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Entusiasmul revelaţiilor şi romantismul cu ce 
2vea-mai bun, dar şi cu unele rătăciri ale lui, 
ne-au dat cea dintii culegere de poesii populare. 

și acest ehtusiasm şi ce adiicea. nou școala îi-. - 
terară încetățenită la noi era- firesc să se în- 

/ilnească mai curind în sufletul unui poet, aşa 
d nu poate fi 9 întîmplare că iui Alecsandri îi 
alorim acea carte în care am găsit întiia şi 

cea mai vie. mărturie a însușirilor poetice ale 

poporului. nostru. | 
Cum a tipărit Alecsandri culegerea de 4poesii - 

populare, cite le adunase singuh și cite-i fusese 

comunicate de alții, se ştie pr'a bine, şi „dacă 
snii — neînțelegători ai spiritului fiecărei epâci 

iiterare și desorientaţi ai pedaritismului--au criticat. 

- procedeul lui, astăzi o asemenea critică nu mai 

&
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poate fi reînnoite, pentru că am ajuns să înţe- 
legem că nu ca „folklorist“, nu- după conside=" 
rațiuni de metodă științifică, trebue să judecă, d 
pe Alecsandri cînd s'a gîndit să facă cunoscute 
cîntecele noastre dela țară. Poet al vremei ro 
mantice, dînsul RU pute să pună hotare între 
ce era al altora: şi ce era; al lui, ca idei, ce* 

_simțire — de aceea în poesiile care-i dedeau pri-, 
lejul să recunoască sufletul celor_ mulţi adau- 
surile dela el nu i s'au părut nefireşti, ni Î Sau | 
arătat ca fitrişări-care trebuiau înlăturate și pe 
care noi, « astăzi, le numim falsificări. . Tot. ca | 
poet stăpînit de spiritul romantic, Alecsandri 

ținea înainte de toate să vorbească sufletelor 
aşa -ca să le impresioneze cît mai mult, să le 
cucerească, şi poate fi de mirare. atunci că a 

prefăcut, a înflorit, ce găsia în versurile popu- 
lare şi nu-l mulțumia, cuin îşi închipuia că nu 

ar putea mulțumi nci pe alții, mai ales cînd. 

era vorba de a arăta — cu hiperbolisări obiş- 
nuite atunci — că din sufletul ţăranului nostru 

. au răsărit „frumuseți poetice fără seamăn în li- 
tera rile streine 2* 

* Alituri de acela care era romanticul nu trebue 
să Wtăm că în Alecsandri trăia sufletul -gene-
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__raţiei idealiste care ţinea să pună în lumină 
„trecutul nostru și. să-l preamărească. Pentru- el 

vitejia rominească trabuia să reiasă din cît -mai 
„multe poesii ale - poporului. Și de aceea cînd: 
iîngă doine a venit să pună cîntecele bătrîneşti 

„-în ele a strecurat iarăși ce credea că nu poate: 
-să-I'psească, prefăcînd ce-i da versiunea pPopu- 
dară sau adăugînd alcătuiri întregi. de-ale lui 
— uneori ca 'o pregătire' sau ca un ecou al ba- 
-iadelor şi legendelor lui de factură pur literară sau 
imitind pe cele populare. Și—ce ne miră întru citva 
—cu toate că Alecsandri era. poetul eminamente 
liric, totuşi cînd s'a îndreptat spre popor a pre-: 
uit mai mult baladele decît doinele — ilovadă că 
inainte de toate a ţinut să le tipărească. pe cele 
„dintii și cînd, în 1866, a dat culegerea întregită 
în fruntea ei a pus cîntecele bătrineşti. In stă- 
ruința lui de a ne deștepta interesul și admiraţia: 
pentru - cîntecele populare, dinsul ' lăsa deci 
să vorbească mai mult intenţia de a arăta -cum 
„Poporul nostru „Îşi cîntă istoria“, slăveşte „vre-o 
„faptă : măreață“, şi aceasta explică — pe lingă. . 
înlesnirea pe care i-o da însuși genul de poesie 
„pe câre îl avea în vedere — de ce cîntecele bă: 
rinești. au fost mai mult schimbate de el decît -
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xJoinele: ținea cu orice preț să pună în evidență . 
strălucirea epică -a trecutului nostru şi aptitudinile: 
poporului de a le reda în poesie. Prin aceasta:. 
însă : Alecsandri nu-și dedea samă că intervertia 

„ valorile poetice din, literatura populară, atribuia 
_făranului nostru mai multe însuşiri pentru poesia: 
epică decît arată în -realitate, sufletul li fiind 
înclinat mai ales spre avîntări lirice. 

Dacă ne explicăm astfel spiritul în care 4- . 
lecsandri a întocmit culegerea lui şi dată întilnim- 
în ea ce acum nu e mai mulţumeşte, cine poate 
totuși tăgădui marea, binefăcătoarea ?arîurire 

„pe care a avut-o ea și asupra altora decit cei 
care se pasionau pentru literatură ? Dela această 
culegere — în care schimbările nu împiedecau 
totuși să se recunoască fondul auitentic — ant- 

început să ne dăm mai bine samă de ce este firea 

noastră : ea a fost'ca o lumină nouă care stră- 
bătînd literatura a trecut mai departe, făcîndu-ne 
să cunoaștem sufletul poporului, cu însușirile iui 

străvechi şi comoara poetică pe care 0 asciuridea, 

fără să fie bănuită. | 

Prin ecoul pe care l-a: avut, prin ceea ce a . 

„Jăcut din ea o carte clasică spre care s'au îndrep- : 

fat toți care voiau să cunoască ce avem mai de
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* samă în-poesia populară, colecția Iui Alecsandri: 
„a rămas.pînă azi cu prestigiul ei, pentru că- - 
nimic la fel nu ni sa mai dat timp de cincizeci 
de ii. Din -cînd în cînd s'a spus totuși. că din: 
materialul de literatură populari cît s'a publicat 
ereu dela“ Alecsandri încoace ar fi vremea şă- 
se facă o bună alegere, adunîndu-se la un foc- 

ce se desprinde mai caracteristic şi cu valoare. 
estetică din creafiunile poperuiui. Necesitatea unei 
asemenea. culegeri nouă de „bucăţi alese“ dit 
poesia populară o arătam și eu, acum cincisprezece 
ani, în cîteva rînduri din Vieaţa nouă (/,714; - 
“era pe. vremea cînd despre poesia noastră. popu- 
iară şi despre” tot ce este dela țară se reeditau. 
păreri necontrolate și unilaterale, cîhd îndrumă- 

« Zori improvisaţi ai literaturei ne aduceau — cu exa- 
” gerări, cu reveniri de romantism degenerat—tearii. 
erivate dintr'o estetică simplistă. Ii îndemnam a- 
tunci tocmai pe aceștia, care vorbi mereu de: _ 

“literatura țărănească și o slăviau,. Să ne dea o- 
culegere nouă din care să reiasă ce a înflarit: 
mai deosebit ca poesie în sufietul "ominului. 
"Cum culegerea de care vorbiam nu ne-a adus-g 

nimeni, mam gindit să o dău eu— ca o surprin- 
«ere poate pentru, aceia “care şi-au revendicat 

9
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„iereu pînă acum dreptul de exclusivă înjelegere 
--4-“literaturei populare, contestînd altora, cum 
mi-au contestat și mie, aptitudinile de a o pricepe 
“și “preţui. Este adevărat că ori de cîte ori am 
“vorbit de creaţiunile noastre populare nu m'ani 
“exprimat în termenii ceruți de convenţionalismul 
nostru literar, cu retorismul, abundența verbală 
„de laude ce plac încă-multora. Şi am spus uneori 
„că nu tot ce este popular trebue să ne extasieze, 
:să. fie încunjurat de. admiraţia "noastră, cum 
„fineau să ne convingă cei care* făcuse din „Fă- 
„rânisrh, poporanism“ formule infailibile, defini- 
five; punînd în ele unii naivitatea, alții posă și 
un expeditiv, eftin mijloc de a impresiona în nu- 
mele rominismului. Dacă am exprimat uneori 
această părere pentru restabiliri de care şe Cu- 
vine să fină samă critica bine orientată, alteori 
“am spus despre poesia noăstră.populară — cum 
“tot judecata  dr:aptă. ne impune — că în ea gă- 
sim. simţire adîncă, imaginaţie vie, -avîntată, ex- 

„Presii: plastice, evocative, frumuseți care sînt 
dovada bogăției sufletești, a însuşirilor artistice 
ale neamului nostru. ” 

La ce ne dă astfel poesia noasiră dela tară 
n'am gîndit cînd am început, acum cițiva ani, 

%$
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adunarea materialului pentru : culegerea pe care: 
o îipăresc acum. Dih colecțiile publicate de folk- 

“loriștii noștri, din ce am găsit prin reviste și: 
ziare și din ce am putut afla în călătorii de cer- 
cetări. am ales poesiile care se înșiră aici, re-. 
dîndu-le astfel cum au fost culese — notele dela: | 
sfîrşit arată izvorul fiecăreia —, așa că frumu- 
sețile literaturei noastre populare pot fi judecate -" 
în forma lor autentică, nu după schimbări arbi- 
trare, cu amestec de estetism -personal, nu: după 
impresii alterate cum sînt acelea pe care ni -le- 

__dă 'colecția lui Alecsandri. Din cît am. strîns la 
un loc în.paginile care urmează cred că poesia: 
noastră populară apare nu numai cu valoarea 
ei documentară sufletească, ci și cu ce a atins: 
în culminaţia ei artistică, iar, de altă parte, com-: 
pararea cu colecția lui Alecsandri va putea arâta: 
că nu e nevoie de prefaceri, -de intervenţii căr- 
turăreşti, pentru a. salva prestigiul inspiraţiei: 
Populare — şi. doinele, şi strigăturile, și celelalte- . 
bucăţi tipărite aici nu rămîn în urma. aşteptărilor - 
de poesie adevărată şi .multe, foarte multe, îmi 
par. că. se ridică. deasupra celor „întocmite“, .ne- - 
tezite de Alecsandri. Intr'un loc fotuşi culegerea 
de față aduce mai puțin decît ași fi vrut e la:
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“începutul baladelor, unae varianta Mioriţei pe 
“care o dau nu poate sta alături de ce a tipărit 
„Alecsandri în fruntea .colecţiei lui, şi în versuri 
„pe care nu le putem uita ori.de cite ori ne gîn- 
dim la' această! nestemată_a literaturei noastre 
.Bopulare. Un moment renunțasem să pun printre 
“balade şi Mioriţa, ca toate că lipsa ei ar fi sur- 
„BrinS, de sigur; mă gîndisem să o las la o parte, 
pentru că toate versiunile ei aşa cum -s'au pu- 
-blicat după aceea d-lui Alecsandri nu puteau fi 
tuate î în samă într'o aiegere aşa cum o plănuisem 
— sînt numai ecouri slabe, întunecate, confuse 

“din inspirația minunatalui cîntec ciokănesc care. 
a răsunat pe plaiurile noastre. Intîmplarea a 
făcut însă să aud, în vara aceasta, „Cîntecul 
mioarei“ dela un cioban din Rodna-veche, si în- 
ifro formă care a păstrat ceva din frumiseţea 

„„Brimilivă ; varianta ăceasta părîndu-mi superioară 
-futuror celor tipărite mai în urmă, i-am dat loc 
alături de alte balade, cu toate că nici ea nu are 
-Zimpezimea; conturul. poetic care să ne mulțu- 
„mească deplin. O compensație la ce nu aduce 
Mioriţa vor găsi o cetitorii în bucata care-i ur- 

„inează, Ciobănaşul, pe care am cules-o în Muscel : 
“acum cîţiva ani, aşa că ne putem aștepta ca şi
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«de acum înainte să se mai descopere vre-un mâr- 
Qăritar al poesiei noastre populare, deși, fireşte, . 
puțin e de bănuit că se va mai adănga la ce am 

“ajuns să cunoaștem pînă acum. | - 
Cu tot materialul pe care Lam pus la contri- 

buție — cele vre-o două sute de poesii pe care 
le tipăresc: sînt desprinse din mai multe mii pe 

„Care le-am percurs — şi cu toată silința“ pe care * 
mi-am dat-o să aleg din poesia noastră “popu- 
lară ce ne ofere mai luminos, mai înălțat, e de aş- 
teptat ca din culegerea aceasta să lipseastă unele 
„daine, balade ş. a. care ar fi meritat să fie 
“duate în samă. Cred totuși că din alegerea pe 

„ -caream făcut-o seva putea vedea ce este. geniul | 
„AQgliczaninesc, pînă la ce culmi ale artei simple, 
spontane, s'a ridicat sufletul ţăranului nostru ca 
săvexoţi uteciatele şi bucuriile lui, cu tot ce 
-aduc ele din depărtarea veacurilor ori di întim- 
plările ge fiecare: zi, Jalea Şi voioșia, înduioşarea | 

- *.şi iZbucnirea de- patimi vijelioase, gingăşia şi as- 
primea — nu a celui rău, sălbăticit, ci a celui co- 
pleşit de asupriri, chinuit şi mîndru în durerea 

" lui—şi alături de acestea spiritul ager, istefimea, 
“druncind în treacăt fulgerări de ironie, toate a- 
«ceste însușiri ale Rominului răsar, cred, destul
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de viu din ce am strîns aici laolaltă. Pentru fixa- 
'rea valorei poetice a producțiunilor noastre Popu-. 
lare o altăconstatare mi se.pare ed se desprinde- 
limpede din paginile care urmează —aceea anume 
că poesiile lirice şi satirice, întrec ca bogăție şi 

expresiune artistică pe cele -epice. Deşi cîntecele: 
bătrînești ocupă relativ mult loc faţă de doine şi 
str.gături — prin caracterul lor e, de alifel, ușor: 
de înțeles aceasta —, totuși cele din urmă, soco- 

tite toate împreună, ne aduc mai multă poesie,. 
și mai Variată, am putea spune chiar mai romi- 

nească, decit cele dintii, cum de altmintrelea ne 

pot convinge toate culegerile noastre de folk lor. 

In legătură cu ce amintiam mai înainte reiese: . 
prin urmare că poesia populară — cel puțin sub: 
formele ei mai caracteristice pe care le întîlnim 
„azi — răsfringe Sufletul raminesc mai mult cu: 
aplecări spre_lirism_şi_satiră decit spre crea- 
Țiuni epice, şi constatarea aceasta are fără în- 

doială însemnătatea ei cînd este vorba să înțelegem 

ce este al.nostru şi a dat literaturei — nu numai 

celei dela țară, dar și celei culte — o. anumită ; 
înfățișare,. cu: răsunete din adîncul vremilor.
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Doină, doină, glas de jele, 
Tu îndulceşti zilele 'mele ; 
Doină, doină, glas de dor, 
Tu nu mă lăsaşi să mor. 

Hi 

Frunză verde şi una, 
Cine-a zis dăinu-dăina 

- Arsă i-a fost inima, 
Ca şi a mea săraca ; 
Cine-a zis. dăina dintiie 
Arsă i-a fost ca şi mie.
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IL 

„ Boii mei cînd aud doina 

__ĂTă țarina şi moina ; - 
Boii mei cînd le doinesc 

Ară de se prăpădesc.
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IV 

| De-ar fi dorul ca vîntul, 
pi Ş'ar aprinde pămîntul. , 

LV 

Dorul meu pe unde pleacă 
„Nu-i pasăre să-l întreacă: 

E mai repede ca vîntul, 
Ca fulgerul şi ca gîndui, 

VI 

Pe unde trec cu dorel meu 
- Plinge frunza pe părău; 

Pe unde trec cu jalea nea 
Plînge iarba pe vălcea.
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VI: 

Dorule, ardă-ie focul, 

Că m'ai gălbenit ca socul ; 

Dorule, ardă-te para, 

Că m'ai gălbenii ca ceara. 

VIII 

Cîtă boală e sub soare 
Nu-i ca dorul arzătoare, 

Că dorul unde se pune 

Face inima cărbune ; 

Cîtă boală e sub lună 
Nu-i ca dorul de nebună, 

Că dorul unde se lasă 

Face lacrimilor casă. 

IX 

Frunză verde de mohor, 

Du-te, dor, pe cel izvor, 

Și despică molidul, 

Nu-mi despica sufletul, 
Şi despică cetina, 

Nu-mi despica inima:
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X 

Nici un dor nu vine greu 
Ca dorul din satul tău; 
Nici un dor nu vine lin 
Ca dorul dela strein ; 
Nici un dor nu vine iute 
Ca dela cioban din munte. 

XI 

Cine n'are dor destul 
Mute-şi casa lîngă drum: 
Drumul sună, 
Dor se-adună;. 

_Vîntul bate 
Dor departe, 

XII 

Lung e drumul Clujului, . 
Dar mai lung al dorului: 
Drumul Clujului se gată, 
Al dorului niciodată.
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XIII 

Cît e lumea 'n lung şi 'n lat 

Dorul sbcară legănat 
Şi se duce neimîncat 
Şi iar vine, nechemat, 

Şi unde dorul se pune 
"Duce roi de zile bune. 

Nu ştiu dorul ce gîndeşte, 

Că de mine se fereşte: 
Dacă-l chem, se amărăşte, 

“Dacă-l mîn, nu-mi duce veste : 
Bagsamă eu n'am pe nime, 

"De nu merge şi nu vine, 

XIV 

Foaie verde-a bobului, . 

Năcăjit ca mine nui. 

Jelui-m'aşi vîntului, _ 

Vîntul suflă sus la munte 
Şi n'are timp să m” asculle. 
Foaie verde-a bobului, 

N'am o scară să mă sui 
Sus în slava cerului,
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Să iau cheia să descui, 

Să dau drumul dorului 

Pe faţa pămîntului, 

Pe deasupra codrului. 

AV 

“Cine are dor pe lume 

Ştie luna cînd apune; 
Cine are dor sub soare - 
Ştie luna cînd răsare. - 

XVI 

" Cine n'are dor pe vale 

Nu şti luna cînd răsare 
Şi noaptea cît e de mare; 
Cine n'are dor pe luncă 
Nu şti luna cînd se culcă 
Şi noaptea cît e de lungă. 

AVI 
Cît e omul tinerel 

Dorul se plimbă cu el; | 

Dacă omu 'mbătrîneşte, 

Dorul se călătoreşte.
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XVIII 

Dare-ar. Dumnezeu o ploaie, 
Să se facă tot şiroaie, 
Să crească vălcelele, 
Să se spele relele ; 
Dare-ar Dumnezeu un vînt, 
Să rămie pe pămînt 
Numai verde pajişte, 
Numai dulce dragoste. 

XIX 

Cine 'n lume a văzut 
„Lucru ne mai auziţ: 
A trăi şa nu muri, 
A fi. viu şa nu iubi, 
A iubi şa nu dori!



î 
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XX 

“Cine n'a iubit sub soare 
Nu şti dorul unde 'nfloare, 

Nu şti jalea ce ajunge, 

Nici durerea cum străpunge. 

XĂI 

“Cine n'are drag în lume 
-N'are la popă ce spune. 

XĂII 

în pădurea Clujului 

Cîntă puiul cucului 

Ş'aşa cîntă de frumos 
De cade frunza pe jos, 
Ş'aşa cîntă de cu jale 

De cade frunza pe cale, 

Ş'aşa cîntă de cu' drag 

De cade frunza din fag, 
Şi eu cît l-am auzit 

E m'am îndrăgostit. 

LE
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Dulci-s, doamne, dragostele 
Cînd le cînţă pasările ; 

“Dulce-i dragostea şi bună - 
Dacă șin codri răsună, - 

* 

XXIII 

Bine-i stă la cer cu lună, 
Ca şi mîndrei cu cunună; 
Bine-i stă la cer 'cu stele, 
Ca şi mîndrei cu niărgele, 

XăIV 

Ceru-i mare, stele-s multe; 
Și mai mari şi mai mărunte, 
Dar ca luna A 
Nu-i nici una,: 
Ca luna de luminoasă - 
Şi ca mîndra de frumoasă. 

XXV 

Multe stele sint pe cer 
Care toate 'n ziuă pier, A



DOINE: 13 

Şi mai mari şi luminoase, 

Nu-s ca mîndra de frumoase, 
YCG'aşa merge dă frumos — 
1 Giîndeşti că scrie pe. jos. 

XXVI ? 

Badiul meu tînăr copil, 

Mîndru ca un trandafir, -- 
Cînd îl_văd seara la poartă 

Parcă-i ruje 'nrourâtă; 

Cînd îl văd seara pe lună 
Parcă-i floare din cunună; . 

"Cînd îl văd seara pe stele 
Parcă-i cruce de mărgele... 

7 

XĂVII 
îs 

Frunză verde măr mustos, 
Drag mi-a fost omul frumos, 

Şi- călare şi pe jos, 

Că şi noaptea-i luminos.
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XĂVIII 

„Frunză verde de pe fag, 
Am un drăguţ ca un brad, 
Și lui Dumnezeu i-e drag. 

XXIX 

Să fiu sus ca negura 
Tot aşi merge Ş'aşi ploua 

.. Pe unde umblă badea. 

XXX 

Dela noi pîn' la Popești 
Răsărit-au flori domneşti, 
Dar cine le-a răsărit 2 
Bădiţa cînd a venit — 
Dar cine le-a semănațt ? 

- Bădiţa cînd a'nturnat. 

XXXI 

Frunzuliță viorele, 
La portiţa dragei mele 
Răsărit-au două stele, *



p 
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Dar nu-s stele părăsile, 

Ci-s două flori înflorite, | 

Una-i ea şi una-s eu: 
Dorul ei şi dorul meu. 

XXĂII 

Adu, Doamne, luna 'n nor 
Să vină cine mi-i dor; 

„Adu, Doamne, luna 'n prag 

Să vină cine mi-i drag. | 

XXXIII 

Eu cu dor, mîndra cu jele, 

Amîndoi cu inimi rele ; 
    

Ea cu dor, Dâdea cu dor? 

Două doruri la un loc 

Nu mai trebue alt foc. 

XĂĂIV 

Ziua nor şi noaptea nor, 

Eu petrec lumea cu dor; 

Ziua nor şi noaptea siele, 

Eu-mi petrec lumea cu jele,
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C'așa-au fost zilele mele: 
Eu cu dr, mîndra cu dor, 
Tragem ca boii 'n ogoi; 
Eu cu dor, mîndra cu jele, 
Amîndoi cu inimi rele. 

XXXV 
De-aici pîn” la badea meu 
Nu-i nici deal, nu i nici părău, Numai singur dorul meu ; 
Nu-i nici deal, nu-i nici cărare, Numai dorul meu cel mare. Dorul meu, bade, ş'al tău 
De s'ar face pod mereu 
Ca să treacă doi cu doi 
Și noi, bade, amîndoi ! 

XXĂVI 

Prin cărarea mîndrei mele 
Semănat-am viorele: 
Răsărit-a dor şi jele; 
Semănat-am busuioc: 

„_ Răsărit-a dor şi foc.
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XXĂVII - 

Pe sub lună, pe sub stele. - 
„Merge-un cîrd de rîndunele, 

D'acelea nu-s rîndunele, 

Ci-s gînduri de-a puicei mele. 

XXĂVIII 

__ Sutlă vîntul, nu înceată, 

Dorul mîndrei nu se gală: 
Şi din lună şi din nor 

. Eu celesc numai de dor. 

XXX 

Duce-m'aşi şi m'aşi tot duce, 
“Dor să nu mă mai apuce; 

Duce-m'aşi cu. luna 'n stele: 

Nu mai pot de-a mîndrei jele; 
Duce-m'aşi cu luna'n nor: 

Na mai pot de-al mîndrei dor. 

   
    

    
Vata atu ) 

BUCUREŞTI 5 
  

17
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XXL 

Du-te „dor, 
Pină e nor, 
Că dacă so 'nsenina 
Mai departe te-oi mîna; 
Du-te dor, pînă te miti 
Şi te-aşează unde-ţi spui: 
La mîndra la căpătii, 

XLI 

Cînd îmi vine mîndra'n gînd 
Mă legăn ca frunza ?n vînt; 
Cînd îmi vine mîndra 'n dor 
Mă legăn ca frunza 'n pom; 

- Cînd imi vine mîndra 'n minte: Mă legăn ca frunza *n munte. 
A 

XLII 

Frunza se leagănă *n vînt, 
Eu mă legăn pe pămînt; 
Frunza se leagănă *n boare, 
Eu, mă legăn pe picioare ;
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“Frunza se leagănă 'n iarbă, , 

Eu mă legen, mindro, dragă, 

"N Mă legăn ca holdele, 

“1 Mă scutur ca florile. 

XLIII a 

Fă-mă, Doamne, ce mi-i face, 
Fă-mă, Doamne, lemn de tufă 

Să mă taie mîndra furcă, 

Să mă ducă 'n şezătoare, 

Să mă ţie n brăţişoare. 

W XLIV 

Dorul, badeo; dela tine 

Pesle văi şi dealuri vine, 

De nu-l poate opri nime : 
Nici cioban cu fluierul, 

Nici voinic cu cîntecul, 

Nici popa cu cariea, 

Numai eu cu inima. 

XLV 

De-ai şti, bade, cum -nu ştii 

Cît e de rău a dori,
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Ţi-ai face din noapte. zi 
Ş'ai veni de unde-ai fi. 

XLVI. 

Bădişor depărlişor, 
Nu-mi tri:nite-atita dor. 

„Şi pe lună, şi pe soare, 
“” Şi pe cald, şi pe răcoare, i. Şi pe stele mărunţele, 

| Şi pe sbor de. rîndunele, 
| Şi pe stele, şi. pe lună, 
Şi pe nori ce vîntu-adună, N Ci, bade, ?n pace mă lasă : 
Cum văd, nu li-oi fi mireasă. 

„“XĂLVII 

Bate vîntul din Ardeal 
Şi-mi aduce dorul val 
Şi-mi aduce dor duios 
Dela badea cel] frumos; 
Bate vîntul, vijieşte, .. 
Dorul badei mă topeşte; 
Bate vîntul, iarba culcă, 
Dorul badei mă usucă;
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Bate vîntul prin ogoară, 
Dorul badei mă doboară. 

Frunză verde din pădure, 

Măi bădiţă, ochi de mure, 
Lung e drumul şi pustii, 

Mult mă uit şi nu mai vii; 

Lung e drumul şi săcret!, 
Mult mă ui! şi nu te văd. 

Hei, dorule, doruţul meu, 

+ De eşti tu prietenul meu, 
Du-te iară înapoi 

Peste drumuri, peste văi, 

Pe faţa pămîntului, 

Pe aripa vintului, 
Pîn” la bădişorul meu 

Şi spune-i ce ţi-am spus eu, 

Spune-i că la noi în ţară 

Cîntă cucul de se-omoară, 

Dar eu nu-l pol asculia 

“Pînă el nu so *nturna, 
Şi spune-i că pe la noi 

Cresc florile şi 'nfloresc, 
Dar mie nu-mi irebuesc, 
Că de-al, lui dor mă topesc. : 

1. Greu de pătruns, de trecut; sălbatic,
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XLVIIL 

Ca şi Maia printre nor 
Duce-m'ași da-al badei dor; 
Ca şi luna printre stele 
Duce-m'aşi de-a badei jele, 

XLIX 

Frunză verde măr uscai, 
Astă noapte m'am visat 
Că mîndrul m'a sărutat, 
M'am trezit ş'am nipăit 
Şi nimica n'am găsit: 
Numai dorul inimei 
Scris pe faţa perinei 
Cu mătasea genelor 
Şi cu roua ochilor. 

L 

Frunză verde de trifoi, 
Cînd treci, bade, pe la noi 
Nu te uita oblu "n curte, 
Că eu am duşmane multe,
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Ci te uită peste sat, 

Cor gîndi că ne-am lăsat, 

Şi te uită la pămînt," 

C'or gîndi că ne-am urit. 

LI 

— Eu plec, mîndro, azi ori mîne, 

Dorul meu la tin' rămîne. 
— Tu te duci, badeo, sărace, 
Eu cu dorul ce m'oi face? 

Tu ie duci cu oile, 

Eu rămii cu vorbele: 
Tu te duci cu ciobanii, 

Eu rămii cu duşmanii. ! 
Fă-mă, Doamne, ce mi-i face, 
Fă-mă. pasăre măiasiră 

„La bădiţa în fereastră, 

Să văd seara ce cinează, 

Dimineaţa ce prînzeşte 

USI _cu_cin' 'se odihneşte; 

- Fă-mă,. Doamne, ce mi-i face, 
Fă-mă flparea florilor 

In poiana oilor 
Şi”'n calea ciobanilor, 

23
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Cam un bădişor cioban 
Cu vîrstă! de măgheran : 
Vîntul bate, zi 
Virsia-i cade, 
Să mă plec să i-o ridice. 
Că mi-i fată că-i voinic. 

LU 

Foaie verde din costiţă, 
Ridică-te. neguriţă, 
De pe pari, de pe nuiele, 
De pe ochii mîndrei mele. 

Lu 

Nu ştiu soarele răsare, 
Ori mi-i bădiţa călare; 
Şi se sue tot mai sus: 
Bădiţa pe deal s'a dus; 
Sfintul soare stă *n răscruce 
Şi bădița tot se duce; 
Sfintul soare că-mi sfințește: 
Bădiţa nu se zăreşte. 

  

1. Buchet (la pălărie). 

.
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“LIV 

De cind badea mi sa dus 

“Negură'n poartă s'a pus, 

-% pe pari şi pe nuia 

„Si pe inimioara mea. 

LV 

Bade, struțişor ! de rouă, 

Tu 'mi-ai rupt inima 'n două; 
Tu mi-ai rupt-o, tu mi-o leagă 

C'un fir de mătase neagră.) 
a, 
——— 

LVI 

Duce-m'aşi în lume, duce, 

Dragostea iară m'aduce; 

Duce- m'aşi departe 'n ţară, 

Dragostea mă 'ntoarnă iară. 

Dragoste bănuitoare, 

Rea 'copilă eşii sub sQare, 

Că oriunde a merge voi 
Tu râă 'ntorci iar înapoi. 

1, Diminutiv al lui struf, buchet. 
*
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LVII 

lese mîndra la portiță, 
Numai baier! şi căltrință. 
— Mindro, mîndruleana mea, 
De te-aşi putea săruta, 
Murgul de sub min: l-ași da. 
— Bădiţ, bădişorul meu, 
Da eu nu-s faţă de-aşa, 
Că-s fată din floare mare, 

„ Cine înă-sărută moare. 
— Mîndro, mîndruleana mea, 
Nici eu nu-s fecior de-aşa, 
Că-s fecior născut âin flori, 
De nu miii săruta, tu mori. 

LVIII 

— Măi Gheorghiţă păcurare, 
Unde grăbeşti aşa tare ? 
Oile ţi-s răsfirate, 
Turma-i dusă jumătate ? 
De ce laşi fagul stufos, 
Şi nu-mi fluieri dureros ? ——— 

1. Salbă.
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Că pădurea-i înverzită 
Şi poiana-i înflorită.: 
— N'am eu grije, măi firlaie, 

Nici de turmă, nici de alte, 

Şi mă duc la nuntă 'n sat: 
Mândra Tni-s:e—măritat— 
— Dacă la nunt ai plecat, 

Ce ești așa supărat? 
Ce ţi-i faţa 'ntunecată 

Ca şi noaptea înnorată ? 
— Cum să nu fiu supărat, 

Că mîndra-mi sa mărilat ? 
Cum să nu fiu întunecat, 

Cînd grăbesc să mor în sat? 

LIX 

— Cucule, pănuţă sură, 
Ce tot cînți la noi pe şură? 

Doar ţi-i foame, ori [i-i sete, 
Ori ţi-i dor de codru verde? 

— Nu mi-i foame, nu mi-i sete, 

Nu mii dor de codru verde, 

- Că mi-i dor de ţara mea, 

C'am lăsat trei mîndre 'n ea: 
.



| 
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--Una?n deal 
Ca .un pahar, 
Una 'n vale 
Ca.o floare; | 
Cea din deal s'a măritat, 
Cea din e m'a lăsat. 
A i x 
_ LĂ 

Frunză verde trifoi lat, 
Săracu. s, Doamne, : sărac, 

“ Săracu-s şi n'am pe nime, 
Numai mîndra lîngă mine... 
Fie Domnul. lăudat, 
Că şi mîndra m'a lăsat 
Şi acum Chiar n'am pe nime, 
Numai Dorhnul e cu mine. 

LĂI 

Săraci dragostele noastre 
Ne-au rămas pustii pe coasle - 

" Ş'am fost eu vineri la ele: 
Răsărise viorele, 
Viorele fl-ri adinci, 
“Cînd 'e vezi mindrujo, plîngi. 

= 

a
e
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LXII 

Scobori, Doamne, pe pămînt 

De vezi lumea ce-a făcut: 

Desfăcut-a doi drăguţi 
Şi legat-a doi uriţi. 

LĂIIL 
E a 

Nu ştii, bade,-acum un an 

Dintr'un măr doi inşi mîncam ? 

Acum şi fie cu sacul. ; 
Nu ne-am da unul la altul. 

LXIV . 

Cine iubeşte şi tace 
Ţine-], Doamne, şi-i dă pace; 

Cine iubeşte şi spune 

Nu-l răbda, Doamne, pe lume! . 

N 

LăĂV 

Cine iubeşte şi spune 

Nu-l răbda, Doamne, pe lume;
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Cine iubeşte şi lasă 
Nu-i da, Doamne, bine'n casă, 
Nici sănătate ?n oasă; 
Eu-am iubit ş'am lăsat, 
Dar a bine n'am umblat. 

LXVI 

Cine iubeşte şi lasă 
_ Da-i-ar Dumnezeu pedeapsă: 

Tirîişul şarpelui , 
Şi odihna cucului! 

LĂVII 

Cine iubeşte şi spune 
Scoate-l, Doamne, la ruşine; 
Cine iubeşte şi lasă 
Nu/l-aşi vedea făcînd casă: 
Aibă hrana cucului 
Şi soarta gîndacului ! 
Pe viiful copacului, 
Aibă casa cucului 
Şi masa vulturului 
Şi odihna vîntului ! 

1. Şarpelui (cu înțelesul pe care îl are gîndac în unele părți ale Ardealului). 

i)
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LĂVIU - 

„Bade, de- dor şi de drag 

Ţi-am scris numele pe prag; 

Scrie şi tu, bade,al meu 
Intr'un corn de chischineu ! 

Şi ţi-l bagă 'n Buzunar, 
Să-l ceteşti la zile mari, 

Să te-audă Dumnezeu, 
Să-ţi ierte păcatul tău, 
Păcatul şi jurămîntul — 

Nu te primească pămîntul. 

LATĂ 

' Cine-şi uită cuvîntul 

Inghiţi-l-ar pămîntul; 

„Cine-o uita dragostea 

: Aibă parte partea mea! 

LXĂ 

Du-te, bade, duce te-ai, 

Unde-o sta apa să stai, 

Drăguţă să nu mai ai, 

1. Năframa de pe cap, broboada.



32 FLORI: ALESE 

Că drăguță i-am fost eu, 
Dată de Dumnezeu, 
Drăguţă ţi-am fost odală, 
Dela Dumnezeu lăsată. 

LĂĂI. | 

Cine strică dragostele, 
Mînce-i grîul pasările, 

“Să n'aibă pîne pe masă 
Şi nici sănătate 'n oasă ! 

JLXXII 

Frunză verde de doi scai, 
Cată, maică, cui mă dai: 
Nu căta argintului 
Şi mă da uritului, 
Căsargintul şade ?n ladă, 
Da urîtul şade 'n valră 
Şi mă 'ntreabă.citeodată: 
— Ce şezi, dragă, supărată ? 
— Nu şed, dragă, nici de-un răn, 
Ci şed de urîtul tău.
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LXXĂIL 

Urîtul unde se pune - 
" Întunec”un colț de lume ; - 
Urîtul unde se-aşează 
Intunec'un. colţ de: fară. 

LXXIV 
Uritul unde coseşte 
Toi plouă şi viscoleşte “ 
Şi de vreme nu-i nădejde; 
Dragostea unde adună - 
Tot soare-i şi vreme Bună, 

- Poţi strînge finul pe lună. 

| “ LXXV 

Unde şade uritul 
Se 'nnegreşte pămîntul; 
Unde şade dragostea 

„ Se “nverzeşie pajiştea. 

„ LXXVI 

Pe unde trece urilul 

Arde grîul şi pămîntul ; 
î 

 



  

* Creşte griul şi ovăsul, - 
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Pe. unde irece frumosul 

LĂXVII - E 

Frunză verde ca nucul,, - 
Negru-i, negru-i pămîntul, 
Dar mai negru-i urîtul, 
“Că pe pămint .iot poți călca, 
La urît:nu poţi. căta, 

LXXVIII 

„Eu mă duc, urîtul vine 
Tot alăturia de mine; 
Eu gîndesc că-s singurea, 

„Urîtu-i alăturia; 
Eu mă duc să nu m'ajungă, 
Urîtul îmi ţine umbră, 

 



* INSTREINAREA 
| LXXIX 

Aşa-i omu 'ntre sireini 
Ca şi pomul între spini : | 
Spinul creşte 'n lung şi n lat, „Pomul rămîne uscat, 7 

LXXX 

D'aşa.i, doamne, 'nire sireini E Ca mlădiţa Între spini :: 
Suflă vîntul şo clăteşte, 
De toţi spinii mi-o loveşte, 

LĂXXI 

Să ie văd lume arzînd, 
N'aşi mai sări să te stîng, 
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D'aşi sări să te aprind; 

Să te văd arzînd în pară, 
N'aşi ieşi nici” pîn'afară, - » 

Dacă văd că n'am lticneală; 

„Să te văd arzînd cu foc,: 
„Nici nu m'aşi clăti din loc, 

Dacă văd că n'am noroc - 

Arde-ai lume de trei părţi, 
De trei părţi cu lemne verzi 

! Şi de-o parte cu uscate, 

_ Că n/avui noroc nici parle 
Da Numai de streinăiate! 

i — LXXAUI 

Maică, cînd m'ai legănat, 
”- Maică, rău m'ai. blestemat: 

In leagăn mi-ai pus neghină, 

> Să nu am în veci hodină — 
Şi sub periniță spini, 

Să trăesc între streini. 
Săracă stre:nătate, 

>. Mult ești fără direptate: 
Cunjurai țările toate 

“Şi _de bine n'avui parte. . 
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LXXAUI 

De oi prinde a cînta, a 
„“Manţii toți s'or legăna, 
“Văile s'or turbura, | - | | 
Pietrele -s'or despica a a 
"De jale şi de bănat, 5 
“Văzîndu-mă 'nstreinat, 
De ţara mea depărtat, 
-Cu streini încunjurat, 
Sărâcă -streinăiate, 

- Mult mi-a. fost- fără dreptate. De 

TAXAIV i 

  

_Aşa-s, doamne, de streină - că 
“Ga firuţul de neghină Eu - 
AÎntrzan. mijloe de țarină ; Na tei 
:Nici aceea nu-i streină, , , nr 
Că stau două niro: tulpină. 
pr - o a 

    

„Aşa-s, doamne, de Streină: 
“Tiec prin apă, nu mă mină ; 
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_Așa-s, doamne, de săracă : 

Să mă ducă'n. jara mea, 

Trec prin apă, nu mă 'nneâcă- 

- LXXAVI 

Streină-s, doamne, Sireină, 
De nici apa nu mă. mînă; 
Că să ştiu că m'ar mîna. 
Chiar în mijloc m'aşi ţipa, 

LXXXVII 

- ” 7 

Pînă-i lumea n'oi uita 
Țara mea şi pe maica;. 
Pînă-i lumea nu uit eu 
Țara. mea şi satul meu, 
Mai bine în Satul tău 
Să bei apă dintrun tău, 

-Deciît în ţară Sireină 

  

Să bei apă din fintină. 
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LXXĂVIII 
a Pag i Țară, ţăruleana mea, 
“Că. eu te-am lăsat de rea, Pa -Dar n'o trece nici o lună 7 Pince te-oi lua de bună, N 

LXXAD 
Cîmpie, cîmpie,  . , 
Răminere-ai pusiie, - 
Numai să-mi rămţe 
Un fir qe-alunel 
„Să-mă sui pe el, 
Să mi fac ochii roâtă, | a Să-mi văd lumea toată, |. - | ie 
Să-mi văd Ş'a mea ţară, i Se 
Dulce sau amară, 
Să-mi văd fara mea 
-Şi ibovniea. Ia 

  

, 

XC 

Cind de-acasă am plscai 
- Ziua bună mi-am Jai 
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Dela toţi poimii "'niloriți, 

Dela dulcii mei părinţi, 
Dela grădina cu flori, 

Dela fraţi, dela surori, 
| Dela uşi, dela portiţă, 

- Dela dulcea mea drăguță. 

- Dela fir de mutătoare !, 
| Dela draga şezătoare, 

Dela struţ de busuioc, 
E Na Bela feciorii din joc, 
| „__ „Dela struţ de lămtiţă, 

“ Dela fete din uliţă. : 

Rămîneţi toţi sănătoși, 

Ca bujorii de frumoşi; 
_Să fiţi toate sănăioase, 
Ca rujile de frumoase. 

XCI 

“Rău îi stă muntelui, rău 

Fără flori şi fără brazi, 

Ca şi mie fără fraţi; 

Rău îi slă muntelui, rău;. 
- — . , - - 

1, Piaată (Bryonia dioica),. 
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“Fără brazi şi fără flori, 
Ca mie fără surori; 
“Rău îi stă muntelui, rău, 

Sără brazi. fără molifţi, . - 

Ca mie fără părinţi. 

XCII P 

Suilă vintul de pe munți, 

'Vine- -mi dor dela. „părinţi; 

Suflă vîntul de pe brazi, 

Vine-mi dorul dela fraţi ; 

Suilă. vîntul de pe flori, 

Vine-mi dor. dela surori ; 

“Suflă. vântul, iarba creşte; 

Dorul mîndrei mă topeşte. 

„XIII 

'Ş'aşa-mi vine. cîicodată 

- „Să mă sui Îa munţi de piatră, 

„Să:mi fac ochişorii roală,. 

“Să mă uit în lumea toată, 

Să-mi: văd mamă, să-mi văd tată 
:Şi pe inîndra cîteodată; - 

4i 
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Să-mi văd frați, să-mi văd surori 
Şi pe mîndra cînd mi-e dor. 

XCIV 

Foileană. trei lalele, 
Doamne, lacrimile mele 

“ Uade cad . o. 7 Pămîntul ard, - 
linde pică 
Lemn despică. 
Numai foaie de sipică, 

.Frunza codrilor azi pică, 
Inima mi se despică 
De durere şi de dor: 
De drrerea fratilor, 
De jalea surorilor. : * 

XCV 
= 

” Mînă-ţi, bade, oile 
Pe coasta cu florile 
Să-mi aleg 
Şi să-mi culeg, 
Să-mi aleg e Cununea, 
S'o trimet la maica mea 

 



DOINE - | a 

Pe şuierul vîntului , 
ia fundul Pămîntului, A 
Ca să vadă .: d Şi să creadă - | 
Că miluța de părinte 

„E ca focul de fierbinte, . 
Dar. mila dela sirein 
E ca umbra de sub spin. 

XCVI 

-Sirugurel bătut de piatră, 
Rău-i, doamne, fără iată ; 
-Strugurel bătut de brumă, 
Răui, doamne, fără mumă) 

XGVIL. 

“Brăduleţ crescut în piairă, 
Rău e, doamne, făr de iată; 
Brădulej crescut în urmă, 
:Rău e, doamne, făr' de mumă! 
De-ai călca din urmă 'n urmă, 
:Din strein ot nu-ţi faci mumă; 

 



  

ag 

  

" Să se stringă nemurele, 

FLORI ALESE 

De-a -ai călca din piatră *n: piatră, Ă 
Din strein tot nu-ţi faci tată: 
De-ai călca din flori în flori, 
Din strein „nu-ţi iaci surori. E 

îi | XCvIIL |, 
Pe -sub cer. şi pe sub stele: 
Sboară două rîndunele. 
Acelea nu-s rîndunele; 
Nufiai surorile mele. 
Una sbsară şi se duce, 
Una pică jos şi plînge, i 
Ş'aşa plinge "n glăsurele 

Să 'nceap” a plinge în glas — 
Vai, pă-a cui mîni am răntas? 
Pe mîna streinilor, . 
Pe gura păgînilor, A „N 
Că streinu-i ca şi spinul. 
Şi amar ca şi pelinul,: 

XCIX 

Nu mă da, maică, la deal, 
„Că se face griul râr 
Şi-i iarba numai şovar,.



DONE 

Şi mă dă, maică, la şes, 
Că se face griul dee 
Şi iarba-i numai ovăs, 
Şi mă dă, maică, 'n vecini 

Să te văd seara ce cini, 
Dimineaţa ce prînzeşti, 

Peste zi cum. mai trăeşti. 

+ 

GC Ia 

Deasupra de răsărit  - 
“Două stele s'au ivit, | ! 

Dar alea nu-s două stele, 

Ci-s două surori a mele: i 
Una plinge, una ride: -  . 

_“ A de ride “ - 
“Foc aprinde; . ! 

Ade plinge _- o e 
„ Focul stinge. E . 

- — Dar ce plîngi, soro, aşa ?. 

„— Dar eu, soro, cum n'aşi plinge? 
, Sau vorbit” părinţii noştri 

Ca pe noi să nemărite: /. i 
Pe tine la răsării, Sa 
Că [i-e locul potrivit, . : pa 
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Şi pe mine la apus, . Că mi-e locul mai âscunș, | - Facă-şi Prînzul să Şi-l prîndă !, După noi Să nu mai plingă; . Facă-şi cina să şi-o cine, 
După noi să nu suspine, 

N 

Ia o 

i. Să şi-l prinzească, - 
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= 

CI . 

Frunză verde ca bobal 
 Mîndră pană-i norocul: 
Nu se iface'n iot locul, a 
Nici nu-l are tot omul, .: ţ 
Că se face lingă cale 
Şi se-alege cins-l are. 

CI 

Cînd, măicuţă, m'ai băiat 
C'un picior mai legănat, 
Cu gura miai blestemat, 

„Cu mînile cătră foc, 
Ca să n'am, maică, noroc; 

/ 

»
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E) Cu minile cătră soare, 
Să n'am, maică sărbătoare ; 
Cu mînile căiră lună, 
Să n'am, maică, voie bună. 

i CI 

Aşa n mi-i lumea “de dragă, 
Ca robului cînd îl leagă; 
Aşa mi-i lumea de dulce, 
Ca: robului cînd îl duce. 

CIV 

Tuturor „lumea li-i dragă, 
Mie mi-i cerneală neagră; . 

” Tuturor” lumea li-i bună, 
Dar mie mi-i mă!răgună. 
Tuturor le pare bine _ 
C'a picat răul pe mine, 
Dar nu-i pară nimănui, 
C'o pica pe pruncii lui, 
Şi n'are de. ce-i părea: 
Și pe. a „poale pica, 

i)
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. CV , _ 

:Sărmană inima mea, | - 

'De-ar vedea-o cineva, _ 

  

Ar sta'n loc şi -s'ar mira 
Cum mai pot călca iarba. 

, CVI” 

“Cite stele sînt_pe cer. : | | 

_ Pîn* la ziuă toate pier, ! : A 

Numai luna şi'o stea * 
Aşteaptă durerea mea. Nea 

| E h : St 

_ CVII a Sa 

Sărac dor, sărac urîț, -— 5 a 

“Sărac bine de demult, -. de 
- Mult mă mir ce te-ai făcut, e 

Că la tîrg nu te-am vîndut, 
„La crîşmă nu te-am băut. a 

' Poate că te-am semănat. . , si 
Astăvară ?n grîu curat. NI 
-Grâu curat.am semănat: 
Nici un, fir n'am secerai; | 

Pa pi 4 
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Griu Curat am secerat: 
" Pîne din el n'am mîncat 
Ş'al meu bine n'a 'nturnat; 
Grîu curat am pus în claie. 
Ş'al meu bine-a ars în paie :: 
Griîu curat am pus în stog -: 
Ş'al meu bine-a ars în foc. 

CVIIN 

Săraci cărările mele, 
Cum creşte iarba pe ele? 
Las' să crească, 
Boii-o pască, . 

„Crească cît îs gardurile, 
Ca s'o bată vînturile : | 
Ca pe mine gîndurile. 

CIĂ 

Copăcel de lîngă drum, 
Te-aşi tăia, dar nu mă *ndur, 
Că mi-ai fost prieten bun: 
Toată vara m'am umbrit, 
De ploaie m'am oploșit 
“Şi iarna m'am odihnit. .. 

N
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CX 

Du-mă, Doamne, de pe-aici ” 
-Unde sînt zilele mici, 
Că pe-aicia s'au mărit 
Şi oamenii s'au răit, , Sa 

„cr 

Cînd eram odată 'n bine pp 
Erau toți prieteni cu mine, 
Dar dac'am rămas la rău - 
Nici un prieten nu-i al meu, 
Numai frunza şi iarba, 
“C'aia-i în toată lumea, 

„CĂII | pi 

Fost-am tînăr ca vinarsul, 
- Dar m'a 'mbătrînit năcazul; 
Fost-am îînăr' ca şi vinul, | 
Dar m'a 'mbătrînit streinul, |: a. 

CĂIII 

Şi mai lin, dorule, lin, 
“Că pe-aici e loc strein; ÎN 
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Şi mai rar, dorule, rar, -: 
"Că pe-aici e loc amar. . 

GXIV | 

Toată ziua irece-o zi: 
Pînă-i lumea n'oi trăi, 
De-oi trăi e zi sau două: 
Și voi trece ca ş'o rouă, 
Ca roua de dimineaţă, 
Ca şi primăvara ghiaţă ; 
Ca roua de pe răzoare, 
Colea'n răsărit de soare. 

. 

| GXV 

„Frunză verde de pe spine,. 
Nu mă mai judece nime, 
C'o veni ziua :să mor 
Şoi avea judecător : 
Mi-oi lua faptele în braţă 
Ş'oi sta cu ele de faţă; 
Mi-oi lua faptele în mînă 
Ş'oi sta drept ca o:lumină.. 

7 

-*
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CODRUL 

VIEAȚA HAIDUCEASCA. 

  

Ca 

  

Foicică frei granate, - La , 
Frăţioare codre, frate, zi 
Ce fecior de lele eşti! i i 
“Primăvara "mboboceşti, E 
larna te călugăreşii; -. | în 

* Primăvara-mi eşti frumos, ” 
larna-mi' eşti î0t. mînios. 

    

CĂVE a 

Eu mă dfc, codrul rămîne, . = po | 
Frunza plinge după mine, i Tu 
Frunza s'o legăna' n soare, i 

“Eu mă legăn pe picioare; . 
7 . . 
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“Frunza so legăna” n vînt, 
Eu mă legăn pe pămînt, 

CXVII 

„Jelui-m'aşi şi n'am cui 
Jelui-m:aşi codrului : 
Codru-i jalnic: ca şi mine, . 

: Că nici frunză nu-i rămîne, 
Numai goale crengurele - 
Să le bată vînturele, 
Vînturele, vremurele, 
Ca pe niine gîndurele. 

) CXIX 
Mindru-i codrul, împănat — 

+ Eu tînăr şi Supărat, | e Oare, Doamne, nu ți-i jele . De tinerejele mele, 
Că trec şi nu ştiu de ele ? 

CĂ 3 

- — Spune, mîndră, spune, dragă, “Spune, mîndră, şi-mi ghiceşte: 
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Codrul de ce 'ngălbeneşte, 
Voinic de ce 'mbălirîneşie 2? 
— Codrul de zăpadă multă, 
Voinic de inimă ruptă : 
Codrul de zăpadă grea, 
Voinic de inimă rea. 

CĂXI 

Mult mi-i dor şi mult mi-i sete 
„Să văd frunza 'n codru verde, 
Să mai strîng vre-o şăple cete. 

/ Primăvară mama noasiră, 
Suflă bruma din fereastră 
Şi zăpada de pe coaslă, 
Să văd înverzind în cale, 
Să mă las în ceea vale 
C'o păreche de pistoale. 
[Frunza "n codru cîi se ţine 
“Toţi voinicii trăese bine, 

„ară frunza dacă-l] lasă 
) Toti voinicii merg -pe-acasă: | 

Şi la para focului 
| Zac de dorul codrului. 
SHiuază verde de pe plai, 
* De-ar veni luna lui mai, 

i 
£
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Să aud pe cer irăznind, 
Şi iarba frumoasă dînd, 
S'aud murgul nechezînd, 
Să mă văd pe deal suind. 

„CĂXII 

Ciîntă, cuce, 
Să ne prindem fraţi de crfce, 
Că tu eşti cuc, 
Şi eu-s haiduc: 
Tu. ie duci . 4 

-Și eu mă duc... 

7 

“Codrule, cînd oi muri 
Tu cu frunza miii ?nvăli. 

„XXI n 

Frunza verde încoiiește 
Lumea, jara mă pirăşte, . 
Dumnezeu mă milueşte. 

“ Ammea, fara-mi strigă | „hol, 
-C'am- furat eu caii toți, B. 

: 

e
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Dar eu, zău, nu i-am furat, 
Făr cu stava! i:am minat 

Dela nemeşul bogat. 

>» Am lăsat o mînzişoară,. 
Să-şi care cu ea la moară, 

Şi dacă mo năcăji . 

Şi de-aceea l-oi lipsi, 
La sărac o-oi dărui, 
Să aibă cu ce munci, 

, CăXIV 

Jale-i, doamne, cui îi jale, 

Jale-i, doamne, codrului 

De armele hoţului, 

Că le plouă şi le ninge 

Şi m'are cine le 'ncinge, 

Că cine le-a mai încins 
Zace la. temniţă prins. 

CĂXV 

— Ce te clatini, brad, frumos? 
— Da, mă claiin să, cad jos, 

  

2, Herghelia 

>



    

   

Ă Terânicioară. la voinici, 

4 

Căci bine am auzi 
„Că de mine s'au vorbit „Trei bărdaşi din Paia-mare a să yie să mă laie, „Să mă. pue pe trei care, Să mă ducă :aire hotare, Să mă facă temnicioară, - 

Supărare. la Părinţi ; 
- Temnicioară robilor, 
Voie bună domnilor. 

FLORI ALESE 

    

Ta



OSTAȘEŞTI .  : . 
„CAI | - - A 

Pe marginea de şugău ! 
Paşte drag murguţul meu.. 
Las” să pască 

Să mai crească, 
Că de-o fi pe voia mea,: , 
l-oi cumpăra rîu şi şa : ” 
Cu frîul l-oi înfrîna, 
Cu şaua l-oi înşeua 
Ș'oi sări pe el călare 
Şi l-oi duce 'n fuga mare: 
Colo ?n faţa focului, 
Unde-i greu voinicului, 
Unde nu-i fir de secară,. 

: Numai oase pe ogoară,. 

. Riu, 
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„Unde nu-i firuţ de grîu, 
Numai sînge pînă 'n brîu. , 

CXAVI 

Am avut un frate drag, 
L-a jurat _Neamtul sub sleag; 

„Am avut un frate dulce 
Ş'acuma deparie-] duce — 

„Nu le-ajute sfinta cruce!- 

CXIXVIII 

De cînd badea cătăneşte: : 
Frunza *n codru 'ngălheneşie; 
“De'cînd badea-i dus călană 

_ Frunza n codru-i tot jălană i. 
Badea-i dus de-o zi, de două, 
Mie-mi pare că de nouă; 
Badea-i dus de-o săptămînă, , 

=. Mie-mi pare că de-o lună, 

CĂAIĂ 

AS . | Bate vintul, arde cîmpul ; 
Dă - Ş'a rămas numai pămîntul, 

„l. Jalaică. 

 



- 

d DONE O. “i 

'Ş'a rămas o buruiană. 
: De cînd e badea cătană, 
A rămas ş'un porumbel, - 
Ca badea de singurel. 

4 

” CĂXĂ 

-Celo 'n jos, mămucă, 'n ţară 
Este-un nuc cu frunza rară ; 
ia tulpina nucului 

-. Cântă puiul cucului ;.- 
Mai in jos de la tulpină 
Cînto pasăre streină — 
Aşa cîntă de Cu dor: | 
Pe acolo cătane mor ; 

Aşa cîntă de cu jele: 
Pe-acolo cătanâ-or merge. 

- CXXXI - 

„Colo 'n jos pe la făgie! 
Vin doi fraţi. din cătănie, 

Zice unul căiră altul: aa 

1. Fzet, E a pi
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„Pune, frate, mîna ?'n şale- 
Şi-mi trage una de jale. 
Noi acasă Cce-om căta? 
Că părinţii ne-au murit, 
Boii “n grajd au bătrinit, 
Unde-a fost casa-a cosit,“
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CĂXXII 

“Cine joacă şi nu strigă .. 
Facă-i s'ar gura strimbă, 
C'aşa-i jocul. romînesc, 

Obiceiul bătrînesc : 

"Să strigăm de veselie, 
- -Chiuind de bucurie. 

CXXXIIL 

Cine-a 'nceput horele. . 
Fie-i raiul cu florile, 

- Că horele-s stîmpărări 

La omul cu supărări,
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CXXXIV: 

| Cine are viers şi cîntă 
€ li pare ziua mai Scurtă ;: 

Cine 'are viers duios 
; Pare-i traiul mai frumos; 

CXXXV 

Cui nu i-s dragi horele 
Bată-l sărbătorile — _ 
Că pe mine nu m'or baţe,. 
Că horesc şi zi şi noupte.. 

CĂXĂXVI 
Deci! c'o ceteră rea 
Mai bine cu gura mea: 
Cetera-i cu patru strune, 
Şi mai rele şi mai bune, 
Gura mea toate le spune:- 
Cetera mai şi greşește, 
Gura mea le potriveşte. 

CXAXKVII 
fCine-aude gura mea 
Lasă vinul şi nu-i bea:
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i “Şi vine la gura mea; 

'Cine-aude glasul -meu 

Lasă, vinu 'n făgădău 
Și vine la glasul meu. 

CXXĂVIIL 

Eu de'nu mi-ași şti hori, 
De dor mare m'aşi topi, 

Dar cu gura hore-mi spui, 

Cu inima legi îmi pui 
“Cum cu mîndrul să m'adui !; 
“Cu guriţa hore-mi trag, 

Cu inima legi îmi fac 

Cum mîndruțului să-i! plac. 

CXXAIA, 

Cine-a scornit dragostea 

"Nu-l mai ierte Precesia, 

"Că la unii-i cu mierţa, 
La alţii cu lingura. 

1. Să mă desmierd.
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CĂL 
7 

— Arză-te focul, om drag, 
De mînă mă duci în iad, 
— Ba eu nu te duc de mină, 
Că tu vii de voie bună. 

CĂLI 

„Eu mă jur de mă omor 
Că nu mi trebue drăguşor — 
“Uade-l văd nu- E încunjor ; 
Şi mă jur'că nu-i așa, 
Că nu-mi trebue dragostea —- 
Unde-o văd nu fug de ea. 

CALI 

să fii, bade, ca o cruce, 
| După tine nu m'aşi duce, 
! Că'n vedere ești ca macul,. 
"în „ascuns lrate cu dracul. 

_ "CALI 

Câte mîndre mi-am avut 
Să le- adun aşi face-un tîrg,
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Ciîle-am avut ş'am lăsaț 
Să le-adun aşi face-un sat... . 

“CALIV 

- Auzi, badţ, ba nu tu, E 
Te sărut, dar nu amu, 

„. Te sărut şi nu pe tine: 
_ Cînd am vreme, am pe cine. - 

CALV 

— Frunză verde ş'un bănuţ,. 
Ce mi-i mie de-un drăguţ? 

Ca codrului de-un clombuţ?. 
-— Frunză verde de sălcuţă, 

Da şi mie de-o drăguță, 

Ca codrului de-o clombuţă. 

, CALVE 

Cai gîndit, badeo, gîndit 

Că dacă nu miii iubi | 
Eu portul 1 oi încerni.” 

_Jacă tot nu te-am iubit 

. Crenguţă,
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Şi portul nu l-am cernit: 
Mai tare m'am podobit, ' - 
Mai tare ca lebăda, 
Să-ţi rup, bade, inima, 

CĂLVII 

Foaie verde lemn de brad, 
La omul care mi-i drag 
Trei zile de clacă-i fac; 
lar la cel ce mi-i urît 
“Fac una şi-mi pare malț, . 

CĂLVIII , 

Să ştiu că m'aşi duce 'n rai. 
Mi-aşi face căruj cu cai, 

__ Dar ştiu că'n rai nu m;oi duce, 
"Că mi-a plăcut gura dulce, 

CAĂLIX 

Cine-şi teme nevasta 
Facă-şi gard în jur de ea 

„Tot cu pari 
De stejari,



5 

(STRIGĂTURI ŞI SATIRE O 7 

Cu grătele de arțari: 
Cine vrea 
Tot că i-o ia. 

CL 

Fetele din satul nost 

Tot umblă după frumos, 

Dar frumosul nu-i la ele, 
Că-i în tîrg la rumenele. 

CLI - 

„Unde joacă om frumos j 

Creşte iarba ?n loc pietros; 
Unde joacă omul hîd 

Piere iarba, şi de-i rît 1, 

CLII 

„Nu-i frumos cine se ţine, 
Că-i frumos cui îi stă bine ; 

Nu-i frumos cine-i frumos, „RI 

„Că-i frumos cine-i drăcos, 

i. Livadă, 

-.
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CLU 

Nuci frumos cine se ține, 
Ci-i frumos cui îi stă bine; 
Nu-i frumos cin” se găteşte, 
Ci e cui se potriveşte, 

CLIV 

Omul frumos şi 'mbrăcat 
E ca griul cel curat; 
Omul. hîd cu haine bune 
FE (a. griul cu tăciune; 
Om frumos =u haine rele - 
Tot îi stă bine cu ele. 

Îț . 

- CLV 

Cite fele s cu pieptare 
Toate-s strimbe ce spinare, 
“Numai mînirulița mea 
E dreapiă ca secera, 

CLVI 
4 

Am un mîndruț cît un ied: 
Secerînd prin holdă-l pierd;
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Nu ştiu ce i-aşi da să crească, 
“Tipa-l-aşi în rit să pască, 
Să pască mai binişor 

Să crească mai mărişor, 

„Să crească sus pe ierugăi, 
Doar o creşie mai în fugă. 

CLVII 

Mă mînă mama la plug: | 

Rîmele mă 'mpung; 

Mă mînă mama la sapă: 
Rimele mă papă. 

CLVIII Ia 

NA
 

“Ş'am auzit, auzit 

Că este moară de vînt 

De macină la urât. 

Nu ştiu, doamne, ce aşi da 
Moara aiâ de-aşi afla: 

La urit aşi măcina, _ 

La urît cu ferdela. - 

4. Săpătură, văgaş făcut de un şivoi de apă.
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pa CLIX 

Insoară-te, bade, însoară, 
Că barba te împresoară 

“ Şi mustaţa-ţi strică. faţa, 
Bătrineţele. vieaţa, 
Gura ţi-i rece ca ghiaţa. 

CLX 

“ Cucule, popă "sirbesc, 
Vino să mă spovedesc, 
Că nu am multe” păcate, 
Num'un car şi jumătate 
Și cîte-oi 'mai duce 'n spate. 

CLĂI . 

Nu-s pe cer atîtea stele 
Ciîle zic de mine rele; 
Nu-i pe cer atîta nor 
S'astupi gura tuturor. 

CLXII 

Am o pipă ş'o căldare 
„Şi mă ţiu că-s gazdă mare,



STRIGĂTURI ŞI SATIRE 

Frunză verde „busuioc, 
Omul bun n'are norec. 

  

  Tol mă 'pireabă « sfînia. lună 
  

Ur de-i voia “mea cea, bună :, 
l-am răspuns, Pe, șfintul, soare, 

“C'am lăsat o.'n şezăioare; 

“CLXIV 

Mndrele-s ca îngerii, 
„Li se “nchină şi popii, - 
Ca şi popii la altare. 

Toldeauna'n sărbătoare ;. 
Ochii ţin tot înapoi, 

Cum e data pe la noi. 

Mîndrele-s sfinte icoane 

Acăţate în piroane, 
Ochii lor făcliile 

Ce ard duminecile - 

"Şi guriţa lor cea dulce 

Seamănă cu sfinta cruce, 
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CLĂV 

Crişcă !, iadul şi îmi cere 
Să dau pe mindra de-a mere ?, 
Taci, iadule, nu crișca, 
Eu pe tine te-oi umplea 
De preoţi cu preolese, 
De jupîni cu jupinese, 
De dascăli cu dăscăliţe, 
De morari cu morărițe, 
De birăi 3 cu birăiţe, 
Notari cu. notărăşițe. 

CLĂVI 

De s'ar Jese pînza 'n ballă, 
Fără ile, fără spată, 
Fără leac de Ssuveicuţă, 
Ar țese ş'a mea minădruță; 
Suveica şi ițele 
li mănîncă zilele. 

i 

1. Scrişaeşta, 
2. Merge. 
3. Primari.



STRIGĂTURI ŞI SATIRE îi 

CLXVII. 

*Ma mînat maica să ţes, 
Eu m'am pus în pod să şez: 
'Mă uitai printre podine 

“Cum ţese maica de bine. 

CLĂVIII 

 “Firuța lui Grigoraş, 
“Cu poale de Mediaş, 
Puse pinza 

Cind dă frunza 
-Ş'o găti 
La Sîn Văsii; | 
“Puse pînza după casă, 

Cîţi vor trece toţi să țeasă 
Ş'apoi ţese drăgalaşe 

Patru luni la o cămaşe, 

lar cînd a fost la croit - 
“Trei coţi i-au mai trebuit; 

Pe unde mergea cu acul 

"Poate băga mîţa capul, 
„Fisa face marf'aleasă: * - 

Pinza-i deasă ca o leasă; 
Fira face marfă rară: 

"“Pînza-i deasă ca o scară, 

„
.
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, CLXIX 

— "Haida, muiere, la plug. NI 
— Ba eu nu, că boii ? mpung; 
— Haida, muiere, la sapă. 
— Ba eu nu,-că sînt beteagă. 
— Haida, muiere, la birt. 
— Stai, bărbate, să mă schimb. 

CLĂX 

Cine-a făcut crîsma'n drum .-: 
N'a făcut-o 'de nehun, 
Ci-a făcut-o de cuminte: 
Cine intră'n ea să cînțe. 

= “CLĂXI 

Balc; Doamne, ş şi-l usucă 
Pe cine-a pus pomi pe luncă, 
De fac toți răchie multă, 
De-şi uită feciorii de muncă 

Şi nevestele de furcă,
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CLĂXAII „at 

“Frunză verde şi una, 
 Sejmărită Păuna 
-Şijrămîne. grădina, 

“Grădina cujilorile, 

- Stratul cu” garoafele. 
Se mărită, 

Că nu-i slută, 
Şi-i dă mă-sa zestre multă: . 
Patruzeci de perini, mari 

Umplute cu furnicari, 
Patruzeci“ de perini mici 

- Toate-umplute cu furnici, 

Patruzeci de mînişterguri i 

Ţesute cu peri de iepuri, 
Şi patruzeci de ştergare 

Ţesute cu iarbă mare. 

GLXXIII 
. ! 

— Frunză verde de secară, 
Scoală, scoală, 

Pierde-vară | 

1. Prosoape.
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Toate plugurile ară, 
“Numai tu şezi în cămară, 
— Ba eu, zău, nu m'oi scule,. 
Că nu am 'cu ce ara. 
"— Scoală, scoală, 
Pierde- vară, - _ 
Că la tata eu mă duc, 
Plug și boi o să-ți aduc! 
— Ba eu, zău, nu m'oi scula,. 

Că p'are cine-mi mîna. 
— Scoală, scoală, 
Pierde-vară, 
Că la taia cu mă duc 

"Şi plugari o să-ţi aduc! 
— Ba eu, zău, nu m'oi scula, 
Că m'am cu ce semăna, - 
— Scoală, scoală, 
Pierde-vară, - 
Că la ta'a eu mă duc 
Şi sămînță îţi aduc! 
— Ba eu, zău nu Im'oi scula, 
Că nu-i cine sămăna, _ 
— Scoală, scoală, 
Pierde-vară, 
Că la tata eu mă duc, 
Semănători îji aduc! .
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— Ba eu, zăi, nu m'oi scula, 

Că nu am cu ce grăpa. 
—Scoală, scoală, . 
Pierde-vară, , 
Că la tata eu mă duc: | a 
Şi o grapă îţi aduc! -_ . Ii 
— Ba eu, zău, nu moi scula, 

Şi nici ochii n'oi căsca, 
Şi nici mîna n'oi mişca 

Pînă tu nu te vei duce, 

Pînă ce nu mi-i aduce 

“Mana dela nouă vaci, 
Toată'n gura mea s'o bagi. 
— Ba eu, zău, că mă voi duce: 
Şi curînd îţi voi aduce , 
Boala de pe nouă sate . 
Şi ţi-oi pune-o ţie 'n spate, 

Să te scoli cînd s'or scula 
Moşul şi inătuşa mea. 

=



  
 
 
 
 

TE BOCE  



CLXăIV 

+ . 

Nici o moarte nu-i amară 
Ca moartea de primăvară, 
Pe 'nfrunzitu! codrului, 

Pe cîntatul cucului, - 
Pe ieşitul cucului... | 
Mearlie, moarie, rea. mai eşti: 

Tu acolo năzueşti 

Unde tu nu trebueşti. 
Moarie. acolo - ai năzuit 

Unde iu n'ai trebuit, 

„Că ţi-ai pus mîna pe masă 

Şi ne-ai fâcut larg prin casă, 

Şi fi-ai pus mîna pe grindă 

“Şi ne-ai făcut larg prin tindă, 

Şi ţi-ai pus mîna pe scară 
„Şi ne-ai fâcut larg pe-afară.
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- CLXXV 

“la sama, fiicuță, bine, —. 
Cînd vei merge 'n ceea lume. 
Că sînt două cărărele: 
Nu merge pe cea de jele, 
Mergi pe cea de floricele ; 
Nu merge pe cea de fac, 
Mergi pe cea de 'busuioc ;: 
Nu meige pe cea de jar, 
Mergi pe cea de măgheran. - 
la samă, fiicuţă, bine, 
De ajungi în cea lume . 
Înainte-ţi vor ieşi 
Şi "n cale că te-or opri 
Doi negri călugărei: 
Nu te spăria de ei, 
C'aceia-s copiii mei ; 
Şi "nainte ţi-o ieşi 
Şi ”n cale mi te-o opri 
O neagră călugărea: 
Nu te spăria de ea, 
Că şi tu te'i face-aşa; 
Nu te tare spăimînta 

-



BOCETE 

C'aceea e soră-la 
Şi pe line te-o ?nireba' - | 

Tu acasă ce-ai lăsat: | 
Mate jele şi bănat, 
Tot cu părul despletit, 
Cu jele şi cu urit; 
Tot cu părul desnodat 

De jele şi de bănat; 

Şi pe mine m'ai lăsaţ 
În -mijlocul satului, 

La calea bănatului ;. 
In mijlocul ritului, 
In calea uriltului. 

CLXXĂVI 

CÎNTECUL ZORILOR! | 

— Zorilor, surorilor, 

Mîndrelor voi zînelor, 

la grăbiţi voi de ziliţi 

Şi pe Ion îl întîlniţi 

1. Asupra acestui cintec, care e tot un fel de bocet,. * 

mi se dau următoarele lămuriri: se cîntă — la revărsatuj . 

zorilor — în cea dintii dimineață după moartea unui îfe- 
>
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Şi-l întoarceli înapoi, 
Să vină el iar cu voi 
L'astă lume luminată, 

- De Dumnezeu bun lăsată, 
La vînt, ploaie şi la soare. 
Și la apă curgătoare. 
— Noi, acum vezi că grăbim 
lacă de loc să zilim, 
Dar nu 'ntoarcem înapoi 
Pe lon a veni cu noi, 
Ci că vremea ne-a venii 

- De pornit la răsărit, 
7 Unde-i un măr mîndru “ahori, 

De tot că sa veştejit. 
— Zorilor, surorilor, 
Mîndrelor voi zînelor, 
Ce grăbiţi voi de ziliți 
Şi pe lon îl despărțiți 

  

  

cior, unei fete ori unei n:veste tinere; versurile sint rostite de cite patru,:şase uri 001 temei — rude cu mortul ori! streine de el, dar din acelaşi sat — şi pentru aceasta jumătate din ceata lor s& aşează intr'un colţ de-a-lungui casei mortului, iar ceal tă jumătate în alt colţ ; fiecare din cele două grupuri de femei cîntă cîte o strofă, după despărţirile cum sînt însemnate în textul pe care-l dăm, 
i e.
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De jocuri nejucate, 

"De lucruri nelucrate, 
De flori mirositoare, 

“Dalbe şi rumenioare ? 
— Noi grăbim vezi, de 'zilim 
Nu pe lon să l despărjim 
De jocuri nejucate, 

De lucruri nelucrate, 

De flori mirositoare, 
Dalbe şi rumenioare, 
Ci că vremea ne-a venit 
Acum iară de pornit, 

Căci cîte flori împupesc! 
Toate pe una jelesc, 
Şi cîte în lume înflor 
Toate lui se 'nchin cu dor, 
Şi cîte din lume irec 

. Toate pe el mi.l petrec, 
| — Zorilor, surorilor, 
Mîndrelor voi zînelor, 
la grăbiţi voi de ziliţi, 
Apoi bine voi să faceţi 
Pe el înapoi să 'ntoarceți € 
L'astă lume luminată, 
De Dumnezeu bun lăsată, 

1, îmbopoccse
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La vînt, ploaie şi la soare, 
- Şi la apă curgătoare, 
La fraţi, surori şi la mamă, 
Cari pe el cu dor îl chiamă. 
—" Bine, că noi vom; grăbi, 

Şt de loc că vom zili, 
Dar cine 'n lume că poate 
Să 'mplinească doruri toate 7 
Ce „ursita a ursit 

„In lume s'a împlinit, 
_ Rămîne nestrămutat 
„Chiar şi pentru împărat. 
Ă plînge putem şi noi, 

. __Dimpreună şi cu voi, 
” Plîngeţi şi voi, codrilor, 

- Mîndrelor pădurilor, 
Plîngeţi şi voi, munţilor, 
Şi voi, mîndre văilor, 
Plîngeţi şi voi, apelor, 
Dimpreună pietrelor, 
Plingeţi, dobitoacelor, 
Dimpreună lemnelor, 
Plîngi tu, lună,'şi tu, soare, 
Cînd omul din lurae moare, 

Plingeţi şi voi, patru vîniuri, 
Din toate pairu pămînturi, 

E]
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Plingi, o, lume, şi alină' 

Clipa cu. suspinări plină, 
Că o stea iar a căzut: 
Şi din lume a trecut. 

CLĂĂVII 

CÎNTECUL CEL MARE! 

Colea 'n jos şi mai în jos 

Este-un măr şi este-un păr, 
Fste-un pat mare 'ncheiai, 
Cu scînduri dalbe de brad, 
lar în pat ce-i aşternut? 
larbă verde, pînză nouă. 
Şi în pat cine-i culcat? 

«+ 2, mortul veştedul. 
Dar la cap cine-l păzeşte ? 
Moartea, moartea grabnica. 
La picioare -cine-i şade? 
Şade cucul voinicul. 

1. Cîntecul acesta, semăntad cu al „Zorilor“, dar ebiş- 
nuit nu în Bănat, ci prin părţile Sibiului, ni se spune că 
se cintă la moartea vre-unui soț şi tot de femei venite 
fa casa mortului, în zorile zilei de îmmormintare ; cîintarea 
se face în uliţă, unde femeile stau așezate lingă feres-: 
trele casei. , 

2. Se amintește numele mortului, a
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Moartea din “grai îşi grăia: 
„Haida cuce, să schimbă, 
Să schimbăm cu glasurile“. 
Cucul din grai îşi grăia: 
„Ba, eu, moarte, n'oi schimba, 
Că tu cînd dai a cînta 

Multi voinici învăduveşti, - 
Copii mici îmi sărăceşii, 
Conciuri dalbe îmi cernești“. - 
Cucul din grai îşi grăia: 
„Cînd încep eu a cînta, 
Eu colea primă. ara, 
les voinici cu plugurile, 
Fete mari cu sucnele, 
Neveste cu pinzele, 
Copilaşi cu oile“. 
lată moarlea intră'n sat, 
Nicăeri nu s'a băgat 

Pină ce-aici a intrat 
Şi la fereasir” a sirigal: 
— lan ieşi.. ! pîn' afară, 
— Bucuros eu aşi ieşi, 

"N Dar nu mă pot despărţi - 
De dragă soția mea, 

_C'am trăit bine cu ea. — 

1. Se aminteşte iarâşi numele mortului,
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Sirigă moartea-a doua oară: - 
— leşi... pîn' afară, 
— Bucuros eu aşi ieşi, 

Dar nu niă pot despărţi 
De dragi copilaşii mei, = 

C'am trăit bine cu ei. — - 
Şi mai sirig'a treia oară: - 

- — leşi... pîn' afară, 
— Bucuros eu aşi ieşi, 
Dar nu mă pot despărţi - 
De drăguţi vecinii mei, 

C'am trăit bine cu ei — 
Cîniă, cîntă, cocoş gai,! 

| Colea n stilpul porliței 
_ Şi în crucea ferestrei 

Lângă capul mortului, | 
C'a apucat | 

- De-a scăpătai 
Tot pe valea 
Cu jalea, 

După dealul 

Cu dorul.. 

1. Cocoş năzdrăvan, care dă. prevestiri — peporu t 
crede despre asemenea cocoşi că încep. să cinte sab 
cieşcă 1a trei zile după ce ies din gâoace.
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CLXĂVIII 

Aslăseară-i seară mare, 
Florile dalbe, . 

Seara mare-a lui Crăciun, 
*Florile dalbe, 

Noi umblăm să colindăm, 
„Florile dalbe, 
Pe-astă vreme 'ntunecoasă, 

Pe potec” alunecoasă. 
Voi, patru colindători, 

Vă alegeţi doi din .voi 

Şi vă duceţi. la grădină, . 

La grădina Raiului, 
Rupeţi fir 

De calomfir 

Şi fire de busuioc
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Ş'apoi treceţi la fîntînă, 
La izvorul lui Iordan, 
Muiaţi fir 

De calomfir 
Şi fre de busuioc 
Ş'apoi mergeţi colindînd, 

Doi pe urmă botezînd, 
Stropiţi casă, 

Stropiţi masă, 

Siropiţi feți 
-De coconi creți, 
Coconi creţi s'or pomeni: 

“Şi frumos ne-or dărui . 
Cu faruri dela părinţi; 

„ Siropiţi feţi de fete mari, 
Fete mari s'or pomeni 
Şi frumos ne-cr dărui 
Cu năfrămi grele de fir ;. 
Siropiţiifeţe de bătrîni, 
Bătrînii s'or pomeni 
Şi pe noi ne-or dărui 
Cu colac 
De griu curat, 
Pe colac vasul cu vin — 

“Fie ospâţul deplin.
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CLĂXIA 

Pe munlii cu florile, 
'O, ler, leroi, Doamne, 
Paşie Nică oile, 

Paşte-le, porneşte-le, 
Dinainte bate-le, . MR 

- De pesurmă strînge-le, 
- La merez liîntoarce-le, .- 
Dar merezu l un” l-a pus? 
Sus la vitful munţilor, 
Sub cel pal tin gălbior. 
“Vînt de vară se scocioară, 
Frunza că mi-o scuturară 
Şi pe cîmp 

„7 Oile se ?ntă 

. ” Mare ramăl 

o revărsară, 

rîtară, 

2 că făcură - | 
Dela cer pîn” la pămînt, 
De le-a auz 

Jos la ele-a 

"Și din gură 

it Domnul Sfînt, 
scoborii 

a grăit: 
! „Hai tu, Nică, făt Îrumos, 
Ale Cui Sînţ 

De sbierar” 

N , 1. Loc umbrit unde se 
2 Zgomot; 

cesie oi, 

aşa frumos, . 

odihnesc oile când este prea cală, .
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Aşa frumos, cuvios? 
Zise Nică, făt frumos: | 
„Hai, drag Doamne. milosi:ve,. 

" Ce stătuşi de mă 'nlrebaşi ? 
Cu dreptul. spune-ți oi 
Ale cui sînt ceste oi: 
Dale tale cu-ale mele ; . 
Eu le pasc, iu le păzeşli, 
Eu le. mulg, tu le “mmulţeşti,. 

“Eu le tund, tu mi le creşii?, 
- Grăi bunul Dumnezeu 

Cătră Nică, făt-trumos ; 
„Fie-ţi ele dăruite 
Dela mine pentru tine, 
Ca dela un bun părinte, 

_- Că-s prea cu cuvîntul dulce, 
Numai tu mie să-mi dai: 
La Sînziene 
Două mele, - 
La Sinjorz ST 
Un miel frumos, - 
La Ispas“ | o 

„Un bulz de aş“; 

Dară Nică, făt frumos, 
Diînsul fie sănătos - 

 



În . 4. 

i COLINDE  - or 

Cu-ai săi fraţi, Cu-ai săi părinţi — 
“Ai lui Dumnezeu să fiţi! 

CLĂXX. a 

Coboril- -a, coborit, 
Coborit- -a Doinn din cer 
Pe-o scară dalbă de ceară. 
Sfîntul soare răsăria, 
Sfinta ceară se topia. . 
Dumnezeu şi soțul său a 
Se luară şi plecară o 
Peste vii, peste moșii, 

La mijlocul saiului,- 
La casa bogatului. | 
Acolo, dac” ajungea, - 
Dumnezeu din-grai grăia : 
— Bună seara, muncitori ! 

„— Mulţam vouă, cerşitori! 
— Gala-i cina s'o cinăm? 
— Cina-i gata pentru noi, 
Că-s mai mare domn ca voi.— 
Dumnezeu cu soțul său 
Se luară şi-mi plecară 
Peste vii, peste moşii,
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La capătul satului, 
La casa săracului. 
Acolo, dac” ajungea, 
Dumnezeu din' grai grăia: 
— Bună seara, muncitori! 
— Muljam vouă, călători ! 
— Gata-i cina s'o cinăm? 
— Cina-i gata, cam puțină; 
Hai, cu toţii s'o 'cinăm ; 
Dacă nu ne-om sătura, 
Bun e Domnul: mi-o mai da. 
Dumnezeu cu soțul său. 
Se luară şi plecară 
Pe dunguţa Iadului, 
La casa bogatului. 
Acolo, dac” ajungea, 
Dumnezeu din grai grăia: 
— Uite, Petre, 'n stînga mea, 
Spune-mi mie ce-i vedea. 
— Ce văzui mă spăimîniai: 
Văd casa bogatului 
Chiar Sub talpa Iadului, 
In cuțite ascuţite. — 
Dumnezeu. cu soțul său 
Se luară şi plecară
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Pe dunguja Raiului, 
La casa săracului, 
Acolo, dac” ajungea, 
Dumnezeu din grai grăia: 
— Uite, Petre ?n dreapta mea, 
Spune- -mi mie ce-i vedea, 
-— Ce văzui mă: “mbucurai: 
Văd casa săracului 
In mijlocul Raiului 
Stînd, cu mesele întinse 
Şi. tot cu mîncări cuprinse, — 
Dumnezeu cu soțul său : 
Se luară şi sburară, 
Sus la cer se ridicară. 

O ciîntăm ş'o colindăm 
„Şi la gazdă i-o 'nchinăm, 

A 

103



   

  

    

i -  CINTECE BĂTRINEŞTI 

a A in | _ o 

 



CLXXXI | 

MIORIȚA 

Auzi, mîndră, ce se-aude - 
Peste cel virfuț de munte ? ' 
Trei miori dalbe cornute, 
Trei miori dalbe sbierînd, 

Trei păcurari trîmbiţînd. 
pc . . az tut” Numai unu-i sireinel, . pp 

Cu irîmbiţa lîngă el; ” 
Ceialalţi trei mi-l mînară 
„Cu două găleți a-mînă 
Să le-aducă apă lină. 
Pină streinul venia 

Geialalţi legea-i făcea —
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“Mîncînd carne de mioară 
Şi bînd apă de izvoară — 
Că pe strein să-l omoară. 
Streinul că i-a rugat 
Să-l mai lase atita. - 
„Să trâmBiţ mamei una“, 
Ceialalţi că l-au_lăsat, 
El trîmbiţa a luat 

” Ş'a 'nceput a trîmbiţa : 
Văile se scutura, 
Munţii se cuiremura. . _ Şi mă-sa l-a auzit, a 
La el iute a venit; 7 
Haine. negre că şi-a luat, . 
Căiră el a şi plecat. 

EI din gur' a Cuvîntat: 
„Eu ştiu, maică, c'oi muri N 

Şi pe mine mă 'ngropaţi 
In strunguţa oilor, 
In uşa spătărilor I, 
Şi în loc de crucişoară 
Imi puneţi o trîmbicioară, 

„Şi în loc de buhăşel 2 » 

„_I Parteâ strungei de Care se razimă ciobanii ca să mulgă oile. 
Ă „2 Brad ce se pune la groapa flăcăi'er.
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mi puneţi un buciumel, aa 
“Şi cînd-vîntul o sufla 
Puciumul o buciuma, 
“Trîmbiţa o trîmbița, 
Oile cele cornute 
Mîndru mor cînta pe munte,. 
“Oile cele bălăi | | ÎN 
Mîndru m'or cînta pe văi. 

CLXXXIIL 

CIOBĂNAŞUL 

„— Foaie verde de trei flori, 7 
“Ciobănaş dela miori, | 

„ An” ţi-a fost moartea să mori ? 
— Sus în vîrful muntelui, . 
In bătaia vîntului. : . 
La cetifia bradului. 
— Şi de ce moarte-ai murit? | 

„— De trăznet cînd a trăznit, - 
— De jelit cin' te-a jeli!? . Ă 
— Pasările-au ciripit, 
Pe „mine că m'au jelit. | 

î— De scăldat cin” te-a scăldat? 
— Ploile cînd au plouat
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Pe mine că mau scăldat. 
— De 'mpiazit cin” te-a 'mpînzit ? — Luna cînd a răsărit 
Pe mine că m'a 'mpînzit, 
— Lumînarea cin” ţi-a pus? 
— Soarele cînd a fost sus 
— De 'ngropat cin” te-a 'ngropat 7 
=— Trei brazi mari S'au răsturnat, 
Pe mine că'm'a 'ngropat. 
— Fluieraşul un” l-ai pus ? 
— In craca bradului Sus 
Şi cînd vîntul mi-o bătea 
Fluieraşul mi-o cînta, 
Oile sor aduna, 
Pe mine că m'or căta. 

CLXXXIII 

.- MEŞTERUL MANOLE 

Negru-Vodă sta, 
Sta şi se chitia: 
De-o da Dumnezeu, 
Chiar pe gîndul meu, 
Ey o să. pornesc



:Şo să poruntese 

Poruncă domnească, 
Treaba să pornească 
Şi să se zidească 

Sfîntă mănăstire 
Pentru pomenire, 

Chip de pomenire 

„Pentru *nchinăciune. 
Negru-Vodă sta, 

Sta şi se chtia 

Şi se tot gîndia, 

Că tot ce căla 
EI fot nu afla: 
Meşter după gînd 
Şi după cuvînt... 
Şi el şi-a găsit 
Un meșter, Manole, 

Meşter ge zidit 
Şi de plănuit 

„Şi la început 
_- Şi la isprăvit: | 

De nu i-o plăcea, 
Un ban să nu-i dea;. 
De n'o isprăvi, | 
Canu-l ! jurui 

- 

  
i. A jurat pe capul lui. 

CÎNTECE BĂTRINEŞTI Ut
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Să i îaie şi mini, 
„Să le dea la cîni, 

Şi el riai avea 
N Doisprece zidari 

| Şi nouă pietrari, 
Nouă meşteri rhari,. 
Cu Manole zece, 
Care mi-i întrece. . 
Pe Argeş în: jos, 
Pe un mal. frumos,. 
Negru-Vodă irece . 
Cu iovarăşi zece 
Și cu doisprezece... 
Şi ei tot mergeau. 

- Şi tot plănuiau 
Şi nu mai aflau | 
Loc de mănăstire 
Şi de pomenire, 

Ia Chip de pomenire 
- Pentru 'nchinăciune.. 

"lată, cum mergeau 
N „Şi cum-tot zoriau 
N Pe cale, cărare, 

Pe drumul cel mare,. 
| Ei mişi ajungeau 
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Mîndru flăcăuaş,. - e a 
La oi strungăraş, 

Oile-mi păzia, 

Din fluier doinia: . 
Şi nu bindisia |, 

' Negru-Vodă sia 
"Şi se tot chilia, * 

Din gură zicea: * 
— Miîndru flăcăuaş, 
La oi slrungăraş, - , , 
Pe unde-ai trecut - 
Nu ai.fost văzut | Na 

IP Un zid învechit Ă - 
Şi nemîntuit ? 

„ De vei fi văzut 
4 Şi vei da cuvînt, 
“Eu am juruit2 

Trei sule: de oi 
Ş'o sută de miei 

„Şi doi ciobănei. 
fr — Doamne, Negru-Vodă, . - 

Pe unde-am trecut i 
Cu turma păscînd, 
Spun drep! cam văzut, 

PI
 

Nu avea pici o grije, nu-i păsa de nimic,- a i 
2 Am tăgăduit (cu jurămint). 

  

- - z 
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„Un zid învechit, 
Un zid părăsit 
Şi neisprăvit, 
Foarie mucezit ; 
Şi că mi-i de turmă, 
Că nu-i dau de urmă, 
Că v'aşi arăta 
Şi waşr îndrepta. — 
Vodă ce-mi zicea? . 
„lhai, sirungăraş, 
Miîndru flăcăuaş, 
Pui de Romînaş, 
De ţi-o pieri una, 
Ţie ţi-oi da două; 
Şi 'de piere două, 
Ţi oi dala loc nouă“, 
Foaie arțăraş, 
Mîndru flăcăuaş, 
La oi sirungăraş, 

“Turma şi-a lăsat, 
Turma şi-a uitat 
Şi mi s'a luat 
“Tot cu Negru-Vodă, 
Cu nouă zidari, 
Dcisprece pietrari,
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„Nouă calfe mari 
Şi Manole zece, 
Care mi-i întrece. 
Pe Argeş in jos, | 
Pe un mal frumos 
Ei au nimerit - 
La loc de grindiş ! 
La verde 'desiş, 

Şi ei au aflat 
Un zid învechit 
Şi nemîntuit, 
Foazte învechit, 
Foarie mucezit. 

Negru-Vodă sta: 
Și se bucura 
Şi se tot chilia 
Şi se iot gîndia. 
lacă ce:zicea: - 
„Doisprece pieirari, 
Nouă, meşteri mari, : 
Nouă calfe mari 
Şi Manole zece, ; 
Care vă întrece, 

Voi vă apucaţi 

ridicături, cu dealuri mici,



„Şi să vă legaţi 
_Aici să mi durați, 

"Naltă şi „Chipoasă: 

ii N 
DO . 
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Chiar din temelie” 
Pîn' la săvîrşie, 
Mândră mănăstire, 
Chip de pomenire 
Pentru 'nchinăciune, 
Dar voi ca să ştiţi 
Şi să vă siliţi: 
Altă mănăstire 
Să nu fie 'n lume, 
Mîndră şi frumoasă, 

Să se mire Domni 
Domnii şi 'mpăraţi 
Manole stetea 
Şi se socotia, 
Planuri că scotea 
Şi nu zăbovia, 
Lucrul că pornia, 
Sforile 'ntindea, 
Locul măsura 
Şi se apuca: 
Zidul că pornia, 

LEI 
a 
lo 

Zidul că suia
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'Şi se ridica. . 
Foaie de lalea, e 

--Geaba-se 'ntrecea, ! N o 
“Geaba tot zoria e 
Din zori pînă'n noaple | 
Cu sudori de rhoarte, aa , 
Că orice lucra, . 
Ziua ce 'zidia, 7 
Noaptea se surpa. 
Zi întîia-aşa, 

"A doua aşa, ” | 
A treia aşa 
Pîn'la săptăm:na. 
“Meşierii siliau, ' a 
"Şi.mereu lucrau, 
Dar Manole sta, E Cs 
El nu. mai lucra, N o] 

„Ci mereu giîndia -— , a 7 
Şi se chibzuia. - 
Şi mi se culca, 
EL mări, visa . 
Visul aievea. _ _ 

"Şi de se scula, i 
"El aşa zicea; N i 
„Voi, nouă zidari, i 

z - 

1
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Nouă meşteri mari. 

Şi cu doisprezece, 
Care nu mă 'nirece, 
Voi nu mai lucraţi 
Și mă ascultați : 

De cînd m'am culcat,. 

lată ce-am visat: 
Se făcea, făcea, 

„Şi se arăla 

„Ciohodar ! nemţese 
Pe zidul dorânesc. - 
El că tot striga 

: Şi tot cuvinta : 
„Geaba tot lucraţi 
Şi vă supăraţi, 

Că niiți isprăvi 
Pîn'ce niiţi zidi” 
Chiar în temelie, 
Tînără şi vie, 

O dalbă soţie“. 
Deci voi, meşteri mari, 

Calfe şi zidari, 
Voi dacă voiţi - 
Ca să isprăviţi 

" Slugă ia Curtea domnească, !
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“Ceastă mănăstire, 
“Chip. de pomenire, 
Voi făgăduiţi 
Şi vă juruiţi 
Pe piîne, pe Sare, 
Pe sfinte icoane 
-Și pe zilişoare: 
Acas' de vă duceţi, 
Nevestei nu spuneţi, 
Și mîni dimineaţă, 
Pe rouă, pe ceaţă, 
Care s'o sili / 
„La zid de-a veni, 
Pe ea voi zidi“. 
“Foaie de mărari, 
„Doisprece zidari, . 
“Nouă calfe mari, _/ 
Ei mi-au juruit, 
Dar nu S'au ţinut: 
Acasă de-au mers, 
Nevestei au spus 
“Că ce-o fi să fie 
La zid să nu vie 

„__ Şi să se trezească, 
- 4De vrea să trăească.
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- Floare ş'o lalea, 

Ziua că zoria, 

Meşterii lucra, 

Dar Manole sta, 

Nici: că mai lucra, | 

Ci mi se ruga 
| -Şi se iot uita, 

Drumul cerceta, 

lată. că zăria: 

Cineva venia 

Și venia, venia 
Şi mi-şi aducea 

"Prinz de mîncătură,. 

Vin de băutură, - 

Şi venia, venia 

Şi mi-o deslușşia : 
* 

Neveslica :lui, | 

Floarea jcîmpului. 

Cit el o vedea, 
Inima-i. plingea, 

Milă că i venia “ 
Şi se închina 

_Şi mi se ruga 

Cu lacrămi de foc,.
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- S'o'ntoarne din loc: 
„Dă, Doamne, pe lume 
-O ploaie cu spume, -— 

Cum n'a mai văzut 
Om de 'pe pămint. 
Mîndra o vedea 

Şi s'o'nspăimînta ; id 
Doar de-o zăbovi 
Alta de-o veni, 

În zid de-oi zidi“. i 
Dumnezeu că viea,. - 

Ruga:i asculta, 

Ploaie că dedea, 
Şi dete o ploaie, 

Ploaie cu. puhoaie, 
Şi făcu părae 
Şi umplu: Şivoaie. 

Apele creştea 
„Şi mereu ploua, 
"Şi mereu. turna, 
Dar ea, vai de ea, 
Nici că se 'nturna, . E 
Nici se 'nspăimînta, 
Că. mereu venia 
Şi la drum zoria. !
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| Manole-o vedea 
Şi mi se 'ngrijia 
Şi se 'nspăimînia, 
Groază că-i era 
Şi se tot Tuga: -— 
„Dă „Doamne, un vînt, 
Un vînt pe Pămîni,. 
Copaci să, răstoarne. 
Mîndra să mi- -o'ntoarne. 
Doar o ză ovi, 
Nu s'o prileji 
In zid de-a zidi“, 
Domnul asculta, 
Vîntul că „Pornia 
Şi sufla, sufla, 
Munţii răsturna, 

„Copaci răsturna 
Şi ea, vai de ea, 
Pe. drum tot zoria 
Şi se apropia. 
Manole-o vedea, 
El mereu ofta 
Şi iar se ruga : 
„Dă, Doamne, pe lume 
Intunerec mare »



-- 
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-Cum nu s'a văzut 
Pe acest pămînt. 

Nevestica mea, 

“Inimioara mea, 
„Doar s'o 'nspăimînta 

„Şi s'o 'mpiedeca, 

Bucate-o vărsa 

'Şi so înturna. 

Doamne, Dumnezeu, 

Fă pe gîndul meu, 
In gind ca să-i deie, 

Să se ducă'n lume 
După bou bălan, — 
Că-i pierdut de-un an; 
“Şi tot l-o. căta 
Şi nu l-o afla;. 
Doar s'o zăbovi 

Şi s'o prileji | 
Alta ca să vie, - a 
„So zidim de vie 
“Chiar în temelie“. 
Domnu-l asculta, 
întunerec da, 
“Cum nu s'a văzut 

Pe acest pămînt.
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Şi e ea tot. Yenia 
Şi venia, venia 
Şi se 'mpiedeca 

- Şi'iar se scula, . 
La drum Purcedea,. 
Bucate- vărsa,€ 
Apoi se ?nturna . 
Şi 'apoi pleca 
După bou. bălan, 
Că-i pierdut de- -un an. 
Şi dacă afla, - 
Măcelar căta 
Şi=l măcelăria ; 

Şi dacă-l. gătia, 
“Bucate.] făcea ; 
Și dacă gălia, - 
Cu grabă pleca 
Şi la drum zoria, 
Și venia, venia, 
lată că sosia. 

„ lar bietul Manole, 
Meșteiul Manole, 
Mi se "ngîndura, 
Mi se 'ntuneca 
Şi cu grai grăia ;
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_- „Doisprece pietrari, „1 
Nouă meşieri: mari,” 
Luaţi ce o zidiţi, 

"Să nu mi-o irudiţi,. 
- Sio zidiți de vie 
„Chiar în temelie“. 
Meşterii rîdeau : Da / 

„Şi cu ea glumiau 
 S'apoi mi-o luau; 

Pe zid mi-o puneau, | 
În zid o zidiai. . i Dă 
Dar ea. vai de ea, i 
Ea ni mai rîdea, SE 
Ci cu grai grăia : | 
„Doisprece pietrari, 
Nouă meşteri mari, 
De o fi cu glumă, 
Gluma nu vi-i bună“. 
Manole-auzia, - aa ai 
Din gură ofia, o „e 
„Nimic nu zicea, | po îi Zidul se suia o N Şi se ridica | o 
„Dela gleznişoare a 
“Pin” la pulpişoare,. A | 5 

— _ 
7 ăi E |
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Dela pulpişoare 
Pîn” la ţiţişoare, 
Dela iţişoare 
Pîn” la ochişori. 

Meşterii zoriau 
Şi mi-o învăliau, 
Cu lucrul grăbiau, 
Şi tot se-auzia, 
Şi se desluşia: 
„Manole, Manole, 
Soţiorul meu, 
Du!cişorul meu, 
Zidul că'mă sirînge, 
Țiţişoara- mi strînge, 
Lăptişoru-mi curge, 
Copilaşu-mi plînge, 
“Trupuşoru mi frînge!* 
Manole-auzia, 

Cu oftat ofla, 
Cu gura-grăia: 
— aci, mindruţa mea, 

Dumnezeu vrea: 
" La el să te ia 

Şi noi să gătim 
Şi să isprăvi 

N



"Cine 1 o lăpta? 

Li 
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Ceastă mănăstire 

Pentru *nchinăciune. .. 

— Copilaşul meu 

— Zinele-or vedea 
Şi l or alăpta. 
— Cine l-o scălda? 
— Ploaia c'o ploua 
Şi mi l-o scăida. 
— Cin” l-o legăna ? 
— Vîntul o sufla 

Şi l-o legăna, 
Pin” s'o face mare.— 
Meşterii zoria, 
Lucrul le mergea; 
lată, isprăvia, 
Bine le părea... 

Cu opt telegari, 

Cu opt armăsari, 
“Trăsură domnească, 
Ceată 'mpărătească 
Şi cu Negru-Vodă 
Și boierii țărei, 
Trec la mănăstire 
Ca să se închine.
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lată c'ajungeau 
Şi ei de-mi vedeau, 

- Mult se minunau; 
Luna că sietea, 

Soarele meigea. 
Foaie ş'o lalea, - 

Negru-Vodă sta, 
" -” Sta şi se uita 

- Şi se minuna 
„Şi din grai grăia: 
„Doisprece pietrari, 

Nouă meşteri mari 

Și Manole zece, 
“Care vă întrece, 
Voi că v'aţi silit 
Şi m'aţi mulțumit. 

„Eu v'oi da averi, 
V'oi face boieri: 

Să-mi spuneţi cu drepi, 
Cu mîna la piepl, 

Dacă v'apucaţi 
"Alta să duraţi, 

Altă mănăstire 
„Pentru 'nchinăciune, 

: Mult mai strălucioasă 
Şi mult mai frumoasă ?« 

4 
i
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Foaie de măcriş, '-- Ă 
“Sus pe-acoperiş, 
Manole stetea, ” 
Nimi€ nu zicea, - 
Dar cei meşteri mari, a 
Calfe şi zidari, . = Ia . Ei că se 'ngîmfau j 
Ş'aşa răspundeau: : | 

* „Doamne Negru- Vodă, - Ă 
Noi că ne legăm 
Și ne” “apucăm | 

„Alta să durăm, - o 
“- Altă mănăstire | a 
"Pentru pomenire | 
„Mult mai strălucioasă | 
Și mai arătoasă 
Și mul mai frumoasă“, 
Foaie ş'o lalea, i 
Negru-Vodă sia, 
Sia şi se chitia, 
Apoi poruncia, 
Scările-lua - Îi 
Şi că mi-i lăsa 
Sus pe-acoperiş, o 
Vîniul să mi-i bată, 

 



136 FLORI ALESE 

Pleaia să-i răsbată, 
Foamea să-i mănînce, 

Setea să-i usuce, 
Să nu mai trăească 
Și să pomenească 
De-aliă mănăstire 

Peniru pomenire 

'Aşa arătoasă, 

Mîndră şi frumoasă. 
Meşterii cei man, 
Calle Şi zidari, 

Ei dacă vedeau, 

Aripi îşi făceau, 

Aripi, aripioare 

Din scinduii uşoare 

Și se încercau, 
Ca şoimi, sburau, 
Dar unde picau 

Stîncă se făceau. 

Dar bietul Manole, 

Meşterul Manole, . 

Aripi şi-a făcut, 

" Cum s'a priceput, 

Dar unde-a picat 
Dumnezeu a dat
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O mîndră finiînă, 
Cu apă puţină, 
Cu slove săpate, 
„Cu slove din: carie, 
Să se pomenescă — 
Boieri dumneavoastră, 
Dacă nu era, 
N'aveam ce 'cînia. 

CLXXXIV 

IOVAN IORGOVAN 
Verde de-o mălură, 
Pe-ăl virf de măgură 

“De irei zile-mi cură ! 

  

Ploaie şi cu bură 
Și nu se răsbună, 
Verde-o izmă! creață, 

Joi de dimineaţă, 
- Pe rouă, pe ceaţă, 
El a mînecat 
Cu pairu surori 

Să-şi adune flori, | 
Să 'mpartă la veri; . ! 

!. Curge, 

N
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- Flori că-şi aduna, 

La veri împărţia... 
> “Tovan Iorgovan! 

Singur el pe cal FOS 
Căluşelul lui - 
Puiul leului; a 

| Şeuliţa lui 
po Țeasta zmeului; 

 Chingulița lui ! 
“ Două năpîrcele 

De coade *'nvrăjbite, 
Lîngă cal chitite; 

Potfilaşul ! lai 

Coada zmeului ; 
Frîuleţul lui 

Doi bălăurei 
De guri încleşiaţi, | 
"Peste oblînc daţi. 8 
El sa mînecat . 

- Gu roua 'n-picioare, 
NI __Cu ceaja ”n -spinare. | 

- „Haideţi, neică, haida..« 

3 

E 

1. Cureaua ce se trece pe sub coada calului, 
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“Cu ogari în provaz ! 
“Merge de miraz?, |. E 
Cu şoimei pe mînă i 
“Merge de Minune, | 
Cu vijla 2 'nainte _ 
:Mult mergea de frunte, 
Ceaţa c'o 'ntîlnia 
Și el o ntreba ; ; 
„Ceaţo, soru- -mea, - 
Dar tu n'ai văzut 
Pe-aicia irecînd - 
Surioara noastră ?« 
Ceaţa-i răspundea : 
„lovane, lovane, E 

” -Fraie Iorgovane, , 
Și de-oi fi văzut-o, | 
Crezi; n'am cunoscut-o 2“. 
Iovan răspundea :. 
„Ceaţo, soru- mea, 
Lesne-i de- -a cunoaşte- o: 
Cosicioara ei E, 

* “Doi bălăurei -.: , 

  

1- Fringhie, lanţ, - E - e. „ De mirare, de minune, - | | ; Cine de vînat, IN e 
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De guri încleş!aţi,. 

Pe spate lăsaţi.“ 

Atît că vorbia, 

lovan că pleca 

'Nainte mergea, 

La Cerna-ajungea 
Și iar că striga: 

„Cerno, soru-mea, 

Inceată-ţi ialazul 

Și tot urletul, 

!Să-mi !rec cu murgulb 
In munţii Sfrantului . 

Ș'ai Sfranciogului, 

Eu să-mi învînez 

Cerbi şi căprioare, 
Pasări gălbioare, 

j _Ce-s dulci la mîncare, 
Scumpe la vînzare.“ 
Cerna că "'nceta, 

Vadul şi-l seca, 

lovan că irecea 
Și din munti siriga :: 
— Moţoi, Moloiaş, 

Domn din Făgăraş, 
= - Săruta-mi-te ași 

i
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'N faţă şi ?n obraz : 
Moţoi, Mojoiel, 

Domn din Făgărel, 
De nu:e ca el. 
— Iovane, lovane, 

Frate lorgovane, 
“Tu ce ai cătat 
„In munţii Sfranţului ? 
Ş'ai Sifranciogului 
Tu te prăpădeşii. 

— Ce, n'ai auzii 
De-o hală! de şarpe, 

i Dumnezeu s'o bată, 
Șarpe “ncolăcit ? 

"El cînd flămînzeşte - 

Capul că-l coboară 
lară jos la ţară, 
la cite-o văcşoară, 
Cinează 'ntr'o seară. 
— Mojoi, Moţoiaş, 

Domn din Făgăraş, 
„De cînd maica m'a făcui 

Toate halele-am bătut, 

  

1. Făptură tentastică (bălaur Ş, a). 
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'Ştam să-mi tai şi şarpele, = 

Să-mi scot ieate vitele. — 

“Atât lovan grăia, 

Apoi îmi pleca 

În iîrg în Sibiu, 

Și -mi-şi tirguia > 

-__ Palpş de. mischiu !. | 
„Atunci cînd venia - 

Şi el că pîndia . 
La gaură sta. A 
Trei zile de vară ». 

=. Trei de primăvară, 

lar cu zi cu noapte 

i Cari fac douăsprece: 
A li sta inima rece | | S 

| „Pe şarpe să-l sece. — IN 

=” Şarpe "nflămînzia, 
Capul că-l scotea, 

__ Mai tot că-mi ieşea, 

" lovan că-l vedea, a 
Buza şi-o muşcă, 

„?Ndărăt şe trăgea, 
Pe Din gură grăia : 

„Ce mai îu asta? 

+ 
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«Asta. ne-o minca“ a 
In soare se da, :- 7 

Cu paloş trăgea, 
Bucăţi că-l făcea, 

-Capu'i reteza. 
Sarpe ce făcea ? 

„Fuga "n Cerna da. 
Iovan ce lucra ? 

După el se lua 

dovan, chiolind, 

La Cerna mergea 

Și iar se ruga; 

„Cernă, Cernişoară, 
Cum eşti-urlătoare, 

Să-mi fii vorbitoare, 
Inceată-ţi talazul 

Şi tot urletul 

„Şi să-ţi seci vadul, 
Ca eu.să-mi aud” 

“Copoi alătrînd, 

- “ Sarpe tot fugind.“ 

Cerna-i răspundea : 2 

„lovane, lovane,. 

Frale lorgovane, 

Tu de mi-i aduce
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O cegă păstrună , 
Și 'n mine s'arunci, 

Eu o să-mi prăsesc 
Ca-alelalte bălți — 
Şi de vrei tu poti.“ 
-lovan de-auzia. 

Viteaz că era, 
Repede-aducea, 
In Cerna-arunca 
Cerna că 'nceta, 
Vadul şi-l seca, 

lovan izbulia, 
Șarpe că 'ieşia, 
lovan că-l gonia. N 
Sarpe ce făcea ? 
In gaură 'nira 

Şi 'ncepea, vorbia : 

"„lovane, lovane, 
Rău ai făcut de m'ai tăiăt,. 
Că rău am făcul pe lumea asta, —- 
Dar mai rău pe aialaltă. 

Eu, zău, voi zăcea, 

Muşiţ” oi făcea 
Şi voi trimitea, 
Vite-oi venina, ÎN
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“Voi le'ţi afuma 

Şi nu le-o trecea. 

Atit că vorbia, 
“Si Iovan pleca, | 

“Calu ?ncăleca, ! 
El mai întilnia 

O iată sălbatică, 

Mare, năpraznică, 
Ce cum îl vedea - 
Ea îi şi striga 

Cu un gias duios 

Pe Dunăre n jos : 

„lovane, lovane, 

Chiamă-ţi ogăreii 

Şi toţi şoimeii, 

C'ogarii mă pişcă, | 

Feţişoara-mi strică. 

„De nu i'i chema, 

Rău te-oi blestema, 

Mai bine n'oi zice: 
Cînd Cerna' vei trece, 

Să te-ajungă 'ndată 

Blestemul de fată, 

Să mi.te faci piatră.“ 

Jovan m'asculta, 

« 

4
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'De drum îşi vedea, 
Fata-l blestema: _- 
Il ajunse 'ndată. 

Blestemul de fată, 
De fată curată, 

„Că se făcu piatră. 
Pe-ăl mijloc de apă: 
Ş'acum se cunoaşte 
Copită da cal, 
Ghiară de ogar, a 
Picioruş de om, 
Ghieruţă de şoim. 

4. 

CLXXAV 

MARCU VITEAZUL ŞI CRIVĂŢUL. 

La fintîna Gerului, - + 
” Sub aripa Cerului, 

E Marcu,-paşa bătrîn, 
” Cu niustăţile de brumă, 

Cu barba de chidinie !, 
Cu toiag de ghială'n mînă, 
Cu irei suie de haiduci, 

IL, Promoroacă. 
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Toţi călare pe cai murgi. 

" Şi cînd. seara că sosia 
De iăbărit că tăbăra” 

In moşia Crivăţului ; 

I-a păscut livezile, 

l-a băut izvoarele, 

l-a tăial dumbrăvile, 

De-a atirnat armele. 
lar Crivăţ cînd auzia, 

Ei la Marcu că venia, - 

Şi aşa că-l întreba: 
„Bine-i, Marcule, aşa ? 

Ce cauţi în moşia mea, 

Tu şi cu oştirea ia? 

Mi-ai păscut livezile, 
Mi-ai turburat apele, 

Mi-ai tăiat dumbrăvile 

Ş'ai atîrnat armele“. 
Marcu din gură grăia: 

" „Taci tu, Crivăţ, pînă mîne,. 

Că-s cătanele armate 
Si mi-e frică că te-or bate“. 

- Crivăţ dela el pleca, 

Vînturi mari că-mi aduna: 

Peste noaple -
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Ger de moarte. 

Oastea lui Marcu pleca: 
„Marcule, | 

'. Bolundule 1, 
Dă-ne mvățul dela tine 
Ca să ieşim pînă mine“ 
El așa că-i învăţa: 
„Spargeţi şeile 

Şi aţiţaţi Pcurite | 
Şi vă 'ncălziți mînile. 
Daţi, daţi, daţi cu tunurile“... 
Ei aşa că mi-şi făcea: 
Focurile aţița 

Ş: tunurile slobozia. 
Dar Crivăj cind abătea 
Şi cenuşa le-o sufla, 
Ei la Marcu că pleca: 
„Marcule, 

Boluodule, | 

Dă-ne 'nvăţul dela tine, 
Că ne prăpădim cu zile“ 
Marcu astfel ie zicea: 

: „Prindeţi-vă caii voştri, 
Prindeţi i şi-i spintecați
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Şi în coşuri vă băgaţi, 

Și puţinel vă 'ncălziți, 

Şi cu tunurile daţi“. 

Ei aşa că mi-şi făcea, 

Caii că mi-şi prindea 
:. Şi frumos îi spinteca, 

_ Şi puţinel se 'ncălzia. 
Și Crivăţul cînd abura 

Sloi de ghiajă că-i făcea; 
Numai Marcu că-mi scăpa, 

In ziuă că mi-şi ieşia, - 
Pe cal încăleca 

Şi spre Crivăţ că pleca, 
Acolo că-mi ajungea, ă 
Inainte-i 'ngenunchia, 

Poalele îi săruta, 
Crivăţ se  milostivia 
De mare rugi ce-i făcea, 

Apă-vie că îi da. 

Peste oaste arunca, | 
Mai frumoasă se făcea. „
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 CLXXXVI -- 

- GRUIA ÎN ŢȚARIGRAD 

Colo, sub umbra de fag, 
Şedea Gruia cu Novac; 
Gruia ședea 'ngîndurat, 
lar Novac i-a cuviîniat: 
„Măr tu, Gruie, fiul meu, 
Nu-mi place năravul tău: 
Cu beţivi te ertăceşti 
Şi capu-ţi primejdueşti.,. 
Şi nimica n'ai lucrat, 
Ci averea mi-ai prădat“, 
lar Gruiţa Suspina, 

In picioare se scula — 
“Dar Novac iarăşi zitea : 
„Spune-mi Gruie, 
Paiule : 
Ori ţi i dor de pribegii, 
Ori ţi-i de căsătorit 2« . 
Gruia din grai a grăii: 
„Nu mi-i de căsătorif, 

Ci, mi-i dor de pribegii ; 
Nu mi-i dor de însurat, 

„Ci mi-i doride Țarigrad.“
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cAtunci Novac se scula 

“Şi aşa mi-l înfrunta: | 
„De-o fi bine, de-o fi rău, 
-Fă după cuvîntul meu; 

Nu lucra de capul tău; 
“In oraş dacă-i intra, 

"Multe buţi nu deşeria, 
“Că de moarte fii 'mbăla; 

„Apoi Turcii te-or găsi, 

Peste tine-or năvăli, 

La tine s'or repezi, 
-Şi cu funii te-or lega, 

.De m'o prinde. mila ia: o 

-Cu trei funii de fuior, 
':Ga fluierul la picior, N 

Cu trei funii de mătasă, 
“Ca şi mîna “A cot de groasă, 

“In temniţă te-or băga. | 
„Cu fiare te-or încărca, 
Lumină nu-i mai vedea...“ 
-Gruia 'n samă nu băga, 
“Trei cai“ mîndri înşeua 
Şi pe-un sur încăleca. 

Surul repede porneşie, 
Că-l încoardă pinteneşie, 

„ 
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Şi la Țarigrad soseşie, 

Şi se-opreşte peste drum, 
Unde-i vinul cel mai bun: 
La cornul piaţului, 

La birtu *mpăratului. 

Gruia 'n birt dacă intra, 

Cătră Aniţa striga : 
Hei, Aniţă, | 

Pirtăşiţă, 

Adu-mi vinul cu vadra, 
Să-ţi dau bani cu grămada; 
Adu-mi vin nemăsurat, 

Că-ţi dau ban nenumărat“. 

Birtăşiţa-i aducea, 
Vinul nu-l mai măsura; 
Gruia nu bea cum se bea,'. 

„Ci pe loc vasul golia.! 

De irei zile bea deplin 

Ş'a băut irei buji de vin, 

A mîncat ş'o vacă grasă, 
Dar n'a pus un ban pe masă. 
Cînd Anija bani cerea, 
Gruia nu prea 'nțelegea, | 
Palma pumn mi şi-o făcea, 
Peste faţă m-o lovia,
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Sîngele că mi-o pornia. 
Dar Aniţa ce lucra ? 

Haina alb'o lepăda 

Şi 'n cea neagră se'mbrăca, 
La *mpăratul alerga, 
Impăratul o 'ntreba! 
— Ce-i, Anilă, 
Birtăşiţă ? | 

Că trei ani s'au împlinit | 
De cînd tu n'ai mai venit. 
— Inălţate 

„Împărate, 

Am venit să-mi faci dreptate, 

Ca picat .în biriul meu, 
Fără frică 'n Dumnezeu; 

Un voinic ardelenesc, 
Poartă 'n cap clăbăţ ! domnesc; 

„ Are haine vitejeşti 

Şi trei cai moldoveneşti, 

De trei zile bea deplin, 

A băut trei buţi devin 

Ş'a mîncat o vacă grasă, 

Dar n'a pus un ban pe masă; 

1. Căciulă. 

147
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Cînd de bani îi pomenii 
Peste faţă mă lovi, 
Sîngela de mă porni.— 
Impăratul se “nfrica 
Şi se puse a 'ntreba: 
„Hei, Aniţă, 
Birlăşiţă, 
Cum voinicul ţi-se 'mhpare, 
Ce fel de făptură are?“ , , 
lar Aniţa: răspundea: 
Nici nu-i "nalt şi nici nu-i gros. 
Cum e. omul mai frumos; 
Dar voinicul e osos, _ 
Cum te prinde, cum pici jos; 
Şi-i. cam roşu, roşcovan, * 
Giîndeşti că-i un căpitan, 
Și se uită pe sub gene, 

„Cit lumea de el se teme; 
- De trei palme lat în frunte . 

Şi nu prea vorbeşte multe ; 
Pe din sus de gurişoară 
Are mândră mustăcioară, - 

-Ş'are ?n căciulă o piatră, 
Luminează lumea ioată“. 
Impăratul auzia,
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La faţă îngălbenia * 
-ŞI din 'grai aşa grăia: 
„Tu, Aniţă, _ .. 
Birtăşiţă, 

Eu de-aici nu 'te-oi lăsa 

Pînă tu nu mi-i jura 

Să nu-i spui că mi-s acasă, 

C'atunci. sîngele îmi varsă : 
Voinicelu-i- mâr6 drac, 

Că e Gruia lui „Novac: 

Corbii de l-ar fi mîncat! | 
Că nimica n'a lucrat, - 
Fără ţara mi-a prădat; 

Du-te-acasă şi-i dă vin, , 

Pune-i vasul, cum stă plin, 
Să-i dai tot cât va pofii, 

. Şi de bani nu-i pomeni, 

Că eu toate ți-oi plăti; 
Şi de-l poţi tu îmbăta, 
Turcii să-l poală lega, 
Cu bani grei te-oi îmbrăca“. 
Aniţa, dacă ieşia, 

Cătră casă se “ndrepia î 

Cînd în “birt mi „e băga, 
Gruia din ochi se'ncrunta, 

14%
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Căiră dînsa se răstia: 
— Unde-ai fost, lioarcă ! bătrină ? 
— In vecini după lumină. 
— Şezi acasă, nu umbla! 
Adu-mi vin, nu te 'mbia!— 
Ana vin îi aducea, 
Voie bună de-i făcea; 
Dar nu bea precum se bea, 
Ci bea vinul pipărat, 
Sub masă cădea de beat, 
Sub masă se tăvălia- 
Ş'apoi mor! îmi adormia. 
Turcii dac'au auzit 
Că Gruie e adormit, 
Ca o turmă se sirîngea, 
Cît pe-afură nu 'hcăpea, ' 
In casă dacă intra, 
„Sta în loc şi se mira, 
„Dar Turcii nu cuteza 
De voinic a se-apuca. 
Atunci ia un Turc bătrin, 
Cu o barbă de păgin, 
Cătră Turci mi-se 'ntorcea
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Şi aşa 'le cuvînta: _ 7 
„» Turcilor, - : 
Boierilor, 
Ce mai staţi, 
Ce vă miraţi 
Și pe Gruie nu-l legaţi ?- 
Acum Gruia-i mort de beat, 
Cum e mai bun de legat.“ 
Turcii iute se-apuca 
Şi pe Gruia mi-l lega 
Cu trei funii de fuior,. 
Ca fluierul la picior, 
Cu trei funii de mătasă, 
Ca şi mîna ?n cot de groasă. 
Cînd cu funiile-i strîngea 
Gruia se mai deşiepta, . 
Se ?ntindea, şi mai căsca, 
Funiile se rupea; 
Dar o funie de mătasă 
Tot întreagă mai rămasă, 
Că aşa i-a cuvîntat, 
Tatăl său, cam supărat, 
Cînd de acasă a plecat, 
Gruia ochii deschidea, 
Cătră Turci aşa zicea:
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„Turcilor, 
'Vitejilor, 

'Deslegaţi mă un pic, | 

Că mai am un lucru mic: 

Să bag mîna ?n buzunar, - 

"Să scot pană, călimar, 
Şi să scriu la tata carte, 

Ca să ştie de departe 

Că e Gruia la 'nchisoare — 
Astăzi, mîne, poate moare“. 

Dar Turcii se prefăcea, 
Pe Gruia nu-l pricepea 
Şi pe Gruie mi-l ducea 

Tot pe sus, ca pe paşa, 

Drept la țărmurile mărei, 

Unde:şi bagă Turcii robii. 
Acolo mi-l deslega, 

Şi în fiare mi-l strîngea, - 
Tot în fiare 

Pînă ?n briu, 

Tot în lanţ 

Pînă ?n grumaz. 
„Şade Gruia la 'nchisoare, 

„ Astăzi, mîne, tot nu moare; 
Şapte ani- s'au împlinit,
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De el nu. s'a auzit; 

Şapte ani au şi irecut, : 
Novac de el n'a ştiut. 

„Şi Novac; se întrista 

Căir'un corb aşa grăia: 
„Corbule, pasăre neagră, 

Tu'-să „sbori. în lumea *ntreagă; 

Să-mi spui vesle de fecior, - 

Că de dorul lui eu mor. -. 

De-ai făcut vre-odată binz, 
„Fă acum şi peniri mine: 
Şapte ani Sau: împlinit, | 
“De Gruia n'am auzit, 
Nu şiiu 'n țapă-i înțăpat 

„ Ori în temniţă-i băgat, 

Ori în apă e 'nnecat: 
Şi pe prund e- aruncat“. 

Corbul iute se ?nălța. - 

Şi din aripi flutura, | | - 
Din gură foc îi ieşia, 
“Şapte ţări el. ocolia ; -_ 
Cînd șbura a opla ţară 

De. ostenit era să moară ; 
Corbul: se opria, , 

Se mai odihnia. 

-
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Şi pe-o casă croncănia ; 
lar Gruia mi-l auzia 
Şi din temniţă ?nireba: 
„Corbule, ce te-a lovit, 
Tu la mine de-ai venit ? 
Poate şiii că-s de pieri! 
Şi vii ochii să mi-i' scoţi, 

- Şi vrei faţa să mi-o sirici 2% 
lar corbul îi răspundea: 
—Eu la tine n'am venit 
Faja ia ca să ţi-o stric, 
Ci m'a trimis tată- lău.. 
Să caut pe Oruie- -său, 
— Corbule, tu fătul meu, 
“Să-ţi ajute- Dumnezeu, 
De-ai tăcut vre-odată bine, 
Fă acuma şi cu-mine, 
'Că eu dacă oi scăpa, 
Cu sînge te-oi adăpa; 
“Cu carne te-oi sălura; 
Sboară tu 'n cănţălărie, 
Adu-mi pană şi hîrtie.— 
Corbul în grabă sbura, 
Şi hirtie-i slobozia, | 
“Gruia 'n mînă o prindea, 

4
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Pe genunche-o aşeza, 

“Carte neagră îmi scria, 
La mijloc 
Pară de foc, SR 
lar în patru cornurele 

“Cu jale şi lăcrămele. 

-„Corbule, tu fătul meu, - 

Să ie duci la taţăl meu, 

S'ajungi pe Lapus de soare 
Și să-i spui că Gruia moare,. 
Că pe mine 'n prînzul mare 
Turcii mă scot la pierzare.“ 

Atunci corbul îmi sbura - 
Şi din aripi flutura, 
Şi din gură foc scotea, 

“Şi acasă ajungea, : 

Pe fereastră se-aşeza, 

Lui Novac îi povestia - 

Că scrisoare-i aducea, 

-Şi pe Gruia 'n prînzul mare- 
Mi l-or scoate la pierzare.. 
lar Novac cînd auzia 
De cetit rai se lăsa, 
Şi se gătia de plecat, 

_Scotea calul înfrînat,.
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In mătasă înşeuat. 
Și cu ciucuri de argint, 
Cum n'a mai fost pe pămînt, 

_ „.. Şi se. 'ncinse- cu o spată 
, De cinci degete de lată, 

! Şi cu una de sider!, 
De străbate şi prin fier: 
Una-i peniru feciorel, 
Alta-i pentru Novăcel, 

Da - Și. Novac încăleca, 
i Şi la drum o întindea, 

- Şi ca vîntul alerga. - - 
Ă Şi ca pasărea sbura,. - - - 

lată *n drum o mănăstire : 
Lui Novac îi vine 'n fire 
Pe călugări a 'ntreba; 
Dar ei rău se spăimînta:- 

Şi să intre nu-l lăsa, 
„Ci aşa îi răspundea: 
„Alelei, tu moş „Novac, 
Alelei, tu pui de drac,.  - 
Ce .mai vrei tu să ne faci? 
Mănăstirea s'o jertfeşti, 

"a 1. Însemnează probabil „oțel magnetisat“, ca Ş is- „Riu (v. pag, -136), 

 



- 

CÎNTECE BĂTRINEŞTI. - 157 

“Pe noi să ne prăpădeşti ?«, 
dar Novac aşa zicea: 
„Mănăstirea n'o jerifesc, 
Pe voi nu vă prăpădesc ; 

- Daţi-mi port călugăresc, 
Că vieau să călătoresc . - 
Incă azi la Țarigrad, a 
La Țarigrad, la 'mpărat.* | Pa 
Călugării-l asculta, _ / 
Novac hainele: schimba, . * i 
Lăsînd haine romîneşti - - 
Şi-"mbrăcînd călugăreşti; - 
Dar şerparul l-a luat, 
“Că-i cu galbeni îndesat 
-Şi cu arme feregaț:—. 
„Rămîneţi cu Dumnezeu! 
Că-mi caut pe Gruia meu.“ 
In cetate 'n Țar;grad 
“Cînd Novac că mi-a intrat 
De divan a întrebat, 

„Şapte Turci că au aflat, 
Peste Gruia jineau sfaț.., 
— Bună ziua, măi boieri, 
Auzii o veste i ieri : 
An creştin e de pierit,



7 " “PLORI ALESE - 

Vrea să moară spovedit. 
— Ce vrei tu, măi glugă neagră ?' 
Du-te şi-ţi cată de treabă! 
— lan tăceţi, măi Turcilor, 

Că-i data călugărilor 
Ca să umble tot prin ţară, 
Şi să nu lase să piară. 

Un creştin nespovedil : 
Poate-i' vrednic de ieşit. 
— Ba nu-i vrednic de ieșit, 
Ci e vrednic de pierit, 
Că e viţă de Novac, 
Şi Novac 
E mare drac, 

In vieaţă n'a lucrat, 

Numai ţara a prădat. 
— De l-aţi scoate, bine-aţi face, 
Că l-aşi învăța la carte, 
Şi de-o fi cam tinerel, | 
Vă dau galbeni mulţi pe el, 
Ca să-l fac un diaconel. 
— Ba, că-i ho| de Novăcel.— 
Şi Novac se mînia, 
Din divan se întorcea 
Şi afară că-mi ieșia, 

i
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Pe cal iute 'ncăleca, 
La temniţă alerga. 
Un Turc miliiel de stat, 
Dar al dracului la sfat,. 
In divan a cuvîntat: 
„Turcilor, 

Boierilor, 
„Nu "nțelegeţi voi nimic ? | 
„Nu-i călugăr, ci-i voinic ; - 
Hainele-s călugăreşii,. 
Dar vorbele-s novăceşti“, 
Atunci Turcii se lua, 
După Novac alerga; 
Dar Novac se apăra - 
Şi 'r. şerpar mina-şi băga, 
“Galbeni cu pumnul scotea, 
Pe jos îi împrăştia, 
Turcii banii lăcomia, 
Şi la galbeni se-arunca, 
Novac la temniț' ajungea 
Şi calul îi rîncheza, 
Temniţa se despica 
Și cu spala de sider 

„Tăia uşa cea de fier 
„Şi pe Gruia mi-l scotea,
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Din gură aşa-i grăia: 
»Gruie, Oruie, puiul meu, 

“Xlită-te la fatăl tău! 
Prinde 'n mînă a mea spată, 
De cinci degete de lată, 
Şi-mi tai» la Turculeţi, 

“Că nu-s vrednici de ali prej ;: 
Pe la margini jine-te, > 
Pe la mijloc lasă-mă Je 
Graia *nvirte un picior 
Şi taie ?n Turci ca ?n bujor ;. 
Gruia *nyirte pe-amindouă 
Şi taie o sută nouă. 
Novac merge rotocol, 
Culcă Turcii toi ocol, 
Şi lui Gruia îi 'Siriga: 
„Dă şi taie, ca şi mine, 
Nu cruja, Gruie, pe nime !* 
Dup' aceea S'a-apucat 
A zdrobi prin Țarigrad — 
Că pe Oruia l-a scăpat, 
Peste-un ceas Şi jumătate: 
Nu avea pe cine bate... 
lar la urmă ce lucra ? 
Lăutari el aducea . -
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“Şi se da a ospăla, a 
Cîntec. mîndru ridica, 
Dela văsărit de soare 
Pină 'n asfinţit de soare, ... - În veci să se pomenească 
De cea viţă novăcească, 
:Că e viţă voinicească. | | 

CLXXĂXVII 

CICOAREA 

Pe părău,de rouă . | 
Plimbă-mi-se, plimbă, - 
Tînără mlădiță 

„. Prin rouă, desculţă, 
Zina florilor, 
Floarea zorilor, 
Rouă adunîndu-şi, 
Paharul umplindu-şi, 

“Şi ea mi se crede 
Că nimenj n'o vede, . 
Dar o a văzut | 
Drăguţ sfîntul Soare 
Şi cum o-a văzut 
Mult că i-a plăcut 

“Şin 'grab' a mîna - pi 
tă - N . i U
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" Doi luceferei, 
Pejitorii ei. Ă 
In cas” de-au inirat 
Ea i-a 'niîmpinat 
Și mi i-a 'nirebal: 

„Doi luceferei, 
E Ospeciorii mei, 
— -:. Treceţi de-odihniţi 
„=, Şi vă veseliţi.“ 

Dar ei răspundeau, 
"Din gură-i zieeau : 
iN'am vint! s'odihnim,. 
Să ne veselim, 
Ci-am „vint să pejim 
Şi să logodim ;, 
Vrei pe sfîntul Soare. 
Că el e mai nare? 

„Ea de-i auzi 
“Din grai le grăi: 
„Ba eu n'oi voi. 
Soare soțior, - 

„_Că-i tot călător, 
__. Ziua peste sale 

” Și noaplea pe ape“. 

„ta Venit. ” . 
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Doi luceterei, 
Peţitorii ei. | 
“Se'ntorcînd la Soare, 
“l-au spus de urmare, 
“Soarele se-aprinse . 
De năcaz şi zise : 
»Lăsaţi-mi-o *n pace, 
'Că mi-o voi preface 
In fragedă floare, 
Floare de cicoare, 
“Cu-ochii după Soare. 
Cînd oi răsări 
Ea s'o 'nveseli; | 
Cînd oi asfinţi ! Ea s'o ofili; | 
Cînd oi scăpăla 
$a s'o aduna“a 

CLXXXVII 
, LIA-CIOCÎRLIA 
/„Eloare iasomie, 
Lie, Lie, Lie, 
Lie-ciocîrlie, 
Ce ţi-a veni! ţie 
De cînţi pe cîmpie | 

7
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“Singură, pustie 2%, 
Lia ce-mi zicea? - 

— Dar cum n'oi cînta» 
Şi m'oi văicăra? . 

„Că din munca mea, 
Din strădania ea, 
Din averea mea, 

Rămăsei aşa: 
N'am pe nimenea. 

Că eu m'am căznit 
Și m'am sdrăduit, 

De anul trecut 

Cuibul mi-am făcut 

Sub bragdă de plug;. 
Plugari au venit, 

>” Ei că mau ştiut, 
Plugul au pornit, 

Cuibu-au răvocit !, 
Brazda l'a "'nvălit, 

"Ouăle-au răcit, 

Puii mi-au murit. 
Nimeni n'a ştiut 

Cît eu âm muncit, 
Dar geab'am căznit;. 

  

|. Au răvăşit, au risipit. 

<a N
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-- Geaba: m'am. trudit : : 
Pe- -aicia pe cîmp 
Tot singură sînt. 
— Taci tu, Lia mea, 
Nu mai toi ofta, 
Nu te mînia!. 
Scoai', feițo, scoală, 
Că vacile-ţi sbiară, 

? - Boişorii mug 
Cu capul pe jug, 

- lar via s'a copi, - 
S'a copi, s'a răscopi, 
Nu mai e de loc, 

— "Că vin grăngurei 
-De iau sirugurei- 

- Şi fuge cu ei, 
Şi-i păcat de ei, 
Şi vin păsărele 

- De iau brobonele 
Şi sboară cu ele, 

-  Şi-i”păcat de ele; 
"Vine una neagră, 
Se pune pe-o coardă, 
Rupe joarda ! 'ntrezgă, 

  

i Crenguta. Ma _ 

i 
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O pune pe:o piatră. 

$'o ciugule toată, 

Inima-mi săgeată. —- 

runză ş'o 'zmicea, - 
Lia ce-mi zicea?! 

— Lasă să-mi mănînce, 

Că n'am cui mai strînge. 
— Lie, Lie, Lie, - 

Lie-ciocîrlie, 

Nu ţi-am spus eu ţie , 

Cuibul să i-l faci 

'N margine de drum, 

În vîrf de alun, 

Ori în mărăcine, 

Că-i bine de tine: 

“Plugari or veni, 

a - Plugul o- porni, 

Cuibu-or ocoli, 

Ouă n'or răci, 

Puii n'or muri, 

Ci ei ţi or trăi ' 

De ie-or hărăni, 

înd i “mbătrîni ? 
i 
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„CLXXAIA 
CUCUL şi 7uRTi URICA 

— Dulce păsârică, 
Alpă lurturică, 
Hai, să netiubim, 
Să ne drăgostim, - | 
Pin'avara ne chiamă ! 

  

1 Și frunza ne 'ndeamnă !. . 
-— Ba, cucule, ba; / 
Pentru dumneata | 
N'ași mai zice ba; 
Dar zic ba şi ba 
Peniru maică- ia, 
Că-i bănuitoare 

Şi. -i fermecătoare ; Pa 
Căde ne-o iubi, 
Ea ne-o bănui; 
De.ne-om. săryta, 
Ea ne-o fermeca. 

— Dulce păsărică, 
Albă turturică,. 
Nu-mi fii duşmănică, 
Hai, să ne iubim, '



S 

1, Pădure mică şi deasă. 
a 
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Să ne drăgostim, | | 
__Pîn” vara ne chiamă. 
Şi frunza ne'ndeamnă, 
La lună, la soare, 
La huci ! „la răcoare ! 
—Ba, cucule, ba; 
Pentru dumneata - -" 
N'aşi mai zice ba, 
Dar. zic ba şi ba 

Pentru maică-ta, 

Că-i bănuitoare 
„Şi-i fermecătoare ; 
De. ne-om săruta, 
Ea ne-o fermeca, 
ȘI de. ne-om iubi, 
Ea ne-o bănui. 

—Dulce păsărică, 
Albă turtarică, . 
Nu-mi fii duşmănică, 
Hai, să ne iubim, 
Să ne drăgostim, 

i 
Pîn' vara ne chiamă . 
Şi frunza ne 'ndeamnă ! 
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— Ba, cucule, ba; 
Pentru dumneata 
N'aşi mai zice ba; 
Dar zic ba şi ba. 

“Pentru maică-ta. 
Mai bine m '0i face 
Azimioară'n vatră 
Şi'n spuză uscată, . 
Cu lacrămi udată, o 
De toţi lepădată.- 
— Dulce păsărică,. 
Albă turiurică, Ă 
Dar şi eu moi face | , i Un mic vătrărel - Da oz “„Şin foc m'oi, băga | - 

| Şi i te oi căuta E Și mi-i săruta, E ” Dacă nu de milă, 
Cel puţin de. silă. 

N 

— Dulce păsărică, 
Albă turturică, 
Nu. mi fii dușmănică, | Ma Hai, să ne iubim, ai Să ne drăgostim, | 

z, 
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Pin' vara ne chiamă 
Şi frunza ne ndeamnă ! 
—Ba, cucute, ba ; 

Pentru durineata 
N'ași mai zice ba; 

Dar zic ba şi ba 

Pentru maică-ta, 
Că maică-la-i rea 

Şi decii cu ea 
Mai bine m'oi face 

Trestioarăn ba'iă, 

Subţire şi 'naliă. 

—Dulce păsărică, 
Albă turturică, 

"Dar şi eu m'oi face 

Un mic ciobănaş, 

Din fluier doinaş, | 

S'oi căta prin balţă 
Treslioară 'naită, 

Şi cînd te:oi vedea 

Pe loc te-oi tăia 

- Şi'n line-oi cînta 
' Şi te-oi săruta, 

De: min! nu-i scăpa. 
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"—Dulce păsărică, 
Albă turturică, 
Hai, să ne iubim, 
Să ne drăgoslim ! 
—. Ba, cucule, ba; 

: Mai bine m'oi face 2 
O mic iconiță Si 
'N cea bisericuţă. 
— Dulce păsărică, 
Albă turturică, 
Dar şi eu m'oi-face 
Un mic dăscălaş, 
La ăst sfint sălaş, 
Ș'oi duce plocoane ' 
Tot pe la icoane, 
Şi cînd te-oi zări 
Aşa .[i-oi grăi: 
„Mică iconică, 
Fă-te-o! păsărică, 
Hai, să ne iubirn,. | 
Să ne crăgostim, E - 
Pîn” vara ne chiamă 
Și frunza! ne: 'ndeamnă, 
La. lună, la soare, 

7 

7
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în frunzi, la răcoare, 
La stele, la lună, 

in veac dimpreună“! 

CXC 

FATA ŞI CUCUL. 

Foaie izmă creață, *. 

Joi de dimineală, 
Pe rouă, pe ceaţă 
Şi pe negureaţă,. 

Măre, imi-a plecat ” 

„Şi s'a depărlat, 
Departe de sat, 
Trei surori 

La flori, 

Să se 'ntlorărească, 

Să se "'mpodobească, 

Ca să 'nveselească. 
Foaie de năut, 

Dumnezeu. n'a vruț 

Ş'a dat ploaie *'n vint, 

De le-a despărţit 

Şi le-a risipit: 

“Fata a mai mare



  

* 
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“luă pe drum la vale — 
“Nici un habar n'are ; 

-A mai mijlocie 
Apucă prin vie— 
“Nici nu se mai ştie ; 
A mai 'mititea 
“Luă pe-o potecea 
“Şi fu vai de ea, 
Ba se depăria, 
Mult se 'nstreina, 
“Pe unde mergea, 

- Şi se jeluia 
Că nu-mi auzia 
Nici cocoș cîntînd, 
“Nici topor tăind, 
“Nici vile mugind, 
Nici cîne lătrînd, N 
Nici tobă bătînd, a 
Nici popă tocînd, 
Nici cucul  cîniînd. 
Ea se jeliia, 
“Mult mi se 'ntrista 
Şi cum mai mergea, 
«Ea că-mi auzia, . 
“Ea'că mi-şi vedea Si
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tn cuc ce cînta 
Şi jalea-şi spunea. 
Și cum ea plingea 
“Ş'amîndoi mergea —. 
Cuc pe sus cîntînd, 
Ea pe jos plingînd —, 
Ea că-mi începea, 
De cuc se ruga 
“Și mult se plîngea 
Şi se jeluia, 
Din gură-i zicea: 
»Cuculeţule, 

- Mititelule, 

Mitite] de irup, 
Spornic la cuvînt, 

" Scoate-mă la fară, 
La fraţi, la surori, 

„La grădini cu flori : 
Scoate-mă la ţară, 
Să-ţi fiu verişoară<. 
Cucu-mi auzia, 

- Dar nu se opria 
Şi feiei-i spunea, 
Din gură-i zicea : 
„Fată, fetişoară,
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'Nu te scot la țară, 
iLa fraţi, la surori, 

"a grădini cu flori; 
'Nu te scot la țară 
“Să-mi. fii verişoară, 
Că am verişori 
Cît e vara fiori 

“Şi stele pe cer“. 
Ea iar se :pornia 
ŞI se jeluia, a 
lar cucul cînta. 

"Si cum mai mergea — . 
Cuc pe sus cîniînd, o 
“Ea pe jos plîngînd, —,. j „Ea iar începea, 
De cuc se ruga 
Şi: se jeluia, - o 

- Din gură-i zicea: 
»Cuculeţule, - 
Mititelule, 
'Mititel de trup, 
Cu cuvintul scump, 
Scoate-mă la fară, 
La fraţi, la surori, 

„La grădini cu ilori, 

.
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Stoate- mă la țară, 
Să-ţi fiu surioară“, 
Cucul auzia, 
Dar nu se opria 

„Şi. fetei-i zicea: 
„„Eală, felişoară, 
* Nu te scot la fară,, 
Să-mi fii suricară, 

Că am suriori 

Şi am frăţiori 

Cit e vara flori 
Şi stele pe cer“. : 
Ea cum mi-avzia 

- lar mi se pornia,. 
Mult mi se plingea: . 
Că oricît mergea 

Şi cît asculta 

Nimic n'auzia, 

Doar cucul cînta.+ 

Și cum mai mergea.—- 
Cuc pe: sus cîntind, 
Ea”pe jos plingînd —, 
Ea iar începea, 
De cuc se ruga 

” Şi se jeluia, 

=7



_ Din gură-i zicea: 
»Cuculeţule, .” 
Mititelule, 

“Mititel de trup, 
Cu cuvîntul scump, 
Scoate-mă la ţară, 
La fraţi, la surori, 

„La grădini cu flori; 
Scoate-mă la ţară, 
Să-ţi fiu soţioară“, 

- Foaie ş'o lalea, 

Cum mi-o auzia 
Cucul mi se-opria, : 
Pe loc se-aşeza, 
Glasu-şi îmblînzia, 
Şi fetei-i zicea : 
„Fată, felişoară, 
Pune-te pe pană, 
Să te scot la fară, 
la fraţi, la surori, 
La grădini cu flori ; ; 
„Pune-te pe pană, 
Să te scot la ţară, 

- Să-mi fii soţioară“, 

 CÎNTECE BĂTRINEŞTI
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CĂCI 

FATA RĂPITĂ 
+ 

Cine-aleargă, cine, 
Pe cel cîmp cu flori, 
Ziua pînă'n zori 
Pe margini de tară, 
Prin neguri de vară? 
Cine-aleargă, cine, 

 Cîmpii mari, bătrîni, 
Din gură 'ntrebînd 
“Din ochi ronrînd ? 
E fecior din sat, 
Nalt” şi: sprîncenat, 
Şi a pierdui mândra. 
Cum o' căuta, 

:Diînsul întreba, 
Din grai cuvînta : 
„Negură de vară, 
“Margine de. țară, 
"Ce vaşi întreba ? 
N'aţi văzut mîndra ?« 

* Marginea de ţară, 
- Negura de vară 
Sla şi se gînfia 

7
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Ș'apoi răspundea: | -, 
„Poate o-am văzut, 
Dar cum a lrecut,. 
Nu o-am cunoscute. 
Feciorul din saț, 
"Nalt şi sprîncenat, 
Din grai a ?ntrebat : 

-- „Negură de vară, - 
- Margine de țară, 
„Ce waşi întreba? 

- N'aţi văzut mîndra ? 
Că ea-i cunoscută : | | 
Măcar dinir'o sută: “ 
De 'naltă-i înaltă _ i 
Ca irestia ?n baltă, 

" Subţire-i subțire, 
Cd mlădiţa ?n vie; Ă NI 
Sprincenele ei | i 

" Trase cu condei; - i 
Ochişorii ei 

Doi luceferei, 
Luceferi de noapie, 
Două mure coapte, 
Coapte.la răcoare, 

'  Neajunse de soare, »- 
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Cioapte la Pămînt, 
Neajunse de vîni; 
Obrăjiorii ei 
Doi trandafirei, 

"Două flori în iloare, 
Albe roşioare. . N 

“Şi drăguța mea 
Toală-i vizdogea, 
Şi cînd ride ea 
“Tot te- -aprinzi ca para, ! 
Ca soarele vara. 
“Deci v'aşi întreba: 
N'aţi văzut mîndra ?*. 
Negura de vară, . - 
Marginea de ţară, -- 
Cum îl auzia 
Din gură-i zicea, 
Asifel răspundea: 

 „Dacă-i chiar aşa, 
Zău, noi o-am văzut, 
Şi o-am cunoscut, 
Că ea a trecut 
Cîmpul cu bulbucii !, 

r 

O plantă, i se mai zice „Calcea calului“ (calfha soalustri), , - : 
D 
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Şi codrul cu hucii, 
Şi” mergea, mergea 
Trei feciori cu ea 
„La izvoare reci, 

„Trei feciori de Greci, 

Mijlocul strîngiînd, 
Buze sărutînd,, 
inele schimbînd“, - - 

z 

- 

-  GĂCII 

| ALIMON 

Alimon, : 

Fecior de domn, | 
El de tînăr s'a 'nsurai, - 
“Mindră fată şi-a luat 
Chiar din Țara-romînească, 
Cînd era să-l cătănească.. 
Nunta cum s'a isprăvit / 
lată că l-au cătănit: 
Şi din grai el a grăit: 
„Maică, măiculița mea, 
De nevastă: mi nu uita, 

x 

7 

Pi 

Dă-i, maică, colac cu miere. - 

«
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- Doar dela noi n'o mai mere! ; pă 
„Dă-i colac cu lapte dulce, 
Doar dela noi nu so duce“. 
Alimon cum a plecat, 

| Lăsînd nevasta în sai, 
SI EI abia Sa depărlai 

“Şi maica o a luai 
Și”n temniţă o a băgaț 
Și de mîncare i-a dat 

„Din ciubărul porcului, 
Cum se cade robului. 
Nevasla din grai grăia, 
La Dumnezeu se ruga: 
„Bale, vînte, papura, 

„Să se. "ntoarcă tabăra, 
| Doar o veni şi badea“; 

. Dumnezeu a asculliat-o 
ă -Şi tabăra a înturnai-o, 
Alimon cum a venit 

ș El din gură a grăi: 
— Maică, măiculița mea, 
Unde. mi este nevasta? 
— Cum pe uşe ai ieşit 
Și nevasta ţi-a muri! — 

î, No mai merge. 
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"sAlimon alunci zicea: 
— Maică, măicaliţa mea, 
“Vin” arată-mi mormîntul, 
“Să-mi mai stîmpăr sufletul, 

_— Alimoane, fătul meu; 
-A ploua! ploaia mereu, 

a „A plouai ploaia cu vînt, 
A dus semnul de mormânt. : Ă 

-- Vin” arată-mi ţărîna, 
“Ca să-mi slîmpăr inima. 
-— Alimoane, fătul meu, 

. A plouat ploaia mereu, 
„A plouat tot îndesat, 
Țărîna s'a aşezal, 

| — Dar în temaiţa din vale | 
„Cine cint' aşa cu jale ? 

— CînP' un pui de cioară neagră. 
-— Ba-i nevasta mea cea “dragă. — 
“Temniţa a descuiat-o , 
-Şi nevasta şi-a luat-o, po 
Pe maică-sa a legal-o 

„De cozile cailor,  - , 
Pedeapsa fîlharilor, | 
Ca să vadă soacrele 

- *Cum se ţin nurorile, 

! 

A 

7
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* Sirigă Peirea dela junci, 
„Dela junci de printre lunci, 
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Nime ?n lume nu-l aude, 
Numai dragă maică- sa 
Din poarta vecină-sa 
Şi din gură cuvînia : 
— Petre, Petre, fătul meu, 
Sau merindea i-ai gătat, 
Sau le-a lovit dor de sat, 
Sau opincile ţi-ai rupt, 
Sau juncii ţi i-ai pierdut ? 
— Nici merindea n'am gălat, 
Nici m'a lovit dor de sat, 
D'am fost are ostenit, 

“ Mam culcat ş'am adorinit 
“Şi la mine a venii 
Șarpe laur 

| Bălaur, 

Jumătate. m'a 1 mîncat, - 2 
Jumătate nu mă poate, 
De curele 'nțîntelate IL, 

  

1. Bătute cu ţinte, 
i 

D
i
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De cuțite ascujite, 
De furcuje ! *ntrargintite. “ 
Maică, bagă mîna ?n sîn 

“Să mă cureţi de venin. 

 — Mina ?n sîn nu oi băga: 
Fără mînă nu pol fi, 

Fără tine pot trăi. 

Sirigă Petrea dela junci, 
Dela junci de printre lunci, 
_Nime “n lume nu-l aude, . , 
Numai dragă soru-sa 
Din pragul vecină-sa 
“Şi 'din gură cuvînta : 
— Petre, Petre, frate dulce, 
Ori merindea ţi-ai gătat, 
Ori te-a lovit dor de sat, 
Ori opincile ți-ai rupt, 
Ori juncii ţi i-ai pierdut? .! . 
— Nici merindea n'am gătat, 
“Nici ma lovit dor de sat, 
Nici opincile mi-am rupt, -- 
Nici juncii nu i-am pierdut, 
D'am fost foarte, ostenit, 

  

1. Furcutiţe. 

/
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M'am culcat Ş'am adormit 
“Şi la mine a venii i 

_ Șarpe laur, 
Bălaur, E 
Jumălate m'a mîncat, 

Jumătate nn mă poate, 
De curele 'niîntelate, 
De caţite ascuțite. 

"De furcuţe 'ntrargintițe. 
Soră, bagă.ţi mîna ?n sîn 

' Să mă căreţi de venin, 

i 

„Fără mînă nu pot fi, 
Fără tine pot trăi, . - 

Sirigă Petrea dela junci, 
Dela junci de printre Junci, 

- Nime ?n lume nu-] aude, 
- Numai draga drăguţa 

Din căsuţa mamă sa 
Şi din gură cuvînia: 
— Petre, Peire, dragul meu. 

“Ori merindea ji-ui gătal, 
Ori ie-a lovit dor “de sal, 

”- Ori opincile [i-ai rupi, 

sa a a - 9. — Mina ?n sin nu oi băga | 

  

4
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- Ori juneii ţi i-ai pierdut ? 
— “Nici merindea n'am gătat, 

„Nici ma lovit dor de sat, 
Nici opincile mi-am rupi, 
Nici juncii nu i-am pierdut, 
D'am fost foarte” ostenit, 
M'am culcat Ş'am adormit 
Şi la mine a venit 
Şarpe laur 
Bălaur, RE i 
Jumătate; m'a mîncat, 
Jumătate nu mă poate, 
De curele 'nțînlelate, 
De furcuţe 'ntrargintite, RE 
De cuțite ascuţite, 
Miîndră, bagă-ţi mîna 'n sîn 
Să'mă cureţi de venin. 
— Mîna ?n sîn eu oi băga: 
Fără mină pot trăi, 
Fără tine nu pot fi. 
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