drum cîntind



a 

“Tu. rămii pe loc plingînd, 

_De ce. n'au dat Dumnezeu - 

„Ce-oi îubi să fie-al mieu, 

“De ce n'au lasat Hristos 

- Să ia frumos pe frumos, 
Dar iea frumosul pe slut 

Şi-s trec vieaţa cu urit. | 
- Pelin beu, pelin mînîne 

-. Pe pelin sara mă cule, 
Dimineaţa cînd mă scol 

„Pe ochi cu pelin mă& spăl. 

PASĂRE GALBĂNĂ N C100. 

Pasăre galbănă'n cioc . 

Ce mi-ai cîntat de noroc; : 

Vai picaţi-ar ciocul tău 

Că. mi-ai cîntat așa reu. 

LUNG IE DRUMUL ȘI PUSTII. ! 

Lung ie drumul şi pustii : , 
Tot mă,uit şi nu mai vii, | 
Reminere- -ar tot pustiu. 

“Două inimi săgetate. 

Cu lanţuri de dor legate, 
Den voia lor le- -ai lasa _



De iubit s'ar setura. 

Și dacă sar setura 

Singurele s'or lasa. . 

- Ss 

FRUNZĂ VERDE STEJĂREL. 

Frunză verde stejărel 
La poarta lui Costăchel - - 
Creşte-un măr. șun vişinel. | 
“Creşte creşte 
Șimfloreşte, 
Costăchel se bolnăveşte. 

Las să zacă 

Boţ, să'l facă 

Tot au zis-că nu îs dragă, 
"-Să'l întorn cu perina, 

Să'l hrănesc cu lingura, 

„De-i zăce ori te-i scula, 
La mine-i tot de una. 
_Căpeţitori mo'mtrebat 
Dar'aşa răspuns le-am dat, 

Nu-s fată de măritat | 
Nici copilă de jucat. - 
— Ai voie-a te mărita, 

leu dacă-m'oi îndrepta 
* De la barbat te-oi lua. 

Pi 
o rr
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FRUNZULEANA RUG DE MURE, 

Frunzuleana rug de mure 

__ Arzăte-ar tocu pădure. 

Să se facă drum prin tine . 
Să mă duc la mănăstire. 
Să văd cârduri de copile, 

 Să-văd şi copila mea 
„ Acea naltă subțirea, 

Care m'am iubit cu iea 

Din copilăriea mea. 

Cam avut o cărărușă 

Păn la puiculițan ușă ; 
Duşmancele să punea 

Cărăruşa-mi închidea, 

Nici cu pari nici cu nuiele 
Numai -cu cuvinte răle. 

Dare-ar Dumnezeu un vînt 
Să. dea gardul la pămînt, 

Să rămie numai parii 
Să "nţepenească. dușmanii. 

„Dușmanii, duşmancele 
Care strică casele. | 
Și puica ce miau iubit .. 

- Cu totul m'a părăsit. 

Cind mi-iera iea drăgostoasă 
“Imi părea casa frumoasă, 

Şi cu totul luminoasă 
Dar de cind iea m'a lasat;
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Casa mi s'a "'ntunecat. 
Vieaţa îmi pare amară 

Ograda neagră, cerneală. 

  

FRUNZĂ VERDE MĂRGĂRINT. 

Frunză verde mărgărint 

Teişorul a'nflorit 
Florile şi-au scuturat 

Şi iubita m'au lasat. 

" Intrw'n casă să miniînc. 

Minţele. din cap îmi fug, 

Ridic mîna să m&'nchin 

Picioarele nu mă țin 

Parc-aş fi un om bătrin; 
Ies afară, 

Ard în pară 

Merg la cîmp ca să mă stîng, 

„Bate vint, mai rău m'aprind. 
Frunză verde măr domnese 

- Am să mor n'am să-trăiesc, 
De cînd puica mi s'a dus - 
La inimă foc mi-au pus, 

 FRUNZ Ă VE RDE DE MASLINE, 

—Frunză verde de masline 

Jeu mă duc puica-mi rămîne, 

„Ce să fac. s'o ieu cu mine,
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“Macar calea?n jumatate E 

Că nici Plevna nu-i departe, 
— Fă bădiţă ce-i putea - 
Şi mă iea cu Dumneata. 
Fă-mt lumînări de seu 

Și mă pune'n sinul tău, 

Cacolo ieu m'oi topi » 

Şi Dumneta nici nu-i şti.. 

De ţi-i: ruşine cu mine - 
- -Fă-mă briu pe lingă tine, .-. 

De ţi-i ruşine şaşa 

Fă-mă tăfturaș la șa. - 
Mi-i rușine puiul mieu -.. 

„Şi nu pot ca să te ieu. i 1CU 
  

FRUNZĂ VERDE DE MĂR DULCE. 

— Frunză verde de măr dulce. 

Sara bună ieu m'oi duce, 

Mulţămesc de gură dulce. : 
— Stăi puiule nu te duce 

Că te-oi scalda lapte dulce. 

— Macar dragă şin zahar, 

. Dacam. pus șaua pe cal, 

şi mă& duc cu-al tău alean. 

— Spune-mi dragă. ce-ai mîncat - 
— Am. mîncat zahar pisat, 

“Să-ţi spun drept că te-am uitat. 
Şam mîncat și un pui fript,
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Să-ţi spun drept că te-am urit. 
— Spune-mi dragă- ce-ai băut, 
—Am băut apă din Prut 
Să-ţi spun drept că'te-am urit, . 
Şam băut apă din ieaz 
Ca să te las de necaz. 

Șincă biui din fintînă 

Să te las ca pe-o străină, 

„Să spun drept că nu mi-i milă. 
  

FRUNZULEANA SĂLGIOARĂ. 

Frunzuleana săleioară | 

Prea iubită Mărioară 
Te-am iubit un an Șo vară, 

Ş'o lună de primăvară, 
Te-am lasat. pe prispă-afară ; * 

Doi talhari că s'au aflat, 

Și puicuţa mi-au furat. 

Nam cuţit la mina mea 
Pe-amindoi că i-aş junghea,. 
leu cu puica-aș reminea, 

„Cine iubește şi lasă, - 

Da-i-ar Dumnezeu pedeapsă. 
"Cine iubeşte şi spune, 

Dă-l Doamne peste rușine.
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FRUNZĂ VERDE TREI ZMICELE. 

"Frunză verde trei zmicele 
/. Dragă băeţele 

Dacă”ţi trebuie muiere 

Nu fii duşinan casei mele- 

Vin la maica de mt cere 

De ma da, de nu m'a da 
Pe fereastră, ne-om fura ; 

Mi-i duce la casa ta. 

„De te-ai duce n'ai veni 
Să văd cine te-a dori. 

De cînd te-ai dus băeţele 
Nam mai pus masa la, vreme, 

Nici n'am mincat. cu plăcere, 
Nici la git nam pus mărgele, 

Nici în coade floricele, 

„Nici în degete inele. 

— 'Ieși puicuță pănă poartă 
Să vezi ce pui mi te-așteaptă, 
Vin sub poala de cireş -. 

In brață la Gheorghieş. 

  

FRUNZĂ VERDE GRÎU MĂRUNT. - 

Frunză verde grîu inărunt ' 
Merge puiul hăulind 

Şi pe murg de fiu trăgind 

Şăpte țări încunjurind, - 
Murgul paște şi nechează,
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Puica plinge şi: oftează. 
„Stăpinul stă suparat 

Şi pe murg Tau întrebat. 
— Murgule ce nechezi greu . 

Că-încă ieşti la. locul tău. 

Teară murgul răspundea 

Cum stăpîn n'oi necheza, 

Cînd din Nistru până Prut 

Pic de apă n'am băut, 

Ci m legi la chiotoare, 

Şi tu mergi la crîşmă'n vale 
Și bei cu puicele tale.. 
leu rod lut de pe păreţi 

Și tu treci și nici: mă vezi. 

— Macar roade murge piatră 
„Tbovnica să mă vadă. i 

- FRUNZULEANA TREI MASLINE. - 

Frunzuleana, trei masline 
Vine cucul de, trei zile, 

Şi mare unde se pune. 

- Saşază pe-o rămurea 

Aproape de casa mea. 

Cucule pasăre sură 

Nam grăit gură la gură, 

"Ca să-mi cînți pe arătură; 
Tu-mi cîntai pe moșinoi 
Tot a sfadă ş'a răsboi
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— Frunză verde trei Xutăi 
Trei gutăe: trei lămii 
Geaba badeo mă mingii - 
Că de mine-o să rămii. 
— Şezi puicuţă lingă mine .' 
Macar două ori trei zile. 
Cam trăit odată bine. 
— Ba ţi-am zis | 

„Bade=o ţi-am zis, 
” In trezie 

Şin beţie - 
„Să-mi faci rochiă vişinie, 

„Să-ţi fiu dragă. numai ţie“. 

ear tu mi-ai făcut'o verde, . 

„De 'sînt dragă cui mă vede. 

„ De-aș ajunge pănă'n vară 
Să-mi fac rochia roșioară, 
Şi pestelca foc şi pară 
Cine m'a vedea, să moară. 

-   

BADEA PE COSTIŞĂ ARĂ: 

Badea pe costişă ară, 

_Dorule bucată-amară, 
" Teşi de la inimă afară. 
Dorule bucată rea | 
leşi de la inima mea. 

Dorule tu parcă ştii 

De tu tot la mine vii. 
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IN CODRU CU FRUNZA RARĂ. 

In codru cu frunza rară, 
Cintă-un cuc de să omoară. 

Mai în jos la rădăcină, 
Cintă-o pasăre streină. 

Mai în jos pe rămurele- 

Cintă două păsărele | 

Acelea-s mindrele mele. 

FRUNZULEANA 'ȘO LALEA. 

Frunzuleana ş'o lalea 
„ Puicuţo -drăguţa mea, 

Maica ta-i fimeie rea 

Că umblă prin arătură 
Şi cată fărmăcătură, 
Să mă farmece pe mine 

Să mă las puico de tine. 

Dar ieu atunci moi lasa 
Cînd va crește cucuta 
La fereastra maică-ta. 

4 

YRUNZULEANA DE. NAGARĂ. 

Frunzuleana de nagară 

Ră .veste-mi soși asară, 

Că-i bolnavă mîndra ieară. 

Nu ştiu ce treabă mi- aş face,
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Să mă due s'o văd cum zace 

Cu faţa cătră părete 

„Guriţa arsă de sete. 

  

FRUNZĂ VERDE DE HARBUZ. 

| Frunză verde” de harbuz 

Au sburat puiul s'au dus, : 

Nu mi-i ciudă că Sau dus. 

Cum mi-i ciudă că n'au spus. 

Au sburat puiul cu aţa 

Tocmai cînd iera dulceaţa. 
Au sburat puiul cu teiu 

"Tocmai cînd iera temeiu. 

Au. sburat puiu cu cușca - 

Tocmai cînd să trag cu „pușca. 

Of! of!.of! cum de s'au dus 

: Foc la inimă mi-au pus. 

FRUNZULIȚA VIORELE. 

Frunzuli ţa, viorele - 

„La portiţa dragei mele : 

" Răsăritau două stele 

Dar nu-s stele părăsite . 

Ci-s două fiori înflorite, 

Una-i iea şi una-s ieu: 
Dorul iei și dorul mieu..
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FRUNZULEANA SÎNZIENE. 

Frunzuleana sînziene 

De w'ar fi ochi şi sprincene, 

War mai fi pacate grele. 

Ochii și sprincenele_ 
Sint toate pricinele. 

RĂSAL.LUNĂ ŞI SUI SUS. 

— Răsai lună şi sui sus 
Şi du la mindra răspuns, 

Sau să ieasă sau să ştiu 

Pe la.îea să nu mai viu. 

— Răsai lună și sui sus 
Şi du la badea răspuns 
Să iubeascin altă parte : 

Că pe-aici 'nu să mai poate. 

Că atit cât s'au putut, 

“Am fost proastă n'am ştiut, 

“Tinără nam priceput. 

  

-BUSULOC, VERDE SUBȚIRE. 

Busuioc verde. subțire 

Da ce-am auzit Vasile, 

Că vrei să mă lași pe mine. 

„ Dumneata de mi-i lasa 

“leu că altul mi-oi cata,
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- Mai de soi şi mai de viţă 

“Pentru mine-o' copiliță. 
M ai iubit ca pe-o. copilă,. 

“M'ai lasat ca „pe-o străină, 

Mai iubit ca pe-o cucoană, 

M'ai lasat ca pe-o vadană. 

„Să te duci bădiță duci 

+ 

Păn ce-i cădea rob la 'Turci, 

"Cu picioarele?n butuci 

Și cu minelen: “cătuşi. 

_ Rămii mindro sănătoasă - 

„Dacă n'ai fost bucuroasă. 

DE CÎT CU URÎTA:N VATRĂ. 

De cit cu uritan vatră - 
Mai bine. cu mîndra?n şatră, 
Să mînîne pîine uscată, - 

„De cît băut şi mîncat 

Cu uritul după cap. 

4 ————— 

FRUNZULEANA MĂRGĂR INT. 

Frunzuleaua mărgărint 
Badeo cit ieu te- -am iubit! E 
Dar nu vreu să: te mai ştiu, 
Nici la moartea mea -să-mi vii 

N



105 — 

Nici lumina să mi-o ţii, 

Nici crucea să mi-o.săruți, 
Nici în groapă să te uiţi. 

FRUNZULIȚA DE NAGARĂ. 

Frunzulița de nagară 
Dragostea de astă vară 
Uitată-i pe prispă-afară, 

„Ori pe prispă am uitat'o, 
Ori că ploaia 'mi- -au spălat 0, 

Sau tălharii mi-au “furav 0, 

Şi în Prut mi-au aruncat”o. - 

Dar oi strînge rudele, - 

S'adune năvoadele, ” 
Să scoată dragostele. 

Şi ce folos că le-or scoate, 
Dacă-or fi pe jumatate. - 

YRUNZULEANA $O LALEA. 

„—Frunzuleana ş'o lalea 
Puică puiculeana mea, 

Zice maicăta-ţi ceva 

Căci îmi dai mie gura. . - 

—Ba nimic maica nu-mi zice; 

SUR
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Că ştie că gura-i dulce; 

Şi nimie maica nu-mi face 
Că ştie că gura place. 

  

HAIDE MÎNDRĂ SĂ FUGIM. 

Haide mindră să fugim 

„Că pe-aici n'o să trăim. 

Să fugim, să. pribegim 
Că bine ne potrivim. 
Şi la ochi și la sprincene, 
Ca doi hulubaşi la pene. 
Şi la stat şi la catat, 

Ca doi hulubi la sburat. 

  

FRUNZULEANA TREI GRĂNATE. 

Frunzuleana trei grănate 

- Mîndra mea din ceia parte 

Tare ţi-i casa departe. 
Păn ajung mindro la tine 

Noaptea. trece, ziua : vine, 

Oh! iubito! vai de mine 
Ce-am făcut n'am făcut bine! 
Că te-am îndrăgit pe tine. 
Noi ieram cei doi iubiţi 
Ca doi gutăi infloriți. 
Gutăii s'au scuturat, 
Şi noi ne-am înstrăinat.
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-Pentru-a noastră 'mstrăinare, 
Nici pămîntul roadă nare, 

—'Ah, scumpul mieu voinicele 

Unde-s dragostele mele. 

— Noi dragoste ce-am avut, 

Nu ştiu, -de-au luat un vint, - 
Sau: s'au înecat în Prut. 

"Cînd aş şti că s'0 'necat, 
Aș umbla din sat în sat 

Ca pușcașul la vinat, - 
Şaș umbla din ţarăi'n țară. 
Dragostele-aș scoate-afară. 

  

DRAGOSTEA DE UNDE 'NCEPE? - 

Dragostea de unde cepe? 

Vara, din. busuios, verde. 
Dar iearna de unde 'ncepe ? 

“ Chiar din sinul de la fete, 

-De la ochi de la sprincene, - 

De la buze ruminele, - 
De la gitul cu mărgele 

Şi degete cu inele. 

- SARACE DRAGOSTELE. 

“Sarace dragostele 
Cintă ca paserele, 
Dragostele tinerele, -
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Nu.să fac din mere pere; 

- Ci din buze ruminele 

Ce mușcă badea din iele, 

Ca din doi faguri de miere. 

FRUNZ ULIȚĂ TOPORAȘ. 

Frunzuliță toporaș 
Dragul lelei muntenaș, 
Ti-am trimes acest r&vaș, 

„Şi te rog şi te poftesc 

Numai 'singur.să!l ceteşti. 
Spune cine te-a treba; 

Că nu ie la Dumneata, 
Ci la altul careva. . 

Că nu am nici-o putință, 

„Să ies sara la portiţă. 

Că mi-i casa departată 
Peste-o apă revarsată. 
Şi stau duşmanii la pîndă. 

Cît de cît ca să mă prindă. 

Pue-mă la chinuit - 

Că nu mă las de iubit. | 
Cum socoți că moi lasa 
Dacă mi-i dragă himea. 

-+   

FRUNZĂ VERDE LILIAC. 

— Frunză verde liliac - 

Vai de mine ce să fac,
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Bidiţă pe peste” deal, 
Ai veni dară n'ai cal, 

—Pentru'n pui de om frumos 

Vine badea și pe jos. 

  

MULȘĂNMESC LUI DUHU SFÎNTT, 

Mulţămesce lui duhu sfint 

Cam păşit un pas la cîmp, 

Şam văzut o copiliță, 

Numa?n polcă şi'n rochiţă, 
Cu părul lasat pe sin . 

Mau adus la mare chin, 
Cam pe sin și cam-pe spate; 
M'au adus la hal de moarte. 

> 

ARZĂTE- AR FOCUL URIT, 

Arzăte-ar focul unit 

Boală, fără crezămint 

Ră, boală ieşti pe pămînt, 

ACă nimică nu te doare; 

Dar te topeşti pe picioare. 

  

FRUNZULIȚA BARABOL 

Frunzuliţa baraboi 
Ne-au făcut maica pe doi; 

Unul Miercuri, altul Joi,
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Nau avut parte de noi.. 

Frunză verde de nagară 

„Au pornit măicuţan ţară, 

Cu bucceaua subsuoură, - 
Să ne stringă grămăgioară, | - 

Să ne deiemn sat la şcoală. 
Şi a stringe nu ne-au strîns, 

Numai ne-a 'ntărtat la plins. 
Că noi carte-om învăța,. 

Cînd a creşte grîu casă, 

Șa bate cu spicun masă; -. 

Cind a crește grîum tindă, 

Șa bate cu spicum grindă. 
De cît carte-om învăţa, 
„Mai bine ne-om însura.: 

Rasai lună de cu sară 
La puicuța subsuoară. 

  
N 

IRUNZULEANA ROZMARIN. 

“Frunzuleana rozmarin 

Toate trec şi iearăși vin, | 
"Numai badea șal mieu bine; 
Dusu-mi-s'a şi nu vine. 

  

FRUNZULIȚA TREI MASLINE. | 

Frunzulița trei masline -. 
Duţi leleo dorul cu tine, 

Că ieu am de săcerat,
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Doru-aşșteaptă serutat, 

Și ieu am de cosit fin 

Doru-așteaptă strîns Ia sîn. 

  

FTRUNZULEANA LILIAC. 

„ Frunzuleana, liliac 

Mare-i lumea icu nu'ncap, 

Mă mier singur ce le fac. 

Foc în casă nu le-am dat, 

Barbatul nu le-am luat. 

Iear gîndesc pe Dumnezeu 

Că de-acuma să fac rău, 

Dușmanii, dușmancele 
Vreu să-mi pue zilele, : 

„Zilele nu mi-or răpune - 

Că şi ieu sint om pe lume. 

FRUNZULIȚA TREI CÂLINE. 

Frunzuliţa trei căline. 

- Măi Vădiţă pentru tine, 
Multă suparare-mi vine, 

Că măicuţa nu mă lasă 
“Nicăieri să ies din casă, 

La fintiînă 

Nu mă mină 

Pără-odatăn săptămină..
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FRUNZĂ VERDE TREI CASTANE. 

“Frunză verde trei castane 

De la curte mai la vale, 
Sînt trei drumuri $'o carare 

". De neveste tot vadane. 
Au ieşit puiu din cute 

Cu fesul lasat pe frunte, 

au trimes'o sluguliță 
„Să-i deie puica guriţă.. - 

„Puica- nu i-au dat guriţă, 
Ci-au trimes pe-un om bătrin, 
Cu doi trandafiri: în sin, 

. Invăliţi întrun tulpan 

_Să i-i ducă la divan. 
Şi aşa, i-au cuvintat -. 

"Că puica n'a căpiet, 

Să dea gură “la băiet ; 

Că, băetu-i fără minte 

-ȘI a scoate-o la cuvinte. 
Pentru'n galbăn de parale 

Ş'o litră de cuișoare 

„Ș un tulpan cu portocale. 

"FRUNZĂ VERDE, CODRU DES. 
  

Frunză verde codru des, 

Ieu din tine nu mai ies 
Nici pe jos şi nici calare - 
Că s'au pus mîndra'n. carare. 

 



o
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FRUNZĂ VERDE ŞO LALEA, - 

— Frunză verde Yo lalea, - 

Ce ți-au spus ibovnica 

— Că-i zace ibovnicu 

Pe prispă la vornicu. 
lea mai stă măi busuioace, 
lea mai stă şi nu te coace, 

Și- -mi vezi puiu ce, mai face : : 

n „=— Zace, zace, 

- Nu s&ntoarce, 

— Las să zacă 

“Nu stntoarcă, 

Os prin os ca să-i petreacă. 

“Să întore cu-perina, : ” 

: Săl hrănesc cu lingura. - 

„Boala! sacă, că 

- Las să zacă. 

Tot au ZIS că- nu i-s ; dragă 

NICI UN DOR NU VINE GREU. 

- Nici un dor nu vine greu, 

- Ca dorul din satul tău, 

Nici” un dor nu vine lin 
Ca dorul: de la, străin, 
„Nici un dor .nu vine iute - 

Ca de la: cioban din munte.
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FRUNZĂ VERDE DIB-ALUNIGĂ. 

Frunză verde de- alunică | 

Multă scîrbă- m& mînincă, 
„ De ma minca tot așa 

Nu ştiw'n cît a remînea 

Şi cu inimioara mea. . 

Şăpte rîpi ş'o vale-adincă, 
Valeu lupu mă minincă. 

Lupule nu mă minca . 

-Păn: ce-oi. trece Bistriţa - 

Să dau mîna cu puica; 
Cu puica - 

| Cu Catinca 

Ah, puicuţă ce-am gîndit 
Să ne lăsăm de iubit, 

Că dușmanii ne'o 'ngrădit,. 
Nici cu pari nici cu nuele 

Numai cu iscoade grele. 

Dare-ar Dumnezeu un vint 
Să dea gardul 'la pămint, 

"Să rămte numai pari 

“Să'nțăpenească: dușmani. 
| Duşmanii, dușmancele, -- 

Ce nu-și păzăsc casele 
Ci strică -dragostele, - 
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 FRUSZULEANA DE-ALU UN ICĂ. 

| Frunzuleana de-alihică 

“Tot de asta mi-a fost frică ; 

C'oi avea mindră unită; 

“ Dumnezeu au făcut bine, 

"Căci frumoasă ca și mine... 

FRUNZULEANA DE PIPER. 

Frunzuleana. de piper 

Cite păsări sînt pe cer, 

"Toate pân.la ziuă pier. 

„Numai. păsăruica mea 

- Şade sus pe-o rămurea ; 

“Cu doi pui alăturea, 

“Unul cîntă păsăreşte 

Altul cîntă. ciripeşte, 
„. Teşi puică, de mi-i privește; 
"Dorul tău cum mă trudește, 
Dintrun aşternut mă scoală 
Ca pe-un pătimaș de boală. 
ea vezi, vezi puicuţă -vezi : 

; De la. mină-o să me pierzi, 
Și mi-i lasa de urit; 

Și mi-i pierde de: iubit.
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FRUNZĂ VERDE MĂRGĂRINT: - 

- Frunză verde, mărgărint. . 

Amărit şi ostenit, 
- Alergam după iubit. 

Şi. iubitul are-un. dar - 
Căci şi dulce şi amar,.. 
-Şintilnirea are-un haz” 

Despărţirea-i cu, necaz. 
-Se iubește întio sară 
Se judecă-un, an o i | 

  

“DULCE NE. AU FosT INTILAIREA.. 

Dulce ne-au.fost intilnirea, 

„Cu- -amar puică despărţirea. 

"Sam. strigat la toți 'cu milă, . 

“Daţi-mi un: cuţit la mînă, 

Să fac inimioarei loe,-” 
Să ieasă pară de foc. 

> Cind mă pun să șăd la masă, 

, 

| Îmi pare “negru prin” casă. 
  

munzur asa IEARBĂ GRASĂ. 

Frunzuleana iearbă grasă - i Ă 

Mi-i vremea de mers la coasă, 
«Două mîndre nu mă lasă, - 
Una 'ieste dreaptă-a mea 

» Dar alta-mi cade belea. --
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FRUNZĂ VERDE DE ROSURĂ. 

Frunză verde de TOSură 

| lea mai zi mîndro din gură, 

Dacă inima, ţi-i „bună; 

„Tear“de inima ţii, rea, 

„NW'o mai strica Şi pe-a mea.. 
N   

CITE CIIINURI SÎNT PE LUME. 

„Cite chinuri Sînt pe lume - 

: Toat6 sint. trasă de mine; 

„ “Cite lacrămi am varsat . 
 Face-sar fintină 'n sat, 
“Și pârăie de-adapat. 

A
 

„Cu cât pling și mai oftez,.-. 7 
“Cu-atita m& mai luptez, 

Că dacă n'aş mai ofta | 

Ca şi toaca m'aș usca.. 
Sărele în aşternut, oa aa 

Lăcăme mau năbușit;; 
Iear cînd _pe la miez de noapte, “ 

--M& găsesc scuturi de „moarte, 

„Tear cind pe. la cîntători | 
ME lovesc amaări sudori. 

  

-. FRUNZULEANA DE CĂLINE.. . 

Frunzuleana de căline 
Aș trăi şi n'am cu cine,
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Aş muri şi mai am zile. 
„De cît cu uritun casă  - 
“Mai bine cu -boalan oasă, 
Maica din boală mă scoate | 
Iear din urit nu. mă poate. 

_ALUNEL CU MULTE. ALUNE. 

Alunel cu multe-alune, | 
Ca mîndruța nu-i, pe lume, 
Floricică cu drag nume. 
«Strugurel cu boabă rară, 

Ca mindruţa, nu-i în țară 
Floricea de: primăvară. 
N 

„PRUNZĂ VERDE TREI AGUTE, 

_ Frunză verde trei agute. | 

Fecioraş .vatav de curte, -. 

Fermecat de fete: multe. - 
Toate-anume 

Ți le-oi spune, + 

"Una-i stancă - 

Alta=i neagră, 

"Una-i soră-mea munteancă.” 
Şi cu ce te-au. farmacat?- 

-Cu sulcină E 
Din grădină, 7
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Şi cu tină - 

| Din fintină; 
Cu pană de liliac 

Să nu-ţi mai deie de leac.. 

7 

FRUNZULIȚA DE-ALIOR. 

Frunzuliţa de-alior 

„Cite flori sînt pe isvor, 

Toate'mi zice să mă însor. ..- 

Numai floarea de pe iaz,: 

" Tmi zice să m& mai las, 

Ce să-mi ieu pe cap necaz. 

n - / 

FRUNZĂ VERDE PUI DE NUC. . 

" Frunză verde pui de nuc 
Astăzi beu astăzi mîninc, 

“ Minencalec şi mă duc, 
“La puicuța de demult. - 
S'o- găsesc în' așternut . 

„So descopăr s'o sărut, 

Să măncalec să.mă due. 
— Jeu mt duc pe drum cîntind 
Tu rămii pe loc plingînd, 

— Să te duci Dădiţă duci 
Să te. duci la calean cruci 

Să te-opreşti într'un ceas rău, 

/
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Şi să-ţi pice calul tău. 
Sforăească, sforăească, - 

“Pe:tine să te trintească, 

Mina stingă să-ţi .selintească 
Şi cea dreaptă. să-ţi fringească. 

„Să ţii dilogii cu dinții . | 
Să mii calu ca muţii ; 

Să te vadă părinţii, 
Să cunoască ori şi cine 

Că blestemu-i de la mine. 

“
b
e
 

n 

„AUZI LELE POPA TOACĂ. 

a 2 Auzi lele popa toacă 
Icși afară şi te roagă 

Și te roagă 'rugului SR | |: 
LA . ._s . . . ÎI 

„Şi “te'nchină cucului, - > Z 
"Să-ţi moară barbatul tău , 
Să m&nsor să te eu ieu. 

.— Logofăt fecior de curte” 

Ce iubeşti copile multe, 
" Le-ai iubi şi nu ştii cum - 

Le-ai lasa şi nu e, indo, 
- i Y   

“BATE visu SALOIEA. 

“Bate vîntu salciea” 

Să porneşte tabăra, 

Tabăra de soldăței,
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“ Așa nalți şi. subțirei | | 
Şi la piept 'cu năsturei... 
Şi la faţă bălănei |. ” 
Dă-m& maică după ei... 

— Draga mamei nu te-oi da, 

= Cind îi dragostea mai dulce, 

Goarna -cîntă,.el să duce, - 

“Şi tu“rămii singurică - 
"“Ca'o Diată turturică. 

- - , 

„lei în deal cu floricele | 
„Cintă două turturele, Aaa 

Două cîntă,. e 
„Două- ascultă, | 

Una cîntă'n glas mai gros | 

Pentru- -a nostru trai frumos, 

“Una cîntă” glas_ subţire 

_ Pentru- -a noastră despărțire. 

„Una răschiră din. pene ar 
"Ca pauicuţa, din :sprincene, -. 
Una răschiră din cioe.- 

Ca puicuța din mijloc. 

- ” "1 

“BUSUIOAGE, BUSUIOACE. | 

"Busuioace, busuioace, 

“Dragu” mi-i calea 'ntra coace, 

-- Şi n'am pentru cine-o face, 
Că pentru cine-o fac ieu 

Lai



y 
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Am auzit că î-i rău, 

Și nu î-i rău nici de-un rău 

Dar î-i rău de dorul mieu. - 
La 

  

, FRUNZĂ VERDE TREI CURMALE. 

Frunză verde trei curmale 

Drum pe deal şi drum pe vale, 

Drum pe la poarta matale, 

Merge Gheorghieş calare. 
— le-mă Gheorghieş calare - 

_Că nu mai pot de picioare, . 
Şi mi-i” drumul sgrunțuros 

„Nu mai pot merge pe jos: 

- — Leliţă, leliţa mea 
Bucuros ieu te-aş lua, 
Dar mi-i murgul mititel, 

In picioare subțirel. | 

Murgu-i mic și drumu-i greu 

Abea, duce trupul mieu, . 

“Trupul cu pacatele > 
Brîul cu pistoalele 

- Giuberna cu gloanţăle. 

In care. mi-s zilele, - 

— De ţi-i rușine cu mine 

Fă-mă briu pe lingă tine," 

De ţi-i rușine șașa - - 
Tă-mă pocladă la şea. 
Ori fă-mă lumini: de său
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Și mă pune'n sinul tău, . 
- Să- -ţi luminez: drumul greu. 
— Leliţă, lelița mea, 
Nici aşa nu s'a putea, 
Că lumina s'a topi 
Şi de mine s'a lipi. 
— le-mă bădiță cu tine, | 
Că la drum ţi-oi prinde bine. 

„— Bucuros ieu te-aş lua 

-Leliţă, lelița mea, 
Dar ini-i mur su de- -0 patrare 
Nu ue duce. doi calare, 

“Şi mi-i murgul dint'o Joi, 
Nu ne duce pe-amîndoi. 
— le-m& bădiță “cu. „tine, 
(Că la drum ţi-oi prinde bine, 
Unde noaptea mtuneca, -. 

- Face m'oi lumini de său, 
Ş'oi lumina drumul tău; 
“Unde” murgu ți-a'nfoma 
_Cosiţa,. mi-oi displeti, 

_ Tearbă verde-a odrăsli 

Și murgu ţi oi hrăni. 
„ Unde murgu ţi-a'nseta, 
“Teu din ochi oi lacrama, 
Murgu de ți-o0i adapa. 
— Ba, leliț'o nu se poate | 

- Că mă duc foarte departe. - 
— Să te duci bădiță duci
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Mult departe să ajunsi, - 

S'ajungi înti”o luncă deasă, 

'O ploae să te pălească, 
Facă-ţi calea lunecoasă 
Şi potica 'nturiecoasă, - 

Lupu "nainte să-ţi i&asă, 
Murgul tău- să se siiească 

- Şi pe loc să poticnească, 

La pămînt să, te iisbească, ' 

* Mina dreaptă să-ți selintească. 
- Mina stingă să-ți fringească” 

Să ţii murgul cu dinții, 

"Să te vadă. părinţii: | 
"Căci blestem de-a: "mindruţii 

Să te vadă şi str einii,- 

"Să cunoască ori şi: cine, i 

Că-i blestemul de la mine. -- 

x 

incă te-oi mai blastama 

„Foc -din gură mi-a pica. 
„Să te duci bădiţă,: duci, 

e 

- Să te. duci, să te tot duci . _ 

"- Păn ce-i da de lup. arind, 

Piţigoiul sămănînd, 
a ulpea cu coada grăpînd, 

| Paserele săcerind, 

„Cucostireul frămîntind; 
„Cucuşorul pini.făcînd;. 

- Să mînînci din ace pită | 
Că nu ţi-am fost de ispită. 4
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Cum. mai. iubit o copilă. 

„Şi mă. laşi neagră streină 
Cînd nu-mi cunosc nici-o vină, 

„.. FRUNZULEANA ȘO LALEA, 

"Frunzuleana ş'o lalea, 
„Cind ieram pe. vremea mea, 

Şăpte' mindre-nii trebuea, - 
- Dar acum de-o vreme 'ncoace 

Mici unica nu-mi mai place. 

“ BPUNII-NI MISDRO-ADIVARAT, 

Spune-mi mîndro- adivărat,, 

Ciţi voinici te- -au sărutat 

Numai -un voinic înalt, 

Unul nalt şi sprincenat.. 

„Spune-mi mindro nejurată 
„Gindești la mine vre-odată? 
D'apoi cum să: nu gândesc, 

Cind de doru-ţi: mă topesc, 
- Doar cîtu-i -i ziua de lungă 

Nu-i: destulă. să-mi ajungă. : 

„Şi cîtu-i noaptea. de mare, 

Dorul tău nu-mi dă rabdare 

“Nici inimii: stimpărare. 
7 

- . , ,
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PENTRU OCHII "PĂI MÎNDRUȚĂ. 

Pentru ochii tăi mîndruţă, 
Daţi-aş cerul cu steluţă, 
Pentru faţa-ţi albişoară. 
Daţi-aş a mea inimioară, 

__“ Tean ca să-ți sărut gura 

„„ (Cere-mi dragă tot ce-i vrea, - 
„ Cere-mi' chiar. vieața mea. 

FRUNZULIȚA LEMN USCAT. 

“Frunzuliţa lemn uscat, 
Sau dus badea m'au lasat 
Nu mi-ar fi nici un banat, 
De nu star fi depărtat, E 

Dar s'au dus, sau dus departe, 
"Şăpte țări şi jumatate. 
Badea de cind m'au lasat; - 
De jăle şi de banat - - 

Am făcut fintînă'n sat; - 

Fintină cu trei izvoată 

Cine-a "bea din iea să' moară. 

De-or bea dușmancele mele . 

Să plesnească fierea'n iele, . - 

De- -or bea neamurele „mele, | 

Vadă că- -s lacrimi de-a mele 

>
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Să nu mai poată de jele 
Văzind cum dragostele : 

Plătite- -s cu: lacrăme, 

TRANDAFIR DE PE PĂRĂU.. 

Trandafir de pe părău,. - 

Spune. drăguțului mieu - 

De la mine sanatate; 

Dar de mine n'are parte 

"Că-s pe ţărmuri departate. 
m 

FRUNZULEANA LOZIOARĂ. 
7 

„ Frunzuleana lozioară.. 
Prea iubită Mărioară, 

Cind te văd sara pe-afară 
Arde inima-mi, cu pară. | 
Cind şăzi pe prispă din dos. 

Cu capul plecat în jos, 
Cu sculul pe după cap,: 
Cu matasa trasin ac, 
Cum frumos coşi naframa, 
Ci-o să ţi-o dai nuni-ta, : 
Mi. să rupe inima, 
Nar ajunge tatul tău 

Cum te dă după un râu, 

Ne ştiut și ne "ntrebat,



Lunea: 'ntreagă- 0 colindat 

“De nevastă, nici: c'au. dat, 
" Numai iel că s'au. adat . _ 

"Pe tine să mi. te dea, - 

“Să-mi rupă inima mea, .: 
“Frunză verde lozioară, 

De'te-i duce Mărioară. 
Cu streinu-n altă ţară, 

_Să mai vii șin satul tău 
Şi să'ntrebi ce mai fac ieu; 
De-i auzi. cam murit, 

Tu să-mi treci pe la _mormint, 

Să-mi dai ţerna într” o parte 

„Să găseşti 'oasă 'nşirate, 
Să. vezi. dragostea ce poate - 
„Că duce la hal de moarte. 

FRUNZĂ VERDE ȘUN GRĂUNTE. 

Frunză verde Ş “un grăunte, Și 

Marghioliţă de la munte | 

“Nu-mi purta, fesul pe. frunte, 

“Ți-or ieși cuvinte! multe. 
Ia “Las să ieasă: | 

Că nu-mi pasă. | 

Mau făcut: maica frumoasă, 
"= Că iubese un dorobanţ,. 

Ce-mi face, papuci pe glanț. 
A 
7
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La mijlocul glanțului 

Chipul dorobanţului, 

«Cînd iubeam un ciobanaș 

Atunci purtam zobonaș, 
_Zobonaş cu flori cusut 

Şi cu fluturi tot bătut, 
Faţa zobonaşului 
Chipul ciobanaşului, 

“Ciobanul s'a "nstreinat 
Şi pe mine m'au uitat, 
Ieu de doru-i n'am murit 

Ci pe altul mi-am găsit. - -. 
  

FLORICICĂ DIN GRĂDINĂ. 

Floricică din grădină, 
„Badea dorul nu-mi alină. 

Floricică de pe luncă, 

Dorul badei mă usucă. 

Floricică din ogoară,. 

Dorul badei mă omoară. 

Floricică de îisvor, 
- Yino. bade, altfel mor. 

  

FLORICICĂ AEBĂ-ALBASTRĂ. 

Floricică albă-albastră, - 

"De la deal de casa noastră  - 

„ Creşte-o floricică-albastră,
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De la deal de floricică 

Pasc caii lui Ionică. 
De la deal de caii lui: 
Șăde, singur dumnealui. 

Şăde, șăde și boleştej; 
Maică-sa că_mi'l boceşte. 

“ — Zaci Ioane ori te scoală, 

Ori îmi dă și mie-o boală 
— De sculat nu moi scula - 
“Da nici boală nu ţi-oi da, 
Ci dute la vrăjitoare 

“ Şi ?mi' cată de-a mele boale. 
-— leu de boale ţi-am câtat 

Tot aşă s'au aratat. 

Cite mîndre ai iubit, 

„Cînd le-ai stringe de curînd, 
Ai face un tîrg rotund, * 
Pe cite le-ai sărutat 

„Cind le-ai stringe-ai face-un sat, 
Deci Ioane, hai te scoală 

„Şi pune plugul în poară. . 

FRUNZĂ VERDE RUG DE MURE. 

- Frunză verde rug de mure, 
Nu m'aș duce prin pădure, 
Macar crească flori şi. mure, 
Crească muri ca, merele, 
Crească flori ca soarele; .
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Jale mare m'ar umplea, 
Cind pe icle le-aș vedea; 

“Căci cu' cine-am mai cules 

Din el nimic sau ales. 

Vai sarmana vieața mea 
Multă jale are iea 

Șa avea cit va fi iea. 

PRIMAVARA IEARBA CREȘTE. 

Primavara îearba crește, 
Vai de cel care iubește 
Nici mincarea, nu-i ticnește, 
Nici ce bea nu-i folostiște; 
Ce-am făcut m'am făcut bine, 

“Că m'am indrăgit cu tine. 
“War ajunge zile bune 
Cel ce mo "ndemnat pe mine, 

Ca să „m& iubesc cu tine. 

-“ FRUNZULEANA DE CORN MIC. 

Frunzuleana de cor mic, 

De-ar fi cucul puiu voinic 

Mi Paș prinde ibovnic; 

Dar cucu-i mare mișel 

Nu'l pot. prinde-ibovnicel, - 

La tulpina nucului .
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Şădea mama cucului. . 
Şi cînta, şi priveghea 
De iubit st pregătea. 

| FRUNZULEANA TREI MASLINE. 

> 

Frunzuleana. trei masline, 

S'au dus puiul de la mine 
S'au dus să deie de bine 

- Şi Sau dus şi nu mai vine, - 
Tuturor le pare bine 
C'au venit scîvba la mine, 

"Numai mie-mi pare rău 

După puișorul imieu. : 

FRUNZULIȚA MĂRGĂRINT. 

" Frunzuliţa mărgărint, 
Nam gîndit, mam socotit 
C'a avea dorul sfirşit 
Şi dragostele urit; 
Cine iubește și lasă | 
Blestemat să n'aibă casă, 
Cam iubit şi am lasat, 
Multă dragoste-am stricat
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FIRICEL DE ISARBĂ XEAGRĂ. |. 

Firicel: de iearbă neagră, - 

De cine dorul să leagă 

Nu-i pară lucru de șagiă, 
“Că de mine s'au legat 
„Ca fasola de harag; 
Parcă nu-i lucru curat, 
Da-i chiar lucru fermecat 

Și cu dracu-amestecat. 

, 

FRUNZULIȚA MĂRĂCINE, 

Frunzuliţa mărăcine, 
Dragele badei copile 
Da-v'ar Dumnezeu un bine 

Și mie vo sanatate 

Să vă pot iubi pe toate. 

FLORICICA DE PĂRĂU. 

Floricică de părău, 

Jlenuţă dragul mieu 
Am auzit că ţi-i rău, 

Dar nici mie nu-mi ie bine, 

Păn n'oi da 'mina cu tine.
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FRUNZĂ VERDE DE HARBUZ. 

- Frunză verde de harbuz, 

La cît mintea m'au' adus” 

Numai la .suspin şi plins: 

Şi la dragoste pe-ascuns.- 
Cit suspin ieu pe-ascuns 

Ştie Dumnezeu de sus, 

Părinții m$ urgisăsc, 

“De-aș vrea să, mă prăpădesc. 

- FRUNZĂ VERDE DE-ALĂMIE. 

— Frunză verde de-alămie, 

Gheorghe ce ţi-am făcut ţie? 

2 — Ce-ai făcut m'ai făcut bine 

Pentru'n puişor ca mine ; 
Dar. şi ieu "ţi-vi face-un bine 
Să şezi cu ziuan grădină 

Cu sculul pe după cap, " 

. Cu bumbacul tras în ac. 

Nici odată nu-i împunge . - 
"Numa-i suspina şi-i plinge. 

Frunză verde de harbuz, 

Trei hulubi sboară pe sus 

Trei hulubi șo hulubiţă . 
Trimet veste la: puicuță, | 
La puicuţa de departe, 

Că mănchin cu sanatate. 

Trei mari flori de mînăstire,
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Să nu dorească. de mine, 
Că destul îs cu oftat 
Şi la pus și la sculat. - 

- BUSUIOACE, BUSUIOACE. 

Busuidace, “busuioace, . 

De trei zile puici'n coace 

Mie mîncarea nu-mi place, 

Macar cine de mi-o face. 

Fac singur cu mina mea 

Şi tot îmi pare că-i rea. 
Ista-i loc | 

„Făr de noroc... *- 

Şi nu-i vina locului, . 
Cum îi partea omului 
Pune masa să mîninc, 

Strînge masa nu minînc 
Tntind mîna să mtnchin, 

Picioarele nu mă -ţin 
Parcă sînt: un om bătrin, 

Ies afară . 

Ard în pară 

- Merg la cîmp ca să mă stîng, 

Bate vînt mai rău m'aprind. 
Of, ce-am să mă fac pe lume 

Că de nicăiri n'am bine.
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FRUNZULEANA MERIŞOR. 

„ Frunzuleana merișor, 

Prea iubite puişor, 

Te-am iubit iubite frate 
Mai adus la hal de moarte ; 

Adă-mi apă 'cu-a ta gură 

Să-mi potoli a mea arsură ; 

“Intoarce-te şi te uită 
La dragostea noastră multă ; ; 

Intoarce-te și mă vezi, 

Cum mâ& razăm de păreți, 

Că ies pe prispa din dos 

„Văd că nam nici un folos, 

Că ies pe prispa din față 

Văd că n'am nici o dulceaţă. 
De zarzari mă rezamam 

De la inimă oftam. . 

FRUNZULIȚA DE TREI FAGI. 

Frunzuliţa de trei fagi, 

Fă-m& Doamne ce mă faci, 

| Fă-mă hulubaş popăsc, 

Să sbor şi să ciripesc 

Să sbor la Tirgu-Frumos. 
Să ieu tirgu ulița, 

Să-mi privesc ibovnica 
Pe brațele altuea.
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Di Nam cuţit lă mina mea, 

Zi Pe-amindoi că i-aș junghea 
ri ă Şi pe dinsul şi pea iea. 

Şi s'ar duce vestean tirg, . 

„Cam junghet pe un voinic 
Şi S'ar duce vestea'n ţară ! 
Cam junghet fată orfană. 

“FRUNZULEANA RUG DE MURE. 

Frunzuleana rug de mure, 

Ce mi-i drag mie pe lume? 

Numai. crîșma din pădure 

Făcută din nouă birne . 
„Să beu vin să; mininc pine 
Cu drăguţa lingă mine. 

FRUNZĂ VERDE DE SACARĂ 

Frunză verde de secară, 

_Răsai lună de cu sară, 

Că dacă ieu m'oi culca 

„Ori îi răsări ori ba 

La două ceasuri de noapte 

Inimioara mi se bate.
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FRUNZULBANA PLOP ȘI TEI 

- Frunzuleana plop şi tei, . . 

Măi Toadere măi. - 

Casa ta cea lăudată 
Au remas nimica toată, | 

Casa ta-i dată cu var 

„Pe denuntru cu amar, 

"Casa ta ie de urzică.. 

Cînd bate vîntul ţi-o strică. 
De la deal de casa ta - 

" Sănvirtește puicuța 
Ţie-ţi rupe inima. : 

COLO JOS PE PRUNTURELE. 

„Colo jos pe prunturele, - 

Teste-un pat de scîndurele, 

__Da pe pat ce-i aşternut? . 
Iearbă verde de pe Prut. - 

Dar pe pat - . 

| Cine-i culcat? 

Puișorul' greu îmi zace: 
Cu basmaua vînt își trage 
Cu păunu umbră-și face. 

z
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FRUNZULEANA BARABOIL. 

— Frunzuleana baraboi, 

Ce nu vii bade la noi. 

Vino bade rare ori 

Peste zi de nouă oi; 
Vino bade de-i veni 

De nu, nu mă amăgi. 

D'aseară ce n'ai venit? 

— Puicuţo ieram trudit 

Cam fost ziua la, cosit; 
"- Mine sară oi veni 

Spune-mi, unde te-oi găsi? 

— Vino bade pe din dos, 
_Că am ușa de răgoz 
Cum pui mina pică jos. 

Mi-i găsi culcatăn tindă 

Cu capul pe cărămidă. 

Cu trupul pe lut uscat, 

- De jale cum m'ai lasat. 

LUNCA MARE. 

Lunca mare, . 

Milă mare 

Şi tu rug 

Ce crești în crina 

Flori pe tine nu mfiorească 

„Mure negre nu mai crească,
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Să culeg n'am pentru cine 

Că puiu nu-i lingă mine 

Şi voi plopi îmuguriți, 

Să plingeţi să nu *nverziţi 

„Pe puiul meu să-l jăliți. 

  

, PĂUNELUL S'A'NSURAT.. 

Păunelul s'a'nsurat, 

Păuniţă şau luat - 
- Păuniţă cam rodie 

S'au dus la Mitropolie, 

La Mitropolie sus 

Toată patima şau spus 

Cind iea scara cobora, 

Păunelul o'ntilnea 

Şi din gură-așa-i grăia : 
„— De-ai vrea să trăieşti cu mine 

Ii vedea că ţi-a fi bine, 

— Cu strai negre.m'oi cerni. - 

„De tine moi despărți, 28 

Şi strai negre oi purta 

-De tine m'oi departa. | 

  

4 

FRUNZULEANA $'O LALEA. 

Frunzuleana $'o lalea, 

Sermana. inima mea 

Iear au prins a mă durea,
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"„Şaşa mă doare de tare 
De nu pot merge calare 
Nici calare nici pe jos . 
Cum ie omul păcătos. 

CÎNTĂ-O PĂSĂRUIGĂN SALOL. 

Cîntă-o păsăruicăn salce, 

„Puiculiţa badai zace. 
Cintă-o păsăruică'n vale, 

Puiculiţa badei. moare. 

Cîntă-o păsăruică'n poartă 

Puiculiţa bade-i moartă. i 

- Cînd soarele răsărea 

Șăpte clopote trăgea, 

Şăpte preoţi o cetea, 

Şăpte surori o bocea. 
Cintă-o păsăruică'n. prag 
Puiculiţăi groapă-i fac. 

Cîntă-o păsăruică'n nuc, - » 

Pe puică la groapă-o duc - 

Şi mi-o “duc pe năsălie 

Ca pe-o coală de hărtie.. . . 

+ PB DEALUL CU FLORILE. 

Pe dealul cu florile, d 

Să scirbesc copilele . 

Că iubim nevestele.
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Adevăr că de iubit 

Nici noi nu tăgăduim, 

Barbaţii st duc la coasă 

Şi parale nu le lasă; 

Nevestele vin la noi 
De le dăm căte-un leu, doi 

„Şi le scoatem din nevoi. 
  

“COLON DEAL PE MOVILIȚĂ. 

— Colo'n deal pe moviliță,. 

Un păun ş'o păuniţă, 

Un păun cu coada scurtă 
Ieși Ileană de'l ascultă, 

” — Asculta-Par pustiea, | 
“Că tu mi-ai rupt inima; | 
Că. de-ai fi din casă-aleasă, 

N'ai purta: chica pletoasă 

Ș'ai purta-o retezată 
Mai de'n jos de fes lasată, 

FRUNZĂ VERDE CIMBRISOR. 

Frunză verde cimbrișor, 
Bate murgul din picior, 

Să-i pun şaua binişor: 

Și să plec unde mi-i dor. 
La puicuţa de demult, 

Că. nu-s cîne ca s'o uit 

Ci-s voinic ca s'0 sărut.
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Trecui valea cea glodoasă 

La puicuţa cea frumoasă, 
Trecui valea șun dudău 
La mindra sufletul mieu. - 

Hai murgule ?n pas mai tare, 

S'ajungem în sat cu soare, 

Hai murgule?n pas mai tare . 

Cavem mindră ca o floare, 

Ne găteşte de mincare, - 
Mie pine şi cu vin 

Ție ovăs şi 'cu fin. - 
-— Ravaş puică 

Ravaș dragă, 

Ravaş de la împăratul 
Căţi vine lele barbatul | 

Las să vie, 

Jalea știe. 
Calea mărăcini să-i fie, 

Cămeșile i-am spalat, 
Cu urzică le-am frecat, | 

| Şi pe spini i le-am uscat, 

Cu măngălău le-am calcat 

Şi mîncare i-am gătit : 

Mămăligă 

Cu urzică, ; 
. Şăzi barbate de mînincă 

Ş'o ceaşcă de mătrăgună 

Să-i pară mbîncarea bună ; 

7
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Ravaş puică 

Ravaş dragă 

. Ravaș. de la vornicu 
Că-ţi vine ibovnicu - 

Las să vie -. 
Domnul știe . 

Calea, trandafiri să-i fie 

Că mîncare i-am. gătit 
Şăpte răţe şun” pui fript. 

Ş'o mincare de curechiu 
Ş'o ocă de vin vechiu. 
“Ş'incă-o ceaşcă de cafe 
Să-i pară guriţa me, 
Cămeșile le-au spalat 

“Cu busuioc le-am: frecat 
Pe trandafir le-am uscat 

Şi cu fierul le-am calcat. 

FRUNZULEANĂ MĂR ROTAT.! 

Frunzuleana măr rotat | 

De cînd puiu m'au lasat . 
Multe lacrămi am. vărsat 

„Nici un lucru mam lucrat, 
Numai flori. am semanat, 

- Floricele 
Mărunţele 

„Nu le pot plivi de jăie. 
Frunzulița arțăraş
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Mi-au trimes puiul ravaş .- 

Să-i trimet flori cu răcoti .  - 

" Să-i fie de sărbători | 
Tiimete-aș și nam pe cine, 
Trimete-aş pe sfinta lună. 

Sfinta lună-i luminoasă 

Și nu duce flori, frumoasă | 

Mă mier mult unde trăieşti , 

Faţa de-ţi îngălbinești, 

Musteaţa de-ți răsuceşti. 

— Trăiesc întrun câmp cu flori 

_Să te văd la sărbători. 
_Frunzuleana arțăraș, 
Mi-au trimes puiul ravaș, 

Să-i trimet flori cu răcori 

Să-i fie de sărbători. 

Trimete-aș și n'am pe cine 

Sfintul soare cînd resare 

Cind mă uit of mă omoară, 
Nu poate de ferbinteală 
“Duce flori mirositoare; 
Mă mier dragă-unde trăieşti 
Faţa de-ţi îngălbinești 

Musteaţa de-o răsuceşti, 

Măntăluța de o 'mcrețăști 
— Trăiesc într'un cîmp cu iearbă, 

Ca să nu-mi mai fii tu dragă, 

? 

10
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_ FRUNZĂ VERDE LEMN CIREȘ, 

Frunză verde lemn cireș... 
De s'ar face drumul șes, 
Să văd de unde-am purces; 

Ani parces de la Cutna, 
De la liţa Ileana; 
Am lasat'o sănătoasă .- 

Șădea la gherghef. de coasă. 
„Nu ştiu coasă, 

Ori discoasă NR 

Ori lacrămi pe gherghef varsă ; 

— Cite lacrimi am varsat 
Face-s'ar fintină'n sat, p 

Fiîntină cu trei isvoară 

= 

-Cine-a bea apă să moară. 
Numai pe puiuțul. mieu 

„Să”l ferească Dumnezeu. 

  

FRUNZULIȚA MICȘUNELE 

Frunzuliţa micşunele 

“Pe sub lună pe sub stele. 

Trece-un cîrd de rindunele; 

Tear în urma cîrdului | 

Merge-o neagră rindunea ; . 

“Nu. ştiu neagră-i rîndunea, : 
Ori îi ibovnica mea. 

Pe-sub nori și pe sub. lună, 
Trece-uh zmeu cu pară'n gură |
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Nu ştiu zmeuii ori un leu, 

Sau îi ibovnicul mieu. 
- — Frunză verde trei aude, 

Strig la puica-nu m'aude; 

— Ba te-aud puiule bine 

Dar nu pot veni:la tine, | 
Că-i dușmanul lingă mine, 
Cu două. pistoale pline, 

Unwn mine, altu'n tine; 
Si ne răpue de zile. 

FPRUXZULEANA LOZIOARĂ. 

Frunzuleana -lozioară 

Măriucă, Mărioară. 
Mulţi voinici ai pus la boală, 

„De mi-i -pune şi pe mine 

Dumnezeu să'ţi deie bine. 
Frunză verde bob și linte; 

 Mărioară fără minte , 

„ Mărită- te să măusor, 

Ca să. nu-ţi mai mor de dor 

— Însoară-te Dumneata,-' | 

„Să, văd pe cine-i lua; 
De-i lua una ca mine 

Dumnezeu să-ți deie bine ; 
De-i lua'o mai frumoasă 

Dumnezeu să-ți facă casă; 
De-i lua?o grozăvioară
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Dumnezeu să ţi-o omoare - 

Şi să-i faci o mesișoară, 
Sa merg şi ieu la pomană 

Și să-mi deie- -un colăcel, 

Să-i fie de sutlețel, 

ŞI să-i gust din colivioară 

Si văd dulce-i ori amară; 

Şi să beu din gărăfioară 

| Să-i fie ţerna uşoară, 

Ca două petre de moară. 

Măriucă, Mărioară | 

“Mulţi voinici ai pus în boală, 
De mi-i pune și pe mine 

Să nu ai pe lume bine. 

Măriucă, Mărioară | 

Tu rai tindă nici camară; 

Făţi un divanaş afară, 
Sub o poală de agud, 
Cind oi trece să te-aud.. 

* Ş'oi plesnin biciu de matasă 

„Să. m'auzi şi tu din casă. | 

  

RI 

FRUNZĂ VERDE DE LEMN SCRIS, 

“Frunză verde de lemn scris, 

Am visat as” noapte-un vis. : 

Băsmăluţa mea cea nouă 
Am visat'o ruptă'm două 

Nu mi-i ruptă basmaua :
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Dar mi-i ruptă inima 

Și tot după Dumneata. 

” Frunzuleana. şi de pom, 

Iubeşte-mă de iești om 
De eşti om cu omenie; 

„Nu ţinea lungă minie 
Că miîniea mdelungată 

Multă dragoste stricată, 

Asară şa laltă sară 

Mam culcat pe prispă-afară, 

Pe-o pernuţă. de bumbac, 

Ca să-mi pui mina sub cap 
Și să mintrebi de ce zac; 

Căci nu zac nici de un rău, 

Dar zac de aleanul tău. 

FRUNZĂ VERDE DE HARBUZ. 

Frunză verde de harbuz 

Ies afară cat în sus, 

Să văd puica nu sto. dus. 
"Cat la jus, boii s'au dus; 

M& duc fuga după boi 

Puica mă strigă "'napoi; - 

Stăi puiule nu te duce | 

| Că te-oi scalda'n lapte dulce; 

„Macar dragă şin zahar. 

Dacă ţi-i cuvîntu-amar. 

“Frunză verde go lalea;
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Sarmana înina mea, 

Cum înoată'n voie rea, 
Tot :giîndind la puica mea. 

> 

FRUNZĂ VERDE TREI GRANATE. 

> Frunză: verde trei granate .. 
Ce folos liţa mă bate, . 

- Dacă: ți-i calea departe 

“ŞI dragostea pe- apucate. 

“ Frunzuleana ş şo lalea 

„. Sarmana inima mea 
„Jear au prins a mă durea 
"Şi mă doare nemneetat | 
“De cînd puiu m'au lasat. 

Dar acum de aş avea - 

Tare bine Vaș ţinea, 
Tot în pine şi masline. 

Şi- rachiu de tiscovine. 
  ; . 

7 

FRUNZĂ Ă. VERDE AVE ANTASCĂ. 

Frunză. verde avramască, ' 

"Ce mi'i drag pe: lumea asta, 
N 

Numai calul şi nevasta. -.-: 

Calul mă călătoreşte 
„Unde gindul meu doreşte.. 
„Nevasta mă priminește, 
„De iubit iea mă! iubește '
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Cu dragoste: mă&'nviăleşte, o. 
Cu oghealui de aclaz Si 

Mor duşmanii d6 necaz. 

„FRUNZĂ VERDI: "TREI ZMICELE. 

— Frunză ver de trei zmnicele - 

Măi băete măi Muntene 

Ce-ţi pierzi vieața fâr de “vreme, 
Fecioraş. de. lele-ai fost 

Că ma'i serutat în post, 

Ce” n'ai lasat prin câșlegi 

Să-ţi dau gură. să te neci. i 

— Frunzuleâna nucă sacă, 

* Nui-mi trebui nici boi nici vacă, 

„Numai. ochii tăi să-mi placă. 

- CIREȘ VERDE NC APUşeșE, 

Cires verde căpușăşte” 

Gheorghe zace și boleşte. 

“Meygi maică la vrăjitoare 
De-imi cată de-a mele boale; 
Maică-sa că mil priveşte 

Din lacrămi de abea] zăreşte 
Şi din gură căi grăeşte; - 
Frunză verde măcieş, 

N 

_ Dragul mamei Gheorshieş 

Pănă acum tot ţi-am-catat, |
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Dar. așa s'au aratat 
Că pe cite le-ai iubit 
Cind le-ai strînge-ai' face-un schit 

Pe cite le-ai sărutat, 
Cînd le-ai strînge-ai face-un sat. 

Frunză verde măcieş,. 

Dragul mamei Gheorghieş 
De mine te duc la Ieș. 

FRUNZULIȚ A MISTĂ CREAȚĂ 

Frunzuliţa intă creață 

Bate-o' Doamne ș'o mustrează, “ 

Că nu ştiu undensărează, 
Insărează la fintină 

Cu dot logofeţi. de mină. 

Co scapat salba n fintină 

„Şi salba-i de gologani E , 

“Făcută de doi ciobani. - - 

" Salba-i de sorocoveţi 
Făcută de logofeţi. 

Şi sâlba-i de irmilici, 
Făcută de doi voinici. 
Şi salba-i de icosari, 

Fiicută de doi primari. 
ŞI salba-i de: salbanași. 

Feută de- -un cuconaş.



FRUNZULEANA MÂR ROTAT. 

Frunzuleana măr rotat, 
Nici flăcău, nici însurat, 
Numai capul mi-am legat 

Ca un: dobitoc la gard. 
“ Dobitocu-i dobitoc 
„Are zi de iearinaror, 
Dar ieu sînt om pămîntean 

- Și am Jele şi alean. 
les afară cat în jos. 

„Văd un trandafir frumos, - 

_Teu pun mîna ca sil ieu 

Să duc la salaşul 'mieu, 
Dar mămuca nu mă lasă 
Sa-mi aduc odorum casă. 

Intrăn casă 

Ca o coasa, 

Iesă-afară 
“Ca o pară 

Şi de dor că mă usuce | 

Zilele-mi văd cum să duc. | 

? 

„MAI MARIE 'N DEAL LA VIE. 

- Hai Marie?n deal: la vie, 

Să-ţi fac rochie de cutnie 

Şi scurteică vişinie, 

Să-mi fii dragă numai mie.
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Hai Marie n deal la coasă, 

„Să-ţi fac rochii de matasă. 

Frunză verde brebenoe 

„Cosii flori cu busuioc | 
“Să nentilnim la un loc. .. 

PRUSZULHASA 1ASONIE. 

a Frunzuleană iasomie, 

“Hai Marie deal la vie | 

„Să culegem Horicele > 
„Să le facem mănunchele, | 

Să mergem la Teş: cu iele,. 

“La Ieș la Curtea Domnească | 

- Să le sviulim „pe fere astră,: 

Domnul Cuza să trăească 
Șăpte țări. să stăpînească. 

pi
s 

Coe
 

„FRUNZĂ VERDE DE-ALUNIGĂ. 

Pruuză verde de- alunică 7 

Ce' să facem noi fetică; - 
. Câţi flăcăii să idică | EI 

Tot. băbuţăle-i -i apucă; 
Si ne stringem fete. multe, 
Să “dăm răvășăl la curte ; 
Să ieasă ravașul bun 

Să dăm la babe surgun. .
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„FRUNZULEANA POAMĂ COARNĂ. - 

Frunzuleana poamă coarnă, > 

De-aș ajunge pân la toamnă; 
“Să mă sui în deal la ctamă, 

Să veu vin, să mininc poamă. 

Frunzuleana rug de mure, - 

Pică bruma pe-pădure; 

Pică bruma subțirică, - 

Te-am iubit de mititică. 
Frunzuleana iearbă grasă, 

Ş apoi pică Drumă groasă, 

Te-am iubit cai fost frumoasă. 

FRUNZĂ VERDE MĂR MUSTOS. 

-- Frunză verde măr mustos, 

-Cine :taie lemne'u -dos?_ 
Ionică cel frumos. 
Frunzulița mintă creaţă, 
Cine taie lemne n faţă? 
Ionel: cu chica creaţi ; P 

Chică creaţă cite-un' fii. 
Guriţa lui trandafir, - 

_Chică creață de inele | 

Gura lui faguri de miere.
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„FRUNZĂ VERDE PELINIȚĂ. 

Frunză verde peliniţă, 

Prăpădite-aș puiculiță 

-Pintre flori prin grădinuţă, - 

De ce nu mi-ai dat guriță 

La vremea de trebuinţă ; . 

lear stau şi mă răsgindesc 

De ce să te prăpădese, 

* Cam pus gind să te iubesc. 

Fă-mă Doamne-un hulubel, 
Să mEnalţ pănă la cer. 

- Și să-mi văd ibovnica, 

Cum mi-o bate maică-sa 

Cu pana de rățișoară: ._ > 
Peste albă fețișoară. | 

SOARELE SAU REVARSAT. 
. 

Soarele sau revarsat, 
Puica nu mi-am sărutat . 
Şi soarele au răsârit Sa 
Ieu puicu nu mi-am zărit.: 

De trei zile. bat la poartă 
“Şi tu dormi dormire-ai moartă 
Fără grijă, tu dormi bine, 

Icu'mă& sbucium vai de mine. 

De trei zile bat la ușă 

Și tu dormi dormire-ai dusă,
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Şi cu fața la părete, 
Cu sura arsă de săte; 

Scoală puică te deşteaptă, 

Să vezi ce pui mi te-așteaptă 
Şi te-aşteaptă cu grăbire, | 

Să-ţi vorbeasbă de iubire; 
“Vin sub poală de'cireș, 
In braţă la Gheorghieş. 

  

FRUNZĂ VERDE POAMĂ COARNĂ. 

Frunză verde poamă coarnă 

„. Tea vezi bade, iea “vezi dragă, - 

Noi sîntem doi pui iubiți 
Ca doi zarzari înfloriți, 
La isvoară răsădiţi, 

De te duci bădiţă, duci 
Jear aminte să-ţi aduci; 

De te duci în Bucureşti” - 

„După curțele: domnești 
Să "*mbraci straie 'mpărăteşti 

Şi pistoale oștășăști 

__Me& rog să nu zăboveşti, 

„Tear te rog nu zăbovi, 

Că de doru-ţi ce-oi jăli 
Isvoarăle or saca 

Și zarzarii s'or usca; 
Că de-i. zâbovi o lună - 

Mi-i găsi pe deal nebună,
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Băsmăluța ta pe mînă 
Culegind. la mătrăgună ; 

Că da-i zăbovi. o toamnă 
„Mi-i găsi uscată coarnă; 
Şi de-i zăbovi un an 

Mici, găsi moartăn divan ;- 

Şi de-i zăbovi mai mult . 

Mi-i găsi moartă pămînt. | 

Şi te las cu jurămint, | 
Ca să-mi treci pe la. mormint 

Să-mi dai ţerna într'o parte 
De trei paşi şi jumatate, 

Să vezi duagostea ce poate, -.. 
Că duce la hal de moarte, 

“4 

Frunză verde de asud, 

Vai de mine ce-am făcut, 

Ce-am făcut de-am zăbovit 
Şi mi-am pus puica'n pămînt, 
Cum țineam pe genunchele 

“Şi hrăneam cu alunele 
Şi'mbrăcam cu drăgănele 

Ș'acum mă vaicăr de jele. 

Ce-am făcut de-am zăbovit 

Și mi-am pus puican pămînt, 

Vai de mine ce-am : făcut, 

Frunză verde de agud. 
e
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PE SUB CER ȘI PE SUB LUN Ă, 

pe sub cer şi pe sub lună, 

, Merge-un cerb cu jearbă'n gură; 

Nu ştiu: cerbu-i ori un zmeu - 

Ori îi ibovnicul mieu.. .. 

Pe'sub lună pe sub stele 

Sboară-un cârd de rindunele, 
Una'n. unnă reminea: 

aceia nu-i rîndunea! 
Cici tocmai iubita mea, 
Care mam iubit cu iea. 

“Din copilăriea mea. - 

Frunză verde trei masline, 

„Ce pămînt dragă te ţine, 
De nu poţi ieși: la mine; 
—M& ţine-un pămînt cu iearbă 

Nu pot ieși fără treabă. | 

N 

FRUNZĂ VERDE STEJĂREL- 

"Frunză verde stejărel, , 

Drag mi-i omul scurticel 

Cu meşini :cu cojocel, o 

Cu căciulița de miel, . 
- De miel creţ. și brumărel . 

Și cu buze. subțirele 

„Drept dragul te uiţi la iele.
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VAVU TUDOR CE LUCRA. . 

Wavu Tudor ce lucra, 

De tinerel să'nsura 

Mindră puică îşi lua”. 

Şi de mîndră ce ierz 
“ Tlenuţa o chema. 

- Avere "Tudor avea ; | 

Şăpte mori ici pe pămînt 

"Şi a opta sub pămînt 

Toate măcinau argint 

Pe toate le-au zălogit, 

De harag nu sau plătit 

Pentru puica ce-au iubit. 

CE MI-l DRAG NU MI-L URÎU. |. 

Ce mi-i drag nu mi-i urit, 

Fie cit de ocărit. 
Şi ce urăsc moi iubi, 
Cit de lăudat ar fi. 

PE CARAREA FÎNTÎNEI 

Pe cararea: fintinei, 

"Găsii salba puicuţii 
“Şi salba-i de irmilici 
Făcută de doi voinici, 

Şi salba-i de icosari - 
Tăcută de doi primari:
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Şi salba-i de galbanași - 
Făcută de cuconaşi. 
Unii dau cu sutele” 

“Şi iubesc tot slutele; 
„lear noi cu leițăle -. 

Şi iubim mîndruțăle. 

Floricică de pe - șes, 
„Te-am îndrăgit de pe” mers, 

Că ţi-i mersul leganat 
La inimă mi-ai picat. 

Frunzuliţa bobului, 
Nevăstuica omului, . | 

Las'o'n plata: Domnului, 

__ Last0, las'o să iubească, 
. Să-nu să mai pedepsească, 

Că dacă s'a sătura 
Singurică s'a lăsa. 

| 

î 7 
*- 

DE CÎT CU URÎTUN CASĂ. 

De cît cu uritu'n casă, 
"Mai bine cu boala'n oasă. 
De cît traiul cu urit 
Mai bine moartă'n. pămînt. 

De cît vieață cu necaz 
Mai bine. moartă?n ist ceas. 

_De urit mă duc de-acasă 

"Și uritul nu mă lasă; 

E 11
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De urit mă duc în lume 

Şi uritul după mine. 

_De ce nau dat Dumnezeu 

'Ce-oi iubi să fie-al mieu ; 
„De ce n'au lasat Hristos. 
Să iea frumos pe frumos, 
Dar iea frumosul pe slut- 
Şi trec vieața cu urit, 

  

FRUNZĂ VERDE DE-ALUNICĂ. 

Frunză verde de-alunică, 

"Toamna lungă noaptea mică 

Valeu lupu me mînîncă.. 

Lupule nu fii nebun | 

“Nu mă minca ziua'n drum; 
Lupule nu fii turbat. 

„Nu mă minca ziua'n sat; 

Lupule nu mă minca 

Păn ce-a răsări luna 

Să dau mîna cu puica, 
Cu puica 
Cu Catinca. 

CÎNTĂ CUCUL, SE ROTEȘTE. 

„Cintă cucul, să roteşte, 
“Puiul să călătoreşte, 
Pune mina pe obline
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Și măntreabă de ce pling. 

of puiule | cum poi plinge 

Cind am fost așa cu dulce, 
Noi am fost doi pui iubiţi 

__Ca doi crini inîndri'nfloriţi 

In grădină răsădiţi. 

Crinii floare-au scuturat;. 

Şi noi: ne-am înstrăinat. 

Colon vale la- grădină 

“Două flori înti?o tulpină. 

leu mă plec, iele s&nchină, 

Mă cunosc că sunt străină ;" 
De străină ce-am remas 
Mam dogorit pe obraz; 

Neagră-s, neagră-s și patată 

Prin străini îs departată, 

este dor şin alte sate .. 

Ca la noi nu st mai poate, 

leste' dor şi de- părinți, 

Faci ce faci. şi tot îl uiţi; 

Teară dorul de barbat 

'Tare-i mare șin focat. 

Axză-l focu.. blestemat, . 

INPau iubit și m'au lasat |, 

Mau iubit ca pe-o cucoană 

Mau lasat ca. pe-o 'vadană, 

Mau iubit ca pe-o copilă 

Mau lasat ca pe-o străină. 

Străină și vai de mine, 

7
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Că nu mă mai știe nime, 
Cind m'ar mai şti cineva 
Nu-atita m'ar judeca. 

LA GRĂDINA 'MPĂRĂTEASCĂ. 

La grădina 'mpărătească, 

Stau florile să'nflorească; 

_Nevestele să privească, 
Fetele să se gătească, 

„ Flăcăii să se rotească 

Inima -să le rinească. 
  

- FRUNZULIȚA TREI MASLINE. 

Frunzulița trei masline, 
Toată lumea rău mnă ţine, 
Numai unul Dumnezeu. . 

Mai ține cu dorul mieu, 

Dorul mieu și cu-a matale, 
| Merg pe vale la primblare, 

Și s&'ntilnesc la izvor | 

Să sărută pin” ce mor. 

  

FRUNZĂ VERDE MERI MUSTOASĂ. 

Frunză verde meri mustoasă, 
Trece vara, cea frumoasă 
Vine toamna cea glodoasă,
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“Trece vara ca 0 pine 

“Vine ieama ca un cîne. 
Boţişor de ghieaţă rece, 

Vara vine, .iearna trece 

Și n'am cu cine-o petrece; 

os cu cine-am petrecut | 

Sau dus și mau mai venit; 

Cind aş “şti că ar.veni 
Cărăruşa i-aș plivi 
Şi de -iearbă și de nalbă 
Doar ar. veni. mai degrabă. 

  

FRUNZULEANA NUCĂ SACĂ. 

Pranzleana nucă sacă, 

Ionel la Piatra pleacă, 

„Puica pleaci'n București 
Nici cu ochii mo zâărești. | 
Măi biete, băețele 
Nu fii duşman casei mele, - 

Insoariă-te ie-ți muiere 

Fâră stare fâr de-avere, 
Că averea-i trecătoare 

Dar urita nu mai moare. 
  

LUNCĂ, LUNCĂ. 

Luncă, luncă, 
Mult iești lungă , 

Fug doi voinici să te-ajungă, 
„4
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"Doi voinici 

"Cu doi cai murgi. 
La mijloc. de lunculiţă, 
leste-o mindră poeniță 

Ingrădită? ăn romăniță ; 

La mijloc de poeniţă 
Ieste-o mîndră fintiniță 
Zidită cu tămăiţă; 

“Teară lingă fintîniță 

"Ieste-un mindru stejărel 
Cu frunza de aurel, IN 

Cu coaja de argințăl. 

Sub umbra stejarului 

Iste-un pat 

Mindru rotat 

Din scînduri albe durat 
ă Şi pe pat cc:i aşternut? 

„Pislă albă salumut 

Adusă de peste Prut. 

Da pe pat 

" Cine-i culcat? 
" Voinic tare răsbolit 

„Răsbolit pănă'n pămînt, 

„Că puicuţa i-au fugit, 

Dar la capu-i cine șăde? 

Puiculiţa : păun verde 

Cu băsmaua vint îi trage 

Cu cununa florilor | 
Face umbra ochilor
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Şi din gură așa zice: 
— Scoală bădiţă de-aice! 
— Ba de-aici nu m'oi scula 

Pin n'a veni maică-ta 

Ca să-mi aducă ce-oi vrea, 
Boţ de caș în miez de iearnă 
Sloi de gheață'n miez de vară 
Mure coaptem postul mare. 
— Unde s'au mai auzit, 

Unde s'au mai pomenit 

Boţ de caș în miez de iearmnă 
Sloi de gheaţă'n în miez de vară 

__Mure coapte'n postul mare. | 

- —Oliolio puicuța mea 

Cum nu-mi înțălegi voea. 

Boţ de caș îi fața ta 
Sloi de gheaţă inima 
Mure coapte-s „ochii tăi. 

FLOARE DIN GRĂDINĂ. 

— Floare din grădină, 

'Tinerică zină 

Frumoasă copilă - 

Vin napoi vină, 
Că tu ţi-ai uitat | 

Rochiţa pe pat 

Scurteica în pat
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Papucii la prag, 
Inelul pe masă, 

Logodnic în casă. 
— Ba ieu n'am uitat 

"Singură-am lasat 
De: uritul tău, 

Că m'am. dus și ieu. 

i 

FRUNZULE ANA LEUȘTEAN. 

Frunzuleana „leuștean, 
"Vezi Costică cel viclean. 
Ş'au făcut cerdac pe deal 
Şi Pau zugrăvit cu var. 
Ş'au ficut.o cărărușă 

- Păn la Ilenuţa'n ușă - 

“Tlenuţa, ţăsă pinză 

Puișoru-i cîntă'n frunză, 

In frunza cireşului 

Prin mijlocul Ieșului, 
In frunza alunului 

In mijlocul drumului, - 

Şin frunzica teiului, 

Pe sub poala codrului.
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FRUNZULIȚA DE-ALUNICĂ. 

Frunzuliţa, de-alunică, : 

„ Cine şueră prin luncă.? 
— Un ţigan și. c'o romincă, 
Ţiganul cîntă din seripcă 
Şi rominca-i frumușică, 

Las'o'n lume să se ducă." 

ARZĂTE-AR FOCUL P: i URE. 

Arzăte- -ar focul pădure, 

Să se facă drum prin tine, 

Să privesc la minăstire, 

Să „văd cirduri de copile, 

"Să văd şi copila mea, 
Acea, naltă subțirea, 

„Care m'am iubit cu iea 

Din copilăriea mea, - 

Doamne-acum de 0-aș vedea, | 

„Ce mult m'aș 'mai mingăiea. 

Şi văzui călugări mulți, 

Blestemindu- -și pe părinţi. 

Cine m'au. călugărit | 

Mar avea loc în pămînt, 

Nici tămie la mormint. 

Nam fost 'decălugărie 

Ci-am fost de căsătorie. 

m 

”
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ROMANIȚĂ, ROMANIȚĂ. 

Romaniţă, romaniță, , 
Prăpădite-aș mindruliță | 
Pintre flori prin grădiniță, 

De ce nu mi-ai dat guriță 
La vremea de trebuință. 
Frunză verde paltinel, 

Fă-m& Doamne-un hulubel, 

Să mE&nalț pănă la cer, 
Se-mi fac ochișorii roată, 
Să mă uit la lumea toată, 

Să văd mindra cum să poartă. 

PLÎNGEȚI OCHI ȘI L,AGRAMAȚI. 

Plingeţi ochi şi lacramaţi, 
Riuri de lacrămi varsaţi, - 
Că voi sînteţi vinovaţi, - 
Că nu cataţi ce luaţi. -- 
“Şaţi ales un dor departe 
De aici şăpte sate. 
Nu pot să m& odihnesc, 
“Toată noaptea mă trudese. 

Noaptea cînd din cer coboară, 
-La bădiţa-mi dorul sboară, 

Ziua vine, noaptea trece, 

Dorul mieu cu iel petrece; 
Noaptea trece, ziua vine, .



==, 
„Dorul mieu la iel rămîne. 

Vino bade te grăbeşte, -- 

Dorul mieu. de'l potolește, 
Căci amar mă chinuește 
“Linereţa-mi vestejește. 

MĂI BĂDIȚĂ GRIGORAŞ. |! 

Măi bădiță Grigoraș, 

- Vin la n6i să-ți dau salaș 
Şi strigă sara pe lună, 
Hai puic'o la apă bună; 
Apă bună de gustat . 

Și gură de sărutat. 

FRUNZĂ VERDE PORUMBEL. 

Frunză verde. porumbel, 

Cind ieram mai mititel 

Unde mă culcam dormeani, 

Nici o' grijă nu aveam; 

Dar de cînd am crescut mare 

Trupul 'mieu hodină n'are, 

Căci cată numai primblare.
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PUICULIȚĂ ALBĂ DRAGĂ 

„_— Puiculiţă: albă dragă, * 
Hai să'ţi dau mîndruţo salbă, 

— Baiu, baiu, nu mai vreu. 

Că mi-i drag puiuțul mieu. 

— Săţi dau salbă şi mărgele 
Să'ţi ieu cercei și inele. 
— Baiu marfa de 'la voi 
Nu să poartă pe la noi. | 

— Ori.nu-s vrednic de iubit, 
Ori nu-s mindru la privit. 
„— Ba ieşti vrednic de iubit 

Şi iești mindru la, privit. 

Şi ieşti vrednic de diochi 
> Şi-mi iești' drag ca, sarea!n ochi. - 

  

FRUN ZULIȚA DE- ALIOR. 

| Frunzuliţa de- alior, | 

Mindra mea-i un puișor, 
Ochii-i 'sbor din om în om, 

Ca un pui din pom în pom- 
Ori la cine iea priveşte — 
Cu. vederea'l ameţește. 

.
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AH, NOROCULE NOROAGE., 

_Ah, norocule noroace, 

Adă-mi pe puicuța "ncoace. 

S?o pot. pune lingă mine, 

"So sărut odată bine. - 
Floare dulce ce miroasă, 
Ie Marița, cea frumoasă, . 

Că-i frumoasă bălăoară - 

„Cu privirea-i mă omoară. 

FRUNZULIȚA DE DOI NUCL 

— Frunzuliţa de doi nuci, 
Catincuţo und” te duci 
“Numa'n fustă şin papuci.” 
— La grădina cu doi nuci 

Să mai dau fin la doi junci 
Şi gură la doi voinici 

"La voinici fără musteață 
Carenvaţă-a stringe'n brață. 

7 

  

VERDE, VERDE ARȚĂREL: . 

— Verde, verde arțărel, 

Pe cel deal pe cel colmel 

Primblă-mi-s&-un voinicel - . 
Cu cușmă creață de miel, 
Cu meșini, cu cojocel,
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Cu murgul porumbăcel, 

Dă-mă maică după iel. 
— Ba maica nu te-a mai da, 

C'acela-i voinic Jiean. 
Te iubește cite-un an : 

- Şi te lasă cu alean. 

FRUNZĂ VERDE DE DOL NUCI. 

Frunză verde de doi nuci, 

De te duci bădiţă duci, 
Să te duci pe o văleică, 

Să te-ajungă-o jale mică, 
Că-i blestem de ibovnică 
Să te sui și pe-un deal mare, 
Si te-ajungă-o jale mare, 
_Că-i blestem de fată mare. 

Şi să pici jos de calare, 
"Mina dreaptă să-ți sclintești 
Şi cea stingă săi fringeşti 
Să ţii dirlogii cu dinţii, 
Să treci codrii ca muţii 

> Şi cimpii ca bursucii, 
Să, umbli prin: nouă ţări 
Şi să faci nouă feciuii, 
Opriţi pe la închisori 
Ş'apoi la spinzurători 
Şi la. urmă-o fetişoari,



Să te poarte! cărucioară, . 
Să umbli din ţară'n ţară 
Tot ca să ceri de pomană . 

- Şi să vii și'n a mea țară, 
Să-ţi dau şi ieu de pomană, 
Un căușel de făină . - 

Și de-asupra cărbunași, 
Să ştii că iubeşti şi lași, 
Ş'o cojiță de malai 
Useată de nouă ai, 

Aruneată”n policioară, 

Cînd: iera “maica, fecioară. 

Ş'incă te-oi mai blestema. 

Foc- din gură mi-a pica... 

Să ai casa racului, 

In fundul bulhacului 

Şi hrana gîndacului 
In virful copacului 

ŞI zbuciumul vintului, 

Pe faţa pămintului 

Şi odihna șărpelui, 
Ii mijlocul drumului, 

In -calea voinicului.
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FRUNZĂ VERDE DE IARBUZ, 

Frunză verde de harbuz, 

- Leu acasă că m'am dus, 
Măicuţa masa mi-au pus, 
Ieu odată, două ori 

Ş'am oftat de nouă ori. 
Maica me pricepe bine, 

Că gindesc la oare cine, 

Ieu jur și tăgăduesc, 
Că la nime nu gindesc ; 
Dară maica tot mă'ntreabă 

De-mi ieste, cineva dragă. 

FRUNZULEANA ROZMARIN. 

Frunzuleana rozmarin, 

Haide puică să fugim, 

Că bine ne potrivim 

Şi la ochi şi la sprincene 
Ca doi hulubași la pene, 

ȘI la stat și la purtat 
Și la haz cu desmerdat, 
Ca doi hulubi la sburat. 

Haide puică să fugim, 
Să fugim, să pribegim, 

Că pe- aici n'o să trăim, 

“Să fugim, să trecem munți 
Şi isvoară fără punți,



Cind la calea jumatate, 

Duşmanii m&ntreb 'de carte, | 

Mam potopit jumatate ; 

“Cat la lună, luna'n ceață 
Nu mă satur de dulceaţă, 
Cat la: lună, luna-i sus, 
Şi iubita mea s'au dus. 

Cite cară _.- 

Cu: povoari, 
Toate suie și coboară, 
Numai carul bădiții 
Şăden malul Bistriţii, 
Nici nu suie; nici coboară 

„Bate boii de-i omoară, 

RĂDIŢĂ DE PE-ISVOR. 

— Bădiţă de pe istor, - 
Nu-mi trimete-atita dor, . . 

" Că-s' copilă tinere, 

Dorul tăi nu-l pot ţine. 

Mai bine bădițul mieu 
Răsădeşte-ţi dorul tău, 
Răsădește'l prin livezi, e 
Să să facă mere verzi. 
— Mindrulițo dacă'ţi place 

Cu doru-ţi așa.-voi face, 

19
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Că Poi pune?n sinul mieu, 
Ca, să-mi treacă dorul tău; 

-Tear pe-al mieu în sin la tine, 

Ca să-ţi vie dor de mine. 

TRECE BADEA PRIN LUNCUȚĂ. 

Trece badea prin luncuţă, 

Şi nu-mi zice ninicuţă, 
Parcă nu i-am fost drăguță, 

Ori i-am fost dragă, ori ba 
el mă putea intreba, 

Nu Par fi durut gura, 

— Of puicuţă n'am ştiut, 
Că de dor om n'au murit ? 
Și de drag om n'au zăcut. 

Am trecut pe lingă tine 
S'a "mpetrit inima”n mine, 
Nam putut grăi la tine. 

FRUNZULIȚA TREI ZMICELE. 

Frunzuliţa trei zmicele, 

De cînd te-ai dus bieţele; 
Nam mai pus la git mărgele 

Nici în degete inele, 

Nici în giță floricele. - 
Şam lepadat busuioc
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Ș'am pus în sîn siminoc, 

Cam văzut că n'am noroc.. 
Casa-mi pare de urzică, 

Cind bate vintul mi-o strică ; . 
Vîntul bate vălurele.: - 

Pe de-asupra casei mele 

Şi-mi aduce-un dor şo jele..- 

CINE-TRECE PE LA VIE. 

— Cine trece pe-la vie, 
- Ghiorghieș cu pălărie, 

Cu cordica vișinie. a 

lea, ieși Gheorghiţă la drum, 
Numai o vorbă să-ți spun; 

“Vorbe răle nuți-oi' spune, 

Dacă nu te laşi de mine; 

Tear' de nu, te-oi blestema, 
Foc din gură mi-a pică, 
Carnea ţi s'a 'nerîncina, . 
Cerul s'a cutremura, 
Lumea s'a înspăiminta, 
— Mariţo nu te: scirhi. 

„Jeu-la tine oi. veni, 5 

„Căci -ai fost iubita mea, 
Care m'am iubit cu iea 

“Din „copilăriea mea. |,



180 — 

MAM CULCAT LA PĂR ROTAT. 

-Mam culcat lu păr rotat, 

Mare şărpe s'au aflat 
"Şi în sîn mi s'au bagat, 
Cu glas tare am strigat, 

Şi de maica m'am rugat, 

Ca să vire mina sin, 

Să mă 'scăpe de la chin. 

“Maica nu m'au ascultat. 

Ci aşa mi-au cuvintat: 
Ficioraşși. mai am vr'o nouă, 

Dară mină numai două. : 

Pe soră-mea Cam rugat, 

Dar și iea mi-au cuvintat: 

Frăţiori mai.am vio nouă, 
Dară mină numai două. 
La puicuță m'am rugat, 

Mina'n sin iea mi-au bagat 

Şi de şărpe mau scapat. 

FRUNZULEANA RUG DE MURE. 

Frunzuleana rug de mure, | 

Ce mi-i drag mie pe lume 
-Cărăruşa din pădure 
Pardosită cu alune, 
Pe de lături cu căpșune. 

Cind - ie, noaptea 'ntunecoasă,
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Şi potica lunecoasă 
Nimerii la altă casă, 

Unde-i nevasta frumoasă 

Și barbatul nătărău 
Și cățelul nu.prea rău 
Acolo trăiesc și ieu. 

ALUNAȘ CU CREANGAN DRUN. 

Alunaş cu ereanga?n drum, 
Vezi bădiţa cel fadul: | 

Alunaş cu creanga'n baltă 

Vezi bădiţa cum s& poantă, 

Anteriu cu vristă lată 
Şi cu pălăria naltă, 
Cordicuţa, ghivizie 
Legată, de pălărie, | 

Să numi mai fie drag mie. 

'Poată vara mă jura, 

Cîtu-i vara te-oi juca, 

Şi la toamnă te-oi lua, 

Taca toamna saraca, ! 

Dat-au mîna cu altă. 

Geaba-şi cheltui vorba.
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FRUNZULEANA "TREI ZMICELE. 

Frunzuleana trei zmicele, 

Răsărit-a dintre stele 
- Iubire cu. mîngiere . 

Şi dragoste en plăcere. 

FRUNZĂ VERDE DE LEMN SCRIS. 

Ă „Frunză verde de lemn scris, 

Frumos ibovnic mi-am prins, 
Dar nu Pam prins înadins, 

Ci Pam prins într” o cercare, 

"Ca să văd ce fire are. 

De fire bună-ar avea 

„Iubio-ar numai una, 
Dar îi firea reschirată: 

„Şi iubește lumea toată. 

S 

FRUNZULEANA TREI CĂLINE. 

_ Frunzulcana trei căline;” 
„Ce-ai zis bade cătră mine,. | 

„Cit soare pe lume-a fi. 

Pe tine nu te-oi uri.“ 

„ Soarele nu sau sfîrșit 

“Tu pe mine mai urit. 

Urască-te soarele 
„Indrăgite-ar boalele,
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Șăpte boli, şăpte lungori 

Să-ţi fie de sărbători, 
Ș'o părechi frigurele,. - =. 

“Să-ţi fie de schimburele. 
Suflet rău plin de pacate 

“Osindite-ar și te-ar bate 
Viscole, furtunele, 

Ce uscă fintinele 

Şi uscă pădurele. -. 

Usce-ţi tinereţele. E 

Și scurteze-ţi zilele. 

Cînd îi fi mai. sănătos 
Șă nu iei un pai de jos 
Să te'ngraşi ca scindura, 

Să fii rumăn ca ceara: 
Şi alb ea porumbrica. 

FRUNZULEANA ȘIO LALEA. 

„ Frunzuleana $o lalea 

Saraca inima mea 

Iear au prins a mă durea, 
Nu m& doare 

| Cum st doare, 

M& doare necontenit 
Pentru'm puiu ce lam iubit ; , 

Dar mai am încă-un pui bun 
Numele nu vreu să-i spun ;.
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Numele dacă i-aş spune, 

Dușmanii mi lar răpune, 

_+ Mai bine-oi tăcea cum tac 

"Soi avea un pui cu drag. 

_ DRAGOSTEA MBA DINTR'O VREME. 

Dragostea mea, dinti'o vreme 
Prăpăditin buruche | 
Şi dragostea dintro sară 
Strinsă-i toată grămăgioară 
Şi-i pusă pe- prispă-afară, 

Să mi-o bată vînt de vară 

“Că nu-i mult pănă de-sară. 
- Nu ştiu vintu au bătut'o 
Ori puicuţa au găsit'o 

Și mi-au pus'o'n sin la piele, 

Să-mi fie de miîngiere. 
Mîngăe-mă tot cu bine 
Pân nu mă despart de tine, 

Că dacă. m'oi departa 

“Mult în cale mi-i cata, 
Tot în cale şimn carare 

Cu lacrimi pănă'n picioare.
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FRUNZĂ VERDE SIMINOC. 

Frunză verde siminoe 

-, Stau în loc 

„Şi ard în toc. 

Intr'un casă 

„Stau la "masă 

Inima mi-i friptă arsă, 

Cind am sorbit lingura, 

Mau năpustit lacrăma, 

Am sorbit de două ori. 

Şam suspinat nouă ori. . 

Frunză verde pepeni verzi, 

„ean ieși puică de mă vezi 
Cum m&'sprijin de păreți, . 

De-oi calea din piatri?'n piata 

Nu-i scapa nesărutată. 

LA FÎNTÎNA DIN. PĂDURE. 

La fintina din pădure, 

Mulţi “voinici cu ochi de mure. 
„La fintina cea de piatră - 

Mulţi voinici că stai strins roată. 
Cît îi omul tinerel 
Să ţine dorul de iel; 

ear de unde'nbiătrineşte 
Dorul, să călătoreşte. 
Nimărui nu-i trebuiește,.
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PE CEA CULME ARMINEASCĂ. |. 

Pe cea culme arminească, 

leste-o șatră țigănească 
Da'n şatră cine şedea ? 

Voinia cai murgi potcovea, 

Mindra şedea șil privea, 
Din lacrămi nu mi'l zărea 
Și din guriță grăia: 

Să te duci 
Bădiţă duci 

-Păn la podul Iloaie, 

Să dea Dumnezeu o ploie, 

Facă-ţi calea 'ntunecoasă 
"Şi cararea lunecoasă,. | 
Murgul tiu să să siească 

Şi pe loc să poticnească, 

La pămint mi te trintească 
Mina dreaptă să-ţi sclintească 

Iear cea stingă 
Să ţi-o frîngă . 

Ție divlogi cu dinţii 
Mie murgi ca muţii, : 
Să te vadă părinții; | 
Că-i blestera de-a mîndruței. 
Să te duci să te inai duci, 
Pân ce-i pica rob la Turci 

Cu picioarele'n butuci | 
Și cu minele'n cătuși
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“Să te'nsori de noui ori 
Și să faci nouă ficiori 
Opriţi la spinzurători ; 

Și cînd a fi la urmiţă, 

Să mai faci o copiliță, 

Să-ţi care apă'n temniţă. '. 

Pe cea vale mare 

Ieste-o casă din amnare 

„Cu ferestrele la toare. 

Dar în ea cine şedea? 

Fata și cu maică-sa 
Măicuţa lucrează, _ 

Fiica dormitează. | 
"— Fiicuţă ce: dormitezi ?. 
— Ieu maică nu dormitez 

Dar la ibovnic. gindesc, 

Mi-au trimes carte scrisoare 

Păn soarele nu rasare, 

Să m& duc şi săl cunun-" 

Ca să-mi capăt cuvint bun; 

Dar ieu-nu l'oi cununa 

Ci cu-amar Poi blestema: 
Murgii lui cei iuți - 
Să-i vadă plesniți; 

Brișca lui cea zugrăvită 
S'o vadă neagră cernită. 
Şi încă Voi blestema . 

Foc din gură mi-a pica, 

,
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Să te duci bădiţă duci, 
Pin ce-i da de plug de curti, 
Pupăza boii mînînd, 
Cocostireul cornărind 
Și cucoara sămănind - i 

Merla pe juguri- cîntînd. 

Să mîninei din acea pîne, 

“Căci blestemul de la mine. - 

Cînd ţi-a fi traiul mai greu 

Să te-ajungă dorul mieu, 

Cind ţi-a fi vieaţa mai grea, 
"Să te-ajungă jalea mea. ! 

— Drăguţă, drăguță 

Nu fii tu nebună, 

Ci mergi de'l cunună 

Cu diînsul cinstește, 

Inima-i tocmeșşte; 

Cu dinsa cinstește 

Şi mi-o otrăveşte. 
Părinte Ioane 

Ceteşte mai tare 
Slăbese din picoare. . a 
Faţă ugilită 
De moarte gătită, 

„Ochi painjiniţi - 
De: moarte gătiţi. 
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FRUNZULEANA DE SUSAI 

Frunzuleana de susai, 
Vai, vai, vai dorule: vai, 

Tia cite răle mă dai, 

Dar ieu -cîte ştiu de tine, 

- Mai multe răle:ca bune 

Şi nu te mai spun la nime, 

FRUNZĂ VERDE DE SACARĂ. 

Frunză verde de sacară, 
De vii bădiți?h ea-sară 
Nu te uit în astă vară, 

Şi de-mi vii cînd te-oi dori, 
Nu te uit păn ce-oi muri. 

  

- FRUNZULIŢA MINTĂ CREAȚĂ. 

Frunzulița- mintă creață, 
“Drag mi-i mărul roș la față 

j Şi badea, fără musteață 

„Că te. strînge bine'n braţ - 

Şi sărută cu dulceaţă. 

PE CER NUMAI CÎTE-O STEA. 

Pe cer numai cîte-o stea, 

Oi saraca, dragostea, 
Unde ia mi s'odihnește 

Iearbă verde odrăslește,
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-Tear uritul unde șede 
Ieavbă verde. 

Nu se vede. 

"Of uritule, urit 
Rea boală iești pe:pămint, 

“Boală făr de crezămiînt, 

Fără trei: coţi-de pămînt. 
  

FRUNZULEANA SĂLCIOARĂ, , 

Frunzleană săleioară, 

Prea iubită Mărioară, . 

Te-am iubit un -an ș'o vară 
Ş'o lună de primăvară. 
“Te-am lasat pe prispă-afară . 

Un talhar că s'au aflat 

Şi mindruţa mi-au furat, 
Nam cuțit la mina mea 
Pe talhar că Paș junghea, 
leu cu mindra-ş. răminea. 
Cine iubeşte și lasă, 
Da-i-ar Dumnezeu pedeapsă, 

Cine iubeşte și: spune - 
Dă'1 Doame peste rușine. 

  

„FRUNZULEANA ARCIOR. 

Frunzuleana arcior, 

Ori de mine nu ţi-i dor? 
„— Mici dor puiule de tine,
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— Dar de ce nu vii la mine? 
— Aş veni dar vai de mine | 
Duşmanii calea-mi aține 
Şintre noi un deal ș'o vale” 
Strică dragostele tale, 
Şi pe deal îs păltinei 

Şintre noi doi oameni răi, 
Şi pe vale-s floricele : 
Şintre noi femei răle. 

FRUNZĂ VERDE MĂR MUSTOS. 

Yruinză verde măr mustos, 

Cine-au stirnit drumu'n jos . 

Blestemat îi de Hristos, | 

Putrezască-i carnea'n gros 
Şi .ciolanele pe jos. 

De cît în cărăușie, 
Mai bine cu sapa'n vie. 
Sapă ziua ce-i sapa, 

Vin sara, la casa ta. 

De cît te-aş vedea pornit 

Mai bine la pat zăcind, 

C'aş umbla meleagurile, 
Pin ţi-aș- găsi leacurile 

"Şi le-aş punen trei ulcele 
Le-aş scoate sara la stele 

Şi dimineaţa, la” soare, 
Doar te-aş vedea pe picioare.
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De te duci bădiță, duci, - 
“lear aminte să-ți aduci; 
De te duci la-Odobești, 

Te rog să nu zăboveşti, 
De-i zăbovi pănă'n post 

Mi-i găsi precum am fost, 
Dar de-i zăbovi o lună, 
Mi-i găsi pe deal nebună ;- 

Băsmăluța ta pe mînă 
Și stringind la mătrăgună ; 
De-i zăbovi păn la toamnă 

Mi-i găsi uscată coamă; 

lear de-i zăbori mai. mult, 

Mi-i găsi moartă'n pămînt; 

Şi te las cu jurămînt, 

Ca să-mi treci pe la mormânt, 

Să-mi dai țerna într'o. parte 
Să vezi dragostea ce poate. 

A 

FRUNZULEANA IEARBĂ GRASĂ, 

Frunzuleana iearbă grasă, 

Ce folos cam fost frumoasă - 
-Că "n'am fost-de casa voastră; 

„Casa voastră-i casă grea. _. 
Şi măta-i femeie rea, 
"Merge la crișmă și bea, - 
Vine sara prin răzoare



— 193 — 

Și cată fărmăcătoare, 

Să m& farmece pe mine, 

Ca săi nu trăesc cu tine 
Că noi sîntem potriviţi 
„Ca doi: zarzari înfloriți 
La. isvoară răsădiți. 
Nu ştiu eine s'au afat |. 
Zarzarii că i-au tăeat, 7 

- .  Dragostele ne-au stricat. 

_ Cine strică dragostea, 
Si n'aibă parte de iea. 

Cine-o strică şi n'o lasă, 
Of Doamne să-i dai pedeapsă. 

  

- 

> FRUNZULIȚA, FRUNZULEANĂ, 

Frunzuliţa, frunzuleană, 
Pentru: tine fa, lleană 

Mi-a vemas iearba'n poeană, .. 
Nam. cosit o burueană. 

  

FRUNZULEANA NUCĂ SACĂ. . FRUNZULEA 
Frunzuleana nucă sacă, 

_Hai mîndruț'o la prisacă, 

Să mîncăm miere de Toi- 
Să ne iubim amîndoi. 
Şi iear doi și cite doi 
Şi noi mindro amindoi. 

z 
  

13
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FRUNZĂ VERDE FIR DE PUR. 

Frunză verde fir de: pur, 

Blestema-te-aş nu mă&'ndur, 
Că mi-ai fost ibovnic bun, 

Mîncam pîine și masline 
Şi rachiu de tiscovine. 

NU ȘTIU LUNA PE CER MERGE. 

Nu ştiu luna pe cer merge, 

Ori puica la apă trece. 
“Nu știu luna-i luminoasă, - 

Ori puicuţa-i prea, frumoasă. 

Ține Doamne noaptea mare, 

Să mă satur de primblare. 
“Ține Doamne luna'n ceaţă, 
Să mă satur de dulceaţă. 
“Ține Doamne luna?n nori, 
Să mt satur de fiori, 
Păn ce umblu pe la toate; 

Trece noaptea'n jumatate. 
Cind ajung şi pe la tine, 

“Mă apucă ziua bine. |! 
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FRUNZĂ VERDE MĂR ROTAT, 

Frunză verde măr rotat, 

Ți-am spus dragă regulat, 

“La mine ce-ai mai catat. 
Ți-am spus dragă hotărit, 
La mine ce-ai: mai venit. 
Bate murgul din picior, 
Să-i pun şaua binișor 

Și să plec, unde mi-i dor. 
Murgul paşte și nechează, 
Puica plinge și oftează. 
Oiftează puică, oftează 
Oftează și pentru mine, 

C'am trăit odată bine. 

FRUNZĂ VERDE BUSUIOC. . | 

“Frunză verde busuioc. . | 
M'au ajuns un mare foc. 

__ Tea-mi tu calul-de dirlog 
“Și poartă prin busuioc. 

- Şi'1 întoarce, . 
Prin vizdoage, 

Cam umblat multe pirloage. 
Pune mîna la obline 

Și mentreabă de ce pling.
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FRUNZĂ VERDE RUG DE MURE. 

Frunză verde. rug de mure, 

Mare ieste dorwn lume ; 

“Peste multe dealur: vine, 

Nicăiri jos nu să pune, 

Parcă mare loc pe lume. 
Numa?ntins la, mine vine. 
Pătimaș ieu pătimese . 
„Axd în foc nu. mă sfirșesc. 

FRUNZĂ VERDE DE-AFION. 

. Frunză verde de-afion. 

La portițu lui Seridon, 
Toate pasărele dorm. 

„Numai una pare somn, 
Toată noaptea ciripeşte, 

De iubire-mi pomeneşte. 
Ibovnicul de de-mult, 
Şăde'n scaun de-argint. 

- Pusu-Pam la jurămînt, 

„Spune-mi, cine te-au smomit 

De pe mine m ai urit. 

Cine nu mi-au vroit bine, 
Mau pus la cale pe mine 
Să, urăsc foare ca, tine. 

7 
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SUS ÎN NALTUL CERULUII. 

„Sus în naltul cerului 

De-asupra pămîntului, 

- Teste-un pat,: 
__ Mindru rotat, 
Dar pe pat 

| Cine-i culcat? - 
lea zace puiul grea boală, 
— Zaci puiule ori te scoală: 

Ori. îmi dă şi mie-0 boală. 
Dar atuncea m'oi scula, 

Cind mi-ai aduce ce-oi vrea; 

Muve negrem postul mare 

„Şi caș dulcen iearnă tare, 
„ Sloi de geaţăm vară mare. 

— Unde s'au nai auzit, 

Unde s'au mai pomenit. 
— Mare iești frumoasă iești, 
Dar nepricepută iești. | 

Mure .negre-s ochii tsi, 

De mor cînd mă uit la iei; 

Iear caș dulce faţa, ta, 
Sloi de gheaţă inima. 

FRUNZĂ VERDE ȘI IEAR VERDE, 

Frunză verde şi iear verde. 

Ce-am iubit nu să mai, vede; 

"Cam iubit o piatră scumpă,
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Ş'am luat o biată slută, 
Ş'am iubit un dieamant 
Ş'am luat mare pacat. 

" FRUNZULEANA BOB NĂUT. 

„Frunzuleana bob. năut 

“De cînd maica m'at făcut, 

Ibovnică n'am avut. 

Dar acum în astă vară, 
Imi prinsei trei într'o sară; 

Cea din deai 

Ca un pahar, 

Cea din vale 

Ca o toare. | 

Una-ni bate la fereastră 

Şi-mi zice s'o ieu nevastă. 

leu nevastă n'oi lua, 

„Numai cît pot înșala. 

- FRUNZULIȚA MÂRGĂRINT. 

Frunzuliţa mărgărint 

Nu mai pot de ostenit 

Şi suind şi pogorînd 
La puicuța de demult; 

Anevoie am s'o uit. 

- Cind aş şti că aș uita-o.
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La mormint aş îmbraca-o; 
Cu hainele mohorite -. - 

„Pentru ca să nu mă uite. 
, 

  

FRUNZĂ VERDE TREI CURMALE. 

— Frunză verde tiei curmale 

De la, erîșmă mai Îa vale 
Merge Ileana calare. 
Tenuţă de la munte . 

Ce porţi fesîșor pe frunte . 
Și la git mărgele multe ; 

— Aşa port așa mi-i drag, 

Mau făcut maica pe plac. 
XPau făcut maica frumoasă, 

Cu statul «de jupăneasă. 

Cu ochii de lele-aleasă 

Spricenele negre trasă.. - 

— Pentru ochi ca murele 

Cungiurăi pădurele,. 

Ş'am dat boi ca florile. 

Pentru sprincene 'nghinate, 

Umblai lumea jumatate. 

Pentru ochişorii ti; 

Prăpădesc o mie de lei. 

Frunzulița de nagară 
Ca Ileana nu-i în ţară, 
Frunzuliţa de cicoare 

Ca Ileana nu-i sub soare.



CI Pi Capul ,



| FRUNZULEANA- YON BURETE. 

Frunzuleana un burete 
Cimpuşor cu iearbă. verde, 

Nimeni umbra, nu-ţi mai vede; 

„Numai păsărelele 

Iși wmnbresc aripele. 

CUCUŞOR PASÂRE SURĂ. 

— Cucuşor pasăre: sură 
Cintă'n codru de răsună. 

Cucușor pasăre mare 

Cinti'n codru frică, are, 

Cucuşor pasăre” mică 

Cintă'n codru fără frică. 

Vara, vii, vara te duci, 
M& mier iearna ce mîninci ? - 
— Minîne putregai de tei, 

"Să-cînt codrului temei. 

Mînîne putregai de fag, 

Să cint codrului cu drag. 

Xlinîne putregai de soc. 

Să cînt codrului cu foc.
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FRUNZA TEIULUI. 

Frunza teiului. 
Și cu-a bradului. 

Hai teiule hai 

Cum am să te tai. 
C'un topor tăios; 

„Şam să te dau jos 

Ca pe-un făt frumos. 

Şi să te halcesc, 
Să te biărduesc, 

In car te clădesc, 

In sat te pornesc. 

Să-mi durez o casă, 

„O casă ş'o- masă 

Mare şi frumoasă. | 
Și să-mi fac icoane, .. 
Să mănchin la tine! 

Ca la mănăstire. 
Frunză şun dudău 

“Cum plouă mereu, 

Ploui și iear plouă, 

Şi plouă de varsă 
Codrului nu-i pasă ; 

Că-i cu frunza deasă 
Şi tulpine groasă 

Groasă şi frumoasă. 
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FRUNZULEANA DE TREI FIRE, 

“ Frunzuleana de trei fire 

Vine cucul de trei zile 
Şi nare unde st pune. 

S'ar pune pe-o rămurea, 
Aproape de casa mea. 

Răimurea de păr uscat, 
La inimă m'au sacat, 

“Cucușor cu pană sură, 

Cintă'n codru, să răsună. 
Cucușor cu pană verde 
Cintă?n codru, nu s6 vede. 
Cucuşor cu pana neagră 
Cintă?n codru. să s'aleagă. 
— Codrule ce 'mgălbineşti 
Căci tu tînăr încă ieşti, 
_— Cum să nu îngălbinesc 
Cînd toţi mi se Jăluesc 

„Şi string dorul cucilor 

Şi şuerul mierlelor 

Şi jalea voinicilor. 

"RUG VERDE DE MURE. 

Rug verde de mure 

-Pe munten pădure, 

Teste-un. stejărel 

Nalt şi subțirel
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„Vede-m'aș pe iel, 

„Să-mi fac ochii toată, 

Să văd lumea toată. 

  

FRUNZULEANA GRÎU MARUNT. 

Frunzuleana. griu mărunt 
Cite flori sînt pe pămînt. 

Toate merg la. jurămint; - 

Numai Spicul griului . 

Și cu. lemnul Domnului; - 
Șăd în uşa raiului, 

„Și întreabă florile, - 
Ce-au făcut miroasăle. 

“CUCUȘOR CU PENE VERZI. 

„Cucuşor cu pene verzi 

Ce-mi cînți vara prin livezi; 
Și cînţi, cînți şi nu te vezi 
Cintă-mi, şim livada mea 
Să mă duc de pe-acolea, 

„ȘI tot ţie-a remînea. 
  

CUCULE PASĂRE SURĂ. 

Cucule pasăre sură 
Nam grâit gură la gură, | 
Să nu-mi cînţi la curmâtură?
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Ci să-mi cînți la noi pe şură. 

Cucule pasăre sură 

Picați-ar limba din gură. 
— Dacă limba mi-a pica, 

Cu ce foc oi mai cînta? 

  

PĂSĂRICĂ. 

Păsărică mută-ţi cuibul, 
Că vine badea cu plugul, 

Păsărică mută-ți casa, 
Că vine badea'cu coasa. 

CUCUȘOR. 

— Cucuşor ce cinți prin nuci 

Vara, vii vara te duci, 

M& mier iearna ce mininci. 

— Minîne putregai de fag 

Să cint codrului cu drag 

Şi să umblu tot pribeag, 

Şi beu apă din vălcele 

Să cânt codrului cu jele 

Şi beu apă din îsvor 

Să cînt codrului cu dor. 

DL _—



| Să ESrpermmatate. 
E 
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FRUNZĂ VERDE DE PELIN. 

- Frunză verde de pelin. 
„ Vai. de copilul. străin, 
“Cind ajunge la stăpîn 
Și iea hacu'n jumatate 

Și ocara-a treia parte. 

- Jălui-m'aș şi n'am cui 
Jălui-m'aș drumului; 

Drumul tace suparat 

Multă oaste lau calcat.” 
Jălui-m'aș şi: n'am cui, - 

Jălui-m'aș codrului; 
„Codrul are: frunză verde . 
Și pe mine nu mt crede. 
Jălui-m'aș și n'am cui, 

“Jălui-m'aş cîmpului; 
Cimpul -âre peliniţă, 
Nici la dinsul n'am credință. 

, 

  

OF. STREINEL CA MINE. 

Of streinel ca mine, - 
Nu mai este nime, | 
Numai mierla; din “pădure 

Și nici mierla din pădure.
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Cite'n codru păsărele” 

Tot surori şi mătuşăle 

“Şi cînd iea se bolnăveşte, 
area la 'cap o păzeşte, 

„Sturzul şăde la picioare, 

„Cucul o'ntreabă ce-o doare, 

Pupăza la cap o lsag să, 

Cu toate la.iea aleargă. 

  

LA FÎNTÎNA CEA CU CRUCE. 

“La fintina cea cu cruce . 
„Creşte-un fir de ieurbă dulce, 
Un pui sboară şi să duce, 
Altul rămine. şi plinge. 
Așteaptă-mă frăţioare 
Pân ce-om face aripioare 

Şom sbura unde ne-om duce, . 
Pin ce-om da de apă -dulce, 

Ş'om striga toţi întrun. glas . 
Ina cui mînă-am remas, 

Pe mina streinilor 

In gura, păcînilor. 
  

FRUNZĂ VERDE LOZIOARĂ. 

Frunză verde lozioară, . 

Am avut o 'sorioară.: 
Uşurică ca o pană.
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"Ş'o venit o apă lină 
Şau dus'o'n țară streină, - 

Să cerce pănea de-i bună. 

Am auzit din bătrini, 

| Că-i rea pîinea prin streini, | 
Auzii. și mam crezut, - | 

4 Păn ce singură-am văzut. . . 

Oi saraca sora mea 
Prin streini ce-a face iea. 

PRIMAVARA CREȘTE FLOARE. 

“ Primavara. creşte floare, 
Taci înimă 'răbdătoare -. 
Ca pămîntul sub picioare. 

— Bucuroasă aș rabda. 
„De miar lasa inima. . 
f Pe carare la fintînă 

i Merge-o tinără copilă. 
| Și plingea și suspina 

“+ De 'streină ce iera, 

i Fără casă fără flori, 

Fără frați, fără surori ;. 

| Numai negri streinii 

' Merg în sus ca nourii, 
+ Mărunţei ca. fluturii 
Negri ca călugării.“ 
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FRUNZULEANA TREI GRÂNATE. . 

Frunzuleana, trei granate 

Nam avut pe lume parte” 

Nici de soră nici de frate, 

Nici de părinţi cu dreptate, | 
Ci neagra streinatate, 

 Fosta'n lume a mea parte. 

Şi streinel ca mine 
NW'au mai fost pe lunie. nime ; 

Numai mierla din pădure 

Şi nici mierla din pădure, 
Căci şi mierla, neamuri are 

Sturzul văr primare, | 

Cucuşorul frățior, 

-Rindunica verișor. 

  

FRUNZĂ VERDE DE NAGARĂ. 

Frunză verde de nagară, 

Colo jos între hotară- 

Ieste-un nuc cu frunza rară 
Cu nucele dulti -șamară. 
In virvuţul nucului a 

"Cintă puiul cucului ; 

Mai în jos la rădăcină 

Cintă-o pasăre streină 

- Paşa cîntă de frumos
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Toată, frunza: pică jos, 
Ş'aşa cîntă de cu jele! 
Toată, frunza pe -loc” peire. 

“FRUNZĂ VERDE ROMANIȚĂ. 

| Frunză” verde romaniță, . 
, Iată, iată, neguriță 

"--De'pe deal, de pe. colniţ, 
„De pe ici, de pe colea, - p 

„De pe. inimioara mea  -: 

Tot piclă şi vreme rea. 

Colea”n vale la isvor 

'Toate păsărele dorm; 2 

Numai ieu nu mai am somn;. 

Nam nici somn, n'am nici hodină, 

Dacă- -s, prin țară străină. 

“Cite păsărele'n ' luncă 

„Toate cină şi s& culcă, .- 

Numai ieu îmi cat de! ducă, 

, 

    

C  FRUNZULEANA DE- DOI FAGI. 

- F rurizuleana de doi fagi 

„i Fă-mă Doamne ce mă faci, 
: Fâ-mă pasere măieastră, 
Să sbor la maican fereastră, 

i Maica prinsă-a hicie, 
i , 
.
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— Măicuţă nu hicie, 
Ci stă să mă Jăluesc 

Cu streinii cum trăesc: 
Cind streinii stau. de prinz, .* 

Ochii miei nu pot de plins; 
Cind streinii stâu. de-amează ! 

Ochii miei tot lăcrămiază ; - 

Cind streinii stau la. masă 

Ochii miei.tot lacrămi varsă. 

  

FRUNZĂ VERDE AVRAMASCĂ... 

'- Frunză verde avramască, 
Cui, îi dor să'mbătrinească 

Meargă?n streini de trăească, . 

-Și trăeăscă ani de zile 
Să'mbătrinească ca. mine. 

N 

  
l 

FRUNZULEANA RUG DE MURE, 

Frunzuleana rug de mure, 

Mici căsuţa sub pădure 
Prin prejur cu mărăcine, 

Coperită cu ciuline -: 

Şi patul mi-i mărăcine, 
Cind me cule întră prin mine, 

Jes afară cat la spini, 

“Numai neagră-s de streini. 

Ardă”l focul de strein
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Că-i ca.amarul: pelin ; 
Pe din față măgulește, 
Pe: din dos te otrăveşte. 

„Inimioara mi-au rînit ; 

Nu ie rană de cuțit, 
Ci-i chiar rană de cuvint, | 
Că de cuțit, dacă ar fi:.. 

- De mult s'ar tâmădui, 

Dar aceia, de cuvint 

Mai tare că m'au rinit, 

INIMIOARĂ FRIPTĂ ARSĂ. 

" Inimioară friptă arsă, 
Cind te-oi mai vedea voioasă - 

-Cu frații șăzind la masă. 
Inimă de putregai 

Nam 'cuţit ca să te tai, 

Să văd ce durere ai; 

“Să fac inimioarei loc, -- 7 

Să ieasă pară de. foc, 

Că ieu văd că n'âm noroc; - 

Căci noroc ieu am avut 

-Da la tîrg nu Pam vindut 

“La crîșmă nu Pam băut 

"Prin streini lam prăpădit; 

De streini; bată-i-ar focul, 

“Mi-am lasat casa și locul; -
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[De streini bată-i-ar para, 
M'am îngălbenit ca ceara, 

“ Mi-am lasat casa și ţara. 

FRUNZĂ VERDE LEMN DE NUCĂ. 

„Frunză verde lemn de nucă, | 

lean gici soro, 'ce-s căruntă, 

Că nu sint de-inult făcută, 
Da-s de: barbat rău ținută, 

„/ Cui-i drag să'mbătrinească, | 
 Meargă'n streini să trăească,  - 
„După cum am trăit icu, 
Să. vadă binele mieu, 

“Să bee paharul mieu, 
| Să trăească traiul mieu. 

FRUNZĂ VERDE DE SULCINĂ. 

/ Frunză verde de sulcină, 
: 'Trecui în ţară streină, - 

Să văd pîinea cit de bună. 

Bună-i, bună-i Şacolea, . 
| Da-i mai- bună'n ţara mea, . 
(Unde-s crescută cu iea. - .. 

. ' 
7
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" FRUNZĂ VERDE BARABOL. 

Frunză verde barabuoi, 
Ne-au făcut maica:pe doi: 
Unul mercuri, unul joi 
Nau avut parte de noi. 
Sau luat maica prin ţară 

Cu bocceaua subsuoară,-. 

"Să ne stringă grămăgioară, 

Să ne ducăn sat la şcoală. | 

Și de strins iea nu ne-au strîns, 

Numai ne-a 'ntărtat, la -plins 
„Și noi carte-om.învața, Pi 

„. Cînd a ureşte griu'n casă 

_Şa bate cu spicun masă, 

Cînd a crește orzu'n tindă 
Şa bate cu spicu'n grindă. 

De streini avut'am parte 
Ş'am ajuns la hal de moarte. 

"CÎNTĂ-O PĂSĂRUICĂ:N SPIN. 

" Cîntă-o pâsăruică'n spin, 
Cu glas de voinic strein, 

“Ieu numai pling și suspin. 
Rău-i maică prin-streini , 

Ca vara desculți spini. 
Am auzit din bătrîni, 

] 

s
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-Că-i rea pinea prin streini. 

Auzii dar n'am crezut 
Pân ce singură-am văzut. 

FRUNZĂ VERDE GRÎU MĂRUNT. 

Frunză verde griu mărunt, 
Cobori Doamne pe pămint, 
Să vezi Turcii ce-au făcut. 

Multe casă-au pustiit, 

Mulţi copii . au sărăcit. 

Şi femei au văduvit, 

Minăstiri au! răsipit.. 
Egumenii, 

„Călugării 

Au umplut pădurele 

Şi călugărițele . 

Au shurat ca frunzele. 

Frunză verde rug de iure, 

“Cîntă cucul pe piidure 

„Şi n'are unde să pune; 
Sar pune pe-o rămure 

Și să teme de bele, 

Că-i multă bejănie. 

Iean auzi cucul cum cîntă 
Şi nimene nu'l ascultă;. 
Asculta-l'ar pustiea, | 
Că mi-am lasat ţara mea
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Şi umblu din loc în loc, 
Parcă-aș fi purtat de foc.: 

Și umblu din țarăn țară, * 
Parcă-aș fi purtat de pară. 

„FRUNZĂ VERDE DE SACARĂ. 

Frunză - verde" de sacară, 
La Focşani între hotară 
Ieste-un nuc cu frunză rară, 

"Cîntă cucii de prin. ţară 

— Cucule din cotr'o vii? . 
— De pe cele văi pustii. 
— Dar de-a miei: copii nu ştii? 

—- I-am știut, | 

I-am și văzut, 

| Dar tare-s îndepartați 

Şi prin streini streinaţi . 

Şi li-i casa, sub pădure 

Şi perna de mărăcine 
Şi li-i patul de ciuline; 

Cind să culcă nu li-i bine. 

FRUNZULEANA DE SULCINĂ. - 

Frunzuleana de sulcină, | 

Patru fiori, într'o grădină, - 

“Tuspatru într'o tulpină ; 

Jeu m& plec icle s&nchină,
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MB cunosc că. sînt streină. 

De streină ce-am remas. 

M'am dogorit pe obraz; - 

Ş'aşa neagră-s şi pirlită 
Că și viața mi-i urită. | 
Tuturor le pare bine, 

C'au venit scirba la mine, 
Numai mie-imni. pare reu, 

Că mi-au dat'o Dumnezeu. 
Şi-s mincată de pizmaşi, 
Ca drumul de calarași, 

Și-s mîncată de duşmani, - 

Ca Prutul de bolovani. 

i Şi-s mincată -de streini, 

Ca iearba de boi bătrini. | | 

“ FRUNZĂ VERDE DE-ANTONICĂ. 

- Frunză verde de-antonică, „* 
“Pe casa lui Ionică E 
Teste un cuib de rindunică; 

„Cuibul sus dar pe pelin 

Ca şi omul cel strein. 
N
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FRUNZĂ VERDE TREI CASTANE. 

Frunză verde trei castane, 

Drum pe 'deal şi drum pe vale 

Merge bădița, calare. 

Cind pe la mijloc de cale 
“ Intilnește-o fată mare. 

-.— Da un te duci tu copilă?' 
— M& duc în ţară streină.-



a Soarta. | 

15
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FRUNZĂ VERDE STUH DE BALTĂ. 

Frunză verde ștuh de baltă, 

Lasă vintul să m& bată 

Şi soarele să mă ardă, 

Că, mă cunosc vinovată, 

Că m'am cerut măritată, | 

Să, fiu de barbat mustrată 
„ Şi-de socru. ocărită a 
„Şi de soacră probozită. . 

- “Plingeţi- ochi şi lăcrămaţi, 

- Că: voi sunteți vinovaţi 
„Că aţi cerut măritați. . 

Cind ieram la maica fată . 

- Miâneam turtă coaptăn vatră 

Şi rasă pe răzătoare, i 

 Faţa-mi iera 'ca o floare; 

Dar. de cînd m'am măritat 

„Grija casei m'au luat; 
Ce minine nu-mi mai ticnește 

_Şi ce beu nu-mi foloseşte. 
Mintnc pîne și beu vin 
La inimă pun venin, 

“De beu un pahar de apă 

La: inimă pun otravă. 

&
 

-
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Frunzuleana iearbă verde, . 

Cine vede 

Şi nu crede, 

Nu mai.calce iar bă verde; 

Cine-a zice că mi-i bine 

Mute-și casa lingă mine 
ȘI s'o mute pe pirău, 

Să vadă binele miei, 
Să bee paharul mieu, 
Osindil-ar Dumnezeu. 

După ce mam măritat 
Lumea 'ntreagă. m'a'ntrebat, 

De mi-i bine 'la barbat, 

Şi ieu tot am zis că-i bine, 

N'au remas inimă'n mine. 
Ş'apoi cine m&ntreba 

„Ieu îi răspundeam așa: 
Binele de la, barbat 
Ca fvunza de păr uscat, 

Cind te pui să te-odihneşti 

Mai tare te dogoreşti ; 

ear binele de la mamă 

Ca un struguraş de .poamă. 

TINEREȚĂ CE-AM AVUT, 

Tinereţă ce-am avut, 
Cu jale le-am petrecut, 

Cu jale și cu amar -
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Şi cu lacrămi în zadar, 
Ah tinerețăle mele, 

Cum a'ți trecut fără vreme. 

Ah noroc, noroc, noroc 
De te-aș prinde la un loc, 

Ți-aş da o pară de foc; 
Că nu-i vina locului, 

- Ci-i vina norocului, 

Ah noroace de te-aș prinde 
„Ca pe-un şărpe te-aș întinde; 
Ți-aș da foc din patru părți 
De-acum să nu te mai văz, 

Dintr'o parte 

Lemne-uscate, 

__Gă n'avui.pe lume. parte. 

„Din trei părţi : 

Cu lemne veazi, 

Că de-acum nu m& mai: vezi, 

Căci nu-i vina locului 

Dar vina norocului. 

FRUNZĂ VERDE MIEZ DE NUCĂ. 

Frunză verde miez de nucă, 

Vin bădică de minincă, 

C'am tăiet un pui de curcă. 

—Nu' minine minca-o-ar foc, 

Dacă n'am avut noroc.
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FRUNZĂ VERDE DE MOHOR. 

Frunză verde de mohor, 

Pau făcut maica ficior, 

Să-i fiu mînă de-ajutor 
Să-i scot boii din ocol, 

Şi plugul de sub șopron 

Şi să purced la ogor; 

Tot ogorul l'am brazdat 

„Şi tot lacrămi am varsat, 
Wau ieşit nici pîni, nici grtu, 
“Numai lacrămi pănă'n briu. 

FRUNZĂ VERDE TREI MASLINE, 

Frunză verde trei masline," 

Vino măicuţă la mine, 
“Și măntreabă. de mi-i bine,. 

Cînd ai ști cît mi-i de bine 
„Nau vemas carne pe mine ; 
Cind ai sta -s'o cintăreşti 

_Niei-o litră nu găsești, 

Nici-o litră nici-un dram 

Pentru'n cîne de dușman, | 

Ce mă paşte, ieste-un an, 

Cu anul cu lunele, 

De-mi răpune zilele.-
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cucuLE DE PE PĂDURE. ! 

Cucule de. pe pădure, . .- 
Du-te la maica de-i spune, 

“Unde m'au dat nu mi-i. bine, 
Că mi-i casa sub pădure 
Ş'aşternutul mărăcine; 
Cînd mă cule întră prin mine 

Şi nu mă mai știe nime. 
- Cu-cezalean trăesc pe lume, 

Mi-i „aleanul cam șărpesc .. 
-De pe pămînt mă topesc. 
Cuculeţ, de pe pădure, 
Du-te la maica de-i spune, 

“+ Pine albă să frămiînte 
Şi pe mine să mă uite, 
Că „măicuța-i vinovată, 

Că m'au dat ne-într ebată. 

TRAGE MISDRO CU BOGHII. 

_— 'Trage mindro cu boghii, 

Nu'ţi mai' lăcrima ochii. 

Trage mindr'o şi giceşte, 

„De ce: codru'ngălbineşte, 

» Voinic tînăr înălbește, 
— Codru-i galbăn de: vinturi, 

Voinic bătrîn de ginduri.
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- FRUNZĂ VERDE GRÎU SPALAT. 

Frunză verde griu spalat, 
Nici. holtei nici însurat ; 

„-Da cind ieram însurat 
"Aveam trei puicuți?n sat .- 
Şi cal bun de 'ncălecat. 

- Frunză verde griu mărunt, 

Inimă cu venin mult, .. | 

Cînd te-oi mai vedea rizînd, 
In crășmă frumos picînd, 
Şi la casa ta mergind. . 
Frunză verde griu mărunt, 

Geaba maică m'ai făcut, 

Ce mi-au fost drag n'am iubit . 

Nici la mers așa frumoasă, 
Nici la vorbă drăgostoasă. - 

FECIORAŞ DE GREACĂ MARE. 

Fecioraș de greacă mare, 
Frumoasă nevastă are | 

Ş'o scoate'n tirg de vinzare, 

Casă vadă ce preţ are. | 
Și n'o scoate nici de-un rău, 
Ci numai de placul său - 
Și nu de dar rău ce are 
Ci de datorii prea. mare. 

=
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Nimene n'o cumpara - 

Dar un ture o neguţa: 
— Cit ţi-i grece nevasta? Pi 

— O sută de lei bătuţi. 
— Na-ţi o sută, lei mărunți. . 

“Turcul banii număra, 
Nevasta, plingea ş'ofta 

- Teară turcul tot zicea: | 
— Taci nevastă nu mai plinge, 

Că la mare curţi te-oi duce. 

„— Ardăţi focul curțile 
Și para străițele ....,. 

Cind ţi-ai lua sama bine, 

Nu m'ai vinde tu pe mine..... 

Frate, frate, frățioare .. 

Ce m'aş ruga dumitale 

Ca la un frate mai mare, 

Să-mi pui zestrea în trei cară, 

“Să mi-o 'seoţi între hotară, 

„Şi să-i dai un foc șo pară, 

„Ca să meargă vestea'n ţară... 

De :m'aş face-o păsărică, 

Păsărică mititică, 
Păsărică de argint, | 

Să sbor la maican pămint..... 

Păsărică m'am schimbat 

Şi la maica am sburat; 

ear măicuța-mi tot zicea : : 

Fugi pasăre de-acolea, 
7



_C'ai făcut făr” voia, mea. 
Țe-ai lăcomit la..avere, 

„La, gardul cel cu nuele - 

Ş'ai trăit fără plăcere. 

FECIORAȘ DE GREACĂ MARE. 

Fecioraş de “greacă, mare, 

Frumousă nevastă are, 

-Ș'o scoaten tîrg de vinzare, 
Ca să vadă ce preţ are. 
Negustorii neguțau 

Turcii. banii numărau; | 

Iear nevasta suspina 
La, maică-sa se uita, 

„Din ochi negri lăcrăma, 

Şi din gură cuvinta: 
Maică măiculița mea, 
Mergi de-mi iea toată zestrea 
Şi mi-o du între hotară 
Ş'acolo dă-i foc şi pară 
De-o parte cu lemne verzi. : 

__Că de-acum nu mă mai vezi, 

De-oparte cu lemne-uscate, 

Că n'avui pe lume parte. 
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“AH NOROACE CÎND TE-AȘ PRINDE. 

Ah noroace cînd te- -aş prinde, 

Ca pe-un dușman te-aş intinde, : 
Nu-i vina norocului, 

Ci-i chear vina omului, 

Celui ce m'au îndeinnat 
“Şa mea, că m'am măritat, 
Prin streini n'am streinat, 

Milă n'am de la barbat, 

Și de cît mă măritam 
„Mai bine mă înecam | 

Şi mai bun noroc aveam, 
Că atuncea mă făceam 

„Și mîncarea, peştilor” . . 
Şi cotloana ratcilor 
Și rugina pietrelor. 

„ FRUNZULEANA MINTĂ CREAȚĂ. 

Frunzuleana mintă creață, 
Awzăte-ar focul vieaţă, 
Că la mine iești mai rea 
De cît la” toată lumea, 

Că ce-am avut. mai iubit 

De toate mai despărțit 

Şam vemas cu mare jele 
„Şi fă nici o mingăere. 

"De ce mi-au dat Dumnezeu
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Pe norocul cel mai rău, 

„De șin lume nu-s greşită, 
| Of că tare-s amărită. 

x —_——— 

- FRUNZĂ VERDE TREI ZMICELE, 

Frunză verde trei zmicele, 

Tinereţă ca a mele, 

“ Cum vam petrecut cu jele, 

Ah vieaţa cu' amar 

Tinereţă în zadar, | 

Cică-am fost și ieu odată 
Lia măiculița mea fată. 

- Șau Venit din al mieu sat 

Flăcău -tînăr și bogat. 
Părinţii s'au suparat 

Şi după iel nu m'au dat, 
Șau venit un rău din lume 

Ş'au zis cum căi plin de bune. 
- După-acela că m'au dat 

„Și cu dinsul m'au luat. 

Streinii: streinele 

Imi mincară 'zilele. 

De răul de la barbat, 

-Lumea'n cap icu mi-am luat, 
Nici luna n'am împlinit 
Și, la măicuță-am pornit, 
In grădină am sărit,
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Florilor m'am: jăluit. 

Măicuţa că m'au zărit | 

Mau zărit şi m'a ?ntrebat: 
— Bine-i fată la barbat? 

leară ieu am suspinat 

Și din ochi am lăcrămat 
Şi aşa i-am cuvintat: 
— Cum nu-i bine la barbat 
Nebăută, nemîncată 

Și bolnavă nentrebată, 

De nime ne cercetată, 

Nici luna n'am împlinit 

Şi la măicuță-am yenit, 
In grădină am sărit, 

_ Florilor m'am jeluit: 

Creşteţi fiori şi înfioriți 
„Că mie nu-mi trebuiți. - 
Creşteţi voi flori cit gardu, 
Dacă mi-am legat capu. 

Plăngeţi ochi şi lăcrămaţi, 
Că voi sinteţi vinovați, 
Că nu catâți ce luaţi 
Şaţi luat un lucru rău . 

Osîndi-lar Dumnezeu.
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FRUNZĂ VERDE GRÎU MĂRUNT. 

Frunză verde griu mărunt, 

Rău îmi pare ce-am făcut, 

Ce-am făcut n'am făcut bine, 

De-am luat bărbat ca tine, 

Şi care nu-i după mine, 
De ţi-i barbatul urit 

“ Adă-i țărnă din mormint 
Şi i-o pune'n 'așternut, 

Să să scoale surd Și mut. 

leagă cun curmei de git 

ŞI du la tirg de vindut; 
De ţi-a da un leu mărunt 

DY cu curmeiul de git. 

-FRUNZĂ VERDE SIMINOC. |. 

"Frunză verde siminoc, . -. -? 
Toată. lumea-i cu noroc, 
Numai ieu m& ard în foc, 

_Că n'am pe lume noroc. : 
  

FRUNZULEANA TREI ZMICELE. 

Irunzuleana trei zmicele, 
Vai tinerețele mele, o 
„Cum vam petrecut cu jele N 

_Şam remas din'om ne om 

Și m'am uscat ca un pom. 
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FRUNZULEANA MĂRGĂRINT. . 

“Frunzuleana mărgărint. 
“Vai, de cel nenorocit, 
„Că merge pe: drură oftând, 

ȘI “norocul blestemind; * 
Norocul nu este chior, 

Să slujască tuturor; 

” Norocul cînd n'are vină, | 

Nu poţi să-i: găsăşti «pricină. 

- FRUNZULEANA GRÎU MĂRUNT. - 

— Frunzuleana griu mărunt, 
Inimă - cu venim mult 

- Tea spune-mi ce-ai mai avut? 

— Am băut apă din Prut, 

Să trăesc tot, cu: urit.. 

7 1 

FRUNZĂ VERDE MERE PERE. 

„Frunză verde mere pere, . 
Nu te mai însura vere, 

Destul. m'am însurat ieu . - 
Ş'am luat un lucru rău, 

„Că să culcă ne'nchinată -- 
Dimineața nespalată. --
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FRUNZ ZĂ VERDE LILIAC. 

Frunză verde liliac, | 

Mare-i lumea ieu nu'ncap, - 

"* Nu ştiu singur ce le fac, 

Nici cămeşa nu le mbrac, . 

Nici paharul nu le beu, 

Nici barbatul nu le ieu, 

Ce nuincap de răul mieu- 
Cine-a zice că mi-i bine, . . 
Facă-şi casa lingă mine 
Și so mute pe pirău, 

Să vadă binele mieu, 

Să bee paharul mieu, 

Să, minince hrana mea, 
Să aibă hodina mea.- 

N a 

FRUNZĂ VERDE TREI MASLINE. 

- Frunză verde trei masline, 
„Ce-oi să mă fac, vai de mine, 
C'au venit din satul mieu, 
Tătuca au zis că-i rău, - 

“Şi pe mine nu miau dat. 
Şi-au venit şi din alt sat - 
Neştiut. și ne'ntrebat 
Şi tătuța că m'au dat, 
leu de dor că m'am uscat 
Şi tătuca m'a'tnrebat,
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„- De uhici bine la bărbat, | 
Inima nu i-am stricat 

Și tot am zis că mi-i bine; 

„N'au remas inimăn mine, 

Sufletul mi-a 'nveninat. 

- Yenin negru închegat 

„= De la bărbat cîștigat, 
Venin negru de catrană, 

Tătuca să deie samă. . - 
  

"MAM UMPLUT DE MARE PARĂ. 

M'am umplut de mare pară, 

Șăzînd la fereastră-aseară. 
Şăzind cu oelindan brață, 

Şi mă găteam de dulceaţă, 
Cum să dau să isprăvesc . 

La fereastră să privesc; 
De gătit n'am isprăvit . 

“La fereastră n'am privit. 
— De ce mînd'o n'am zărit 

, , 
“Părul tău cel străluciţ 

Faţa ta, cea, prea iubită, . 

„„- Am văzut'o- coperită 

Şi ca cel nenorocit, 
Am pornit mereu oftind 

Şi norocul blestemînd. ” 
Norocul nu este chior. 

„+ Să slujască tuturor. 

16
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FRUNZULEANA LEMN TOPIT. 

Frunzuleana lemn topit, 

Joi Floarea s'au logodit - 

Şi vineri s'au bolnăvit -., 

Şi simbătă au murit; 

Nunta la poartă-au sosit 

Maică-sa?n prag le-au eșit 

Cu păr galbăn despletit, 

Şi la nuntaşi au strigat, 
„Că Floarea au reposat. 
Scoateţi calul de la grajd 

Șil purtaţi din sat în sat, 

Că Floarea mi-au reposat 
ŞI purtaţi din căsă'n casă 

Cau murit Floarea mireasă, 

Şi purtaţi din om în on, 

Hai pe Floarea să'ngropăm. 

Cintă cucul sus pe nuc, : 

„- Pe. Floare la groapă-6 duc; 
Cintă cucul sus pe toacă 

„Pe Floarea că mi-o îngroapă. 

„Dragul mamei mirele 
Iea scoateţi pocloanele 
Şi le dă pe la vadane 
Nau fost partea Dumitale.
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FRUNZĂ VERDE TREI VIZDOAGE. 

Frunză verde trei vizdoags, 
La crișmuța din pîrloage . 
Ţin orinda, trei jidauce. 
Rachiuaş din trei soroace 

Cine bea copii nu face; 
De-ar fi ştiut maica mea, 

Să ducea și iea de bea 

Pe mine nu mt făcea, 

Dar aşa că m'au făcut 
Şi noroc mam mai avut. 

De cît m'ar fi făcut fată, 

„Mai bine-un boț de piatră 

| Şi mă punea la fintină 

Şi mă chema apă bună 

De avea maica pomană. 

FRUNZĂ VERDE CEAPĂ ROATĂ. 

Frunză verde ceapă roată,. 

Inima mi-i cu lacată, 

_Gind Sar găsi cineva, 

Să-mi descuie inima. 

Ar găsi sînge *ngchegat 

De la bărbat cîștigat.



„TÎNĂRĂ MAM MĂRITAT. 

Tinară nam mata. 

„Tinerel mi Pam luat 
Şi de tînăr ce iera 

Cinzăci anişori avea. 
String în brață 

-Sloi de gheaţă 
ÎL sărut, nare dulceaţă, 

Vai sarmana mea vieaţă. 
Tinereţă ce-am avut, * 

Cu amar vam petrecut, 

Cu amar, cu mare jele 

Și mam nici o mîngăiere, 

Cu amar şi mare foc 

N'avui parte de noroc. 

2 

a 

FRUNZĂ VERDE FOAIE LATĂ, . 

Frunză verde foaie lată, 
Ah nenorocită fată, | 

De ce sint nenorocită," 

Cind în lume nu-s greșită, 

Poate părinţi-au greşit 

Şi ieu mam nenorocit, | 
Cind se'mpărţea noroacele 
Ieram în cîmp cu vacele 

Şi la toți au dat cu carul, 
- Numai mie cu paharul,
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"Nici pahavul nu Pa'mplut 
Și mult capul mi-am bătut. 
Cu amar m'um răsgindit 
De ce-atit mi-a cuvenit, 

Cînd în lume n'am greșit; 
Dar atit'oi fi- greşit, 

Că 'm'ai mult am. zăbovit, 

Dar de ce am zăbovit - 

Spini în cale mi-au ieșit. 

_FRUNZULEANA FIR DE LINTE, 

Frunzuleana. fir de linte, 

:- Batăte-ar pustiea minte, 
„Cum w'ai fost mai de'nainte. 

Să mEnveţi ca un părinte. 
Ce folos acuma iești. | 

Acum ieşti 
“Nu-mi trebuiești. 

Teram tînăr și brudiu, . - 

De-mi pare rău dar tirziu, 

Că mi-am trecut tinereţa 

Și “mau ajuns bătrineţa.. 

Nu-s bătrîn de .bătrineţă. 

Da-s bătrin de poale creță, 

„Poale creță ca și macul;- 

Buză moi ca și bumbacul. 
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CIAD IERAM NE ÎNSURAT. 

Cind ieram ne însurat, 

Aveam cal de'ncălecat . 

Și trăsură de umblat; . 

Dar de cînd m'am însurat, 

Trăsura mi s'au stricat 

“Şi calul mi Pau furat, 

Femeia că mau. lasat 

Soacră-mea mau fermecat. 

FRUNZULEANA GRÎU MĂRUNT. 

Frunzuleana griu mărunt, 
- Vineri maica m'au făcut, 

Sămbătă m'au botezat 
Duminică m'a'nsurat, 
Luni la oaste m'au luat 

Și nevasta miam lasat 

Și la oaste Cam slujit, 

Nouă ani 

Și nouă luni 

_Şi cinsprece săptămîni 

Și la oaste cam plinit, ' 
Acră veste mi-au venit 

_-Că nevasta m'au lasat, 
Cu altul s'au măritat; 

Şi ieu cînd am auzit, 
Şaua pe murg mi-am gătit -
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Și la drum am și pornit; 
-Tear în sat cînd am sosit, 

Moş bătrin m'au întălnit 

Și din gură i-am grăit: 

_— Buna ziua moșule, 
— Mulțămese soldatule,  - 
— ME rog ce te-aș întreba, 

Ştii erișma în sat ori ba. 

— O ştiu, că-i la poarta 'mea,. 

Să, mărită, noră-mea. - 
— Te-aş întreba cine-o iea? 
Un fecior de bezedea; 

ear ieu cînd am auzit, 

La poantă că am grăbit 

Bezedea m'au și zărit, 

Inainte mi-au ieșit 
Şi de mină mau luat 

Şi în casă mau bagat; 

“Teară ieu am cuvîntat: 

Staţi, voinici nu vă gătiți 

Și calu! îmi priponiți 

yCu prigonul de matasă, 

; De la mireasă din casă; 
] Cu pripon de ibrişin 

De la mireasă din sin. 

Şi calul mi-au priponit 

Și la masă m'au poftit; 

leară ieu le răspundeam - 

Şi din „gură-așa grăiam:
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Nici- n'oi bea, nici n'oi minca, 

Nici rievasta nu ţi-oi da, 
Şi iel iear îmi cuvinta: 

__— Ba miînîncă, iea de bea, 
_Că-s fecior de bezedea - 

Şi tu iești sub mina mea, 

Şi ieu capu-ţi pot tăia; 

„ear ieu cind am auzit, 

“Sufietu-mi s'au otrăvit 

De la inimă- a. ottat, 

“La, maica mea m'am uitat 

Și din ochi am lăcrămat . 

Şi la oaste am plecat 
Ş'așa tare-am suspinat, 
Pămintu-am cutremurat 

Şi lumea-am înspăimântat. 

" FRUNZĂ VERDE GRÎU MĂRUNT. 

Frunză verde griu mărunt, 

Vineri maica m'au făcut, 

Sîmbătă mau botezat, 

Duminică m'au cununat, 

Luni la oaste mau luat. 

„Maică măiculița: mea, - 
Plinge-mă maică cu jele 

Că m'a strîns Domnu'm curăle 
Şin loc de suman cernit,
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Mi-au dat laibăr înbunghet 

Şi de cuşmă țureănească, 
Mi-au dat șapcă "mpărătească, 
Maică măiculița mea, 

Să-mi ţii nevăstuica bine 
- Cu pîne și cu masline, 

+ Doar nu m'ar uita pe mine; 

Cu colac și miez de nucă, 

De la noi să nu st ducă; 

„Cu colac în lapte dulce, 
„Doâxr de la noi nu s'ar duce. 

[| Pe cal am încălecat;. 
Şi la oaste am plecat; 
Teară maistru de campani: 

Toată ziua scrie carti 

" Noaptea le pune peceți 

Le trimete?n toate părți - 
Șau trimes și după, mine, 

Să mă port ca să viu bine. 

Căpitane Pavele 

Unde. duci catanele? 

— lea la foc saracele. 

— . Căpitane Pavel, 

Nu duce catanele. 

CQi-s catane tinerele 

Şi-i stinge focul cu ielo. 
Căpitane Pavele, 

Unde duci: catanele? 

= Nu:le duc la spic de griu, 

m
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Dar la sînge pănă? briu 
„Şi nici la spic de sacară, 

“ Dar la singe pănă'n scară, 

_Sîngele Moscalului, 

i Pănă'n scara calului ; 

i Iear singele Turcului. 

Pănă'n coama murgulu. 

Căpitane cel mai mare, 

lea dă-mi drumul din catane, 
Să mai prind plugul de coarne, 

“Să minine malai. dospit, 
De prifont, m'am mulțămit, 
Mai purtat din sat în sat 
„Cu prifontul nesarat; 

M'ai purtat din ţară” n-țară 
Cu prifontul subsuoari, 
Drumu-a casă că mi-au dat, 
Pe cal am încălecat 

Şi la casă am plecat 
Șa câsă când m'am aflat, 
Murgul mieu a. rinchezat. 

ȘI nevasta mi-a oftat. 
- Stau în loc şam ascultat, 
Că nevasta mi-au oftat 
Și la maică-am alergat: 
— Maică măiculița mea, 
Da unde mi-i nevasta? 
— Asară-au fost la părău 
Sa? necat de dorul tău.
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Eu părăul lam catat, 

I?am catat şi Pam secat 
De nevastă nici cam dat. 

Iear la maică-am alergat . 

Și așa i-am cuvîntat: 

— Maică măiculiţa, mea, 

Da unde mi-i nevasta? 

— Asară-a fost la fîntină, 

- Ca să scoată apă bună, 

Scăpă cheile din mînă 

Şi s'a 'mecat în fintină, 

Pe cal am încălecat, . 

La fintină-am alergat, 

_De trei ori. am cunjurat”o, 

Fintiniţa am secat'o, 

Cheile nu le-am aflat, 

De nevastă nici cam dat. 

Jear acasă:am plecat 

Şi aşa am cuvintat: - 

— Maică măiculița mea, 

Da unde mi-i nevasta ? 

Dă-mi maică cheiţele, 

Să-mi descui cămărele, 

Să-mi văd bunătăţele, 

Cheiţele le-am luat, 

Cămărele-am descueat, 

Și nevasta mi-am. aflat. 

— Nevastă cît am lipsit 

Mama cu ce te-au hrănit,
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„Ce- -ai mincat ș şi ce-ai băut ? 

— Coajă- arsă de pe. masă, 
Lături care spală vasă. | 

— Maică-atuncea, cînd m'am dus, 

Oare-așa, maică ţi-am “spus, 
“Să-mi îngrijăști nevasta ; 

lear tu mi-ai ars inima. 

"Dare-ar Domnul Dumnezeu 

Să fie pe gindul mieu, 

> Să vinzi. maică şeşe boi, 

Şi să mai vinzi încă doi , 

Și să ne'ngropi pe-amindoi.. 
Pe mine în clopodniţă 

. Şi pe dinsa la portiță, 

Orească din-mine-o cruciță ; | 

Cruciliţă de. argint Ă 

Şi plecată „spre pămînt ; 

Iear din iea să crească-o viţă | 
Să cuprindă. pe cruciță. 

VINERI MAICA MAU FĂCUT. 

Vineri maica m'âu făcut, 

Simbătă .m'au botezat, - 

Duminică nva 'nsurat, 
“Luni la oaste mau luat, 
Nouă ani și nouă luni 
Și pe-atitea săptămîni. 

“Maică măiculița mea. |
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Să-mi ţii nevăstuica bine 
Cu pine şi cu masline 

Să nu mă uite pe mine 

Cu colac în lapte dulce, 
Doar în lume vu s'ar duce. 

Gheorghe anii Camplinit 

„Și acasă nau venit 
Ileana s'au amărit 

Și din gură au orăit: 

— Mamă, tată mă mărit, 

“Frunzuleana de-alămnîe, 

Ieu mă& duc în deal la vie, 

Să văd Gheorghe mau venit. 

'Cu Gheorghen drum. s'a/ntilnit, 
Dară nu lau cunoscut. 

— Buna ziua moş bătrin, 
— Mulţămesc voinic străin. 

— Să nu-ţi fie cu banat, 
Unde sună .puşca'n. sat. 
— lea sună la casa mea 

„* S& mărită noră-mea. 
— Moşule şi cine-o iea? 

— Feciorul lui Bezedea 
[— Sui moșule ici calare, 
S'ajungem în sat cu soare, 

Că ieu îs feciorul tiu 

Şi tu iești .tătuca mieu. 
La portiță ajungea 

" Murgușorul necheza,
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Toţi. mesenii să scula. 
— Staţi meseni nu vă seulați, 

Staţi meseni și ospatați, 
Numai puica mea frumoasă, 

Să-mi ieasă iute din casă, 

Să m&ntimpine vizând, 

leu pe dinsa s'o sărut. 

Voi cu graba vă grăbiţi 
Murgul de mi'l priponiţi, - + 

Cu şfară de ibrişin 
De la Ileana din sîn 

Și cu șfară de inatasă 
De la Ileana din casă. 

DE-AȘ UMBLA DIN UȘĂN UȘĂ. 

De-aș umbla din ușă'n ușă. 
Nu mai pot da de mătuşă, 
De-aş umbla din zori în zori 
Numai pot da de surori, 
De-aș umbla din noapte'n noapte 
Nu mai fac streinul frate, 
De-aș umbla, din munți în munți 

Nu mai pot da de părinți, 

De-aș umbla din -loc în loc 
Nu mai pot da de noroc. -



(Ootece de off



INIMĂ DE PUTREGAJ : 

„Inimă de putregai | 
Jea “spune-mi ce alean ai? 
Rachiuașul tare-mi place, 
Bani nu știu, de unde-oi face, 

_Oi face cum oi putea Ea 
Şi î-oi plăti cu vadea. 

- Vinişorul tare-i bun, 
Ciă-i din dealul lui Păun. 

Și-i făcut din viță vie; | 
- Cine-a bea cu chef să fie. 

" Adă, adă, să beu iear 

Cu iubitul mieu pahar. 

BĂUI ASTĂZI. 

Băui astăzi, băui mine, 

- Băui patruzeci de zile. - 
Duşmanii dușmancele,. 

„Să-mi răpuie zilele, 

De le-aș be averele, 
De le-aș purta hainele, 
iDe le-aş lua mindrele, 

! 17
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Tot mai bine-aş încăpe. 
Dar aşa ieu dacă beu, 

" Imi beu bănișorul. mieu. 

Și dacă ieu cheltuesc, 

leu „singur agonisesc, 

Ce aveţi cu banul mieu? 
-Judeca-v' ar Dumnezeu, 

- Că nu: vă fac nici-un Tău. 

—— 

Frunză verde peliniță, 
Und'te: duci tu măi Gheorghiţă? 

— ea la. crișmă “Marghioliță. 

— Și ce-ai să. faci măi Gheorghiţă? 
— Să beu vin fa Marghioliţă, 

Şăpte ocă ș'o căniță.: 
— Dar cu ce-i plăti Gheorghiţă? . 

— lea cu: mintea de la mine 
Și cu banii de la tine, 

„Oi vinde boii cei mici 
“Ş'oi plăti pe la voinici. ” 

Oi vinde boii cei grași 
Ș'oi plăti la păgubaşi, , o 
Ş'oi vinde boii cei mari. - 
Ş'oi plati pe la crișmari. 

Căci prin toate crișmele, 
Am băut cu mindrele, 

4
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La o mindri din Galaţi, 
- Cu zulufii rătezaţi, 
Acolo-s banii  bagaţi. 

  

FRUNZULEANĂ PAL SACARĂ. 

— Frunzuleana pai sacară 

Măriucă, Mărioară, 
Lean ieși iute păni-afară, 
Ca să vezi ce foc şi pară; 
Casa'ţi arde pin la poartă. 

— Las? să ardă. chiar şi toată, | 

„ Las să ardă macar satul, 

Dacă mi-i bețiv barbatul; 
De.trei zile umblă bat 
Şi stă pe prispă culcat; - 

Cu pușcuţa lingă cap, -.- 

ear cucoșul rădicat, 
Parcă nu-i lucru curat, 

Parcă ieu Pam fermecat, 
““Cu otravă şi cu spirt 

Şi de- zile Pam sfirșit. 

PĂHĂREL CU RĂMURELE. 

Păhărel cu rămurele 

„Să te beu cu nemurele. 

Frunză verde clocotici,
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Bună-i borşul cu chitici » 
Şi chiticii mărunței 

- Și cumătri puţintei. 

  

FUSUL FURCA SUB PĂRETE 

Fusul furca sub părete, 
Dară cilții tot mă vede, 

” Bată-var pustiea, cilţi 
Şi la băut mă găsiţi, - 
Cind în gura, pivniţii - 

Oboroaca cu cilţii. 
Părinte sfinţiea ta, | 

Ce-i cere-aceia ți-oi da, 
Ca să-mi sfințești cinepa: 
Şi-mi pusei furca pe bute 
Şi mă pusei pe băute. 
Aista picior mă doare | 
Şi cu-aista dau mai tare, 
Şapoi, șapoi ce-a ai fi; 
Bărbăţelul n'a mai ști. . 
Și de-a ști de-a oblici,  .. 

Vai de capul lui va fi. 

ASTĂZI BATĂ. 

Astăzi bată 
Mîne bată, 

Casa mi-i ne măturată.
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Dar dacă m'oi desbata, 

De trei ori oi mătura, 
Pune-oi boii la tinjală 

-Ş'oi scoate gunoiu-afară. 
Şi blidele mi-oi spala, 
N'aibă nimeni grija, mea. 

Că ieu casa mi-oi ţinea 
Şroi plăti pe unde-oi bea. 

FRUNZULEANA MÂRGĂRINT. 

„— Frunzuleana mărgărint, . 

Hai, Marghioală la prăşit, 

— Baiu că m'a'mbolnăvit, 

Frunzuleana griu mărunt 

- Mai, Marehioală la băut; 
_— Fănainte, că te-ajung. 

PĂHĂRELUL CÎT. UN PUI. 

Păhărelul cit un pui, 

Cind îl pui la gură nu-i; 

Păhărel nu tremura; | 
“Că nu ştiu de frica ta. 

Că te-oi bea nu te-oi gusta, 

In fundul paharului, 

Sanatatea omului.
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FRUNZĂ VERDE IEARBĂ GRASĂ 

Frunză verde iarbă grasă 

Sarmană inimă arsă; 

Ori: miînincă, ori te lasă. 

Că-i mînca, ori nu-i minca, 

Duşmanului nu-i strica, 

Tot o haină-i îmbrăca. 
De ce beu la băutură,. 

Inima-mi ieste mai bună. 

FRUNZULEANA ȘO LALEA, - 

Frunzulcana po lalea 
Ilenuţă mindra mea, + 

Cit-oi fi și'ncrişmă-oi bea, 
Să nu-mi vii cu voie rea. 
"Ci să-mi vii cu voie bună, 

Ca să-ţi fie îndămină, - 

Că nu beu binele tău, 

Dar beu argințălul mieu. 

Frunzuleana de doi brazi, 

Hai Ileană la Galaţi, 
Să-ţi fac rochie din opt lați, 

Să trăim necununaţi,. 
Si jurăim că suntem frați.: 
Frunzuleana burueană 

Bai Ileană la poeană, 

Să săpăm o burueană.
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Să dăm mîne- ta să moară . 

- Că de rău mine-&- 

Nu ne putem săruta. 

„ FRUNZĂ VERDE DE MĂR DULCE. 

Frunză verde de măr dulce, 

Am 0 mindră ca o cruce 

Nici la prăşit n'o pot duce; 
Dimineaţa pe răcoare 
Zice că roua-i prea mare,” 

Peste zi cînd ie mai soare 

Jice, capul rău mă doare. 

Ştii cumătro ce-am gindit: 

— Hai la crâșmă la băut. 
— 'Olio bine-ai mai. gîndit 
Că, parcă mi-au mai trecut. 
— Păn ţi-i pune tulpanu” 

-  Teu oi trage paharu. 

FRUNZĂ VERDE DE DOL BRAZI, 

Frunză verde de doi brazi 
_De-aș ajunge pănă marți 

să pun şaua pe-un cal breaz 

Şi să purced la Galaţi. 
Ca să.văd pe dorobanţi 
Dorobanţii informați - 
Şi la: vorbă minunați.
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Frunzulița.. de pelin 
La crișmuța lui Marin 
Beu dorobanţii: la vin. 
„Crişmăriţă fa -Marghioală 
lea mai dă vin din cea oală | 

Că bagi dorobanţi'n boală. 

__ FRUNZĂ VERDE DE PELIN: 

* Frunză verde de pelin 

Moșule crișmar bătrin 
Adă-mi-o cofă cu vin 

De-i trăi 
Ți Toi plăti 

De-oi muri. | 
- Pomană-a fi. 

=





FRUNZĂ VERDE PELIN IŢĂ. 

Frunză verde peliniță, 

Gătește-mă măiculiță | 
De-un, cal bun şi de-o suliță 

Şi de-o biată pușeuliţă; 
De-un cal bun de călărie, 

Că, mă duc la bătălie. 
“Ciîntă cuce nu cînta, . 
“Că mi-iruptă inimă, -— 

"Cîntă cuce numai mie, 
Că mă duc la bătălie, 

Să măntorc, cine mai ştie. 

La ce'ţară mt duc ieu 

Nu st află spic de griu, 

Numai singe pănă'n. briu. 

PRUNZ ULISAN A LANURI VERZI. 

Frunzaleana lanuri verzi, 

Vino puică de mă vezi 

Păn 'ce sînt griele verzi, 
_Că, dacă s'or săcera | 

Mult în cale mi-i cata 

- Şi de urmă nu mi-i da; -
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Să mă caţi pe şesurele 
Pintre cele morminţele, 

Mormintele cele mari 

Făcute-s de căciulari, 
“Mormintele cele mici 

Sînt făcute de voinici 
“Să-ţi spun puică-adevarat: 
“Mormintu mi-i însemnat, 

Am la cap. 

Un fir. de mac 

- La picioare. 

*Lăcrămioare, 
-* Cam murit îri răsboi mare. 

La sprincene 

Floricele, 

La guriță 
Romaniţă,i 
“La musteaţă 
-Mintă creaţi, 

La mijloc un busuioc, 

Cam murit în mare foc. 

N 

  

„FRUNZĂ VERDE MINTĂ CREAȚĂ, 

Frunză verde mintă creață, 
Intr'o joi de dimineață 
Mătura maica din-față, 
Mătura şi blestema, | 

„Cum zicea așa iera.
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Vai că rău m'au blestemat, 

Că din oaste n'am scapat 
Să mor de pușcă "mpuşcat 

Şi de piroane sfarmat: 

“Şi de tunuri detunat. 

Pune masa să mînine, | 

Stiinge masa nu minînc; 
Adă-mi perna să mă culc, 

Striînge perna nu mă culc; 

Adă-mi murgul să me duc. 

Pentru-o pușcă, ruginoasă, 
Lăsăi casă, 

Lăsăi masă, 

Lăsăi nevastă frumoasă, 

Lăsăi mamă, lăsăi tată 

Şi copii pe lingă vatră, 

Care strigă tată, tată. 
De nevastă. nu-mi prea pasă; 

De copii inima-i arsă. ” 
Frunză verde şun dudău, 

De jalea trupului micu, 

“Pling pietrele pe pirău ; 

De jalea vieţei. mele 

Pling pietrele'n vădurele. 
  

CÎNTĂ CUCUL VINEREA. 

Cintă cucul vinerea. 

“Vinerea. şi mercurea. 
“Prec voinicii Dunărea,
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Cu cuţite-alămuite, 

Cu curăle țintuite 

Şi se bat noaptea pe lună - 
Strălucind bumbii la mină. 

A n — 

DE LA DUMBRĂVIOARĂ'N JOS. 

De la. dumbrăvioari'n jos, 

Merge-un tinerel pe jos 
Ş'așa merge de frumos 
De cade frunza, pe jos. 
Frunză verde de harbuz, 

Pe bidița mi tau tuns . 

- Cine-au stirnit drumwn jos . 
Putrezască-i carnea'n Los. 

- GUCULI PASĂRE SURĂ. 

Cucule pasăre sură. | 

Nam grăit gură la gură, 
Să nu-mi cinți la curmătură 

„Ci să-mi ciaţi la noi pe șură; 

-- "Tu-mi cîntai pe moșinoi 
“Tot a sfadă şa răsboi..
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YRUNZĂ VERDE PELIN IȚĂ. 

Frunză verde peliniţă, 

Găteşte-mă măiculiţă,, . - 
De-un. cal bun și de-o suliță, 
Că la vară-i răsmeriţă, - 
Fă-mi maică-o pîine de griu, 

Că pe unde mă duc ieu. . 
Nu să află spic de grîu, 

Numai singe pănăn briu 

Şi sînge de-a Sirbului 
Pănăn glezna roibului. 

Singe. de-a Moscalului, “ 
Pănă?n -picptul calului 
Şi sînge de-a Turcului 

-  PăniPn coama murgului. | 

  

. 

” FRUNZĂ VERDE DE CIUCOARE. - 

Frunză verde de ciucoare, . 

 Citu-ţi-i dealul -de nare 

N'au remas voinic de zare, 

Cau prins pe toţi la catane 

__ Fără puşti fără pistoale 

Numai cu palmele goale. 
pu
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FRUNZĂ VERDE DE -HARBUZ. 

Frunză verde . de harbuz 

“Vin trei nouraşi din sus, „O 

Bună veste mi-au adus. 

„Că mi-i bărbățelul tuns; 
„Cînd Paş. mai vedea și dus 

Tot aş mai sbura pe sus. 

" FRUNZULIȚA DE MĂR DULCE. 
. . 

— Frunzuliţa de măr dulce, 
Sui puicuță?n: deal Ia, cruce, 
Să vezi puiul cum ţi-l duce. 
— De'napoi bade a-i veni, 

„ „leu minteanul ţi-oi blăni |. 
Și cămeșa-țioi. calca 
Şi batista ţi-oi spala 
Şi gura ţi-oi săruta . 
Și calul ţi-oi potcovi, 
Şi chica ţi-o. netezi. 

> — Ba lele nu pot veni, 
„Cit de reu macar mi-ar fi 

- Că ne duce la răsboi, 
Să ne poarte ca pe boi 
Să ne tundă ca pe. oi, 

Să ne dea păru'n gunoi 

Şi să facă ris deinoi. 
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FRUNZĂ VERDE BUSUIOC. . 

Frunză verde busuioc, 

Cite-orașă cu noroc 
“Numai Plevna arde'n foc, 
Osman pașa Ja mijloc. 
Şi strigă în gura mare 

Rusu m'o *ncunjurat tare; 

Iear Rominii vin pe vale. 

Saraca ţara turcească 

Cine să mi-o stăpinească, 

Căci au rămas muschicească. 

—— 4 

FRUNZĂ VERDE DE DOI BRAZI. 

Frunză verde de doi brazi 

Azi ie luni şi mine marți, 
De-aș ajunge pănă marți, 
“Să pun şaua pe-un cal breaz 

Şi să plec la, dorobanţi ; | 

Dorobanţii merg plutoane 

„ Calaraşii escadroane, 

"Dorobanţii-s tinerei: 
Ş'au plecat în foc cu ei. 
Foaie verde fir matasă, 

Peste drum în 'ceia casă, 

Stau dorobanţii la masă, 

Nici nu beu, nici nu mînîncă, 

„Numai cu ochii să uită. , 
18
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« C'o mină 
Pe carabină 

O sucește ş'o 'nvirteşte 
La bătălie-o porneşte. 

FRUNZĂ VERDE DE MOHOR. 
: | , 

Frunză verde de mohoi, 

M'au făcut maica fecior, 

Să-i fiu mină de-ajutor. 
Să-i scot boii din ocol 

Pe Boghean și pe Bujor 
Şi plugul de sub şopron 

-Şi să purced la ogor; 
Nici o brazdă n'am brazdat, 

_Potera m'o *ncunjurat 

"Şi m'au prins şi m'au legat 
Şi la temniță m'au dat 

Şi la sorți că m'au luat. 

'— Vinde-ţi maică. papucii - 
Şi-mi discuie butucii, 

Vinde-ţi maică rochița 
Şi-mi descuie temniţa, - 
Vinde-ţi maică tulpanu 

„Şi-mi aşază divanu, 

Vinde-ţi maică boii toți 
Și mă scoate de la sorţi, 
Vinde-ţi: maică ce-i avea
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Şi ni$ scoate din belea. 
— De la sorți și de la moarte 

- Maica nu te poate scoate. 

„FRUNZĂ VERDE LEMN TOPIT. 

Frunză verde lemn topit, 

Lung ie Prutul şi cotit 

Mult mă mier cum lam trecut. 

“'Trecui Prutu'n jumatate 

Maica mă plingea la spate;.. 
Trecui - Prutul în cel mal 

Maica mt plingea oștean; 

Trecui Prutul peste tot 

Maica mă plingea că-s mort. 

Frunză verde lozioară 

Prutule apă vioară 

Face-te-ai neagră cerneală 

Stuhul tău o penișoară 
“Ca să-mi scriu o hirtioară 

S'o trimet la maica”n țară 

Să-mi dea bani de cheltueală 
Și straie de primineală 

Și cal bun de călărie 

"Ca mă due la bătălie.
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FRUNZULIȚA "TREI CASTANE. 

—Frunzuliţa trei castane 
ME duc maică la catane 

_Să port pușcă şi .pistoale. 

— Dragul mamei nu te duce 

Că te-oi scalda!n lapte dulce 

— Să mă 'sealzi. şi 'în zahar 

Dacă-am pus şaua pe cal 

Şi mîna pe iartagan. 

SL FRUNZULIȚA DE MARAR, 

Frunzuliţa de marar 
Sau ivit un ghenerar 

Cu cinci sute de sorțari 
Şi sorțarii tinerei 
Despărţiți de la femei 
Şi de copii mititei. 
Șăd copilașii pe vatră 
Şi tot strigă tată, tată. 

Frunză verde pai sacară. 

Merg în sînge pănin scară. 
Frunză verde spic de griu 
Merg în singe pinăn briu. 

Frunză verde spic de orz 

Cine-a stirnit hai' la sorți 

Putrezască-i carnea'n gros 

Şi ciolanele pe jos. -



Şi picioarelen butuci 
Și minele în cătuși. 
Singele pe la ţinţari . 
Și ochii pe la bundari 
ear pelea la dubalari. | 
Sui măicuţă'n deal la cruce 
Să vezi calul cum m& duce. 
Că ne duce ca pe boi 

Să ne tundă ca pe oi. 

Frunză verde iasomie 
Sui în deal la slobozie. 

Să vezi casele pustie; 

„Numai una nu-i pustie 
Ș'aceia-i canțalerie .. 

Șăd doi logofeţi de scrie 

Pe trei coale de hirtie: 

  

FRUNZĂ VERDE DE-ALĂMIE. 

Frunză verde: de-alămie 

Cîntă cucu'n deal la vie 

Jen gîndesc că-mi cîntă mie 
Da iel cîntă-a bătălie, 
Pe o creangă de cireș 
Şi duce vestea la Ieş 

La Bădiţa Gheorghieș.
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_ FRUNZĂ VERDE DE-ALĂMIE. |. 

Frunză verde de-alămie 
Sau dus puiu'n bătălie 

"Cu trei ruji în pălărie, 

"Două lui și una mie. 

- Ieu Paștept ca să mai vie 
„_Jel îmi trimete hirtie 

_Cau intrat în bătălie 

„Să-i cat ceară și tămiie. 

FRUNZĂ VERDE ȘUN DUDÂU.- 

— Frunză verde șun dudău - 
Dragă mi-i cea din pirău 

Și mi-i dragă șam s'o ieu 
—Cit oi fi şoi mai trăi 

leu oștean n'oi mai iubi. 

Cind îi dragostea mai dulce 
Goana cîntă iel să duce. 

i. - + 

FRUNZĂ VERDE MERI DOMNEȘTI. 

Frunză verde meri domnești 
„Ieşi maică de mă priveşti C 
Pân ce sint griele verzi 

Că dacă s'or 'săcera; 
Mult în urmă mi-i cata 

„Şi-de urmă nici nu-i da,
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Pe noi Dunărea ne-a trece 
Şi dacă ne-a departa 

La catane ne-a baga. 
„De cît maică mă făceai 

Mai bine mt prăpădeai, 

Dar așu că m'ai făcut 
Şi folos n'ai mai avut 
“Pot la oaste nam cerut. 

Arză-o focul miliţie O. 
Mi-au fost juruită mie 

Din mica copilărie 

Să port strae spintecate 

Dinainte şi la spate 

Să văd bunghii strălucind 

Şi nevestele plingind 

Reu mă doare între șele 

“De-o pușcă cu straturi grele 

Reu mă doaren piept şi'n spate 

De-o puşcă cu straturi late, 

Dă-mă& maică la catane . 

Să port puşcă și pistoale, 

„Că “ştiu treaba puștelor 

“Şi treaba pistoalelor. 

De-i vedea steagu'n picioare 

Să ştii că icu îs mai mare, 

De-i vedea steagul plecat, 

Să ştii că ieu am picat, 

Că maica m'au blestemat. 

„Cind: ie dragostea mai. dulce
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Își ie arma și să duce 
Și din gură tot cîntînd 

Și cu doba petrecînd. 
După maică-sa plingînd - 

Cine-a stirnit hai la sorți 

Putrezască-i carnea'n gros 
Şi ciolanele pe șăs, 
Şi pielea la dubalari 
Şi capul la ciubotari 
Fie-i de calupuri mari 

ÎN LUNA LUI MAI ÎNTĂIU. 

In luna Jui Mai întăiu, 

Au făcut oaste din noi. 
* In luna lui mai în două 
„Ne-au și scris la țară nouă. 
“In luna lui mai în trei 

Ne dă arme și chipii. 
"In luna lui mai în patru 
Ne porneşte la 'mparatu. 
In luna lui mai în cinci, 
Ne desculță de opinci. 
In luna lui mai în şase 
Ne dă arnie şi chirașe. 
In luna lui mai în ştpte 
Ne dă suliți cătrănite, 
Ca pentru duşmani gătite,
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In luna lui mai în opt 

Ne-au pornit cu mare oft. 
In luna lui mai în nouă 

Ne-au și dus la țară nouă. 
„In luna lui mai în zece 
Multă oaste să petrece. 

“Militari şi ofiţeri 

Stau ca stelele pe ceri. 

Busuioc verde pe masă, 

Rămii maică sănătoasă 
Dacă n'ai fost. bucuroasă, 

Să şezi cu nora la masă, 
Să te'primbli din casă 'n casă 

Să bei vin din gavanoasă. 

Busuioc mindru firos, 

Rămii tată sănătos, 
Dacă n'ai fost bucuros; 

“Să mă ai de vr'un folos. 

OI SARMANI NOI VOINICI. 

Oi sarmani, noi voinici, 

O să ne ducă de-aici, 

Unde-i apa ca sirma 

Și frunza ca frasina. 

Un, nu-i pine un, nu-i iu, 

“Numai sînge pănă?n briu,



Murgwn Nistru s'au lasat 
Şi de singe s'au spalat, 

Bun voinic, Ta ?ncălecat 

In ţara lui au plecat 

Şi sacară de-au mîncat 
“Inapoi Sau înturnat 

Şi la oaste-au alergat. .



p 
r 

o/aritutcepfi .



OLIULIO SOARE ROTUND. 

Oliolio soare rotund, 

Dăte'n vale mai curînd, 

Că mie mi s'au urit 

Tot suind şi pogorind. : 
Tot suind din valen deal 

_Cu mina pe iartagan 
Și cu ochii la dușman, 

“Pogorînd din deal în vale 

Cu mînăle pe pistoale 

Şi cu ochii după soare, | 

Ayzăte-ar focul hoţie, | 

Juruită-ai fost tu mie 

Din mica copilărie, 

Cam întrat tînăr copil 

Şacum sunt cărunt bătrin. » 

  

- FRUNZĂ VERDE DE SUSAL 

Frunză verde de susai, 

De-ar, veni luna lui Mai, 

Să'ncalec pe cal să sai, 

Să să facă cîmpul rai, 

Să mă& due la Cimpul lung
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“La grajdiul lui lanuş ture 
Şi să ieu grajdiul de-alung, 

Să-mi aleg un cal porumb 

Scurt în gît şi lung în trup, 

Cum ie bun pentru | voinic. 

— Ce țipi puiul corbului ? 

In mijlocul codrului, 

Au ți-i forme 2 au ți-i sete? 

„Au doreşti de-codru verde,. 

— Nici mi-i foame, nici mi-i sete, 

Nici doresc de codru verde, 

Doresc măicuța să vie 
Și să-mi deie ajutor, 

Ca, să fac aripi să sbor 
"Și să sbor la Cîmpul lung. 

Să mînînc carne de turc. 

FRUNZĂ VERDE ROMANIȚĂ. 

Frunză verde romăniţă, 

Cheiţă, cheiță, 
Cheia muntelui 

Şa pămîntului 
a, voinicului. 

Tear un vis am mai visat 

Așa tare minunat. | 

Pirea că m'am logodit 
C'o fată de crai vestit, _
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„ De-acolo de peste plai 
„Pe unde locu-i de tai; 

lear un vis am mai 'visat 
"Aşa, tare minunat. 

Văzui pistoalele mele, 

Că ierau fără oţele. — 
Tot scurtarea vieței mele. 
Visăi corb cu șărpe'n gură, 

"Dar nu-i corb cu șărpe'n gură, 
Ci duşman cu arman mină. 

| FRUNZĂ VERDE ȘUN LIPAN. 

- Frunză verde şun .lipan, 

Ah! aman! aman! aman! 

„Să pui şaua pe balan, 

" Cine m'a vedea calare 
_ Tot să-mi zică căpitane, 

Ciăpitane, + vara trece 

. Şi din două îţi alege, .. 

Sau la luncă 

| Sau la strungă,. 

Sau mînale de-s .virtoasă 

Sau sabiea de-i tăioasă.
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FRUNZĂ VERDE ŞUN BURETE. 

Frunză verde Şun burete, | 

Sub poală de codru verde 

„O zare de foc să vede. 

Dar la zare cine șăde? 
Stau haiducii. codrului, 

Voinicii voinicilor. 

Nu ştiu zece 
Ori cinsprece. 

Peste sută ce întrece. 

RÎULE.: 

„_Riule, 

Pustiule! 

— Secaţi-ar isvoarele, 

Să si vadă pietrele, | 
Să cale cu picioarele: 
Și să ies pe la strîmtori, 
Ca să'ntilnese negustori. 

Negustori, negustorași. 

Seminceri de galbanași 
Negustori de cei mai mici 
Seminceri de vinitici, 
Vinitici cite de cinei.
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FRUNZĂ VERDE CIMBRIŞOR. 

Frunză verde cimbrişor, 

Bate murgul din picior, 

Să-i pun șaua binişor 
Şi să plec unde mi-i dor. 

Oltule olteanule, 

Oltule bătrinule, 
Ce vii mare tulburat 

Cu năsip amestecat, 
Doar la coadă te-au plouat. 

Și aduci plagi şi butuci, 

Măntăli negre de voinici 
-Şi căpestre de cai murgi. 

FRUNZULIȚA DE PELIN. 

“Frunzuliţa de pelin, 
Halal de omul strein, 

Cum slujeşte la stăpîn 
Şi slujeşte cu dreptate 
Şi iea hacu'n jumatate. 

Ţine-mt stăpine bine, 

Căci ca mine anul vine 

Şa da frunza pe cătun 
Şi ţi-oi lasa slujba'n drum. 
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FRUNZĂ PAI SACARĂ 

“ Frunză pai sacară, 

Dragă Mărioară, 

leu ţi-am spus de'astă vară, - 

Să-mi scoţi. şaua din camară, 
“Să mi-o pui pe prispă-afară 

Să mi-o bată vînt. de vară, 

-Să mă sui pe murg calare . 

Şi să plec la lunca mare. 

“FRUNZULIȚA GRÎU MĂRUNT. 

Frunzulița griu mărunt, . 

Cite fiori sint: pe pămint 
Toate merg la jurămint;-. 

Numai spicul griului 

Şi cu floarea, soarelei 
Stau în poarta raiului 

- Şi judecă florile, 
Unde li-s miroasele. 

„ Le-au luat cucoanele, 

De'mpodobesc hainele 

Şi voinicul armele. 
Că de cînd le-au „cumparat 
Tot rugina le'au mîncat. 

a . a 

N
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ȘAICU. 

- — Şaicu, Șaicu, Şaicule, 

Nauzi tu hainule, - 

N'auzi ciobani buciumind 

Toate văile sunind. O 
„Poate hoţii au venit 
Şi oile ţi-au ripit. 

Ieară Șaicu au grăit: 
— Așa buciumă ciobanii. 
Cînd își prăpădesc cirlanii 

Și s'adune dulăi 

Pe la toate tirlele. 
Şaicu'n samă n'au bagat, 
ear ciobani-au buciumat.. 

Ş'așa tare-au buciumat, 
" Buciumașul au crapat, 

Văile s'au resunat, 
Munţii s'au cutremurat. 

Şaicu că îmi s'au sculat 
Și la grajd au alergat, 
Nouă uși. au descneat, 
Pe murg de friu- Pau luat 

Şi din grajd că au ieşit 
Şi din sură i-au grăit:
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_— Murgule, 

“Voinicule, . 

Mai poţi tu la bătrineță 

Cum puteai la tinereță ? 

Ieară murgul necheza 

Și așa îi cuvînta : | 

— Cit puteam la tinereță 

- Mai mult pot la bătrineță. 

La tinerețţă-mi- -iera. 

Carnea'ntocmai ca spuma, 

Ciolanul ca măduva. 
Jear acum la bătrineţă 

Nu mai sînt. ca'ntinereţă. 

Că mi-i: carnea ca și fierul, > 
lear ciolanul ca oțălul.” 

-La Dunărea au sosit;_ 

ear Șaicu-așa, i-au grăit: 
— Murgule; a 

Voiniculă, 

Haide'n pas cu-mult mai tare, 

Să trec Dunărea, ast” mare 
Murgul pasul că Pau dat, 

Peste Dunărea-au sburat, 

La perdele-au alergat. 
Ciobanii şedeau legați, 

Dulăii iera'mpușcați, 

Turmele s 'amestecasă, 
Tirlele i le pradasă, i 
— Măi Ioane Caratruci,



, 

Mai mare peste haiduci, 

Tu ai oaie de caldare 

Şi mioară de fiigare. 

De ce ini te-ai apucat,: 

Pe ciobani de mi-ai legat, 
Dulăii mi-ai impuşeat, 
Turmele-ai împrăștiat, 
Tiînlele mi le-ai pradat? | 
Ai vrut să-mi ripești averea. _ 

Hai să ne'mcercăm puterea. 

Toate turmele păștea, - 
“ear o biată miorea . 

Tot în urmă reminea. 
_Şaicu la dinsa mergea 
Ş'o 'ncepu a întreba: 

— Mioară, mnioară, 

De trei miei la primavară, 

-Fir de iearbă nai păscut, 

Pic de apă mai băut, 

Turma n'ai inghennicit. 

— Cum oi minca, cum oi bea, 

Cum să mam iniică rea, 

Dacă pe al mieu stăpin 

" L'omori negru păgin 

Şi de jale ieu bolesc 

Şi de. zile mă sfirşese.. 

- ear ieu dacă-oi muri, . 

N'are cine mă boci. 

Spune la flăcăi în târlă, - 
7
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Să m&'ngroape lingă strungă, 

Flueraș de-argint frumos 

Să-mi puem plasă'n gard jos. 

Şi vintul a aligni, 

Flueraşul s'a porni 

Şi s'a porni șa cinta, 

Oiţele or sbiera, 

Miei-or începe-a juca, 

eară icu oi suspina. 

De la tirlă-n vale 

Jeste-o casă mare 

Cu. fereşti la soare. 
Pe prispă afară 

O babă bătrină 

C'un caer de lină; 

Din. caer trăgînd, 

Din ochi. lăcrămînd, 

După fiu plingind. 

VALEANU, 

Frunză verde măcieş 
Pe Valean mi! duc la Ieș, 
La Ieş la Domnu Ilieș. 
Și mi'l duc la cercetare 
Cu pieptul lui fript de soare. 

Domnu Ilie Ilicș, 

Şedean casă pe-un divan 
Greceşte cu Negricean.
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Negriceanu că grăieşte, 

Pe Valean că mil pirăște: 
Domnule, Măriea Ta, 

Pe Valean de Lii ierta, 

“Tel foc tirgului ţi-a da 
Și Domnița ţi-a lua. 
Limba lui ie veninoasă 

Şi pătrunde pân la oasă. 

VĂLEANAȘ. 

„Frunză, verde arțaraş 

Dragul mamei Văleanaş, 

Mama frumos Pau gătit 

Şi la drum că Vau pornit. 

“Mîndrele cînd lau zărit, 

Inainte i-au ieşit. 
Una poarta-i „deschidea, 

Unan casă mil vira, 

Una săină-i frigea, 

Una masa căi punea, 

Alta'n masă aducea. 

„Dar găina-i rumenită, . 

- Pe dinuntru otrăvită. 

"Vălenaşul cînd gusta, 

“Limban gură mi-i crăpa. . 

„Maica tot lau așteptat, 

Valenaș nu s'a "'nturnat.
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Cind sara au inserat, 

„Luminare i-au catat, 

Cind pe'la vreme de. noapte, 

Pe Vilean sudori îl bate; 

ear cînd pe la cîntători, 

Îi vin de moarte fiori. 
"Teară pănă ?n. ziușoară, 
Pe față-i pun pinzişoară. 

Cind soarele răsărea 
Pe Valean că mil bocea. | 
Iear cind pe la.prinz.iera, 

Pe Vălean mi'l prohodea. 
Veniţi fraţi, veniți surori, - 

Şi împodobiţi cu “flori. 
Vin tu maică de'l.boceşti,-! 
Pe Vălean ţi'] prăpădeşti. 

"STANCIU. 

Frunză verde de rosură. 
“Dragu-mi-i la băutură 

Cu voinici de-avinătură, 
Un. vu fulgeră, nici tună. 

“Coivn vale la. strimtoare, 

Unde trec munteni cu sare, 

Negri ca călugării, E 

Mărunței ca fluturii. 
Pe pirăul fagului.” 

Deu voinicii stanciului.
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Şăde Stanciwn cap de masă, 
Cu vedrița plină rasă, - 

Şi strigă Stanciu din gură: 

— Staţi' feciori la băutură, 
Staţi feciori şi vă gindiți, 

La vin nu 'vă lăcomiţi, 
De-ţi be, vă veţi îmbăta, 
Potera ne-a'ncunjura, 

"Nici cuvintul nu'l sfirşi, 
Şi potera că sosi: - 
Şi strigă un căpitan: 

Daţi pe Stanciu, că-i talhar. 
Dă-te, Stanciule legat, 

" Că ieşte mare vinovat. 
-—De ce să mă dau legat? 
“Muiere-s cu cîrpăn cap? - 

Ori. Jiean cu comanac? 

Ştiu poterei ce-am să-i fac... 

Am pus mîna pe baltas 

Şi mam virtit rotiliță - 
Ş'am scapat de-o poteriță. 

Staţi feciori și vă: gindiți 

La vin nu vă lăcomiţi. 

De sară-unde-o să isbiți? 

So isbim la Hagean ture, 
Să luăm grajdiul de-alung 

De la ușă păn la fund, 

Să-mi aleg un cal porumb, 

Scurt în git şi luna în trup,
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Cum ie bun pentru voinic. 

“Cind oi trece Moldova, 

Să nu să ude. scara. 

Mult puţin ce-oi cîştiga » 
“Să am cu cine mînca. 

De-aș avea şun leuşor, 

Să mil beu cu'n frățior. 

VOICU. 

Frunză verde lemn topit 

Voicu murgu-au prăpădit 

“ŞI-L tot cată dealurile 
ŞI] cată meleagurile. 

Şi tot, umblă ne'ncetat. 

Dar de murg iel n'a mai. dat. 

Cum mergea Voicu pe vale, 

Intilneşte-o vrăjitoare 

Și mare fermecătoare. 
Voicu că n'o cunoştea, 
Buna, calea tot îi da. 
lea aşa că-i răspundea: 

— ]ţi mulțămesc Yoicule, 

Voicule, streinule,, 

— Mătuşă, mătuşa mea, 
N'ai ajunge paştele, 

Cum mi-ai gicit numele. 
— Taci şi nu mă sudui, 

Că zile ţi-oi dărui.
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Iear de. nu, ți le-oi lua 

Și cîte le-i mai avea. 
— De-i așa mătuşa mea, 
Fă cu mine ce vei vrea. 
Dar întăi dă-mi pe murgu, - 

Să mai colind pămîntu, 

Să mai trier ca vintu, 

“Să mai umblu ca gindu 

Ș'apoi iea-mi şi sufletu. 
Mătuşa -murgul i-au dat, 

Și Voicul s'a'ncălecat; 

Remas bun iel ș'au luat, 

Pinteni calului i-au dat, 

Și ca vintul a sburat, 

Lumea de-a cutrierat, - 
La surori a alergat. 

Cind în curte a întrat, 

Cu glas mare a strigat: 

Deschideţi poarta mai mare, 

Ca să'ncap ieu de calare; 

Căpătat-am boală mare 
De la o fermecătoare, 

Şi-mi arde inima 'tare. 
Aprindeţi o luminare, 

Că de-acuma Voicul moare.
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VIDRA 

„Pe cel deal pe cea colniță 
Primblă-mi-s6-0 “păuniţă 

Cu doi bani în punguliță. 

"Şi cu doi în'buzunari, 
Cu doisprece lăutari. 

Dar Stoeanul, popă vechiu 

- Cu poteapul pe urechi 

In cale mi săntălneşte. - 
-Cu Vidra, ş'așa-i vorbeşte: 
— Buna calea Vidră hăi. 

„— Mulţămesc bădiță hăi. 
— Vidro fiesţi calea'n bine. 
Vrei să ţii casă cu mine? - 
— Ba, ba, ba, “bădiţă. ba, 

Una casta n'oi mai vrea, . 

De ţi-i dor, să-ți fiu' muiere, 

Mergi la maica de. mă cere; 
Stoean la maica mergea 

Și pe Vidră co cerea 
ȘI casă cu iea ţinea. 

— Vidro hăi, ieată doi saci. 

Să-mi faci din ici doi colaci 
Pentru cumnăței burlaci. 
Şi mai nacți încă-un mentic, 
Să-mi faci un colac mai mic 

« Pentru-n cumnăţăl voinic. 
Mineci albe sufieca,



“Pinea că mi-6 frăminta, 
In cuptior că: mi-o punea 
Și la car că mi-o ducea, 
Stocan după boi mergea. 
Punen brazdă pe Boghean 

"ȘI cătră om pe Joian.. 
His! Boghene. 

Ța! Joiene; 
Că: Sinteți de-a lui Stoian 
Voinic popă căpitan, 

_Mersi'n fundul fundului 
Pe sub poala codrului . 
La un brad mare rotat, 
Juncanii. au desjugat, 

Cu Vidra s'au așezat 
„Pe băut și pe mîneat. 
Stoian bea și veselea 

“Şi cu plosca vin trăgea, * 

Și din gură aşa grăia: 
— Vidro, hăi, 

— Aud, bădiţă hăi. 
De cînd: noi ne-am însurat, 
Nici un cîntec n'ai cintat. 

-—Ba, ba, ba, bădiţă, ba, 

Acum nu ți-oi mai cînta. 

Cînd oi începe-a cînta, 

Frunza'n codru a pica 

- Şi toată *'ngăităni, , 

Păunașul codrului a veni:
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Și nu vă veţi putea ?nvoi. 

Vidra pusă a cînta, 

Frunzain codru a pica 

Și toată-a "'ngăităni, 

Piunașul codrului veni. i 

— Buna ziua mă Stoene. 

— ţi mulțămese măi Păure. 
— “Măi Stoene, popă vechi 

Cu potcapul pe urechi 

Măi Stoene, măj Stoene,- 
De ce-mi calci: moşiele? 

De ce-mi farmi finaţele? 
- — Ce moşie măi Păune? 

Ce finațe măi nebune? 

Din luptă să ne luptăm 

Şi vorbă bună s'avem. 

Din paloș să ne tăiem 
Şi vorbă scurtă s'avem. 
Iei la luptă să lua. | 
Cind mai bine se lupta, 
Lui Stoean briu-i pica 

Și Stoian îmi cuvinta 

— Vidro, hăi, 

— Aud, bădiță hăi. 
— Vidră sufieţelul mieu, : 
Vin, ridică, briul mieu, 
Că-mi slăbese puterele, 

Prăpădesc moșiele, 
„Mi să duc averele.
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Iear. Vidra i-au zis așa: - 
Ba, ba, ba, bădiță ba 
lea să vezi că n'oi mai vrea, 

Căci mi-i drag câ inima, 

Cel. ce luptă din putere . 

Şi care în veci nu cere 
Ajutor de la muiere. 

Stoian iearăşi s'a umflat, 
Pe Păun Va apucat. 

„In pămint Va aruncat, 

Pâni'n glezne Va'ngropat, 
Și capul i-au'rătezat 
Cu paloşul rotilat. . 
Stoian la Vidra-au catat 
Și așa i-au cuvîntat:. N 

— Vidro, hăi, 

—— Aud, bădiţă hăi. 

— Primavara am arat 
Şi vara am secerat, 

„Patru clăi am ridicat 
Şi le-am pus virf minunat; 
Numai una mi-am lasat 

“Şi mi-am pus în gindul mieu 
Să-i fac virt cu capul tău; 
ear cu ţiţişourele 
Hotărăse moșiele, n 

Tot ciolanul 
Pe tot dealul, - 

Toată cărnicica
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„Pe toată vălcica, RI 

Stoian la, soacră mergea: 

„Şi aşa că mi-i grăia: 
— Buna ziua, soacră, hăi, 

Mulţămes€ Stoene hăi. 

Dară Vidra. ce :mai face? 
— Fii Dumneata sănătoasă, 

In pămînt de-o/lună, zace. | 

„ Soacra?n nori/s'au râdicat Sia 

ŞI pe. Stoizal Vau farmat, 

ȘI de' striis” Sau apucat: 

De pe tot dealul” - 
Po Ciolanul 

D - De pe toată vălcica | 
7 „ Cămicica, Ă 

/ De pe claie capu-a luat, -, 
/ Pe toate le-au adunat ME 

| Și Vidrei vieața-au dat. 
  

7 RĂSCOLAL: AN. 

“ Frunză verde lobodă 
Toată” lumea-i slobodă, 

„Numai ieu stau la nchisdar 
Pentru'm frate-al mieu: mai: mare. 
Dă de știte maicei mele, 
Să-mi. trimată ciubucul, - 
Ca să-mi descui butucul. 
Ciubucu mi Pau trimis. 
Butucul mi Pam dischis
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Și afară am ieşit, 

„ Ochim sus am rădicat 
Și la soare m'am uitat! 
"Şi din gură-am cuvintat: 
— Haideţi, fraţi, ca să fugim, 
Că pe-aici n'o să trăim 

Şi să fugim peste Olt, 

C'au dat frunza. peste tot. 

Trecui Oltu-a treia parte, 

Mă trezii cun glonţ in spate ; 

“Trecui. Oltw n jumătate 
“Răscolmau trăgea de moarte 

Și din gură, aşa; zice: 

— Staţi fraților și mincaţi' 
Şi mâncaţi și veseliți. 
La. nimic.nu vă gindiţi. 

| Cuvintul nu isprăvi 

Şi potera că sosi, 

- Și din gură-așa grăi : 

—— Dă-te, Riiscolman, legat, 

Să nu te ducem stricat, 
Şi de gloanţă vatamat, 

a Răscolman mi s&nyirti, 

Potera jos o, trînti. 

Și mai merse pe-o cărare, 

S&ntilni cu popa'ncale, | 

— Sărut mina, sfint părinte. 

— Nu-ţi mulțămesc hoț de frunte 

— Nu'mi faci bine.cu murgu?
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Ba. leu murgu nu ți-oi da, 

Că n'am cu ce mă căra. 

— Cind ţi-oi. trage șapte palme, 

Ţi-a păre că mergi calare. 

  

| ÎVoIcu.K 

Frunzuleana bobului 

La curțăle Voicului 
„Voicu bea benchetueşte, 

De grea cale să găteşte 
Și la drum că să porneşte 
Și cu ciuma săntilnește. 
— Buna calea ciumule, 

— Mulţămesc voinicule. 
„— Ciumule ce ai cu mine, 

De vrei vieaţa a-mi răpune. 
„Na-ţi calul cu armele 
Dăruieşte-mi zilele. - -. 
— Nu vreu cal eu armele 
Ci-ţi vreu numai zilele, 
— Lasă-măE un ceas sau două, 

Să-mi scriu o scrisoare nouă 
„So trimet la maică-mea 
S'o vestesc de slarea mea. 

Maică, Măiculiţă, 

Dacă mi-ai fost cu priință, 
Jea cheia 'de la Iădiţă, 
Mergi în casă'n cămăruță 

=== : .



— 309 — 

Şi descuie cea lădiţă, 
lea galbeni cu chivăra 

Irmilici cu strachina 

Şi să-i aduci la ciuma 

.Să vezi ce ţi-a cuvinta. 

Maică, măiculiță, 

De-mi iești mamă cu priință, 

Tea” cheia de la o lăcată, 

Mergi la grajdiul cel de piatră, 

Unde n'ai fost nici odată. 
Șacolo că sint, trei cai, 

Lei paralei de la crai. 

-. Unu-i roșu ca focu, 

Unu-i alb ca omătu, | 
Jear altu ca pămîntu. .. 
Pune șaua pe roșu 
Şi mi-o pune muierește, 
Şi mi-o'nchinge voiniceşte 
Şi te-aruncă vitejeşte. 
Cind din bici mi Vai. plesni, 

Calul tare-a sforăi, | 
“Şapte ţări că mi-a sări ; 
Şi la mine vei veni. 

De ciumă mi-i mîntui. 

Uiuiu „biibuşca“ mea 
Ce mai cauţi pe-acolea. 

— Am venit Val mieu ficior, 

Ca să'l ieu să mil însor. 

— Ba: Lasă] pe sama mea,
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- Că şi ieu Voi însura 
- Între furci între cracane,. 

"- Cu tiei rînduri de . pistoale. 
Cununiea fiinghiea: 

Sus la Maiea, precista. 
Lear măicuţa, greu ofta,.. 

Lacrămi şiroae varsa, 
“Cătră casă apuca, 

La fiica ce-i răminea, 

Care “de mîndră ce-iera 

Ienuţa o chema, “ 
„Şi din gură așa-i grăia: 

— Draga mamei Nenuţă, 

„ Mergi în casă în cămăruță 

Şi dă fața la; ghileală, 
Buză moi. la, rumineală, 
Sprineeni negre la cerneală. 

“Văzui soare răsărind, 

Trei păgini la noi venind. 

Bine vorba nau sfârșit, 
Trei păgini că au venit, 

Ilenuţa i-au ripit. 
Şi iea dintro casă plină 

„Au. remas neagră streină.
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VARVARA. 

Frunzuleana teiului 
“La curţăle Sandului. 

— Buna ziua Sanduleasă, 
Un! ţi-i fata cea frumoasă. 

— In camară la fereastră, 

De-i vine mirosu'n casă. 
* Haba: cucoană. Varvară, | 

"Tea poftim pe prispă-afară 
Și te uită'n a-ta pinză, 

Cum te:strigă 'Poma”n frunză, 

In frunzica mărului... 

: Pe malul părăului. 

„— Duete la Toma, de-i “spune, 

Că la iel nu-.mă pot duce, 
Că mi-i barbatul mort; bat 
Cu pușca plină la cap, 
Cu sabia trasăi'n masă, - 

Ca, ieu să nu ies din casă. 

Şi cheile zurăesc, 

Ciubotele scrăbăesc, 

> Şi ușile scîrţiesc, -- 
„Şi nu pot să mă 'ntiîlnesc. o 

“Da spune Tomei așa: 
Bărbatul mi-a adormi 

Şi cheile le-oi lasa 
„ Şi uşile le-oi uda 

Şi la iel oi alerga. 

„
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Ilea în cap.că iea cătat 

Ş'o lacrimă au vărsat, 

Jeară iel s'au deșteptat 
Şi așa au cuvintat: 

“Haba! Cucoană Varyară, 

Doar aşa că te-am aflat, 

Că-ţi pare rău de bărbat. 

— Nu-mi pare rău de bărbat,. 

Dar după ce-am lăsat 

Pinea'n- covată, dospind 

Focwn vatră pălăind 

Fiu-mi Nicu dogorind... 

Liuliă, liuliii cu tata, 

Că tata te-a legăna 
Şi te-a; creşte măricel 
Şi te-a face frumușel, 
Că măta s'au dus de vale. 
Sa "ntîlnit- cu Toman cale. . 

-—Lati, Latri, măi! bărbate, 

"La, cumătra-am fost departe,. 

Că-i trage fata de moarte. 
— Muierușcă rea, aleasă 

„Nu te teme întră?n casă, 

Că, te-oi pune după masă 

Şi ți-oi zice „jupăneasăt. 
— Ieu în casă oi întra, . - 

Dacă tu m& vei ierta. 

— leu atuncea, te-oi ierta,



- Cind nu-i mai face așa. 
„ear de-i face tot aşa, 
Capul jos ţi Voi tăia 
„Pe dunga leagănului | 

Pe dosul scaunului . 

Liuliă, liulii, dragul mamei | 
Că de astăzi inainte: 

Țiţa dulce | 
„Nu-i mai suge, 

Nici mămucă nu-i mai zice. 

. . - . . . . . .. . 

Drum bătut 
Pe lingă Prut 

De cine focu-i făcut? | 
De-o nevastă cu prune mic — 

Cu prunc mic nebotezat — . 

- Fugită de la bărbat. 
Dragii miei, plutașii miei, 
Puişori viteji de zmei 
De-aţi făcut vr'odată bine, 
„Faceţi-vă și cu mine, 
Inturnaţi podul, băieţi, 

"Să-mi trec al mieu prunculeţ 

Şi voi da cit îmi cereți. 
— Noi podul P'om înturna, 

Dacă tu nouă ne-i da 
Guriţă de sărutat !» 
'Frupușor de dismerdat.
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— eu nam trup de dismerdat, 

Nici gură de serutat> 
Dacă nu Viţi înturna, 

-Poale' albe-oi sufleca 
Şi în Prut m'oi arunca. 

Și dacă m'oi îneca, | 

Voi că sama vă veţi da, 
„ear podul de'! înturnați, 

Parale bune luaţi 
"De tot pasul, 

Galbanașul. - 
+ 

Dragii miei, plutașii miei, 
Puişori viteji de zmei, 

„ Staţi îf loc .cu podeţu : 
Să-mi apuc ieu pruncuţu. 
Nu ştiu vintul vijieşte -- 

Ori bărbatul mieu soseşte. 
— Ba-s șuere de voinici 

_RI nechezul de cai murgi. 

— De cit roaba soerilor 
Mai bine-hrana. peştelor 
Și rugina pietrelor | 

Și cotloana racilor. “*



— 315 — 

BUGEAN, 

Frunză, verde 'odolean | 
La crișmuţa de sub deal! 
Bea, Bugean și cu Vaigan 
Și "Costache Roşcovan 
Cu trei fete de arman . 
Şi una de Moldovan. 

Bea, Bugene, nu prea bea, 

Că, potera-i ici colea, 

Lasă fie, nici nu-mi pasă, 

Că mai um vo șapte- -acasă, 

Stau cu coatele pe masă 

Și cu săbiele scoasă. 
„_Beţi' copii și veseliţi, 

Pe la noapte vă gătiţi 
La giajdiul lui Ianuş turc, 
Să măsor grajdiul de-alung. 
De la ușă păn la fund, 

Să-mi aleg un cal porumb - 

Scurt în git și lung în trup, 
"Cum ie bun. pentru voinic. 

Să: pun şaua căzăceșteș, ' 

Si'nealec moldoveneşte.. , 
7 ii 

" VALEANAȘ. ' 

Frunză verde arțaraș. 

Dragul mamei Valeanaş' - 
- Dimineaţa s'au sculat,
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Pe ochi negri s'au spalat. 

La icoane s'a 'nchinat 

Şi la grajdiu.a alergat, 

- Pe murg au încălecat . 

Şi la mîndre au plecat. 

Mindrele cînd Pau zărit, 

Inainte-i-au ieșit, 
„Două mere izau svirlit, 

Merele că-5 poleite, 
Pe denuntru otrăvite: 

Vălenaşul cum gusta, 
De inimă apuca, 

La pămint mi să trintea, 
In ţernă mi să svircolea 
Şi de moarte să sbătea, 
Cind soarele au apus, 

Pe Vălean mort Pau adus, 

La maican casă Pau pus. 

Valean frumos îmbrăcat - 

Imi stă pe masă culcat, 

Veniţi fraţi, veniţi surori, 

ȘI împodobiţi cu flori | 

Veniţi toţi, de mi'l bociţi, 
Că de-acum vă despărțiți.



„FRUNZĂ VERDE BARABOL 

Frunză verde baraboi 
La moară la Dorohoi 
Merge-un car cu patru boi 
Incarcat cu popuşoi; | 
Iear în urma carului 
Ciocoieșul satului. 
— Bună-ajunsa măi ţarane, 

—pSu-ți mulțămesc, măi cucoane. 
Măi țarane, tu iești bat, 
Latri ciocoi gulerat, 
Jeu de-asară mam mîncat 
Și tu încă-mi spui că-s bat. ! 
Iear ciocoiu dracului 
Ştie harul calului. 
Pusă mina pe oblinc, , 
De scoasă un mare bici 
Şi i-au dat vro patru cinci. 
Dar ţaranul satului 
Ştie harul carului, 

St deteră pe din brazdă, 
Pusă mîna jos la scoarță 

Și scoasă o. nuea groasă, 

Groasă, groasă ciotoroasă, 
Și i-au dat vr'o una două 

Și i-au dat vr'o opt vr'o nouă, 

Că i-au rupt spinarea'n două, 

Tear ciocoiul dracului 

2 

. 

«
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- De văzu că mil răsviră, 

-Dete pinteni calului 

"Şi spre sat au apucat 

Şi la crișmă-au alergat. 
— Măi Ioane, Balabane, 
„Scoab de- aprinde-o' luminare, 
Dă-mi rachiu de cinci “parale 2 

„Şi dămi șo mînă de sare. . - 

Simi ung virca pe spinare, 

"Că mă bătură țaranii A 

“Ardă-i focul” rău mă doare.— 
—Da nu ţi-am spus, măi cucoane, 

Să nu te pui cu țaranii, 

Că țaranul cind te-a bate, - | 

Zaci un ași jumatate. Ă 
Şi țaranul cînd te-a prinde, - 
De moarte mi te-a întinde. - 

SS 

PETRARIU. 

Cine trece luncele? - 

Petrariu "cu slugele.: 

Cine trece pe la vie? 

Petrariu cu pălărie, 

Pălărie haiducească, 
"Toţi streinii săngrozească. . 

Cine trece „pe la Prut? a 

Petrariu cu calul sur. 

Cine trece pe.la ieaz?
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Petrariu cu calul breaz 
ȘI să spală pe obraz 

Şi să șterge de dulamă, 
„Ca să dee puica saniă, 
-Că nu i-au cusut naframă, 

> 

„LEVERDA. - 
N ii . 

Leverda, picior de rai, - 

Şapte fete pe-un malaiu, “ 
- Şi malaiu de mohor 

Şapte fete pe-un topor. 

Și toporul de oțel,: 

Şapte fete pe-un vițel. 
Şi -viţelul fără mamă, 

. Şapte fete pe-o cîrlană. 
- Şi cirlana fără niţă, 

-” Şapte fete pe-o căpiţă. 

Şi căpița fără vint, 

Şapte fete pe-un sovirf. 
"Şi sovirtul fără floare, 

__ Şapte fete pe-o ciucoare. 

- Şi ciucoarea fără craci, 
„Şapte fete pe-un copaci. 

„Şi copacul s'au uscat - 
“Fetele s'au măritat. 

î. 

DI
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MĂI BĂDIȚĂ FRĂȚIOARE. 

Măi bădiţă, frățioare, 

"Ce șăzi tu scîrbit la soare? 
Nu te uiţi tu pe cel deal,.. 

Cum s'alungă un tatar 

După murgul cel fugar, 

Că-i bun de încălecat 

Şi pe fugă de luat 

- Pe duşmanul ne'mpacat? 

CÎNTEC RĂZĂȘĂSC. - 
i: 

— Buna ziua, măi frăţică, 
— Mulţămesc dragă bădică, 
— De ce șăzi tu suparat 
Sub umbra celui copac? 

- N'ai o cină de moșie . 
Din strămoşi a ta să fie? 
— Sint din neamul răzășăse,. 
Stilp al ţărei mă numesc. 
Și am cărți bune domneşti 
Din domni vechi Moldoveneşti. 

„Dar acum. sînt necăjit 
Pe ciocoiul cel Grecit, 

Care vine cu putere, 
De-mi apucă și îmi cere 
Moșioara mea cea dreaptă, 
Ce-i cu since cîsticată.
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Dari bunăzi Dumnezeu 
Și paloşul din briul mieu, 

li voi da ieu răzăşie, | 
Si se ducă să nu vie 
Cătră-a Domnului împărăție. 

"PENEȘ, 

Trunză verde de ciucoare, 

Pencş, Peneș, dragul mamei 

Spune mamei ce te. doare; 
— De-mi ieşti mamă, cu priință, 

Naţi cheia de la lădiță 

Şi iea bani cu chivăra 

Și galbeni cu strachina 

Și. mi- i pune pe-o tabla, 

Să-i -i, duci la Măriea Sa. 

- Spune-i. că m'aș insura, 

Si vezi „că ţi-a cuvinta. 
. . . . . . - . 

— Domnule Măriea,- Ta 

Peneș: m "au îrimos AȘA - 

Că, Peneș s'ar însura. 
— Mătușă, mătușa mea, 
Lui Peneș să-i spui așa 

Că pe iel l'om înşuri 

- Cu nevasta pușcuța, 
- Druştele 

Pistoalele,



— 392 — 

Cu ninașa 
Sabica, 

. Cu ninaşul 

Paloşul | 
Cununiea . 
Fringhiea, 

Cu trei lemne-a codrului 

De pe malul Oltului. : 

Oltule cîne turbat 

Ce vii așa turburat, 
De aduci plagi și butuci 
“Şi căpestre de cai murgi. 

“Oltule pe malul tău 
Creștea-ar iearbă şi dudău 

"Să pască și murgul. micu, 

Peneș, Peneș, dragul mamei, 

Pe tine te-or însura 

- Cu nevasta pușcuța, 
“Druştele 

Pistoalele, 

Cu ninaşa” 
Sabiea, 

Cu ninașul 
Paloșul, 
Cununiea, 

-Fringhiea. 

Cu trei !emne-a codrului 

De pe malul Oltului -
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— Maică, măiculița mea, 

De-mi iești mamă, cu priință, 

Na”ţi cheia de la lădiţă, 
Descuie grajdiul de piatră, 

Unde w'ai fost nici odată, 

Cati?n fundul grajdiului ; 

Sunt trei cai 

De la trei crai. 

Unu-i roşu ca focu, 

Unu-i alb ca hulubu, 

Unu-i negru ca corbu. 

ea, măicuţă pe corbu 

Mil 'nehingă muierește 

Şoi să m'arunc haiduceşte. 

Domnule, Măriea Ta, 

Tu nai cai buni să m'ajungi, 

„Nici voinici ca să mă prinzi, 

Păn ce codru-a 'mgălbeni 

De bataia vintului, 

cîntarea “cueului, 

De şuerul merlelor, 

"De glasul voinicilor. 

> CODREAN. 

Frunză verde şon dudău 

Colon deal la Movilău 

Codrenaș cu burcă sură 

T 3 

 



Și sarică ciobănească 
Vine'n vale la strâmtoare - 

"La potiea cea mai mare, 
Unde trec mocani calare. 
Măi mocăiic, măi ciobane, : 

Nu-ţi ie murgul de vinzare ? 

— Nu-mi ie inurgul de vinzare. 

Vindu-i” mama murgului 

Pentru valea Oltului. 

Cind voi -vinde pe mureu, 

"Voi. plăti Movilău, 

-Mocanaş descăleca, - 
Codrenaș încăleca 
Și la fugă mi-0 pleca. 
Frunză verde de alună 

” Codrean urcă deal -l3,. stină, 

Poţi ciobanii. că fugea, 

_ Mumai unul răminea, 

Bolnăvior mi se făcea, 

Pe lingă foc să “ntindea,. 

Și Codreanu îi zicea: 

— Măi ciobane, măi mocane, 
Nu te face tu, viclene. 
Cind ți-oi da un ertagan, 

Ji sări, ca un șoldan. 

Adă-mi un miel din Ispas 
Un mieluţ rotund şi gras 
„Şi la oblinc mil aşază. 
„La oblinc îl așeza,
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La puica Șandra se lăsă. 

— Măi crișmare, măi crișmar, 

Scoate-o'ocă vin de Cotnar 

Și Ia obline mil așază. 
La: obline îl aşeză 

Șin pădure să lăsă. 
Bună masă s'a întins; 
leată potera-ajuns. : 
— Măi copii, de sînteți fraţi, 

" Letă masa de mâncaţi ; 

lear de sînteţi turci „Ppăsini, - 

VE tai şi vă dau la cîni. 
„Da iera un-arnăut— 
Numai mincalar plimintul 

Bunbi de aur că scotea, 

In pușcă iel îi vira 
Și'n Codrean îi slobozea. 

Codrenaş că- mi-i strigea 
Şi'napoi “îi asvirlea. 

Frunză verde. măcieş 

Pe Codrean mil duc la Ieși, 
La Ieş la Domnu- lieș, 

Domnul Ilieş şedea 

Resturnat pe-un. buzdugan 

Cu un ture Țarigradean 
Şi din gură îi zicea: 

- Măi Codrene, măi: Codrene, 

Spune tu Măriei mele,
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Cit în țară ai hoțit 
Mulţi creștini ai omorit? : 
— Pe sarac cind îl vedeam, 
Paloșul îl ascundeam, | 
Mîna'n buzunar bagam 
De cheltueală-i găseam ; 
Pe creștin cînd îl prindeam 
Din zece lei cinci luam ; 
Iear pe ture şi pe Jidan 
De departe cind zăream, 
Axdea inima!n mine, 
Să le pun mîna pe căpăţine 
Mina pe iele puneam, 
Corbilor o dăruiam. 
Iear Turcul să încrunta, 
Cătră domn iel se uita, 
Şi aşa îi cuvinta: 
Domnule Măria 'Ta 
Pe Codrean de tii lasa, 
Foc în țară, iel ţi-a da, 
Domnița că, ţi-a lua | 
Și pe tine te-a tăia, 

Pe Codrean că mi'l lua, 
In biserică”] ducea, 
Impărtășanie-i da 

„ear Codreanul că zicea : 
— Părinte ce te-aș, ruga, 

. . - . . 

ti 

Să-mi' slobozi tu pe dreapta.



Ca. să-mi fac cruce cu iea 
Şi să mor ca un creștin, 
Iear :nu ca un ture păgin. 
Popa dreapta-i slobozea, 

Mîna?n buzunar vira, 
„Paloșul că mi'l scotea, 
De rugină mi'l ştergea, 
Potera că o tăia 
Şin țară să înturna | 
Cind llieș îl videa, : 

Prin beciuri să ascundea. 
ear Codreanu! îi zicea: 

Domnule, Măriea, Ta, 

lea deschide-mi fereastra, 

Să vorbesc cu Dumniata, 
Că n'ai fost vrednice în luine, 
Să ucizi voinic ca mine, 

Rămii Doamne pe Domnie | 
Şi Codrean pe haiducie.



„. Frunzuleana de nagară 

Frunză verde pniure i. 

SCARA. 
—.. 

Cătră cetitori 

Fratele zăzdey 

„Sermană streinatate 

" Yrunzuleana de Dujor . .. 

“Frunză verde stuh de baltă, 

ME dădui robit pe-un an. . a 

Yrunzuleana de orez . 

Ja podeţui cel de piatră /. . - 

Frunză . verde_șa lalea. . N 
4 

“Pot măntreabă măicuţa  .-  - 

Frurizuleana şi de mure -. N 

Frunzăverde vişinele : - 

Frunzuleana' lozioară LT 

-Frunzuleana lilicac i .. 

 Măicuţă măicuţă .- e o. 

Frunzuliţa de sulcină! -.. a 

Busuioc verde firos . , . 

Frunză verde de-alunică . . 

Frunzuleana pui de nuc - 

Frunză verde păr uscat . . 
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Frunzuleana rug de mure . 

Jijioară apă-amară . .. 

Ducem'aş și naș mai fi 

Cucule de unde vii 

Frunzuleana lasomie 

" Frunză verde de-alunică, 

Cind ieram la maica fată 

Nu ştiu luna pe cer merge 

Cucule de unde șii: 

Frunză verde trei aguzi 

Frunză verde trei aguzi 

Trunzuleana sălcioară 

Frunză verde de-alunică 
YFrunzuleana, foaie lată 

Y'runză verde măr mustos 

- Cine ascultă de mamă 

Yrunzuleana mătrăgună” 

Dorule de unde sii 

De-aş avea sabie nouă 

Fruuză verde trei zmicele 

Negru-i negru pămintu 

Deaf 
Vino bade sărele . 

Frunză verde ş?o lalea 

Pasere privighitoare 

Primavara iarbă creşte 
Yrunzuleana Ş'o lalea 

Frunză verde lemn de tei 

Frunză verde şi icar verde 

Frunză verde de răchită 

Tulpanaș cu două feţă 

dragostei. 
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Răsai lună și sui sus . 
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