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. În semn de stimă și recunoștință.



PREFAȚA. 

  

Vara trecută ,. petrecând câte-vă săptămâni în 
comuna, : Rîpa-de: „jos, comitatul 'Mureș-Turda, mă 
hotăriii a nu scăpa, 'ocisiunea, de'a, prinde din po-: 

por câte-va răsunete sufleteşti, unele duierose, al- 

tele vesele, ce: mi se părea -acum cu atât mai 

dulci, cu cât 'de''mult'nu le mai audisem. 

Nu e nici o ocupaţiunis, pe care ţăranul nostru ! 

să nu o facă plăcută, prin doinele saă chiuiturile, 
prin cântecele, poveștile saiă cimiliturile sale. Pen. . 
tru ca să 'nţelegi o: mică, dar. prea, frumosă. parte 
din viâţa poporului român, n'ai avea de cât ca în- 
tr'o s6ră să asişti la întorcerea acăsă, a sătenilor 
de la munca câmpului. :::.-: 

Abia sa pierdut. echoul' unei Ghinituri a unui 

grup de copii, ce'şi mână acasă vitele sătule, când 

ne răpește sunetul: dulce de fue. 1), cu care 

1) cavalul se ntămeşte "n Ardeal îluer, Tar fluerului în” 
zic triştie, !
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ciobanul își conduce turma spre a o adormi 'n 

l&gănul de flori,.ce natura cu-abondenţă le-a s6- 

me&nat pe câmpiile n6stre. 

Dintr'altă parte un chor de fete amestecă, 
blândele lor voci cu rîsetele expresive a unei cete de 
fiăcăi, cari vor să pescuiâscă 'n apa tulbure a serii. 

Şi nu arare-ori se 'ntâmplă, ca una dintre fetele 
mai îndrăsnețe şi mai cu spirit să adreseze 'n poe- 
sie vorbe muşcătore la adresa unuia dintre flăcăi, 

criticânâu-i amanta, sati pe el însuşi. Flăcăii la 
- rândul lor nu rămân.nici ei mai pre jos. 

Dar să lăsăm câmpul cu florile, să intrăm în 
„căşeidra modestă a unui țăran. | 

La, stativele aşedate de o parte. ţese stăpîna ca- 
"sei, iar alătură de ea fetița'i.de 15 ani, ocupată ȘI 

ea cu torsul saii cusutul, însoţită de mamă-sa 

cântă, o doină sai hore, ce ar fi 'n stare să 'nduio- 

şeze chiar ş-o inimă de piatră. Când mama voieşte 
+ să dea maxime de vi6ţă copilei sale, o face acâsta, 
cântând, lasă ca o parte din morală să fie ghicită 

_de deştspta,. sa copilă, pentru care privirea sa 
; este sai mângăere sai dojană. 

INN De e vesel, de e trist, poporul cântă; în cântec | 
jîşi găseşte mângâierea, în cântec îşi exprimă 
"bucuria, Cântecele-l însoțesc pretutindeni, la lucru, 
la petreceri, ba chiar şi la, necazuri. Durerea, şi-o 
alină prin doină, tovarășul său nedespărţit, căci: 

Mi-o făcut maica gura, . 

De cum-va m'olă străina .
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Să mă stîmpăr cu dînsa; 

De-oii cădea!n vo casă grea, 
Să-mi sțimpăr irma-cu ea; | 

_De-oTă cădea în v'un loc r&ă, 

„_Să'mi stîmpăr sufletu măă. 

Dar sunt şi multe obiceiuri legate de visța omu- 

lui incult, el nu se pote opri dea le observa: căci 
alt-minteri viaţa nu i s'ar scurge 'n regulă. Crede 

Românul în multe din cele ce i le spun 6menii 'n-: 
vătaţi, dar totuşi el ţine la, „cum sa pomenil“. 

“Nu-l întreba de ce face aşa şi nu altfel, căci. numai 
" «aȘa Nă-am pomenit» îi va, fi răspunsul. 

Apoi mai crede şi'n-cele ce'i spune popa, căci 

de ! popa e omul lui Dumnezei, dar asta nu-l îm- 

pedică de a formula idea: „cândj juca, sfânta 

turcă (brezaia) maă frumos, aduce dracu pe popa 

cu crucea“. 

Dar a descrie tâte acestea, conăeiul meu încă, 

sfiicios, nici pâte, nici se încercă, căci palidă. 

n
 

ar fi icâna, ce ar putea să o dea el despre viâţain- - 
telectuală şi morală: a poporului, în raport, cu vioi- 

ciunea, ei naturală. 

“Cine va avea ochi de vădut, va vedea poporul 

aşa, cum ni se presentă în producţiunile sale, nu-l 

va, rădica nici în slava, cerului, nici îl va, desconsi- 

dera, ca ceva, netrebnic. Apoi dacă ar fi să, 'compa- 
 zăm clasa e aşa, disă cultă cu cea .incultă, câţi in-| 

capabili sînt printre cei cu carte, şi câte capete! 

gânditore şi poete, câte inimi nobile sînt printre! |



) 
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"ceialalți, având unica vină de a se fi născut din 

“părinţi săruci ! 

Scopul mai este de a ai la ivâlă rînd pe rînd 

tot produsul intelectual, ce se pâte constata în 

comuna Ripa-de-jos, locul mei natal, fie acest pro- 
dus proțriti local sai importat 

A publica aceste producțiuni întocmai cum so 

pronunţă. ar însemna, a face aprâpe, imposibilă, ce- 

tirea, lor, şi dacă mi se va, cere .0 dovadă despre 

acâsta, cititorul n'are. de cât să cănte, la, , sfirşit 

în Apendice şi să vadă, unde aș fi ajuns cu un ast- 

fel de metod. Să fie însă sigur, ori cine că alt ceva, 

n'am schimbat nemica, . chiar ȘI pronunția am 

păstrat-o acolo, unde nu sa produs prin acâsta o 

dificultate în! înțeles. Cât, „pentru interesul lin- 

guistie pe tăr&m' fonetic, modelul de pronunție dat 

la sfirşitul! acestei colecţiuni, vă, suplini ceea ce ar 

trebui să se găs6scă, în întrega colecţie. | 

Dar încă ceva. 

Cetitorul, ori de ce vristă şi ori de ce sex ar fi 

nu va. „scăpa din vedere, că poporul ni se presentă, 

aşa cum este, şi nu, mascat, deci nu'! va, condam- 
na când va găsi la el poesidre ca, : “următârea ; : 

„. Copiliţa, bate-o Doamne . 
Cum se culcă? n lo adârme; _ 

Copilaşu lîngă ea a 
Face cu însa: ce, vrea. 

saă : Câtui MOȘU de bătrîn 
"'Tot ar mînca, măr din sin. | 

Chiar dacă am vrea „Să numim acest mod. de
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concepție realism, va trebui să recunâştem, că e un 

realism moderat, sa în tot cazul destul de delicat -- 
exprimat. - . , 

La, sfirşit sînt, esplicate provincialismele sai cu- | 

vintele mai rari din colecţia de faţă, 

e ra



a | 

DOINE sau HORI



      

Frunză “verde și una, 
“Cine-o zis dinu, atina, a 
“Arsă i-o fost inima!” 
"Ca, și a mea straca; 
Cine-o zis dăinu di' ntio 

Arsă i-o. fost .ca și:mie. :- 

  

Mi-o'făcut maica: gura!" 
De cumvai:m'olă străina, 
Să mă stimpăr cu 'dînsaj; 
De-oiii cădea 'n v'o casă grea 

Să-mi stimpăr irma, cu ea; - 
De-otii cădea înv'on 06 ră; 
Să-mi stimpăr., sufletu ;meii:: 

     
Cântă,! cârită, gură scunipi, 

Că badea; 'cu'“drag te- ascultă. ! 
' i 

Gura ride, 'că-i'nebună; ! ::



a
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Inima plinge de sună; 
Gura ride, că-i buiacă, 

Inima plinge de 'nnecă. 
Inimă sup&răci6să, 

Ce ţi-aş da să fil vot6să? 
De mi-ai da bunu lumii, 

Io vol6să n'am de-a fi, 
Că-s aprâpe de năcaz 
Ca năframa de obraz, 

Că-s aprope de mult răi 

Ca obrazu de chindei, 
+ Şi-ş aprope de urit 

Ca picioru de pămint. 

Cântă-și putu cucului - 
In vîrvuțu muntelui : 
D'aşa cântă de cu jele, 
De frunza din. codru mere, 

| D'aşa cântă de frumos, . 
| De pică frunza pe jos. ... 

- 

.s 

! Sus la vîrvu nucului  - 
: Cântă pulu cuculur; 
Mal în jos în crângurele 
Cântă două păsărele ; -. 
Mai în jos cătră tulpină |, 
Cânt'o păsărea. străină... 
Așa căntă de cu milă:, ..
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Frunza, larba pică 'm tină ; 

Aşa cântă de frumos: 
Frunza, iarba, pică jos, 
S-aşa cântă de cu jele: 
Stă Dunărea n loc nu mere. 

-. 
d. 

Cântă cucu de trel. zile 
„Pi: de-asupra de pădure 
Şi nare unde se. pune. 
Da s'o pus pe-on ciung uscat 
Şi cântă de-a meii bănat, 
Şi s'o pus pe-o rămurea - 

Si cântă de; jelea mea. 
i" 
.. 

Cucule, penă galbină, - 

lo mă culc, tu mă legână; 

Da mă lâgănă frumos, . - 

Să nu „cad din legăn jos, 

Că fo aşa-s învățat 

Să mă culc tot legănat. 

* 

.. 

Piste Mureş este- -on tău 

Ard: dâue lumini de săi, 

Ziua” plouă, n6ptea, ninge, 

Nu le pote nime stinge, 

Făr inima mea, când plânge. 

>. 

pa
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Cine nu-i mâncat de rele, 

La, ce toc cântă de jele, 

Ca lui hore nu: -Ă mal mere! 

Să: mă. lesă, să cânt că, 

Că o- s mâncat de mult” răi 

Și de jele tot.mereti. 

Păsăruică cu cunună, . 
Nu “cânta: n6ptea .pe.lună, 
C'a-'mea inimă nui bună; | 
Că-ă “legată cu 'curele, 

Mâncati :de multe rele, : 
Ca iarba, de pietricele ; | 
Mâncată de mulți păgâni, 
Ca iarba; de boi bătrâni ; 
ȘI-L imâncată de mulţi răj, 
Ca iarba -de..bicășol; 
ȘI-I. mânecată de. dușmani, - 
Ca iarba de bolovani. - ..: 

RI Pta aa Io 

NE i 

.. 

De- -ar, fi daţ de. Dumnezeii,, 
Să fi ars legănul, mei, 
In care „m'am. legiinat că, 
Să nu. legine nime, 
Să „Arasă rele ca „mine. 

pi 
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Săracă inima. mea, 
Mult înnstă 'm voie rea- 
Ca şopirla 'm iarbă grea. 

- Sărac sutleţelu mei, 
Mult înnctă 'n sânge reit 
Ca șerpele în dudăii. 

- 

= ... 

Săracu binele mei, 
Cum s'o 'nnecat într'on tău! 

“Tău o fost cam afund, 

Nu mai: am bine mai mult.. 

. 

Sărace bine di demult, | 

Mult me mir, ce te-am făcut, 

Că în tîrg nu te-am vindut, 

In erişmă nu te-am. beut. 

- Doară de 'te-am 'sămănat': “ 

Holdiţă de grîă curat, 
Și holda-o-am săcerat, 
„Și griu l-am pus în cară, 
Ş-a mei bine-o ars: cu pară, 

Și griu l-am pus în stog, 

, 
S-a meit bine-o ars cu foc. 

- 

a. 

Focu te ardă de lume, 
Dacă nu mi-ai putut spune 

-La ge masă mi-i mai pune! Pt Ra 

  

    

    

   
  

Ti TE 
PE eItO “E Ca 

PA TE CaSIDASA 
ri 

 NQuoungăi   
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La masă de lemn. do brad, 

Să trăesc tot cu bănat;: 
La masă de lemn de tei, 

Suptrată-s până peiu; 

La masă de lemn de rug, 
Să nu am bine mai mult. 

Al meii dor ş-al meit bănat 

Pare că l-am sămănat 

Pin grădină p'ingă gard; 

Al meii dor ş-al mei urit 

Pare că l-am resădit 
Pin grădină p'ingă rit. 

Trage mândră și ghiceşte, 
De ce codru 'ngălbinieşte, 
Voinic tînăr bătrineşte. 
De urit, mâncă-l-ar para, 
lo m'am gălbenit ca, ciara, 
De urit, mânca-l-ar focu; 
Io m'am gălbenit ca socu. 

* 

.. 

Pină-i omu tinerel 
Nu mai şti doru deel; 
Dacă omu 'mbătrâneşte 
Doru şi jelea-l găseşte, 

e 
..
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Ardă-te focu năcaz 

De tînăr copil te-am 'tras; 

Să te tragă ori şi cine 
De tintr copil ca, mine. 
Nu te-am tras ca un copil, 
Ci te-am tras ca un bătrin. 

“Cine m'o dat dorului 

Zică 'm frunza bobului 

In ferestra boldului; | 
Fie-i trupu cât un pal, 
Sutletu să-i mergă în ralii. 

Apoi cine m'o dat jâlii 
Zică 'n frunza cotinil 

In ferâsta temniţil; 
Fie-i trupu cât un brad, 
Sufletu să-i mârgă *n tad. 

. 
.. 

„Omu, care-i supărat, 
Se cunâște pe călcat; 
Omu, care-i năcăjit, 

Se cunâște pe pășit: 
Că îi pașu mărunțel 
Și n&cazu-i după el. ! 

- 

as 

Pasăre, galbenă'n cioc, 

Râu mi-ai cântat de noroc! 

Pi
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De ţ-ar pica ciocul” tăi, 

Pe cum mi-ai cântat de r&ii. 

Că toată, viaţa mea, 
Mi-ai cântat să-mi fie rea; 

Si toate. zilile mele,. .;. 

Mi-ai cântat să-mi [ie rele. 
De te-ar bate D-zeu, 
Când îi cloci m cuibul t&ii.. 
Când vei vrea puii să-i scoţi, 

Să ţii mânce corbil toți. 
De-ași ști ce pasăre ești, 
Nu te-ași lăsa să trăeşti; 

Pin pene te: -ași săgeta, 

Şi la vulturi te-aşi țipa. | 
Stiu, că nu ești prepeliţă, 
Nici mierlă, nici porumbiţă, 

Ci-o pasăre ticălosă Si 
Și o pupăză scârbosii, E 

. 
a. 

Supărata mea, inimă, 

Nu văd lumea, făr tot tină;, 

Supărata mea viță, N | 
Nu văd s6re făr tot csţă, 
Ie-te eâţă, negură, 

Di pe par, di Pe, nuca, + 
Di pe inimuţa mai 

- 
.. 

Vai de mine mult dor 'due, 
.
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Colea sera când mă cule;. 

Dimineţa când mă scol 
Cu trupșorul plin «de dor, 

Plin de dor și de marghiol. 
. 

“ .. 

Du-te dor cu dorurile. 

La 'Ţigani cu corturile, 

„Că "Ţiganii umblă mult | 

Şi. te-or cheltui curînd, 

Țiganii umblă pe sate 
Și te-or vinde pe bucate. - 

a 

- 

Du-te dor, pînă ce-i nor, 
“Că dacă s'o 'nstrina, 
Mai departe te-olit mâna. 

. 
a. 

Duce- -m'aș şi nu stiti drumu, 
Da m'a 'nvăţa uritulu, 

Da urîtu și cu doru, 

Cala 'mbătrîneşte omu. î 
"Arqă-l focu de urit, : - 
Rea bâo fost pe pămînt 
Bolă fără credămînt, 

Ardă-te focu cârtelă 

Bâlă fără socotelă. ... 
i 

.. 

Săraci ochişorii. mei, SS 
Multă lume văd « cu: &, 

«i;
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Dar nu sînt 6meni de-al mei 

Făr tot negri strâinei. 

. 
.. 

Focu te ardă străin 

- De ţi-aşi face apa vin, 

Nu-ţi mai fac vola deplin; 
De ţi-ași face apa bere, 
Nu-ţi mai fac pe-a ta plăcere. 

. 

.. 

Fie pita cât de-arară, 

Tot mai bună 'ntr'a mea ţară; 

Fie pita cât de rea, 

"Tot mai bună 'n ţara mea. 

. 
.. 

„Fie pita cât ds bună, | 

“Dacă-s, în” ţară străină, 
Nu mai, mere la inimă. 

Săracă străinătate, 
Mi-ai fost sori, mi-ai fost frate 
Și-mi vei fi pînă la mârte! 

i 
+: 

.. 

Audit-am, audit, 
Audit-am din bătrîni, 
Că-i răi dâmne la străini. 
Da io demne n'am credut
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Pină m'am dus şam vădut: 
Străinii s'o pus la cină, 
Io li-s feşnic și lumină; . 

Dacă, gată de einat, 
Io am blide de spălat 

“Şi paturi de scuturat 

Si copil de legănat. 

Pare-i bine ia străin, 

Când mt vede, că suspin, 

Căi rămâne blidu plin. . 

. 
.. 

Streină-s demne, străină: 

Ca ş-o îl6re 'ntr'o grădină; 
Neplivită, ne 'ngrădită, 

De nime nestăpânită. 

N'are frați să o "'ngrădâscă 
Nici surori să o plivescă. 

“a. , “ , “ 

| Jălui-m-aş și n'am cui, 

Jălui-m-aș codrului. | 

D'a vini primăvara 

S-or răsări pepinii 

"Si m-olt jălui la ei 

Ca la frăţiorii mei; - 
. S-or răsări floricele, 

Si m'otă jălui la ele: 

Ca la surorile mele.
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Fă-mE domne, ce mii face: 

Fă-mă& pasere de-argint, 

Să zbor. la maica n pămint. 

Maicii să mă jtluiesc, 

Cu streinil cum trăiesc; 

lau cuțitu să--mi tată pită, 

Lacrămile jos îmi pică; 
Merg la vatră s'o prăjesc, 

De lacrimi do-abea-o zăresc: 

Merg la cofă să mi-o'mmoiii, 

Lacrimile merg povolil. 

.. 
. 

Așa-s dâmne, de străină: 
Trec prin apă nu mă mână; 

Așa-s d6rine de săracă, 
Tree, prin apă nu mt 'nnccă. 

M'o făcut maica făcut 

Pe r&zoru inului, 

Pe sama străinului; 

Pe r&zoru Yazului, 

Pc sama ntcazului. .. 

«tt Ei - 

a. 

Taci, taci, taci” inima mea, 
“Trandafir trumos, 

Nu-ţi mal face vole rea, - i 
Trandafir frumos, 

Că nu-i tei cât lumea, 
Trandafir frumos, 1) 

1) Se repetă la fie care vers.
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Câ-l trăi o zi sati două 
Și ti-i topi ca ș-o rouă. 

- Mult mă 'ntrebă inima, 
Bine mi-i mie sai ba. 
lo zic ză, că nu mii rti, 
Lacrămile-mi curg părăă. 
lo de lacrămi nu bag samă. 
Că le şterg cu fast, năframă, 

Dar mi milă de obraz, 

Că rămîne îript și ars. 
Şi când aud zicând mami, 

„Inima mi să destramă, 

Să rupe ca.o năframă; 
„Şi'când. aud zicând tată, 
Inima mi s& desparte: 

Şi când aud zicând frate, 

Inima m mine se zbate. 

+ 
.. 

 Creşteţi flori! cât gardurile: 
Şi mfundaţi pîrlazurile; 
Cresteţi flori şi înfloriți, 
Că mie nu-mi trebuii. 
Dragile mele surori, 

Pliviţi-mi, șa mele flori; 

„Le pliviți şi le udaţi, 
Dac'or creşte, le purtați. | 

“Trandafir verde 'n cărare,.
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Răsădit de fată mare, 

S'o trudit și l'o "'nsrădit, 

_Să fie de sărbători 
La, fete și la ficiori. 

. 

.. 

Bate vintu pintre bradi, 

Vine-mi doru di la fraţi, 

Bate vintu pintre flori, 

Vine-mi dor di la surori. 
Bate vintu, uscă calca, 

Vine-mi doru din Italia; 

Bate vintu uscă tina, 
„Vine-mi dor din Bucovina. 

. 

Maică la, inima mea 
Este-on ghem de voie rea: 

Câtu-i lumea nu se ia. 

De se Ia când-va v'odată, 
Inima-i tot supărată. 

- 

Așa-mi vine câte-o dată, N 
Să mă sul în. munţi cu piatră 
acolo să Mor îndată; 

Așa. -mi vine une ori, . 

“Să mă suiii 'n munţi cu flori 

Șacolo "'ndată să mor. . 

. 
. .
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Maică, măiculuța, mea, 
lo m& duc în ţări străine, 

Unde nu cunosc pe nime 

Numai frunza și Yarba, . 

Că-i peste tâtă lumea, 

Numai iarba și pămintu 
Si mă mânecă destul gându. 

. 

+. 

Mulduviţă, apă lină, 
Treci-mă 'n ţară străină. 
Mulduviţă apă rece, 
Desculţa-m'olii și te-oiti trece, 

Cu irmuţa ruptă 'n zece; 
Desculţa-molii d'un picior, 

"Dâr” te-olii “trece mal uşor 
Cu irma plină de dor; 

" Desculţa-moiii de- -amândâuă, 

Dor” te-oiii trece ca șo r6uă 
. 

Cu irmuţa ruptă 'n două. 

* 

sa. 

Cine n'are noroc n'are 
De' cum naşte până more, 

Nici io noroc n'am avut 
„De când maica m'o făcut. 

. | 

Nu știi maică -locu-i râu, 
Ori noroc n'am avut ei.
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Câte polobâce 'n lume, 

“T6te at norocuri bune, 

Numai io, fi6re de soc, 

N'am avut nici un noroc, . 
„Să fii cu maica 'ntr'un loc. 

N'avui parte, nici tienâlă, 
Să fii cu maica 'ntr'o ţară. 

- 

.. 

„De-ar fi drumu ca palma, 
Duce-m'ași pîn' la maica; 
Da drumui cu rădăcini, 

Nu pociii mere de străini, 
Și drumu cu bolovani, 

Nu. pociii mere de dușmani, 

_Și drumui.cu pietricele, 

Nu pociii mere de căţele. 

Pădurice dâsă ești, 

„Măicuţă departe eşti. 

Pădurice te-oiu tăia, 

„D6ră maică te-olii videa. 
: De s'ar face dâlu rât, 

Să văd de unde- -am vinit. 

Vom face secure nâuă 

Ș-om tăla deluţumn două 

Şi ne-om vedea amândâuă. 
i
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Spusu-ţi-am măicuţă, spus, ; 

Să-ţi pui măr dulce "n grădină, 

Să mă dal să-ți fiti vecină. 
Maică nu m'ai ascultat, 

" Ori cine-va te-o 'nvăţat, 
Să pui tu măr pădureţ 
Să mă dai să nu mă, veci; 

Ori. măicuţă te-aă temut, 
Cori vini după 'mprumut 

„Si nu ţi. oii da mai mult. 

La, alții de-ași fi lucrat 

Si 'mapoi ţi Iaşi fi dat. 
S-ai ținut, maică, ţinut, 
Al ţinut zile;nvîrstate 
Şi mal dat în sat departe, - 

De vii cu desagil ?n “spate - 

Şi cu cizmele 'stricate, 

Şi cu irma. jumătate. 

„x 
î[.[ 

Spusu-ţam măicuţă binc 
Să ţii zile pentru mine. -- 
Să mă dai în' sat cu tine. 
D'ai ţinut zile 'nvristate 

Si m'aă dat în sat departe, 
De vin cu desagii 'm spate: 
Și eu cizmele' stricate. - 

.. 
« 

"Haida maică, de mă vedi,.
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" Până-s holdiţele verdi, 
Că dacă s'or gălbini 

„Vai vini, nu mi-i găsi. 
Cu turtiți, cu mere dulci, 
La ce' maică mal aduci? 
La ce maică m desmerqi 
Cu turtiţi cu mere verdi, 
Că de azi, mâne mă plerdi. 

av 
„a 

"De-aș avea mamă și tată, 

Aş trăi. ca banu *'n ladă. 

Da io n'am. de cât măicuţă 

Şi trăesc ca. cucu 'n frunză. 
Nice cucu n'are casă,. 

Nici mândra ţară alesă. 

| . 

Duce-m'aş și n'aș veni . | 

Să văd cine m'a dori. . . 

Da dori-m-a măicuţa, 
Că l-am rupt inimuţa; 
Da dori-m-a tătuţu, | 
Că l-am rupt sufletuțu; Să 
Da dori-m-or fetile, 
Că le port inelile. |, 

Ș 

* 

a. 

Tot am zis: mă due, m& duc, 
| „Maiouiţa nu m-o crequt.
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Amu mălcuţa mă crede 

Io m& duc, nu m& mat vede. 

Nu-mi! pare rău, că mt duc, 
- Ci-mi pare r&i după plug, 
După plug și după fiere, 

După caru cu tiere, - 

După mândruţile mele. 

- : 
+ 

.. 

Părtuţ cu apă rece 

" Pi la uşa maicii trece. 

Iesă maica să se spele 

Vede că-s lacrămi de-a mele 

„Şi nu se pâte de jele. | 

Ea să şterge pe chindeii, 

Lacrămile-i curg părti. 

Spală-te maică cu ele, 

Că de când m'am măritat, 
Multe lacrimi am vărsat, 

De-ai face fântână 'n sat: 

Fântână cu trei izvâre, 
Cine-o bea din ea să moră. 
Da de-a bea v'on nm de-al meu, 

Să-l ferâscă . Dumnezeu; 

- Da de-a bea altul din sat, 
M6ră necuminecat. 

Nu bate, d&mne, lumea, 
Pin'olă fi ei pe aicea,
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Da dacă m'oiii duce ei, 

Bate-o : domne cât de răi... 

„Nici atunci .n'o bate rău . 
Ca mai fi von nâm de-al mei. 
Nu bate, dâmne, pe nime, 

Dacă m'ai bătut pe mine; 

„Nu bate nici nem de-al mei, 

M'ai bătut pe mine rti. 

Spune-mi maic” adevărat, 

Cu ce apă m'al scăldat? 
„Cu apă, maică, din iaz, 

_Să trăesc tot cu năcâz. 

"Cu'apă de Joi 'sara, 
Să "ncunjur lumea, țara, 
Să trăiesc cu jelca, ta. 

Şi eu apă: din. părăi, 

Să trăiesc maică cu grei 
Şi să trag maică la-r&ă. 

„Maică,  măiculuţa, mea, 
De cât' m-ai făcut o fată, 
Mal” bine-o-stâncă de plată. 

Intr'o margine de baltă : 
Câţi 'drumari pe: drum ori trece, 
Toți să bele apă rece; - 
Pe piatră să hodinescă, 
Măicuţii să-i mulțămiască. 
Apa mare-ar fi vinit, 

Pe mine mar fi miâlit, 

ii
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N'aş mai trăi cu urit; 
Apa mare ar îi 'nturnat, 
Pe mine m'ar fi minat, | 
N'aș mai trăi cu bănat, 

Păstrică din 'alac, 
Nu mă blăstăma să zae, 

- Că m'o blăstămat maica: . 
De-oiii muri, să mor în foc, 
De-oiu trăi, să n'am noroc; 
De-olii muri, să mor în pară, 
De-oiii trăi, să n'am tienclă. 
Răi m'o blăstimat maica: 
Ca de luni dimineaţa 
Pină Simbătă sara 
Tot pe brazda altora. 
Și m'o blăstămat maica: 
Să n'am cină cu lumină, 
Nice prînz cu voie bună 

„Nici amiaz fără năcaz, 
Fără lacrămă pe obraz. 

D Di -: 

.. 

Arqă-l focu cuc de luncă, 
Mie mi-o cântat de ducă 

Și maicii de jele multă. 
Arqă-l focu cuc de șăs, 
Mie mi-o cântat de mers 
Și maicii de 'dor ales.
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Arqă-l focu cuc de vale, 
Mie mi-o cântat de cale 

Și maicii de jele mare. 

De- unde cătana plecă, 

Rămâne casa săracă; 

De unde -cătana mere, 
Rămâne casa cu jele;: 

Rămâne plugu 'n ocol .. 
Și casa, plină de dor; 

Rămâne caru 'ncărcat, 
“Casa plină de bănat; 

Rămâne plugu 'n grădină . 
Si casa plină de milă. 

Cine m 'o luat cătană,, 

N'are-ă ce- și mal da pomană; 

Că pomana și-o dat, 

Când cătană m'o luat ; 

"Și pomana, şi-o pus, 
Când pe mine el-m'o dus. 

Rău mă dâre maică ?n spate 

De pușcă și de hozate;. 
„Rău mă doare. maică "n șele 
De. pușcă și do oţele. | 

x
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Răi m& dore maică 'n piept 
De puşcă şi de bainet. 

Di 
. 

Cântă cucu 'n xirv de șură, 
Merg "voinici la măsură. 

„Cântă cucu ?'n vîrv de pate, 
Merg voinicii la bătafe. 

Cântă cucu Vinerea 

Trec voinicii Dunărea. - 

Of, săracii voinicii, 
Cum. să duc ca, fluturii 
Pe marginea, Dunării: 

Negri ca călugării, 

Blăstămîndu-și părinții, 

Di ce i-o făcut pei, | 

Nu-s negri de feliul lor, 
Că-s: de fica: Neimţilor ; 
Nu:s negri de nespălați, 
Că-s negri de supăraţi. 

a. 

Arqă-te focu birăit,, 
Mult al stat de capul mei, 

Să-mi -pul penă și ciacău, - 

Pune-ai la ficioru tâu! : 

Când ţ-o fi ţie mai drag, * 

Să-l jâre' Nemţu sub ste; 

Când ţ-o' fi ţie mai dulce, 

Să-l jâre Nâmţu pe cruce... 

* 

a...
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Impărate Pavele, 

Unde mii cătanele ? 

Nu le mîna așa tare, 

Că 's'or. trinti la picioare, 
Că-s cătane tinerele 
Şi le'cad armele rele. 

Impărate, împărate, 

Nu mă 'nstr&ina departe, 

Că n'am soră, să mt cate, 
Maica-l slabă, nu mt poate. 

lo mă duc maică cătană, | 
Tu r&mii, de-mi spală haine, 

Spală maică, ce-i spăla, 
"Spală maică năframa. 
Da mi-o spală ?'n lăcrămele, 
Și mi-o uscă 'n gândurele, 
Şi mi-o trimite pe stele. 
Acolo oii fi 'ngropat, . » 

Unde-o sta, steagu plecat. 

Acolo de nu oii fi, 

Da mă cată, maică, cată - 

In compania di'nainte,. 

Că-s cătanile cu minte. 

Acolo de nu oii fi, - 
Da m& cată, maică, cată 

In compania din mijloc,
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Că-s cătane tinerele 
De trece plumbu prin ele 

Ca, pintr'o turmă de miele. 

Acolo de nu oii îi, 

Da mă.cată, maică, cată 
In compania dinapoiti, :: 

Că-s' cătane. de război. 

- 

Frunză verde lasă, lasă, 
In anu șas-zeci-și-șasă 
Mulţi voinici sângele-ș varsă 
Pintru tot nemu de-acasă. . 
Când bătaia s'o început, . 
Nice apă n'am avut, 
Nici lingură de beut. : 
Când 'o fost la, miez-de-n6pte,. 
Vine trupa, nu mai pote ; 

Când de ziuă să crepa, 
Cu furgatul răsuna, - 

Cătanele să 'nșiraii 
Si de foc s& dapucai. 

Si de foc cu puştile 

Umbla plumbi ca muștile. 

„Când era în prânzu mare,” 

Vine-on ginerar. călare 

C'o. companie de cătane. 

Forte frumos .s'0 rugat :- 

. Ginărare, ginărare, 
Lasă-ne să rătălim, 

Că de nu, no toţi pierim.
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-Rătălit-am ră&tălit, 
„Pe-on .şts mândru şi frumos, 

Si ne-am pus cu toții jos. 

Si de-acolo ne-am luat 

* P'ingă satul cel Simvol, 

Nu mai. pociii mere de dor, 

De doru : părinţilor, 
de bănatu fraţilor, 

De jelca măicuţilor. 
Buni părinţi, nu mă doriţi, 
Că fo de astă-zi sînt mort; 

In ziua de Simziene i 

Am murit cu mare jele. 

In loc.de, lumini de stu, 

Nice om. din. satu mei. 

In loc de a trage clopotile, 
Da Nemţu cu tunurile; 
In loc de pînză pe-obraz, 
Numa morte cu n&caz.. 
In, loc de, „popă la mormînt, 

Corbii croncăneaii în vint. 

.. e. 
.. 

Arqă- te focu 'de Nem 
De tînăr m-ai pus la lanţ;: 
De tînăr, făr' de mustâţă, | 
Mi-ai țîpat puşcuţa 'n braţ: 
Na băiete, şi te''nvaţă!. 

. 
..
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O săracile rigute, 
Cum o suit piste munte 

Vre dout- -spre-zece sute. 

Când or vini înapoi, 
“N'or vini numa vo doi.: 

.. 

O săraca cătana, . 

Cind îi vine porunca, 
Cum desculță opinca 

Şi încalță păpucu 
Si ia drumu de-a-lungu.: 

+ 

.. 

De-ar da Dumnezei un foc, 

Să ardă Sibiu tot, | 
Să rămie numai parii, 
Să se bată ginerarii, 

Ginerarii și maiorii, | 

_Cară ai cătunit feciorii. 
. 

4 

> 
ma 

Impărate, nu fi-i grei, 

Când veqi sânge pe ciacăi, 

Vărsat din sulletu meii ?. 

Impărate nu ţi-i jele, Pa 

Când vedi sânge pe, curele, 

"Vărsat din osele mele? 

d 

..
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Pi din jos de Siehișora 
Trage o cătană să mâră; 

- Da trage cu mult nteaz, 
N'are pânză pe obraz, 
Nice scânduri de sălaș, 
Nice lumină de ciară, 

Nici Gmeni dintr'a lui ţară; 
Nice. lumină de sei 

Nici omeni din satu sti 
Site 

- 
.. 

Impărate unguresc, 
Vrut-am să te suduiesc: 

Co mai fost alţi împărați, 

Da n'o cătunit doi fraţi. 

* 

.. 

Cine n'are nici-on dor - 

Trăiește 'n lume Ușor 

lo am-dout dorurâle. 
"Unu a mei șa mândrii mele 
Şi-mi petrec lumea, cu jele. 

. 
.. 

Cine n'are drăguţ drag, 
Câtu-i lumea-i tot biteg. 

lo mă ști singur pe mine, 
Câtu-i lumea nu mi-e bine; 
lo mă văd singur mere, 
Câtu-i lumea mi-i. tot răi.
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Plânge inimuţa 'n mine 
Ca copilu de. trei zile. - 

Copilu plânge. și 'meâtă, 
Inima mea nică o. dată. 

- 
a... 

Bădiţă, de jelea ta 
M& topesc ca cânepa; 
Bădiţă de doru tăi 

ME topesc ca inu 'n tăi. 

. 
a. 

Bădiţă, de doru tăi 

Tare-rini pică părul mei; 
Nu-şt cu ce l'aș pieptâna, 

Dâră el n'o'mai pica. 

Cu penă din Cușma ta, 

C'atuncea nu mi-o pica. 

Bade, struţișor do r6uă, 
Tu mi-al rupt inima "n d6uă. 

“Tu mmik-ai rupt-o, tu mi-o legă, 

Con fir de mătasă negră. 
i 

ML i 

Ochișori negri, cerniţi, 
Luaţi samă ce iubiți, „+ 
Să nu v'aflaţi celuiţi.



Ochişori negri rotaţi, 
Luaţi samă ce luaţi, 
Să nu v'aflaţi înșelaţi. - 
Las .să plângă ochii mei, 
Dacă n'am vădut cu ci! 

Plângeţi ochi și lăcrămaţi, 
Că voi sînteţi vinovaţi, 
Bine samă nu luaţi 

Și vă aflaţi înșelaţi. 
- 

cc. 

Bade, doru tâi ș-al meă, 
Io l'ași face-on loc merci, 
ȘI frumos lași sămâna, 
Și cu drag lasi secera pi 
Și laș face sto în. prao 

Si Vaș îmblăti cu drag 
Și Paș cerne prin sprincene 

_Si Taș da inimii mele, 
Doar i-o trece din durere. 

» - . - 

.. A. 

— Cucule de unde vii? 
— Di la Cluj, di la Sibiă. 
„— Da.de mândra ce mai ştii ? 
— Știu bine că-i sînătâsă, - 
„Şede pe prizmă și câsă. 
Nu știii: câsă ori descâsă, 
Că face fântână * n casă. 

-. 

"Nu-mi lega, matcă, lumea
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Cu cine nu mi-l voia,. 
Ci mi-o l6eă, maică, legă .. . 
C'on fir de mătasă ncoră, 

Cu cine mi-l: lumea dragă; 
C'on fir.de mătasă verde, 
Si cu cine mi se șede. . 

+ 
- 
.. 

Săraci lacrămile mele, 
Mult se varsă cu durere, 
Mult se varsă pintr'on pulii, 

Numile nu-i le spuiii. 

Numile. de i le-aș spune, .. 
Dușmanit capu l-ar pune: 

* 
.. 

Mare-i dealu Bistriţii, 

Mai mare-i doru badi. 

Dealu Bistriţii l-oiit trece, 

Doru badii m'a "petrece. 
Cât îl Bistriţa de mare, 
Num'o cărărușă arc, 
ŞI prundită cu năsip, 

Nu pociii mere de urit. 
Merg surorile la fraţi, 

Nevestile la bărbaţi; .. 

Merg maicile la fiuţi: 

Si fetile la drăguţi.



„ 
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Săracile dragostile 
Piscuesc ca păstrile 

Pi su tote gardurile. - 
Trec pin tina, nu se întină; 

Trec pin apă, nu se "'n6că. 

Uritu, lua-l-ar dracu, 

EI trece pin valea'sa că, 

Strigă vai, că el să 'n6că. 

i. 
m. pe pi, 

Dragostile când îs dragi? 

C6lea vara, când sint frasi. 

Dragostile când îs bune? 

C6lea vara când sînt prune. 

> 

-. 

.. 

Dragostile ' tinerele 
Nu se fac din floricele; 

Ci din buze subțirele,. | 
Din degite cu inele. , 

- Şi din grumazi cu mărg ele. 

Ba 

„ 

.. 

„Gura, mea, din ce-l făcută? 

Din vin roșu:și din turtă: :- 
Cine-i frumos o sărută .: 
Cel urit numa să uită.



4 

Dragostile femeești 

Nu-s făcute cum gândeşti, 

C'alea-s cu valuri drăceşti, 
Te bagă 'n bâle câncști. 

* 

.. 

Dragostea cea femecscă 
Te uscă, te face lască;: 

Te bagă 'n'-b6lă cânâscă. 

.. 
.. 

Frunză verde și una, 

Rea bucată-i dragostea; 

Cine-apuc'a-o 'nvăţa, 
N'are chip de-a-o lăsa, | 

Nici minte ds-a-o purta. : 

. 
d >. 

- Dragostea de lată mare, 
Ca, fasolea din căldare, 
De ce-o iierbi, de ce-i mai tare; 

Dragostea de copiliță 

Ca mierea din stupiniţă, 
Adunată de-albiniţe. — - 

Cum. nu-i doru mare câne, 

Piste multe deluri vine, 

Nicăirea nu s'alină,
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Pină la a mea inimă; 

Nicăirea nu s'așcqă, 
Pină la a mele braţe. 

. 

a. 

Mândră, doru di la tine 

Piste multe deluri .vine, 

Nicăirea nu salină, 

Pină Ja a mea inimă; -- 

-Nicăirea nu s'aședă 
Pină la a mele brațe. 

pa. 

.. 

' Cum nu-i doru mare dor, 

Ca să bagă "n trup de om. 
Nice anu nu-i deplin, 

Când esă doru răcnind 
Și cu mâni și.cu piciore 
Și cu gură grăitore. 
La gură ca, 6menii. - 
Suge iţă, dragu mamii! 

.. 

"Doru meii pi “unde” mere, 
„Nu-i pasăre să-l înșele ; 
Doru mei pi unde- -alergă, 
Nu-i pasăre să-l întrecă, 
Făr" cătană - 'mpărătâscă.:
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Asa zice-on bădișor, 
Că de dor 6rnenii mor. 

Minte badea ca un câne, 

Că de dor nu more nime, 

Că mâre, că n'are zile. 

- 

Frunză verde, mărule, 
Ile-mE 'm braţe dorule 

"Și mă trecă delurile. 

la samă, să nu mă 'nnccl 

Că n'a! bani să mă 'plătești.: 

Și mă treci un deal ascuns, 

N'a ști nime un(d”” n'am dus, 
Făr' or da de min”, că nu-s. 

. 
... 

Lungu-i drumu Clujului, 

Da-i mai lung al dorului. 
Drumu Clujului se gată, 
A dorului nici-odată. 

. 

Pin' cram de nu Yubeam, 

M6 culcam, mă hodineam, 

Dar âcum de când iubesc, - 

M& culc, nu mă hodinesc, 

Pin' cu 'badea m& 'ntâlnesc, 

Dout& vorbe să vorbesc * 
Ş-apoi să mă despărțesc: 

.
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Cine n'are dor pe vale, 

„Nu sti luna când răsare, 

„Nică nâptea câtu-i de mare. 

Cine n'are dor. pe luncă, 

Nu şti luna când se culcă, 

Nici n6ptea câtu-i de lungă. 

. 

.. 

Ce-i mai frumos, domne, 'n lume? 

Cărăruşă pin pădure, 

"Că-ă prundită cu alune, 

Ping" aluni îs stăjărei, 
Pi su. tufe băieţei, 
Pintre tufe clopoței. !. 

+ 

- Pin pădurea rără 'n jos, 
Mere badea ăl frumos: 
Cu caru de odolean, 
Cu boii de măgheran, - . 

Cu butuci de mere dulci, 
Cu rotiţă de turtiţă, 
Cu juguri de scânteuţă 
Cu restce de botcuţă, 

* 

.. 

„Alunel cu crenga, 'n vale, 

Drag mi-i badea cu ținţale; 
Alunel cu aluni multe, 
Drag mi-i badea cu oi multe; 

?
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Mil drag şi cu puținele, 
"Numa fie-a lui ş-a, mele. 

.- 

aj... e 

Dragu-mi-l-a strînge fîn ! 
-Pe c6stă la Sarmantin, |) -: 
Saud riul vojăind : | 
Și badea boii mânând. : 

“Mână bade, boii bine, 
„„.„. “Nu ţinea ochii la mine. - 

Ochii mei îs șălărei. 
Ș-or trece prin boii tăi; 
Ochii mei îs șălari mari, 
Trec prin boi ea dot tălhari, 
Ochii mei îs șălari midi, 

Trec prin boi.ca: doi voinici. 

Fă-m& domne, ce mi-i face, : 

Fă-m& dâmne-o porumbiţă, 
“In ziua, duminecii, o 
“La uşa bisericii, i. 

Când or eși diecil,. 
Să-mi aleg unu din ei, 
Care-o fi mai frumușel, - . 
Care-o fi tras pin inel. 

1 

A i 

o... 

  

1) Un sat lingă Reghinul săsesc.



- Pă-mă dâ&mne, ce mi-i face,: 

Fă-mă baieri de bănuţi * 

“Şi m&- "nșiră peste munţi 

Inaintea oilor, - - ! 

-In calea ciobanilor; 

- Ca ciobanii.să mă vadă, 

Inima "'ntrinșiă să ardă. Si 

..., 

Fă-mă d6mne, ce mii face, 

. Fă-mă viţa rugului, | 

Pe malu păreului,, . 
C'otii crește și m'oitt întinde 
Şi toţi munţii X-oli cuprinde, 

Vasile cu oile: | 
„Si dealu, cu , aprile. 

ai 
: * 

aa 

Am un drăguţ de vălen | 
Cu penă de măgheran. -. 
"Pâna vîntu k-o bătea, - 

"Ochii și gura-i ridea, 

Când el la mine vinea. 
it N p 

- 

iii Du 

Vai de mine reu mi 
Şi lecu' departe mi-i: 

La o tufă de mărar, 

"La bădiţa 'n buzdunar.
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De doru lonului, 

Rupsei lemnu domnului. 

Si l-am pus la revenslă, 

_Dor's'o 'ntârco Ion Yară. 

-. - 

Mult mă mustră tătuţu, 
Că mi-i sărac drăguţu. 
Las să. fie şi sărac, 

Bine că mi-i mie” drag, 

-. Ă Î 

.. 

„De cine mi-i mic dor 
„E departe depărcior: 

Cu oile la izvor. 
„De cine mi-i mie drag 

E departe depărtat - . 
"Cu oile”m dealu lat. 
De cine mi-i mie sete : 
E cu oile 'n făgete. 

% , 
a... 

“"Tu te duci, bade, sărace, 
Io cu doru tăi ce-oiiti face? 
Tu mândruță-i face bine, 

Că mai sint voinici ca mine. 

Fie bade „câți trunza, 

Dacă nu ești duraniata, 
'. Fie câţi peşti într'on tă, ! 
"Dacă nu-s pe plăcu mei ! 

* 

aa:
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Păcurar cu lance, 
Dă oile ?n coce, 

Că-i iarbă de oi. 

"Şi umbră,de noi. | 
Si ni- om fubi amindoi. 

* 

.. 

"Bade de dragostea nâstă 
O 'ntlorit pometu "n costă; 

O 'n florit, da. n'a lega, 

- Pin ce noi nu ne-om lua. 

-— Bădiţă de-a tăă urit, 
_M'aș face (l6re "ntr'on rit. 
—Fă-te mândră, ce ti-i face, 

Că și lo mândră mol face, 
:-- “Un voinie cu e6sa 'n spate, 

S-oii cosi florile tote; . 
Şi te-olii cosi și pe tine . : 
Si te-oiii băga 'n sin la mine. 

.. 
1 

“Dragu mi-i de cătră sară, 
_Că badea pe del coboră, - 

Cu colopu pe-o ureche 
„Cu inima ruptă ?n zece.
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Bade, bădișorule, * 

De ţi-s dragă, bade, dragă, 

Vin la maica de mă cere, 

„Că io după tine-oiti mere. 
De nu, bade, lumea-i largă, 
Ți-Ă găsi alta inot dragă. 

* 

.. 

; 

Mă I6ne, Ionele, . 
Vin'la maica de mă cere! 
De m'a da, de nu m'a da, 
V-otit mere cu D-ta,: N 

Şi-om trece Tirnăva mică 
Și maica n'a şti nimica; . -- 
S-om trece 'Tirnăva mare .: 
S-acolo ni-om cununare. 

--Este-on popă între bradi, - 
Cunună pe. hi scăpaţi, 

“Este-on popă între munţi -: . 
„ Cunună pe hi'pierduţi. -: 

ov. 

Dragu mii păharu plin, 

Badeaţtinăr, nu bătrin. 

Dragu mi-i păharu ras, 
“Badea tîntr,-nu r&mas. 

t . a 

a 

Pe ulița nostă-l jar, 
Am drăguţ ca un păhar; 

,



— 54 — 

„Pe uliţa nostă-i csţă, | 
Am drăguţ fără -musteţă, | 

M& sărută fără greţă, , 

„ Când mă uit, bade, la tine, 
- Ride inimuţa”n mine, 
Când mă uit la casa vâstă, 

Arde pojaru pe. câstă. . 

si 
- 

s. 

'Trimesu- nl-o carte n6u& 

Dintre ţări dintr'amândâuă, 
Cor stringe răgute n6ut. 

Am un drăguţ tinerel, .-. - 

Mi l-or duce şi: pe el. 
Nu-șt' ce-aş face să nu-l ducă. 

Da l-aș tace-on măr gutălă, 
L-aș pune la .căpătilă, 
Da mă tem c'a putrezi 

„ȘI tot cu drăguţ n'otă fi. 

L-otă face- fl6re domnescă.” 

Și l-oTă -pune 'ntr'o: ferestă; 

Când a bate. vînt din jos, +, 
S 'umplă casa de miros. ' 

* 

as 

Cântă turturcua 'n iarbă, 
Trece badea nu mY'ntrebă,. 

Pare .că nu i-am fost dragă.



“Cântă turturâua !n rit, 
Trece badea m'o urit, 

Pare că.nu m'o lubit; 

Trece badea p'ingă mine, 

Pare că nu l-am prins bine. 

Fire-al, bade, ş-ai trăi, -. 

“Mai înveţat a'lubi 
S'amu mă lași a dori! 
M'ai învățat sărutată - 
S'amu m'ai lăsat uitată. 

2 
Ardă-l focu blăst&mat, | 

M'o iubit și m'o lăsat, 
“M'o iubit ca pe-o copilă, 
“Mo lăsat ca, pe:o străină; 
-M'o iubit ca, pe-o cucână,. 

M'o lăsat ca pe-o vădană.. . 
Ardă-l focu blăstemat, ..- 
M'o iubit şi m'o lăsat 

Cu trupşoru "'ngreunat, 

Cu sufletu la păcat; 
Cu braţele'ngreunate, 
Cu sufletu la păcate, 

- 

__ Zi, zi, zi, bădiță'n îrunză, 
- Cum zicea-i ascra 'n buze,
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Pi din sus de grădinuță.” 

Nu știă bade, cum ziceal, 
-.. Că inima, mi-o umpeal. 

* 
a. 

Cucuruz, penușă verde, 
Bădiţă, sprincene negre; 
Negre ţi-s sprincenile, 
Frumsse ți-s nurnile, 
„Că numile i-s Ion, | 
Faţa ta-i față de domn,.. 
ȘI numile ți-s Ilie, . 

- Faţa ta-i scrisă ?n hirtie. 
Ni . 

„ bade, 'cu ilueru, - 
G țoli cosă guleru; i, 
Zi, bade, cu triștia, m 

„ Ca țoli cosă cămașa, 
„"Ţ-oli 'c6s-0 Și ț-otii trimite-o . 
Cu câru cu şasă boi - 
Și cu „ochii cu- -ammindol. 

Ec 

«. 

Măi bădiţă, Gligoraș, 
De ţii trupu drăgălaș, 
“Hal la NO să-ți dati sălaș; 
De ţi-i trupu' uricios, 

"la deumu, pe- aicea n jos! r. 

i 
-..



  

- Du- te ”ncolo, vino 'n' câce, N 
“Așagă- te, nu-mi da pace!EA i 
MI-I urit bade de tine 
Da-mi, place ce faci cu mine. 

. 

„.... A 

Cucuruz, penușă lungă, 
Doru meă bade te-ajungă. | 
Mi te-ajunsă doru mei 

„In crișmă, la făgădăii, 

Unde-o [i locu mai râi, 
“Sara desculțindu-te,  -:: 
La cină puindu-te;: :: 
Să 'pui lingura pe blid . 
Și tu să te lași: de cină, în 

„Să suspini di la inimă, -: 
“Să-ţi aduci -bădiţă-âminte, 
Că-i blăstăm de 6re unde. 
Nu-i blăstăm “di la: măicuţă, 
„Ci blăstăm di'la drăguță. 

i 

Pintru badea: dinie alt săt 

Multe lacrămi' am vărsat, 

De-aș face: fîntînă n sat, 

Fintină- cu trei' izvâre, ice 

„Cine-o bea din ea, să moră. 

Da,de-a bea:v'on n6m. de- a mei, 

sul forescă Dumnezeii'; ;



A 

a
 

me
m 

; 
; 
; 
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i 
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Da, de-a bea v'on răi de câne, 

- Să n'ajung'-on. cias cu bine. 
1 

...- 

N Bade; spiculuţ de griii, 
Vrut-aș fi să nu te ştii, 
Că de când te ştii.pe tine, 

“Nu-mi, mat! trebuește nime. 

Când treci, bade, pi la noi, 
Pune-ţi clopote.la bol . 
Şi-ţi fă plâznă de mătasă, 
Să te-aud bade, din casă. ., 
De-oti fi mârtă de. bitegă, : 

„Intr'on cot m'oiti rădica „. 

Şi la naica, "oii: ruga . 

Să-mi deschidă, ferâsta - 

Să mă uit la: dumniata. 
ai 

* 

-.. 

"Bade, bădişorule, 
Di la. nof-și pînla voi. | 
Cale. bătută de bol. _ - 

Nu-i bade de,boii tă, 
Că-i. de ochișorii mel. 

Când treci, bade, pi la noi, 
Plângu-mi ochii amindoi:



Da nu plânge ca unu.. 

Că ala ști cei. doru. 

... 

Bădiţă, păr. rătezat, 
Ș-asară te-am. așteptat! 
Tot cu foc şi cu lumină 

Pin'o trecut di la:cină..: 

Dac'am vădut, că nu. vă, 

Pus-am 'doru căpătiiii, | 

“Cu dragostea, mă mvăliii;. - 

Dâmnc, bin'mă: hodiniiii ! .: 
pe 
Aaaa 

i. 

ra 

Frunză verde mărăraș, 

Am drăguţ. păcurăraș: » - 

„Imi aduce sara caş. 

Si jintiță "n :şuștăraş, >: --- 

Dimin€ţa urdă dulce »: 

ȘI-A dat gură și se duce.- 

ami sii 

Pin grădina lul'Ion . 

'Tâte pascrile dorm; . 

Numai! una nare somn, | 

Ci zbâră din pom În pom” 

Și. strigă:. Ion, Ion; ! 

Si: zbâră din crongă n crengă 

Și strigă: I6no dragă !, 
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Frundă verde bradiba, 

Mai iubi-ne-om, bade,-or ba ? 

Ne-am iubi, ne-a fi păcat, 

Ne-am lăsa, nea fi bănat. Î 

Pi din sus de cea erădină, 

Mere-o. tinerea: copilă .! 
Cu drăguţu-ei de mână,. 

“De. mână țiindu-se, . 
Din gură. mustrându-se:.. 
„— Lasă-mă bade de- mână, 
"Să mă bag în cea; grădină, 
Să-mi rup două, trei mlădițe, 

Bosioc și. tămiiţă, i 
Să-mi fac verde cumuniţă 

— Cununiţă cu trifoi, : 

"Nu da gura la slugoi, : 
Ci o dă la cei,cu boi! 
— De cât cu boi şi mucos, 

Mai bine slugă frumos. 
“Om trăi cu buze. MOI, 

"Ca, şi cei.cu șese boi; N 

Ș-om'trăi cu „buze dulci,. 
Ca şi-cei cu şese junci; 
S'om trăi cu. 'sărutate, , 

N Ca Şi cei cu vaci cu lapte. 

a 

Printre două dâluri mari . 
4
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Mere-o fată c'on jindarit; 
Jindariu mere călare, 
Fata mare pe pici6re; 
Jindariu mere cântând, 
Fata mare tot plângând, 
— 'Taci tu fată numai plânge, i 

Că la 'mpărat'om ajunge; | 

La 'mpăratu ne-om băga, 
O sută şi cinck mi-a da 
Şi țoli pleti fetia. 
— Mânca-țar bâla suta, 

Cum mi-ai. mâncat fetia. 

Tu-i fi cătană în ţară, 
L-olii fi fată do ocară; 
Tuii fi cătană în lume, 
L-oiă fi fată de. minune; 
Tu-i fi cătană în sat, 
L-oiii fi tată cu bănat. 

- 

-. 

Bade, struțișor de- argint, 

edi la noi dac' al vinit, 

Să te jor.un jurământ, 

-Cu genunchii la pământ, 
Pentru cine m'al urit? 

Pentr'o flâre d'ingă cale 

Pentru hîda d'ingă vale; 

Pentr'o fl6re Wingă tăi, . 
Pentru .hîda din părăi; 7. 
Pentr'o flsre di pe vă, . 
„Pentru.hai cu ochi verdiă.
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Las bade, să-ți fii urită 
Bine, că nu-s.celuită, 

L.as bade, să nu-ți fiu dragă, 

Bine că-s 'cu mintea 'ntregă. 
Io, frumos m 'oiă'podobi | 

"Si la ulițot of Xeși, | 
Din “pași oki! păși mândruț 

"Din gurolii grăi! blinduţ - 
Si mi-oit cuprinde- on drăguţ. 

De n'a îi, bade, ca tine, 

Fie, bade- -a mea ruşine; 

De nafi ca tin' de "nalt 
Fie bade-a a mei. binat. 

- Ştii tu bade-acum un an, 
Dintr'on măr ne săturam; 

Stii tu, bade,; astă vară, 

Când șădeam pe prizm "afară - 
Ş- amândoi ' mâncam 0 pâr ră? 

Acum 'de- -am avea, cu sacu, 

“Nu ne: am da: unu la altu. 

EDER sa. ii 

Măruţ TOŞU, pădureţ, : - a 
Badea-i! “nalt și albineţ, | 

„Cu trei” rînduri de păr, creţ.. 
Pi de- -0 parte c'on rînd: verde, 

Rău mă tem, că mi oii pierde,
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Că l-am mai pierdut odată 
Si l-am găsit la o fată. 

ia 

Ochi ca la, tine Simi6ne, 

Nu veci nică în tîrg la domne, 

Nici: în tirg, nici în oraș, 

"Unde dai bant pe 'sălaș, - 
Făr'departe 'n Bălgărat, 
La un ficior de "'mpărat.. 
Nici aceia nu-s așa, 
Fără samenă de-abea... 

12 i E i : 

. * E 
i ste E sai 

Frunză verde“de dudăi,. .. 

Mult mă mir de unde-s eu! 

Di la ritu cu Sasţiu 
Di-unde „paște cucu inu 

Si pupăza, cănepa, 

“De. n'am îarna ce lucra, 

. Fi mă  Yubesc cu badea. 
Ei 

Da 

"Bădișoru trece. lunca, . 

Io-i cunosc urma, şi duca, 

Bădișoru trece ștsu, 
lo-i cunosc urma, și mersu ; 

Bădișoru trece! “delu, - 

lo-i cunosc urma și calu.
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Bădișoru trece valea, 
Io-i cunosc urma, și calea. . 

- 

.s. - 

Beuaş vin cu rujmalin | 

R-aș, dormi la badea "n sin. 

B6uaș vin cu Yarbă ereţă, 
Ș-aș dormi la badea n braţe. 

. , , - a. 

Zisai, bade, zisai, câne,. 
Că n'ai dragă ca. pe mine. 

„Da io bine m'am purtat , 
Şi cu hida, te-am aflat, 

Ducând'o la făgădăii 

Si-i daă vin în butu meii. 
Dîndu-i vin cu feria, E 
Ai gîndit, că, Voli crepa. 
Dă-i bade, ce ai la casă, 

Mie de-ahata nu-mi pasă, 
-Că-s tînără și frumâsă. 

- Num”. on deget ori întinde 

Cinci şi șase mi-oiii cuprinde. 
De n'or fi, bade, ca tine, 
Fie bade-a mea, ruşine. 

. N 

a... 

Pipărușă cu piper, 

Vină, „bade "n tote sări,
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Nu lăsa sara uitată 
Și gura, nesărutată, 

. 

Io lubesc,- mica. iubește, 
Casa ni să pustiește. 
De-ar Iubi și. tatăl mei, 
Ni-ar cădea, casa "n părău: 

. 
-. 

M'o minat maica la. vie,. 

Să-mi culeg măgheran mie ; 
Măgheran di cel albuţ, 

Să-mi fac până la drăguţ. 
La drăguţ nu-i trebe până, 
Că mi-l-o luat cătană. 

Când bătea, ceasu la unu, 

"Eram gata ca, peunu. LII 

“Când bătea, ciasu la: doi, 

„Ne: Yubeam bade-amindoi. 

- 
..+ 

Peteluţi 'n colopaș, 
-Drăguţu mi-i dus la Blaj. 
Nu s'o dus să nu ral vie, 
Că s'o dus să nveţe a serie. 
Tot a 'scrie ş-a "nvăţa, pi
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Dac' a vini m'a lua. ': 

De nu m'a lua pe. mine, 

M'oiti duce din jos de moră 
"S-olii face badii să mâră. 
Nici să. moră, nică să .peie, 

Făr să vie să mt i6le;. 

Nice să moră de tot, 
Fir, să vie să-l mai vtd. 

. 

.. 

Pe cruce de lenin: de brad, 

C'al mei drăguţ nu-i în sat ; 
Nici în sat, nici în.0raș, 

Fără ia şeâlă la Blaj. ., 

- 
. 

Frunză verde bujorel, 
Am un drăguţ tinerel, 

Nu știii ce-oiii face cu el. 

Da V'aş da la mănăstire, 

Nu mă 'ndur că-i prea subțire. 

Si l-aş da, maică, la Blaj, 
Nu mă 'ndur că-i prea, cinaș. 

* 

.. 

Bădiţă cu cușma.lungă, .- 
Nu ţinea, doruţu “n pungă, 

Ci îl ţipă piste oi, . 
- Vină sara 'n sat la noi;
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Si i ţipă. piste, sterpe, 

Vină sara 'n sat la fete. 

Maică, ca, drăguţu mei, 

Nu-i nici fată de birăii : o 
La orumază năframă notă, 

Când îl văd mi-i lunca dragă; 
Pi din sus de. ochișori, 

Năframă cusută cu flori, 
Pi din jos de gurișoară, 

Năfimuţii micrioră Si 

- Câtu-i oraşu de mare 
Nu-i curte c'a dumitale : 

“Pi din sus'cu tirnăţue, 

La ferești _î 
"Cu flori domneşti, 

Pila ui 

Cu flori de ruji, 
Pe cuiere si alin 
“Pe masă-o cupă de vin, 
Dumitale să ţ-o 'mchin. 

Di 

pe, 

Bade, :de 'ţi-s dragă tare; 
Altmintrele-a-mi umblă 'n cale.
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Că și io, bade,- -ofă umbla, 

Rujă albă 'n “calea ta. - 

. 

a. 

Păsăruică di pe plute, 

Spune lui Ion din curte : . 

Pe Dumineca, ce vine, 

Să-și răteză, pâna bine, 
Să vină sara la mine, Si 

. 
„a. 

Spune-mi bade, cum ţ-ai pus 
Penă roşie de ruj! . | 
Că şi fo bade, mi-olă pune 

"Până lată de mușcată, 

Să vii şi la noi vodată. 

- 

.. 

— Fie. “morţii de om drag, 

De mână m-ai dus la Yad! 

— Ba to nu te-am dus de mână, 

Cai mers tu de vele bună. 
Crișcă adu și mă cere, . 
Fără badea nu pot mere ; 
Crișcă Yadu să m'apuce, 
Fără badea nu molii duce. 
Nici cu badea nu m'otii duce 

Făr' o bute de vin dulce. 
Și cu una de vinars 

Să-mi. mai trâcă de nicaz. -
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Măi bădiţă, bădişor, | 

Când îi mere într'alt sat, 

Nu-ţi lega murgu de gard, 

Nu intra 'n casă nechemat, 

Nu bea păhar ne "'nchinat ! 
Că de-asupra:i beutură,: * 
De desuptu-i mătrăgună, 
Mătrăoună cu otravă, 
Ca să- & fie hida dragă. 

- 
.. 

Maică, miăiculuța mca, 

De mi-l da după, om drag, 

Sapte sărindare- -ți fac. 

De mi-i da dup” on urit 

Blăstăma-te-oti și 'n pămînt. 

-- 
... 

Frunză verde, calapăr, : 
De m'aş face fată 'n păr, 
Vai, vai, vai voinic ar fi . 

Cine m'ar mai: celui, . 

Că badea voinic o; fost - 
Și din fire că m'o.scos. 

... 
.. 

Ochii negri de birăi, 

EI mă chiamă în făgădăti 
Si-mi daă vin numai să bei;
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Birăiţa, şede-acasă 

Şi-i uscată ca o l6să. 

-Birău Waci, din sat, 
Ce năframă mi-o. luat !: 

Dac'ar şti birăiţa,. 

Ar aprinde ulița. . 

” 
= 

a. 

Du-te, bade, cu norii, 

Si vină când te-olii dori. .. 

Du-te, bade, cu bezna, 
Și vină când terolii chema. 

. 
.. 

Bădiță di la Săcal, 
Nu 'nșela murgu 'nzădar; 
Bădiţă di la Ripa, | 
Nu "'nșela murgu 'n geaba, 
Ţie maica nu m'a, da. 

N'are maica: şapte fete, - 
- Să-mă deie la poiede. 
ME are numai pe mine 

Si m'o da unde-o fi bine. 

* 

- —Cine-ascultă la ferestă? 
— Trandafir penă domnâscă. 

„ Slobodi-l măicuţă 'n casă, .



4 
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C'aiară plâuă de varsă; 

Care picur, unde pică, 

Cămașa i să despică 
Și pielea ţi să beşică. - 

Du-te bade ?'n pribegit, 

Că nu mi-i de-a ttu iubit, 

Că de-a cui iubit mi-o fost - 
S'o dus şi fară s'o 'ntors; | 

Şi de-a, cui iubit mi-a fi, 
Sa duce șia veni... 

.u i 
pia 

». a... 

Bade, clop împetelat, 

Multe suflete-aă stricat. 
Acum vrei să strici ș-al mei, 

Nu te .rabde Dumnezei. 

e 
.. 

Nu gândi, bade, că-mi placi, 

Că numai păcate-ţi faci. 
Nu gândi, că-mi trebuești, 

Că numai păcătuești. 

1, 
+ 
a. 

LI 

Galiţie, ţară pustie, 
Lasă pe badea să vie, 
Că s'o copt strugurii n vie 
Si s'o 'nvâţat cidrele
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Si tot cară bâbele. 

„So 'nvâțat o porumbiţăy 
Și tot cară câte-o viță. 
S'o "'nvăţat un porumbaș, 

“Cară câte-on struguraş. 

S'o 'nvăţat o crâncă nâgră 
Și cară cu via 'ntregă. . 

- 
a. 

“Frunză “verde rujmalin, 

ME chemă, domnii la vin, 

Să mă puie după masă: 
Îmi dai vin, că lo-s frumâsă. . 

Îmi dati vin cu larbă creță 
„Și mă ţin domnii pe.braţe. 

.. 

Câte hide și ciumâse 
“Pe mine îs măni6se, 

Pin'ce mi-i faţa trumâsă. . 
lo le-ofii spune- -adevărat,: 
Cu ce apă m'am spălat: 

Cu apă de: Joi sara, - -. 
Cu sopon di la badea; 
Cu apă do doi griţari, 
Cu sopon di la ciobani; 
Cu apă de doi bănuți, 
Cu sopon di la drăguţ. - 

7
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Pin dumbravă trece voii, 

Frunză” verde rumpe-ie-otii 

La badea trimite-te-oiii, 

Să vadă că fo-l jelese - 
In trei luni.cu trei cununi, 

In trei-zeci de. săptămîni. 

Cu trei-zeci: de ibovnici. 

* 

Bădiţa cu cușmă nsoră, 

Sede.'n dilmă: şi” m 'ntrâbă: 
Fostu-i-am v'o.dată dragă ? 

Io-i respund din trandafir, : . 
Că i-am fost doi ani deplin. 
EL strigă din trandafir, 

Să-i mai fiii doi ani deplin. 
lo respund „lin măgheran, 

Că nu i-oli mai fi șuhan.. 

dur, zur, zur. Cu ehiocel; | 
III Sultojelule, ) 

Voi tăccţi, nu zurăiţi, . 

Că de-abea vam. adormit. 

Sub butuc.putregăios 

Şede Ion mănios.. 
Sai Măriucă de-l sărută, 

Că de nu l-i săruta 

Bani în pungă nu- i „biga, 

1) Se repetă ia fie-care vers. :: -:
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Ci-i băga un sloiii de ghicţă, 
De ţa fi mai mare grcţă. 

Drag mi-i numele Ion, 
Gligore şi: Simion. 

Drag mi-l numile Ilie 
Gligore și Zaharie. 

Tarbă verde su. părete, 

Drăguţu cu hida-mi șede. 

"Las'să șadă s'o, iubescă, 

Nu mai să nu-și binuiescă.: 

t . 

Tu bădiț-așai gândit, * 
Că Yo-s flâre de găsit : 
'Ție. de ciufuluit. 
Da, io-s fl6rea tlorilor, 

DrăguţaBficiorilor ; -. 

:Si-la mari, şi la mai mică 
Si la 'steguri de voinici, : 

“Și la mici și la mat mar: - 
Și la steguri-de:căprari. 

.. 
e 

Poruncitu-mi-o-lon . 
Di Va, lul' batalion : 
“Să-i fac penă. de bitron.
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Io-l făcu peniță verde, 
N'am pe cine i-o .trimete. 

"'Trimete-o-aș pe sfinta lună: 
Sfinta lună-i jumătate,  ; - 
Nu X-a spune cu dreptate. : 

Trimete-olii pe stintu. sâre: 
Slintu sâre- rotunjor 
Și I-a duce-o mai cu dor. 

Mînă-ș domnii slugile, 

Să-mi deschid ei ușile, 
Să-mi trimit ei buzile, 

Da, ei ză n'am nebunit, 

Să le trimit pe-on vinit; 
- Dă eu ză n'am căpiat, 
Să:le trimit pe:on bătat. 

„Da ei, zăă că n'am turbat, 
Să le trimit pe-on minat: 
Vie-și domnu slujilor, 

"Că şti: treba uşilor * 
Și duleâţa, buzilor. 

.. 
atita 

— Intârce, bade, nu te duce, 
"Că te-oit scălda 'n lapte dulce. 
— De .m'aj scălda tot în unt, 
Unde-am pus sându mă duc; 
De m'af scălda, tot, în bere: 

- Unde-am pus gându olii mere. -
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Io iubi-m-aș cu badea, 

Da nt-a oblici hida. 
Hida dac'a oblici, 

Ea, pe noi ne-a otrăvi, 

Cu otravă din bolduţ, 

Să nu.mai îmi fl drăguţ,. 

* 

.. 

Drăguţu, “care mi-i drag, 

Nu-mi face _tină la prag; 

Da năl, care mi-i urit, 

Și așara MI-o vinit,. 

C'on. suman pînă "m pămînt, 
Nu-l pociii vedea de urit;. 

Cu cizmele hăşiete, 

Cu buzile drîmboiete. . 

Da s'o,pus la noi pe ladă, 
Mai hîd ochii. să nu-ţi vadă. . 
EL me ţine de mărgele,. - 
Si cere gură cu jele; 

„ Pulă nătrama pe obraz . 

ŞI-L sărăât cu mult ntcaz.. 

ii pc e. 

"Cu drăguţu, carc-l am, 
Norii videa, ralu. şuhan; 

Da cu care Lam. avut, 

Pote că |- -aș fi vădut.:



“ N 

7 

De-aș trai num'atâta, ... 

Să se 'nsâre bădiţa, 
Să văd pe cine-olua. : - 
De-a lua una ca înine, :.. 

Dumnezăii să-i deie bine; -. 

De-a lua-o mai frumâsă,. 
Pice-i carnea di pe 6se; - 

Să-i rămie osu gol, .: 

Cum am rămas ei cu dor, 
Și să-l trecă os pin os. . 
Și carnea pin prizmă ?n jos. 

. ce 

Pin grădina cu cucute 
Ion cu 'drăguţe multe. - 

Pînă vine pi la mine 

Il apucă ziua bine; 
Pină mere pi la tâte 

Il apucă miez-de-n6pte. 
Ea 

a 

Zis-o mama, că mi-a face 
Rochie creţă și mintâie, 
Strajămeşter să mă câie 
Şi maica, să nu mă dâie. 
Zis-o mama, că ml-â,-face 
Rochie şi buibărac -. 

- Şi m'a da dup'on diac. 

o) 

“4
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Măi bădiţă pintru tine 

Dă maica cu lemne 'n mine; 

La fintină na mă mină 

Num'odată *n săptămină,! 
La izvor. is rr 
Numa de. dor, : 
La poiată . e see 

Câte-odată.:» Pt dai 

Pi la noi pe vale 'n sus 
Trandalir cu multe ruj. 

„Da pe ala cin'l-o pus? 

Da bădiţa când s'o dus. 

Da ala cin'l-a purta ?. 

Da. badea .când s'a "'nturna. - 

Pi la .noi,: pe lingă .vale.:”: : 
Mândru măgheran răsare. * 

Da cine l'o sămănat? 

Ciobanii când o plecat.: 

Da, cine l-a răsădi? 

Ciobanii când or vini. - 

ui 
ţ e 

— Măi lânc ș- -al mei drag, 
Inv aţă-mă, ce. să;fac! .. 
— Io mândră te-oiit învăţa : 
Ia-ţi hainele și haida.
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Jo mândruţă te 'nvăţ bine: 

Ia-ţi hainele, hal cu mine. 
Când a fi la pod de vamă, 

Io l-oiii trece, că-s cătană, 
Tu 'rămiă mândră vădană. 

pd 

Bosiloc verde 'n ocol, 

ME Iubii.c'on domnişor; 

Mă fubii cu multă frică 

Şi maica nu ști nimica.» . - 

a... 

Frunză verde doi bănuţi, 

Am avut maic'-on dei ăguţ. 

L-am avut ş-acuma este, 

"Dar so dat după nev coste. . 
Nevestele-s cam hătrine,. 
Sar „putea "lăsa, n rușine; 

Rușinca să le miînînce, . 

Dragostea, să nu n-o strice. - 

Uite maică 'n faţa, lui, 
Că-i ca spuma, laptelui. “ 

Uite maică *n ochii lui, 

Că-s ca d6uă mure negre, 

Rupte dintr'on ruguț verde 

Rei mă tem, că mi loit pierde. 
„Că l-am, mai pierdut odată 
Şi l-am cătat lumea totă. 

Da io pe-el l-am găsit,
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In funduţu Clujului 
Cu '7 mândre de-a lui. 

Poruncit'o, poruncit, 

Bădiţa di la clădit, 
Să-l las dracului iubit. 

Io 'napoi l-am poruncit : 
Pe o-frunză de holbiră, 

Să-mi trimet' o ţir de: gură. 

Poruncit-o, poruncit, 

- Bădiţa din haia ţară, 

Să mă duc că el să 'ns6ră. 
„Io 'napoi i-am poruncit 
Pe trei fire de odos, 
Să; se 'ns6re sinătos, 

Cal mei nm tot e „Volos. 
El așa mi-o poruncit 

Pe trei frunze de alun, 

Să mă due ca, să-l cunun.. 

M& dusei şi- -l cununai, 

Cu păharu-i închinai : 

Să trăieşti finuţule, 
N'al ajunge Simbăta 

Si fina Dumineca. | 

- 

Bade, trandafir subțire, 
Vrut-al să m& scoţi din fire; 

*



sr 
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lo am trandafir mai gros 
Și din fire-nu mai scos. 

* 

Bate vintu Cărbunarii, 1) 
_S& cobâră păcurarii. 
“Bate vintu văile, 

Să coboră oile, 

“A vini badea vini, 

A vini cu ol cu tăt, 

N'a vini numal să-l Văd. 
; 

Pi 

.... 

„ — d6ră malcă pentru mine, 
Că nu m'ai v&dut cu nime. 

— Draga mamii n'oli jura, 
Că ş-asară te- -aam: vădut 

„La o tufă. de mărariii 

„ȘEdând. cu doi păcurari,. 

La o tufă de tarhon | 

Sădend. cu: badea Ion. 

* 

a. 

Somnu-mi-i- și m'aș culca, 
Tot aştept dâr' a pica 

Bădiţa di unde-va.: 

Somnu-mi-l şi aș dormi, 
Tot aștept dâra, vini 
“Bădiţa,. di unde-a fi... . 

„- 

»- 

1) Un finaţ. - _ N 

 



z
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- Maică, suratele mele 
S-asară să sfătuiră, o 

-Maică 'ntr'on ungheţ de șură, . 
"Să-mi arunce făcătură, 
_Maică ?ntr'on ungheţ de ard, 

Să-mi arunce mie fapt. 
Maică suratele mele, | 
M'ar mînca de 'mv'ar putea 
Și m'ar.scote.'n jos la drum 
ȘI-m'ar face prav şi scrum; 

. Din scrum ș-ar face. cernelă, 

_Să-și facă sprincenile, x 

Să-și văpsescă genile : » 

Macar cum și le-or văpsi. 

N 

"Ca a, mele n'aii de-a fi, 
C'a, mele maica le-o scris 

» Cu până de mierlă ncgră, 
Câţi mă: văd, la toţi li-s dragă. 

- 

4
 .. 

[i E
 15 mînă maica la vie, 

ă-mi culeg măgheran mie. - 
„Măgheran verde crengos, | 

[ă uităi pe vie 'n jos, 
Vâdui drăguţ mănios. 
Da de-i mănios pe minc,. 

" Uşte-i-so:p6na 'n clop, 
Ca iarba -pe lângă foc. . 
“Da de-s măniâsă, eu... 
Uşte-mi-se pâna, 'n bârtă, 
Ca, Yarha, pe lângă baltă, 
„Uște-mi-se pâna tare, „ 

K 

s
u
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Ca iarba pe lângă vale, 

Unde pică ua tare. 

.. PE: 

Ploaţi ploi. pe tote; văl | | 
Și pe badea di la oi. ; 

Da ploaţi şi nu-l udaţi, 

N'aveţi lemne să-l uscați. 

Nici haine să-l; îmbrăcaţi. 

N'are plugă să se 'nvăle, | 
Nici cu cin' să.se mângâe.- 

po 

. 
aa. i 

Lumea mea cea frumuşea - 

Cum. se trece num” aşa; 

Lumea mea cea frumușică, 

„Cum se trece "ntr'o nimică! 

/ „i 

a. 

Pe drăguțu din vecini, 

„Sa-l amuţi sara cu. câni 
Și. să-i baţi urma cu spini.' 
Vine sara, te iubeşte, 

Ziua 'n sat te vorovește. 
Da drăguţ di departe | 
Dintr'on măr îţi face parte.: 

- 

Somn mi-i, maică, ochilor, 

Greu mi-i sprincenilor.
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— Du-te fică şi te culcă 

În virvuţu struţului, 

In patu trătiuțului. | 

— 10 acolo nu m'oiii duce, 

Că patuii cu flori de munte 
Și mir6s'a coite multe. 
— Du-te fică şi te culcă. 

“In vîrvuţu struţului, 
In patu tătuțului. 

— Io acolo nu m'oiă duce, 
Că patu-i cu flori de fin 
Și mir6s'a om bătrân.” 

— Du-te fică şi te culcă! 
“In vîrvuţu struțului, 
In. patu drăguţului. 
— Alei, maică, de al trăi,. 
„Că Yo bin moi hodini! 

Câtă frunză-i pe-o răchită, . 
lo de-atâţa-s vorovită, 
Ș'apoi câtă-. jos picată, 
Io de-atâţa-s judecată. 
S'ar putea, lăsa * n ruşine, 
Să nu mă judece nime. 

- Lesă-mă pin'la judeţ, 
Unde-or fi î înrerii tăți, 
o oii trece pe-on pod de- aramă 
Și mi- oii i da faptele * n sami,
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Ş-olii trece pe-on pod de-argint 
Şi mi-o da faptele'n rînd. 

? 

 .. 

In cel.cornuţ de grădină 

Este-o crengă de cetină, 

Vintu bate ş-o desbină,. | 

Din virv pină” n rădăcină. 
“Nu de vina cetinii, 
Că-l de'vina măicuţii, 

Nu m'o. lăsat a iubi 

Cu cine nvaş potrivi; 
Nu m'o lăsat să iubesc 

Cu” cine mă & potrivesc. 

> 

Cine:o avut şamu n 'are 

Pare: nâptea an „dle mare. 

Am avut, dar amu n'am, 

Pare-mi nptea cât un an, 

Pe badea. nu-l, uit șuhan, 

aj j 
Când îmi vine mândra'n gând, 

„M& lgăn ca iarba'n vint. 

Când îmi vine mândra'n ori, 
ME legăn ca Iarba!n flori.
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„_Bat-o erucea pe lelea, 
Că Îi gura ca mierea 
Si trupu 

Ca faguru. .. 

“. 

... i 

M'o făcut maica, Lunea, 

“Să-mi-fie dragă lumea. 

- Mo făcut maica făcut, 

„Fetile să-le. sărut, 

Nevestile să. le. duc, 
Să le duc la tăletură, 

Ca să-mi dele-o „ţir de gură. 

„M'o făcut maica subţire, 

Să scot fotile din fire. 

—Spune- -mi maică-adevărat, 

Cu ce apă mai scăldat!. 

—Cu apă de.Joi sara, 

Să-ţi fie dragă lumea. 

Lelea cu ochi 'mieriori, 
Ea 'mă chiamă ?n prunișori, 

Să m& scâtă din fiori. 

Nu ști seâte-m 'a oră ba, 
ă Ori mal tare m 'a băgă. 

IER * 

.. 

„Dragi-mi-s copilele. 

C6lea primăverile,
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Când îşi hilesc pinzile, 

Li să văd piciorile. 

Unde -vtd, picioru g gol . 
Stai în loc-să mă& omor, 

Unde. văd 'pele spălate 

Stai în loc să-mi fac păcate: 
“Unde. văd ţiţile 'n sin 
Picidrile nu mă ţin; i 

Unde td cosiţile, | 
Mi să rump nojițile.. ,.. 

- 

.. 

Mult mă uit din del în vale, 
Să văd ca la mândră pâle, 

Așa albe și: spălate, . , 
Pare că-s sc6să din pe Sa 
Mult mă uit din dl în șes 

Să văd ca 'la mândra mers. 

Așa mere de- frumos, 

Pare că scrie pe jos. . - 

* 
.. 

Spune mândră mânc-ta 
Să 'ngrădâscă grădina . + 

'Pot cu lin: şi cu pelin," 

„Noi să nu ne mai tilnim, 
i Făr, Sâmbăta câte- odată, 

Dumineca ziua tâtă. 
e i 
Di N . 4
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Dragu-mi-i câmpu cu floră 

isi lelea, cu 'ncingători; 

Dragu- mi-l câmpu cu ciaţă 
zi .lelea cu rochie: creţă: 

Rochie crâță ca macu, ,. 
Buze moi ta bumbacu. 

. 

Pintru ochi ca murile 

Incunjural pădurile; 
Pintru ochi ca murea coptă 

ineunjurai pădurea totă. 

„Dragă mi-l mândruţa "altă, 

Că-mi dă gură peste portă, 
Dar mândruța mititea, 

Se 'ntindea.. şi n'ajungea. 

Rupsei gardu pi c6lea - 

Și mi-o dat gură și ea.. 

.. 

Mult mE mustră măteuţa, 

Că mi-l dragă uliţa. 

Nu mii dragă ulița, 
Că mi-i dragă mândruţa. 

III 

a... 

Tu, ţu, ţu murguţu „meii 
De-aicea pin'la Bârgău,
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Din Bârgău pîn'la Brașeu, 

Din Braşeii pîn'la, Turda, 
Din 'Turda pîn'la mândra. 

_Murgu-l sur și pantanog, 

Priponit în bostioc. 
Murgu paște și rinchâză, 
Mândra dârme și viseză. 

Mândruţa când să stîrneşte, 
„Cu perina să siădește: 
Tu perină mincinosă, 

Mi-al băgat '0 bolă! n 6să, | 

- 

a. 

In cea verde grădinuţă - 

Şade-o dalbă copiliță, 
Pe vatră do calapăr 
Sub tufă de rujmalin: - * 
Daca șâde “adormită -.: 
Si în verde-i îxivolită. . 

lo am prins ă 0 'ntreba: * 
Fată ești, nevastă eşti? _* 

— Nici î îs fată, nică nevastă: 
Făr îs flore' di pe mare, . i 
Cin mă vede de dor mie. 

Hop. leliţă, lelișâră, 

Ochil tâi mă bagă bolă, 

Sprincenile mă OMOrăĂ. -- 

Mândră -sprîncene pe sus, 
Suiletu badi l-ai pus; *
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Mândra, sprincene pe jos, - 
Sufletu badil Vai scos; 

Mândră, trupu tă de [lori 
N'o să-l uit, pină ce mor. 

2 

- 

a... 

Plorieică di la munte, | 

Bătută de vinturi multe, 

- Coboră-te "n jos la ţară, 
Să te bat on vint de vară, 
Și doru badi de-asară. 

a. 

Frunzuliţă | rară n peri, 

Ochişică unde „meri? 2 

Că io-am pus ochii „pe tinc, 

De nu te ini, să n'ajung bine; 

Să Dat ca: cânii la. 0, 

De nu te: -oxă duce la not; 

Da nu te oii lua, de mână, 

„Să bat, ca câniă. la stână. _ 
Să fi noră mamii. mele 

Și mie dulce. „muere, 

Să fii noră mamii "n casă 
Și. mie dulce borâsă. 

La 

Stăjărel, irunză rotundă, 
Păstrile * n tine cântă, - 
les mândrile de le: ascultă, -
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D'o Ieșit- şi mândra mea 
_Să-şi asculte pasărea, 
Cum îi cântă patimă.. 

.. .t 

" Codrule, frunză rotundă, 
„Slobodi-mi o ți de umbră, 
- Să'șăd și lo cu-a nea mândră! 

— Umbră nu ţ-oiti slobodi, 
Că ţi-i mândra tinerea . .. 
Si-i cădea ?n păcat, cu ca 

“Si mi-a pică frunza mea. 

. 

.. 

Câte flori îs pe pămint, | 
'Tâte trag la jurămînt 
„Numa! florea s6relui r 

Sede "7 porta, raiului 
Si să râgă tatălui, 
Să-' facă loc sufletului.“ - 

A e NE 

“Mândruţă, guriță- dulce; 
Cum te-olii lăsa și m'oiti duce, 

“Si moi "duce 'm ţări străine, 

Unde nu cunosc.pe nime. 

Numa frunza și Xarha, . 

Căi piste tâtă lumea! 

7 MI o. DO . Di 
.. 

Frunză verde di pe vie, 
Copiliţă Nastasie,
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Bună matcă al avut, 
Că cinaşă te-o făcut. 

La trupșor ca cânepa, 
“La obraz ca hârtia; 

Dou& mere roșiele, 
De să'văd ficiorii în ele, 

Ca fetele'n oglindele.' 
. 

'.. 

- Lelea seceră la griu, 
Năteămuţaă arde'n briă. 
Lelea seceră secară, : 

“Nătrama-l arde cu pară. 

Lelca seceră odos,: 

Nătrama-i arde pe dos. 
, - 

. 

.., 

Mori mândră; să mor şi eu, 

„Să ne "'nchidă ?n copirşeii,. 
Să ne 'ngrâpe 'n srădinuță » 

Cu capu la scânteuţe, 
_Să ne: 'ngrâpe "ntr'un. mormînt 

"Să nu ne: fie urit: 

Di 

- 

.. 

Puișor di la pădure, 

Du-te la mândra şi- ă “spune, 

Să nu se pârte-aşa bine, 
Că mă Omoră cu zile. |
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Câtu-i ţara ungurescă 

“Nu-i ca fata românescă, 
„Ea cu briti roșu se 'ncinge | 

Şi cu dragostea, te'nvinge. 

.s. 
x 

- Desfă' cotă câ-al făcut, 
Că nu mai poclă de urit.; 
—Nu ţ-am făcut să-ți desfac, -. 
Că ţ-am lăcut că-mi ești drag. 

. 

.s 

P'ingă Mureş, p'ingă Tisă, ” 
Mere mândruța, deștinsă, 

„Tot prin fârbă pînă'n briii, 
“Murguţu ţiind.de rii. | 
Murgu paște și rinchâză, 
“Mândra dârme și viseză. 
—Gâci, bade, ce am visat! 
Năirămuţa, ta cea nouă, 
Am visat'o ruptă'n dout. | 
—Minţi tu mândră, minţi cățea, -. 
Nu--i ruptă năframa mea, .- 
Că-i ruptă inima ta. 

Că te temi, că te-olii lăsa, 
„Dar de ala nu-i scăpa, 
N'um'atât oiă zăbovi,.... 
Până murgufoiii poteovi, 
S-oiă pune picioru'n scară: 
S-olii trece'n strâină ţară. :.
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" Num'on 'deget mi- ottiîntinde, 
Cincă şi şese mi-olit cuprinde. 

De n'or fi mândră ca tine; 
Las' să fie a mea rușine. 

i 
. 

a. 

y 
Mândră ochii tei cei murgi, 

Di pe uliţă m'aduci, 

“ In casă la voi mă duci, 
-Si.?n pat cu tine mă culci. 
Mândră ochii t&i cel dragi, 

Di pe uliţă m& tragi 
Si n casă. la voi mă bagi. 

.. 

Hai mândră să :nc iubim, 

> Camîndoi ne potrivim: 
Și la ochi şi la făptură 

Ca doi porumbel. la gură; 

Și la ochi și la! sprincene 

Ca doi. pcunasi la pene. 
. , te , pe . 

. 

„Am avut o mândră dragă, 
S-am lăsat- -o să maj :crescă, 

Minte ! n cap. să dobîndescă. 

„Ea s'o pus:s'o măritat 
Și de ştire nu-mi-o dat, 

„Că şi To o-aș fi luat, 
„Macar n'am: fost: de "'nsurat,
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Nici mândra de. măritat, 

Ea s-o pus s-o măritat... 
“Di la nolă treia casă. 

Când o văd dimincţa, 
Mi să scurță vița; ., 2 

Când o văd la joc cătată, 
Pini inimă mă săgctă, 

les afară: xădu-o, 

Intr'un casă, audu- -0, | 

_ Maiea-mi pune de mâncare, 

" “Tot mânâne și mai rămâne. 
-Măicuţa mă vede bine, | 

- Că mi-i dor de 6re- -cine. 
Maica mea din graiii orăia: 

— Mânâncă, fiuțu maicii, 

“Fu ca aja-i mai, găsi. 
— Maică, măiculuța mea, 

Câte stele! sînt pe.cer... 

Nice una nui ca una, 

Că una-i mai luminosă, - | 

Mândra mea-o fost mai, i frumâsă 

i ; pf. 

Hai,” Mărucă, m sus Ja luncă, 

Să-ţi tatii răștitor şi furcă. 
“La mijlocu luncii 
Să-mi dai plata turcii; ;.. 

La mijlocu codrului 

Plata răștitorului.:
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De pe fus pe răștitor, 
De nu-mi dai tu gură mor. 

- 

a. 

* Mult mă mustră fetile, 
„Că mi-s dragi neveştile. 
Pâte şti cine-i cu minte, 
Că mie nu mi-s urite ; 
Pote şti cine mă. vede, 
Că mie nu mi-i de. fete 
Ca și lupului de iede: 
Când le vede pe răzor, 
Le apucă de picior 
Și Ie duce pe ogor. 

- Ă .. 

pi la noi pin prunișori 
Călerușă de ficiori : , 
Unu mere, altu vine, 

" „Nice unu nui ca mine. 
Pi la noi pin uliciâră 

„Merg voinicii ca la mâră. 
"Care voinic îi frumos. 
„Cât ce- -ajunge trnă 'n coș ; 
Care voinic. îi mai hid, 

„Cat s aștepte. după rînd. 

Na. 

Pe uliţă pin Bistriţă 
„Să preumbl'o copiliță
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Cu doi pui de rață 'n braţt. 
ME ţipăi să iat un pulă. 
— N'umbla bade, că te spulă! 
— Copiliţă nu mă spune, 

ț-oiti da vinars de prune. 

A vini Vinerea, mare 

de pui a fi 'ntrebare.: 
— A vini Vinerea mică: 
ȘI de pui n'a fi nimică. . 

. 
a. 

, . 

Poruncit-o mândra mea 

„Pe doi pui de turturea, - 

Să fac ziua ce-oiii putea, 
Sara să m€ duc la ea. 

„Io 'napoi i-am poruncit 

Pe doi puișori de cuc, 

-Că io nu pociă să mă duc; : 
. ya „7 i 

Dinapoi îs cu haiduc,. . - 
“La picidre cu lănţug, 

„De câtslugă şi biriș, 

"Tot să teme să nu fug... -.. 
> 

+ 

.. ” 4 

Mai bine la oi pe-Aoriș; 

De cât slugă și cătană, 

Mai bine la.0i cu până. 
Ziua paşte oile, 
Nâptea, bea cu coitile;
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Ziua paşte sterpile, 
Nptea bea cu fetile. 

* 

„e. 

“ M'aş duce cu mândra 'n lume, 

ME tem că mi-or pune nume: 

Mie grîu, mândrii tăciune. 
M'aş duce cu mândra 'n ţară, 
M& tem că mi-or pune jară : 
Mie griii, mândrii secară.. 

_Pintru tine, mândr” al6să, 
Tare doru tăi m'apasă. 
Nici o nopte nu mă lasă, 

Să m& hodinesc acasă; 

„Că io grijese uliţa, 
Ca cătana porunca. 
Tun uliţă, | 
Io n temniţă; 
Tu la sâre,. 
lo "n prinsore. 

Hai -mândruţă pi la toți 
Cu șurțucu plin de. zloți 
Şi mă sete, dacă poți. 

+ 

.. 

Mândră, când oii muri cit, 
Vină la mormiîntu mei 

Si-mi samănă siminic, 
Că țam tost dule' -ibovnic; - 
Simi, samenă măgheran
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Cam purtat pușcuţ'-on an; 

ȘI-mi pune rujă și până, 
Cam fost vrednică cătană. 

-. 

.. 

Mândră, doru di la tine 
Ca și sârma, cea subțire, 

Io o trag și ca nu vine. 

. 
' 

.. 

De-aș trăi cât pietra 'n munte, 
“N'aş iubi fată de curte. 

De-aş trăi cât pietra "n vale, 

N'aș iubi o fată mare. 

Fata mare să mărită, 

Io rămili cu irma friptă.- 
.. 

a 

Pe drum merg, pe drum m& duc,. 

Bătrineţele m'ajung; 

Bătrîneţe cu slăbețe, 
Neveste cu pâle crețe:.. . 

Pole crețe ca macu, | 
Buze moi ca bumbacu.. 

-... 
- 

Frunză verde măgheran, 

Măgheran cu patru creste, 

Fostam doftor la neveste: 

Pe câte le-am doftorit 
Ris-o și mi-o mulțămit, .
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Dar pe câte le-am lăsat, 

Plins-o și m'0 blăstămat 

.. 

. 

Struţișor de schinteuţe, 

Dulce ţi-l gura mândruţă! 
Mai dulce n'are cum fi 

Că-i ca struguru din vii: 

Nici dulce, nici amărie, 

Numai cum îmi place mie 

-- 

.s 

Audi mândră, cucu cântă, 

Icși afară de-l ascultă. 

De ţ-a cânta cucu bine, 

Trage nădejde la mine, 
" Deţra cânta, cucu rii, | 
Grijască-te Dumneztii. 

.. 

Strigă hiîda, din zăvoi: 
Să o lau, că mi-a da boi, 
Lingă boi mi-a da și oi, 
Linga oi mt-a da ș-0 vacă, 
Ling'o vacă, rit-cu iarbă. 
Nu o iaii, că nu mi-i dragă. 
Ritu valea l-a mîna, 
Boil ursu i-a mânca; 
Oile le-om duce 'n munte 
Numai peile le-om-aduce; .
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S-apoitote-or mere-așa, 

Io cu hid'-oiu rămânea. 

- 

—La, oi, la oi, măi ciobane, 
Nu pin sat pe la vădane, 
Că oile-ţi mor de fome. 

La, oi, la ol, măi băiete, 

Nu la fete su perete, | 
Că oile-ţi per de sete. 

— Macar lupii le -mănânce, 

Io la ele nu. m'oli duce, 
Că mândrele-ait gură dulce. 

, 

“a. 

„ Câţi voinici de sama mea; 

Toţi la Muldua trecea; 

Câţi voinici de-a mea măsură, 
Toţi la Muldua, trecură; 
Numa lo, un ticăit, 
M'am dus și iar am vinit, ' 

Numa lo 'n sat am r&mas, 
Să fac fetelor năcaz. 

. 
.. 

Când pornii la; Italia, 

ME băgal pi la mândra, 

Dădu-i bună ziua 'n casă, 
„Ea punea pita pe masă., 

- Lângă pită carne friptă, -
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Lîngă carne două cane: 

Una cu vin pipărat, 

Nu-l pot bea de supărat; 

Una cu vin îndulcit, 
“Nu-l pot bea de năcăjit. 

* 

-.. 

Măi bădiță, când ti-i duce, 

Iaţi colopu și-ţă fă cruce, 

Şi-ță fă cruce pin ocol; 

Să-i fie maică-ta dor ; 

Și-ţi fă 'cruce pin grădină, 

„Să-i fie maică-ta milă, .. 

* 
a. 

Când îi frunza 'n doi bani mici, 
Plinu-i codru de voinici, 

„La tot fagu câte cinci. 

La, fagu' dV'ingă cărare 
Zace-on -voinic de lingâre 

Cu drăguţa la, picidre. 
„Ia din grajă așo grăit: 
—Ori tu_mori, ori tu te scâlă, 
Că mi-am urit zilile, 

- Mutându-ţi perinile: 
"Di la umbră după sore, 
Di la cap pîn' la picidre. 
—lo atuncea m- oii scula. 
Când tu mie mi-i aduce, 
Mure n6gre din pădure,
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Sloiit de ehiaţăi din Dunăre. 
— Mure negre-s ochii tii, 

Sloit de ehiaţă-s buzile. 

„— lo atuncea, m'oiii scula, 
Când a creşte griit 'n tindă 

Ș'a lovi cu spicu în grindă; 

Când a creşte grii 'n casă 

S'a păli cu spicu 'n masă. 

x 

-— Drăguța mea floricea, 
Draga mea ibovnicea.” 

Scolă-te nu mai zăcea. 

Purtându-ţi perinile 
„Di la umbră, di la sore, 

Uscu-mă to pe picidre. 
Ori tu mori, ouă tu te scâlă, 

Ori îmi dă și mie bâlă. 
Da, k-o atuncea m'olii scula, 

Când tu mie mii aduce | 

Mure nâgră din pădure, 

Sloiti de ghiaţă din Dunăre, 

Şi apă rece din mare  . 
apoi atunci molii sculare. 

” Su 

Sedut'o, dâmne ședut 

Un ficior c'o fată mare,— 

Da ședare de mirare. 

Când o fost la cununie
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Măicuţa ficiorului 
Nici de' cum nu i-o lăsat. 

Și ei răi s'o supărat 

Și de mână s'o luat 

"S'amândoi s'o şi 'necat. 

Măicuţa, ficiorului . 

Nici aşa nu l-o voit 

Ş'acolo i-o despărţit. . 

De acolo .dacă I-o scos 

Pe ficior l'o îngropat 

L'o 'ngropat în ţintirim, 
- Pe fată din jos de drum. 
„Din fată o ieșit rug, 
Din ficior un trandafir. 
Rugu pe pământ s'o "'ntins 

Trandafiru l'o cuprins, 

Măicuţa ficiorului | 
Nică așa nu f-o voit - 
“De acolo X-o despărţit; 
“O luat. secera 'n mână 
Ş'o tăiat rugu din tină, 
Macar n'o fost nici o tină, 

Fă o fost rea la.inimă.! 

Trandafiru-aș'o grăit: 

„De cât maică mai făcut 
Mai bine mal [i pierdut, 
Ling'o margine de haltă, 

Milu ca să mt milescă, 

Apa să mă limpedescă; 
“Lâng'o margine de rit, 
"Să nu-ţi fii așa urit. 

x 
- *
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Pin cram la maica, fată 

"Eram rujă după.mâsă, - Si 
“Trandafir. verde 'n ferâstă. 
Dar de când. m'am . măritat 

lo sunt rujă după ușă, .: 
“Trandafir verde 'n cenușă. 

+* m ” . 

Copilă din doi părinţi, 
“La ce foc te mai măriţi ! 1? 
Măritatu-i lucru - grei . | 

Dacă-l faci îţi pare răi 

Măritatu-l num'odată, 
Pină-i lumea nu eşti fată. 

Pui ” - N 

Mulţumescu-ţi ţie. domne, 
Că de când m'am măritat, 

Tot bine m'ai cumpitat, 
„Nici m'o nins, nici m'o plouat, 

Că-s copilă tinerea, 
- Lucră alţii 'n sama, mea. 

Ei _ 

Câte păsărele ! nrit 

'Tâte 'mi zic să mă mărit. 
Numai una di pe laz, 
Ala-o zis să mă mal las, 
Că mol hrăni de năcaz. 

% 
RE
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Bărbatu mei nu-i bărbat, 

Că- albină din -stupină 
Si măr roșu din grădină, 
Că de când m'am măritat, 

Nici o palmă nu mi-o dat 
Ci ?n gură m'o sărutat. 

s% 
* * 

Cărăruşe pintre peri, 
Măi I6ne unde meri? 

—Lasă-m& nu mt "ntreba, 

Că: mă duc la mândruţa. 
Îi duc pere 'n năfrămuţă, 

Că mi-o fost dulce drăcuţă, 

Ii duc pere,.îi duc mere,. 

_Că mi-o fost dulce maiere. 

. A 

Cântaţi fete și .horiţi, 
Pînă sînteţă la părinți, 
Că dacă v-iţi mărita, 
Ati cânta, "nu-ţi cuteza: 
In casă pintru sera, 
In tindă pintru socru 

S-alară pintru mutu. 

- xx 

“Măi bărbate, bărbătuţ, 
Lasă-m& să-mi ţin drăguţ, 

Că drăguţ de mi-oi ţinea
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Scârbă "m casă n'om avea. 

Să pui oglinda pe masă, 

Să văd bine 'mi stă nevastă; 

S'aștern masa și patu 

Si să mă&-tubesc cu altu. 

* 

% 

Cinc-și teme nevasta, 
Facă gard p'ingă dinsa, 
Că și lo mi-o-am temut, 

S-am. plătit şi mi-o tăcut. 
Num'o ușă mi-am lăsat 
S'ahaia-i de sărutat. 

—Nevastă, bărbatu-ţi vine. 

—Las să vie, dracu-l știe, 

'Tălharii calea i-o ţie, 
Hoherii fie-i soţie, 
Că de mâncat l-am gătat, 
Pere moi, pere săse: : 
Dacă-i inimă rînz6să, 
Bagă. vină, că-s greţose. 
—Nevastă, drăguțu-ţi vine, 

—Las să vie, doru-l știe, 

Măgheran. calea i-o ţie, 
Bosiioc fie-i soție, 

Că de mâncat i-am gătat, - 

Căpăţină din grădină, 
C'o dărabă de slănină,
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Şi eo 6lă de smintină: 

Dacă-i inima creștină, 
Numai bagă nici o vină 

e 

Hat Iienă, la poiană, 

a Ilână, Il&nă, 1) 
S'aducem o buruiană, E 

Buruiana, macului,. 
De durerea capului, . 

Să o dăm bărbatului, 
Să se ducă dracului. 

. . | za 

— Cântă, cântă ceteruică, 

Meri acasă nevestuică, 

Că ţii biteg Dărbatu.. . 
—Las să mâră la dracu, 

„. Samo 6ie ş-on berbece, 
= Cu esrnile l-oiti petrece 

Și cu carnea hai mai multă 

. Oră face uspăţi şi nuntă. 

Nevasta, care-i frumâsă,: 

Slobodu-i să: să iubescă 

Și cu mine, şi cu tine, 
Numa să nu știe nime ; 

  

-1) Se repetă la fie-care vers 
.
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ȘI cu mine și cu altu 

Dar să nu știe bărbatu. 
Da nevasta, care-i hidă, 
Nu-i slobod nice să ridă. 

Nevasta, care-i cu dracu .-'- 
Ea, cu cârpa-și legă capu 

Ca, să o crâdă bărbatu. 
Ls 

% 
E 

„Câlea, primăverile.. ... 
”.. Cântă „păsărelile 

Iesu-mi plugurelile. 
Bărbaţi-s, cu plugurile, 

: Nevestile Bat, crijmile.: 
Da când îi câlea sara, 
Intră plugurile 'n sat, 
Nevestile zac în.pat, - 
Tâte cu-câpu legat. 
Când acasă ș-o ajuns 
Bărbatu din graii grăi: 

„——Nevastă, nevasta mea, 
. Sinătosă te-am lăsat 
Și bitegă' te-am aflat. | 

Nu știi boii desjuga-oiii, . 

Ori la popa dalerga-otă. - - 
— Măi bărbate, fătu mei, 

-Lasă boii la lupi . 
. Si pe popa la dracu.
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„Şi te du la nănașu 

Și chiamă pe nănașa, 
Că ea-mi ști bine trâha, 

"Că pune loitrea la pod, 
Ia puica d'ingă cocoș 
Şi mi-o ciupără de pene, 
Şi mi-o trage 'ntr'o -frigare, 
Şi mi-o presără cu sare 
Şi-mi taie-o struj& de pită, 
Cât de lungă, cât de lută; 

Si'mbuce bitega, odată. 

Măi bărbate, fătu mei, 

„Du-te tu la, făgădăta 

- Şi-mi ad'o cupă de vin 
Fic feria deplin; N 
Adă-mi tu.un ceteraș 

Şi-mi trage masa la pat,: 
„Să-mi zică zicălile, 

Să-mi trecă durerile. 

SE | 

Vină, bade Joi la noi, 

Că s'o dus mutu la ol. -- 

Cum îi mutu modoroiti, 

EI s'o "'nturnat înapoi. 
la uită-te tu nevastă, 
la, pe dracu la ferestă.. 

_— Las bărbate, fătu mei, 

„Că la-dracu-oiti eși ci. — 
„Du-te drace, du-te drace,
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Colon fundu grădinii, 

Unde-s mai. deși călinii, 

Că fo la tine-oiă vini.. 

- 
a. 

— Măi nevastă cu chindei,: 

Vai. hid îi bărbatu tăi! 

— Da io văd bine că-i hid, 

Nu mă pot băga 'n pămînt. 
Frunză verde, carambie, 
Nu m& pot băga de vie. 

Măi nevastă 'cu chindeu, 

Cum o duci cu voina tău? 
lo o duc destul de greă, 

Şti-mă& singur Dumnezău. 

El se duce sara 'n sat, 

Io-l îmbii cu de mâncat. 

Io îi-pun cina pe masă, 
EL mă sudue pin casă. - 
L-aștern patu, să se culce, - 

“BI mă sudue de cruce. 

.. 

* 
Cu bărbatu, care-i câne, + 

Nu gândi că-i trăi bine. 
Cu bărbatu, beutor, 
Nu-i mînca pită 'n cuptor, 

7
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Fără mămăligă ?n 6lă, 

S'ahala-i mânca-o g6lă.. 

%* 
- % 

— Nevastă, frumâsă eşti, 
Cu bărbatu cum. trăiești? 

— Cu bărbatu ca cu dracu, 

Că ș- asară, mr -0 spart capu. 

% 
* x% 

Fostam fată de bogat | 

Şi m'o dat dup'on sărac... 
Fâmea dracului ce-o trag! 
Da, de f6me ar fi ce-ar îi,. 
Dacă nu m'ar chilăvi. 

Sării gardu, vădu-l : ars, 

"Pin urzici,. | 

„In patru brinci, 

Pin susai : 

De-abea scăpal | 
Cinci și șasă căpătai. : 

% 

se sk 

ME dusei asară 'n sat, : 
La nevasta cu bărbat. 
El din sat când-o vinit, 

Ea-l îmbie cu de cină, 
EI o întrebă de lumină. 
Io-l întreb de sânătate a 
El îmi dă cu bota 'n spate.
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Io-l întreb de sânttos, 
„EL cată paru de gros. 

Nu ştiii par o tost ori pumn, 

Că din spate mi-o dat fum. 

2 
„Xe 

Pină eram tinerel | 

lo mâncam carne de miel, 
Da de când m'am însurat, 

Nevasta, mie mi-o dat, 
Laptele nestrăcurat, 
Mămăliga neceinută, | 

Na mânâncă,. cât de multă! 

E” 

Pină eram ne'nsurat 
Purtam. murgu nenvăţat 
Și băltag înferecat. 

Dar de când mă însuraj; 

Dădui murgu pe mălaiu, 
Băltagu pe lapte dulce: 

Să ţin tonta, f.... 'n cruce. 

_ % % 

Vai de mine, ce iubii! 
Văduvă cu trei copii. 

ME due sara s'o Iubesc, 

Copii mă .zăhăesc. 
u 

Unu zice: dă-mi mălaii,
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Altu: dă-mi cuţit să-mi tată; 

Unu zice: du-m'afară, 

Hălalalt : adă-mă iară. 

Di 
Focu te ardă de lume, 

Dacă nu mi-ai putut spune, 

. La ce masă mi-i mai pune: 

La masă de lemn de brad, 

Să trăesc tot cu bănat; 
La masă de lemn de teii, 

Supărătă- -s pînă pelă; 

La masă de lemn de rug, 

Să trăese cu dor mal mult...” 
Floricică di pe rit, 

Io frumâsă, badea hiîd, 

Cum om mâncă dintr'on blid? 

Lasă, lasă, bade, lasă, 

Ca eși şi lucru 'n câmp, 

S-om lua postata lată, -. 
Din lacrămi om face baltă; 

ȘI om scote-o. la răzor, | 

Din lacrimi a fi isvor. 
Dâmne sparge blidu'n fund, 

Să scap de urit curund. 

Da blidu-i de cusutor, 

“Nu se sparge pînă mor. 

LX 
e 

Face-aş voie bună m casă, 
Da inima nu mă lasă,
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- Nici aicea, nici acasă, 

Că uritu-mi zace 'n pat, - 
„Și mă mină la potică,” ': 

" Să-i aduc lecuriă de frică. 

Lâcurile-s 'căntărite,: : 

Si-aștâptă cu bani plătite. 
Pe nimica, de le-ar da, 

Pe urit cin'le-ar strica?! 

- Rele-s maică bâlile, 
“Da mai rău c.uritu. . 

Din .bâle maica mă seste, . : 

Di la urit nu mă pâte., 

Auditam, maio',-asară, 

Că "n câșlegă îi târg de ţară, 

Ce cumperi nu poți da, Jară. . 

lo ml-am cumperat urit, 

Nu pociii mere ?n tîrg să-l vind. 

Maică măteuluţa mea, 
De ţ-o tost dragă lumea, 
La urit nu mă îndemna; 

De ţ-o fost drag a trăi, 

La urit numă sili: > 
Uritu m&'duce "n lume, 

Dragostea, capu: mi-l pune. 
x 

e
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Cine 'ndâmnă la, urit, 
"N'aibă ţărnă pe mormint, . 

„Nice hodină m pâmint 
Cine 'ndemnă la năcaz,. 

Naibă pînză pe obraz, : 

„Nici țărină pe sălaș: 

ra 

AvQă-l focu măritat, 

Ce cu drag l-am aşteptat, 

Şi curînd m'am săturat: 

les atară, lemne nu-s; 

„Intru ?n casă, focu-i stins, 
Vin în casă, nu-i fărină...... 

O amar şi de-a mea cină! 

Ec 
3 

Fost-am dâmne, când am fost, 
Fost-am tînăr și frumos, 
D' amu-s bătrin și bărbos. 

* Post-am tînăr ca berea: 

-Da m'o bătrinit mulerea, 

Fost-am tinăr ca.vinarsu, 

Da m'6 bătrinit năcazu. 

ip. 
aa 

Ui-te maică uritu, 

Cum îmi portă .inelu, 
Inelu și năframa | 
Gândeşte că m'a lua.
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- De-aș şti maică: că mi-i da, 
- Mintenaş m'aș spînzura 
De vîrvu'sovirvului. 

In mijlocu tirgului, 
Să se-mire şi tirgu, 
Ce mi-o făcut-uritu:: : 
Să se. mire și ţara,'. -- 
Ce mi-o făcut dragostea. 

x. 

Năcazu,, care-l duc ei, 
Nu mi-i dat de Dumnezăi, 

Că-l făcut din capu mei. - 

„lo mi-l fac și io mi-l.trag. 
Nimărul vină nu-l bag. . = 

Pa 

4 LA , 

Uritu, unde.s& pune, 

Nu mai. face traturi bune, 

- Uritu, unde se, lasă,.. i 
Nu mai tace trată în casă.» 

ÎS a 

x af 

Uritu de uricios,: “i. 
El mă 'ntrebă unde-am fost. - 

Uritu de prefăcut, - 
El mă face să-l sărut. .. 

Puitt năframa :pe. obraz, 
Săruțu-l cu-.mult n&caz. 

op ă
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Uritu de uricios, 

EI mă 'ntrâbă. unde-am fost. 
EI nu vede cu ochii, | 
Unde umblă. 6menii, 

Care n'aii cu ce trăi. 

El nu vede cu săriții,. | 

Unde umblă năcăjiţii. 
De urit mă duc la tirg,. 
Nici să cumpir, nici să vind; 

- De urit mă duc de-acasă, 

Că io n'am gazdă alesă. 

rr, ri 

E | 

„— Frunză verde de s sălcuţă, 

Supărată eşti mândruţă ? 

— Supărat, bade drăguță, 

Că de când m'am măritat, 

- Nick-o cină n'am cinat, 

Nici o cină cu lumină, : 

Nici un prânz cu voie bună, 

Cam un câne de bărbat, 

Totă ziua șede 'n sat. 
“Vine sara, sullă grei, 
La mine se uită râă.:. 

Lasă-mă, maică, să dorm, 

Că nu mi-i 'da 'dup'on domn. 
Că mi-l da dup'on bătrin, 
Mere ziua stringe fîn,
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Sara vine horcotind, 
lo mă dai să-i pulii de cină, 
El mă sudiăe de lumină. 

lo îl pun' cina pe masă, - 
“EL mă sudue pin casă; | 

-aștern patu să se culce, 

El mă sudue. de cruce.:: 

x 
pu pr 

— Oltule, - 'câne turbat, 

Ce vii mare, turburat? 

Dâr te-o nins, dâr te-o ploat, 

“De-aduci lemne şi butuci, , 
"Și capete, „de.caă murgi? . 
— Nic m! o. nins, nici m'o „ploat, 

La, reci isvâr'a le mele, 
S-o rădicat taberi. grele. 

— Oltule, Oltuţule 
Stcaţ- ar ișvorele ! 

— Ce te legini 'codrule. 

Și cu vint şi fără vint 

„Cu cetina, la pămînt? 

— Da cum nu m'olă, legăna, 

Că "nainte mi-o Yeşit: 
Trei voinici cu trei topâră, - 

Pe mine să mă omoră; 

Să mă tae'n trei fărtaie, 
7
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Să m&nearee pe trei. cară, 

ă m& ducă'n jos la ţară, 

să. mă facă temniciră ? 
Temnici6ră robilor, 

Bucurie domnilor. 

7 P
P
P
 

2 

„Luaţi samă 6meni buni, 

Ce v'oiit spune nu-s minciuni : 

Unde-ţi videa blestemaţi, 

Nici să beţi, nici să mâncaţi, 
„Nici pe drum nu vă luaţi, - 

ca vă "nșală din cuvinte 

Pe cum nu-ți aduci aminte. 
Din. iosag și din moşie. 

“Ani căzut la grea robie, 
Din moşie, din iosag, -. 
Am căzut. la grei celșag. 
Frunză verde de săcară,. 

__Grea-l robia şi amară : 

| Când acolo mă hbăgară, 
Nu știam ziuă-i ori sară ; 
Când de: acolo mă scotea, 
Pin ocol mă spaţirea, 
Nu puteam lumea videa, a 

_C'așa mă, grijea de tare . 
Ca pe- o bunătate mare.
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"FR... morţii, drum bătut. 
„Mulţi voinici ai petrecut ; 

Piste wo. două trei'zile 

Mi-i petrece şi pe :mine, 

Mi-i petrece: în: ţări străine., 

3 

a 

Vai de mine sara vine, 

“Şi n'am vorovit cu nime ; 
„Val dei mine "sara trece 

Şi n'am cu &ine- mi petrece. 

+ 7 
_ * 

m a a PI pn 

„Val: de mine lară-l sară .. 

Şi m'a bate. „maica, ară, 
Că ş-asară n'0 bătut a 
Cam ședut cu badea, "mult. 

%* 
e 

IN PD aie III INI RER 

Zis-o mama, că m'a. da, :.: 

După hăl. cu cetera: .. 
EI a zice, l-oiii juca. 

* 
ek
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U, tu, iu, 

Bunu-i puiu; 
Da-i mai bună găina, 

C'o făcut-o vecina. 
j 

% Xe 

Vai de mine cum.nu pocii, 

Să: m& duc în târg'la: Moei, 
Să mă bag între cojâce, : 
S'ale mândrii care-i place 

Cu .doue, cu trei patace,.... . 

5 

xx 

Rumpe. ruj. până-i verde, 
Pune:0 'n clop,..că ți se șede, 
Rumpe 1 ruja. până-L plină, 
Pune:o, n a elop, că îți stă bine. 

* 

x > 

Hop săraca mândra mea, 

De mâncat îmi aducea, ! 

Lapte acru "ntr?o mărgea, 
Mâncam - și mai rămânea. 

IL Di aa a) 

* 
% x 

„De sar lua numa dragi, . 

N'ar mai fi frunză pe fag gi, 
Dar se fait şi hi: uriţi, 
Cu atita;s' fagii : "afrunziţi. 

? 

Xe. 
* x
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ăi bâdiţă, chică creţă, 
căt e boii din finaţe , 

Şi-i mână la.iarbă verde 

Şi vină „sara la, fete. 

p
a
 

A 
kk 

Cine dracu o  xădut, 

Pădure" cu trei cărări; 

Pădurice 'c'0 cărare, 

Om tinăr cu supirare ? 
Hop nănașă drăgălașă, 

Fă-mi cămaşă de fulor, 

Că mi-i voia. să mă'nsor ! 

Da m-oltă însura la tomnă, 
Ț-oli aduce fin” 0, domnă. 

. Ru 

Măi bălete, băleţele, 
Lasă-te de făcut rele, 

Că-i muri'n grumazi. cu ele. 

Şi lasă- te de furat - 

Că o să moră  spinzurat. 

- ic o 

U, lu, iu, ş-aş bea rachiă 

Ş-aş minca, pită de 'oriii, 

Ş-aş durmi pîn'aș muri 
Şi nimica nu mi-e -ar A „- 

7 : p 

e 
4
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Sărac îs' şi n'am hnimică, 
Făr'o mâră într'o răchită, 
Şi-mi cură fărina'n tindă. 
Bate vintu și mi-o''strică 
Si far rămîn la nimică. 

* 

De popa. şi de birău . 

Nime nu mai zice răi, 
Da de mândra și de mine. . 

Nime nu mai zice bine. 

E. pe ti 

Halo tei, de“ tri ori ni, 

Mătioră, ochi. căprii, 

Nu căta la doi la tri. 

Cată-mi -mie şi io ţie, 
„Dâră noi ni-om fi: soție. 

Sloboqi-m& mândră'n casă, 
C'afară pluă de varsă. 
Slobodi- -mă 'mândrin şură | 
Cafără plouă de cură. 

* 
* 

„Rău. mă dâre inima, 
Pintru: mândra. săraca,, 
Râu mă dâre suiletu, 
Pintru badea săracu. 

* 
x X
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_ Frunză. verde trei zmincele, 
Dă-mi o.țir. de gură lele ;: 

De ţi-i grei. dă-mi pin mărgele, 
. i 

Frunză verde trei -zmîncele 

Hai la ușă dragă lele,., 

Ț-aduc cereci şi mărgele. | 
. „ * " 

ca Xe. 

Floricică di pe'rit, 
Nu gândi, că „te-am urit, 

Cam pus gând să te urăsc, 
Nici. ca tine.:nu găsesc. : 

NE e 
Ei x: | 

Asară jural la « cruce, | 

"Că la mândra nu m'otti duce. 
Crucea 'n d6ut rumpe-olii 

La, mândruţa duce- -M-OiU.' 
* 
xx 

ună, demne; taleri! Ș 

Ei m'o "'nvăţat a Iubi, 

“Și şurtu cu floricele 

M'o 'nvtţat a, face rele. 

ie 

»% 
Hop stracu șurțu meu, ' 
Cum se uită la birăi, 
Birăiţi-i pare răi ! 

1. ă
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Pînă eram cu drăguță, 
_Imi părea n6ptea: micuță, 

: “Dar de când drăguță n'am 
Pare-mi nâptea cât un an. 

* 
0 A 

Năfrămuţă cu ciucuri, ' 
lo te joc, tu te scuturi; - 

Năfrămuţă "'nciucurată, 
Nu fi, mândră, supărată. , 

+ cc. 

E + * - . 

-: A DI 
Pintru ochi și :pintru gură, 

"Trag n&caz piste măsură. 

Ochii şi sprincenile 
Fac tâte pricinile.. 
ÎI E PE LE 

* 
x. 

Părăuţ cu apă rece, 
Dare-ar Dumnezăi să sece, 

Să rămie numai tina, . 
Să mă lubese. cu vecina. 

* 
e 

Trandafir, trandafiraș, 

Bună-i iarba, la nimaș, ... 

Bună-i, bună, .cosi-o-aș, 

Pe mândruța stringe-o-aş. | 

* 
%
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Vai de mine sint pierit, - 
Că cu mândra-s îngrădit, 
Fără pari, fără! nuele, - 
Numai cu cuvinte grele. 

* 

x 

De-aicea pin” la mândra. 

Scurtă mi-o părut calea, 

Da di la mândra 'napoi... 

Mi-o părut un an şi doi. : 

” * 
x e 

Ne-am iubi nu ne putem, 

Ne-am. lăsa, nu ne'ndurăm. 

%* 

XE 
. 

Halda mândră'n sus la bradi, 

Să te'ntreb ce-al lucrat azi, 

Dat-ai guri la, doi fraţi ? 

Haida mândră sus la peri, 

Să te'ntreb ce-ai lucrat er, . 

Dat-ai gură la doi--veri? 

«n A : E Ss 
3% 

Frunză verde, rujă, mure, 

Dragă mii crișma'n pădure, 

Beui vin și mâncat mure. 

Le 
eX
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Bosiioc de pe cetate, 
„Scrie-mi, tu mândruţă carte. 
Imi scrie ochii și gura, ; 

Sprincenile și făptura. 

ss , 

Chiuie, chiuie, nu strigă, 

Să r&sune ulița; 
Uliţa la: mânderuţa, 
Să-mi deschidă portiţa, 
Să mă iubesc cu: dînsa, 

* 
XX 

Mândra mea de mândră. mare 
Nică obiele'n cizme n'are. 

Ea sencalță cu hirtie, 
Ca să-mi fie dragă mie. 

x 

“Din trei drăguți ale. mele. 
Şti. dracu la care-otii mere: 
Cea din d6l s'o măritat,.. : 
Cea din vale m'o lăsat ; 

„Celei din uliţa mare 
Cu mine nu ise pare. 

| * E LII 
A. - 

Cine-ascultă - la fereastă, 
N'aibă parte de nevastă.



Si n'am-pe nime. cu drag, .- 
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Cine-ascultă la ușiță, | 

N'aibă parte de drăguță. 

PE 

* % 

Vai de mine, că-s beteag 

Să-mi pue mâna la. cap, 

-Să m& 'mtrebe de ce zac.: 

OR 
xx 

Sărută-mă lele'n gură, 

Că ţ-oni da limbă destulă. 
Sărută-mă lele 'n dinți, - 

“De buze să nu mt prindi. 

% 
x *. 

Ce mi-i drag, nu mi-i urit,. 

De-ar fi ori cât de hulit. 

Ce mi-i urit nu mi-i drag, 

De-ar fi cât de lăudat. - 

% 
% * 

Mândră, ochii tti din cap 

Nu-s făcuţi a găzdușag, 

Că-s făcuţi a curvuşag. | 

* 

* x* 

Bine-i stă lelii gătată 
Cu haine ndut din șatră;. 

7
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". De-ar fi.făcute de ca... 

Si mai bine l-ar șădea. - 

z - 

Stringe, bade, pe lelea, 
N' aştepta să-ți zică ca! 
Ea ar zice, i rușine, 

Dac'o 'strîngi, îl para bine. 

* 
e * 

"Dragă mi-i fata săracă, - 

Totă vara paşte-o vacă; 

Da cându-i c6lea tmna,." 
Vaca-i rea şi fata-i grea, 
Fata fată, vaca ha. 

* 
x * 

“Dragă mi-i fata săracă, 
“Tot cu mâna că să 'mbracă. 

Da fata găzdacului 

Dă-o 'n mâna dracului: - 
Şirile di piste cot . 
Cobsră griu din pod, 
Stirile di piste mână 

;1s făcute pe slănină. .. 

„E 
% x. 

Arqă-te tocu de mândră, 

Tot cu ochii la oglindă.
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Dragă mi-l lelea cu gușă, 

Ca tinjala cu căţușt. 
Io m& duc vara; la fin, 

Ea cu guşa-mi cară vin. 

lo mă duc vara la sapă, 

« Ea cuguşa-mi cară apă. 

= * 

„Fereşte, dâmne, fereşte 
De tînjala cu cătușă * 
Și de fata cea cu gușă. 
De tinjala cu cătuși 
Şi de fata cea cu guși. 
Ferește, domne fereşte. : 
De juninca hedieșă 

Și de fata leneşă. 

Te cunosc lele pe frunte - 
C'ai pus ruminele multe. | 
Nu ştiii cum dracu le-ai pus, 

Că pe nas nu-ţoajuns.- -* 

IX e 

Zurăesc baniă de-argint. 

Tâte hidele-s la rind. 

Zurăesc banii de aramă, 

Tâte hidele-s la samă. . „i 

* 
x: 3:



sa 
Tote mândrile-s bitege ” 

După cei cu căpenege. 
Numai mândra- ai sănătosă, . - 

Căi căpenegu-acasă. 

| Su i a 

Sărută-mă lele-n dinţi,. 
La buză să nu te: 'ntinqi ; 

Că buzile-s subțirele, 
Le poţi crepa de podele;, 
„Că buzuca cca, din sus. 
Pare că-i un puli de. urs; 
Din buzuca cea din jos. 

Poţi face trâcă la porci. 

_ ma 

Mă! bărbate blăst&mate, 

Cânepă mi-ai sămănat, 
Bolă 'n. 6se mi-ai băgat. 
Da ia câsa ş-o coseşte, 
De bâlă mă. „miîntueșşte. 
O coseşte cam pe sus 
Să mai rămâe di-on fus, 
Ş-o cosește cam pe jos, 
Să mai rămâe de tors. - 

i x e, 

„Io la joc, mama la joc, 
Mălaiu-i de Joi în foc.
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Mama-l bate de cenușă, 
Copiil-s de cap la uşă. 

Hop leliţă, Jelișră, | 

- Bună ești de dus la moră, 

Cu căruţa, e c'0 epșoră.: 

AR . 
% 

Socrule dă-mi fata mie, 

Gott fi om de omenie: 
La moră nu 0-0ii mina, 

De n'a mere, n'a minca; 
Desculţă nu o-oiti purta, 

Că ca, singur a umbla. 

Haida lele după MINE, 

Că te-olii ţinea f6rte bine : : 

La, moră nu te-oiil, mina, .. 

De nu-i mere, nu- X mînca, 

Desculţă nu te- oi purta, 

Că tu singură-i umbla.
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De-ar avea badea la oi 

Două căţele ca noi, 
N'ar mai da lupi între oi 

Numai d6u&-zăci și doi ; 
De-ar avea badea la iede 

Două căţele de fete, 
N ar mal da, lupi "ntre iede 

Numat” d6ub- -zăcă-și- şepte. 

* 
+ *X 

U, iu, Iu, lată de f&t, | 
Unde-ţi v&d capu mă 'mbăt: 

Capu. mic și ochil mari, 

Par” că-s niște :ochilari. 

as, 

Invîrti-te drob “de sare, 
Că i-o nu te 'nvirt mal tare; 

Invivti-te drob de lut, ÎN 

Că io nu te 'nvirt mal mult. 

= 

* e 

Păsărulcă, mută: Să casa, RE 
Ca. vini badea cu-coşa; 

C'a vini. 'ntr'o sară bet, 

ŞI-A găsi cuibu. stricat. 

pi „ 

X * 

Cântă cucu pe fântână, 
Tupiluş, fată bătrină.
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Ori şi cât ti-i tupila, 

Tot bătrână țor striga.: - 

, x%a Ei 

__ Pe cea-eostă cu tăciuni, 

„Fac fetile rugăciuni, :- 

Simbăta, Dumineca, 
Dor s'or putea mărita. 

x x ED 

"Descunună- -mă, părinte ! ! 

Căci cu cin' m'at cununat? 

Cu proptâua di la „gară, 

Cu rușinea di la sat; 

Cu propteua gardului, 
Cu rușinea satului. 

Ea . 
ek pi: 

Bate, dâmne, popă m sat, 
Că bătrin bărbat mi-o. dat ; 

Şi bătrân și beutor 

Și la lucru „fără i spor. 

- a ae 
Re ate 

Draga badii - puhuhu, 

Dragă, “dragă, dat nu tuş 

'Te-aş săruta dar nu-amu. 
Te-aș săruta, nu pe tine, 

Când am vreme, am pe cine.
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Mărita-m'ași să nu șăd, 

Numai câmpu să nu-l. văd. 
Câmpu să-l vadă bărbatu, 
lo s'aștern masa și patu; 

Să pun oglinda. pe masă, 
Să văd bine-mi stă nevastă. 

— Mărită-mă&, mamă dragă! 

— Taci la dracu, ciră n6gră! - 

— Mărită- -mM& mamă bună! 

— “Taci la dracu, tu nebună! 

— Mărită-mă, că- -mi stă bine! 

— Taci la dracu tu. ruşine! 

ata 

Crișmăriţă, câpţă nâară, 
Numai câpța ta mi-e dragă 

Și petâua di su barbă. 

Câte șute, câte mute, 

Tote:s cu barșon pe frunte; : 

Numa io dacă-s frumâsă, 

Mi-am lăsat barşonu- acasă. | 

ke 

Lelea cu -șurţ de mătasă „ 
Ș'o uitat un ochi acasă:
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Lelea cu șurţ de brașon. ; 
Ș'o uitat un .ochii în horn. 

E. 

Lelea cu șurţ de mătasă, | 

Ar fi bună preutesă, 

* Sărăcia nu o lasă. 

% 
Xe 

Fetile di la Ripa 
Nu știi târce cânepa, i. 
Făr'o 'ndrugă ca lina; : i 

'Torc fuloru, ca, picioru 

Și urzala, ca tinjala. . 

* 
sk dk 

Nevestei, care se jură, - 
Dă-i cu palma peste gură, 

Să ştie de 'ce se jură. 

pi 
x * | 

Badea mândru ca un step, 

Lelea ca un moșşolag. 

Badea 'nalt ca un husar, 

Lelea pină'n brăcinar.: 

Pi ok Na 

* % 

Asta-i fată de birăii, 
Cu pâle de lipidei,
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C'on dărab de sac în cap, 

Si gândește, că-i bumbac. 

a 

* x 

Fetile di Ja Pola , 

Iarna cosă. la ciurel, 

Primăvara-s cu vițel. 

m 
" “Taci tu lele, nu chiui, 
Că gura ta-i cu bureți,. -..- 

Ușa mea di la coteţ. 
Gura ta e lepădată,.. 
Ușa mea di la poiată. 

e 
% * 

Zi, țigano de la ușă, 
Să mă scutur de cenușă, 

"Că de când m'am măritat, 
Incă nu m'am scuturat. 

a 

n. 

Fă-te, fă- te focule,. 

Coâce- te mălaiule, 

Fierbete curechiule, 

Că de când m'am măritat 

Încă nu m” am săturat. 

Di



— 141 =. 

„Nici odată nu mi-i ciudă, 

_Ca ţipând vacile "n ciurdă. 
Nici atuncea nu mi-ar fi, ..: 
Dacă m'aș putea trezi. 

e 

Luăi hida din, găzdaăi, 
Să-mi aducă boi și vaci. 
lasă hida să le mulgă, 

Vacile o lau la fugă; 

Când o văd cu capu gol 
Vacile fug pin ocol, 

Viţăil numai nu mor. : 

Lelea cu ochi mieriuţi, 
Tot în gură s'o săruţi,. 

Da la, ea să nu te uiţi, 

Că la ea de ti-i uita, 

Septe bole to-or minca; 

„Septe bâle ş-o lingore 
Ş-o pereche” de figuri, 
Mestecate cu junghiuri. | 

XX 

Câte fete-s pi la noi, 
Nu plătesc un baraboiui; 
Câte fete se ridică, 
Nu plătesc o mămăligă... 

* 
Fe
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Vădu-o cu lamp'aprinsă, 

Şede cu ușa deschisă 
Și de bade'așteptă strinsă. - 

i. 
XX 

Te cunoşti, lele pe gură, 

Că eşti mare spălătură;. | 
Te cunoşti lele pe pași, | 

"Că ești bună de pripași. . 

* 
XX 

4 

Ce te ţii lele-așa mare, . 
Că nu ești ruptă din-s6re, 

- Nică aşa, de gazdă mare!? 

lo o ştiii pe maică-ta. 
Era mare sfirnăriță: 
“La 6la; cu pisăliţă. 

* , 
A e 

De uritu inului, 

Luii drumu. vinului, 

De uriîtu cânepiă, * - 
Luăi drumu uliţii 

DI 
| Sk x 

La casa cu șepte fete, 

lesă miţa - pin părete, 
Tatăl lor msâre de sete; 

Pi sub vatră cânii'latră; .
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Unde-i locu focului, 

E culcușu porcului. 

* 
„XX 

Nu rînji lele. dinții; 
Nu şti târce hiîrţi, cârţii. 

a - 
X x 

Mândra: mea de mândră “mare 
Numa 0 cămașă are. 

Ea o: spală Sâmbăta 
Şi o'ia Dumineca, 

Și o uscă pe cuptoriu, 

Să-i fie de sărbători. 

a 

Asta-i mândra mândrelor, 
"Țesătârea. pinzelor; 

Ţes 'on cot 
Și fuge 'n pod, , 

LEI 

a , - ni E 

Unde vedi ruda "'ncăreată, 
la-o, că-i harnică fată; - 

Unde-i ruda num'așa, 
Las-o, că-i fată mișca. 

7



a 
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Unde-i ruda numa paru, 

Las'o s'o mânce amaru. 

Xk 

E i 

Ardă-te focu de Iele, 

“Mi-ai schimbat numile - melc, 

Si mi-ai i dat ; a tale rele. 

a 
* % 

„ Pină ce lubeam copile 
Mai era ceva. de mine; 

Dar de când Iubesc neveste, 
Creşte-mi barba fără veste. 

Pină eram. tinerel, 

'Tata-mi zicea voinicel, 

„Dar de când m'am bătrinit . 

T ata-mi zico- afurisit. 

x. 
E Ie 

Bate vîntu lemnile, 

Ruminite-s fetile; 

Bate vintu lemn domnesc 

Ruminite-s de selipesc. 

Bate vintu lemn de câne, 
Rumenite le stă bine. 

fa i 

„ Copiliţa, 'bate-o domne, 
Cum st culcă 'n loc adârme ; 

?
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Copilașu linga ea . 

Fvee cu dinsa 'ce vrea. 

+ 
A 

Așa zic 6menil 'n sat, .. ;. 

Că i-Poră fi talpă la fad.. 
Da de ce, dâmne, să, fiii, 

Că n'am omorit de viu: 
Nici n'am iubit însurat, 

'Cu holtel-nu mi-i păcat. 

pi 

ek 

* Câte. tute, câte mute, 
Tote aii drăzuţi la munte, 

Num'a mei îi dus a. plute. | 

„x 
x 

Bea, guriță, şi maj cere, 

Las-o la loc ncavere; 

De tii uita după ea, 
Pină-i lumea nui mai bea. ! 

* 
EI i 

Pi la noi pi su pădure 
Merg fetile după mure, 

lo mă duc să tai nuiele, 

Ca să :m& 'ntâlnesc cu ele. : 

, ae 

Pintru tine, măl Irină, 

Mi-am lăsat maica străină ; 
an
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Pintru tine, Irină hăi, 
Mi-am lăsat părinţii mei. 

+ 7 

x 

Pintru tine măi lină, : 
Dă maica cu. lemne "n mine. 
Deie pîn'.m'a- sfărâma, : 
De tine nu m'olu lăsa: .! 

. NR o. p . 

| x* 
AR 

Spusu-ţ-am mândruţă ţie, - 

Să-ţi faci. haine de Anglie, 

Să-mi fii dragă numai mie. - 
Da, tu-ți faci hăiniţe verdi 
Şi eşti drăguță la tăţi. 

* 

Haida mândră să fugim, .. 

Că şti Yarnă, ce păţim: .. 
Din.cenușă nu eşim., : 

De eșim când-va v'odată, 

"Cu cenușa nespălată. 

dep * *, . . : r ; a pe 

Puiu curvii n'are nume, .. 

L'o adus curva din lume; 

Puiu curvii n'are tată, 

Lo făcut curva de fată. 
„. îj 4 ; 

%*
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De-ar putea ferâsta spune, 
Cu multe m'ar da la lume, 

"Da feresta-i mare mută, 

-Nu ști cine mă sărută.  , 

pa Pt 
x 
pi 

Asta-i lelea 'cea de-atunci, 
Care dă pate la jună, 7 

„Si la ficiori buză dul. 
Asta-i lelea cea de-apoi, 

Care dă paie la boi 

ŞI la, ficiori buz& moi. . 
ECE Sa A R i, 

E IE 

se 
Bate, dâmne,. pe popa, 
"Că mi-o spovidit mândra. 

Nu știi! ce canon i-o dat, 
Că de-atuncea m'o lăsat. 

Măi bădiţă vara trece, 
Din d6uă una-ţi alege; 

Dintr'o sută ia-ţi o mută, 

Dintr'o.mie. o.urgic. 
Micii 

x 

% % 

U, iu, iu, .fărtaiii, criştaiu, 

Pintr'on husoș să nu-l dai.
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Husoșu-i de cheltuclă, 

" Gura mea-i de trăbudlă. 

„n > * 

Hop, mândruţă, g gura ta 
Pintr'on husoş n'o aș da, 

Husoşu-i de cheltuelă, 

Gura, ta-i de tribuelă; 

Husoşu-k de cheltuit, - 

Gura ta-i de trăbuit.. 

[ii * - 

. . + x ' 

Câte mândre. sînt pe lume, 

T6te mt strigă pe nume. 

Numai. una din Sibilă 

M& strigă cu trei copi. 

Ci, ci, ci ochii mândrit. 

Pag gubă, că nu-s aci. 

Toem'aicea de ar i, 
Nici o. pricină n'ar fi. 

Asta-i lelea, .care-o vedi,: 

Care ni-o făcut'scoverzi.:, 
De o-am scâte din minte, 
Să ne facă şi plăcinte. 

m 
: pi
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Lelea cu fodorii mari 
Bună-l coită la jindari 

Și la mici și la mal mari, 

. Lelea cu fodorii mică | 

Bună-i cotă la 'volnici - 
Și la mari și la mal mici, 

4 mia Pa 

Spusuţam mândră de-asară, 
Să scoţi șaua din cămară, 

Să o bat” on 'vint de vară; 

Să o bată vinturile, 

Ca pe mine gândurile. ş 

, x . 

Pintru două codi de vaci | 

Luăi hida din. găzdaci 

Ş-o: luăl numa” pe o zi. 
Şi mi-a fi cât, „otă trăi, 

Ș-o luăi numa pe-o, nâpte 

Şi mi-a fi viața. totă. | 

i SD ai 

x „e 

Hop, hop, op la | popa 'n „pod, 
După ouă de zăvod, | 
După mere, după pere, 
După buză subțirele. 
Să-i luăm slanina .; "n spate, 

Să-i rămâe numai falca,. | 

Să- şi înărite popa fata;
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i rămie ș-on picior 
Să-și însâre şi i-on fecior. | “ 

%k 
XX 

U, iu, iu, , babă i incace, 
Bărbat n'ai, copii ştii face; 
Bărbat” n'aă întotdcuna, 
Copii faci în tâtă luna. 

U iu, tu, “putu curtii, 
Nu ţinea,. calea badii, 
Num” odat' .o-ai inut; 
Lumea, tâtă te-o ştiut, 
Ș-inc'o dată de-i ţinea, 
Totă lumea te-a, videa. 

pa i! 

Vay de : mine, mamă, mor, 
Al6rgă la cătător, 
Să-mi vrăjescă cărţile; 
Să-mi lungâscă “zilele, 
Să-mi vrăjescă cu cartea, 
Să-mi lungâscă viaţa. 

ate pe .: 

SR 

Zicu-mi fetele, că-s 'muti 
Pentru că nule săvut. - 
Dracu le pote! pe. tăte,. 
Cinci Si şese “mni- -s bugăte 

4
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Dracu le pâte singur, 
Cinci și şese mi-s destul. 

Tragănă, mândră,! tragănă, 
Frunză de gorun galbină, 
Că și io am trăgănat, 
Frunză de gorun uscat.. 

pi | 

Ce eşti, bado, ţindru, mândru, 

Că, la. tine nu-mi stă gându. 
La cine gându mi-a sta, : 
Ii mai om-ca dumnâta, 

Mai din Gmeni, mai din viță, 
Nu ca tine-o rapatiţă Ă 

* 
x 3 

Ce haznă, bade, de tine, 

Că eşti mândru 'și- ţi stă bine? 

Nici îs boi : și nici îs vaci,. 
Fără pipă cu cănaci 

ŞI șinâre la nădragi. 

e 

Zis'o badea c'a vini, 
C'a vini c'on căpeneg 
Ş-o vinit c'o ţundră 'n cap. 

. . e 2 , . i 

ek 
Ei
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Minzu nui, iap'o furară, 

Două râte nu-s de-asară. 
Şi dricu de-alaltă-sară. 

Două spiţe nu-s-de loc, 
Că le-o pus mândra pe foc. 
Asară- Ș- alaltă- -sară 
Cu ele :să luminară. 

* * 

Bădită, di. piste vale, 
“Nu: purta. pen'așa mare ; ! 
“Ci o pârta, într'o măsură, 
Pe. cum ţi-l stogu la șură; 
Şi o: pârtă retezată, 

Cum ţi-s boii la poiată.. ..: 

j 
*X 

. Audit-ar, audit | 
„Astă sară la, sti int, i, 
Că ficlorii „s'0 scumpit | 
Fetile ș'o Xeftinit: | 

Un fickor opt sute bune, 
Șepte fete c'o piţuley 

Un ficior c'o sută 'ntregă 
Septe lete c'o suştacă. 

* 7 
e Xe 

Hop leliţă, cum o ntorei, 
Pare c'ai umblat la -porci
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“Hop leliţă cum. o tai, 
Pare c'al umblat la cai. 

* 
x sk: 

Daţi cu toţii, a 

*semaea? MOTȚIĂ, 

Să sc6tem fîntină * n dă 
- Să se spele fetile, 
Că-s negre ca Tepile; 

Să se spele ficăorii, 
Că-s negri ca bivolil. ” 

* 
** 

Aşa jâcă bătrinii, 
Când înfloresc -călinil:.. : ,-: 

„Călin s'o câlinit, - :, 
Bătrinii 's'o bătrinit, .. .:: 

Dar la minte-o :'ntinerit . 
s .. La) . 

Câtu-i - moşu 'de. bătrîn, 

Tăt ar mânca- mir din: sîn. 

a 
x x* 

„Aşteptă: mândră că viă, 

De sară -cât de tirzii, ! 

Num'atât-otii zăbovi, 

Pînă murg'olii poteovi, 

_Cu potebve de aramă,: : .* 
Să nu dai la poduri vamă,
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x Să gândească că-s cătană. . 
Cătană pe număruș .. 
La 'mpăratu d'Angliuș, 

Țipată di la Nemţuș. 

Pia 
++: 

Părinte! sfinţia ta, 
Z : :. 

Mătură-ţi biserica, 

Spovideşte pe.mândra, 
Da nu-i da păcate grele, .. 
Că și Yo-s părtaş la cle 

, e 
xx, 

Paălincă cu: săcărea,.: 

M'am jurat, că nu te-oiii bea,. 
Pină când. Io te-olii avea.. 
„Am vădut pe-alţii. bân(d! 

Şi m'am dat și io la vin; 

" Beui trei zile deplin ; 

Beui, azi și beui mâni, , 
Beui. patru-zecă de, zile, .. . 
Beui murgu di su mine. 

j 
XX 

S'o dus cucu, vEdu-T ars, 
Ş'o lăsat puii golaş. -.....: 

O venit. o turturea, :.. 

Ş'o strins puii lângă ea. 
. 

apt . i
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O venit cucu, într'o, vreme 

Ş'o găsit puii cu pene. | 

3 E a pai 

- Credeţi-mă puișori, 

Că vam crescut mărișori, 

Că de când m'am bătrinit, 

Clonţu mi so bătucit 
- Şi penele mi- s'0 ros, 

Vreaii să zbor și io cad jos. 

  

Ha, sa, ţa, vițel! minzat, 
„Ziua ? n ciurdă,. nptea'n sat. 

Ziua, "n ciurdă cu juncii, 

Nptea . 'n. sat 'cu voinici): : 

Cu voinicii 'n voinicie, 
Cu tălharii 'n tălhărie. 

DAE: it po 
sf „ : 

U, îu, Iu, picor. de rac,... 
Septe. fete pe-on ( colac... „aj 
Da colacu-i -i de mohor, | 
Şepte fete „pe-on topor, 
Da toporu-l de oţăl hp 
Şepte. fete pe-on vițel: . , 
Da vițălu n'are mamă, 
Şepte fete pe o năframă;. EI 

Da năframa "n patru iță .., 

Şepte fete pe-o căpiţă.:
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Da capiţa n'are virv, 
Şepte fete pe-on sovirv; 
Da sovirvu n'are fl6re, 

Şepte fete pe-o cicâre. 

a 
ste x Pa 

Hop săraca moșila, 
Cum mărită urgia; 
Săracile sutile, a 
Cum mărită mutile. - 
De-mi-i da doi boi frumoși 
Ț-oiă lua pe ochi întorși, 
De-mi dal ser6fă cu purcei 

:. ai pe hida cu higei, - 

'Dacă-mi dal și d6uă Yepa, 
lau pe Bolfa-la-ureche:: 

pt e e 

Audi, mamă, cânii bat, 

„Intră peţitorii 'n sat. 
„* Secte câstă din lădoli, po 
Dâr or vini-şi la no. - 
Le. dă maică de: mâncare, 

-Dâr m'a lua Gre-care.” 

Ş-om da popii beutură, 

“Să nu mă mai cate 'n gură, 
Că -nu-s bătrină, nică vece (veche), 
Făr” 'de patru- zeci-și- zece. 
Pi din sus e 

Măsele nu-s; ”
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Pi din jos 
Dinţii I-am scos, 

xx 

Patru-zeci de ani îmi pare, 
De când m& chem fată mare, 

Şi port c6da pe spinare, :- 
Cu- grijă de-măritare. 

„Că nu-s bătrină, nică vece, 

Făr' de. patru-zeci şi zece. 

Pi din sus 

Măsele nu-s, 

Pi din jos” 
Dinţii i-am scos.: 

E) 
e 

Dă dâmne rodă'n bujor - 
La tâtă cas'-on ficior. : 

Dă dâmne râdă'n bucate”: 
Ş-o fată la șepte sate. 
„Nici ahaia să nu fie, 
. Că- Y trebe boi și moşie. 

Nu-i trebe doi boi ș-o vacă 

Că-i trebe moșiia 'ntregă; 

Sî nu-i trebe-on loc și două. 
Numa câte opt și nouă. - 

* 
x 

“ Ce haznă de tine fată, | | 

Că te gată măta bine, .
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_Meri la joc, nu te ia nime.. . 

„Vii acasă supărată, 

Te dai cu capu de vatră. 

Năframa cu ciucurii 

Pi sub cloşca cu.puii,: - - 

Pieptariul -cel:-mătăsit,--- 
Pistă portă asvirlit. ::.: 
Strigă, strigă, vecina: : 
Vecină, dragă, nepâtă,.. : 
Ia-ţi pieptariul și ţi-l: portă,: 
Nu ţi-l lăsa "n tina totă.:: 

Di ; 

Fetile pi la: Dumbravă” 
SamEnă cânepa 'n huci, 

Şi li-s pâlele de buci. 

Pinza mândrii de..fulor.. ., 

Ca şi bătătura m'ţol. -.. 

Pinza mândrii de humbae 

Ca, şi bătătura 'n. sac, 
Pinza mândrii cea. de câlpi” 
Pare că-i „piele de mânz. 

PE pai 

„Sk 

Arqă-te focu sucală, 

Că-mi făcuși tu-pînza. rară... - 
Da de rară 
Ca, ş'o scară 
Si de dâsă 

Ca ș'o lesă 

Di la iț& pîn'la spată
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Paşte-o iapă 'mpedecată, 

Din iţă până'n fuștei, » 

Paște-o ciurdă de, viței. ..-: 

Pe marginea pînzii 

Paște cloșca-cu puii. 

. 
a... 

Las. să fiu odată bâtă 

Camu nu sint supărată; 
Când ol fi fo! supărată, 

'Tâtă lumea-i înecată. | 

Când 'ofă fi o năcăjită, - 

Totă lumea-i sudomită 

x X 

lo-s nevastă cum i-o [l6re, 

Mi-o stirnit că-s. beutâre. 

Io la, crișmă nu-s datâre 

Făr c'on zlot. și. jumătate, 
De-ar ști bărbatu: m'ar. bate. 

“Bărbatu cămar'o "nchis, 
Io m& 'omoram de ris; 
Pe cămar'o pus lăcată, -» 

Io 's beută- și mâncată. - 

Bărbatu meu-i de pai, 

EL mi-i șlugă; Yo- s găzdsie;, 

Bărbatu mei e de fîn,. 

El mi-i slugă, io-s stăpîn. 

[i ie
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Săracu  bărbatu mei, : 

Luer'o zi şi d6rme tri, 

Când să 'scâlă satu-l şti. . 
Lucr'o zi şi dârme patru, 
Când se scâlă-l şti tot satu. 

a 

Şede mutu la ungheţ E 
Aş ride și nu cutez; 

Şi să uită pi sub gene, 
Bate-l, domne cum mă teme. 

S& uită cu genile 
„Ca buha, cu penile; 

Și se uită cu ochii 
Ca buha cu peunii 

x. 

Du-te obielosule, 
Nu-ţi mai trece nopţile, 

Pi la tote porţile.” 
Să-ţi deschidă ușile . 

„„Nevestile-s cu bărbaţi : 
Nu slobod. pe blăstimaţi. 

„ 
, * * 

Când eram de-o zi de due, 
Furam cloșca di pe 6uă 
Când eram de-o săptămînă . 
Furam cașu di lastină. 
Când -eram de-on an de doi
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Furam cal și furam boi ; 

Furam calu Sasului 
Din, funduţu;grajdiului. 
Sasu mt. căta .pe vale, . 
lo meream pe-dei călare. 
Plânge Sasu şi Săscuţa, .. 

Io beii vin cu a ferivța . 

Pină eram păcurar, 

“Toţi îmi striga, că-s tâlhar; 

De -când m'am lăsat de oi, 

Toţi îmi strigă, că-s curvoiu. 

RNC aE Sta 
aa 

Dragă mi- o. "fost lumea mie 

Dintr'a mea, copilărie; . 
Nici amu nu mi-l urită,. 

Da-i cu năcăjală multă. 

x. 

* * 

Fost- -am n de trăitodată, 

M'o stricat. o blăstămată. 

Fost-am de trăit î în lume, 

M-o stricat niște nebune. | 

k 
ă * 

Fost-am dămae, “când am. fost, 

Fost-am, tînăr și frumos 
Ş'amu-s hbătrin şi bărbos. 

X* 
XX 

1i
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Pelin beat, pelin: mâninc, 
Sara pe -pelin mă culc, 
Dimincţa cându mă scol, 

Glaja cu pelin-î în ţol. 
Ies afară, întru'n tindă, - 

Gaja cu'pelin pe grindă; 
Ies afară; întru'n casă, 

Glaja cu pelin pe masă: 
Bea, bea, bea, inimă arsă. 

—Codrule, samă 'să-mi dat: 
De câţi or trece pe plată. 

—Da io samă nu ţ-oiii da, 

Câţi trec ziua, ba n6ptea. 

Nâptea e cu stele multe, 

Si mai mari şi mai mărunte, 

“Ca mândruţa mea nu-s multe, E 
„De harnică, de frumosă, 

De găzdoie bună * n casă. 

De găzd6fe- -ar fi ce: ar îi, 

Minte L-ar mai trebui. Ă 

“: De găzd6iciar fi frumâsă, 

Numa buzile i-s prost. : 
“Buza mândrii hai din sus 

Pare că-i un puii de urs, 
"Buza mândrii hai din jos 

| Samănă” “cu Thînzăl. nost. 

4



— 163 — 

Pintru tine, măi lână, 

M-o: pierit iarba 'n polană' 

Si polog de niouăicară. 
Pintru tine; mândră ăi 

“AX-6 pterit! tărba ntre vă 
Şi polo& 'de nouăiclăi: 
Pintru' tine, mândrulucă, 
Mo pierit iarba 'n prelucă 
Şi pologu di la luncă. 

Pintru. tine, "măr I6nă, i 
M'o luat: Nâraţu cătană;. 
Pintru tine, măi Îăriuciă, - 

Vine Nenţu să' mă ducă. 

sa 

Cătuni- -u- aș, “cătuni, | 

„La compania, mândri; 

"Cu pușca, făr de „oţele, 
La compania. mândrit mele. 
De-ar fi pușca de hemeii, 
Şi compania, de femei; . 

De-ar” fi. pușca, de lemn verde, 

„La compania cea, de, „fete, 

x 
Eu 

Nevastă, curvă-ce eşti, - :: 

P'ingă biserică treci, .
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De ce nu te spovedești?, 
Da io. când nvolii .spovedi; 

Şepte popi. mt-ori tr&bui, 
Şepte, popi. din șepte sate; 

Nici, atunci „notă, „spune, tâte, 

Făr la: unu unguresc, 

Să nu „stie, ce grăesc. 

pe ea E: | 

IP a 
“i 

Cu doi drăguţ cum nui bine; 

Unu mere, altu vine., 
Când îi unu- -mănios, 

Dragostea nu pică jos; 

Când îi unu dus de-acasă,. 

Dragostea nu st mal. lasă. 

* . 7 

+ X% 

„Io am tost o păsărea, 
Mi-am pus cuibu lîngă drum. 
Câţi drumari pe drum trecea, 
Toţi în'cuib îmi asvirleau. 

Da io răi mam supărat 
Si "cuibu mi-l-am mutat 

„Jos pe-o' creangă de alun, 
Dar și al'o fost uscată, 
Nu ma! ţine pîn' odată. 

* 
x 

Cucule -dintre; butuci, 
Vara vii, vara te duci,
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Tu de lucru "nu te-apuci. “! 
Nice vara 'nu cosăşti,. 
Nice iarna nu. 'mblăteşti. 

Mult mă mir cu ce trăleşti. 

Cu putregaiă. di pe. butuci,: 
Că sufletuțu ţi-l uști;": 
Și beal. apă din bugeag:.::+ 

Şi cânți în. codrii cu: drag.i. 

* 
> 

| Oucule, eu pene verd,. 
Mândru, cânți “vara n lived. 

Şi-n cazarme la honvedi., 

| Cucule cu „pene, rari, ; 

Mândru cânţi la pacura 
Şi "n cazarme la jindari. 
Cucule cu-pene multe,: : 
Mândru' cânţă 'vara la: munte 

Şi 'n cazarme la' răgute." 
e iq 
ui : vit 

7 * . . 

pe io 

Si 
De cât slugă; ba cătană 
Mai bine la oi cu până. 

De cât cu nevasta prâstă | 

„Mai bine la' ol pe costă; 

De cât ci nevâsta! hidă, 

“Mat ibine la oi pe nâidă: 
„ar 

iata 

e PE da 
e 

De'cât slugă la popa, 
Mai bine să baţi doba.
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De cât slugă la altu : ; 

Mat bine la 'mpăratu. RD 

a: 
pui x 

ist 

Câţi “feciori de: lingurari, - 

Toţi Y-o pus Nemţu căpraii, 
Numa, ei tecior de'popă, -- 
Pe mine m'o 'pus'la dobă.: 

+ 
*x 

Cap feciori de lingurari, 
"Toţi is flatteri şi căprari, 

Numa fo feclor de popă îi 
Pe, „mine 'm'o “pus la dobă,. 

Pam 
a xx pi 

La mâră. la, Sărăţel, 

S'o.'necat o babă 'n zăr.... 

Ş-o copilă de băciţă. - 
Intro 6lă cu jintiță, 

O copilă de ţigan 

Intr'o c6jă de. bostan. -. 

Rt ae i 
% * 

Pe valea, Budacului 

Mere mama, “dracului | 

C'on mănuchiă, de leuştân 

Să boteze un țigan, 

Să-i.pue nume frumos: .. 
Dic, die, dic, ciorolu nost! . 

xx
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Vai de mine ce şiree, 
Pagubă, că n'are steg. 

D'o avut şi Y o perdut, 

La Băiţă: p- 

Pe jintiţă, 

La Hodac . 

Pe lăptrac. 

Dă, bade, oile ?n'strungă, - 

"Ca ciobanii 'să le':mulgă. '! 
Piscuele,  bade, bine, 

- Că. de nu i-l piscui, 
Brânză nu-i mai cumpăni. 

Să punem găleta' 'n-cui, 

Să dăm brînză la Săcui. 

Măi Săcui, cioric de pinză,” 

Hai la mins; să- ți dai brînză 

C'o fătat o miţă 'n frunză. 

-. 
- 

Câtu-i Orsovă de: mare” E 

Nici un om ismene n'are. 

La Hodac, la Ibănești, 

Nici la popa. nui găseşti. 

* 
.. 

Câtu-i Polăţu de mare, 

Nici îl pită, nici îl sare, 

Fără muţi cu gușă mare. :
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Hai sură, ș'o custură, 

Ardelen cu țundră sură, 
Ziua bea şi n6ptea fură. 
Ziua bea, să veselâște, 

N6ptea fură și plătește. 

. 
a. 

“Pi su pâle cu ciurel 
S'o ,pierdut,popa-on. inel, - 

Pi su. pâle. cu strimba, 
S-o plerdut' popa. pipa. 

„Sări ripa,,.. .. 
Pierdut pipa; 

Sări balta, -.: 

Găsit alta, .. | . 
Nici mai bună,. nici mai i rea, 

Fără cum o fost a mea. - 

Di la noi a tria, Casă, | 

Bate-și „popa preutâsa. | 

Da n'o bate. cum se. bate, 
Ci o bate c on zbicuț, 
Ca să spun'a ci drăguţ. 
“De l-ar spune,, 

L-ar r&pune, ....;.,..:: 
De l-ar tăcea,. . - i; 

L-ar avea. a
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La msră la.Iloa ; 
Bate-și. popa slujnica, 
Țicanu pe mumă-sa,. 

* 

a. 

T6tă. nâptea. n-am. gătat...; 
Tot cu..puști. și: cu piştole,. 

Si ducem Jădile g6le. .. -: 

Totă n6ptea ne-am gătat, - 
Tot cu puști şi cu păpuci, 

- Şi ducem ţoluri «de buci, 

Că la ladă-i numa, zaru -: 

Si la rudă-i numa paru 

o . isa 

Socăciţa di la le - 

„Ş-o făcut jaşcăă la pole, 
U ascuns carnea din .6le,:: 

S-o rămas 6lile -gâle.-. 

. 
... 

Hop săracă socră mică, 

C'amu, rămii. cu nimică î--, | 

Nici eu ladă, nică cu. fată, -- 

*ăr' cu inima stricată... -: 

oa ra 5 . 

... 

lei afară s6cră mare, 

C'aducem pe noritalre):' 

Ț-aducem un ajutor,



. 
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Să-te bată de cuptor, 

Și ca să mai schimbe: odată, 

„Să te bată şi de vatră.. 

” - 
a. 

Hop mir6să, draga n6stă, 
Supără-te, nice: prea, 

Că mirile-I frumuşăl 
ŞI-I trăi bine-cu el. 

Floricică di pe costă, 

Frumâsă-i miresa n6stă. 
Floricică di pe tăă, 

Nici la mire nu-i stă rău. 

Hop săraca: miresa, ''::--: + 

“Mult ar mânca, de Y-am da 

Ș-ar juca, de-o-am lăsa: 

* 

Dragă mi-i puica: *mpenată, 
Ş-aș- mânca-o tât:odată. : -. * 
Dragă" mi-l puică;: cu flori, 
Aș mânca-o de trei ori. 

Do 

—. Mulţămim, jupâne gazdă, 
De păhare, ce-am băut, .
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De scaune, ce-am ștqut. 
— Mulţămiţi, dar nice prea, 
Că n'o fost pe voia mea. | 

— De v'ar da Dumnezti gând, 

Să ne mai puneţi un rînd



0 III 
„CÂNTECE - BĂTRINEŞTI



. Pe Ionașu 'popii, : 

Din tunduţu: Dornil,; 

Vineri maica lo făcut, : 

" Simbătă l-o botezat, 
Duminecă :l-o 'nsurat, |! 

Luni în tabăr'o -plecat.:. 

EL din gratii aș-o prăit, 
Maică, :măiculuţa mea, 

Grijeşte-mi. nevasta. bine, . -- 

Cu colac în: lapte: dulce, 
Dor di la noi nu s'o duce. 

Mumă-sa, de-abea-o-apucat, 
Să iasă Ion; din casă. .. 
Şi ea de: mâncat k-o dat: 

Câjă arsă di su masă” . 
si hilbe:din n6ut vast 
si de mân'o-a luat 

Si "n grădină s'o băgat. 

Ea din grai 'aș-o grăit: 

«Noră,. nori6ra mea, 

2 
II

) 
<
a
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“P:olti da flori de sărbători, 

C'așa să dau la nurori.» 

Şi de mână-o-a luat 
Sin temniț'o-a băgat. 

Pe temniţ'-o pus lăcată, 
Pe lăcată zid de pittră, 
Să nu iasă nici odată.. 

Trece azi şi trece mâne, 
Trec și patru-zeci de zile, :: 
la pe Ionaș, că vine. 
E! din grai așo grăit: 

— Unde mii, maică, nevasta? 
— E dusă-la/s6cră-sa, 

EI pe cal o'ncălecat, 
La soacră-sa-o-alergat: : 

— Unde mi-i s6cră nevasta? 

— Alelei tu hoț de câne, - 

„De când ţie ț-o-am dat,: 
Pragu nu mil-a călcat. 
EI pe.-cal o'ncălecat,: 

La maică-sa,s'o'nturnat: : 

— Unde mi-i maică nevasta? 
—:B dusă la apă rece, 

„__D6ră -doru i-o mal trece. 

EL pe cal o'ncălecat,. - 
La fintîn'o alergat, 

Nevasta nu ş-o aflat. : 
La temnițo alergat, 
Cu picioru' 'n uş'o dat, 

Ușa ?n- tris'o despicat, 
Nevasta că ş'o aflat. .:
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„El de mân'o-a luat 
Şi 'n gur' o-a sărutat,: 

__Apoi din grai o grăit:. 

„Nevastă, nevasta mea, 

Ce mârte socră-ta-i cei, 

O "'necată o 'mpușcată, 

"Ori .de calu mei călcată? - 

Fa din grai aşa grăit: 

lo morte s6crii. nu-i ceiti 

Nici "'necată, nici pușcată, 

Nici de calu tăi călcată. 

Mergă *n lume și să ţie, 

Mie seră. nu-mi mai fie; 

Mârgă "n lume, să hrănescă, 
Mie nu-mi mai poruncescă. 

.. 

Sub pole de codru verde, 
Ce pară de foc se vede? 
Da nu-i para focului, 

Că-s ochiuţii șerpeiui. 

Şede 'n drum încolăcit | 
Şi mânâncă pe-on voinic. 
Jumătate "lo mâncat, 
„Jumătate nu-l mai pote : 
"De curele înţintate, . - „. 

De cuțite ascuţite, 
De paloşe ruginite, | 
De cămaşă 'nchilzășă, 

'De nouă surori cusută. 

.. 

12
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Suflă vîntu măgheran, 

Ticălosu de Vălân . 

Dimineţa, s'o sculat. 

Pe obraz ca s'o spălat: . 

Și pe cap s'o:pieptănat.: 

Şi la „ulițo plecat .. =. 

Tot cântând şi fluerând.. ; 

Câte coite-l audiaii - 
Tote focu-l potoleaii -: 

Paturile le-aşterneail. :. 

Num!'o coită de nevastă 
Scâte-şi capu pe ferâstră: 
_»Hai vălâne pină 'n „casă, 
Că-i cafeu cald pe masă 

“Şi rojolișu 'n ferâstră. . 

Vălenu 'm cas o întrat, 

Din rojoliș o gustat, 

Cafeu' şi-l-o mâncat, | 
Şi pin cap l-o săgetat. 

— Alei, coită, m'ai mâncat! 

Rămii coită sănătosă, | 

Ca o piară viermănâsă. 
La, 'maică-sa s'0 'nturnat 

Și așa i-o cuvintat: 

- Așterne-mi, maică, patu mei, 

Că mă d6re capu răi, 
S'aşterni patu dumitale, 
Că mă d6re capu tare, 

— Spusu-ţ-am, Vălene, bine: 
„Las, Vălene uliţa, 

Că coitile te-or mânca.



Dia 

Vălene, n'aj ascultat,. 

Şi coitele te-o mâncat. 
Când îi c6lea pi la cină, - 

Lui Vălean îi ţin lumină; 
Când îl: pe la miez-de-nâpte, 
Vălenu - trăgea de:mârte. * : 

ne ÎI pi la cântătoră, 

ălenu 'mpenat cu [loui. 

acunjurai de ficiori. - 

"Când de ziuă să zărea, 

Clopotile le trăgeau 
Și coltile să stringeai."" 

Dar o coită 'de inevastă; 

Ea din grafii așo grăit:. 

:To -loiu plânge pi: la cap, 
Că mi-o fost drăguţ mai drag. 
Iar alta din graiă orăja: 

Io l-oi plânge la picidre, 

Că mi-o fost drăguţ mai mare. 

- 
. 

Câlea, ? n jos la Sihișora. 
Să începe-on tirg do țară | 
Și merg Grecii cu. “berbecii 

Şi țăranii cu cârlanii. - 

Dară „Grecu "Niculaie 

Ne:având ce a-şi mina, 

Da ş-a mînat nevasta. 
A iuat tîrgu de-alungu - 

„ȘI şetrile după rîndu. 
So 'ntîlnit con Ture bătrîn
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Care-i vorovi așa: 

Măi Grecule Niculaie, . 
De vîndut ţi-i nevasta? 
—De vindut îi zo asta. 

—Cât îi preţu pe dinsa?. - 
—Trei sute și cinci de lci 
Și pe atâţea mărunțăi. 

. Prins-o bani a număra 
ȘI nevast a suspina. . . | 
De-ar da Dumnezeii să deie: 
Sutile să nu s'ajungă, 

Nevasta să nu să 'vîndă. 
Sutile nu s'o ajuns 
Şi nevasta nu s'0 dus. 

S'o întâlnit con Ture mai tânăr, 
Care fară l'o 'mtrebat: 
Da Grecule Niculaie, 
“De vîndut ţi-i nevasta;? - 
„—De vîndut îi zo asta; 
—Cât îi 'prețu 'pe dinsa.?. 

„.. —Ginel sute.şi. cinci de lei 
Și pe-atăţa mărunţei. 

Prins-o bani a socoţi 

Si nevasta hohoti.. 
De-ar da Dumnezeii să dete, 

Sutile să st ajungă 
Și pe mine să mă vîndă. 

Sutile că s'o. ajuns 
ȘI nevăstuţa s'o dus. 

Turcu de mînă-o-a luat 
Şin tăgădău s'o băgat,
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O cupă: de vin o luat -. 

Și la urm” aș'o grăit: 
“Noi de mult du când tot bem 
ȘI nu 'ne mai întrebăm, 
Care de unde sîntem. 

_—o-s lâna Iancului :"-. 
Din ţara, Harţagului. 

—ȘI fo lonu lancului -- 
Din ţara Harţagului. - *: 
N'aţi, cumnate, netasta 
Și trăieşte. cu dinsa,. 
Si cu banil. de la mine: 

Trăiește cu dinsa bine 

- . a 

diana 

Pe“pârăii 'cu cetină 
Mere Petrea cu Nedea.. 

Petrea merg flăcrând 

Nedea mere suspinând. 

— Nede, Nede, draga mea, 
Cântă-mi. tu'un cântecel, - 
Fie cât de scurticel, 
„Numa. fie îru mușăl. 

— - Când oiu i prinde” a cânta, 
“Poţi. munţii s-or răsuna, 
“Pietrile “s'or: despica, 

Văile s'or tulbura, 

"Apa'n tintin'a să&ca. 

“Și pe noi nt-or audi 
Peunaşii : codrilor, + * 
-Vătavii tălharilor. 

id 

„a
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„Si pe mine m'or lua 
„Şi-pe tine te-or lăsa. 

Când o prins Nede'a cânta, 
“Toţi munţii s-o r&sunat, 

Pietrile s-o. despicat,, 
Văile s-o tulburat, . | 
Apa'n fintin-o săcat... . ...; | 
Da pe ea o audit-o 
Peunaşii codrilor, 
Vătavii tălharilor. - | 

- Si pe Nede'o-ait luat. . .. 
Și pe Petrea l-o lăsat. 

„ . 
A : + 

s. 

Câlea'n jos:la. Rusalim, 
_ Unde 'nghiaţă apan lin, 

Nu 'nghiaţă de geru mare, 

Că'nghiață de supărare, . 
Că vrea cralu să se nsore, 
Să i6ie pe sorusajre), . 
Când o mers. în cununie, 
le6nile-o. prins a plinge 
Și luminile-a, st stinge; . | 

Şiicâna Precistii, a 
Din fundu bisericii, N 

Ea nu plinge cum să plinge, 
Că plinge laerămi de sânge. 

.: 

.. 

„ Sus pe apa malului, 
La curţile Şandrului
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Are Sand” o fată'mare - 

„De frumâsă samân n'are, 
Ş-apoi lumea veste-i scâsă: 

“Pină si-n ţara turcescă.. 
„+ "Turcii dac'o audit, 

La Sandru ei o 'vinit. 

Fata din pat s'o sculat, 

Cola 'n mâni-o apucat, . 
La Dunăre-o alergat.: 

Apă 'n cofă ş-o luat 

Şi pe obraz s'o spălat. 

Inapol când s'o /nturnat, 

S'o ultat la răsărit 
Ș-o vEdut Turcii viind, 

Din picidre scăpărând,, 

Din gură pară ieşind. 

Când acasă o ajuns, . 
La, .maică-sa, s-o rugat: 

-. Ascude-mă& maică bine, 
Că Turcii is după. mine. 
—Du-te 'n lăduţa cu zar, 
Să nu-ţi mai fie de-amar: 
Când de ziuă să crepa, 

Ea, pin casă mătura, 
Ş'apoi prânzu şi-l. găta, 

" "Turcii în casă că întra.. 

—Bun prinzu, mâșă bătrină ! 
— Haideţi cu mâşa la prînz! 
—Noi.n'am venit să prinzim, 

Că am venit să peţim.. 
—Fica-i mârtă 'n grădinuță
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Cu capu la schînteuță 

Cu picădrilo 'n botcuță. 
De nu-mi credeţi cuvîntu, 

lo w'oiii arăta mormîntu. 

Când cuvintu l'o gătat, ..: 
Cu picioru 'n uş-o dat, . 
Uşa 'n patru s'o crepat.. 
Ploie mare o vinit 

Şi mormiîntu l-o milit; . 

Pl6ie mare o picat 

Si mormintu l-o minat... 

; Vere, vere, ş-al'meit frate, | 

Spune-mi mie cu dreptate, - 
Cu ce hrană te hrănești,. - 
Că tu tot bine trăești, - 

“Tţă spun frate: cu dreptate: - 
Îmi pun: sare 'n merindare 

Și tăriţE 'n năfrămuță 
Ş-o pituță la trăistuţă; 
Sui' la virvu: muntelui : 

La, pâlele codrului. - 

Prâsăr sare pe cărare, -. 
Vine murgu -cel.:mai mare, 
Vine murgu murgilor ) 
ȘI: fruntea costruşilor. » - : 

Dinapoi că-i-am luat ! .. 
Și la “tîrg că-i-am: mînat, 

Tot la -tîrg la Ţăliorad. 
De-acolo am tirguit
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Numa liîne de mătasă, 

Impletiten trei și șasă, * 
Tot ca mîna, mea de grâsă. 
Io dinapoi i-am luat 
Și la tîre că l-am minat, 

Tot la tirg la Izbindeţi. . 
C'acolo-s 'murgii cu preţ. 
Vindui murgu cel mai mare 

C'o sută și cinci parale; . . 
Vindui murgu cel mal. mic 

“Co sută. și cinci de-argint : 

De mândru. și de avut .. 
Nu îmblu făr,cu căput, 
Cu căput şi.cu nădragi, 

La neveste cu fodori largi.: 

„ 

. 

Mult m& mustră Ungurii, 

Că i-am furat Yo. caii, 

Io caii nu l-am furat, 

Că cail l-am cumpărat 

Din tirg di la popa Vlad. 

Nici un ban pe el n'am dat, 

Că i-am luat cu turmuţa 

Şi l-am minat. cu ciurduţa.. 

Popa din 'pat s'o.:sculat .. 

Pin tirnaţ că s'o Pimbat 

Şin grajd că-o întrat - 

Şi murgii nu i-o aflat. : 

“EI în .casă o întrat 

Şi din graiil. aşo grăit:
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Preutesă, preutâsă, 

'Țîpă-mi. o prescură 'n traistă. 
_S'o luat popa la drum, 

S'o "ntilnit c'o'copiliță - 
Culegind la romoniță, 
Țipînd-o: din grădinuţă. 
E! din grai aşo grăit: 

Copiliţă fătul mei, 
Tu pe-aicea n'a vădut. 
Tri voinici dărgălănești - 

Cu -tri cai brașoveneşti? 
Copila din grafit grăi : : 

“ Alelei popă nebun, : 
Ce caţi caii pingă drum? 
Când ziuă că: se făcea, 
Tri voinici pe-aici trecea, 

Tri voinici dărgălăneşti 
Cu tri cai braşovenești: 

Unu negru ca corbu, 

Unu roșu ca focu, . 
Altu sur cu coma mare 
Sămena cu-a , dumnitale. 

„Pe delu Felegului 

Mere 6stea Iancului: 

lancu' mere tot. cântând, 

Oastea mere suspinând. 
Da lancu din grai grăi:. - 

Haid, să bem și să merem 
Pină la păduri de plop,
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S-acolo să stăm in loc. 

Nici cuvintu nu-l gătară,... 
Ungurii pe el picară 
Si îndată î-o strigat : 

- Dă-te Iancule legat N 

— Ba Yo legat num-olii da, 

Că lo nu-s babă cu conciti 

Că io-s fată.cu năframă,. 
De cinci sute nu bag samă; 

Cu năframă de.mătasă,., | 

. Cu argint, cu aur trasă, | 
De cinci sute nici nu-mi pasă 

. 

y 
Frunză verde de dudăii, . . 

Colo'n 'd€l la făgădăi 
"Bea, săracu și: bogatu 

Bea, stăpînu și argatu. 

„Cel bogat să tot mândrea 
Şi din gură poruncea::: 

«Măi erîșmar, mă făgădar, 

“Adă:mi. mie vin di-on ban 

Să 6spăt pe iest strman!» 
Săracu că mi-și ridea, 

Și din 'gură poruncea: | 
«Mă crișmar, mă! făgădar, 

Adă-mi 'mie vin de-on zlot, 

Să-l beau cu bogatu nost. 

"—Măi sărace fudulilă, 
Nu-ţi pune punga cu mine, 
Că n'ai hăinuţă pe tine;
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Nică nu al turme de oi, - 

Nice car cu patru boi, 

Să te o potriveşii cu noi. 

                       

Dacă al axeri de-acelea, 

Nu-mi seote ochii cu ele, 
Că averile hali multe 

Sînt ca. un'izvor de munte, 

Astăzi curge, podidește, 
'Mâne scade, să opreşte. 

De ai turme mari de oi,: - 

Al şi turme de nevoi, 

Că pe unde-s turme mari, 

Sint şi lupi, sînt şi tălh ari, 
— MI. sărace, sărăcilă,. 

Aș avea. milă de tine, 

De .n'ai fi.tu. om pizmaş 

Si la inimă. vrăjmaş. 

—Măi "bogate, iîttu mei, 
Nu fi.tu duşmanu mei, 

Că nu-ţi vreaii, nici răi, nică bine, 
N'am ce împărţi. cu tine, | 

Tu ai turme mari de oi,. - 

"AX și car:cu patru boi, 
„Eu un cal, bun de nevoi. 

“Tu ai bani de. aruncat, 

Galbini mulţi de sămănat; 

Ei am numa un topor, 

Care mi-i bun frățior. îi... 
" Dar ce-aduni tu într'o vară," 

Io adun numa ntr'o sară. :; Rd
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Că toporu mi-l vrăjit -. 
"Cu tăişul oțălit 
Și când el să 'ntârce 'n vînt, 

Cad bogaţii la pămînt, 
Măi crişmar, măi făgădar, 

Ad-o vadră de Cotnar, 

Şi de plată :n'al habar,. . 

Că săracu când cinstește . 
Varsă sânge şi plăteşte. 

. na 

Strigă Toder la ferestă : 
leși afară măi nevastă! 

Strigă pentru-a doua 6ră: 

leși afară tu I6nă. 
—Io afară n'olii ieși 
Ori şi cât tu mii dori : 
Focu "n cuptor dudălește 

“Fiuţ mic să dogorâşte | 
Și-s 'cu mînurile 'n pîne 
Şi cu maica, lingă mine. 

Bărbatu îmi dârme 'n pat, 

Mort de bât, mort de beteg, 

Cu pușca plină 1 la „cap; 

La, piciore, 
Cu piștâle. 

De-oiii, călca, 
El m'a pușca» | 
De-oiu păș şi, 

El m'a simţi
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Şi minten n'a omori. 
Strigă pentru-a treia Oră: 

Hai I6nă pinăn prag, | 
De-mi.dă gură, că-s beteg. 

Ea afară ş-o eşit .-- 

Cu Tâder că s'o 'ntilnit. 
El de miîn'o-a luât 
Şi la codrii s'o cărat, 
La mijlocu codrului 

La fintina Corbului, 

Şi din grafii aș'o grăit: 
Nevastă, dragă nevastă. 

Cată-mi tu o țiră n cap, 

Să videm cât țis de drag 

Ea în cap că i-o cătat,. 

Lacrămi de sânge- o văr sat. 

Unde pica lacrima 

Pielea ţi st beşica, 

Cămaşa să despica. 
„Nevasta din grai grăi: 
— 'Tâdere, mândruţu * mei, 
Io aud cucu cântând” | 
Și fiuţu meii plingend.. 

— Du-te dar nevast' acasă” 

ȘI pe mihe-aci. mă lasă! 
Ea acasă so şi dus 
Și în ferestă s'o pus. 

_Fiuţu din gratii grăia: 
Tată, tătuşoru mei, 
Când o vini mai! acasă, 
Arde-om, ori frige-om -.
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Ori capu tăia-i-l-om ? 

—NIiei om arde-o, nici om Irigre- 0, 
„Făr' să vie draga noastă. 
Ea în casă o întrat, ” 

La fiuţ ţiţă i-o dat. 
EL sabvo-ap ucat 

„Si capu i-l-o contat. 
Trupu legănu izbi, 

“Capu su legăn sări; s 
Fiuţu mi s& 'nneca 

_ În sîngele mâne-sa. 

Tată-so din grai grăi: - 

Taci, tu taci, dragu tatii, 

Că te-a creşte tata mare 

Şi te-a da la 'nvăţiitore, 

Ca să scrii șa tatii nume 

Cu aur și cu cărbune, 

C'am făcut mare minune. 

li scrie ş-a mîne-ta, 

Cu aur şi cu cernâlă, 

C'o făcut mare greșală. 

Ii scrie și-a tale nume 

Cu aur şi cu argint, 

Că tu eşti copil vestit, 

Că părinţii s'o poznit. 

Am să-ţi fac un legiinel, - 
Legănel de stăjărel, 

Din chetârea căsuţii 

Pină m fundu grădinii. 
Şi ţ-olii face-o boticuţă, “ 
Boticuţă de lozuţă, 
C'ahala ț-a. fi măicuţă. 
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"INVITAREA. 

- Biletele: de invitare la nuntă, în uz intre Gmenii * 

cu o cultură 6re-care, sînt înlocuite la țărani prin 
chemători şi chemătore. * 

Doi bărbaţi — se pote să fie. și tiăcăi, rude sau 
„buni prietini de al mirelui, cu! câteva zile înainte 
„de nuntă plecă pe::la cunoscuţii mirelui și a 

miresoi, pentru a-l invita la nuntă sati L la uspăț. 

Acestia sînt chemătorii. 
Acelaşi lucru îl fac și două fete, rude saii to- 

varășe de tetie .de a..miresei,: de unde numele 

lor de chemătore. p | 
Atât chemătorii, cât și chemătârele sint îm- 

brăcaţi sărbătorește, având fie-care câte un colac— 

semnul nedespărțit al lor—, .atirnat de mâna 
drâptă cu ajutorul „unei năframe roșietice sai 

mohorite. 
Chemătorii nu merg împreună cu chemătârele, 

dar aceași iamilie e învitată şi de chemători și de 
chemătâre, fiind că cei dintii sînt trimeșii mirelui, 

far celelalte ale miresci. 
Intrând în casă dai bgineţe, ' adecă salută și pe 

urmă zic chemătorii: 
. "E 

, binețe.
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A nost tin&r împărat 
Dimincţa s'o sculat, 

Pe obraz că s'o spălat, 

Pe obraz cu bun vinars, 

Pe mâni cu bun vin; 
Piste 6ste s'o uitat, 

Ni-o ales pe noi pe doi: 

Din pici6re sumeţi, : 

Din gură "ndrăsneţi,: 

Pe cum. dumnia-vâstă . bine ne videoți. 

Am audit, că dumnia-vostă aveţi 
Nişte copii de omenie, 

Care: Dumnezăi :să vi-ă ţie. 

"Să-i lăsaţi și dumnia-vostă 
Mâne un cias, dâuă, 

Cât a vrea Dumnezăă, 

La un scaun de hodină, 

La un păhar de beutură, 

“La mai multă voie bună.. 
Dar vol să vă poteoviți caii cu potcâve: 

; de arin, 
Cu cuie de spini, Mi 
Cu frâu de 'văchită, 
Să ne fie și nâuă cinste. 

„De nu n-or fi păhartle pline, 
Norii cuvintele bune. 

"Cui L-a, fi drag, a juca, 
"Cul nu,a şădea și s' a uita 

- ȘI totuș bine L-a sta. Ă 
“Chemătârele zic: i 

A nostă "nălțată "mpărătesă



, 
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Diminsţa s '0 sculat, „l 

* Piste 6ste s'o uitat; | 
Ni-o ales pe noi pe d6u: 
Din picire sumeţă, 

Din gură 'ndrăsneţă 

„n Pe cum dumnia-vâstă bine videți..: 
Am audit, că dumnia-vâstă aveti 

-- Nişte: copil de omenie, i 

* Care Dumnezeă să vi-i ţie. 

Să-i: lăsaţi și dumnla-vâstă 
Mâne un clas două, 

Cât a-.vrea Dumneztii, 

"La un scaun de hodină, 
„„-La.un păhar de băutură, - 

- La mal multă voie bună. 
" De nu n-or fi păharăle pline, 

"Ni-or fi: cuvintele bune. - 

“Gui t-o-fi: drag a juca, 

“Cui nu,: a :ștdea, și s'a uita: 
Si totuş Dine Y-a sta. 

. 

, .. 

Gazda sat găzdoia le mulțumește și după ce-i 

tractâză cu câte un -păhar de vinars;! plâcă pen- 

tru a învita, tot în chipul acesta alte familii. 

Să nu să eredă însă, că toți chemătorii și che- 

- mătârele ar ști versurile acestea. - 

Cei ce nu le ştii, sai știindu-le nu vor să facă 

poliloghie, zic numai: E 

Inălţatu împărat ă, ȘI nalțata împărătesă Y,
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vă râgă ca pe diua în să osteniţi la nunta. dum- 

nialor.: e 
La nunțile. mai serace e destul și un Singur 

chemător, dar .chemătore. de vezulă sint d6uă. 

GĂINA. 

O parte prea frumosă de: la nuntă e aducerea 
găinei. . , 

După cununie merg &speţii la. miresă: Și după 
ce s'aii aședat cu toții la masă,.vine socăciţa, (bu- 

"cătărâsa) cu o. găină friptă, pentru,a .o da năna- 

şului. Găina e friptă ; întregă, fără de a fi îmbu-. 

cătățită. In gură i. se-pune un spie.de gri şi o 
țigară impreună cu un aprinjor, ca să aibă cu ce 

o aprinde. La, partea, din-dărăt,.c legată cu aţă 

0 .gădce de oi, ca şi când găina s'ar oua atunci. 

La gât are o sgardă,.(colan) de cocoși de po- 

rumb (floricele) și fructe; de rug, cu frunză de 

brebenoe pintre ele. Corpul e acoperit cu brebenoc, 
cu schinteuţe jgarofe) şi" cetină. Capul e, sprijinit. pe 

un lemnuţ, înconjurat cu 'bumbace și flori, care 

lemnuţ impreună cu picidrele găinei e împlintat 
într'un colac saii-lipii. 

Socăcița vine cu găina astfel împodobită chiuind: 
- Frunză verde de saştiă, ..- -..:: 

Face-ţi-mi loc că to vii -. 
Cu cocoșu fript în: briă, 

- Cu cocoșu ca locu, - 
Să i-l daui-lă nănașu, 
"Cu săina ca para, 

Să i-o dau la nănașa,:



fu
 p
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A
 

„De nu ţi-o-am fript-o ci, 

"Să: mă fac d6mnă'n hinteă; 

"De nu am fript-o pe jar, 
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A nost tinăr împărat 
Dimineţa s'o sculat, 

Dimincţa s'o stirnit 
In codrii la 'hăituit. 
Sus la munte subit) on brad 
Grasă goteă Mi-o vinat. 

Am vinit cu ca, prin Cluj 
Ş-am împenat-o cu ruji ; 

Scam vinit cu ca prin Teca, 
Iată-o câtu-i de gata. 

Am adus-o: prin Liuieri - 

Și vom da-o pe tieriă, . . 
"Nănașule, dragu mei, 

3 ) > ) 

Tu ai plug cu șase boi - 
î la câmp turmă de'oă 
i pungă cu taleri noi -"" 
i mi-i da și mie doi; 

Da mii da cu petele 

" Si t-olti pune la mărgele, 
Să sune pe 'unde-oiii mere. 

pi 

Să mă fac vin în păhar. 
: Păharu' 'să. fie larg, ' 

Să mă bele cul i plac. 
y 

In locul” acestela, “socăcița chiule uneori urmă-” 

târea : 

la, ia, Ia, da nu vol. da 
Pin” parale-ți număra,



| Nănașule. dragu mei, 
Bagă mâna în curea. 
Și-îmi fă pe voia mea, . 
Da o bagă pînă'n cot 
Și-ml. scâte-o. hirtie de-ori zlot. 
Găina paşte pe costă 
SŞ-așteptă taleri cu târtă; 

Găina, paște pe rit | 

“S-aşteptă taleri de-argint. . 
Nănașule; dragu mei, 

Ă Auqit- -am audit, . | 

Că nunu. marei pușcaș mare. 
ȘI mi-a puşea găinalre).... 

Nunu 1 mare luânc găina, Xa . florile, lemnuţul, 

care sprijine capul, împreună cu capul, picidrele 

de la genunchi în jos, impreună. „cu: colacul saă 

lipiul, pe care-a fost. aștdată găina, le pune pe 

un tiier (fărfurici împreună cu un,păhar intors cu 
“ fundu'n sus şi. așa le înapoiâză socăciţii împreună 

cu 10 sat 20 de crețari, p 
De multe „ori. nu le vestitue nănașu, ci le dă 

nănașii sai altei femei „pentru a le înapoia. 

Când sint bine dispuse, femeile de la masă, 
fac din resturile, ce'a pus nănașu pe fărfurie un 
solii de găină de flori, și aşa o 'napolâză. Acea, 
care-i înapoleză găina chluio : 

Să vie socăciţa, 
Care ni-o fript găina, 

Să-ș capete piţula. , - 
Atunci vine socăciţa,. lar femea continuă ; 

AzĂ îi Miercuri, mâne-i Jo,
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Na-v& capu înapoi. 

Ază îl Luni și mâne-i Marţi. 

Na-vă capu și-l mâncaţi. 
Socăciț, socăciţă, 
Să te [i sculat de. eri, 

Să fi pisat la piper. 

Socăciţă, dă-to 'n câce,. 
Că găina tâtă-i, floce; 

C'ai dubit-o între cuptoniii 

“Si mi-al dat-o .cu, cotori, 
S-al dubit- -0o pe umar, | 

Ni-ai dat-o ca la, „drumapi 
Socăciţa "'nchie chiuind : a 

Hop săracu, nunu mare, 
C'o tost 'om de omenie 

ŞI mi-o dat taleri și mic. 

Hop săracu nunu mare. 

„Căi fălos,, da nu-i bănos, 
Că ș-o ras căldările, ,. .... 
De-o făcut arămile., 

ii . 
.. 

COLĂGĂRIA. 

- . Noroc bun. boteri și 6meni. de omenie. 

Ce saltă, ce veselic? 

Ce lucru pote să. fie, 

De staţi întristaţi | 

- Ca niște cai impedecați, 

Dumnia-vostă,. iubiți fraţi? 

Noi de tri luni tot vinim
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Ne uităm și nu durmim, 

Ca aicea nu găsim 

“Lucruri așa întărite, 

De n6uă nu ne sînt Lubite: 
Noi videm pârta legată, 
Uie mare 'rădicată. - 
Lingă portă mare glâtă, 

In casă plins și răsfăţare 
Ca și la un harț mare. 
Pârta legată cu paie, 

Glâta 'n cap stă 'să ne sale; 
Perta legată cu fulor, 
Videm bine, că de noi vo fost „dor; 

Porta legată cu lanț de car 

Noi să nu 'mblăm înzădar. 

Ca. nost. tînăr. crală, crăişor, 
Plin de pară si de dor, 

Dimincţa, s'o sculat, 
In trimbiţ-o trimbiţat. 

„Mare 6ste-o adunat: - 
Patru-zăci de călărași, - 
De să sparg caii de grași. 
Când o fost la loc, la mijloc, 
O oprit 6stea, în loc; 

Ne-o ales pe iești doi, tri ficorași. 
„Nu nl-o cătat' de mari, nică de tari, 
Făr'din gură "ndrăzneţi, 

Din pică6re sumeți. - 

Ni-o trimes înainte, .: 
Să colăcărim. fierbinte . 
Pintr'acest cap de sat
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Unde este-on pod stricat. 
Sg rups'o bîrnă cu mine 
Și cădui spre-a mea rușine, 
Si cădu ş-a mea soție 

C-o aseminea tărie. 
Pină ne scularăm, 

Urma ni să astupară. 
Dădurăm de-o urmă, 

Nu știam dacă-i de tiară, 
Ori de sărbătiGră, 

Ori de zînă cu gura plină de pară. 

Nice-i de fiară, nice de sărbătidră, 

Fără de zină cu gura plină de pară., 
Ori“ ziîna ne-o daţi, 
Ori drumu ni-l arătați, 
Că vrea dinsu de a-o duce. . 

Si 'n casă să o apuce, 

La cap mare și moţată, 
Și pi su(b) barbă bălţată. 
Că ștd fetile su(b) părete 

Cu capitele g6le și plecate, 
Cu gușile pe spate, 
Cu ochii boldiți, 
Cum îs 6menii mai zmirzi.



LV. 
SARBĂRILE CRĂCIUNULUI.



"Ori ce 'siirbătâre își are sărbările &i, dar cele 

mai frumâse sunt ale, Crăciunului. „Acestea, încep 
prin umblarea cu. turca. | 

In vederea acestor petreceri ficiorii satului să 

împart în dout sai trei părți, numite beri. Când 

„se fac trei beri, - una e a susenilor, alta a mij- 

locenilor și a treia a Josenilor, ar. când sînt 

numai două, una. a susenilor și celalaltă a Jose-. 

nilor. Une-ori și copii îș aii berea lor.. , 

Ficiorii .fie- -cărei. beri își aleg câte. o gazdă., 

unde se adună în fie-care. scră. din postul Cră. 
"'ciunului ca să lucreze la turcă,.. să înveţe colin-. 
dele și să-și alegă. în cele din urmă. comitetul. 
„Fie-care ficior e obligat să mârgă cât mai des. 

la gazdă, pentru a putea împodobi cât mai: fru- 

mos turca, care are să facă ondre - întregei. beri. 

Să vedem ceezurca, obiectul unor lucrări atât 
de stăruitâre și baza unui șir întreg de petreceri. 

Să ia un baston în lugime cam de 1:/2m. La un ca-. “ 

put să face un soli ui de. triunghii cu baza'n sus. 
>
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Acest triunghi: st impodobește -cu canali, cu 
elopoţele și zurgalăi. La o mică distanță de la virful 
triunghiului e clonţul saii ciocul, a cărui parte supe- 
ri6ră e înțepenită, iar partea inferiră. st pote 
mișca cu ajutorul unci șfor, ce atârnă pe lingă 

baston. Clonţul semănă cu un cioc de rață, de 
cât e ceva mai mare. De viriul triunghiului e 
atârnată o velință saii o față de masă, roșietică 
saii învergată cu albastru. Pe lîngă acestă velință 
atîrnă de ambele părți de la virful triunghiului 
un briă roșu. Pe velință inmediat la virful _tri- 
unghiului e atârnată o piele. de epure cu ure- 
chile. 'ndreptate. 'n sus, Jar -la o astfel de dis- 
tanță, în cât: punendu- -se_ un 'om sub velință, să 
pară ca o prelungire a: : columinei vertebrale, e 
cusută, o 'câdă de vulpe sati de! epure, care să 
mișcă, de 'câte' orl sare cel ce J6că turca. Velința 
e înipodobită cu diferiţi bureţi. de mestâcăn . saii 
văculii, numiți priznei,. cari, parte : pătrați 
parte . iotunqi, sînt provăduţi cu diferite desc- 
nuri și ornați cu câte un. canat. * Capul, adecă 
triunghiul e împodobit cu 6—12 “urechi “de fie- 
care parte, “cari nu-s alt-ceva de cât niște priznei, 
unși cu' smolă, lar 'culârea albă se . vede numai 
acolo, - „unde - sînt „desenurile. De lă baza triun- 
hiului . -pînă, la, clonț: e'o cruce de văculie, im-. 

„podobită: cu canafi: și deosebite : desenuri,: Sub 
clonţ e e o barbă, cate samănă cu a caprelor. 
"Astfel e furca... -.. i. 
„Cel ce'.0o jâcă să acopere cu: vdlina,- ia o po- 

siţie oblică; cu o mână pe bastori, Yar cu cea-



— 209 — 

laltă ţinând și6ra, cu care va. face, ca clonţul 
saii ciocul turcii să sune în acord cu zicala 
ceterașului: | 

Câteva zile înainte de Crăciun să adună ficiorii 
numai spre a învăța cum să jâce turca și cum 

să colinde. Tot în acest timp are loc alegerea 

comiteţilor, sai a tisturilor cure tai i asupra lor 
aranjarea sărbărei. - 

“Comitetul s& compune din: un vătav șiun vătav 
2nai mică, un colcer—un soiă de cămărar, care 

împarte mâncarea și beutura, un căprar și un 

caprar mai NIC, cari adună colaciă și în „ine un 
bucinător. . - 

Cam pe la Grele patru diminsţa, în ziua de 

Crăciun merg toţi [iciorii din tâte berile la popa, 

apoi la coratăn, la birăi şi la diac, unde jocă 

mai mult timp turea și apoi plecă: susenii la ca- 
petul din jos a satului, josenii la cel din sus, iar 

mijlocenii sau la unul saii la celalalt și însoțiți de 

un ceteraș.merg pe rind la fiecare casă. 

Ajunși la terâstă încep a colinda : 
Sculaţi,, sculaţi, mari boieri, 

| Florile dalbe, 

Că nu-i vremea de durmit, 

a | Florile dalbe !) 
Că-i vremea de podobit, 

Cu pod6be de argint. 
Noi atuncea n-am sculat,. 

Când cocoşii d'o cântat, 

1) Se repetă la fie care vers.
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„De tri ori din căpriori, 

Ș'ime odată din poiată. 

Di la. jupînu de gazdă, 
Să lasă r&u din casă. 

Vin-pe. urmă la ușă, și acolo. zice vătavu sai 

— în lipsa acestuia vătavul mai mic: 

Bună vremea, bună vremea, jupine gazdă! Mul- 
ţămim draguldi domn, cam ajuns ziua ? Nașterii 

'mpreună cu jupînul de gazdă. 
Atunci să deschide uşa și sait li să dă colacul 

saii sînt poltiți în casă. Dacă li se dă colacul! 
atunci plecă la o altă casă, far dacă sînt lăsaţi să 

„intre, intră dot cu-'doi colindând: ..- 

Mâna, dreptă  cruce-aduce 

Florile dalbe 
Și cca, stingă bosiiâce 

Florile dalbe 
Cruee'o dăm bătrînilor, 
Bosilocu fetilor,. , a 

Trandafir nevestelor, 

Mătăeina babilor, 
Cotleju mosnegilor., 

„Pi suțb) masă garii r&varsă, 
Să iasă rău din casă 

: Di la jupînu de gazdă. 
Vătavu zice «din noi, : Mulţam,! 'mulţam, dra- 

„gului domn, “an ajuns ziua Naşterii impreună 
cu jupinul de gazdă.. ..- _ 

  

„După aceea si pun: la masă, care e încărcată 

  

'), Se repetă la fie care vers, - :
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cu diferite mâncări, pusă anume pentru turcași, 

cari înainte de a lua cova din cele puse pe masă 

colindă: 
| Nouă ni-o lăsatu. 

N6yă ni-o lăsatu 

Dâmne, Ler, nu 'ni-o lăsatu, 
Cea Sintă Mărie, a 

“Pe noi să no daflc, 
Dâmne, Ler, pe.not:să ne. dafle: 

In casă, după masă, : 
La jupânu gazdă 
Domnc, Ler, la jupinu: gazdă: 

Cântând, colindând, 
“ Dumnezeti rugând' * 

Si vătavi' puind 

- Domne, 'Luer, şi vătasi puind. 

Hai soțţE vatave, 
De te vătăvește, 
De ne mulțămește 

Domne, Ler, de ne mulțămește, 

De dar, de păhar, | 

De colac de eriii, 

Mîndru și. irumos, 

Faţa lui Ilristos . 

Dâmne, Ler, faţa lui Ilvistos. 

In locul acesteia colindă uncori: - 

Sub umbră de lenm de tei 

Este o masă de mătasă. 

Da la masă cine șede? - 

sede Crăciun cel Dătrin. 

“In al doilea corn de masă
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sede domnul Dumnezăii. 

Tal treilea corn de masă 
Sede Ioan Sint-loan, 

Că-i fiuţ lui Dumnezăi. 
La al patrulea corn de masă 

- Sede jupînu de gazdă. 

Va itavul sai vătavul mai mic sc scolă și zice: 

Toți împreună cu jupinu de gazdă să se facă cu 

voie bună pe o mândră de colindă di la copi- 
lașii noști. De-am greşit ceva, să vă ereșască rău 

„peste mulţi ani viitori. 

Gazda le mulțumește zicând: Fiţi sînătoși și 
? 

Dumnia-vâstă. ' 
După acea întrebă vătavul ! sau vătavul mai 

mic: Da ficiori, fete, ce va dat Dumnezăti voiți 

să-i colindăm și cum îi chiamă? Gazda spune 

numele copiilor: şi apoi .liciorii încep a colinda. 

Dacă ce un copil ş-o copilă îi colindă împreună. 
în următorea colindă: 

Vine-și marea cât de mare, 

Da de mare mareini n'are, 
Că-i vîntuşu lin de vară. 

Marginile bat munţii, 
De stropit stropese norii, 

Că-X 'vîntușu lin de vară. 

Dar agestru cc-si. aduce ? 

Aduce-și brad încetinaţi 
Cu molilți alăturați. 

Notă-si, nâtă-şi bou sur, 

De mi-și notă, corne-și portă. 

Da "ntre corne ce mi-i portă ?



— 213 — 

Porton l&găn de mătasă. 
Da'n lecăn cine-i culcat? 
Da Ion !)îi mort de bet, 

Mort de bet, mort-de beteg. 

* Da la cap cinei culcat? 

Da Măriuca 2), fată dalbă. 
Da de lucru ce lucreză? 

Ea mi-și șede armeneşte 
Și mi-și c6să cinceşeste, 

Cinceşăl frăţine-so, 
Gulerel tătinc-so, 
Tată-so din grai grăi: - 
Cosă-mi tu un gulerel, 

"“Ț-oiti da ol, o țoli da: boi, 
'Ț-oră da cară cu comort. 
—Nu-mi da oi şi nu-mi da boi, 

Nu-mi da, cară cu comoră,: 

Fărvoinicu cel de-asară. : 

Sede 'n pârtă răzimat | 
+ Cu cuşmă de Dercă în cap, 

Cu suman îmbăierat, 

Cu cămașă! de bumbac, 
Cu cizme n6uă 'mcălţat; 

Cu o mână. 
Porta-și ţine, - 

Cu braţele, 
'Pirnaţile. 

() sai ori ce alt nume de bărbat, dar să fie numele 

băletului, pe care-l colindă. 

() saă ori ce alt nume femeese, numâl să fie, numele 

fetei pe care o colindă.
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Apoi se ridică vătavul şi zice: Măriuca şi lon 

să se facă cu voie bună pe o mândră de colindă 

di la copilașii noști. De am greşit ceva, si-l are- 

'șasca rău peste an. | 

Dacă, gazda are numai un copil, ficiorii colindă : 

Voi nu-l credeți, mari boieri, 

Pe lonu Voiniculu, 

Ce i murgu Vașudat. 

D'asudat, că-i V'alergat. 

Are-o bercă dibovnică - 

Dicea, dicea 'ntr'altă țară; 
Da-i cale de n6uă zile ; 

El mr-o calcă în.trei zile, » 

Intr'una merge, 'ntralta vine, 

intr'alta, împarte dragostile, 

Dragostile cu braţile, 
Libostile cu buzile ; 

Cu_ochi negri păuni paşte, 
Cu sprincene hotăraşte, 

Cu sabia sa: te'mparte,. 

Ne 'nchinam de sînătate, 

"Că-i mai- bună de cât tote,. 

Mai vîrtos di la Hristos 

Di la copilaşii noşti.. . : 
„Și. aci zice vătavul: lon să st facă cu vole bună 

pe o mândră de colindă ete. 3 

Dacă gazda. are numai o copilă, ficiorii colindă. 

„-"Țipă-și, ţipă-și on vilete 
* De cu zi di la făgete, 

“De cu sară 'n cea, secară, o 

Miez-de-npte 'n rză copte; ..
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De cu zonă în-griit cu flori, 
Cam în glas de cântători. 

Dar Măriuca fata dalbă, -- 
Dimineţa s'o sculat, 

La fintin'o “alergat, 
O-alergat de s'o "dodat. 

„ Oala fierbe în vetriţă, 
tuja-i arde în cosiţă. 
Matcă-sa o strigă 'n casă, 

Să o puie jupinâsă, 
Jupînesa curților, 
Crismăriţa buţilor, 
Dreptatea părinţilor. 

Dar» Măriuca fata dalbă, 

Ea să-mi fie sinătosă, 
Sinătosă vesălâsă. 
Vesălesc'o Dumnezăii 

Ca, izvoru vinului 
SI ca spicu griului. = 

“Urmâză obicinuita formulă zisă de vătav după 

fie care colindă. 
După colindă băiatul sau fata, pentru: care s'a 

colindat, dacă sînt trecuți de 5 sai 6 ani, merg 

la masă și dati doi pînă m zece cerețari colin- 

dătorilor. Fetele "n ecle mai multe cazuri pun pe 

masă mere, nucă, sait alune. 

Sfirşîndu-se colindatul, încep a juca turca, iar 

ccialalți ospătă. De multe ori câte un bătrân in- 

cepe să joce pe lingă turcă și so fa, la 'mtrecere 

cu- acesta sai mal bine, dis cu cel ce o jocă. 

Nu se pâte descrie frica, de care sint cuprinși



— 216 — 

copii, când văd acea namilă strimbându-se cătră ei, 
sai ridicându-se pînă ce dă cu capu n tavan. 
Frica lor e recompensată prin câte un priznel, pe 

--care unul dintre fielori- îl tae dupe velinţă, pentru 
a li-l da lor. 

Când e să Yasă, unul. dintre căseni - pune un 
colac pe masă, pe care-l ia colceriul. In cele'mai 
multe locuri colceriul, primind colacul nu zice 

„alteeva de cât: «De unde gazda golește, Dumne- 
ză sporeşte».—In casele cele mai alese colceriul 
saii un altul, primind colacul reciteză intrega is- 
torioră a colacului, care urmâză mai la vale. Re- : 
citarea ci. nu se face în fie.care casă fiindcă s'ar 
pierde prea mult timp și ar fi și prea obositor 
pentru cel ce ș-ar lua asupra sa acestă sarcină. 

Istori6ra colacului e următârea: 
Stai, lraţi ș -ascultaţi, 
Vide-v'aş umilați. 

De vin cu pită, 

De găină liptă, 

De cocoș belit, 
Ochii v'o sărit ! 
C'acest colac mândru și frumos, 
Faţa lui Hristos 
“Nu-i făcut cu hopuri, nică! cu jocuri, 
Că- făcut cu multe tirțăite, pirțăite, 
De piste câstile boilor plesnite. E 
dJupînul de: gazdă s'o sculat de-asară, 

“dea-laltă sară 
Adevărat că de astă-primăvară. 
„Diminâţa s'o sculat
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ȘI frumos că s'o spălat: 
Pe mâni cu bun tin, 

Pe obraz cu bun vinars 
? 

„Să fie lucru mai. tr&z. 

. 

O scos șesă boi bouret, 
In com 'nalbei, 
In păr rotaţi, 

Cum Dumnezău i-o dat: 

Boii de la râte, 

Cornile 'nturnate; 

Boii din pripon, 

Cornile ?n 'custor ; 
Boii din "nainte, . o 
Corne poleite. 
Boi bourai, 
Intre cârne sinej, 
In frunte cu ini, , 

Părechea patru. sute şi cincă de lei. 

Brazdă negră ş'o brăzdat, 
Grit 'de var'o sămănat, : 

Griu rătund și'ncorntrat. 
Dumnezău lo 'nvelieit 

Cu spicu pină'n pămînt, . 
Ş-o dat Dumnezău o bâre .: 
Si s'o copt oriu la s6re. 
S'o sculat jupinu de gazdă, 

La luna la stptămina, 
La anu, la jumătate. 
Diminâţa s'o sculat” - 

“Si frumos că s'o spălat: 
Pe mâni cu bun vin, 

.
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Pe obraz cu bun vinars. 
Să lie iucru mai trâz..- 

S'o dus departe depărtieel 

ua holda calbină gălbinicea. 
Pin holdă s'o băgat.. 

Trei spice de ori curat o rătezat, 

In buzdunar le-o băgat, 

„La jupîncea de gazdă le-o arătat. 
Jupincsa de găzdâie 
Era cam superată, 

"Că să sfădea c'o fată. 
Jupînesa de gazdă: 
Aș'avea, niște mâni. albe şi săpunite 
Ca niște tinjălă pirlite. 
Jupînu de vazdă 
Mai mare meșter s'o aflat, 

La grajdiit-o alergat: 
La grajditi de piatră; 
3-0 ales un mure îndată, 

Un cal graur, 

Cu şaua de aur, 
Cu lriu de cusutor,. 

Să fie mai iute. și mai umblător. 
S'o dus la tirg la Bănăţii, 
Să cumpere nouă rude de îier, 
“Nouă de oţel,. 
Să facă săceruici. cu: săcerele, 
Să secere nepoți “cu. nepoţele 
i copile tinerele, 

Să ne “fie și n6uă drag a lega după ele. 

Dar jupinesa de gazdă 

e 

.
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Mai mare meșteră so aflat: 

La 'grajdii o alergat, 
La grajditi de ptatră 

"S-o ales-un murg îndată: 
Un cal graur, . 

Cu saua de aur, 

Cu friu de cusutor, 

Să fie mai lute și mai umblător. 

S'o dus la tirg s-o. tirguit. săcerători, 
Ficioră de neguţători 
Cu haine verii, 
Din cotr'o vil ca, ahila nu mai veci. 

S'o 'ntilnit c'o babă cârnă“și bătrână, 

Cu secerea 'n mână. .| 
Unde cu drâpta trăgea, 

Cu stinga mare polog făcea; 

Unde puiu-l punca, 
Snopu-l lega, 

Bobiţa o ridica. . 

Ş&deai celăile ca oile, 

Bobiţele ca, căpiţele 
Pe cîmpu Jerusalimului. 
So. sculat jupinu de. gazdă 
La luna, la săptămâna. - 
Dimineţa. s'o, sculat, 
Frumos că s'o spălat: 

Pe mână cu bun vin, 

“Pe obraz cu bun vinars, 
Să fie lucru mai trez.: 

La grajdiă o alergat 
Ş-o scos doi- -spre-zece boi bourci,



In cârne înaurei, 

Cu ernele 'ntârse, 
Pav'că aur varsă: 

Pe drum să luă, 

Snopu'n câsti-l înțăpă, 
„In car îl aruncă, 

Cu sulu-l legă, 
Pe drum să luă. 

S'o dus Ia stilpu de aur, 
La aria de-argint, | 
Unde boleri nu mai sint. . - 
Ș-o pus boii la, zdrobit. 

* Când cu picisrele-l căleail, 
Scântei -vergi vărsa, 
Cu picisrele-] îmblătiati, 

Cu c6da-l felezuiaă, 
Cu urechile'n sac îl puncait. 
O'neărcat nu cară mocănești 
Și s'o dus la moră la Ibănești 
Morariu de meșter mare 
Vedend atitea care cu povoră 
Și boii boncăluind, 

Pogăniciu 'n zbici pocnind, 
Luă c6şa pe spinare 

Ș-otuli la del pe vale. 
Ptru, ptru, ptru şi na, na, na, 

? 

 Mâra sta -și st usca: 
Da oazda de meșter mare, 
Luă mâra de scoe 
ȘI da fărinin loc, . . e. 
ȘI ciunei sacil'n televă,
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Dă, dă, dă pe drum să mârgă. 
Ei nimica nu stricară, 

Făr'un cul într'o tinjală 
Ş-ahăla l-o pus de teiă, 
Să fie mai cu temelii. 

Când de casă s'apropica, 

Pogăniciu ?n. bici pocenea, 

Jupinesa de găzd6ie-l audea, 

Făclii în masă aprindea 
Și'nainte-i eşca, 

Di susuori îl luă, 

După masă îl băcă, 

In gură Îl sărută, 
Şi bine-l uspătă. 

De-acolo l-o luat 
Şin cămară l-o băgat. . 

„La leliţa cea frumâsă, 

Cu ochi de curvă alâsă, 
Cu sprîncenile'mbinate, 

Pare că-i de-albini muşeată.. 

Sită rară de negară IN 

Pintru-a noști boieri di-atară ; 

Sita desă de mătasă | 

Pintru-a noști boleri din casă. 

O cernut din sităn covată 

Şi ni-o dat colacu gata. 
Jupînul de gazdă 

Ni l-o arătat, 

„Da nu ni l-o dat. 

Jupînesa, de g5zdoie 

Ni. l-o arătat
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ŞI ni l-o și dat, - 
Ca să zicem amin și hoeda-prostă. 
Trâcă aminul prin e 

Ca un taurac butaciiă 

Pintr'o ciurdă de vaci, + 

Acar ca pintr'on cuptor țigănesc. 

Sus pe dâlu lung . 

:Șest fete prinstn jug. 

Num'o babă bătrină | 

C'on zbiciu de lână'n mână, 

Care unde lc-ajungea, | 

Mintenaș că le pleznea, , 
De vremea le trecea. :: 
Când o fost la Vădărtii, 

O împins pe babă m părţi . 

Unde-o fost locul mai răi. 
Uncori în. locul colacului dă gazda 10—20 ere- 

țari. Şi banul îș are istoriora sa şi care se aude 
tot atât de var, ca și a colacului. 

Istoriora e următârea : | 
„ Acest ban coţoban 

„Nu-i făcut pe cum ve pare vouă, nouă, 

„Căii făcut di la Baia-N6uă, 
De unde totă mița st Guă dou 6ut, 
Să vă facă papă v6ut, 

„ Numa, mie și gazdii ba 
ȘI la celalalți tot aşa. 

Cei cu elope,. 

Să o îndâpe, 
Cei eu:cuşme 

Să o îmbuce. 

—
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"Nu-i făcut nici de-acolo, 

Că-i făcut di la Baia-Sprie, 
„De: unde miţa serie, | 
Cu .codiţa erozița, 
Cu laba şuştaca, 

Cu mustaţa pătaca, 
Cu botu zlotu. i 

Nu-i făcut nici de-acolo, 

„Că-i făcut di la Vădărău, 
Di la cel loc .r&ă, 

De unde umblă ficiorul curvii, 

Cu căruța cu banii 

Piste-on d6l mare, 
Cât o câcăradă de iepure, 
De lung cât un fir de spegmă. 

N'o știut irmpiedeca-ua, caii oră căruța. 

Totuș o 'mpedecat caii. 

Când o fost fiţi-cai piste fiţi-căruţă, 

Când fiți-căruţă piste fiţi-cai. 

Vâdend Dumnezti truda și ntcazu, 
N'o știut trăzni-ăa, "n căruţă . ori în cai. 

Totuş 6 trăznit în bute” 
Ş-o 'raplut. cercurile, bercurile, 

Dogile pîrlogile, . 

Fundurile, prundurile 

Şi banii ogășile. 
* Atunci o făcut Măriuca voinica mâna 
Da o ciot, bot, 
s-o băgat-o pînă ?n cot, 
O scos un zlot 
S-o cinstit ficiorașii satului. 

bă
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In chipul acesta percurg întreg satul, terminân- 

du-l abea sara târziu. După ce-ati eșit din casă, 
bucinătorul incepe a bucina, să dea de știre că 

vin, iar ficiorii merg chiuind sait strigând. 
In ziua următbre ficiorii din una sai din dâue 

beri se pregătesc pentru a merge Jătureni, iar 

ceialți pentru a primi Jătureni. 
Se face un soi de învoire cu satele vecine 

pentru a să ospăta, reciproc. Spre scopul acesta, 

orice ficior, care vrea st figureze intro bere re-care, 
e obligat să contribue cu o sumă anumită debani, 

cu câţi-va litri de vinars și cu mâncare, pe câre 

o aduc când sînt veniţi lăturenii. Ficiorit merşă sati 
viniţi pe ospăț se numesc. Jătareni. Lucrurile 
sint ast-fel întoemite, incât satul nu rămîne fără 

„petrecere, căci când sînt duși 'lătureni josenii, 
sint veniţi lătureni la mijloceni sai suseni și vice- 
versa. 

Lăturenii rămân pe uspăţi două zile. Ziua 
- fac jocuri, ia» sâra sînt conduşi de către ficiorii din 

sat la casele cu fote mari, unde jocă şi 6spătă. 
După plecarea, lăturenilor Yeniţi la o bere fi- 

ciorii din acea bere se pregătesc să mârgă și el 
la rindul lor pe uspăţ la foştii lor ospeţi, să le 
'ntârcă visita,. . 

De obicei cu lăturenit merge și gazda, "ca să 
îngrijescă. de liclori. 

Cu întârcerea ficiorilor din tâte Dberile 'm. sat, 
încetâză sărbările descrise până aci.
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La anul noi 1 împart colacii și banii adunaţi la 

colindat și comitetul face o dare de samă asupra 

cheltuelelor tăcute și cu acesta atribuţiunile co- 

mitetului înceteză. 

 



OBIGEIUAI DIN PRESARA ANULUI NOU



€ “ , 

Presara anului noii e considerată ca cea mal 
potrivită pentru a afla ce „are să se întâmple în 

noul an, cine are să-şi păsâscă vre-un amant. 

sati amantă, cine are să st căsătorâscă cetc.... De 
aceia, îndată ce' însăreză să adună în diferite 

locuri ficiori şi fete la așa numitul ' vergel sati 
vergelat: lat un mănunchi de peri de pore— 
în cele mal multe cazuri din comă,—aleg câte doi 
şi gândindu-se la un ficior şi o fată sai la un 

bărbat şi o femeie, îi pun.pe vatra focului, de pe 

care s'a dat în lături jăraticul. Dacă perii din 

causa căldurei .se încolăcesc, se întilnesc, înstm- 

nâziă că şi cele două persâne, pe cari le reprezintă, 

se vor îmbrățișa, at să trăcscă împreună; dacă - 

înse perii în mișcarea lor s'a depărtat unul de 

altul, însemnâză: că cele dâuă persâne nu -vor [i 

nici odată împreună. | a 

„_„Acâsta e prima partea vergelului. Se Yaii apoi. 

mai multe fărfurit sub cari se așeză diferite obiec- 

te ca: inele, verigi, mărgele, pieptini, sare, pâne 

ciară, cute, piţulă, “cărbune, cușmă sati căciulă . 

ete. Fie care dintre acestea reprezintă o calitate 

sait însușire a unul [icior sait fete; așa inelul, veriga, 

mărgelile: soț frumos; cutea om răi la inimă, piep-
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tinele: colțat sai cu gura mare; ciara: palid, bol- 

- năvicios; cărbunele: negru și căciula: păros. 

După ce s'aii așădat tâte obiectele acestea sub 

diferite fărfurii, puse cu gura 'n jos, vin fetele 

și feciorii din altă odaie şi ridicând fie-care câte 

o tărfurie, își esplică din ecea, ce află sub ca cum 
o să le fie soțul sai soția. 

“Tot în presara anului noi se due fetele bă- 
trâne cu.o mătură 'n mână la coteț, ca să afle 

_ de la porc câţi ani mai ait să aștepte pînă se vor 

mărita. Spre scopul acesta, lovesc cotețul cu mă-. 
tura, și la a câtea lovitură grohotește, porcul, 'la 
atâța ani au să se mărite. Ii , 

Lovind coteţul cu mătura, zic:. «hul în test-an!» 
Dacă. porcul nu. grohoteşte dati. din noi cu mă- 
tura. 'n coteţ,. zicând: «hui de- -amu 'ntr'on an!» și 
tot așa pînă de dece ori şi dacă nici atunci nu 
le dă porcul nici o speranță, cu mult n&caz lovind 

„pentru ultima, „6ră coteţul zic: «hui de-amu'n 
zece sute de ani!» | 

Tot atunci ficiorii Oprese circulaţia pe drum, 
legend ulițele cu sfori și făcând grămeqi de. 
lemne ”n mijlocul lor. la porţile, cari sînt mai 
slab înțepenite, le mută, în alte locuri, aducând 
în locul lor altele de la alte ocâle. . 

In chipul acesta peirec. în noptea devanul noii.



- APENDICE. | 
Model de pronunțare. 

"Neputând publica poesiile din colecţiunea acâsta 

întocmai cum se pronunţă, din motivul arătat în 

prefaţă, dati aci.„câte-va modele de pronunțare, 

în cari, ca să fiti mai fidel, m'am 'vtdut silit a în- 

trebuința unele semne speciale, neobicinuite în 

scrierea, comună, şi anume sh pentru $ așa cum 

se pronunţă „n Moldova, în cinste, (şinste) câpă 

(ș&pă), cine (şine) etc. Ă 2) d, y pentru t tn, 

"d, 1 muiat. | 

Modelele sint ast-fel alese, în cât în ele să se o- 

glindeze tâte schimbările, fonetice, ce ne întîm- 

pină în acea comună și în cele învecinate. Va fi 

„de: prisos să amintesc -că unele -: dintre aceste - 

schimbări fonetice ne întimpină în totă partea 

nord-estică .a, Ardâlului și în o partea Moldovei— 

de sine 'nţeles că nu acdleași _peste tot. 

She-i mai frumos 'doamnje:n lume ? 

-. Cărărușă pin pădure, 

Căi prundjită cu alune; 

P'ing'alunji îs stăjărei, 

Pi su'tufe băieţăi,
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“Pintră tufe clopoţăi. 

. 
a. 

Ljeljea cu ocă mnjeriori, 
lea, mă ciamă'n prunjișori, 

Să mă scotă djin shiori. 

„Nu ştii scote-m'a ori ba, 
Ori mal tare m'a băga. 

, 

ge 

” Dragi-mnji-s copeilele, 

Coljea primăverilje, 
Când își 'bgiljesc pinzilje, * 

Liji: să văd peishârelje.. 

Unje văd: pcishoru gol, 

“Stai în loc să mă omor; 
Unje văd pâlje spălate, ' 
Stai în loc şi-m fac păcatio; 
Unje văd ţiţile'n sin, 

„Peishârile nu mă ţin ; 
Unje văd cosiţilje - 
Mnji să rup. nojiţilje. 

"e 

. .. 
! 

Tu, ţu, țu,. murguţu mnjett 

_ Djk-aishea pân'la Birgăii, 
Djin Birgăi pînă'n Brașău, 
Djin Brașău pină'n Turda, 
Djin Turda pin la. mândra... 
Murgu- sur și pantanog,
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Priponjit în bosiioc; . 

Murgu paștje și rinsheză, 

Mindra, dorme și gisază. . . . - 

Mândruţa cân. să stirnjeştje, 

Cu .perina să stădjeştje: | 

Tu perină minshin6să, 

Mnji- -al băgat o bolăm 6să. 

Zisai, badje; zisai, cînje, 
Că n'ai dragă ca pe.minje. 
Da io binje m'am. purtat 
Şi. cu hida tje-am aflat, 
Ducân-o la făgădău, 

“Şi-i dat gin în,butu mnjeii ; 

Diînu-i gin cu sheria : 

Ai gînjit că Voli crepa. - 

Dă-i. badje she al la casă, 
Mnjie dje-ahaia nu-m pasă, 

Că-s tînără și frumosă.. 
y 

Num'on djeget mnji-oiii întjindje 

Shinshi și 'shasă mnji-oiit cuprindje. 

De n'or shi badje ca tjinje, 

Shie badje-a mâ rușinje. 

. 

Cipăruşă « cu cipertit, A 

Vină badje 'n tăte, sări. 

Nu lăsa sara uitată 

Si gura nesărutată. 

* 
*%
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Ocil negri de bgirăui 
"lei mă ciamă 'n făgădăi, 
Zi-m dai gin numa să bei. 
Boirăiţa ședje-acasă, 
ȘI-L uscată ca o ljâsă.. 

* 

Colea ?n jos la Rusalim, 

Unje 'ngiaţă apa 'n lin, 

Nu .'ngiață dje geru mare. 

. . * 
e 

"Făt am îs: mă due, mă duc, 

- Măkcuţa, nu m'o crezut. 

Amu  măicuța mă crede, 

„lo mă duc nu mă mai vedje. 
Nu-m pare răi, că mă duc, 

Că-m pare răi după plug, - 
După plug și după sheră, 

După caru cu tjiere 

După mindruţilje melje. 

- 

.. 

Maică, la injima me! 
leste-on gem dje voie rs, 
Cât îi lumea nu să 6. | 
Dje să 16 când-va v'odată, 

Injima-l tăt supărată. 

.. 
..
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She tje ljeginji codrulje, 

Și cu vint și fără vînt, 
Cu shetjina la pămînt? 

Da cum nu m'oiii ljegăna, 

Că "'naintje mnjo Ieşit: 
Tri volnjishi cu tri toporă, 
Pe minje. să mă omore; 

Să mă tale 'n tri fârtafe, - 
Să mă 'nearshe pe tri cară, 

Să mă ducă n jos la ţară, 
Să mă facă tjemnjishidră, | 

Tjemnjishoră robeilor, 

Bucurie domnjilor. 

- 

.. 

De-ar shi drumu ca palma, 

Dushe- -m'aș pin la maica; 

Da drumu-l cu rădăshini, 

Nu posh mâre dje străinji ; 
Şi drumu-i cu pietrishele,. 
Nu posh mere de căţele. 

Vinje-şi marea cât de mare, 

„Da. dje mare, margini n'are, 
Că-i vintușu lin de vară. 

Marginjile bat munți, 

Dje stropcit, stropcesc noril, 
Că-i vintușu lin de vară. 
Dar agestru she-și adushe? 

Adushe brazi înshetjinaţi
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 Dje-aș trăi cât iarba 'n munţje, 

N'aș Iubi fată de curtje. 
Dje-aș trai cît pciatra'n valje 

N'aş iubi o fată mare. 

Tata mare să mărită, 

Io rămiii cu irma. friptă..



N 

PROVINCIALISMELE DIN COLECȚIA DE FAȚĂ | 

Acar = = macar, ori, bată, fie. 
Agestru = milul adus de un rii ; ori ce pă- 

răuț, care din causă de plâie sai topire de ză- 
padă creşte și aduce „nămol + şi alte lucruri. 
Amu = acum. : -- o 

- 

„. 

O Banuesc [îmi) ==" regret, îmi pare. răi, 

Baraboii = cartof, piciocă, crumpănă, barabulă. 
„Barșon,. brașon = catilea roșie, purpură. 

Bercă = 6le cu lină fârte fină; tortul din lina 
acestei oi. _! 
Bertă = - diademă. 

Bicaș =: o piotrieică albă, cremene. 
„_Bilesc — înalbese; se'ntrehuințeză numai când. 

e vorba de bilirea pînzelor. 
Birăă = primar. 
Biriş. = servitor; argat, slugă la cărai sau la 

_arat, ”
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Bobiţă :- o ela de urit do 13 znopi. 
Bold, boldă, boltă = prăvălie. au 

Boresă = temee, muere, soţie. le 

„_Brașon, v. barșon: 

Bugăt — destul 

Bugeag = pămînt negru de pădure. 
Buiac = pleptar de postav, un soiu de palton 

„scurt de postav subțire şi căptușit cu vată. 
Butu, fac ceva lin butu cuiva) == fac ceva, în 

necazu cuiva, în ciuda cuiva. 

pe .. E : „Cănaci:=— canal. |. ! i LA 
Căpeneg == mantă ostășscă. i. 
Cătană == ostaș, soldat, militar, ii 
-Cătător =— vrăjitor 

: Cătunesc = învolez în armată. 

Celşag. = înşelare, tragere pe. sforă. 
Coluesc = = înșel, trag pe sfâră, 
Cepţă = bonetă. 

Ceteră ==. vi6ră. 
„ Ceteraş :=- lăutar. 
" Chindeă =: : nătramă, maramă, stergură, prosop. 
" Ciacăă '=— chiveră, 'chipiă. - 
Cinaş = drăguţ, frumuşel, bine făcut. 
Cinceșel — un soli de broderie. 
Cinceşeşte : == în chipul cinceșălului. 
“Ciunzesc: == arunce cu vehemenţă. 
Ciuper == jumulesc. 
Ciurdii == ciredă. 

„ Ciurel -= găurele, ce se fac pe marginea pâlelor; 
Colop, clop = pălărie. “
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Coită — femee stricată, curvă. 

Colop, v. clop. a i - 
Copîrşiăii = coștiug, 'sienlii, tron, năisălie: | 

Costruș — cal roşietic.: +: ai 

| Criştaiă = oristal. 
Carvuşag = curvărie, curvăsărie. 

„e. 
a. 

Dăinu, dăina = tra, la, la, la; suplineşte cu 

vintele numai in doine. 

Dărab = : bucată, | 

_Doda (a se) = ast spăla, a se e pieptiina,, 

E ue 
„+. 

Fiăgădar =. câvcăumar, bintas, hotelier. 
Făgădăi — cărciumă, birt, hotel. 
Fărtaiă = sfert, „pătrar. i 
„Velezuese = curăţ cu mătură eotul îmbl ătit. 

Ferie = vadă.» a 

- FEL = paraclisier; fătu mei! = irtate; tova- 

Fiţi = vice (fiți-cai — vice-cal, fiţi-căniţă, vice- 
căruță). RI e 
Fluer = caval | 
Fodor = = creţ, cută. | 
Furgat — adunare (la." miliţie). Din germanul. 

Vergatterung : : die. „Vergatterung schlagen: battre 

Vassemblee,  ;.. , Să 
Giizdac = bogat, avut, cu stare. N 

Gizduşag =— bogăţie, economia, . casnică, gos- 

podărie. | 

EP 

16
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  = Glajă = sticlă, -butelie, garafă. 

Gotcă — găină: sălbatică... A 
Grițar — creţar, (monedă austriacă.) 

Groșiţă = 3 crețar Maia 

îi, SI 
„a ă 

C_. Haiduc = poliţali, sergent. 
hăituesc == vinez, iau la w6nă, gonesc. 

Hâznă. (cu accentul pe prima, silabă) = lolos, 
“profit; câştig. 

- Hedieș = ascuţit, ridicat; se o înirobuințeză numai 
„pentru cornele, vitelor. i i IN 

Hi =ca. _ 
Hinteă = trăsură, birjă, căruță. 

+ Hârţii-cârţii == 0, rupere de limbă, o schimo- 
nosire a vorbei câlţi e i 

„ Holbură = volbură.. Ie i 
„Honved . == soldat năţional unguresc. 
'Hopuri = - pluralul de la hop! 
„Hore =doină, cântec. de jele. ; LL . e 
Horesc = cânt oh. | 

„„ Horn =. coș, pentru. eșirea fumului. 
 Hozate = calabalie, bagaj. | 

-. Husar = călăraș. E 
Husoș = „sfanţ, sorocovăţ;o piesă de 20 crofant. 

| | a . | . ICI DI i IN n. cu, PEPE PE a mA 

Inicace -U ==: zburdalnic,: ncastimpărat..: 
Josag = avere, bunuri, proprietate: "moșie. | 
Jrmă = inimă (prin rotacisarea lui n Și căderea 

lui neaccentuat). d aa
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Împenat = împodobit cu: flori.: ea 
Învelicit = binceuvintat. A 

- . pd . i [NR i 

Jindar = = = jandarm. pa 

pot . : AR 

Liboătă = tube, dragoste, amor. : Da 

- Lipidei == ciarșăl, prostire. - --* aie 
i [a i pr 

Marghiol == viclenie, înşălare;, hecaz. o 
Măsură = sorți. î . 
Mere = merge. . i NI 
MMierior =, albestriiă.. DR 
Mieru = albastru. Da 
Mintenaș, minten = numai de cât. 

| . NE iai tr 
| Namăruș = sorți. i 

aaa ea 

| Pa e aa e 

Ori = fire (a-și veni 'n ori ina: și veni n: fire), 
gând (a-l veni -culva ceva ?n ori = a-l veni cova 

mâne : E a para 

Păicurar — cioban. E a 
Pălincă == vinars, holircă, rachi. 

* Pantanog = pintenog .... ” 

Pătacă = o monedă de: aramă "de 5-7 parale. 
„Până: = “buchet, 

Piţulă = o piesă de 10 crețari.! 
„Potică — farmacie, spiţerie.. a n 
Prizmă = prispă: dt 

——



. Rapatiţă = lepădătură.. 
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Răgută = recrut. „ 

Retălesc =— mt retrag: 

Rit — livadă, [inaţ, loc. de. cosit. : 
- Rojoliş — un soli de 'vinars eechit) îndulcit. 
Sărbătioră — săIbătidră = animal sălbatic 

Saştii = garotă, [l6re domns&scă, brebenoc.. . 

Sînei = = peril sură dintre” cârnele vitelor, 
Socăciţă = bucătăresă. 
Sodomesc | = “prăpădesc,: prădez. 
Spegmă = aţă din tort de câsă. 
Strimba (cu) = zigzacurile do la pâl6lo € cămeșilor 
Struț = buchet ; de aci diminutivul struțișor. 
Șălar = înșelător ; de aci. diminutivul şălărel. 
Șinor = ștret (Schnur). - - 
Ștră = chenarul: de la mânecele căimoșiI 

| Spaţiresc = preumblu, plimb. 
Șuhan = nici odată. 

uștacă = :0. monedă de 4 crețari. . 
a * j: . ÎN i De 

ian „i 

| Taler - = o piosă do argint, ce face parte “din 

salba femeilor ; e totdcuna mai mare 

E de cât husoşul. | “ | 
Tăă lac 1), | 

Tier =. fărfurie, blid ;. dolacii, co săi “pun îlitee 
764 si leucă, pentru. a nu 'se ode 

„leuca. 

1) În tesa mea de licenţă : * Elements ungurești i în limba 
“română din greşală lam înşirat între cuvintele comiine 
tuturor. Românilor "din Dacia tratană.
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Tirnaţ = coridor, vestibul, pridvor. De aci di- 

minutivul fîrnățuc. 
Tragăn = horese, cânt ceva-de jele. 
Triştie = lluer. 

ae ; o 
.. 

Tindru = o contopire a două vorbe: 
și mândru. | 

Tip = arunc, asvârl, scot, lopăd. 

+ 

«Vie = 6lă... 

7 

Vilete — | - 

Vinars = raehiă, holircă. 

Vorovesc = vorbesc. 

- 
- „ . ' a. 

Zar = zăvar, brâscă; 

Zbici = bici. 

fanţoș .
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