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„PRECUVENTARE 
ij , ! oz i atăura popărțior e cântecul răpitor al pi-icighetărei, 

i care aduce la audul nostru sunetele limperli ale -naturel! 
a i | * .. ceesdin freamătul vorbitor al codrilor Românier și plutese 
ii : ÎN “peste poeni strălucitâre şi peste calurile aurite ale câmpii. 

| . Ă tor. şi lanurilor nâstre. Din gura poporului tragi invăţi- 
| fi - _ i tură mare şi trainică, ea din stnurile nesecate ale „tal. | 

a i | „e nicel Sfinze Gură: poporului e tsborul cel limpede care ese 

ăi i ” : „din stana sănătâsă, spre a răcori necurmat sufletele se- 

tose.-Gura poporului e intelepciunea nesfârşitii.; la” cânte- 
„eul poporului este cea mai inaltă poesie, căci el dă visţă 

: siviața-i suferinţă, Cântecul poporulul este poesia cea mai 

- * sublimă, căci nimeni nu scie cine la făcut, Fie- -care ta, cân. 

“dat pentru intâtași dată şi sute de anl în şir! | 
«Cântecul poporului este cea mal profundă poesie,, căci 

"fie-care ta simlit pentru intâiași dată. i 
| , ul curge din veselie, şi din str igătul de durer e, din 

, ae : E de „». nădejde şi din suferinţă; si numai acela se păte numi poet 

zi _ IN Da DRE i „care a dat «de aceste simţuri» 

a DI aa Di Di "+" Carmen Sylva |. 
o i ACI | - E Și _ din discursul rostit la inaugurarea Universit: ăţei din laşi 

o. DIR e . Ma ea o în Octombrie. 1897. N 

   

    

redinţe, mythură. şi Iegede,. năravări; datine și obiceiuri, cân- 

tece, jocuri, cimilituri și proverbe, ale poporului, ceea-ce cugetă, .. 

ccea-ce simte, ceca-ce scie, ceea-ce voesce și.crede poporul, cum : 

“trăiesc: el şi cum. își manitesteză . cred: nţele. ŞI sentimentele sale, în 

scurt - tradițiunca populară ă în. accepțiunea cea mai largă. a: căvântal, - 

rindând. tot ce. se transmite în. popor din -generaţiune în genera-. cop) 

ţiune, “constitue, ceea-ce: numim cu un singur cuvânt: Sciinţa Foll-lo- 
) 

- relui -saii “Yolllore.: De aci o întreită împărţire a. “Folklorelui :. a) 

partea, privitâre la credinţele și 'superstiţiunile poporului ; 0). partea 

privitor, la datinele și obiceiurile lui; şi c) literatura şi arta populară, Să 

-Fie-e are din aceste părți. înfăţișeză un interes fără sâmăn de. Ra 

mare ;- 

- nâstră patrie. Făcendu- ne: a “cun6sce :poporul, “înv Sțăm.al preţul și 

a-l iubi ele . ne introduo în vi aţa înțimă de acum: și de odihioră a po 

. 

ele ne lâgă și mai strîns de” locul nascerei "nostre, de draga | |



ivi 
, m A 

ranțele lui. 
„ Etimologia, “anthropologia, - mythologia, etnopsyeliologia, Sci- 

inţa antichităţilor, istoria “culturei, ba, chiar şi istoria Literaturei 

| porulă, ne. arată starea lui intelectuală” şi morală, chipul cum ci-« con- i 
„cepe trecutul și cum 1Și amintesce de dinsul, ne! pun în. posiţiune 

să privim în" adîncul sufletului  săii și. să cunâsceni tot -ce vorbesee, 
„tot ce face şi tot ce gendesee el, bucuriile, ca și siforinţele- Și spe-" 

găsesc în folklore, în producţiunile: naive ale poporului, nesecate CO- . 
mori, de informaţiuni, moștenire -a vâcurilor trecute, cel. mai temeinic, 
mai” folositor şi mai bun material al lor. Folklorele ar6-un rol în-. 

“semnat şi în crescerea și instrucţiunea tinerimei; el alcătuesce - “un | 
element de căpetenid și în literatură, ca un isvor .pururea limpede 

„„ și fecund de inspirațiuni poetice. E destul “a ne aminti de Herder, 
„care cel Vântciit. a utilisat cântecul. poporan, glasurile 'popdrelor, în 

cum face. şi Shakespeare în. Blacbet), şi Ilamlet ale sale ; Goethe î în 
Faust şi în multe din frumâsele lui balade, ,Biirger,- Uhland, “Heine - 

Și alții. Artele plastice de asemenea, gravura, pictura. și musica ş' all, | 
“inspirat: şi se inspiră- din tradiţiunea poporană. 

Dar pentru ca folklorul să pâtă servi - drept isvor. de inspira- 
ţiune educatoruluă, poetului ȘI artistului, drept material. sciințific şi 
drept. archivă 6menilor de. sciință, este nevoie mai ântâiii ca mate- - 
'rialele sâle să fie “adunate, apoi să, fie puse: în ordine și. 'sistematisate; 

și în- fine să fie date la lumină într'o formă cât se pote mai lesni-. 
căâsă. pentru utilisarea lor, şi înainte de: tâte cât se pote : mai esactă. 
Căci ele nu sunt alt- Ceva. de cât: nişte documente istorice, câră: prin. . 
urmare nici plăsmuite pot să fie, nică alterate, nică greșit reproduse. 
Isvorul sai proveniență lor trebue tot-lV'a:una arătat, spre “a putea 
judeca gradul lor de credință și controla: autenticitatea lor. In scurt, 
numai un asemenea archiv real și cu totul obiectiv, alcătuit din do- - 

„ domeniul poesiei, şi a întrevădut val6re ea, creaţiunilor populare, pre-. 

Cumente autentice, trebue: a servi drept isvor de înformaţitine, nume- 
rOselor discipline mai sus enunciate.. - 

In Germania: a trebuit: să vie un Jacob Grimm pentru: a aseiie 
basele seiinţifice, ale studiilor folkloriste; „punând ca principii funda- 
mental că: Totul cală să fie reprodus cu o fidelitate scrupulâsă, alfel 
ori-ce valdre stiinţifi îcă dispare. Mișcarea. provocată; de discipulii sti 

i 7 

. 

Hofmann von Fallersleben, Ad. Kuhn, W, Mannhardt, Max Miillei, Ii 
Th. Benfey, J. W. Wolf, K. Simrok, K. Miillenhoft ete., se res- pândi în Francia, Anglia, Talia, Spania, Suedia, Danemarca, și în.
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multe alte; ţări 'civilisate ale “Buropaă; societăți de foli;lore, reviste și 
huletinuri se- fundară ; tesaurele populare fură adunate. sistematic, 

numer6se studii :sciinţifice apărură în domeniul folkloristic. Mai ' ales 

„de vr'o câte-va; decenii încâee acâstă nouă sciință pasionză pe în 
E vețat,, ca şi. pe Literator i chiar pe publicul cel mare, 

Ocupându-ne aci de follorul român, materialul cules de Anton 
Pann este forte preţios, dacă, ţinem semă de timpul când a fost adunat 
şi de punctul . de, vedere! care a condus pe autor când. dat la lu- 
mină. Intw'adevăr, în. epoca “lui Anton Pann ştiinţa folklorelui nefiind 
bine întemeiată nici: în Apus, priniul nostru folklorist nu put fi călău- 

zit în. culegerea. şi. publicar ea materialului tradiţional de - considera- 

ţiuni sciinţifice admise şi. recunoscute astă-qi ; el „a lucrat ca amator 
şi a căutat mai: mult să facă pe cititori să riîqă și să petrâcă. De 

aci preponderanța elementului comic Şi ancodotie în materialele. adu- .- 

nate de densul. De ie Aa , 

Vasile. Alexadri “urmiiresce alt: scop: „scopul estetic, al fuma: 

seţii neasemuite, ee simţul săii de poet descoperea în tradițiunea po- 

pulară, De acâstă tendință se. resimte: pretutindeni colecțiunea sa; . 

compusă numai din” poesii alese,. pe ici şi colea. îndreptate şi cură- 

ţite de tot ce lovea: gustul să estetic. IE 

Alţii ai căutat în. materialul, tradiţional dovegi despre latinita- 

tea poporului "nostru, şi acest „punct. de. vedere: esclusiv i i-ai făcut să 

altereze până și “textele - culese, introducând în. ele noţiuni şi cuvinte : 

streine „poporului, în- sprijinul scopului. urmărit: de: că. cuy entul Să 

Vinidre în: colindele: d-lui. Atanase Marian Marienescu. . 

Prima colecțiune de poesii populare adevărat: seiinţifică este” aceea. 

a năult: regretatului” nostru amic G. Dem.. rPeodorescu. Dacă s'ar fi 

dat notarea fonietică a pronunţă ării, acestă coleeţiune . ar putea servi 

drept mustră oră-cărei' lucrări în domeniul: folkloristie. - -.... a 

In ce. privesce. DIOSa două: nume. se impun. 'atenţiunăi n stre: 

“Petre Ispirescu și Ton: Crengă.-In publicaţiunile acestor: meritoși serii- 

| ă deosebită partea. folkloristică de partea literatorului; 

căcă dacă. din. punetul - de vedere: literar, ? poveştile lui Creangă şi. 

"Dasmele. luă, Ispirescu se bucură cu drept cuvânt: de un renume ne-, 
<€ 

ulte, reserve „de făcut asupra chipului, de. cu... 

și “de expunere, care este cu totul personal: au- 

ar. nu. dl poporului... In. aceste: lucrări : „poveștile. Şi” basmele 

Si tori trebue: însă 

“ uitat, folkloristul are m 

legere, de. combinare 

torilor, X 
sunt reproduse . colorate, Şi împodobite, în mod : “subiectiv, i Jar nu se. 

zi . [



VI, ÎN N ba | 

dati în forma, oi. autentică, ȘI originară. Dot: asenienea, Dbună- 6ră, 
Germani puţine sunt. Zeolecţiunile - culese direct: din gura, mipăritat. 
Multe, ehiar” 'colecţiunile;, făcute de frații Grimm: la începutul seco- 
Jului al XIX, ne”presintă pe Tângă ui material cules d'a dreptul, 
alte materiale comunicate prin scrisori, reproduceri de cronice. tipărite 
sau netipărite,. chiar prelucrări și compuneri bet tema basmelor. Sail . 
a poveştilor. - a : i 
„Se înţelege. că pentru. “sciinţa, folkloreluă este cu mult mai in- 

teresant de a avea o povestire simplă, lipsită de ori-ce preocupare lite- 
rară sai colorit, dar. originară şi autentică, reprodusă întocmai cum 
a fost augită, de câţ: 0. povestire unde: epis6dele se succed. unul după 

„altul în mod logic şi' după tâte regulele: artei: o 
“Un: alt inconvenient al publicaţiunilor, de texte. populare la n0ă 

„este acela: de a_fi împrăștiate într'o -mulţime de . reviste. periodice; 
": unele greii de procurat, şi. chiar în. giare politice, unde căutarea lor 

este forte anevoisă. Excelentele. opere: a d-lui. A. 7 anne - despre: 
„Proverbele române şi: a d-lui „Artur: Gorovek: despre: Cimilituri, arată - 

o reală, îmbunătăţire în acâstă privinţă ca. în „multe altele. 
„Dar mai întâiă de. tâte- şi chiar. esclusiv, ceca-ce se recomandă 

astă-€ă folkloriștilor' română, este, adunarea matsriâlelor, a rămășițe: 
lor. destul încă . de bogate: ale. tradiţiunei nâstre. Căci produsele” Ni- 
teraturei poporane scad | şi se "depreciază.. pe gi ce: trece. O" secetă 
fără seâmăn: “bintue în :spiritul poetic. al poporului. “De creat el nu 
mai creiază, par 'că "fantasia i sa stins; „Și nică. de păstrat: așișderea, 
n nu păstreză, ceea ce i-a: rămas din str: rămoși. Se: cântă la țară, dar 
ântece românescă mai zar; 'se. povestesc6 la - sate, dar figurile mi- 
nunate “ale: myihologieă tomâne, Cu. cari ne putem. cu drept cuvînt: 
mândri, “nu mai surprind urechea: ascultătozului.. Vremurile frumâse + A 
“ale şedătorilor ai trecut; bătrânii cu: bărbile albe sunt mai puţini, 

" babele harnice -și, gospodine: cari sciati a cântă. ȘI descântă, a face 
şi desface, “dispar; dacă nu aii.și. dispărut cu. totul. Cântecele; bă 
trânescă nicăiră nu se mai cântă; lăutari “ca Pctrea, Oreţea Șolcan, __archivul “vii şi bogat; folosit de regretatul G. Dem. “Teodorescu, nu “se mai întâlnesc; Tăutarii tineri nu mai -aii prilej: de. a însoți: Vita: cu. 
cântecele vechi, 

- cutare cântec, îi răspund: "nDa_ bine, Domnişorule, asa cântec as- tă-di nu se. mai cântăe, ici Se | _ „ Romanţa banală a. “mahalalelor din orașe și tirgu, oploşită- în „Dorul Inimei€" şi în pAmorul“ editur elor populare, ține locul duidseă 

1 

, 
a 

7. 

şi când le! spuni aţi, dice din. gură sai din vidră |



doine, în care se încheagă. melanicolia dulec a unui neam n întreg; com- 

pleturile țin locul acelor: pline. de haz” şi. de veselie hore naţionale, Dn 
unde "Gheful și voloşia se luai la întrecere. cu cuviinţa și cu pilda 
cea bună; jocurile, datinele, obiceăurile românescă dispar, Şi ogorul. 

minei naţionale: e „coprins de molimă străină. | 
“Unde -altă-dată' cântăreții din vi6ră, din nai saii cobzt nu sciail 
de cât cântece. românesci, când e 

NaRa | De când eram copil mic: | 
e Doina. o sciil şi dona o.dic 

“ŞI pi - ” : “ 7 | 

e i Cite a stârnit doniţa 
„Arsă Ya fost înima, - 3 

Sfintă 'să-ă fie gura, 

adi: pătătura diu şate nu răsună, de.cât de, E 

aa Sa ă că ugărul din vazul scut LL 
sade :: DE PCI a e . 

PAI RC Barcă pe valuri” saltă „UŞOr - a ani a. 
3 

CU, vorbele lor străine, neînţelese, sticite şi strimbate, cum es. din gura, 

“Tutarului țigan; cu. ritmul musicei lor: afectat, sălcii, „Sol: și lipsit 

“ae! oră ce simţ de "frumos, de oră-ce. simţ înălțător, | DE 

RI Şi fiind-că veni iarăşi. vorba de ţigan, : trebue s'o Spunem că şi . 

“iganul lăutar nu. mai-e același “din trecut, s'a schimbat ;. poesia, ce 

- altă-dată însoțea, acest popor nomad, s'a prefăcut în, cea mai sear- 

“bădă. prosă; dacă creerul lui odiniâră servea ca: un fonograf pentru 

poporul român, aq nu e de cât un hârb spart, care alterâză şi ames- 

tecă -ceea-ce: strămoșii lui -aii transmis limpede, curat; şi. frumos... | 

| Causele acestui fenomen: sunt multe Şi. diferite, Obirşia acestei evo- | 

Taţiuni trebue s'o căutăm mai ales în felul de traiii agitat şi neastâmpărat .. 

al Românului. de adi. Cântecul poporan ca să. prospere are nevoe de. 

| viaţă tihnită. Contactul fatal cu civilisaţia. modernă a. Apusului, des- ' 

| voltare a. căilor de, comunicație pe.0 sear ă “așa! de mare, cățănia 

= şi mai ales cazarma —. ail făcut — vorba, poetului + = 

- 

şi cui sin. ai drain de far. 

„-""iTote: cântecele per 

-". Zboră: păsările, tote. 

„De noa străinătate - o. 

şi desbracă fara sinul. e 

şi izvânele-l „Sccă,
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Gânteccie pier și izv6rele: s6că, musa sc: e refugiază, se ascunde; 

devine stepă și nu mai produce nimic. Şi ce mai'răsună ică colo' un 
„glâs răguşit, e înceat de -nordele orașelor. | EN 

Poesia, - poporană română, producea şi avea o “valore. artistică, 
atâta Any cât ea se născea isolată la țară, “în munți. şi 'pe podi-. 

„Şură, la stână şi prin ogdre, 1 a “hore "și la ședători.: In acea, viaţă 
„patriare ală totul era naiv; imaginaţiunea da zbor liber aripelor sale; 
„poesia nu cunoscea nici regule, nici teorii, ci căta numai să fie adevă- 
ratul glas al sentimentelor, al ideilor tutulor. 

Musa poporană română e timidă şi neîneredătâre de alt-fel ca ori-. 
- şi-ce musă. Vorba ghicitârei cu privire la hârtie: Dă pe piatră nu se 

strică, dă pe apă se strică, 'se pâte dice şi despre dânsa, O -ţii retrasă: în 
liniștea codrului, ea, cântă ; o duci în fața lume, ea se rușineză, se . 
sfiesce şi nu mai cântă, și chiar dacă densa cântă, nu mai e ce e, ci cu 

„totul alt-ceva.. 

Ast-fel poesia poporană trece prin. o. fază grea; “viitorul nu-i 
se pâte predice ; singurul lucru de care trebue să fim „convinși cu 
toţii, e de a strânge cât mai în grabă, mult puţinul ce ne-a mai ră- 
mas. din aceste : comori naţionale. ? Molima se întinde, și nu e timp - 
de pierdut. Să scăpăm ce vom -putea. scăpa, cât mai e putință. Gene- 
rațiunile viitorimeă ne vor fi recunoscătâre, 

De aceste consideraţiuni condus, am rugat î în vara anului 1897, 
“pe d. Spiru Haret, Ministru Instrucţiunei publice și al, Cultelor, de 
atunci, de a pune la disposițiunea Direcţiunei” Museului de Antichi-: 

„tăță o sumă cât de mică 'pentru . a trimite tineri ca să adune prin DE 
sate, tîrguri şi oraşe materialuri folkloristice în. versuri şi în prosă:. 
cântece bătrânesci şi cătănesci, balade, hore, cimilitură,. :deceuri, des- 
cântece, farmece, vrăji, rugăciuni, colinde, basme, “legende; snove, 
"proverbe, ocără,. porecle, .ete.;; date. pentru mythologia poporană, cre- 
dinţe, năravuri și obicekuni, port, și ori-ce alt material othmografic 
şi dialectal. 

D. Ministru Ilaret a a bine- voit să i acorde suma. de 3000 lei, iar 
Direcţiunea Museului a: alcătuit o comisiune sompusă - din d-nii: 
Hodoş Al. Canianu M. şi Notara C. publiciștă; “Papu Ohristea, și -- 
Ion Odor,: absolvenți ai Facultăţii de litere ; Popescu Ciocane, li- 
cenţiat: în litere, şi Ionescu Ion, absolvent seminarist. 

Ministerul a dat ordine autorităților. administrative, școlare. și ă



MR 
, 

, 

cclesiastice din ţa SI ca să U întesnâscă membrilor. „acestei comisiuni | 
îndeplinirea sarcinei. 

Pe lângă „persânele. trimise ad-hoc, am credut a putea utilisa. | 
-. şi corpul învăţătorese. In vederea acâsta am întocmit un chestionar, 

folkloristie, după cel publicat în. »Mâlusine“ de d. Roland și re- 

„produs în Şedătărea, revistă de folklore. de -sub direcţiunea d-lui A. 

Gorovei din Fălticeni. . Chestionarul, elaborat avîndu-se în vedere și 

lucrările similare ale d-lor Hasdeii şi Nic. Densuşeanu, ait fost tri- 
mis în număr suficient de exemplare pe la învățătorii sătesci şi re- 
visorii școlară, cu invitaţiune ca materialele . adunate să le trimiţă 

treptat până 1a-1. Noembrie 1898. | | 
Dăm aci acest châstionar,. care credem că. nu va fi fără folos: 

pentru. cei ce sc vor îndeletnici în viitor cu stingerea literaturei | 

poporane : o 

CHESTIONAR FOLKLORISTIC Da 
  

-RESUMATUL MATERIALELOR CARI TREBUESG, ADUNATE 

3 

_ a) VersurT 

Doine - Strigătură: De-ceuri. 

Cântece Băt dneştă Chiăuitură Descântece * 

> OCătăneştă | - Colinde « Farmece- 

> Zaiduceştă :. Cântece de sed. Vrăji 

Balade. _Bocele * Rugăciuni 

1lore * _ -Cimiltură -. ' - . - 

- U) Prosăz : ai i 

_ Basme | Cuvinte curidse . i Aelcorologis poporană 

Legende - . Nume de persone şi de Culendar  _poporan _ 

Tradiţă “animale “ Cosmografie poporună 
“ Smore Datine. Cosmogonie >, 

_"Anecdole Ovicelură , „Aedicină. > 

Gheme Prejudiţii i Veterinărie > 

“Proverbe „Superstiță . Hygicnă „> 

Sentințe Credinţe Farmacie > 

Dazime ri Apucătuă a Ornitologie , > 

, Locuţiuni A Obiceluri juridice a Cromatică „» 

 Idiotisme Semne de. scris : „Răloj, „ Agricultură pi. 

Dicale  - „ încrestăturile pu Corcografic po 

TProirâmătuă de” limbă „ taşilor,- ele. Musică 

Jocură de copă Ilythologie poporană | Archeologic RE 

- "Blesteme Zoologie 2 „+ Istorie m 

" Znjurături, sudălimit | _ Botanică > „Lucrul "casnic (sati, 

— Porecle * Mineralogie >» , dc.) 

ih _ întenjeeţit - Geologie : -» Arta culinară + 

Vorbe pişoătoare 
Grădinărie- , Psihologie. '>



a 
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Da Sa __€) Diverse 

“Instrucțiunl pentru culegerea 'dateler i. - „n 

"a) A se indica. mamele satului, plăşei şi județului, unde se va fi audit cele ce 
se povestesce, Se pste întâmpla să audă cine-va .o poveste, bună-dră de la un moş. 

neag dintr'un sat Gre-care, care o ştie 'de aiurea, de aceea să se cerceteze cu dea- 
mănuntul în ce localitate este cutare credință sai. povestire şi în ce mod 0 1stori- 
sesc sătenii d'acolo, , . -: - | - . 
__b) A'se arăta numele şi starea, precum şi vârsta (dacă este bătrân, tânăr) de 
“la .care a cules datele, . i a : 
__.:6) Dacă ai aflat ceva de la un singur om, bătren sai tenăr, să mai cerceteze 

şi de la alți doui-trei spre a se încredința „că lucrul se . povestesce: în adevăr aşa 
cum S'a spus... DI a o 

d) Să. aducă..oră ce dicălore, doină sati alt-ceva' din gura poporului, cc s'ar afla 
în legătură cu obiceiul povestit, - _ . * - e Ir 

„*“€) Ori-cat de multe amănunte nu strică ; dar e de preferit:a se lăsa fără râs- 
puns. acele întrebări în .privința cărora. nu se capătă o. sciință sigură... - 

?) A se feri de a împărtăşi ca obiceiuri şi poveşti ale poporului, cteaţiuni mo- ' 
derne aduse în! sat. i : i a 
__-g) Ar fi de preferat a se culege do.la oamenii— mai cu s6mă bătrânii— cari 
nu ştii carte... O: a a 

h; E de recomandat culegitorilor a nu se servi în întrebările şi transerierile” lor de 
„cuvinte neîntrebuinţate. şi 'neinţelese..de persâna pe care 'o ascultă. Idealul în ma-. 
„terie de folklore ar fi transcrierea 'exactă, vorbă -cu vorbă, a celor. audite. A nu, se -: 
introduce absolut nici o modificare, a nu se' drege, a nu sc adăoga,a nu se schimba. 

“nimic, ci a se transerie' întocmai cum se spune 'saii se. povesteşte. Pat 
„=... ) A întreba pe sătenă asupra evenimentelor istorice recente ca şi cele din tre- 

„cut, „Ce. credințe, şi obicciuri. aveai mai înainte, şi dacă ele adi sunt schimbate. », 
"-Î) A transcrie vorbele, proposiţiunile şi fasele. cât se poate. mai. fonetic şi a 

„sc explica mai amănunţit icte. cuvintele neîntrebuințate la oraşe.. Di 

i A.—I1. Lumea Fisică 

Pământul, 

„„ Creaţiunea şi distrucțiunea, Ideia de Dumnedeti. Dumnedeii ca creator în'rela- 
țiunile sale cu Gmenii, cu lumea. Facerea lumei. -Atihirsu (Antichrist). Idefa de su- 

| flet, Credinţi în privința ctigetului, a minței, gândirei. Legendele, cari “explică. crea- . 
„țiunea. Forma pământului. Pe ce -se reazămă. Animalele cosmice. Interiorul globu- 
lui. Turburările pământului, Cirie produce” cutremurile' de: pământ. Sfârşitul lume. . 

| Semnele, cari îl. vor prevesti. Pentru ce '5e! va sfârşi lumea.. Vremea de apoi. Despre. 
cea-Paltă lume. Legendele relative la “înecarea; ardereă,. ete. globului: Universul va 
renaşte mai, frumos şi -mai bun? Evenimente mari :. Holeră, Zaveră, Volintiri, Turci, 
uşi, ete. Revoluții, focuri, inupdaţii, r&sboae; r&srheriţe,: cataclisme, “eclipse,  mi- 

„nuni, ete. IE i aaa 
or „Cultul, Pămentuluă, Cum privese țăranii pămentul (ea o mamă, ca. o divinitate) ? 

| bicelurile. când se 'sapă şanţuri” pen:ru ziduri, temelii, când se începe arătura, se- 
mănatul, culesul porumbului; viilor, când: se 'sădesc pomi, când se fac semne deho- . tar, când se împarte pământul de părinți la copil. O Pa | LL Imprejurări fisice. Seorţa pământescă. OrigiLea pământului, „a culârei, a nisipu- 

„ul, -a pietrelor, ete. . . . a - Ra RR i 
„ Menţă Originea lor, şi' a văilor, a strâmtorilor, etc. Urieşii şi munţii... 

postese.- ru ce. în unele, locuri e zăpadă tot-d'a-una; Duhurile necurate cari se adă-. 
„Prin: munţi. ocuitorii” peșterilor, - Ecoul . originea, credinți şi superstiții des- |. 

N . „i 

vo .



pre el. Locuri pusti părăsite; izolute şi plestărnate. Fântâni părăsite şi secate. “Su. 
„:terane, pivnițe şi beciuri părăsite, Mori,: case părăsite, Ruine, Cimitire, Cetăți, şan- 

țuri, brazde. Ce se“ ştie 'despre brazdă lui Novac. Legende şi cântece. Valuri de pă-. 
ment. Ce se ştie'de. valul lui. Traiaa. Cine a fost Traian. Sunt pe acolo întărituri. 
S'au găsit (şi unde. “sunt) arme, instrumente, monezi, idoli de lut, vase; ete. (ori-ce 

se atinge de areheologie)-: Inseripţii, - 
Movie, gorgane, hotare, drumuri" vechi, ete. Legende. Comori :: ce se ştie; “ce: 

se . crede despre ele. Se-.văd limbi de foc eşind din pământ; când, cum şi de cine 
se: pâte găsi o. comâră? Cum afost găsită o“ comâră? Câţi lucrători trebue să sape." 
la o combră:? Cum se pâte scâte cazanul: cu bani ?. Există localităţi cu: numele : 
Piatra-arsă, venătă, . Apa-neagră, - lazul-dracului, (de unde 'şi-aă numele ?).. Sunt stânci . 

"cu! chip 'de om,-de abimiale,: ce „se crede. despre ele? Ce se crede: despre uneltele 

preistorice : : topâre, vârfuri! de săgeți, idoli, etc. (e. se ştie despre colonii ? Sunt 'lo- 

„calităţi cu. numele de Slobozia. Ce! se ştie despre Jidozi. Sunt. localităţi . cu numele 

de  Jidova, Jidorăi, Jidozita, ete. Pentru ce se, numese ag? Sunt vechi? Ce. „ered 

“bătrânii 2. : A 

- Vulcanii. Dacă se” cunosc în popor - şi. cun li se “explică originea ; cine-i -10- 

cueşte ; ;. spirite voleanice ; sunt 'ele resuflâtoarele „pământului & 2 „Causele erupţiunilor.? 

„Ce e Căţelul . pămentului ,? 3 o 

„Apa. Legende cari “explică originea apel - “în general, a rturilor, a lacurilor, a 

“fanteelor, a izvârelor. De unde izvorăsc riurile,. iivdrele, ete, Ce divinități sunt la -: 

ape şi. cine le-a dat naştere. Ce se ştie . despre. cerbul, care se lasă în apă la :6- Au- 

gust? Se pomenesce. despre “târguri ori sate: înecate ?: Se. "pomeneşte ceva despre -lo:. 

cuințe lacustre ? Demoni şi- vedenii. Fintint şi izvore, genii cari locuesc în ele ; cultul, 

“fintini: timăduitâre. Finti ni calde, petrificătore - şi aruncătore. Explicarea: legendață â. a-. 

„cestor fenomene. Tradițiuni despre. un potop parţial 'saă total. : | j 

. Se găsese—aă, sau aflat: vro dată—pusnici p "acolo, asceji, -Omeni - sfiaţt, "6: 

meni "cari nu mănâncă -de. cât. vegetale ?- Sunt Gmeni cari postese 3 dile consceulive ?, 

- Cu ce scop ?. Sunt: 6meni 'cari. nu: mănâncă carne, nu bea vin ? Oămeni centenari se 

“află p "acolo? De ce: sunt! oxlavioşi? Făcut'aii : ceva păcate. mari de nu mor?: ” 

Sunt 6meni nebuni p “acolo ?' Din' ce causă ?. Sunt 6meni, cari se “cred. făcători 

de minuni, profeţi ?. Sunt vrăjitori şi vrăjitore, și cam ce vrăjesc?. - 

, Ne az Lumea Subterană Da 

-... * Originea ietatelor, Metale cari se reînoiese, se ascună, dispar. Descoperirea me- 

talelor, „(a. ociielor , bună- -6ră). Sunt, ele păzite de.stafii, genii? Primejdia pentru cei cari... 

descoperă. “minele. "Mijl6cele “da! se „preserva. „Ofrande. aduse, rugăciuni făcute divinită- 

_ților supt: pământene. :.- e ai - 
, | 

Metale preţidse. Aurul; ce se crede "despre dnsul 2 Cinci produce ?, Cine. păzesce 

Şi. cum se extrage. Aceleaşi cercetări trebueşc făcute: despre argint şi -cele- Palte metale. 

_-. Pietre scumpe: „(nesțimate)- , „Cine. le face? darul ce. ai d'a tămădui, unele bole sati: 

a scăpa de otrăviri. -. - . 3 - 

„-Pietie 'de rind: Originea, - pentru ce au cutare sati. culare colăre: 2 De ce: “uvele: 

“sunt “găurite? - Numele „ce li se dă din 'cauza formei! lor. Sunt ele bune' de leac? - 

Fosile. Ce sunt şi ce. cred „&menii, “despre resturile "fosile. de animale -antidelu- 

miene ?. Sunt unele” fosile păstrate « ca “amulete? Chihlibarul. „Superstiţii relative Ja for- 

“maţiunea şi puterea Iul... e DCI i 
7 

    a “ui. Flora 
Pentru. copaci, “arbori şi i plainte, sunt de. făcut cercetări asupra legendelor sa. 

_ credințelor, * a „speciilor mai comune ; cele cari aduc servicii şi cari” prin: forma Şi co- 

- Jorea lor aă trebuit să: aţâţe imaginaţia Gmenilor şi să .le sugereze încercări. de expli-.) 

„caţii Trebuesc însensate : numele copacilor, 'buruenelor, cinpereelor cu- tote: proverbele,
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legendele, obiceiurile şi superstiţiile relative la ele: Multe buruene se întrebuințează. 
- ca doftorie, a se, arăta la ce anume boli şi cum se. într ebuințează. Pe lângă speciile -. 

cari există, sunt altele cari întră cu totul în domeniul fantastic : aşa este iarba tiarelor 
şi altele. Ce se crede despre iarba fiarelor? Există credinţă că boalele 6menilor se pot 
transmite. copacilor. şi cum. Ce duhuri trăesc. prin păduri ?: Fac ele pe 6meni să ră 
tăcâscă, să-i adârmă? Fiare fantastice cari. locuese în păduri (balauri, etc.), Alţi locui- 

"tori ai pădurilor: Mama pădurii, Fata-pădurii, Sfărimă-pietre, Strâmbă-lemne, Tarta-cot, 

“barba” d'un cot, ete. 

7, - Zoologie 

Legendele relative la originea animalelor (Mamifere, pasări, reptile, pesci, insecte 
etc.). A 'se cerceta numele, dicătorile, proverbele, credințele, superstiţiile şi legendele, . 
pe cari poporul le 'l6gă de animalele de ori-ce. soi. Sunt unele legende cari explică 
col6rea şi forma unor animale prin intervenţia unor împrejurări mai ptesus de fire,.bună- 
Gră pentru: ce este corbul negru, dece 'ursul n'are codă? de ce măgarul are . cruce 
în spinare'.şi urechile mari? de ce Ovreii at pistruie pe 

7 

“obraz? etc. Sunt unele.ani:- 
male adorate? Se ştie ceva: despre animalele fantastice, bună-oră despre zgripțorăice, 
pasări. cu' ciocul de foc, cu ciocul de aramă, despre balauri, ete. 

, . i N E) 
N ti ! 

7, Meteorologie 

Corul în general. Din: ce se compune, -cum e aşedat, de unde-i vine colârea, 
cine'l locuesce. Pers6ne sati obiecte căzute din cer sau: 
la cer. „ i Da 

„ Nourăă, Puterea lor.- Cum se produce. Prediceri sed 

SI 

cari din-potrivă s'au înălțat 

se din âspectul: lor. 
- Stelele. Originea lot. Prognosticuri, stele călăuze, căzătore, comete.: Numele po- 

porane ale unor stele sai. grupuri. Drumul robilor . saă 
credinţi şi superstiții, i ii Ei 

calea lui Traian. Legende, 

“" Sorele. Originea şi constituția lui. Intiurirea.  Locuinţa' şi fisitatea: E vrun cult 
pentru scre ?. Eclipse: Causele 'eclipselor.' . IN x 

Luna. Sfârcolaci- (svârcolaci). Originea şi constituţia lunei. -Influenţa ce o exer-. 
cită asupra timpului,: asupra animalelor, a agriculturei, : asupra: omului chiar. Petele 
din lună, întunecimele, de cine sunt. pricinuite. Ce sc face în timpul întunecimelor. 
Cine locuesce în lună? - - . 

Curcubeul, „Originea, superstiții, procnosticuri. Tunelul şi furtuna ; fulgerul şi ori- 
gina sa. Ce pote să apere de trăsnet? Pietre căzute în timpul furtunei.. CI 

Ploia. Credinţi. Cum se produce. Ploia. şi sorele. 
sânge, ploe de cirnaţi, pl6&: de 'broşte, ete. Mijlâce de a 

* Solomonari, Paparude, păpuşi îmbrăcate.  Caloianu sa S 

Ploile potopului. Ploile de . 
produce şi de a opri ploile.: 

caloianu. - | 
IcOne furate aruncate în fântână. Roua, ceţa. Originea, 'credinţi, legende. Zăpada, » gheaţa. Causele producţiunei,: credinți, . - 
Bruma, neguri, picle. Originea. Causele lor, Virtejuri şi Vinturi. Numiri de vin- | turi, originea. Mijlâce de a le stirni. saii opri. Sunt form 

| „::B. — Lumea. Supra-naturală 

1) Duhuri curate şi necurate. Originea. şi: menirea 
poți apăra de. dinsele.: Formele sub cari se arată. Ce se drumuri (răspîntii). - i | _2) Zine. Zine cari fac bine şi cari fac. 
au dispărut şi pentru ce? Se vor mai întârce. vre-o dată ? sitore, Iele, vântose, 
schimbă. sexul, îi răpesc ? Daruri ce fac zinele. 

..3) Dracul, Formele sub cari se arată, 
of 

. 

ate de spirite, de necuratul ? 

lor. Unde locuese, Cum te 
ştie despre . încrucișări de: 

răii.. Se mai crede în existenţa lor ? De când - 
„Sub ce nume se cunosc (ur- - 

şoimane), unde locuiaii şi unde locuese? Ce fac ele cu copiii, le 
Danţul şi portul lor. Care este rolul lor? 

Câte nume are ?'După ce semne se'pste,
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cunosce; este primejdios să']. strigi pe nume? Cum se face tovărăşia cu dracul şi cum |, 
s'ar putea desface? Cumpără copii ? li gâtue? Răpesce Gmeni de pe -la jocuri, pe la 
fintâni, cruci, etc.? Locuri unde cl nu poate intra şi dece se feresce? : 

4) Arătări, vedenii de n6pte şi în somn. Cari sunt, şi unde se arată de obiceii ? 
"A veni călare pe un băț sati vătrai, ete, DN - e 

5) Stafii şi strigok. Locurile unde petrec: ruine, răspântii, biserici, rhorminte. 
Formele lor. Câsurile la cari apar şi dispar. Pentru ce se arată ele? Ca să plătâscă 
vr'o datorie sai să îndeplinâscă vr'o dorință ? Pentru a se pocăi de. un păcat? Nop- 
țile când--vin. mai des. Inspăimântă pe 6meni ?. Mamele sperie .pe copii cu stafiile şi - " 
strigoi ? Cum se imblindesc.? 'Balauri, satana, îngeri, ursite. Norocul. Ce se. crede. 
despre el? Basme. Căsăloria cu îngeri. .+ =. a SA e 
„2 6) Vrăjitoră, fermecători. Credinţa în farmece. Cum se fac ? Cine pote să le facă, 

- şi cine pâte să le distrugă? Cum ne putem apăra de “farmece ?- Cum se face cine-va' 
_Nrăjitor? Cum e privit. de popor? Locurile unde se adună vrăjitorii. Cărţi: de fermece. 
Locul unde se pâte învăţa fermecatotia. Are vr'o legătură cu duhurile curate şi ne- 

: Ă Pa “ . Di 1. A N - .. “curate ? . a , | . E | Ne _ 

Animalele cari însoțesc pe vrăjitori şi li se .supun. Burueni şi . instrumente de 
cari. se servesc fermecătorii. Despre descântece. Cine pote descânta şi cine nu?.De- - . 
la cine învaţă descântecele ? De ce se ţin în secret descântecele ? Se plătesce pentru 

_descântece, fermece. şi vrăji? Ce anume? -:.. pc su 
„Za. Eroi. Fiinţe supranaturale. Călătoriile lui, D-zeă şi ale sfinţilor pe pământ. 

Legende în cari pedepsesc pe. cei ce i-aă. primit răi. Legendele sfinţilor, urieşilor, 
căpcăunilor, piticilor, sburătorilor.-Credinţi despre: ei.'. Fiinţe mitologice : - F&t-irumos, 
lliana. Cosinzâna, ete. Impărați din basme: Ler împărat,-Por, Roşu împărat, ete. A- 
nimalele fantastice. Legende despre Maica-Domnului.. Sfinţi.: sf. Ilie, sf. Petru, sf. 
Mercuri, sf. Vineri, etc... - Ioa : a m . 

| C. — Omul și. viaţa oimenăscă. ». | | 

Creaţiunea omuluă. “Legende” şi explicaţii. Originea . diferitelor nâmuri. Credinţi 
şi superstiții asupra 'fie-cărei părticele” din corpul omului. (cap, ochi, nas, gură, mâini, 

__ degete, picidre,. stomac, inimă, unghii, etc). Despre slăbire şi îngrăşare, Umbra omului. 
Destinul omului.. etc. N ii NR 

1) Vieaţă: naşterea. Ingreunarea . lemeei. Proverbe, dicători. Prediceri de în-: . 

greunarea femeei. Descântece. Facerea. Norocul şi predestinaţia. Ursitorile. Sutletul .. 

“celui născut. După naştere : Botezul, ceremonii, obiceiuri despre leuzie, . .  . 

2) Pruncia. 'Alăptarea, lEgănul. „Mijloce de a avea lapte. Superstrții relațiv la 

l&găn.: Cântece 'de l&găn. Cei întâi paşi. Sfinţi şi divinităţi. invocați penteu copii. Su-. - 
perstiţii şi medicină poporană. Ce spun' mamele copiilor, dacă copilul nu este născut 

cu' toți membrii ? Hygienă. Prejudiţii. Inţărcarea. Iicale despre copii, cum ii înduplecă | 

să se-culee. ee SR 

„8 Copilăria şi tineretea. Cum “şi. petrec. copiil timpul de când încep a umbla, 
singuri ? Şcoala.. Obiceiurile când se. duc şi vin de la: şeolă. Jocurile copiilor, Jo-: 

cură eu plantele. Musica lor. Jocurile fetelor. şi băeților. . Şedătorile. Paza turmelor, 

Ciobanii, obiceiurile lor, “număratul oilor, diverse „nume proprii de oi. şi de” instru- 

mente, : tecnologia pastorală. Sorţii şi: armata. Mijloce d'a scăpa de la, sorți. Ideile 

poporului despre armată, cântece. - 

4): Căsătoria. Endogamia şi. exogamia. Rudenia. Concubinagiul şi causele: lui. 

! 

“Cum este - privit.: Peţitori. şi: fete de măritat. Frumusețea, "fetele urâte, bătrâne... -- 
Prediceri despre. căsătorie. Mijlocele a se face iubit; „vrăji de dragoste, ursită şi urât, 

- Stărostoele, Impeţirea, logodna. Nunta, Bile şi timpuri nefaste. Veduvi şi văduve, 

Căsătoria lor. Răpirea: fetelor; mai este acest obiceiii ? Cununie : la Biserică, acasă. 

Obiceiuri 'la nuntă. Noptea de. nuntă. şi dilele următre.. Patul miresei, etc, 
25) Gospodăria şi” familia. Bărbatul şi femeia ca soţ şi soție. , 

| Raporturile: între” ei. Certuri. Copii şi părinții. Băeţii mai iubiţi ca fetele, -Res-
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„ I6curi, descântece. Cum e impărțită. casa de. țăr - riorul unei case; “mobile. “ Cum “se numesc; şi „cum sunt făcute? Curtea, coşarul, ham- „barul, poiata, etc. Numirile. tuturora. "Lucrurile "de 

„Pe cât posibil! în desen, fie care” părticică (şira- se numi 

- 
„2 -. 

= 2 

pectul de părinţi. S6crele, ginerii şi “nuroșile, “Raporturile: : de. proprietate între copii,. 
:- Fărtat, surată, frăţie de cruce. : Obiceiurile . când se ia de: suflet un copil. Obiceiurile: . 
despre copiii gemeni. ! PR ST E 

6) Jloriea. Semnele premergătăre. . Boli, l&curi. Pregicerile făcute de păsăr. „şi insecte, etc. -Mârtea. Agonia. Ce se. face, după morte.. Cum se: îmbracă mortul, 
Priveghi. Ingroparea. Cum este duș mortul. In. ce posiţie -este "înmormântat. - Cere-« 
"monii superstiție. Doliul şi cultul morţilor. Călori şi. forme de doliti:: Cult, amintiri, 
cimitir, morminte. Strigoi. Ce sunt Şi ce. se face în” potriva lor? _” 

po ia 

a "Di Obicelur] 

31) Anul şi Caleiidarul. Lunile, zilele. Numele lor poporan.! Ce credinți şi su-. perstiţii pentru fie care zi -a anului anume ? Ce sărbători nereligiose .sunt şi de ce le ține poporul? Superstiţii.. Bile nefaste; pentru. ce ?- Sfinţii din fie-care. di. Ce sunt Fi- lipil, Ropotinele, Joimăriţele. şi Joimarii, Sâmbetele ? Baterea alviţei. Drăgaica. Blăjinii, "= ete. Obiceiurile de la Sf. Vasile, Crăciun, Bobotâdă, Anul' Notă, Paşti, etc. ''Ce- este i cum se face :ver elul;.cupra, irozii ? Pa aradele; 'Țurea, Brezaia. Stâua, cte, Pentru 
Ş 2. 

* - . - „- ce la-Pasci se dati menii in scrânciob, (dulap): şi-ce însemn6ză' pasca şi oule „roşii ? Cum se fac oule: roşii şi ce obiceiuri deosebite se „observă -la Pasci ?: Ce în- “ semneadă. turtele de la Crăciun şi "cum se prepară ? Bobii. (Partea acâstă: din Calen- darul Poporan este forte importantă: şi trebue “a i” se da multă atenţiune . ” „ . >*92)' Ce distracţii "şi procură țăranii în: cursul. anului. Ce, jocuii ai copiii : băeţi „şi fetele? Cum. se jOcă ilăcăii şi fetele mari? Ce regulă se observă lajoc (dânţ)? Cum, - de cine. şi unde se fac ? "ŞI aleg flăcăii un şef dintre dânşii? Căluşarii. : 3) Construcţiunea. Ce obiceiuri sunt când se. începe a lucra o casă şi când se ispră- 
pusă în virful. acoperământului ? De ce în virful unor: case stă. înfiptă o rotă de car? „Dece în''mijlocul unor semănături, bostane de pepeni, vie; se pune o: matahală? De. „ce se pune în vârf de par o pasăre mârtă?. De ce se pun 6lele cu gura în jos în par. de gard? Măsuri ce loc şi timp (0. asvârlitură de .băţ;_ cât ai clipi din ochi, etc;) Locuţiuni geografice : (Azi aici, mâine “în Focşani. A umplea pe cine-va de Filipesci. * A'ŞI găsi Bacăul ; bate toba la Moldova | şa murit. mătuşa Dobra, sa şi s'aude la, Craiova ; a audi câinii: în Giurgiu, Minciuni Buzuionâscă,. etc.); Pe .care case 'şi fac berzele cuibul ? La care case: trag rândunelele? Şerpi de casă. Muşcătură de șarpe, 

an (odae,. cămară, tindă, etc.) ? Inte-' 
rul, poat Ni 2. tuturor e gospodăiie (străchini, Sle, -etc.). Im- brăcăminteă (bărbătâzcă şi femeiască), 'numirile hainelor. “Cine le face? Portul. Po- „dâbe: şlergare,. .altiţe,. cercei, - inele, - mărgele, bete, ete.. uror. „ceruri. Cum se. procură şi cum se întrebuințâză ?' Ce. lucru „ce instrumente anume! sc face fie-care lucrui ?. A se descrie exăct şi a se! reproduce : , osibil în dese 

) din instrumentele şi uneltele agricole, casnice,. etc. (La . cas de puti să'şi sa fotografia), m E 4) Politeţa şi: buna cuviință. „Civilitatea la sate. în sănătatea cui-va.. A. bea frăţie: e câ întâlnesc” doi omeni ?. Când se întâ  Pişcături,, calificatite, porecle, etc. Există re blesteme ? B bată”! focul. - E aaa: „ 5) Mâncarea, Ce mănâncă --ţăranit de obicei mesce fie-care fel de bucate n... se masă: şi la sculatul. de la masă. Creq 

Formele. de. scuze, Cum se bea 

înța despre numerile 3; 9, 7.12 şi 19. 
» 

sa 
sa 

Numele „tuturor acestor lu-! - 
ri se lucreză în casă şi cu" 

nţă a:-se procura” însă'şi. obiectele, sali a se! a LR PN Ia ba . - 

Ce se spune când cine-va strănută,- cade, când se . 
Inesce un. popă ? Certuri, bleșteme, ocări, înjurături, - | 

ată-te Dunărea, batăltâca;, 

„_vesce ?; Se fură umbra. cul-va?: Se sfințesce, locul ? Ce însemnătate are crângă verde . : , 

, 

d -țe icei şi:la. diterițe, ocazii ?. Cum se nu. o . e . o a . i .. 
ŞI Cum. se” gătesce? Obiceiuri înainte: de a se pune la



eX 

Er — Meștegugirilo: a 
| ÎN v 

„ Poporul crede că sunt meşteşuguri disprețuite sai: în cinste. Cate i Şi anuine 
sunt?. Ce glume, snâve se fac pe socoteala fie-cărui meşteşugăr ? . 

- Care pământ: e bun de lucrat şi „care nu. Şi anume, pentru ce fel: de - 'semă- 
nături ? Tovărăşie între muncitori, 

Femeile muncind la câmp. Despre proprietate, | tovărăşie între - săteni şi sate, 
„„ toemeli “agricole, plata în natură.saă în bani. Răzeşii, situaţiunea lor. Dacă ait hris6ve, 

zapise vechi, urice, documente, etc.? A se: copia. Aşezăminte' din trecut, 'dacă'şi mai 

aduc aminte. Instrumente de muncă, cântice şi strigăte în tinipul lucrului, 'dile când 
nu se. lucrâză. Semănatul. Sfinţirea seminţelor. Campul stropit cu aghiasmă. Zile bune 
de semănat. Ceremonii, „superstiții. Idoli, amulete sai lucruri: puse în lan: sai la gră- | 
dini, pentru a speria. pastrile să nu mănânce :stmânța. -: 

ES 

Culesul fânului ; ; timp bun de 'cosit. Secerişul. Culesul viilor, al jvezilor, ete. Stâna. 
şi ciobanii. Prisaca şi albinele.  Credinţi şi superstiţiuni, Zile de târg. Plutaşi.:.Ohi- 
ceiuri, datine. Când pleacă la „drum, când se întorc, ai: vre'o .rugăciune speoială- a 
lor? Legende, tradiţiuni despre anumite locuri pe unde trec. Ce scii să spue despre 

frică 2 Socotelile lor. Ce semne aă?.A se aduna” şi. meşteşugurile de la. oraş, maj fie- .. 
“care brâslă'şi - are obiceiurile şi „superstiţiile ci. Ar fi interesant a, se cerceta viaţa: 

ocnaşilor. Legendele. ocnelor. şi supersțiţiile legate de viața, ocnaşului. Poveştile şi. 

anecdotele despre diferitele” popore: cu cari” Românii at stat în atingere.! Tiganii, Bul- 

garii, Serbii, Evreii, Leşii,e Nemţii, U ngurii, . ete. . 

Ar fi forte interesant a se cerceta. şi viața ostăşâscă din vechime” “aupă tradiţii 

şi a se compara cu obiceturile de. adi. Glumele” din. casarmă, poreclele - „date de te 

raliii- soldaţi + ofițerului, : armei, etc. . A E 

Resboiul. . Preziceri de resboi: Ce. se spune “despre. vechii soldaţi ? Ce. urme ai. . 

“lăsat în aminţirea “sătenilor administraţia veche înainte de Cuza-Vodi.?.. 

Organe administrative şi financiare. Birurile, justiţia, Biserica şi Proiopopii, Ce 

- sciu despre revoluţia -din' 1821? Domnul Tudor. Haiducii,:. Jianul şi. Tunsul. Despre 

Ruşi şi Chiselef, Cuiza- Vodă. . Resboiul pentru independenţă, Un răsboi. viitor. Sunt 

ţtranii mulţumiţi cu -tralul lor de adi? Ce die despre traiul, „din trecut:? Păsurile, do, 

| rinţele şi speranțele lor. 

/Tivap de trei luni. aprâpe, d la 10 Iulie si: până la tncepatui 

lui “Octombrie ale anului 1897, membrii comişiunei ai visitat loca- 

Jităţile din 14 judeţe. Colecţiunea. cea mai însemnată! a. fost făcută 

- «de: d. Christea "Papu. D-sa a cutricrat județele Vâlcea, “Gorj, Olt şi 

"Teleorman, adunând aprâpe. 3000; bucăţi compuse ast-fel: A. Versuri: 

“-a) Cântece bătrânescă (balade, legende şi cântece: haiducesci) ; 5): Doine . 

(dragoste, urât, dor şi jale, | plesterii, cucu, murgulețu, călătorie-străină- 

tate, cătănesci, cântece - voinicescă şi - haiducesci,. :eântece  bachice, 

“cântece -şi oraţii: de nuntă ;. 'c) Strigături saii 'ciuitură;: d), Diverse (e (ghi- 

citoră, întrebări şi răspunsuri, versuri glumeţe, cântece şi jocuri de . 

copii şi colinde); e) Descântece (de: deochi, s6re- sec, apticate, : muma 

pădurii, junghii, cuţit, gâlci, vrăjĂ,. dragoste, serisă, urât, „ete:) 

„ s' Prosă: Sndve, anecdote, basnie, ete. 
| "Materialul cules de. d.: Ion .Odor, din judeţele Prahova si Bază i 

este. ceva mai- restrâns. El se clasifică ast- fel: 4) Strigături şi chiui- 

Mă Di a 
a
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 turi, oraţii de nuntă; D) Ghicitori; c) Frîntură de limbă ; d) Maxime, 
proverbii, expresiuni, dicale, blesteme, superstiții şi- cuvinte curidse - 
populare; €) Poveşti, basme și anecdote, și f) Colinde. -- 

Tînărul Ion Ionescu. a isbutit a face o colecţiune interesantă : 
de legende, basme,. credinţe poporane,: meşteşuguri etc., pe casă le-a 
adunat din judeţele Mehedinţi, Dîmboviţa şi Muscel. _ | 
_D. M. Caniânu a lucrat în judeşele Putna și Neamţ, formând 

„următârea colecţiune compusă din peste una mie bucăţi: a) Meteo- 
„rologie poporană (credinţă -și superstiții) ; D$ Calendar poporan (idem); 
„€) Ghicitori. şi cimilitură; d). Cuvinte particulare șaii neîntrebuințate - 
peste tot; e) Locuţiuni şi idiotisme în număr de vr'o 1200 ; f) Legende; 
și 9) Hore şi strigături. In fine d-nii Hodoș și Notara aii cules un 
număr de poesiă poporane, primul din județul Argeş, iar cel d'al 
doilea din judeţele Suceava și Roman: Cât pentru „d. Popeseu-Cio-. 
canel, d-sa a fost împedicat spre a-și îndeplini sarcina. p 

„Membrii comisiunei ai avut de întimpinat dificultăți diferite 
„întru ajungerea scopului lor. “In adevăr, spre a putea culege maicu 
înlesnire produsele. poporane, ar trebui o conviețuire pe un timp mai 
îndelungat cu țăranii; ţăranul român de felul lui, faţă de un orășan, 
e mai reservat şi neîncredător, și nu. prea își: deschide inima la fie- 
cine; trebue un contact dilnic, o asimilare perfectă, o contopire cu 
„€l, pentru ca, să stea” de: vorbă cu'-un orăşan. Pe urmă, culegerea nu | 

trebue să se facă la comandă, ci numai după disposiţia spontance .. 
a cântărețului și a povestitorului;- trebue să surprinzi pe ţăran, 

„fără să te scie el, că notezi şi scrii după dânsul ; atuncă țâsnesce ade- 
„V&rata. musă,. neoprită de nimeni; alt-fel, dacă îl distragi din ocupa- 
țiunile sale -dilnice ȘI-L. pui “Să-ţi cânte sai Să-ţi povestească, cânte- - 
cele și povestirile sunt lipsite de acel farmec; al spontaneităţei, când. 
omul credendu-se cu totul singur, își dă diumul dorului, jalei saii 
veseliei lu, ::. E a Ma 

„ Deci, le-a venit grei membrilor comisiunei a descleşta gura multora de la ţară şi a trebuit să se folosescă de, prilejuri anumite 
pentru a putea culege. materialul! din acest volum. | | > Cât pentru graba -pusă de învățători întru a răspunde şi a tri- mite materialul adunat, avem: mai de-loc a ne felicita. Afară de - rare escepţii, —cei “mai mulți învăţători m'aii răspuns de fel, ar alţii. 
Sau mulțumit cu răspunsul „comod:-că: în satul lor n'aii :putut afla 
ca e a, me indețele, ai căror. învăţători, — afară de vre-o“ | 
s-un respuns,- excelâză Ilfovul şi Vlaşea. Ju- ..: 

+



XVII: 

deţul, însă, din care s'a trimis: răspunsuri de la aprâpe toți învăţă- 

torii, este Neamţu, 'şi acâsta graţie domnului revizor școlar Titu. . 
Mărdărescu. Un învăţător care și-a dat bine sâma de importanţa. 
adunării. materialului. folkloristie,. precum şi de felul de al culege, 
este cu deosebire d. I. Florescu, din comuna Bragadiru, jud. 'Teleor- 

“ man. D-sa a trimis un forte interesant. și bogat material, din .câre 
“versurile figureză niak. tâte în acest. volum ;" dicem mai tâte, căcă 

și de la' acest învăţător, ca și de la ceilalți culegători, nu s'aii mai 
“ veprodus din noii părţile cară eraii absolut identice cu altele ce fi- 

gura deja în colecţiune. Un preţios .material ne-aii mai fost procurat 

de către d. Rădulescu-Codin, din jud. Muscel, pe lângă cel oferit de: 

persâne în. afară. de comisiune și de corpul învățătorese. 

Colecţiunea de faţă, care ocupă un volum, mare de 11700 pa- 

gini, cuprinde tâte producţiunile versificate poporane ce s'aii putut 

culege, împreună cu un număr întins de variante, atât în afară cât 

și în lăuntru bucăţilor, omiţându-se bucăţile aiurea publicate. Dacă 

s'a procedat ast-fel în facerea acestei colecţiuni, este pentru că s'a avut 

în vedere principiul următor: Limba evoluând, producţiunile poporane,— 

un compus pe cât se pâte.de nestațornic, — evolueză și ele, fie în sens 

N progresiv, fie în sens regresiv. Și evoluţia nu se petrece numai din! 

punctul de vedere linguistic, ci și din punctul de vedere al ideilor pre- 

dominătâre, — lăsând la: o parte faptul dacă o schimbare aduce, și 

pe cea-Valtă. Ast-fel, ceca-ce caracterisă acestă colecţiune-este tocmai 

tendinţa că modernisătâre atât în termeni cât și în idei: dovadă că 

amintirile trecutului, aii început deja să se ștergă în spiritul popo: 

rului, vorbele și-aii perdut forma şi chiar însemnarea lor primordială 

"sati. tradiţională, ba unele sunt -chiar înlocuite cu cuvinte noui, De. 

accea producțiunile “poporane neavând un caracter „de fixitate, ele 

tvebuese culese nu o dată pentiu tot-V'a-una, ci din timp în timp, | 

spre a se putea urmări şirul schimbărilor înceroate, precum nu mai puţin 

şi al amestecurilor diferitelor producţiuni. Căci, după cum (ice d, Has 

dei) „produeţiunile poporane nescrise, sburînd fără control din gură , 

„în gură, se întâlnesc, se înerucișeză, se confundă. Ducă două sait: mai 

„multe bucăţi separate sunt “omogene. sai ahal6ge, dacă ele presintă 

„unele punetură de contact, dacă una ar putea să figureze ca, început sai 

„continuaţiune. oră epizod la ) alta, une-ori chiar prin antitesă, ele se 
« 

+) Cuvinte din pătrâni, 1, p. XĂ-



- 

„dă adese ori variante din cari unele pot Să conţină 

xvnt 

- combină împreună, formând o singută bucată“. Şi exemple de î- 
_cest fel sunt destule în colecțiunea de faţă; doine, saii. părți din 
doine se vid amestecate în cântece bâtrânescă şi haiducesci; strigă- 
turi amestecate cu doine; începutul sai srirșitul unui cântec trecuţ 
la un altul, etc. ' 

Materialul s'a cules în 27 judeţe; . nu se află, representate ju- 
deţele: Bacăii, Dorohoiii, . Constanţa şi Rimnicul-Sărat. Sunt: multe 
produse poporane şi din Transilvania. 

Bucăţile s'aii reprodus şi publicat aşa cum ai fost găsite în gura 
cântăreților, fâră nici-o schimbare, fără. adaos, restricțiune saii în- 

tocmire, singura silință a culegătorilor fiind de a transcrie cu fide-: 
litate cele audite din viul graiii al cântărețului sai povestitorului. 

O bună parte din colecţiune ai fost culâsă nu din gura țera- 
nilor români, ci, precum se indică la fie-care bucată în parte, cei: 
mai mulți cântăreţi fură lăutari ţigani. Bună-6ră: cobzarul Stanciu 

„on, Anghel Cambrea, Gh. Die Stingă, Ion Stan Băluică, Marin Bă- 
Dan, Cosma Tuţă, Ion Neblea, Radu “Dirdiilă, Ghiţă Schiopu, Radu 
Durcea, Stan Peţigă, Jon Concilă, Pr ecup Urlan, sunt ție ani şi. mulţi - 
alți cântăreţi de aceeași rasă. 

„Acest isvor — lăutarii ţigani — observă. cu drept cuvânt d. Al. 
D. Xenopol, într'o recensiune făcută volumului. de culegeri al regreta- 
tului Gh. Dem. "Theodorescu 1). „acest isvor pâte sluji în destul de 
bine pentru unele din clasele poesiilor. adunate, precum steaua, colin- 
dele şi cântecele de lume. Nu știm însă dacă pentru balade sasi cântecele 
bătrânesci o asemenea metodă de adunare este cea mai potrivită. A- 
cestea însă alcătuesc. partea cea mai. frumâsă şi mai importantă a 
comorci poetice a unui popor. SE | 

„In ele poporul "şi depune ca înti'un mormint, Tubit tote figurile 
"însemnate ale trecutului săi, împodobindu-le cu tot farmecul poesică, 
cu tâte închipuirile fantasici sale. In acestea se cristaliscză adesc-ori 
și se împietrese nişte expresiuni vechi. cară, deşi uitate astă-Qi, sunt 
păstrate acolo ca musca cea prinsă în galbena transparenţă a chihlim- 
"barului. 

“ 
„Baladele trebue deci adunate cu cea mai mare băgare de sm ă, 

audite de la aceeași personă de mai multe: oră, căci acel ași cântăreţ 
d tocmai. cât o piatră nestimată pe care nu ne-a păstrat-o nică un isvor seris, "Prebue 

!) Vezi foiţa ziarului «Voinla Naţională», anul III, No. 451, din'30 Ianuarie 1886
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âpoi coniparate. variantele culeșe din locurile, cel6 mai. deosebite şi 

anume nu din isvâre de a: doua mână, nu de prin noroiul orașelor, 
ci din via undă a pâriului de munte, pe unde Sail adăpostit, mai ales 
cântecele bătrânesci. A. se culege asemenea nestimale din gura „dăauta- 

rilor: țigani, fie acela chiar şi Petrea: Creţal, este o metodă cu total gre- 

şită. Oră cât ar fi ţiganul de romanisal el tot păstrâză în țesătura gân- 

durilor sale o formă străină. care adese-ori modifică cugelarea Sai ex- 

presiunea românescă. Apoi mai gravă este. împrejurarea că țiganii sunt 

şi ei o natură poetică şi ar tistică, dovadă că elementul musical este re- 

presintat în poporul. nostru aprope exclusiv prin acestă rasă; Conform 

cu caracterul poesiei poporane, care 'se schimbă qadese-ori după poetul ce 

o cântă, țiganii adese-ori înlocuiesc. versurile, expresiele,. ideile prin altele 

eşite din propria lor minte. Nu avem ; deci - mici o garanție că o culegere 

de balade luată . din gura unor lăutari, să mepresinte . adevtratul coprins 

al cântecului din bătrîni.“ 

Publicarea s'a - urmat. treptattreptat, “aşa cum materialele Sai 

primit “la Direeţiunea A Miseului de la.membrii comisiuneă şi de la 

învăţători: ” 

„_* Ast-fel se explică -numărul de adende -ce compun partea a , doua 

a volumului I, fiind-că : materialurile “sosind “la mari intervale de 

timp, “iar “tipărirea trebuind să încâpă mai înainte, potrivit dorin- 

ei: Onor-. Minister, — ea nu se „putea opri până la sosirea întregului 

material. L 

| După aceste observaţiuni, să trecem la. analiza volumului de 

faţă şi să arătăm ce coprinde. fie-care soiit de produs poporan, ce 

elemente nous sunt; și ce caracteristice, păștreză fic-care fe! din acestă 

culegere. : | 

„ Volumul, compus din două părţi se împarte după felul, pro- 

7 
| duselor poporane, în 

I; Cantece Dălrânesci (balade și 1egende, cintece hai- 

 ducescă; bătrânescă) . a. o. 15. 

3 „TI. Doine (dragoste, dor, iale, urit, plesteni, cueuleţul, 

murguleţul, călătorie, străinătate, e | cătănești, i 

_ceştă, bahice) . . 0 950 

“III. Cantece de. nzinlă PE a 25 

E 1061 
IV. Sbigăluri. me

 See



  

„V. Cântece, rugăciuni şi jocuri de copii. . . . .„ - 21 

VI. Colinde şi Phagtgorul. ea 80 
VII. Ghicitori . n a ae ee ae + Vreo 1800 

VII. Descântece . . e n... . -380 

IX. Vrăi a. 60 

X. Cântece de mort, bocete 10 

XI. Anectode şi poveşti , . . 18 

“XII. Locaţiuni şi idiotisme . . -. aaa a i 1250 

Varia : 
Calendar Poporan, 

Frinturi de limbă și dicături, 
Intrebări și răspunsuri, - | 

| Cuvinte particulare. 

Să ne 'ocupăm de fie-care. din aceste categorii în particular. 
1. Cântecele bătrâneşti, sunt în cea mai mare parte cunoscute din 

colecţiile anterior publicate, dar ele ne oferă multe şi preţiose va- 
riante în lăuntru, ca și în afară, la bucăţile deja cunoscute. 

„Sunt şi câte-va tipuri şi nume nous, bună-6ră Niculca (pag. 36); 
Cântecul lui 'Oncea chirigiul (45); Stoian Dulibaşa (58); Aga, Dălăcena 
(63.65. 1265); Cântecul Banului (11); Rădiţa (89); Cântecul lui Priscovenu 
(97); Cântecul lui Călin (108); Mizil - Crai (126); Gheorg gli Poiana 

(1817); Voichiţa (139); ete. etc. 
1 

Să ne oprim puţin la cântecul lui Aga Bălăconu, pentru ci că el 
ne oglindesce unele momente istorice interesante. . 

Aga Constandi» Bălăcânu, „om plin de vitejii și de păreri ne-: 
bune“, cum il numesce cronicarul, era ginerile lui Șerban Vodă Cantacu- 
zin și partisan al politiecă austriace în Principate, pe când Constandin - 

„ Brâncovânul ţinea cu 'Pureii. Bălăcenul la a. 1689 ințră în țară: cu 
generalul Iaiisler și ocupă Bucureseii. Brâncovenu chiamă în aju- 
tor pe 'Tătari. Nemţii părăsesc Capitala şi. se retrag la; munți. Se 
dă bătălia de la Zernesci (Sept. 1690), între Turci şi Austriaci, în 
care bătălie Aga Bălăcenu este. ucis ; capul i se aduce la Brâneo- 
venu, care '] pune în prepelee pe mormanul de căr ămidi ale case- 

„lor 1uă Constandin Bălăcânu (palatul cel noii al Poştelor 
vădut de tâtă lumea, timp de un an și jum&tate,. 

Dar să ascultăm mai bine pe Cronicarul „Neculeea : Să 
aice din Moldova aii mers Iatmanaul Bogdan, cu. o scmă 

) spre a fi 

„Deci de. 
ă de Moldo-
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veni, şi un Sultan eu Pătarii, şi. Brâncovenul Vodă, cu capul sâi - 
cu Munteniă ; ȘI ajungând. la marginea țărei Muntenesci, unde se 
chiamă Cămpina, eşitu-le-aii Heizer .generâlul înainte şi cu Aga Bă- 
lăeânul, și cu câte-va mii de Nemţi, şi și-au dat răsboiii forte tare, 
de âmbe părţile, şi groznic, câte-va câsuri; și pe urmă-aii spart pe 
Nemţi, şi aii purces Nemţii în risipă. Și atunci ai prins pe Heizer 
generalul la mâna luă "Liukel grof; şi Aga Bălăcânul aii perit în 
TESboiii... Dic că la acel resboii să fie fost mai mult îsbânda despre 
partea Cazacilor Brâncovanului, cărora le era cap “un Dloldovan, anume 
Costin Căpitanul de Focşeni,. feciorul Nenului. 

" nDupă ce 'aii aflat Brâncovânul Vodă pe Aga Bălăcânul mort 
în răsboiii, trimisu-i-aii capul la Bucuresci de l-ai pus întrun pre- 
pelâe în mijlocul ogrădii lui, de i-ai şedut vPun an capul în pre- 
pel6c, şi-aii învățat de i-aii risipit și curţile și: ograda, de'aii rămas 
numai jăriştec., 

„Până aci chroniea. : | E 
Iată acum ce a făcut fantasia poporului: i. e 

- Avem în colecţiuneă nâstră trei variante ale Cântecului lui 
Aga Bălăeânu: una provine de la lăutarul “Gheorghe Bălţatu din 
Şerbănescă, jud. Olt (pag. 63); a doua de la Iovan Băzăvan din 
Giubega, judeţul Dolj: (pag. 1265); a treia (pag. 65) de la moșul 
Burcea, în etate de S5 ani, din comuna Adamesci, jud. 'Teleorman. 

„ Reproducem aci pe cea de a patra, spusă tot de moșul Burcea aşa 
cum a publicat-o dilele acestea eminentul folklorist d. Chr. N. Țapu *), 

| 

“şi în fine pe ă cincea culesă de d. M. Pasculescu de la: Sima IL. 

Jimblaru, Comuna Catanele-Dolj. _ E 

Iată mai întâii varianta a patra: - e 
“ / .. ” YA . > EI i y . - 

«Inceputul cântecului, nesciindu-l acest b&trân să-l rostâscă în versuri, mi Pa 

spus din gură sub formă de poveste. Ii repreduc deci, cu vorbele bătrânului Burcea». 

Acum 400 de ani Constandin Brâncoveanu, acela care a fost mai 

mare peste Divan, a clădit un oraş şi i-a pus. numele Bucureşti, după. 

Ciobanu Bucur, Mocanu.. Bucur Ciobanu, avut-a p'acele vremuri: 

Oi multe, 
“ Multe şi cornute, 

- Cu lâna miţ6să, 
Ca firu de .mătasă, | 

şi trecea cu multă vază printre semenil să după acele locuri. 

 Trecut-aii 'ani 50" 

crescut şi s'a făcut de 2500 de case. 

*) Bevista licouliă «Unirea» din Focşani, n, 1 (Septembre 1900), pag. 23—30, 

NR   

la mijloc şi oraşul” lui Bucur Mocanu mere a -
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«Sta sculat în urmă şi Aga Bălăceanu, boieru lu Costandin Brânco- 

venu,; şi, în ciuda -Voievodului Costandin, s'a apucat -şi el să zidescă un 

oraş cu 300 de clădiri; pe locu de la: Bălaciu de.adi. i 

_YWroia Aga Bălăcenu ca _craşu lut să întrâză p'at lu Costandin Brân- 

covenu, să: ajungă chiar! Căpitala ţări! Rumâneşti. | | n 

Şi, ca să isbutescă. sa szulat el cu un Ferman şi cu oste Nemţescă, 

_cu Nemţi de cel cu-câdă, să bată pe Costandin Brâncovenu. 

.Brâncovânu glasuit-a âtunci către Bălăcenu : 
y 

-.— Ce vret, să te cerți cu mine? Ei, care am făcut uni oraş mare 

cu 2500 de case, sunt mal tare câ: tine şi sunt Domn. 

Tu ai clădit un mic orăşel cu 300 de ziduri, şi alea sînt pustii! Dacă- 

vrei de la. mine bani, îți dai destul; pote ot fi sărăcit cu atâtea ziduri 

ce al ridicat. .. E D 5 Sa 

— Nu cer bani, zisu l-a Bălăcenu, că am mulţi făr' de semă, şi nici 

o Domiiie şi. Impărăţie nu şiie de bănetul cel mult al meiil>. 

Atunci dar ce vrei? — «Vreaă ca Bucureştii să Ge aict la Bălaci. 

„Dacă m'oi birui, atunci să rămâie Bucureştii acolo, unde sint astă-di; 

dacă nu, atunci să se mute Căpitala aci la Bălaci. | 

Văzend că nu isbuteşte ast-fel,. Aga Bălăcenu porni cu r&sboiti im: 

potriva Domnului s&ii Brâncuvenu. ” 

Bălăcenu venea cu fină-su Drăgan, călări pe ca! viniciori : 

„Venea cu 6ste Nemţâscă,. 

Venea ca să prăpădâscă . 

i “Pe. Costandin Brâncovenu 

. „Care stăpânea Divanu! ! 

Brâncovenu a ridicat împotriva la Bălăcenu cinci mii de ustaşi..EI 

“ati început lupta şi Aga Bălăcenu cu fină-su .Drăgan aii bătut de aii stins 

A 

pe. Brâncovenu şi stea lui. 

Ce ostaşi mai remânea e Si din gură că striga: 

La Brancovenu striga : . — Drăgane, Drăgane, 

— Trimite, Dâmne, oștile, - "Viteze Drăgane, 

Că ni s'a scurti! dilele! __ Cuvaur mult te-oi. dărui, 
Bălăcânu ne snopeşte, , Dacă. mie mi-oi sluji ; 

- Ne bate, ne prăpădesce!. . : - Cu seaun de "'mpărăţie 
1 Brâncovânu ce.'mi făcea? "Şi cu mare boierie. ! 

Pe Drăgan, măre, îmi chiema,. » Pe Bălăcânu să "mi apuci 

Pe finu lu Bălăcânu, a ”. Capu-aicea să-i aduci, 
Care a părăsiț Divanu. Să mi-l tui, să mi-l omori ă - ori 

La Divan că-l aducea Să-l pisezi de nout ori! 

La diua sorocită, să âv gată, Măria Ta îi rE | jitezul. Dră _ j ; , , spunse vitezul. Dră 
finu lu Bălăcenu. Inhamă-te din noi la luptă, cam să-ți aduz cit pe tipsie 
capu lu naşu, ca p'al sfintului I6n Botezătoru! aa „o i



Brâncovânu ce 'mi făcea ? 
La Bălăcânu trimetea 

"Soli Domnesci, ca să-i vestâscă 

"De răsboii să se gătescă. 
Dar Bălăcen ce "mi făcea ? 
Pe finu Drăgan chiema 
Şi din gură că-i grăia: 
— Ce o îi asta, mâi Drăgane, i 
Drăgane, fine Drăgane? 

Brâncovânu mi-a trimes 
Din Divan de la Domnie, 

Trimişi vornici în solie: 
Nu cum-va. pentru bătaie, 
Sait este răscâlă ?n țară ? 
Drăgan, măre, ce 'mi făcea ? 

Lu Bălăcen. el grăia :: 
— Năşicule Dumnea- ta, 
Pin Bucuresci c'am trecut, 

Multe lifte c'am v&dut: 
Turci şi Nemţi, Ruși şi. Lătari 
Poloni, Unguri, mustăţi mari, 

La r&sboiii noi. d'om mergea, 

Multe lifte om tăia ; - 

Tu să tai în două. părţi 
Că-s prea multe, multe legi. - 
Şi eu să tai într'o paite, 
Ca să am mai bună parte! 
Duminică diminsță, 

Cam pe rouă, cam pe «cţă, 
In răsăritu de ssre, | 
Amândoi plâcă călare. 
Cruce, măre, că-şi făcea, 
La Dumnedeii se ruga 
Şi din gură cuvinta: 
— Dâmne, Dâmne, fii cu noi 

Cu putere l'amândoi ; 
Să ne ducem sânttoși, 

„Să ne "ntârcem bucuroşi, - 
Ca, doi trandafiri frumoși ! . 

Dălăcenu ce 'mi făcea? . 

Când el aşa-se ruga, 

Drăgan în gând că dicea : 

— “Dar-ar Domnu Duranedeii, 

Să fie pe gându mei: . 

Să-ţi vez capu tău pe jos 

Şi pielea ?mtârsă pe dos!. 

Et la răsboiă că pornea, 

La Bucuresci c'ajungca, 

In câmp la Colintina. “ 

Ei, măre, se "nspăimânta, 

Când .aşa sodom vedea: 

Multă 6ste că 'mi vedea 

Ştii ca frunda, ca iba! 

Bălăcânu ce "mi făcea, 

Câna aşa sodom vedea? 

Ochenu la ochi punea, 
„Peste oştire. se uila 

Şi din gură că striga: 
— Alelei,. Drăgane fine, 

“De noi acum nu e bine, 
Să ne luptăm peste fire 
Cu ăst sodom de: oştire! 
Tu să tai în două părţi, 
Că *s prea multe, multe legi ; 
“Şi cui să tai într'o parte, 
Ca să am mai bună parte! 
Bâlăcânu ce 'mi făcea? 
La piept mâinile punea, 

“La Dumnedei se. ruga: 
— Dâmne, fie voia ta! 

Dâmue, părinte prea sfinle, 

Ascultă-mi ruga fierbinte : 
Mai scăpat întâia ră, 

Scapă-mă şi-a doua 6ră! 
“Drăgan, măre, ce "mi făcea 

El în gând.că se ruga: 
— Verde f6ie tei frundos, . 

„Capu să ţi-l ved eă jos! 
Bălăcenu ce *mi făcea? . 

EI, măre, se pregătea, 
Paloşu n mână că lua 
În oştire că intra, 

Multă mârte că făcea, 
Prăpădu Domnului 'erea! 
Drăgan, măre, ce "mi făcea! 
De la“ margine privea, : 
Nu-i venea a s lupta;: 
Calu, măre, că-şi oprea 

De tăiat nimic tăia! 

- Bălăcânu. se: lupta, - 
Morte prin Turci el făcea: 
Pe “Turci grămadă-i tăia, 

Cu pământa-i aşternea, 

„Şi el, măre, ostenea. ” 
Calu-i din nări foc vărsa, 
Mâinile i se *ncorda, 

Sângile şiroii curgea, 
: , - 

Şi pe paloş se. nchega! 
Dară Aga Bălăcenu, 

: Care a părăsit Divanu, 
Dacă, măre, că vedea 
Că vedea că ostenea, “ 
Finului Drăgan grăia: 
— La margine, fine, şi-acasă, 

Că p'aici mortea ne lasă! 
Calu că mi-a ostenit 

Şi ei; măre, cam stătut! 

Amândoi. că: se pornea - 

Şi fugea, măre, fugea, 

Di de vară 
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„Până oşlirea sosia, 

“La otaru Turnului . N 
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Până ?n s6ră! | - Capu n -suliţă-l punea, 

Oşiirea că mi-i gone, La Brâncovân .l-aducea 
După ci se "nşirufa ” “Și de Divân că-l trântea 

Şi de loc nu-i ajungea ! , Şi din gură-i cuvinta: , 
Drăgan, măre, ce ?mi făcea? : — a-ţi, Domne, datoria. 

EI hodinit cum erea, | Şi dă-mi făgâduidla ! 
Drumu jderului dedea, , Brâncovânu când vedea, 
Copitele-i scăpăra, E Mult, frate,. se *nveselia : 
Nori în urmă-i rămânea. : Şi Du Drăgan că-i grăia: 

„Pe Bălăcânu "'mpingea, * - „_„— Drăgane, tu să trăieşti, 
De-a călare cum erca, Domnia s'o stăpâneşti ! 
In Dâmboviţa "| băga . La scaun că mi-l ducea, 

- Şi din gură că-i striga: - Pe Divan îl aşeda. 
— Fugi, paşule, nu mai sta, Bărbierii că-i chema, 

Că ne-a ajuns potera | N Pe el bine că-l spăla, 
Bălăcânu ce *mi făcea ? | Mi-l rădea şi-l potrivea 

“Pe finu că-l ascultă, | "- Si cu ţâle 7] îmbrăca 
Cu calu 'n nămol intra .. Cu ţole cu: ibrişim, 

“Şi mai râi se 'noroia E Ibrişim tot cafenii :: 
Și. din. gură că-i striga: Sa Ibrişim de 'Țaligrad 
— Săi, Drăgane, finule, E Cotu şapte galbeni luat! 
Că mi-a scurtit dilele ; | Brâncovenu: ce *mi făcea ? 

"Calu mi s'a 'nămolit, „2 Bine de loc nui, părea, - 
Oştirea că m'a sosit | La Drăgan el că mergea 
Drăgan, măre, ce "mi dicea? Și din gură-i -cuvinta : 
Svirle, naşule, puşca | — Drăgane, Drăganc, 

Şi puşea şi sabia, Si __ Viteze Drăgane, 
Nu mai faci trâbă cu cu! -. Cum în locu-mi să domnesci 
Sabia ţi s'a ştirbit, Şi lumea s'o stăpânesci? 
Puşca ţi s'a ruginit, - Mi “Ți-al lăfat tu năşia, “ | 
Oţelile c'aii plesnit! - a | Dar mi-te Domnia ? 
Svirle-ţi, naşule, zaua, La Gialapi semn el făcea 
Să sbore calu [uga,' a ŞI din gură le dicea: 
Că zăile sint mult grele . : - — Lui Drăgan capu să-i luaţi 
Nu pătrund glânțele mn ele! - - Şi ”n Domnie nu ”] lăsaţi ; 
Drăgan, frate, ce'mi făcea?! | „De cât lumea s*o domnâscă 
Cum pe naşă-su vedea „Mai bin'el să putredâscă! 
Fără arme că ercă, IE Gialapii că-l asculta 
La el, măre, năvălia: .. > Gapu lu Drăgan tăia ; 
Suliţa ?n el o băga | i „lar pe el îl îngropa 
Maţele jos îi vărsa! | La Mânăstirea Qomnescă, 

'N lume să se _pomenâscă !» 
Bălăcenu mort erea ! 

Varianta a cincea, din Catanele-Dulj, sună ast-fel : 

Verde ă Crinului, . Ş Una'mi e verde, nemțâscă, 
In lunca Ciambrinului _ alta roşie turcâscă, 

Dar domnii cum îi. chema ?! 
_ „* Unui Agă Bălăcânu,. 

Şi Constantin Brâncovânu, 
Finu-i Costin Căpitanu,. 
Dice Aga Bălăcenu, 

La Poiana Mărului, 
Ciartă-mi-se vere'mi cârlă 
Tot doi Domni cu două „oşti 
Dar oştile cum erea? 

. 4



"Spre Constantin Brâncovânu 
Ca să. mute: Bucureştii 
Şi să "1 mute la Bălaci; 
Dar Constantin Brâncovânu, 
Crede 'n Dumnedei sărmanu,— 
li răspunde chiar aşa: 
Ca să lase Bucureştii, 
Chiar unde se: află acuma. 
In. Dâwboviţă co cura. 
Lui Constantin s*0_"nchina, . 
-Multă lume s'o adăpa. 
Din vorbe nu S'ajungea,! -: . 
De răsboiă că să vorbea. 
Când ai dice usturoiii, 
Puseră sorocu Joi, 
Să s'apuce de răsboiii. 
Până Joi câ n'aşteptară, 
Miercuri sara să luară.. 
Să loviră, să ciocniră, 

Foarte răi să mântuiră. - 
Să vedi Aga Bălăcânu 
Neălica pe calu ăl. mare, 
Cu măzdrancu la spinare ;. 
Să *mplimba prin 6stea mare 
ŞI mi'şi strig a n gura mare 
— Cari s'0 afla, s'o adăvăra” 
Ca să "şi tale năşica 
"li dau şi cu Domnia; 
Să liu Domn cu numele, 
Să "şi primească pungile 
Şi toate mituirile. 
Cin safla, s'adăvăra ? 

„Numai Costin Căpitanu, | 

'Naş Constantin Brâncovânu. | 
La Bălăcenu mergea 
Şi iscălitura 11 da . 
Că "și taie el năşica 
Numai să-i dea Domnica." 

" Apoi de aciea pleca, 

La naşu- -săt să ducea, 

Şi naşu-săă | "treba : 

- — D'aleo-leo fine Costine 

"Ori că tu eşti turburat, - 

Ori calu ?n colţi te a luat?» 

— Naşule, năşiea . mea, 

La mic că m'ai botezat, 

Ca mare m'ai. cununat, 

“Trei copii: "mi-ai creştinat, 

Două fete ş'un băiat, 

Şi -ajutor nu-Vam, dat. 

Acuş la vreme de zor 

Să “ţi dau şi eu ajutor. 
Să te scot de la strimtori.» 

_—  «D'aleo-leo, fine Costine 

Ia, departă-te de.-.mine, | 

Mi-e frică de 'mşelăciune, 
C'aşa sînt Domniile 
De vorbese cu gurile, 
Mituesc cu pungile - 
Până "şi fac plăcerile.» 
— Naşule-năşica mea, ! 
De. ce te sfieşti aşa? 
Numai atâta vorbea 
Şi ?n oştire îl primea. 
— "Naşule-năşiea mea 
Bate tu marginile, 

Să bat cu mijloacele 
Că le ştiu soroacele. i 

„De la mine-o mai scăpa, 
De la tine să nu scape - 
Nici în cer, nici în pămiut, 

Nici în gaură de vint, 
Că tu mie nu 'mi mai scapi. 
Numa atâta că vorbea, 

Calu ?n friu bine “şi stringea, 
P'insă naşu săi să da 
Şi cu paloşu trăgea. . 
'Traso.:hoţu. năcăjit, 

-7] scăpă  paloşu'?n pămint, | 
Scoase brasdă. ca de plug. 
Al doilea mai trăgea, 

Mâna din dreapta 7 “i tăia. 
"I tăia mâna şi c'o spală, 
Bată-l Dumnedeu sl bată, 

Căl blestemă “tara toată, 
Da naşu-său ce făcea? ." 
*'N. Dumbăviţă s'ascundea. 
Costin pe urmă 1 lua; 
Tot pe dira sângelui, | 

"Pe potcoava roibului, 
„Pe sunetu frîului. 

'N Dumbăviţă îl găsca, 

"De -aci' naşu-săii striga : 
— D'aleo-leo fine Costine, 

Lasă-mă fine aşa, 

La Bucureşti moi ducea, 

La mână molii vindeca, 

Şi la spată mi o trecea; 
Pe uliță'mi oii. cerea 

„De oii ţine pe nașă-ta, 
— Naşule-năşiea mea, 
Când ei săcurea pe mână | 
Şi mi te duci la pădure, 
Când tai copacu de sus, 

“Tot mai frumos odirsleşte, 

Când îl tai din rădăcină, | 
-_ MPL usuci de la tulpină.» 

'— D'alco-leo fine Costine, 
Cean'că m'oi lăsa aşa: 
La Bucureşti mă duceam,.: 

„XXV
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La mână mă vindecam. „Până noşă-sa venca; 
"N umă vedeai ce “ți lucram: Ea ast-fel că mi'şi: vorbea : 
La temniţă te aşedam, .. «D'aleo-leo fine Costine, - | 
Pe viaţă te lăsam. | Dâ-nu “ţi păru rău de mine? 
Costin aşa de audea | Las'că "ţi tăiaşi năşica. 
Foarte rău să năcăjea, : _ Ce nu primişi Domnia 

Frumos capu K tăia," „De primişi frănghioara ? 
*N Dumbăviţă 71 arunca. - | Dar-ar Dumnedei, să dea, 

Și de aciia îl lua, | Şi cu maica Precesta _ 
De mustață ”] apuca, - , „Să ?mi audă vorba mea : 

La Domnie 7 ducea - Fieru să. mai ruginâscă, 

Tot la Sarafim paşa. . Oţelu:să mucedească, | 
Dar. Domnica de'l vedea „Trupul tău nu putredească, 
Sarafim Paşa grăia :: - Nici muscă nu să. lipâscă... 
— Tu Pal tăiat năşica, ' Numa atât îl blestema, 
Mâini ne faci şi nouă aşa, . __ Poftiu,, naşă-sa pleca. 
Ş'apoi măre porâncea: La nouă ani să "ntorcea, 
— Paceţi-i ceva 'nplimbare Tot în ştreang că mi'l găsea, 

“Lui Costin ăsta âl mare. Şi pornea de mi'l crta. 
Pe Costin că: mi! lua Na Şi mi-l erta .tot cu milă: 
Foarte bine de "1 plimba, — Să cadă din ştreang ţărină 
Colea la Tirgu d'afară, "De blestemu de la naş 
Dovă furci şi-o cumpioară „Nu m'ai în lume lăcaş. 
O sfintă de frănghioară. IN Blestemu de la tată 
Foarte bine '] spinzurară, | "] ca, când calci-o pâtră 'n apă, 
Să minună şaltă ţară. i lar blestemu de la mumă 
Puţinel că 1 mai lăsa . "1 ca lovitura de ciumă. 

Din comparaţiunea” celor patru prime variante ale cântecului lui 
Aga Bălăcânu vedem, că ideia principală este lupta dintre 6stea tur- 
câscă alui Brâncovânu cu cea nemțescă a lui Bălăcânu şi sfirșitul 
tragic al acestui din urmă: prin trădarea, unui fin al săi. Brâncovenul 
anume promisese acestui fin al Bălăcânului că-i va da domnia, dâcă. 
va omori pe naşul săi; finul execută crima, dar este pedepsit. de 
domn cu mortea pentru neomendsa faptă, omorirea nașului de către 
fin fiind socotită în credința Românului întocmai ca un paricid, 

Varianta.a cincea face pe omoritor fin al Brâncovânului, iar 
persâna ucisă nu mai este Aga Bălăcânu, ci togmai Constantin 
Brâncovânu. | Su 

"Dar să vedem mai întâia cine a: fost omoritorul lui Bălăcenu ? 
După variantele. nr. 1 şi 2 el se chema : Căpitan Costin. 
Varianta nr. 1 (pag. 63): 

i 

«Unde Costandin Brâncavânu vedea Bată-i crucea măne-sa ! 
Cum 6stea lui se 'npuţina, » - Pristav, nene, că punea, Mâna la gură punea,. - > “Trei dile, trei nopţi Striga : Cu pumnii 'n piept se bătea: | — Care, frate, s'o afla, — Sărăcuţ de maica mea,. De Se Şi, nene, s'o adevăra, 
Că mi-a prăpădit 6stea, Ca să tate p'acesta, . 

s



XXVII 

li dăruese Domnia, . „* Nimenea nu se alla, 

Domnia şi moşia, pu Fără cât că se găsia 

Ca să tale p'acesta, Sivai, Căpitan Costin 

_Gă mi-a prăpădit stea! - a Al Bălăcenului fin ş . 

jar varianta ur. 2 prescurtată (p. 1265): E -. 

«PFoie verde Ş'o Jalea, | 

- Unde, frate, s'audia, 

Ca să-şi tae năşia, 
Să-şi capete Domnia? 
Nicăeri nu s'audia, 
Frate şi s'adeveria, 

Ca să-şi tae păşia, 
Să-şi capete Domnia, 
Numa. Căpitan, Costin 
La Aga -Bălăcen Jin. 

"Dovadă că acest Căpitan Costin a existat în realitate şi a jucat 

un rol însemnat în bătălia de la Zernesci sunt. cuvintele mai sus re- 

produse ale cronicarului Neculcea, care ne spune: „lic că la acest 

răsboiii să fie fost mai mult isbînda, despre partea Cazacilor Brân- - 

covânului, cărora le era cap un Moldovan, anume Costin Căpitanul de 

Focşeni,- feciorul Nenulii.“ : ED | 

- - Tată decă cine a fost acela care: . 

„«La Costandin Brâncovenu - mergea 

” Şi din gurăii cuvînta : i 

— Constandine Brâncovene, . 

bi dărueşti moşia, i 

Moşia şi Domnia, 

Ca să-mi tal cu năşia? 

„: Că ml-e părinte mai mare, 

_- "Mi-a: ars focu la spinare, 

Frică mi-e de luminare !» 

Cât despre relaţiunile căpitanului Costin cu Aga Bălăcânu, decă a- 

cesta îl botezase saii nu, nu putem sei cu siguranță. De şi numele 

Costin, ca 0 prescurtare presupusă din Costandin, ar putea, vorbi ” 

pentru prima, ipotesă, —naşul dând obicănuit finului propriul săit nume 

de botez,— dar nică părerea de a vedea aci pur şi simplu o influenţă 

a rimel: a N 

_Săvai,- Căpitan Costin - 

Al Bălăcânului fin 

Ma o Numa Căpitan Costin 

- a Lui Aga Bălăcen fin;
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nu pote fi în mod absolut exclusă. Cu atâta “maj mult, că în varianta 

ur. 5, togmai versul. al 12-lea : 

şi Constantin Brâncovenu 

a cerut, din causa rimeă, versul următor: 

Finu-ă Costin Căpitanu. 

In acest. cas avem prilejul să constatăm cum une-ori o simplă potrivâlă . 

de rimă determină fondul întregului cântec, și mai departe cum 
acest fond trece într”o variantă a cântecului, unde necesitatea, care 

| provocase rima, nu mai există: așa ar fi în casul de faţă variantele 
ur. 3 și 4, care de şi înlocuese pre Căpitan Costin prin Drăgan, vi- 
czul Drăgan, dar menţin afirmarea că acesta fusese un fin al Bălă- 
ni CEI > | 7 

Bălăcân pe Drăgan. chema 
Şi din gură-l îintrebu: | 
— Ce-o fi asta, fine Drăgane? 

Dară Drăgan r&spundea:, 
-=— XNuşule dumneata ete, 

4 

Cine va fi fost însă Dră, pan ? Intervenire: ea Tu aci să fie 6re o 
confusiune în loc de 7/atmanul Bogda, comandantul armatei moldo- 
„vene în bătălia de la.Zărnesci? Atare confusiune. S'ar părea cu atât 
mai posibilă, cu cât Drăgănescii era o familie. care lăcuia chiar. în 
mahalaiia Bălăcenilor * =), iar la satul Drăgănescii fugise! tocmai atunci 
„s6era lui. Bălăcenu, Dâmna Maria a lui Şerban-Vodă: Cantacuzin.. 
Acesta nu e de admis.—Mai puțin probabilă ar fi părerea do a 'ved6 
în Drăgan un nume obicinuit în poesia poporană, cum avem două 
exemple chiar în colecţiunca de faţă: 

Pag. 516: 

— Cura ficâă, mă i“ Nuţule?. 
- — Chiţai, - | o 

Chiţai Da 
“Bania, | .. , .- 
Dă-i. cu stremuralița,, 
De la vale | - o 
Pen'la deal . 
Pesla pomă luă Driăgun ; 

*) G. 1. Ionescu-Gion, Istoria Bucurescilor, 397, A



„sait pâg. 1271: 
Frundă verde odolfn, 
Ici în vale, colon dl, 
La rateşu de sub mal, 
Bea Iorgovan 
Şi -cu Drăgan, 

„Și Iorgiiţă Roşcovan. - 

Ne rămâne. a treia ipotesă: că faptul se . Iatoresce pur și simplu 

contaminaţiunei a dou& cântece, în cari ideia principală: omorârea 

naşului. de călre finul săi, alcătuesce fondul comun: Anume cântecul 

“Jui Aga Bălăcenu, în care figurâză personagiul istorie Căpitan Costin, 

a fost influențat de următorul cântec Rada Vodă şi Drăgan, cules din 

comuna Bragadiru, jud. Teleorman, Și publicat în presenta colecţiune 

(pagina 1234): 

Pribegeşti? mi vere, . Eă calu nn'mi ispilesc, 

Pribegeşti'mi dragă, a Nici pă tine te petrec, 

Pribegeşti'mi Radu-Vodă ! „Dar pă tinete! gonesc ; ; 

Dar d€ cinemi puibegia? Că cit naşule m'am jurat, 

Tot dă finâ-so Drăgan, . - Casă nu'mi scapi netăiat,. 

Tot Drăgan din Bărăgan.” - Că ştii naşule, când m'al cununat, 

Ci el, uile, sa jurat, i Când fuse la masa mare, 

Să nu'l lase netăiat. “ | „Toţi bocrii că mi-a dat, 

Că, când Radu “a ennunal, Care _vii, | 

Când a fost la masa mare, - “ „ Care moşii, - 

“Toţi boerii “i-a dat, - Care galbeni pă lipsi. . 

Care vii, | e | Numai tu naşule nu mi-ai dat, 

Care moşii, Si | Nici-o vie, , 

Care galbeni pă tipsil. i e „Nică „moşic, 

Numai Radu nu “i-a dat, - „Şi nici galbeni pă lipsie. 

” Niei-o vie, e - -* Atunci ei că mam jurat, . A 

Nici moşie, Dc Să -nu te las netăiat. IE 

Şi nici galbeni pă “tipsie. IN Iar Radu că îi grăia: 

Şi cum Radu că fugea, . —..Bine. fine Drăgane! 

Ochi 'ndărăt g'arunca, Pa N'o. fi fine, dă, p&cat, 

că Ja mic te-am botezat, 

La mare: te-am cununat, 

Şi-alţi coconi ţi-am creşlinal ? 

Drăgan din gură dicea: 

— Ba oi naşule păcal, 

„Că la mic m ai botezat, 

La mare m'al cununat, 

Şi-alţi copii mi-ai creştinal ; 

Dar am apucat şgam jurat, 

Ca să nu scapi nelăial. 

Dine vorba nu sfârşa, 

Şi capu îi reteza; 

'Prupu că-"i-l spinteca ; 

Cu ţtrână "1: presăra, 

Intrun prepeleg '] ?nfigea, 

„ *L "nfigea în drumul mare, 

“Ca să “aibă pomendlă, 

Mare! "pulbere vedea, 

Şi din gură că grăla : 

Cată bată-i mumă sa, 

D'o fi pulbere de vânt, 

Să revarsă pă pământ! 

Do îi pulbere de: om, 

Pot drumul şi lo goni, 

Pen la mine o veni. 

Pine vorba n'o sfârşa, 

, Și fină-so Drăgan îl sosea. 

lar Radu dacă/l vedea, - 

EL din gură îi grăia: 

— D'ale fine Drăganc, 

Or .calu îţi ispiteşti,: 

Or pă mine mt „petreci ? 

Dar Drăgan că îi grăia: 

— D'ale „naşule Radule,
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Ani put chiai stabili unde ânuime â avut loc contaminaţiuncă, 

„căci variantele No. 1, 2 şi 5 ale cântecului lui Bălăeânu cu fi nul Că- 

pitan Costin sunt culese din judeţeie Dolj şi Olt, pe când cele: cu No. 

3 şi 4 ale aceluiaș cântec cu final. Drăgan provin din judeţul 'Le- 

leorman, adică de acolo unde sa cules și cântecul lui Radu Vodă 

şi Drăgan. Aci dar, în “Teleorman, Sa întilnit un cântec cu altul; 

personagiul Drăgan din cântecul teleormănen -a usurpat locul căpi- 

tanuluii “Costin «dim “cântecul oltân, şi alt nimic. | 

:Cestiunea decă. Drăgan -din cântecul lui Radu Vodă, ca şi Sa- 

rafin-pașa din cânteculiCostin, aii fost , persâne reale: saii mu, rămâne 

deschisă. | 
In 'ori:ce 'caz, acest exemplu «n me arată însemnătatea. geografică 

în formarea unei colecţiuni folklorice, diferitele influențe ce un .cân- 

„tec pote să exercite „asupra altui cântec, precum nu mai puţin.şi in- 

_teresul de a vedea păstrată în cântecul poporan amintirea istorică a 

vitezului Căpitan. ostin, care, decă 'n'ar fi fost menţionat de cr onicarul 

Neculcea, .noua critică 'aşa pretinsă istorică lar fi :pus de sigur cu 

totul în domeniul făbulei. Folklorele constitue deci un element de 

mare preţ pentru istorie, el ne'dă istoria viuă a poporului, .lebendige - 

Volksgeschichte, cum se exprimă genialul Herder. | ! 

Limba :în aceste-producţiuni nu e de cât ică-colo coruptă şi-inftuen- 
ţată de mahalalele oraşelor. Bucăţile, culese de la Români sunt 

mai pure decât cele :adunate din gura lăutarilor țigani..In viitor 
tâtă 'atențiunea. culegătorilor va. trebui să fie îndreptată asupra cân- 

tecelor bătrânesci şi: să fie : preferaţi în tot-de-una, cântăreții. români, 
mai ales acei cari :nu-sunt-de meserie lăutari; căci se mai găsesc 
ici-colo moșnegi români cari ar putea fi “ascultați cu folos; numai în 
lipsa lor cată a:se.da ascultare lăutarului ţigan. Pe urmă, chiar între 

„ Români trebue ales 'cel mai: vorbăreţ, mai voios şi mai glumeţ,: mai 
frumos- -povestitor, ăar nu .ork-ce sporovăitor, zăpăcit și fără memorie. 

Cântecele 'bătrânesci 'ar trebui culese cât mai. repede tote, căcă 
ele ne adue sciră istorice din trecut asupra vieței. intime, a mora- 
vurilor, a .stărcă :sociale şi a: întâmplărilor mai însemnate din vre- 
murile de odini6ră «Un studii comparativ. amănunţit. între: cele -pu- 
blicate deja și o întregire. a celor necomplete cu variantele respective 
se impun, și ar 'fi:de' mare :folos, atât: din punetul de „vedere este- 
tico-literar, cât. şi: din acel istorico- filologie. Sa 

Tot aci:trebue - să ;pomenim şi de grupa. cântecelor: haiducesci, 
cari în culegerea! de faţă sunt destul de bine reprâsentate. După câte
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cunâscem, aceste cântece în colecţia mostră - “suni “cele mai lungă şi 
mai complete, şi cu cele mai multe variante. Rând pe rând trec.pe 
dinainte-ne chipurile. cunoscute ale haiducilor .Barilena, Corbea (cu 

4 variante), Miul. (cu 8 variante, din cari una de 450 de verstiri 

şi alta. de 535 versuri); Tianui (cu 4 Variante) ; Ghiţă Cătănuţă, Radu 

Anghel, Codrânu. 

Se mai adaugă şi câte-va chipuri nouă, cari nu figurâză în co- 

lecţiile anteridre, ca: Păun Ilaiducul (p. 115), Sticulă (p. 186), Ioniţă 

Iloăducul (p. 189), ete. ete. 

II. Doinele, genul cel mai numeros şi îndestul representat în vo- 
lumul nostru. Sub tte raporturile ele se presintă bine. Monotonia 

e aprope cu. desăvârşire exclusă. Fie-care doină ne întățişeză o nouă 
clipă din eterna melancolie „uşoră, de care e frământat sufletul Ro- 

mânului. : | 

Ică, tânguirea duice a îndrăgostitulut, e care vorbeşte a inimtârei sale: 

—  Imimioră, inimioră, 

Inimioră suriră , 

| Ce mi stai tristă şi amară ? 

i | Inimioră ce tebaţi 

“ A De câste şi de ficați? 
Inimioră stai pe loc 
Cărţi pui lacăt la mijloc [ă 
— Să-mi pui lacăte şi o mie 

“Inima face ce ştie ! E 

Colo, urechia ncînduioşată de întrega gamă a dragostei po-. 

porului: a iubire, a întâlnirei, a “nehotărârei, a înșelăciunei, a 

dragostei „fără de, noroc, a trădărei, a despărţirei; gura lumci și 

tote sentimentele ce frământă 'o inimă: de bărbat şi de femee când 

sunt cuprinși în mrejele „pâridaliicei de dră goste, bat'o focuil s'o bată“. 

Frunda verde, pădurea și dumbrava, tufişul, bătătăra şi munţii 

cu floră ; podişea şi fântiiia din preâjma satului — locurile unde Ro- 

niânul își aşteptă pe iubita — cerul, sârele, luna, stelele; privighe- 

târea, cuculețiil Și “alte păsăii, martori : jubirei lui îrifodate, — tote, 

tote sunt cântate. și caracterisate cu câte-o vorbă. în doinele acestea. 

„Dorul şi jalea, uri râtul— și, mai ales urâtul, „căci 

De cât-cu urât îii casă 

Mai bine mârlea n 6să —
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mistue cu flacăra lor dogoritâre sufletul flăcăului și al fecădreă, cari 

își revarsă simţirile lor în doine minunate şi înduioşitore. 

Dacă urâtul nu dă pace Românului, el .se duce la cîrciumă, bea 

şi- "ŞI înâcă plânsul şi amarul în rachiii i m vin: ȘI aci cântă, cântă 

de ţi se rupe. inima, 

„Cântă doina cea de foc 

Câ mare ?n “lume noroc 

și produce acele cântece bachice, din cară unele pot fi comparate cu 

„cele 'mai perfecte anaereontice. | 

Dacă nici cîrciuma nu-l potolesee, plecă în streinătăte, în „negra 
strinătate“ — adică 'tot în țară, căci pentru el „streinătate“ însem- 

neză tot ce nu e satul saii lunca, lui. Şi cântă Xarăși doima cea de 
jale, cântece simple, pline de naivitate, dar de o duioșie atingătore 

și comunicativă, (Vegi de ex. p. 344).: a | 
Se bagă la cătănie — „mânca-o-ar pustia!“—, șin cazarmă, „cu 

ranița căpătâiii,“ cântă de se uimesc orășenii, iar „matorul «le la 
Chiatra“ rămâne dus pe gânduri. . De 

| Şi aşa Românul se naște cu doina, îşi petrece viaţa cu doina 

și cu doinița lui, şi mbre nedespărțit de densa... 
Numai păcat că aceste măr găritare ale liricei poporane române 

se corrup îndată ce vin în atingere cu aşa disa cultură a or ăşenilor, 
Jar ţiganul —, depositarul lor în cele. mai multe cazuri — le strică, 

le stilcesce, și din frumose și naive, simple și. curate ca isvorul cel 
de munte; le preface. în nisce produeţiuni lipsite de ori-ce farmec 

poetic. De aci acele stârpituri de „hamor,. hamur, hamoraș“ Şi alte 
năzbătii ce mişună de un timp încâce în doinele ndstre. | 

Volumul de faţă. ar putea folosi poeţilor noştri lirici; ci sar 
- inspira din producţiunile naturale ale spiritului popular, “mele ade- 
vărate capete-de- operă ca: fond şi "ca formă; ei ar îmbogăţi . vocabu- 
larul poesică culte cu mulie expresiuni plastice, concise și gingașe,: 
cu întorsături de vers de o simplitate fericită, frumuseți ce ne în- 
tîmpină în populara doină cea de jale şi de dragoste, care curge lin 
cu un ușor murmur, ca și piriiașul pe patul săi de nisip Și petricele, 

III. Cântecele de Nuntă formâză a ticăa subîmpărțire din volum. 
Multe nu sunt, dar sunt. interesante, câte-va chiar inedite, cum 
bună-Oră : Versul Colaculuii (408); Oraţia pintenului (410) ete.
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Ar trebui să se dea în - vitârele culegeri o. atenţiune. deose- 

bită „acestor producţiuni: populare;. căci ele. cuprind. o mulţime de amă- 

nunte, obiceiuri și date asupra stărei sociale şi familiare. Siar putea 

constata, între -altele, modul căsătoriei la Români, cuantumul zestrei 

şi anume ce obiecte, precum și.0- mulţiine de lucruri: cu totul inte- 

resante pentru etno-psicologie. - 

Cântecele d6 Nuntă sunt cele. mai”  uşăre « de „cules; culegătorul 

mare de cât să asiste la câte-va  nunţiy Şi se va întăree' cuo recoltă 

Sș îmbelşug gată. 

TV. Sirigătri i, Accstă parte. a possică. Boporane e cea mai nu- 

“merâsă în colecțiunea. de faţă. Şi în adevăr, doinele şi strigăturile . 

sunt cele mai multe în literatura nostră. E vorba de nota melan- 

colică şi de cea: veselă a poporului român. ;Dacă. Românul:e me- 

lancolie în orele:i de supărare şi : de durere. sufletâscă, apoi - «el ştie 

a fi şi vesel. Dacă notele de jos-es- din inima ui în:belșug, „apoi cele 

de sus,-zglobii, săltăreţe, uşăre şi vesele, țişnese fără popas. Nu- 

mai cine a luat parte o singură dată lao :şedătore saii lao horă, 

pâte să ştie ce. izvor nesecat (le spirit și 'de slumă are firea Românului. 

Spiritul lui este sănătos şi trainic, sarcasmul lui mușcător, ca- 

racterisarea lui justă ŞI. nimerită—arare- -oră dă greș—gluma Iuă pi- 

cantă, cu multă sare, ba chiar şi cu “piper, sourtă, concisă “şi spon- 

"tance. . 

Cine nu e zeflemisit şi luat peste picăor în aceste catrenură— căci. 

cele mai reușite sunt cele mai scurte —? Şi flăcăul şi fata amorezaţi, 

şi. bărbatul beţiv şi femeia lencșă, : și săracul şi Dogatul, și risipitorul - 

și sgîrcitul, și popa şi premar ul, toţi la o laltă sunt piciuiţi dacă ai parte, E 

să cal ă în Sur Ă 
a € -at ev &r rată ăcere 

să asculți pe. un 
ruri, şi | nu. mai tace 'din “pura luă prea lirbută ! 

“mai reuşite calambu 

E ca un fel de spiriduș, unde nu-l cauţi, acolo. e.,şi el; îl vedi ba în 

: „cârcăumă trăgând un șfichiăi cârciumarului: pentru vinu-i prost” şi 
af , 

prefăcut ; - de odată 
p | 

„stati într'un colţ retras și elevetese pe toţi şi t te ; apoi se prinde și 

cl în horă, şi după tactul danţului” „arde“ “când pe unul când pe 

<w i 

] | | | 

“alta, în râsul zgomotos al celor de faţă. - 

| | 
Se miră tot ne -amul meti,. 

- Ce flăcăi m 'am făcut că: 

Cu turu năâragilor 

răsare intre femeile şi babele bătrâne din sat cari
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- Fac pârtie vacilor : 
„Şi când merg pe cositură 

“Imi dai păişile în gură ! „- p 

Țişti, popo, la biserică, : 
Nu la fete piedică; 
Pune mâna pe psaltire, 
Nu te uita la copile! 

“ Inchină-te la icâne, 
Nu te uita la cuesne; 
Rogă:te, blagosloveşte, 7: 
Nu cu ochii la neveste! 

Sail: 
! Popa tare m'a jurat - 

Să nu ţii mândruţa * n sat; 
Dar şi popa-i mare câne, 
Că şi el mîndruţe ține - CE 
Şi mai multe de cât mine! - 

Și spiritul și săgâta-i sarcastică nu sunt veninse și rcutăcidse. Nu rănese de mârte pe nimeni, ci mai mult amuză. E o împuşeă- tură de alice mică, Chiar. ȘI cei zeflemisiţă râd şi petrec: 
„Fata popii de la not - E a 
Are zestre şâse boi: - 
D'inainte nu sînt doi ; 
La mijloc > - ” 

“Nu sînt de loc: „ 7 | 
"- Şila proțap | e ă 

| .. „Acuma fac. , 
Baie N 

Fetele dintre vâlcele 
“-Spală iile "n ulcele 
Şi le "'ntinde pe zăbrele 
Şi latră cânii la ele. -. 
Le ridică mai în sus, . 

E : Latră cânii ca la urs! 
Sai: 

Hei s&racu sulimanu, 
Cum mărită gugumanu ! | 
Seracile decile, A 
„Cum mărită secile ; 
Seracile sutile, 

"Cum mărită'slutile | - 
“ Seracile miile | 
Cum mărit urgiile ! 

Sail: | 
Premanu: nost e om bun; - 
Când îl cinsteşti cu vin bun. pa Sa e Când vede ocaua. plină, | a Face judecata bună ; ă 
Când vede deaua' rasă, ' 
Face judetat al6să !..



în chip artificial şi de poruncială din îndel 
| 

avea, acel caracter sincer și de. spon- 

Strigăturile sunt genul epigramatic al poporului şi în cele mai 
multe cazuri alcătuese un fel de: cronică a faptelor sociale din sat, 

7 

V. Cântece, rugăciuni. şi jocuri de copii. E un gen “poporan in- 
teresant, dar recolta culâsă în volumul nostru e minimă. 

Cu prilejul altor culegeri viitâre, ar trebui dată o mai mare 

atențiune acestor produse, pentru că ele cuprind Ireturi: de. interes 

din vita, desvoltarea şi creştere a. copiilor noştri, - 

N 

- 

VI. Colindale şi ph guşorul în volumul. nostru sunt t puţine, vI”0 

80. numai, dar sunt “interesante, dacă nu prin faptul de a fi inedite, 

cel puţin prin variantele ce: „presintă, completând î în multe locuri pe 

cele existente. SD aa a E 
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Colindele mai cu s6mă - sunt “documentele cele mâi proţidsc în | 

care se citesc lămurit, în totă originalitatea lor, fel de fel de-obiceiuri 

și credinți din epoca introduceri . creștinismului. Este-pâte singurul . 

gen poporan care se găsesce mai mult în descrescere, „producerile . 

nouă fiind nule ; de aceia ar trebui să se grăbescă culegerea colinde- 

lor, căci cele mai multe s'a perdut, iar puţinele. ce aii. mai rămas. 

din cele se strică dilnie . sub influenţa mahalalelor. orășenesci. Asupra 

colindelor şi a pluguşoruluă sar putea intreprinde un studii compar. 

rativ cu multe şi interesante resultate.. 
. 

Culegerea colindelor şi. a pluguşorului,. Şi în general a tuturoi 

celor-l-alte produse poporane, | ar trebui făcută nu în mijlocul -a- 

nului şi în oră-ce timp, ci la însă-și ocasiunile periodice când se pre 

sintă. Colindele: trebuese adunate între sărbătorile de Crăciun şi Sf. 

"Vasile; cântecele de nuntă la- nunți; : cântecele bătrânesci la ospeţe; 

baladele și legendele la - stâni de la ciobani, în. nopţile cele frumose. 

de vară; doinele la. luerul câmpului, ce căci acolo . surprinqi în chip: 

"izolat sufletul tânguitor ; “trigăturile, povestile. şi” ghicitorile “la hore 

şi la ședlători ; pocetele la - înmormîntără ; descântecele și vrăjile la 

anumite ocasiuni; întrun cuvânt; trebue lăsat poporul a se ma- 

1 sedte” 
ilejurile potrivite nătureă şi vieţei lui, şi a nu 

aie de ; etnicirile sale. Alt-fel, pro- 

dusele inteligenţei sale nu vor 

taneitate, —condiţiuni absolut esenţiale unei bune: culegeri de folklore. 

„Spiritul popular, observ vă A Max Aller; semănă « cu sensitiva;, el ca



| ' ânge în sine: şi-şi ȘI . densa, la primul coniact puţin cam aspru, se str ang ei s şi- Ş 
închide foile“. De aceia trebue: mai întâiii să capeţi înerederea popo- 
rului, să ai un traii mai. îndelungat cu el, o asimilare perfectă, dacă - 
se pote, cu vi6ţa lui de tâte gilele. Numai în acest chip putem. alcătui 
colecţiuni autentice despre viţa aşa de simplă la exterior și atât de 
complexă. psihicesce a poporului român. 

; IDR Si - + : 

VII, Ghicitorile sant f Jarăși bine repr cseitate în colecţiunea nstră. 
Pe lângă multe cunoscute. deja, avem cite-va variante și chiar inedite. 

Ghicitorile și deceurile form6ză un gen. frte caracteristic și întins 
în: literatura românescă. Chiar după publicaţiunea așa de. completă 
și interesantă a d-lui A. Gorovei, meritosul editor al revistei fol- 

„a fi chiar. vrăjitor. şi, d'o. meserie cu ele. Cu tote 
"însă, volumul nostru presintă - un material for 
de tot solul. Peste 380 de descântece Şi 60 de vr „nie de: laudă. Sub. tote, raporturile: acest m 
„care soiii de descântece are variante 

“siuni, e complet și însoţit de descriere 

“Intro escursie de. 3 luni numai, 
schită și acestui gen: ; destul” 

crativă: De. aci nevoia, casă alergi la fel . de „fel de str 

kloristice edătârea, ta mai rămâne încă „mult de făcut pe acest teren. 

: : | : 7 

VIII şi IX. Descăntece, și vrăji. Culegerea acestul gen de lite- 
ratură poporană e. cea mai anevoidsă, din Cauza numărului restrâns 
al celor ce sunt. depositarii deseântecelor Şi vrăjilor. De. obiceiii 
puţine. femei bătrâne mai, știi a. descânta și. .a vrăji; apoi ele ai superstiția - de anu comunica cui-va vr'un descântee, de tâmă canu 
GUDI-VAa,. descântecul, -0 dată: comunicat, să nu maă aibă. tărie, şi ast-fel meşteriţele descântiitâre saii doftordele satelor să-şi perdă meseria. lu- 

atageme 

a unc-ori.. 

aceste „dificultăţi 
te bogat de descântece 
ăjI, e.un material vred- 

aterial' e bine : strâns; fie- 
numerâse, e bogat În cxpre- 
a. înai mult saă - mai puțin 

ă la fie-ce . „descântee. - 

pentru. a le. deseleşta gura, “prefăcându- tea fi bolnav, b 

amănunțită a procedeelor ce se Urmeză 
. 

x, Cătitecele da 1 mort « şi bocelele, sunt puţine tn volumul nostrii 
nu “Sa putut da. o atenţiune deo- „de important al Hteraturei, _Poporane. 

XI. De asemene 
A 

a Și Amocdotele şi povestile în "versuri sunt pi
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ine: Un al doilea volum: conținând prost poboranii e în nteparatie ține. Un al doilea volum" conţiuend prosă poporană e în preparaţie 
şi- conţine multe povestă. de -un.-interes capital. i 

XII. Locuţiunile şi idiotismelă merită o deosebită atenţiune, căci 

ait o importanţă lexicografică forte mare.. a Di 

XIII. Volumul nostru se încheie cu. Varia, care coprind:. a)- 

Ă mică” fragmente din Calendarul poporan ; b) Frânturi de limbă şi dicători 

c)puţine Intrebări şi respunsură şi d) cuvinte particulare ce uu' se aud 

pretutindeni.” e ÎN IE ai “ i 

. _ | 

Pentru a face interesantă colecţiunea şi din punctul de vedere 

linguistic şi a. servi ast-fel sciința în chip îndoit, S'a, alcătuit de d. 

profesor N.-I. Apostolescu, eminentul nostru elev, un index copiindend - 

particularităţile fonetice, morfologice, lexicale: și semantice. Sa 

adăogat şi un index al localităţilor, de unde sa adunat materialul. 

In primul index s'aii însemnat cuvintele întrebuințate numai în 

unele părţi românescă, şi cară. nu se găsesc în limba vorbită în 'Țara- 

Românâscă; de ex. făgădău [în "Pransilvania], crivat [în Moldova; . -- 

tăimdădră [(mieşunea) în Oltenia], machea [interjecţie, în Oltenia], barcă 

haină mocănâscă de bărbat) în Moldova], sacnă [(haină. mocăncscă 

de femec), în Moldova], birău [în Transilvania], ete. S'aii mai în- 

semnat,: apoi, şi cuvinte, cară de și întrebuințate dincoce, de Milcov, 

se aud nuimai în anumite părţi, cum e, de pildă, cuvîntul mischia 

[„oţel“, în unele părți „magnet“]." Pa i 

Ca particularităţi semantice trecute în index am putea aduce de 

pildă. cuvîntul a îdzări, care în „Oltenia însemneză „a zări“, Jar în 

România dinedee de Olt. „a se. supăra“ sai mai bine „ră sări țan- 

dăra“ ; în “primul. cas verbul are obiectul în acusativ, iar în al 

doilea cas în dativ. În privința, trecerei. de la un: sens la altul, lucrul 

se pâte ușor urmări aci, avendu-se. în vedere: că dinedee de Olt se 

dice. forte des şi-a năzărit: din senin“, de unde s'a întins sensul la - 

„ase supăra din senin fiind-că „un lucru "i se. pare, ete“. Mai apoi 

a: vămas: numai sensul de „ai se părea: I se pure am lucru abia 

zărindivl. La acestea negreşit că sa adăogat asemănarea cu verbul 

a zări“, care la început a. fost numai o asemenare de formă, nu Și 

de sens, tar mai apoi în Oltenia, a-devenit și de sens, verbul „a năzări! | 

contopindu-se de tot. cu verbul „a Zări“. - a | ,



XXXVIII p 

In privinţa particularităţilor morfologice putem da ca exemplu 
formele nosi=—nostru, vest și vezi=— văgut, ginovaţ=—vinovaţi, ete. Am în- 
semnat formele în care, —cum e în casul din urmă, —nu. se vede mai de 
loc sensul: pluralului [aci trecerea lui î în prin, influența lui & care 
a dispărut, însă, e o urmă forte slabă, de plural al lui. ginovat=vi- 
novat], dar n'am notat formele verbale ca vedeţ,. de exemplu, unde 
pierderea acelui +: din vedeţi, nu are accăași însemnătate ca lipsa sem- 
nului -pluralului din. ginovaţ. i : 

“Relativ-la formele plurale, puse în acest index, e de observat 
că S'aii trecut numai acelea unde: se “presupunea a fi-numai plural, 
unde singularul'. era nesigur şi unde cra trebuință . numai. de forma 
plurală, singularul neavând nică o însemnătate din- punctul de vedere 
al indexului. Așa “ar fi, de pildă, o însemnare relativă la o particu- 
laritate- fonetică. ca guturalisarea labialelor [lupchii=— lupii, unde sin- 
gularul lup nu. me interesâză]. Tot aşa. une-ori s'a pus numai forma 
feminină, cea masculină nefiind sigură saii necxistând,. 

Particularităţile cele. mai însemnate, însă, sunt cele: fonetice. 
S'aii însemnat în index de la, casurile cele mai generale şi cunos- 
cute — relativ generale — ea labialele guturalisate [lapchii=—lupii ; „ cochil==copil, hier, er==tier, ctc.]; ca '& înlocuit cu- , din judeţele 
Nemţu, Botoșani și. chiar. Iaşi; a mi trecut în: [nerd (a st) miera, (a st) mira (a se); hi=—mi; Nercuri= Miercuri ; ete.],—până “la cele mai rari, ca trecerea lui n în 1 [probabil piin intermediul lui “7.3 exemplu :_ „a amelințat = a ameninţa“, probabil trecând prin forma pa amerința“], a lui r în ] imelică=americă], şi 

7 

a lui m în o, ca: în cuvîntul alimânit, care se constată în Oltenia, pe când în Judeţul Teleorman 'are forma alivânit, al 
“obicinuit al acestui cuvînt, de 
în “Teleorman. există Şi forma alincinit, 
„Pripășit, a.pripăşie, 

Indicele conţine 
ce aii luat în gura poporului. Mai ales. cele : turcesci schimbări radicale: 

ături cu verbul a alivini, tot cu sensul 

aii încereat 
„ienicerii aii devenit miceri ŞI dangineră; s'a făcut spafii, Dasfii, pasfiri, saftii j pagarlik“, 1 figurâză în "colecţiunea nâstră sub” forma, alardil:; în loc de: din baladele dobrogene, aci se flice bahaz; cafas (la cronicari) devine „Cajal; „gialapt e un compromis din gelat și gelep. ete. D-l Lazăr Șăinânu, care a studiat cu necontestată competență elementele turcesci în lim] 

ca- 
a română, observă ca g particularitate ca- 

* 
- , . _ | , Pe p îi € - i . - . A 

„a afurisi, a drăcuit, “După 'câte seim! 
"a alimăni, însă, cu sensul de _ 

și vorbele streine cu diferitele lor metamorfose. 

„bogazt. 

; „Spahii“ . 
la. cronicari argalic
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racteristică a colecţiuncă oltenescă din presentul volum, că multe din 

vorbele turcescă proprii acestei colecţiini portă o. pecete sărbâscă 
destul de pronunţată (Cf. baseca, beg; dugclik ete.), ceea-ce indică 

un contact mai intim cu Sârbii din vecinătate. Afară de acesta. cân- . | 

„tecele istorice din Oltenia sunt bogate în vorbe turcesci şi forme 

„verbale ce nu le mai întîlnim aiurea (cf. alardik, buhaz, cafat, cior- 

-- bagii, colgiii, derea, bulucese, -bulibăşesc, căfenesc, mărtăcese, ete. 

| In fine s'ait însemnat în index şi cuvintele în care variază, de. 

exemplu, o vocală, ca în plăpămele, plăpomele, plăpumele, şi altele în: 

care se văd deosebite particularităţi fonetice. | a 

De asemenea sunt notate și cuvintele -aşa dicând orăşenesci, 

cară se găsesc întâmplător în popor, ca de pildă regal, precum. şi cele 

- împrumutate tot din oraș, dar pe alocurea răii pronunţate, ca purfonal= 

parfumat, procest=proces, pecectori=—perceptor, paligorie= parigorie, 

antilerie=—artilerie, mamemvră= manevră, Chisolom—Riseleft, ete. 

Im afară de aceste particularităţi sait pus în index şi numele 

proprii — de persone şi de. localități — întâlnite: în, testul diferite- 

lor cântece, ghicitori, descântece, etc., precum și adjectivele derivate . 

de la nume propriă: Ea a Ra 

In privința pronunţărei, s'a. căutat a se păstra acâsta întocmai 

cum a fost augită. S'a întrebuințat + pentru g provenit din z find- 

- “că acest semn ne dă pronunţarea mai exactă; de asemenea 7 e pen- 

“tru un fel de ] care nu admite cae, când îl urmâză, să fie pronun- 

țat ie, fie i cât de. scurt. Aşa de exemplu,. în strigătura următâre 

de la pag. 1058 — culesă din Șona, comitatul 'Târnava-Mare, Trau- 

'silvania, — avem pe acest >, care are un sunet cu totul deosebit 

R, aprâpe alături de un. cuvânt unde apare h cel obicinuit: . 

“Lelea *naltă: şi voinică, . ” 

“Dârme lângă mămăligă: . 

_- Mămăliga corcăe, - . 

Ea' dârme de horcăe;, 

Mămăliga perde “n 6lă; 

Ea dârme de'se omoră! 

Aruncând o privire asupra întregei coleeţiuni, observăm un lucru 

de care sa: mai vorbit: Tiganii — aprâpe singuri. păstrători actual- 

_mente. ai poesici poporane, — fac să dispară partea lirică .a cântece- 

lor, şi- păstrează numai partea narativă, numai scheletul aşa dicend 

al lucrăreă, plus versificaţia, care în genere-e forte schi6pă. Adesea- 

oi în unele părți. rima lasă loc asonanţei ori aliteraţici. 

7 

2
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Rare-ori, şi mai ales când. un cântec nu e: „cules de la - "Tigani, 

se întâlnesc versuri mal de s6mă, cum sunt de pildă, o parte din 

cele dela p. 861, demne de observat: mai, ales pentru rima lor bo- - 

sală, unde cei luaţi î în armată se tânguesc, că îi duc de acasă 

Să ne rupă pletele; x 

Să ne plângă fetele. i 
“Fetele; „ aa 

Sărmanele ! ” — 

_ 

“ Accentul secundar face aceste versuri şi mai plăcute. 

Ca valâre literară, negreşit că ne intereseză numaă cântecele bă&- 

“trânescă, doinele, şi unc- ori şi “strigăturile. Ghicitorile : şi descânte-. 

cele presentă interes linguistic și chiar istorie, ele păstrând, de multe 

oră, vre-o formă veche, eristalisată, ori vre un nume propriii 'intere- : 

sant. In plus, 'este evident că descântecele : sunt preţidse şi pentru 

credinţele coprinse în ele. E interesant de exemplu, a observa în 

descântece, cam câte n6muri - “cunâsce poporul, după enumerarea fe- 

Juvilor vre-uncă -bâle; cum se. vede întrun descântec de gălbenare de 

la p. 1140, în care. se -vorbesce de e gălbenare tur cescă, grecescă, neni-. 

țiscă, franțuzesc, muscălescă, românescă, ţiginescă, letinescă. "Lot din- 

„tr'o 'ast-fel' de enumerare . se pote. vedea cam până la, ce număr se 

ridică colorile distinse de popor: ea 
“Mai 'avem de observat: în privința unor cuvinte găsite în 'dife-" 

vite: părţi ale 'colecţiunei, că -nu le-am. însemnat sensul, având în ve- 
dere următârele - observaţii ale luă Sayce: :).- „Le langage, comme les 
rocheş est parsem des debris fossilises des socidt6s. anterieures. Des 

mots qui Gtaient pleins de sens non: „d&veloppâs - peuvent avoir, une | 
sienification nouvelle en cons€quence des changements sociaux ; un 

long usage et une longue habitude peuvent: les avoir prives de leur 

sens, si bien que a seule signification qw'ils possădent est leur simple. 
son; on a pu encore oublier leur. force originclle et ils- peuvent ne 
survivre que comme des noms propres ou en rapports avec des e6- 
remonies tombâes en desudtude ; enfin, on peut les avoir confondus avec 
d auitres mots micux connus, dot sera , result6e: une confusion; Videos.“ 

Filologul şi istoricul vor mai găsi încă multe părți interesante Î în .-. 
acâstă ctilege ere. Asa în. treacăt atrag em  atenţiunea asupra: menţionării 

SĂ Drncipes de - Pitoogie comparte, te, frane. par E, dowy pe 216 217. 

N



x 
localităţii - Ciobârcie (evident. Ciobârcia dinu Basarabia), şi aşupra cân- 
tecului intitulat Calofi îrescu, In. primul e cas gieendu- -se 

Cel: voinit: din Ciobârcie 
Cu palogul de mischie, 

pe. lângă importanța localităţii care ajunsese, după e cum se vede, fa- 

mOsă în câţ e pomenită şi în cântece, vedem Şi forma Ciobârcie, care 

ne araţă: sait că lăutarul nu'și mai dă s&ma de insemnarea cuvycu- 
tului şi socotindu'l un nume comun a dis: „cel voimie din Giobârciet, 

precum s'ar dice: lupul din lupăriet,. „omul din prăvălie, ete. —saii. 

că de la început sa dis în felul acesta, socotindu- -se, pote -prin vre-o 

etimologie poporană, că am avea a-face cu un substantiv colectiv 

de felul lui. „lupărie, stufăric, gheţărie“, ” saii de felul 1ui elobă- 

  

„mie“, şi acesta din causa renumelui! de care se' “bucura “localitatea. 

Şi! e lămuiit că forma. acâsta, nu se obicinuesce, căcă nică o dată nu se 

dice de. pildă „omul “din Alexanărie, din Vale-Largă, din Gură-Văii, 

din Prahovă, din Herţă, din Sulină, din Brăilă, din Zimniec, ete. 

ci „omul din Alexandria, Valea-Largă, Prahova, et6.&. Tot ast-fel e cu 

tâte numirile de localităţi cari par femenine, luerul aprâpe “invers de 

cât la cele! cu înfăţişare masculină. Așa, se giec: * „Lăcuitor din Buzăii, 

din Rucăr, di Bucuresci, din Ploesci, din Predeal, ete.&, iar ni „lăcui- 

tor din Buzăul, din Rucărul, din Bucureseiă, din Ploescii, ete; însă 

„Lăcuitor” din Vălenii- de:Muinte, din Dâlul-Mare, ete.&, ru „lăcuitor 

din "Văleni-d6-Munte, din -DeL-Mare,“! ete. Excepţiunea 6 aparentă în 

„Lăcuitoiă din Turnu, (articulat, în loc “de “Puriiul), căci aci avem a 

: face cu o prescurtaite din compusele "Purtiu-Severin, Turnu-Măgurele, 

etc., care compuse văr ăm că în partea “lor primă sunt tot-d'a- una 

articulate. In ce privesce pe „Târgovişte“, acâsta ar părea că face 

excepţie faţă de cele cu' înfățișarea femenină; dar aci lucrul” este 

explicabil prin faptul, că numele. acesta, care în slavonesce, are în- 

semnarea de târg: forum, și-a păstrat înseminatea ctimologică mult 

timp, i iar. mai târgiii “graiul poporului nu “i-a mai schimbat ” înfăţi- 

şarca, Lăsând a se dice „lăcuitor din “Târgoviştăt, cum se  dicea la 
. 4 

început, când lucrul îserina ; „Lăcuitor din târg“. | 

Se găsese une-ori, e e adevărat, forme aval6ge cu „eiobâreiet, | ca 

de exemplu (pag. 855): Pee 

Mai „«Cine nalba mi i şopti. mie : 

Să mă duc, la Lixăndrie, - . 

Să mă "psor, să'mi iaă soţie»
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dar în eadul acesta avem de a-face tocmai cu fenomenul de care 

vorbirăm, anume închipuirea în mintea poporului că e vorba de ceva 

colectiv,—lueru forte vag în mintea lui şi pâte nică-o- -dată precisat. 

- Dovadă că aici nu pote fi vorba de necesitatea de a avea rima 

căutată, este că mischie, cu care rimâză ciobârcie, nu e singura. formă . 

a acelui cuvânt, căci găsim mischiu la pp. 11. 64.106. 1993. Acest - 

cuvânt ar fi mers perfect. ca asonanţă lui Ciobârciii, pe când “mischic 

ne întâmpină numai aci. . 7), ceeace arată în mod învederat că 

mischie e din causa ui Cobireie Jar nu cazul invers. 

LN - 

Acesta, este “conţinutul primului volum din Materialuri folliloris- 

_tice, consacrat în: întregime literaturei- poporane în versuri. Cu mij- 

l6ce mică şi puţine de/care. am dispus, cu tote dificultăţile de tot 

soiul ce întâmpină o ast-fel de luerare, grea mai cu sâmă la înce- 

putul că, cu tâtă lipsa de experiență a culegătorilor, —s'a putut strânge 

o recoltă destul de bogată întrun interval numai de 3 luni de vacanțe. . 

Vor fi multe lipsuri -în colecţia de faţă, se vor. fi strecurat multe 

eroră chiar,. mult ar mai fi tost.de făcut; dar îi dăm drumul publi- 

cităţei şi luminei cu "speranţa că în viitor, pătrunși de experienţa 

trecutului, vom face ceva mai bun şi mai complet. o 

"Destul că s a pus începutul şi că materialele preţidse. Sail i adunat 3 

şi sunt. garantate de peire. Dar câte încă nu mai rămân de. cules, 

câte de publicat, mai. înainte de ce viaţa „de oraşe şi şeâla să nu le 

altereze, să nu le facă să „dispară ă cu desăvârșire?!» ai 
Să cugetăm numai la partea folklorelui care a fost cea mai 

puţin luată în s6mă: la aria populară: ariile naţionale, desemniul 

şi ornamentica caselor țărănescă, cusăturile,. chiar cadrele. şi ieânele- 

desinate exclusiv pentru trebuinţa” poporului. . i | 
Dar cupra, brez zqia, ţurca,, acea materialisare simbolică, artificială 

în forma unui idol cu capul sai cu botul. de capră, de urs, ba şi 
cu două capete unul peste altul, cântecele și glumele, cum. și multe: 

alte obicekuri bătrâne, cari se mai practică pe la țară? | 

Se. impune de la sine formarea de albumuri- în care. să. se re- 
presinte diferitele forme ale acestor. representațiuni, ca şi diversele | 
desemnuri și ornamentațiuni de pe pereţii. caselor, şi de pe cămăşile 
(altiţele) și vesmintele ţăranilor, să. se reproducă icOnele: și cadrele 
tărănescă, când: acestea, nu sunt făcute în: oraşe saii nu sunt importate, | 
cic. De asemenea, albumuri musicale cară să cupringță partiţiunea tutu- 

1 
N
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lor cântecelor de” dor şi a jocurilor populare: ȘI acâsta cât mai 
iute, până ce să nu fie înlocuite de romanţele şi valsurile pe - care 
lăutarii mai tineri încep a le Tespândi prin târguri şi prin sate. 

Volumul al II-lea. al publicaţiunei, care apare odată cu cel de 

faţă, conţine maţerialură folkloristice de la fraţii noştri Aromâni. Vo-. 
lumul al III-lea, care este în preparaţiune, va fi consacrat folklorelui 

în prosă: pasmelor şi . povestelor, datiuelor Şi credințelor poporului” 
român din nordul Dunărei. 

a 

Negreşit, culegerea miaterialelor n6stre folikloristice se pâte' dice - 
că este încă la început. Silinţele sunt în: mare parte! perdute, .căci 
rămân isolate, în loc ca forțele să se: întrunâscă .și să lucreze la o 

laltă.. Apoi culegătoriă cci -buni, cei cu o cunoscință fonetică per” 
fectă Şi cu urechie fină, sunt rari, şi se simte nevoe de 6meni anume 

pregătiţi pentru asemenea lucrare: Ei trebue, mai întâiii să scie ceea-ce 

ai să adune şi cum să. adune; să aibă în vedere colecțiunile deja pu- 

plicate, pentru a le completa, a le verifica și îndrepta ; să mergă singuri 

din sat în sat, din colibă în colibă, ispitind copil, tânăr şi bătrân, orbi 

şi cerşetori, babe meştere în doctorii, în: fermece și vrăjitorii, boci- 

târe ete., mai ales pe. muncitorul cu diua, pe cioban, pe vânător, . 

pe: luntraş, pe "micul meseriaș şi pe micul plugar, identificându-se 

cu dânşii, trăind multă - vreme între ei, „ând parte la bucuriile şi 

"întristările lor, la sărbători, colindări, nunţi și înmormântări; să laude 

„ce ci laudă şi să. păsâscă răi ce ci defaimă ; să nu lase pe cel is- . 

| pitit, până nu a aflat totul de la dânsul; să nu părăsescă un loc, 

până n'a sleit întrega comâră acolo ascunsă; să caute, pe cât e putinţă, a 

culege” un cântec- sail o poveste de la mai multe persâne de odată, 

căci ceca-ce unul nu scie. sait a uitat, pâte să-şi aducă aminte cel-lalt ; 

să observe a nu culege o producţie literară artificială drept un cân- 

tee poporan; cântecile de dor, de nuntă: și de joc să le .- culâgă mai 

ales de la flăcăi și fete, cele pentru mângâierea copiilor, ca şi cele 

„de jale, de la mame, de la doică şi de la babe bătrâne; ghicitori, 

jocuri şi frântură de limbă, de la băeţi şi fete; cântecele pătrânesci, 

poveşti, basme, cimilituri, de la bărbaţi şi femei mai în vârstă, cău- 

tând -â se folosi de povestitorii cu renume și de tote împrejurările, 

“spre a putea culege materiale cât mai . bogate, mai autentice, mai 

originale. 

„== Materialele apoi astfel adunate, să. fie. scâse la lumină în mară 

corpora întocmite în ordinea geografică și cu tot aparatul | de erudiție
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necesar, dând texte coordonate cu insemnarea variantelor interne Şi 

externe, şi cu adnotaţiuni din punctul de vedere ethografic, linguistic, 

istorie, bibliografic, ete. | - 

Aceste desideria o dată exprimate, nu- -mi rămâne acum, ca să 

încheiii precuvântarea, ce a devenit puţin cam lungă, de cât să mul- 

iumesc niai întâiii d-lor Spiru TIaret şi "Take onescu, foştii miniștrii 

ai "Tnveţămentului Public, pentru sprijinul. moral şi. material. ce:aii 

binc-voit'a da întru adunarea şi publicarea materialurilor tolkloristice 

din acest volum și cele următore ; de asemenea, „tutulor autorităţilor 

şcolare, administrative și ecleziastice, cari ai sprijinit pe membrii 

Comisiuneă folkloristice, cun. nu mai puţin puţinilor, dar plini de 

merite învățători, cari aii r&spuns “cu 'sîr guinţă Şi cu pricepere la ces- 

tionarul -folkloristie ce li s'a fost trimes. _ 

O specială nienţiune în fine merită d. Chr. N. Papu, pentru zelul 

şi aptitudinea desfăşurată în culegerea și rinduirea materialelor, d. N. 

IL. Apostolescu pentru facerea indexurilor : şi ajutorul ce, impreună cu 

d. M. Caniânu, mi-ai dat la acestă publicare | 

Mai ţin încă să, declar, pentru cei obicănuiți a "vedea în- ori- ce 

întreprinderi folose materiale, că însărcinarea: “dată “de vrednicul - 

Ministru al Instrucţiunei Publice, d. Haret, am îndeplinit-o fără altă 

răsplată, de cât. bucuria sufletâscă ” că: am putut: îndruma: o operă, 

care, să sperăm, va deveni din di în: di. mai bună și mai preţiosă 

pentru toți. aceia. cari voese a sârbe. din nesecatul Şi pururea prospti 

şi sănstos isvor al "limbei - şi literaturcă' poporului român. 

Până âtuncă” acei ce iuibese dii inimă ndmul românesc, traiul, 

credinţele și -cântecele lui, să-şi aducă aminte de căldurâsa şi entu- 

siasta invocaţiune a nemuritorului poet polonez Adam Miezkiewiez, 

oaie ce o dăm aci în limba minunată a ncuit tatului Al. Odo- 

escu: . ca RR 

_ „Cântece poporane, voi sicriii sfint al credinţei, ce legaţi tim=. 
purile cele vechi de cele nouă, îni voi își depune o naţiune trofeele eroi- 
lor să, speranța cugetărilor. şi fl6rea simţirilor sale. 'Sieriii” plin de 
sfințenie! Pe' tine nică te atinge, nici te sfăramă vre-o lovire, pre 
cât poporul tăi chiar nu te-a profanat. O cântec poporan !" tu stai 
şi păzești templul amintirilor - naţionale ; tu ai aripă şi glas ca de 
arhangelă, adese aă şi arme ca dânșii. Flacăra mistuesee luerările 
pensulci, tâlhariă jefuese „comorile, “dar cântceul scapă, în. veci cu



viață şi se strecră printre ment. Dacă sufetele injosite nu sciil 
să-l hrănescă cu dor şi cu „speranţă, el fuge la munți, se -acaţă de 
ruine, şi de acolo spune din vremile trecute. Tot ast: fel şi privighetârea a 
zbâră afară dintr'o casă ce a ars şi se opresce un minut pe înve- 
litâre; dar dacă şi învelitârea se cufundă, atuncă pasărea fuge în pă- 

“dură şi, din mijlocul ruinelor, din mijlocul mormintelor, ea cântă 

călătorilor, cu glas resunător, doina -cea de jale!“ 

1 Octombre 10 DIE | 
Gu, G. Tocilescu
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BALADE ŞI LEGENDE: 
MIORIŢA 

Culcea de Chr. N. Țapu din gura cobza rului Stancu In din Cucueţi (Teleorman) E 

Acesta baladă este o variantă modificată a «Oiei Năsdrăvane» din colecţia . d-lui 

Dem. Teodorescu pag. 435 sqq. şi a «Mioriţii» din colecţia lui V. Alexandri pag. 1—3. 

P'un picior de munte . - Pornite pe. spate, 

Scoboră oi multe, . 30 Cată strinătate. 

Muite şi cornute _ . „ “La lon mergea, - 

“Şi. mai multe sute. „La oi că-l băga, 

5 Şi cin'le trăgea "Cu oile "1 pornea. 

_Sicinle mâna? -. : îm. Măre se vorbia: ;. 

Vătafu Ion, : a 35 Ca ei să'l omore. . 

Ca el nici un om,. __»  .Pe-vătafulon, .. - - 

Fector de mocan _ „Ca el nici un om. 

IO Şi de mocârțan, Pe Miaua mi-audia 

Adus din Ardeal.: - o Şi mi-se ?ntrista” _” 

Da Ion mi-avea; 40 La lon mergea. -.:. -: 

Nii-avea o mieluşică, . - “lon' mi-o vedea 

Mândră frumuşică, - -» -Si.el-mi-o 'ntreba :.. --.: 

15 Cu lâna plăviţă, __— Dragă mioriţă, - . 

” Cu.patru corniţe, -- - - Cu lâna plăviţă, 

Cu câte-o piatră nestimată;. . - 45 Ce mi-eşii tristişoră, 

De'mi lumină noptea totă. :  Drăguţă midră?  .:. 

Când simția de vreme rea, | — I6ne, I6ne, 

20 'Trăgea oile -la: perdea. - Vătafe lene, 

- Şi simţia de vreme bună, 5o Al nouă ckobani. 

Trăgea. oile la păşune, . „De la Poienari, E 

Unde iarba e mai bună. Ia Tot prima-primară. . . - 
Măre s'aii vorbit - - 
Şi.s'au sfătuit... 

_55 Şi-a făcut prinsore,: 
- Ca să te omore!. 

- Ton că-i spunea: 
— Dragă mioriţă, 

"Vin nouăciobani - - 

„25 De la Poienari, -_- 

- Tot prima-primari, 

Cu căciuli de urs, 

Că nu sunt supuşi, 

“Nalte şi moţate;
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Cu lâna plăviţă, 
- 60.EY de m'or uri 

Şi m'or omori, . 
EI tot să m& îngrâpe 
La stână aprâpe, 
In strunga de oi, . 

65 Să fiă tot cu voi, “ 
- Cam în dosul stânil, 

Să mi-aud câinii! 
F6ie verde micşunea 
Ciobani! sosta - 

70 Şi mi-l omora. 
Und'mi'l îngropa? - 
Cam în dosul stânii, 
Ca s'auză câinii. 
Stâlp ce mi-i! punea? 

75 Căvălaşul lut, : 
" Crivăţ că'mr. bătea . 

Cavalul urla, . -_ 
Pe Ion jelea.. 
Dar el. ce'mi făcea ? 

8o Ei îmi se ulta .. 
Şi el că'mi vedea 

.“D'o cucie'verde _- 
Sburând prin livede,. 
Cu do! căluşei | Ă 

85 Vineţi, porumbei, 

- Lucit ca şerpil 
Şi iuți ca şolmil. 
Dar cine-i mâna, 
Cine" bicfuia ? 

"go D'un mic mocănaş 
Cu glugă "ntre spete, 
Cu baieru de bete; 
Fuge nu se vede, 
Biclu cu zorzâne, 

95 Fug caii să moră. 
Cucia 'mi venia, 
Măre mi-aducea, 
D'o călugăriță 
Albă la peliţă, . 

100 Neagră la hăiniţă. 
„La târlă'mi trăgea, 

„Pe Ion striga : - 
— I6ne, I6ne, 
Vătafe I6ne. 

105'El nu r&spundea. 
La mormânt. mergea 
Şi ea mi-l jelea - 
Și mi-l deştepta. 

"- In braţe că'l lua, 
110 În cucie mi-l punea | 

Şi acasă că mi-l ducea. 

  

_MIERLIȚA ŞI STURDUL 
Audit de Christea 'Țapu. de la Stancu I6n lautarul din Cucueţi (Teleorman). . Acest cântec este o varianta prescurtată a celui din colecţia D-lui G. Dem. Theodo- „escu, pag. 453 sqaq: : 

- Cuculeţul. | 

„ Sus la munte ninge. plouă, 
Jos la baltă cade rouă. : . 
Sus la munte Cu iţari, 
Jos la baltă cu şalvari.: -. 

5 Uiu, tu şi ta, da, ta... ... 
Mi-a văduvit mierliţa;  - 
Şi—umblă sturdu să mi-o ia. 
—Mierliţă, mierliţă, .. 
Pasăre pestriță, . _!. 

“10 Naiba să te 'nghiţă,—.. . 
la-mă tu pe.mine, .... - 
Că. mult ţi-o fi: bine. - 
—Ba, sturdule, ba, 
De uritu' tăi. - 

15 Şi d'al taică-tăă, - 
Ce ol să :mă fac eu? - 
Dar ei de m'aş face | 
D'o hâldă de reci, : i 
Și ei m'or usca .... 

n colecţia lui V, Alexandri, acest cântec 'se aseamană cu balada urmatoare : 

20 De tine-or scăpa. 
„.—Fă-te, -mierlă, fă-te, : 

Fă-te. sănătâsă, A 
Că mie nu 'mi pasă, 

Că şi eă mot face 
25 Mic secerător, . : . „Cu secerea ?n mână. | - 

Cu luleaua ?n gură 
"  Şin tine-or intra'... 

„ŞI te-oi secera, - - 
30 Şi znop te-or. făcea, î 

In braţe te-oi lua: 
Şi te-oI săruta - - 

„1 Şi-ol fi tot a mea .. 
Plesniţi-ar. fierea |. 

35 —Sturduleţule,. 
Mititelule, a 
Gingăşelule, :... 
Frumuşelule, .
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De urâtu tăă c si e € U ă şi eii m'of.face 
40 Şi dal frati-t&ă 50 D'un mic vătrăiaş . - 

Ce-oY să m& fac ei? | „Cu câda de fier, - 
Dar eii de maş face Cu pana d'oţel ii 
D'o turtă de pâine Și 'n.foc col intra 
Şi ?n foc c'otintra, . | P i Ş , este tine-o 

45 De tine o! scăpa ” E 55 Şi pt NI 
— Făcte, mierlă, fă-te . . “ Și te-oi săruta | 
Fă-te sănătâsă,. „Şi-oi fi.tot.a mea . 
Că mie nu 'mi pasă ! - Plesniţi-ar fierea | 

CUCULEȚUL | 
  

Cules din gura lăutarului Stancu I6n din Cucucţi (Teleorman) de Chr. „Tapu- 

Acesta balada se asemănă întru cât-va cu balada <Cucul şi Turturica» din co- 

lecţia lui V. Alexandri pag. 7 sq. - : 

Flore ismă cr€ţă, 35- Mai frumos. cânta, 

Joi de -dimincţă, Ă - Din gură'! grăia: 

Pe rouă pe ceâţă, | —. Ba, suroro, ba ! 

Cu roua în.picere, - Cât sunt vara flori, . - 

$ Cu ceaţa'n sprincene,-  - Tâte mi sunt sori! - 

Mi-ai plecat la flori. Mi-apucă la vie, 
Trei fete surori  -: _- qo Fata mijlocie 

Ceru).s'a 'norat, : Tot să;nu mal vie. 

. Dumnedeii mi-a dat a Din gură 'mi striga, 

10 D'o plâie şi-un vânt, , Pe cucu chema: 

Ceaţă pe pământ. : E 43 -—. Cuculeţule, 

Ele-a rătăcit Mititelule, 

Şi n'a audit _- A „ Gingăşelule, 

Nici câlne lătrând, .-  . : . - Limbă, roşi6ră,, 

13.Nici cocoş cântând, : 1. la-mă *n haripidre; 

Nici popă: tocând, 50 Scâte-m& la ţară 

Nici cioban hăind, Să-ţi fii „verişoră. 

Oile: pornind, .. - - Cucul mi-audia, 

Dr cucul cântând. - | Mat sus se. sălta, -. - 

20 Fata cea mat mare, ._. “Mai “frumos cânta, 

Mi-apucă la. vale, . 55 Din gură grăa: 

Pin -sloiuri de munte, .. e —.Ba, văruică, ba! 

Pin tufe mărunte. Cât sunt vara pere 

Din gură striga, - . Tote, mi sunt vere....., 

25 Pe cucu chema: * - . Fata cea mai mică 

— Cuculeţule, . 60 Mi-apucă la.luncă,. ._. 

Mititelule, . i . Tot ca-0 'haiducă, - 

Eşti mic la făcut, . - | Unde cucu cântă. 

Mare la cuvint, Din gură 'mi striga, 

30 Limba roşioră, - Da „. Pe cucu .chema:.. : 

la-mă& ?n haripidre, ! 65 — Cuculeţule,. . 

Scote-mă la-ţară. - .: __ „Mititelule, 

“Cucul mi-audia, .. . „Frumuşelule, 

Mai sus se sălta, : „Gingăşelule,
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Limbă roşioră, 
7o la-mă *n haripidre, 

Scâte-mă la ţară,. 
Să-ţi fii soţioră. . 
Cucul mi-audia, 
Mai jos se lăsa, - . 

75 Mai frumos cânta - . 
Şin hăripi mi-o lua, . 
La ţară-o scotea, : 
La măsa-o ducea... . 
Măsa mi-l vedea 

„So Şi mi-l ușuia, 

Şi sburăturea. 
Fata. că-l striga: 

„_— Mamă, mama mea,. 
Nu mi-l uşui, 

85 Nu mi-l sburături, 
Şi mi-l bagă'n casă 
Şil pune.la masă 
Şi dă-i să mănânce. 
Şi dă-i mied de nucă, 

go Să nu se mai ducă, - 
Flore usturoi, 

_Să şadă la noi! 

CANTECUL ŞERPELUI - 
  

Cules de Chr. Tapu din gura lăutarului Dumitru Văleanu din Roşiorii de Vede. 
A se vedea varianta modificată din colecţia d-lui G. Dem. Teodorescu pag. 144 

sqq şi «Balaurul» din colecţia lui V. Alexandri pag. 11 sqqg. ia 

Ţipă'mi vere, ţipă'mi dragă, 
-"Țipă inima de'mi secă, 
-“Țipă fiă din' maica lui, 
"Şi mă-sa că-I-dăruta, 

"5 Şi averi şi moşii, 
Ii dăruia şi hoţii: | 
Măsa din gură-i striga,. 
Cu cuvântu-l blestema: | 
— Culcă-mi-te, lulă-mi-te, 

10- Pui de 'şerpe sugă-mi-te, 
De supt talpa casit nostre.: 
tunci copilul năştia ; * 

Când copilul că năştia, 
Şi şerpele că năştia 

15 Se făcea copil dun an; 
Se făcea şi şerpe dun an, 
Creştea copilu de trei ani, 
Se făcea şi şerpe de trei any: 
Când împovirnea pe dece, 

20 $Şerpele de supt. cas'işia; 
Câmpului se dălungia, .. 
La câmp vere, la câmpie 
Unde fir de iarbă nu e, 

« Numai: dalbă colilie  - 
25 Câptă'ntre sântă Mărie, . 

Şerpele pe copil Paştepta,. 
Dar băiatu' ce'mi făcea ? 

“La maică-sa 'se ducea .: 
Şi din gură că-i grăia: 

30 — Maică, mătculiţă mea, 
D'ai cal bun de călărie, 
Să mă duc în călătorie. 
Să'mi dai sabia ŞI puşca.: 

„Și buzduganu de la tatca, 

D.. 

-35 Că ei o să m& duc 
Unde tu m'al rânduit. 
lar maică-sa audia,.. 
Niam că -lut-nu-i spunea, 
Până. el se n&căjia - 

40 Şi din gură că-i dicea: 
— Maică, măiculiţa. mea, 
Eu asâră mi-am visat 
Cajsă-ţi sug. ţiţica”ta, 
C'atuncia n'0Y mai :pleca, 

45 Pe supt talpa casii so sup, 
C'atunci, mamă, nu mă mai duc, 
Mamă-sa când audia - 
La talpa casil mergea. 
Dar voinicu'ce'mi făcea ? 

50 El talpa mi-o ridica, - 
Cu mâna talpa ţinea, 
Ţiţa supt talpă-o băga,. 

- Talpa pe ţiță-o lăsa. 
Mă-sa începea d'a răcnia 

i 55 Şi din gură-i cuvirta : 
„—Eă, maică, când te-ar făcut 
„Averi mari ţi-am: dăruit, 
Trei dile tu că mi-ai plâns 
Tu din gură :n'ai tăcut, | 

6o Maică, eii te-am blestemat 
De şerpe să fii mâncat: 

„ — Culcă-mi-te, lulă-mi-te, 
Pui de şerpe sugă-mi-te, 
De supt talpa casit nostre. 

» 65 Când tu maică,-at tăcur 
Atunci ei te-am. şi născut, 
Dară, măsa ce'mi făcea? 

 Țiţa de supt talpă-o scotea
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Şi'n pod, măre se urca, 
7o Armele lui tată-săi lua 

Si lui că i le dăruia. 
Puşca şi sabia 
La brâu le încrucia, 
Şi pe cal încăleca, 

75 Drumului se dălungia, 
In mijlocul câmpului ieşia, 
Şerpele că'! aştepta. 
-Când el ochii'şi arunca, 
Vedea ochii şerpelui, 

So Ştii ca para focului, 
Din gură văpăi lăsând 
Şi din câdă tot plesnind. . . 
Voinicelul că'l vedea, 

Bătea calul şi silea, 

83 Şerpele că'l ajungea. - 

Ochik 'ndărăt 'şi-aruncă 

Vedea capul şerpelui 

La chisiţa: calului. 

_Votnicu dacă vedea, 
go Calul în loc că'şi oprea 

Şi şerpelui că grăia : 

— Măi, proclete dumneata, 

Ce m'alergi-în fuga mare, 

Nu'mi dai drumu la cărare. 

-: 95 — ME, volnice, voinicel, 

Tu eşti rânduit al mei, 

De când erai mititel; 

Maică-ta te-a blestemat, - 

De când ereai nefătat. 

100 Descruceşte-ţi armele, 

Să'ți îmbuc ciotnele -- 

- Armele nu descrucişa, ; 

Procletu că'l îmbuca, 

Pân'la _brâi că! înghiţia; 

105 De la brâă nu mai putea. 

Sta armele "ncrucişate 

- Şi la şale şi la spate, 

Voinicelul se văita,: 

_ Calul luk că. rincheza, 

ro Din: picidre tropăia, 

Nimenia nulaudia. 

Când ochii că'şi arunca, . 

Tare .venia şi sosla : = 

Cel voinic .din- Ciobârcie 

115 Cu paloşiu de mischie, . 

P'un cal galben conteşat. 

- Coma '% bate genunchile, 

lar coda călcâiele, 

"Şi mai trage-un poJar verde, 

120 De vedi, urma i se. .pierde. 

| Când în dreptu lor venia 

Pe băiat că mi-l lua, 

Şi la mă-sa că-l ducea. 

Procletu 'aşa'mi striga : 
125 — Cel vitez din Ciobircie, 

-Cu paloşu de mischie, ..: 
__ Ta armele Pcest volnicel, 
„Ca să'l îngiţ frumuşel, ” 

Şi ţi-oi fi-vr'un norocel, 
130 Că e rânduitul mei - 
"De când:era mititel, .. 

Maică-sa Pa blestemat 
„De când era nefătat. 

- Woinicul din Ciobircie, 
135 Cu paloşu de mischie, 

Sta în loc şi.se gândea 
Ce noroc lui o să-i dea? 
Că dacă armele i le-o lua, 
LPo înghiţi şi pe el tot aşa: 

140 Voinicu din şerpe striga : 

— Măi voinic din Ciobircie 

Cu paloşu de mischie, 
Omoră tu pe ăsta, 
Delungeşte-mi viaţa, 

145 Că ţi-oi fi frate pen'la morte, 

De tine nu m'oi desparte. 

Unde voinicu audia, , 

- - Sta în loc, se mai gândea. 

—. Cată, f...% mumă-sa, 

150 Asta o.să fie aşa. - 

Procletu, când audia, . - 

Aşa din sură striga: 
-— Măi voinic din Ciobircie, - 

“Cu paloşu de mischie, 

155 Bate-ţi murgu,. ” 

Ţine-ţi drumu, | 

Că p'acesta Poi lăsa, 

“După tine m'ollua,.. 

Giaba: de viaţa ta. 

160 Ăl voinicel. se gândia, 
Şi din gură că dicea: 

Măi, proclete d-ta, 

"la cască-ţi tu guriţa, ;.. 

"Ca să tai eii a curea. . 

165 Să nwţi stric vre-o măsea. 

Când procletu gura căsca, 

“  Paloşu.că'l aşeda, 

Până'n codă "| sfâşia. - 

Pe voinicel căl lua, 

170 La tirlaşlui că'l ducea, 

Lapte. dulce că -mulgea, 

Pe voinic călimbăia; 

Fraţi de cruce se prindea, 

De proclet că mi- scăpa. 

185 1 voinic din Ciobircie 

Cu paloşu de mischie 

„Şi alt copil mi-oi tăcea, 

Tot: aşa Pol rânduia,
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ă-siă că 'mi-X dicea:. - - De-o păţi mai grei, nu aşa. | 
EI a oa a Dar mal bine maică-mea 

„ Pe mine m'ai dăruit | Să-ţi scurtez ei viaţa | 
180 La'procletu veninat, - - - 190 Paloşu frati-săi lua, 

st voinicel :m'a scăpat. o Şi unde odată că mi-şi da, 
De tine este păcat, | In două că mi-o făcea, 
Ca să te mat las în plac. ă Cu frate-seii că pleca. 

-- Tu eşti maică tinerea, 

. 

  

„CANTECUL ŞERPOICEI. 

(VARIANTA) 

Cules din gura lăutarului Anghel Cambrea din Sacelu—Gorj' de Chr. Tapu. * 

'FOle verde-a macului, . — -Stăpâne, stăpene—al meii 
La inima câmpului, : Cum să nu m& sperit ei? 
La vEntra pământului, Si Uită-te 'n naintea 'ta 
Nu ştii rada sorelui, . 40 La inima cămpului, 

5 Ori e ochiu şarpeluj,: -  Laventra pământului, 
Şarpelui păgânului, - i Vedi că-i rada sorelui, R 

Mat mare procletului? „Ori e ochiu şarpelui 
„Fie verde siminic, Şarpelui, E 

| Că mi-a'nghiţit bun voinic, .. 45. Procletului ? 
10 De tre! dile l'a 'nghiţit, Foie verde siminic, 

Trupşoru i-a putredit, | - Şi “mi-a 'nghiţit d'un voinic, 
Sufletu nu i-a ieşit ; Na " Numa! pâte acum nimic, 
Și murgu stă priponit,. „Și murgu "Y stă priponit. . 
Şi pămentu Pa pirlit. „50 Jumătate Pa "'nghiţit, - „15 Săracu bietu voinic, „Dar jumătate nu'l pâte 
Nu “mal pâte-acum nimic! De curele 'ncrucişate, . El bine să r&sucia, - » De cuțite simcelate, i Şi peste: câmp se uita, 55 De un mănunchi de săbiore, Şi-un voinic că mi-Şi-vedea, La stânga la supţidră. | 20 Tot călare că 'mi venta, „* Dar voinicu se uita Un voinic Grtomănos . Şi 'ntr'un adevăr vedea, Cun cojoc mare lăţos, . Jos după murgu se da Cu cisme de capră sterpă Şi bine 'nchingă 7] strângea, De septe ant nefătată,  -. Go Și din gură "1 întreba: 25 Dar el măre că 'mi venita,  —Poţi tu “murgule să ţii Şi nimic nu mi-şi vedea, ... ID)i- de vară 
Murgul i se speria 

„Cu câtiin cap că nu'l da. 
Dar voinicu ce dicea ? 

PenE 'n seară, 
„ Cu vorba să .te-mângâi: - | „.65.Nebăut şi; nemâncat, 30 El calului că-i vorbia: - - Numa pe câmp alergat? — O d'ale murguţu .meiă. — Nu e:vola murgului, Ce mi-eşti dat de Dumnedei, Ci voia stăpânului. Eă pe tin' de când te-am luat, Strânge-mă& n chingă mai bine Aşa nu. te-al: speriat. 70 Şi aruncă-te, tu, pe mine. 35 Dar murgu atunci vorbia, EI pe murgu 'ncăleca Şi din gură că-i grăia ; - Tărcol câmpului că-i da,



“GANTEGUL ŞERPOICEI OO 9 

PenE murgu "nfierbenta. 
El da dreptu că mergea . 

75 Și la şarpe năvălea. 
Săbidra mi-o trăgea . 
Şi pe şarpe că'l lovia; 
De două deşte 1] crunta. 
Şarpele se necăjfa 

80 Şi din gur' atunci grăia: 
O d'alei tintr de Jele 
Scurtate 's dilele tele! 
Bate-ţi murgu, 
Ţine-ţi drumu, . | 

85 Căst votnic mi-e rânduit, 
De când era copil mic. 
Ei puişor mic eream, 
Supt talpa casi şedeam. 
E! la ţita mă-sil erea - 

go Și de ţiță co muşca, 
Şi maica-sa'l blestema: 
— Suge-ţi maică ţiţele, 
Sugă-ţi şerpil sângele. 

_ Maica-sa Va rânduit 
95 Şi el singur a venit; 

- Lasă-mă ca să'l mânânc, 
Că de-o! sta: 
M'oi mânia, 
P'ă! din gur' oi strănuta, - 

100 Şi după tin' m'oi lua, 
"Nică în pământ nai scăpa, | 
Pân' te-oi trece Dunărea !: 
Dar voinicu ce 'mi facea? 
Vorba 'n seamă-n'o băga, 

105 Murgu bine" "nfierbânta 
- Şi iar la şarpe mergea, . 

Şi cu sabia "1 lovia, 
Şi d'o şchi6pă mi-l crunta.. 
Şarpele să necăjia, 
P'ăl din gură'l strănuta, 
Pe poiană !] lepăda, 
Dup'ăl calare se lua. 
Şi mi-l gonia cel gonia, 

Până murgu-i ostenia. 
115 Dară murgu ce'mi făcea? 

Dacă vedea şi vedea 

Că el frate ostenia, . 
"Lui stăpână-seil grăia : 

— O d'ale stăpâne—almeă, 

120 Ce mi-eşti dat de Dumnedeii, 

-  Bagă mâna ?n pozinar, - - 
Scâte iască şi aminar, 

Şi at să dăm foc câmpului 

La vântra pământului ; 

125 De trei părţi ” 

Cu rame verdi,-' 
De o parte - 
Cu uscate, . 

“Ca să-f sară ochi! 'ndată; 
130 'Ne prinde bălă6na, 
i ne scurteză viaţa, 

“Mâna ?n pozinar băga, 
„ lască şi amînar scotea, 

Şi toc câmpului că-i da; 
135 De trei părți 

Cu lemne verdi, 
Şi d'o parte 
Cu uscate, : . 
Și aci " săria ochii "'ndată. 

140 Şi de şarpe că 'mi.scăpa, 
Pe câmp înapoi o lua, 
Şi la voinicu 'mi mergea, 
Pe câmp trântit îl găsia, 
Jos după murgu să da, 

145 Şi.pe braţe că "lua, 
„Și la o 'baltă ”1 ducea, 

Bine de bale "i spăla, 
Şi lângă el jos şedea 

„„Penă se desmeticea. 
150 Fraţi de cruce să făcea; 

i pe cai încăleca, 
| &, către casă pleca; 

i mergea la el acasă 
Şi 'mi striga frumos'la portă: . 

155 — Maică măiculiţă, - : 
Ea. ieşi până afară, 

-:* Cam venit ei iară, _ - 
C'am plecat singur d'aici 
Şi acum venim doi voinici. - 

160. Maică-sa afară işia, 
- -. Si perta le-o descuia; 

Nici bună diua.nu'”! da 
Penă& când o judeca: - 

» —! Maică, mălculița mea, 
165 Te văd că eşti tinerea; . 

i mi-e c'al păcătui, 
- Si. mai faci 'vr'unul ca mine, 

” Şi. o petrece ca şi mine, 
Şi atunci maică” nu e:bine, 

17o Că pe min' 'm'ai orîndit 
De când am fost copil mic; 

Cum, maică, m'ai .orîndit, 
Aşa, maică, .am petrecut! 

ME plătii cu cântecu 
175 Ca lupu cu treapetu, 

. > Venătoru-l întâlneste, 
Dă. pielea şi să plăteşte. 

> o.
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CÂNTECUL ŞERPELUI 
  

„2 (VARIANTA) 

(Gorju). ” , | 

La inima câmpului, : 
La vântra pămentului,: | 
Unde fir de iarbă nue. 
Numai d'albă colilie, 

5 Nu ştii ochii şerpelui,- - 
Ori .e rada's6relui? - - 
Nu e rada .srelui, 
Ci sunt ochii. şerpelui, . 
Frunzuliţă siminic, : 

10 Că mi-a. înghiţit dun voinic, 
Jumătate-Pa înghiţit, - 
Jumătate nu mil pote, 
Tot de arme ferecate,. 

„ De cuțite ascuţite, -: 
15 De pistâle ghintuite. - 

De 3 dile.la înghiţit, - 
-- Trupul .nu:i-a putredit,: 

Al din gura şerpelul 
„_ Puţintel că .se 'ntorcea, 
„20 Ochii la vale arunca, 

_D'un voinicel că vedea; 
"EL din gură .că'mi dicea: 

“ —D'un voinicel ortoman, 
P'ăl cal bun şi dobrogean, 

25 Cu cisme de capră sterpă 
De 7-ani nefătată.. . 
Cel din gura -şerpelui dicea: 

... — MăI voinice ortoman, 
P'ăl cal bun şi dobrogean, 

30 Invălue mâna "n basma, “ 
Bagă mâna sub manta, 
Şi ia săbidra mea, .. : 

"Şi "mi taie balaâna, 
__De."mi mai lungeşte . viaţa. 
35 Demnă tu pe murgul tăi, 

- Demnă-l,. demnă-l, nu te teme, 
Că m'a 'nghiţit ea pe mine, 
Nu te mănâncă :ea pe tine ; 

„Să ?mY fi frate: pân la morte. 
40 Da ăl voinicel ortoman 

Din guriţa lui dicea: 
— Săbicră ca a ta 
Parcă e mai bună a mea; 

Audit de Chr. Tapu din gura lui Gheorghe Porumbescu din comuna „Novaci 

“Dar ăl voinicel ortoman, 
45 P'ăl cal bun şi dobrogean. 

Murgului.că mi-! dicea, 
Balaona că o ochea, 
Odată se poticnea, 

- Cu cât în cap că nu'l da; 
so Dar ăl voinicei ortoman, 

Pă'l cal bun şi dobrogean 
Cu murgul lui că vorbia ; 
—D'aolelei murguţ al mei, 
Fruenzuliță Je.spanac, . 

55 Pe tine de când te-am luat | 
Asta nu mis'a *ntâmplat. 
Că, când eti.te-âm cumpărat, 
Ce-a cerut pe tine-am dat. 
Dar. ăl voinicel ortoman 

60 Cu murgul lui că: vorbea : 
„_—PD'aoleo murguț al mei, 
Putea-vei tu ca să fugi 
Trei 'dile şi trei nopţi, 
Numai pe câmp alergat, 

- 65; Nebăut şi nemâncat ? 
„- Dară'murgu-aşa 'mi dicea: 

— Nu e voia murgului, 
Ci voia stăpânului; 

Ia strânge-mă în trei chingi bine 
| "70 Şi tu încalecă pe mine, 

Şi tu să te ţii mai bine, 
Să nu r&mâi fără de 'tine. 

„_Dară murgu c'alerga 
Tot trei dile. şi trei nopți, 

75 Şi la şerpe că 'mi venia 
„-Puţintel. că mi-l tăia, - 
„„Numat-d'o palmă 71 tăta ;: 

„* Dar şerpele aşa "mi dicea: 
-— Măi voinice Dumnea-ta, 

so Bateţi murgu, ţine-ţi drumu, 
Că de-oi sta 

 M'ol mânia,.: 
P'ăsta loi strănuta - | 
„Cât dă voinic cu stânga, 

85 Şi dupe tine moi lua, | 
Nici în pământ n'oY scăpa ;
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Până-ot trece Dunărea |! . 
C'ăsta mi-a fost rânduit 
De când a fost copil mic; 
Mumă-sa Pa blestemat, 
Din picior la legănat, 
Din gură Va blestemat: 
"— Suge-ţi maică ţiţele, 

95 

1009 

110 

Sugă-ţi şerpii sângele. - 
Dar ăl vornic ortoman 
Măre, şi de al doilea 
Cu murgu lui că 'mi vorbia: 
— Putea-vei tu ca să 'mifugi . 
Trei dile şi treinopţi,-. 
Numai pe câmp alergat, 
Nebăut şi nemâncat? | 
Dară murgu aşa 'mi dicea: 
— Nu e voia murguluji, 
Ci voia stăpânului, - - 
la stringe-măn trei chingi bine, 

i tu încalecă pe mine, - 
Şi tu să te ţii mai bine; 

Să nu remăi fără tine. - 
El măre, că 'ncăleca, 
Şi pe câmp că 'mi alerga 

Nebăut şi nemâncat,. - 

Numai pe câmp alergat. 
_Mă&re, şi deal doilea 
Voinic la şerpe mergea, 

115 Odată murgu repedia, 

Mâna la spate punea, 
Frumos. paloş că scotea, 

Pă. mischiă că mi-l trăgea, 

Frumos ca laptele "1 făcea, 

120 Capul şerpelui că ?1 lua. 

125 Cu murgul lui că 'mi vorbia, - 

Dar ăl voinic ortoman,, 
P'ăl cal bun şi ortoman, 

Indărăt că se "'ntorcea, . 

Şi la fugă că mi-o.lua, 

Indărăt. când se uita. -- 

—La chişiţa murgului, 

Este capul şerpelui. - 

Dar - voinicul aşa 'mi dicea;: 

130 —P'alelei murguţu mei, 

Oi mai fi ştiind tu ceva; 

Mi-a sosit balaona  -.. 

Şi mi-a scurtat și viața. 

Dară “murgu ce'mi dicea: 

__Cu uscate, 

135 —Măi voinice Dumnea-ta,. 
Bagă mâna n pozînar, | 
Scâte Yască și amînar 
Şi dă foc câmpului, 
Pă trei părți ! 

140 Cu lemne verdi, 
P'altă parte 

-Ca să-i sară ochii "ndată. 
* Dar voinicel ?mi dicea : 

145 —Hei murgule, 
Indemnă la pas 
La trestia uscată, 
Unde mai scăpât odată. 
Indărăt când se uita 

150 Foc câmpului 'că da, 
Şi ochii: îndată: că-i sărea. 
Dar ăl voinic ce:''mi făcea? 
indărăt că se 'ntorcea, 
Şi-acolo că "mi-ş mergea - 

155 La ăl din gura şârpelui. 
EL frumos că mi-l lua, 

* La o tântână ''mi mergea, 
Şi de bale că "1 spăla; 
Săbiile:le punea, -: „: 

160 Chip de cruce le făcea. 
Fraţi de cruce se. prindea, 
Şi pe cal încăleca, -. 

Drumul: la: maică-sa. 7] lua, 

La maică-sa că "mi mergea, 
165 El din:gură n'o trezia : 

—-Frunduliţă siminic . 
Avut'ai d'un copil mic? 
—Am avut şi Pam, pierdut, 
“De când era copil mic. 

170 Dar voinicul ce 'mi dicea ? 
— Maică, măiculița mea, 
Ei te văd cam tinerea; 
Maică ai mai păcătui -: .- 

Şi-ot mai face unu-ca mine, 

173 De o pătimi tot ca “mine. 

Voinicelul ce 'mi făcea ? 

" Mâna la spate punea, 

' Paioşul că mi-l scotea, - 
Capul maică-si că'l-lua; 

- 180 Mergea trupul şovăind - 

Şi cupul bolborisind,: - - 

Nu ştii ce dracu dicend!
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CÂNTECUL ŞERPELUI 
  

(VARIANTA) 

Auzit dela 1. Ciocârlia Novaci, (Gorj) de Christea N. Ţapu. 

La mijlocul câmpului, 
" „La vântra pământului, |. 

- Nu.şcii ochit şarpelui, 
Sai e. mura. câmpului? 

5 —lun. şerpe mare înflorit, 
Ce un voinic a înghiţit; 
Jumătate Pa. înghiţit, 
Jumătate nu-l. ma! pâte, 
Că-i de arme ferecate. - 

10 Sufletul nu-i-a eşit 
ŞI trupu "i-a putredit. 

„El pe câmp că să uita, 
Un voinic că :mi'şi vedea, 

Şi din gură aşa-l dicea: 
15 —Măl voinice Dumneata, - 

Bagă mâna sub manta, - 
Şi scâte .sabia mea, 
Şi. tate balaâna, : 
Şi-mi. ma! lungeşte viaţa. 

20 Cel.voinic îl. răspundea : 
—Că „sabie ca a ta | 
Pâte 'este şi a mea, 
P6te mai, bună ceva. 
Dar şerpele ce-mi dicea : 

25 —Măr. voinice Yortomane, 
Bate murgu, | A 
Ţine drumu, | 
Că de oiii sta, m'oiii mânia, 

„Pe ăsta l-oi străfiga, 
30 După tin' că m'oi lua 

Zi de.vară .. 
Până ?n seră, 
Nebăut 
Şi nemâncat, 

35 Că ăsta l-a dăniit 
De când a fost copil mic, 
Cu-un piclor l'a legănat, 

50 
“La fugă nu. te-am cercat. 

40 

45 

Cu gura Pa blestemat: 
„—Suge maică ţiţele, 
Sugă-ţi şerpii sângele. 
Voinic.nu s'astâmpăra, : 
Cu sabia în şarpe. da, 
Şarpele. să-nfuria, 
P'ăl din gură străfiga, 
Care slobod, cum era, 

“După votnic că se lua, 
Care murgului zicea : 

» : —Murgule, de când te-am luăt, 
De cal bun şi lăudat, . - 
Ce-a cerut pe tine-am dat, 

55 

60 

„05 

70 

—Strânge-mă în chingă bine. 
Şi-ncalecă tu pe mine, : 
Să te port puţin şi.bine, 
El pe cal încăleca 
Şi pe câmp că se chitea, 
Şin dărăt că se uita, 

„Şi din gură-aşa zicea : 
—Mai ştii, murgule, ce-va 
'Ne-ajunge -bala6na. 
:lară murgu r&spundea : 
—Bagă mâna'n pozinar, 
Scâte iască şi amnar, 
Şi dă foc câmpului, 
De trei părți cu lemne verzi, - 
Şi de-o parte cu uscate, 
Să ardă cele verzi tote, 
Să-i sară ochit îndată. 
Voinicu îl asculta, 
De-o trestie vedea, 
La cea trestie. mergea, 
-Foc în trestie punea, 

- Ochii şearpelui săria.
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SOARELE ŞI LUNA. 

Cules de Christea N. 
Alexandria. 

A se vedea G. Dem, Theodorescu legenda Sârele şi Luna pag. 410 sq şi colecţia de 
poesii! pop. a lui V, Alexandri pag. 27 sq. ldem varianta modificata .din-colecţ. d-lui 
Miron Pompiliu :. I6n Bradu şi Ssoru-sa pag, 32-43, : 

Ţapu din gura lăutarului Gheorghe Ilie Stânga: din 

Foe verde salbă mâle, - 
P'ăl buhaz de mare, 
Spre s6re răsare, . 
P'în ceale resmicele, 

5 P'in cealeargele, 
Mi-este-o argeluţă, 
Mică de nimică,, 

- Cu uşi de sipică, 
Cu feresti de sticlă, 

10 Cu r&sboiii de fer, 
- Cu spate de oţel, . 

" Ţese lanan el - 
-. Pânză de mătase, 

Lui Sore cămaşă ; 
15 Fir şi ibrişim . 

Lui Sore zăbun,. 
Postav de cel bun. 
lana că ţesea,: 
S6re că umbla . 

20 Tot ca să.se'nsore ; 
Umbla mândrul. sâre, 

- Să -vedi-nouă ai, 
Tot pe nouă cai; 

- Cinci a clumpăvit, 
25 Patru. I-a spetit, . 

“Şi el. n'a găsit 
“ Potrimnică "n lume, 
Samene cu el: 
“La lana mergea, - 

30 Aşte-deii că- Yda,. 
lana”! mulțumea, 
S6re că-l striga : 
'Tese, lană, ţese, E 
Te cam chindiseşte, 

35 Şi te cam. găteşte,. 
Să ne logodim, 
“Că ne potrivim ; 
Că ei mi-am umblat . 
Lumea'n lung şi "n lat, 

"40 Să vedi, nouă af, 

a: | 

“Tot pe nouă cai. 
Cinci Y-am clumpăvit, 
Patru f-am spetit, 

„Şi ei n'am găsit 
45 *Potrimnică?n lume, 

Samene cu tine. 
— Sere luminate, 
Trup făr'de păcate, 

- Unde s'a vădut. 
5o. Şi s'a audit, 

Să ia sor” pe frate, 
In lume n'aibă- parte, 
Şi frate pe sor', . 

“În lume n'aibă-dor!. 
„55 Aleil. s6re luminate, 

-Trupşorel făr'-de-păcate, . 
Decă eşti. vr'un .vitez 
Și. nu ţi-e dăii necaz, 
Să'mi faci scară. de fer 

- 60 Cu tălpici de oţel, . - 
Pân'la *'naltul cer, 

La bun. Dumnedei. : 
Noi să ne'ntrebăm, - 
Şi să ne "'ndrumăm -: 

„65 Şi la Moş Crăciun, - 
- Că e. mai betrân, -- 
Şi la Moş Adam. 
„Pravila o citi, 
De s'o "'nemeri,. 

- 7o Şi de s'o- cădea, 
Noi că ne-om lua. . 

_S6rele cum -mi-audia, - 
„Voia lani că'mplinia,. 
Biciu că'l lua, 

75: Odată'mi plesnia, 
Scară. că'mi. făcea, 

„. Scară, vedi,de fier, 

“Tălpici de oţel, 
Pen la 'naltu cer. 

" 8o Iana c'o vedea,



14 - S6RELE 

De mână'l lua, 
Pe scară'mi sula, 
La cer ajungea. 
Dumnedeii cum îi vedea, 

85 Spatele lor întorcea, 
Şi din ochi lacrămi vărsa. 
Iana atuncia striga: . 
— Domne, m milostive: | 
Unde s'a vădut 

90 Și s'a pomenit | 
să ia: sor' pe frate,. 
Să facă păcate, | 

In lume n'albă parte, 
i frate pe sor”, 

95 Naibe n lume do? 

D-deu dicea : : 
— Tano, 
Simziano, ai 
*Nainte plecați, 

100 Acolo:să daţi : 
De moşu Crăciun, 
Că e mai: bătrân, . a 
Ştie de „demult, 
Unde s'a vedut - 

105 Şi s'a pomenit. 
De mână "1 lua, -- 
"'Nainte mergea, 
Moş-Crăciun, cum îi: vedea, 

. Spatele lor întorcea, 
110 Şi din ochi lacrămi vărsa.. 

La el'când ajungea > 
lana: că-i striga: 
— Abrel moş Grăciun;: 
Că eşti mai bătrân, 

115 Unde s'a v&dut 
- Şi sa pomenit. ! 

Să ia sor' pe frate, 
Să facă păcate, - 
In lume n'aibă parte?! 

120 Moş Crăciun că. le grăia : 
— Jano, 
“Simziano, 

- "Nainte ilecaţi, 
Pe drum întrebaţi 

125 De moşul Adam, :. 
Că e mai bătrân, - - 
Ştie 'de demult; 
Şi la el că: sunt. 
Cheile Raiului - 

-130 Şi ale Iadului. ' | 
Pe el înainte ?l da -- 
Acolo, frate, ajungea, 
Adam mi-l vedea, 
De mână-i lua A 

135. Şi 'n lad că-i băga." 

ŞI LUNA 

In Iad ei ce vedea? 
Nişte pomi. pârliți, 
Şi ?n cei pomi pârliţi 

140 Î Nişte păsărele 
| Stati la cuiburele; 
Unde-mi ciripesc, 

" Parcă-te jelesc : 
— Vai de noi, de noi, 

145 De părinţiă noştri, 
N'aii la ce muri, 

“Wat la ce trăi, 
„Când ei. or inuri, 
N'ai. unde veni ! 

150 Sorele 'ntreba - 
Şi se minuna. 
Adam tălmăcea ; 
— Copiii a murit 
Toţi negrijiţi 

155 Şi nespovediţi, - . 
Asta o să 'mi fie! | 
Sorele ce 'mi făcea? -: 
El nu se pocăia, : 
Tot dicea so ia, 

160 EI, pe soru-sa: 
Adam ce'făcea? 
Inainte-i ducea. 
Şi ce mai vedea ? 
Nişte mese strânse, 

163 şi făclii tot stinse, 
1 pahare seci, - 

i 6menii negri. 
“Moş Adam dicea : 
— Sore luminate, 

170 Trup făr'de păcate, 
- * Pomană-ai făcut 

Şi r&i ţi-a părut. 
Înainte-i ducea, 
Dar ce mai vedea? 

„175 O văcuţă slabă, 
Uscată şi slabă, 
"Păştea livedi: verdi, 
Şi bea ape reci, 
Şi cădea de slabă. 

180 Sore că 'ntreba, 
Adam răspundea 3 
— S6re luminate, 
Trup făr': de păcate, 
O vacă al avut 

„185 ŞI- -o-aă dăruit 
Şi r&u ţi-a părut, 
Din lad îi scotea 
Şi? n Raiii căi băga: 
Da 'n Raiii ce vedea ? - 

190 Nişte pomi înfloriță; - 
ŞI n cei pomi înfloriţi, i



195 

200 

205 

210 

Nişte păsărele 
Ingână ?n: versurele.! 
Din gură "mi striga : 
— Ferice de noi, 
De părinţii noştri; 
Aii la ce trăi, 
Ai la ce muri! 

„IX, când or muri, 
Ati unde veni. 
Sore că ?ntreba, 
Adam răspundea: * 
— Sore luminate, 
Trup făr' de păcate, 
Copiii a murit 
Grijiţi, spovediţi, 
ȘI toți 'prohodiţi. 
Dar sore ce făcea ? 
Frate, nu se pocăia, 
Tot dicea să ia 
El pe soru-sa, 
Adam ce făcea? 
Din rai că-l scotea, - 
Drumu că le da, 
P'un pod că mergca; 
lana tot striga: 
— Sore luminate, 
Trup fărde păcate, 
Unde sa vedut 

SORELE ŞI LUNA 15 

220 Şi sa pomenit, | 
Mireasa "nainte, 
Mirele pe urmă? 
Sârele audia,: ....-- 
Inainte-i mergea. . 

223 lana ce'mi făcea? 
In urmă rămânea -. 
Șin gârlă sărea, 
Da şi se'neca,- 
Sorele după - ea, 

230 Dumnedeii îi: vedea,. 
Pe ei nu' răbda,- 
Pe ei că-i făcea 
Doi luceferei,- - 
De te uiţi la ei. 

235 Dar lana cemi făcea: 9. 
Ea ?n sus-că sbura, -: - 

- Pe: sore blstema : 
— Dar'ar Dumnedeii, frate sâre, 
Frate, 'sore, mândre sore, 
Când tu: oi fi la răsărit, 

240 Eă să fii în spre apus ; 
Când oi fi la răsărit, 
“Tu să-fil în spre sfinţit ; ră 
Noi când ne-om întâlni, 

Atunci ne-om.pupa 
245 Şi ne-om săruta j » 

  

SORELE ȘI LUNA ai 

Cules. de Christea N; 

Alexandria. 

Sotmanu de sâre - 
3 puternic mare, 

_Umblă să se 'nsore; 

Vremea k-a venit 

De căsătorit.. 

Si el că mi-şi umblă 

Cred de nou& ani, 

Cred pe nouă cai.. 

- Patru a obosit, 

IO 

15 

Cinci, a ciumpăvit, 

Şi el na găsit | 

Potrivnică” *n lume, 

Să se potrivescă 

Să se nemerescă, 

Papuc din picior, 

Inelu din deşt. 

  

N ARIANT:A) 

Tapu din gura lautarului Gheorghe Ilie Stânga din 

Şi e sa 1ăsăt” 
La nout ârgele.. 

„Este o argeluşă,. 
20 Argea.de marmură, 

Cu” uşa la- vale, 
Cu ferestre "n sore, 

Cu! suluri d'argint, - 

Scripeţi de argint, - a 

25 Pânza-i de mătase i 

Lui sâre cămaşe. - 

"ese, "nchindiseşte 
llena Zimziana 
Demna- florilor, 

” 30 Şia garâfelor. 

țese, 'nchindiseşte 

Şi găităneşte.
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lacă, că 'm!l:venia 
Şoimanu de. s6re, 

35 Pe ea mi-o 'ntreba: 
Ileno :Zimziano, 
Ia scâl, te: găteşte, 
Te 'nsulemeneşte, 
Că eii să te iai, 

40 Că vreme. mi-a venit 
„De căsătorit.  . ... 

- — AY Şolman de sâre,. 
Mult drag frăţiore, 
Eşti puternic mare, . 

45 Unde s'a. vădut, 
Şi sa pomenit. 
Să ia sor! pe frate, . 
Şi frate pe. sor, 
Că.e 'n lume. dor? 

5o De trei ori cuvânt dicea, 
» “EL, frate, nu "nţelegea, 

Din. gură. 'mi grăia: 
—.:Ai Şoiman. de .sore, 
Mult drag frăţiore, 

55 De eşti vr'un viteaz, 
» Tu: mie să 'mi faci ..: 

D'o scară de fier, 
Cute de oţel,.... - 

| Pen” la "'naltu cer, 
„60 Pân' la maica lova . 

Şi la moş Adam, 7 
Tu ca să-i întrebi, 
Tamje ca' să spui 
Şi ţi-o ar&ta,: | 

65 Dacă so cădea, 
Şi ei te-ot lua, 
Ea ce'" potuncia, 

- Ala şi făcea: -. - 
D'o. scară” de fier,. | 

„70 Cuie de oţel, | 
“Pen” la 'naltu cer..-.: : 
Acolo mergea, 
Tamja că spunea ; -. - 

-... Moş Adam audia, . 
75 Barba ?'n gură 'şi lua 

Şi-alt cuvint nu dicea;. -: 
. Cheile 'n: mână lua 
„Şi la raiii cu er mergea, 
„ Raiu îl descula, - 

8o In el căintra. .. 
Dar ei ce'mi vedea?. i | " 

* Făclicre aprinse, 
Mesidre întinse, . 
Păhărele pline; 

85 In jur 'prejur de masă, 

„* Nişte pomişori 
Sunt verdi infloriţi ; 

“Dar pân'crângurele, | 
- Nişte păsărele. | 

go Da nu 's păsărele, 
“Ci sunt copilaşi, 
Mândri îngeraşi, 
Cântă, fericeşte, . 
Părinţii şi-odihneşte: 

95 —— Ferice de noi, 
De părinţii. noştri, 
Când el ne-ati făcut, 
Bine ne-ai grijit;. 
Dacă or muri 

-1oo A cu ce trăi, . - 
Cu ce ne pomeni! 
lară Moş Adam 
Din 'raiii că Yeşia, 
La iad că mergea, 

105 ladu descuia, A 
--" Cu ochii că vedea :. 

Făclidre stinse, 
- Mesi6re strânse 

Păhărele seci ; . 
- 110 'Imprejur de masă. - 

Nişte pomişori, 
„Nu sunt înfloriţi, 
“Negri şi pîrliţă ; | 

lar prin crăngurele - 
1 15 Niste păstrele ; 

Da” nu's păsărele,. 
Ci sunt: copilaşi, 
Sint necreştinaţi. 

- Cântă, 'mi ciripeşte, . 
„2120 Părinţi pedepseşte : 

i... — Val de noi, de nof, 
"De părinţii nostri, 

„ Când ei ne-ai făcut 
“Numai ne-a grijit, - 

125 Dacă or muri 
N'aii la ce veni; : 
Dacă or trăi 
N'ai cu ce trăi. 
Din lad că ieşia 

"130: Şolmanu de sâre, - 
„Mult drag frăţidre; 
Moş Adam' că'l întreba: 
- —Şoimane de sâre, - 

Mult drag frăţidre, 
135 Ce ţi-e că-ţi place, 

Raiul saii Iadul? | 
Şoimanu de sâre, -.: 

. - . Mult drag. frăţire,
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Nimic nu dicea, 
140 Căci şi el ştia, 

Că nu se cădea; 
Alt cuvint că nu 'dicea, 
Indărăt el se'ntorcea 
La soru-sa lleana, 

145 Ileana Zimziana, 
"Pe ea mi-o'nşela;! 
Ca să mi-o ia. 
Ileana Zimzilana, 
Domna florilor 

150 Şi-a garofelor, | 
Ea. frate, cum audia, 
Lui Sore că-i r&spundea ; 
— Şoimane de sore, 
Mult drag frăţidre, 

155 Tu mie să'mi faci, 
Dacă eşti vitez, 
D'un pod peste mare, 
lute şi mat tare; 
La capu de pod 

160 O dalbă mânăstire, 
Fie pomenire, . 
Acolo să ne cunune - 
Amândoi de mână. 
Ea ce poruncia, 

165 EI; frate, făcea, - 
La argea. venia. 
Dar ea ce-mi fâcea 2. 
Din argea Yeşia, 
Dar .nu se gătea, 

170 Mai răi se cernia. 
De mân'o lua. 
Pe pod că mergea; 
Lui de dragă ce-i ierea 
Inainte-i mi-o da, 

175 El în urmă-l rămânea. 
Ea se socotea: 
— De cât soţie fratelui, 

Mai bine cina racului 
Şi potmolu peştelui. 

180 — AY Şoiman de s6re, 
Unde sa vădut 
Mireasa "nainte, 
Mirele pe urmă ? 
C'un cuvint îl înşela, 

185 Ea în urmă r&mânea 
Şi în mare s'arunca; 
Dar ea nu se îneca, 
D-deui nu o răbda ; 
Mrenă pe ea mi-o făcea 

190 Şi pîn mare că ?nota. - 
Şoimanu de s6re, : 
Ault drag frăţiore, 

Indărăt când se uita, 
El pe ea nu mi-o vedea; 

195 lute la sat alerga, . 
Năvâdele le-aducea, 
Şi 'n mare că le băga, 
Pe ea, frate, mi-o prindea 
Şi pe pod'că mi-o scotea. 

200 Şoimanu de sore, 
Mult drag frăţicre, 
EI, frate, n'o cunoştea. 
Năvodele descurca, 
Ea pe pod că rămânea. 

205 Dumnedeii aripi îl făcea 
Şi ?n cer că sbura, 
Din gură 'mi grăia, 
Atunci el c'o:cunoştea : 
— Al Şoiman de sore, 

210 Mult drag frăţiore, 
Că noi ne-om întâlni, 
Când lumea o pieri, 
Tu la răsărit 
Şi et la apus, 

215 Tu la apus 
_Şi ei la răsărit! 
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CANTECUL LUI MANOLE 
  

Cules de Christea Țapu din gura lăvtarului Ion Stan Baluica din Mânăstireni (Vâlcea). 

xandri pag. 186—192, 
A se vedea colecţia d-lui G. Dem. Theodorescu pag. 460 precum și V. Ale- 

Acesta legenda este variantă din sus citatele colecţii. 

Pe Argeş în sus, 
Cam prin cărpiniş 
Şi prin. aluniş, 
Plimbă-mi-se, plimbă 

5 Cei nou& zidari, 
De la Poienari, 
Cu Manole dece, 
Care-i şi întrece. 
EI că se plimba E 

10 Pe Argeş în sus : 
Şi ei căuta 
Loc de mânăstire 
Şi de case bune, 
Facă-şi pomenire. 

15 EX că nu găsta, 
„De geaba umbla. 
Negru Vodă vine 
Cu dalvarii ?n vine, 
Pe-un cal vinecior, 

20 lute la picior. . 
Şi el când venia, 
Măre, se "ntâlnia 
Cu un ctoban 
Intorcând la ot, 

"25 Din fluer cântând 
Oilor la câmp, 
Din caval dicând, 
Oile chemând. 
EI îl întreba: 

30 —Mic de ctobănaş, 
Frumos drăgălaş, 
Intorcând la oi, 
Cântând din fluer, 
Ori tu nai v&dut, 

35 Tot umblând p'aică, : 
D'un zid părăsit 
Şi neisprăvit? 
— Ba ei Pam v&dut, 
Pe el n'am suit, 

40 Din fluer cântând 

Oilor la câmp, 
Şi ei vi'l arăt, 
Dacă mt-oţi plăti 
Şi m'oţi omeni. 

45 Elcă mi-ş mergea, 
Zidul Parăta. 
Negru Vodă ce'mi făcea ? 
D'un căpuţ scotea, 
D'un căpuţ de os, 

56 R&suna frumos. 
Şi el când cânta, 
Lunca.r&suna, 
Zidaril audia 
Şi la el venita 

55 Și Vodă le poruncia: 
—Voi nouă zidari, 
De la Poienari, 
Cu Manole dece, 
Care vă şi 'ntrece, 

Go Vătafi de zidari, 
De la Poienari, 
Peste meşteri mari, 
Vot aici lucraţi 
Şi. eii voii plăti, 

65 Bine-voiă cinsti; 
Dar să'l terminaţi - 
“Din luna lui Marţi. 
El că sapuca 
Şi "mi-l plănuta 

70 Şi ei că zidea; 
lpiua ce zidea, 
Nâptea se surpa. 
Dar ei se gândiră 
Şi să tâlmăciră, 

75 Din lucru stătură, 
„Şi el că se da 

La umbriţă bună, 
Cu garafa ?'n mână, 
Şi el se cinstita, N 

” 30 Manole dicea:
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— Voi nouă zidari, 
De la Poienari, 
Peste meşteri mari, 
Să v& spui ceva, 

85 Că n'avem ce face: 
Prinsre să dăm, 
De. mână ne luăm, - 
Jo de dimineţă, 
Pe rouă, pe ceţă, 

90 Cam pe negureţă, 
Cin *s'o mâneca, 
Sai din zidărese, 
Saii din: tâmplărese, 
Cred cu demâncare, 

95 Voi să mi-o pândiţi, 
Să dormiţi pe renăd, 
Ca să strejuiţi. . 
Să nu v& gândiţi 
Ori a cul va fi, 

100 Chiar să fie a:mea, 
De mână s'o luaţi, 
Pe zid so urcați 
Şi ?n zid so zidiţi,. 
Să nu vă gândiţi! 

105 Cucâna Manoli, 
Ea că se scula, 
Jot de dimineţă, 
Cam pe  negurâţă, 

_Pe rouă, pe ceţă, 
110 Bucătar găsia 

Şi mi-l trimetea,. 
Cred după Rujan, 
Că-i perdut d'un an. 

Acas' l'aducea 
113 Şi jos că'l punea, . 

Din el că tăia, 
Bucate gătia; 
Şi ea că le lua 

“Şi se mâneca, 
120 Joi de dimincţă, 

Cam pe negurcţă, . 

Cu ceţa'n sprincene, 
Cu roua în picere, 

Calea 'n jumătate. - 

22 Când ea mi-ş venia, 

> Manea ce făcea ? 

'Ocheanu 'şi lua, 
La vale *l punea 
Şi el se uita 

130 Și mi-o cunoştea, 
Şi el se ruga: 
2 Dâmne ca un sfint, 
Dă plâte cu vânt, . 

Ce n'a fost.de mult! | 

135 Ea s'o *nfricoşa, 

. Fuga că mi-o da, 
Mi-o aluneca, 
Bucate o vărsa, 
Și mi-o întârdia ; 

140 Alta mi-o sosi, : 
De cum aş gândi!! 
Ea ce mi-ş făcea? 
'Napoi se "'ntorcea, 
Alte bucate 'ncărca 

145 Şi iarăși pleca. 
Manea ce'mi făcea? - 
lară se uita, 
lară mi-o vedea 
Și mi-o cunoştea 

150 Şi, far se ruga: | 
- —: Domne ca un sfint, 
Credut la cuvint, 
Prea m&€ rog de mult, 
Că ei sunt plerdut, 

155 Că ei m'am greşit, - 
Prinsore-am făcut. 

„Mic bălăurel 
'Nainte să-i scoţi, 
Intins peste drum, 

160 Cred în calea ei; 
Ea că lo vedea 
Şi s'o "nfricoşa, 
Pe fugă s'o lua 
Şi s'o 'mpiedica, 

165 Bucate-o vărsa, 
Acas? s'o 'nturna, 
Cred mi-o zăbovi, 
De mi-o 'ntârdia! 
Ea ce mi-ş făcea? 

170 Aţa c'o trăgea, 
_Acas' se ducea, 
Bucate 'ncărca, . 
'Napol se 'nturna. 
Atunci îl înşela, 

175 Ca greşit poteca 

i a: venit-prin crâng 

Şi el n'a vădut, 

De geaba a pădit. 

Când ea că sosia, 

180 Zidarii o vedea 
'Nainte-i eşia, 

Baniţa i-o lua 

Şi jos c'o' punea. 

Alţii mi-o trăgea, 

185 Diri nouă zidari 

De la Poienari 
Pe zid c'o urca 

Şi ei că striga: 
— Var şi cărămidă 

190 Şi .piatră măruntă, -
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C'avem să zidim, — Ia zidiţi, băeţi, 
Să nu ne gândim! - Lucru. isprăviţi, 
Şi ei c'o zidea, - „Unde n'oţi putea, 
Ea că se ridea, : Parte mi-oţi lăsa, 

195 Gândea că glumea. - 250 Ei că mi-ş zidea 
. Zidul că creştea, Lucru isprăvia. 
El că mi-o zidia, - Sus, la turlă sus, 
Pân' la brăţişore, | , Parte că lăsa, 
Pen' la ţiţişore. Parte lui Manea. 

200 Dar ea ce făcea? ) 255 Dar Manole ce făcea? 
„ Rupea da plângea: La zid scara c'o punea 

Şi mi seruga Și sus că mi se urca. 
Cu un glăscior de foc a Zidaril şedea, 
Pentru busuioc, - La el-că privia, 

205 Şi ea că striga: 260 Ca să isprăvească, 
— Manoleo, Manoleo, Leafa s'o primâscă. 
Soţiora mea, EY dacă credură 
Nu ţi-o fi păcat, | Că s'a isprăvit, 

i Că n'oi fi legat, . | Ei scara Y-o luară 
210 La ce mai m'ai luat? - 265 Şi sus că 7] lăsară. 

Zidul r&ă mă strânge, Dar, vedi, Manea ce 'mi făcea ? 
Țiţişora 'mi curge, . De ei, frate, se ruga: 
Ivănel îmi plânge! a — Voi nouă zidari, 
Că eii am plecat De la Potenari, 

215 Şi mi Pam lăsat, 270 Peste meşteri imart, 
Micul nescăldat : Și cu mine dece, 
Şi ned&sfăşat, Care vă& şi ?'ntrece, 
Nici ţiţica nu l-am dat! . De ce scara 'mi luaţi? 
Manolea ce ţăcea? Ori nu v'am.plătit, 

220 Lacrămile că-i curgea 275 Ori nu vam cinstit? 
_Ri la zidari poruncia : — Bine ne-ai cinstit, 
Pripiţi do zidiţi Dar nu ne-ai plătit. ! 
Şi mi-o cutrupiți, Noi aşa să "ţi dicem, 
De la brăţişore Ca vătaf cel mare, 

225 Pen” la ţiţişore, 280 Vătaf de zidari, . 
Ţiţişorele ei | Peste meşteri mari, Să mi-le mărmuriţi, ÎN De la Poienari, Să mi-le 'nchipuiţi, - . Fă ce-ţi dă prin gând, | Cred afar' din zid, | Aripi de şindrilă, 230 Că e prăvăqdut. 285 După mânăstire Şi voi ca să faceți “ Vino 'ncoa la-mine. Leagăn de matase, . | Dacă-i fi dirept, Şi de sârmă 'ntorsă, Nu te prapădeşti,. Să trimeţ acasă, De-i fi vinovat, 235 Pruncu să mi-l ja 290 Noi n'avem ce-ţi face; Și aci să'l aduc, De cât Dumnedeiă In leagăn să'l culc. Ţi-o purta de grijă, Ventu mi o bătea După cum ot fi Dă lo legăna; | | Cu gândul la noi, -- 240 Nins6rea mi-o ninge, 295 Cam muncit de mult P& el că lo unge; Și nu ne-ai plătit! E loile 9 ploua, : , Manole cum audia, el lor scălda! EI, frate, se ră tă Dară Manea ce 'mi făcea ? Peegla, 

, 
Aripi că-şi fă 245 La zidari că poruncia: 300 D'abolo buna.
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Şi unde cădea, 
PYatră se făcea, 
Piatră curătore, 
Cu nout isvore 

305 Și apă uşoră. 
Vidarii 1 vedea 
Şi să tâlmăcea; 
-— Ce-o fi de făcut, 
Asta n'am vedut! 

310 [i că s'apuca, 
Ceşmea că lucra 
Şi ei c'o făcea, 
O ceşmea: frumosă, 
Cum nu sa vedut, 

315 Nu sa pomenit,. 
Cred şi mal de mult; 
Dar acum se face, 
Precum sa făcut. 
La cea mânăstire, 

320 Facă-ş pomenire 
Pentru case bune, 
Negru vodă vine 
Şi el urmăreşte 

Şi aci plănueşte, 
- 325 Cu zidari vorbeşte 

Şi el le- plăteşte. 
Şi el ce'mi făcea ? 
Masă le punea, 

Bine că-i cinstia 

330 Şi ei se ruga 

Cred pentru. Manea ; 
Că el a rămas 
Cu soţia lui, 
Florea câmpului, 

335 La cea mânăstire, 
Facă-ş pomenire, 
Fie pomenit LE 
In veci de demult, 
Şi va fi şi cu născut. 

340 Apă: dar mai bea, 
Şi cine ar veni, 
EX că s'or ruga: 
— Fie pomenire 
A cui a făcut, 

345 Acea mânăstire| - 

CANTECUL LUI MANOLEA 

(VARIANTA) 

Cules de Christu N. Ţapu din'gura lăutarului Gheorghe Porumbescu, din Novaci-Gorj. 

Pe Argeş în sus, 
Pe Argeş în. Jos, 
Plimbă-mi-se 'mplimbă 
Sau de Negru-Vodă, 

3 Cu nouă zidari, 
Cu Manole dece, 
Care mi-i întrece. , 

Dar el ce mi-ş cată? 

“ Loc de mânăstire 
10 Şi de case bune, 

Fie pomenire, 
Cât s6re pe lume, 
Să “se 'pomenâscă 
In ţara rumânescă 

15: Şi la dumnea-vâstră ! 

Ey. cămi-ş căta, 

Loc că nu găsia, 

Ei că mi-ş pleca 
Prin hăţiş, 

20 Prin cărpiniş,. 

Tot p'o potecea, 
P'o potecea părăsită, 
Prin hăţiş, 
Prin cărpiniş, 

"25 De-a drum curmeziş. 
Fâie verde si-o lelea, 
Ei pe potecă 'mi mergea 
Ei, măre, că se 'ntâlnea 
Cun laş 

“30 Purcăraş, 
Pielea ca hârtia, 
Cămaşa ca tina. 
Negru Vodă aşa "mi dicea : 
— Măr aş, Purcăraș, 

35 Cu cămaşa neagră: 
"cu plelea albă, 

due că n'a! vădut, 
„Tot porcii mânând, 
Luncile 'spărgend, 

40 Loc de mânăstire
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Şi de case bune? 
Fâle verde şi-o lalea, 
Purcar din gură 'mi dicea 
— Dade Negru Vodă, 

45 Sai mă ispiteşti, | 
Nu ştii să-ţi vorbesc; 
Chiar dirept să "ţi spui, 
La a mea cocensţă, : 
La purceaua grasă, 

şo Sînt trei zidurele, 
De trei Domni zidite 
Şi nw's isprăvite, 

"Că's afurisite. 
Negru Vodă c'audia, 

55 Mâna 'n pozunar băga, 
“Multe parale că-i da, 
Forte bine că-l părea. 
Acolo mergea, 
Ocol că le da, 

60 Din gură 'mi striga, 
Lumea 'mi sorocea: 
— Var şi cărămidă, 
Marmură şi sticlă, 
Inima "mi despică! 

63 Lumea că 'm! venia 
Cu var şi cărămidă ; 
De zid s'apuca, 
Luni de dimin€ţă, 
Pe rouă, pe ceţă. 
Diua ce 'mi zidea 

70 Nâptea că 'mi cădea. 
Folie verde şi-o lalea, 
De zid s'apuca 
Şi de-a doilea, 
Marţi dimineţa. 

75 EI că ce zidea, 
De geaba trudea, 
Că nu isprăvea; 
Diua ce 'mi zidea 
Nâptea că 'mi cădea. 

8o Verde f6ie şi-o lalea, 
„Şi Miercuri dimineţa: * 

lar de zid s'apuca. 
Dar Manolea ce 'mi făcea ? | 
Pe scară se da, 

85 |n cunie mergea, 
Clubuc aprindea, 
“Intro rână se da, 
Somnu că mi-l lua; 
Lui! îngeru ' venia, * 

„90 Prin vis că-i spunea: 
— Manoleo, Manoleo, 
Vătafu Manoleo, 
Vătaf de zidari, 
Şi de meşteri mari, 
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95 Şi de navodari, 
Geaba vE căsniţi 
Şi vE mai trudiţi, 

„Că nu isprăviţi, 

100 Până n'ăţi zidi 
D'un cap de fomeie, 
Mai bine să 'mi piete, 
De cât vol voinici, 

105 Cât zidiţi aici; 
Până n'ăţi zidi 
Sai d'o surioară, : 
Sai d'o verişoară, 
Sai d'o soţioară! 

110 Manole din somn săria, 
Ciubuc lepăda, 
La zidari mergea, 

- - Din gură striga: 
— Vol zidarii mei, 

115 Frundă de spanac, 
Pe scară m'am dat, 
In cunie mersei, 
Ciubuc aprinse! ; 
Frundă de spanac, 

120 Intr'o rână m'am dat, 
Somnul că m'a luat.” 

" Frundă verde. mărgărit, 
Ingerul a venit 
Şi prin vis mi-a spus: 

125 — Manoleo, Manoleo, 
Vătafu Manoleo, 
Vătaf de zidari 
Şi de meşteri mari 
Şi de navodari. 

130 Geaba vă căsniţi. 
Şi vE mai trudiţi, 
Voi nu isprăviţi, 
Până n'ăţi zidi 

„D'un cap de fomeie, - 
135 Mai bine să'mi pieie, 

De cât vo! voinici 
Cât zidiţi aici ; 
Verde frunqă. şi-o lelea 
Manolea aşa 'mi grăia, 

140 Cu zidarii lui vorbia : 
— Voi zidarii: mei, 
Fiţi afurisiţi, 
Și alimăniţi, 
Vol acasă oţi merge, 

145 Voi ca să nu spuneţi 
Voi'gazdelor vâstre. 
Ei acas 'mergea, 
EX că nu ţinea, | 
Gazdelor spunea, 

150 Dar Manolea cemi. facea 9 
Acasă 'mi mergea,
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La poartă 'mi striga: 
— Vilale, Vilaie, 
D'albă 'vătăşote, 

155 Tu să te duci . 
Şi tu să'mi aduci 
“Tot pe bălan, 
Al pterdut dun an, 
Pe bălan să-l ta' 

160 — Şi tu să te duci, 
Iară să'mi aduci 
Tot grâu d'ăl alb, 
Din spic d'ăl de an. 
Ea că mi-ş pleca 

165 Tot după bălan; 
Pe bălan găsia, 

„ Pe bălan tăia ; 
Ea că 'mi-ş pleca 
Şi de-a doilea, 

170 După grâi dăl alb, 
Din spic d'ăl de an, 
Luni de dimincţă, 
Pe rouă, pe ceţă. 
Ea că 'mi-ş gătia 
Pâine că'mi zolia, 

175 Bucate 'mi gătia; 
Ea că mi-ş pleca” 
Tot Luni dimincţa, 
Cu bucate 'n braţe. 
Manolea o vedea, 

180 Pe zid leşina, 
Chip de cruce că-ş făcea, 
La Dumnedei s& ruga: 
—D'alei, Dâmne sfinte, 
Scâte-i înainte 

„185 D-o ceţă cu vent, 
Pune-o pe pămînt ; ; 
Ea să rătăcească, 
Bucate să verse, 

Indărăt să se 'ntorcă, 

190 Altele-mi gătescă ; ; 

Dor de-o mai uidi, 
Alta c'o veni. _ 

Dar D-deii îl asculta, 
Inainte că-i scotea 

195 D'o câţă cu vent, 
O punea pe pămînt. 
Ea că 'mi rătăcea, 
Bucate 'mi versa, 
Indărăt se 'ntorcea, 

200 Altele 'mi gătia, . 
Cu ele 'mi pleca 
TŢot Luni dimineţa, 
Cu bucate 'n braţe. 

Pe. drum tăinuia : 

203 — Manoleo, _Manoleo, 

Tâte or fi venit, 
“Toţi or fi prândit, 
Amiadu-a venit! 
Manolea o ochia, 

210 Pe zid leşina, 
„Chip de cruce că'şi.făcea, 
La D-deii se ruga: 
— D'alet Domne. sfinte, 
Scâte-i înainte 

215 D'un şarpe balaur, 
Cu solzii de aur, - 
Ea să spăimânteze, 
Bucate să'mi verse, 

“ Indărăt să se întârcă,-, 
_220 Altele 'mi gătescă, 

Dor de-o -mai uidi, 
Alta c'o veni! 
F6ie verde şi-o lelea, * 

- Dumnedeit că'l asculta, 
225 Inainte că-i scotea 

-D'un şarpe balaur, 
Cu solzii de aur.. 
Fa se spăimânta,. 
Bucate 'mi vărsa, 

230 Indărăt se 'ntorcea, 
Altele 'mi gătia. 
Ea că mi-ş pleca 
Luni de dimineţă, 
Cu bucate ?n braţe. 

235 EI că 'mi-o vedea, 
Pe zid leşina, 
La zidari striga: 
— Voi zidarii mei, 
Fiţi afurisiţi 

240 Şi alimăniţi, 
Vor să n'o priviţi, 
Nici să nu vorbiţi, 
Şi voi să: 'ml-o luaţi, 
Şi să mi-o zidiţi 

245 Să mi-o covirşiţi. 
Fie verde, şi-o':lalea, 
Ea că mi-ș venia, 
Masă că 'ntindea, 
Pe el că'l chema: 

250 — Manoleo, Manoleo, 
Tote or fi venit, 
Toţi or fi prândit ! 
El din gură aşa 'mi striga - 
Voi zidarii mei, - 

255 Fiţi afurisiţi _ 
Şi alimăniţi, 
Ce mi-o mai priviţi, 

"De nu mi-o zidiţi, 
Să mi-o -covirşiţi € 

260 EI că mi-o lua
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Şi ?n zid c'o punea, 
EI că 'mi-o zidea, 
Şi ei-că 'mi zoria. 
Foie verde de alună, 

205 Ea gândea că-i glumă, 
Fâle verde şi-o lalea, 
Ea că mi-ş dicea: 
— Manoleo, Manoleo, 
Vătafu Manoleo, 

270 Ori nu-ţi ma! ajungă, 
Atâta glumă lungă ? 
Zidişor mă strânge, 
Țiţişora 'mi curge, 
lvănică 'mi. plânge | 

275 Manolea 'mi dicea:. 
„— Nilafe, Vilaie, 

D'albă vătăş 6ie, 
Ivănic' al t&iă, | 
Copilaş al mei, 

280 Crescă-l D-deii ! 
Zăpada c'o ninge 
P& el mi lo unge; 
Plâia c'o ploua, 

„PE el Po scălda; 
285 Ventul mi-o bătea 

De l'o legăna ; 
Pasări c'or veni, 
De lor ciricăi, 

„PE el l'o adormi; 
290 Două turturele; 

Surorile mele, 
Cumnatele tele! 
Manole 'mi dicea: 

__— Vol zidarii mei, 
295 Fiţi afurisiți 

Și alimăniţi, 
Ce mi-o mai priviţi, 
De nu mi-o zidiţi, 
Să mi-o covirşiţi, 

300 Să nuYma! vorbescă. 
Inima "mi rănescă | 
Şi voi să'mi lăsaţi, 
Două găurele - . 

LUI, MANOLEA 

Cu ţiţa p€ ele. — 
305 Manole ce mi-ş făcea ? 

Pe scară 'mi suia, 
Din gură "mi striga : 
„— Var şi cărămidă, 
Marmură şi sticlă'! 

310 Negru Vodă c'audia, 
„ Acolo 'mi venia, 
„El că'l întreba : 
— Vătafu Manoleo, 
Dar n'a mail isprăvit, 

315 Ori n'ai mal săvârşit ? 
Că ei mi-am vindut 
Şi mi-am zalogit 
Şi n'ai isprăvit ; 
PEnE 'mi-am vindut 

- 320 Şi papucii Dâmnei 
Şi acul.din coade! 
Negru Vodă ce 'mi făcea? 
Săcuri că mi-ş lua, 
Scările 'mi tăia 

325 Sus pe mânăstire 1 lăsa. 
Manole 'mt dicea: 
—Voi Zidaril mei, 
Fiţi afurisiţi 
Şi alimăniţi, 

330 Voi să vă faceţi 
Aripi de frăştilă 
Şi vol să sburaţi, 
Jos ca să "mi picaţi! 
Ei că 'mi-ş făcea 

| Aripi de frăştilă 
335 Şi unde sbura, 

Pietre se făcea, 
Direpţi. nu iera. 
Manole, unde sbura, 
Ceşmea se făcea, 

340 Bea lumea din ea! 
Mai daţi cu stropitura, 
Să "șI ude ţiganu gura, 
Şi să 'mi daţi câte o para, 
S'o duc la ţiganca mea!
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Cules de Christu N. 
(Teleorman). 

Pe Argeş în sus, 
Pin cel aluniş, 
Pin cel cărpiniş, 
Plimbă-mi-se portă 

5 Domnul Negru Vodă, 
Cu nouă zidari, 
Nouă meşteri mari, 
Cu Manole dece, 
Care mi-i şi 'ntrece. 

:0 El că mi-'ş căta 
Loc de case bune 
Şi d'o mânăstire, 
Fac'o pomenire. 
EL că se "'ntâlnia 

15 Cun nolaş, 
Purcăraş, | 
Din fluer cântând,: 
Porcii întorcend. 
EI că mi-l striga: 

20 — Noiaş, 
Purcăraş, - 
Cu porcii te-ai dus, 
Tu nu mi-ai vedut 

, Un zid părăsit ? 

25 Dar el că 'mi striga : 

- * — Domnul Negru Vodă, 

Ba ei clam vădut,: 
Pe unde-am trecut, 

După cocineţă, 
30 La cea moghindcţă, 

D'un zid părăsit 
Şi neisprăvit, 

Câinil, când îl văd, 

La el se reped, 

35 Latră a muţii! 
Şi urlă-a pustii. 
Negru Vodă c'audia, 

Acolo el mergea, 
Locul că' plăcea, 

40 Din gură striga: 

VARIANTA 

45 

5O 

Țapu de la Dumitru Valeanu, lăutar din Roşiorii-de-Vede 

— Voi nouă zidari, 
Nouă: meşteri mari, 
“Cu Manolea dece, 
Care v& şi 'ntrece, 
lată eu am găsit 
Loc de case bune 
Și de mânăstire, 
Fac o pomenire. 
Sforile să 'ntindeţi, 
Locul să 'mi cuprindeţi, 

- Locul mă&suraţi, 

55 

De zid v'apucaţi ; 
Să siliți să zidiţi, 

- Cu cap să leşiți! 
Manolea'mi striga: 
— Domne Negru Vudă, 

- Var şi cărămidă, - 

60 

65 

o 

“Marmură şi sticlă ! 
Domnul Negru Vodă audia, 
El numai că poruncia, 
Tote se făcea. | 
Dară Manea ce'mi făcea ? 
DE zid s'apuca 
Cu nouă zidari, 
Nouă meşteri mari, 
Cu Manolea. dece, 
Care mi-l şi 'ntrece. 
Diua ce zidea, 
Nâptea se surpa. 
Diua când venia, 
Negru. Vodă că 'mi sosia, 
Din gură le cuvinta: - 
— Ce pâte fi asta, - 

75 

So 

De voi nu zidiţi, 
La cap să Yeşiţi ? 
Manolea 'mi striga: 
— Doâmne Negru Vodă, 
T)iua ce-am lucrat, 
Neptea s'a surpat | 
Vodă Negru că pleca,
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Meşterii că s'apuca, 
La zid Yarăşi că lucra; 
Diua ce zidia, 
Nâptea se surpa. 

85 Negru Vodă lar venia, 
Pe ef că se năcăjla 
Şi din gură le dicea: 
— Vol nouă zidari, 

„ Nouă meşteri mart, 
9o Cu Manolea dece, 

Care vă şi 'ntrece, 
- Siliți de zidiţi,. 
Cu cap să feşiţi; 
Că -de unde nu, 

95 Pe vol vă voii pune 
Chiar de vii 
Printre temelii ! | 
lar de mi-oţi isprăvi, 

„VE voi da averi, 
100 VE voit face boferi. 

Manolea, când audia, 
EI se turbura, 
Jos de pe scară se da, 

„__- Gapul jos că? punea, 
105 Puţinel că aromia, 

O şoptă în vis că-i venia, 
Un jurământ că făcea: 
—Cine ?n zori, mâine, o veni 

| Cu demâncare, 
I10 Ori vre-o suridră, 

Ori vre-o soţicră, 
Mâna pe ea ca să 'mi puie, 
In zid s'o zidescă, . 
Capu să-i isprăvescă, 

115 Negru Vodă că "mi pleca, 
Manolea se deştepta, 
Şi din gură că striga : 
— Vot nou& zidari, : 

Nouă meşteri mari, 
120. E, când m'am culcat, 

Un vis am visat: 
O ş6ptă în vis mi-a venit, 
Că mâine cine-o veni, 
Ori din suridre, 

125 Ori din soţidre, 
Mâna pe ea să puneţi, 
In zid s'o aruncaţi, 
Să siliţi so zidiţi, 

Cu cap să Yeşiţi ! 
130 Vol, acasă când oţi merge, 

Să nu spuneţi la soțidre, 
Nici măcar la suridre. 
EI jurămentu nu] ţinea, 
Toţi acasă că spuneai. 

135 Singur Manea nu spunea, 

"EI jurământul ţinea, 
La zid se ducea, 
De zid s'apuca, 
EX că mi-ş zidea. | 

140 Dar Manole ce'm! făcea ? 
Pe schilă sus se suia, 
In drumul Vilai se uita. 
Când ochii că'şt arunca: 
Pe Vilaia c'o vedea ; 

145 Cruce?n piept işi ridica, 
La D-dei se ruga: 
Aolică, Dâmne sfinte, : 
Primeşte a mea rugăminte, 
Dă o pl6e cu vânt 

150 Să curgă jiraie, 
Apele să crescă, 
Plântele să'mâie ; 

- Vilaia o aluneca, 
Bucatele o vărsa, 

„155 Indărăt s'o întorcea, 
Altele mi-o găti, 
D'o mai zăbovi, 
Alta mi-o veni. 
D-qeii ca. un sfint 

160 Il'asculta la cuvint ; 
El ploie că'mi da, 
Vilaia aluneca, 
Bucatele vărsa, 
Indărăt se'ntorcea, 

165 Altele gătia, 
 Inderet venita, 

Alta nu sosia. 
In cap le punea, 
La Manolea'mi pleca, 

170 Pe drum şovăind 
Şi din gură dicând : 
— Manoleo, Manoleo, 
Te-am întârdiat 
Cu demâncare, 

175: Cu vin de prândare! 
EI pe schilă se suia, 
Pe ea mi-o vedea 
Şi tot aşa se ruga: 
Aolică, Dâmne sfinte, 

180 Scâte-i de nainte 
Un lup turbat, 
Cu limba gp'o falcă, 
Ea că lo vedea 
Și s'o spăimânta, 

185 Bucate-o vărsa, 
Indărăt s'o întorcea, 
Altele-o făcea, 
Dr 4'o întârdia, 
Alta mi-o pica. 

190 Și ea ca să 'my cate,
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Pe juncu bălan, 
Că-i pierdut d'un an, 
Pe el lo găsi, 
Şi mi-o zăbovi; 

105 Pe el lo tăia, 
Bucate-o făcea 
Şi atunci o pleca. 
Ea acasă se ducea 
Pin obor că da, . 

200 După casă 'mi leşia, 
Juncu că îl săsia ; 
Pe el că ”] tăia, 
Bucate făcea, 
Indărăt că venia. 

205 Dar Manole ce 'mi făcea ? 
El pe schilă se suia, 
Pe ea când o vedea, 

„Mail r&ă se turbura. 
os că mise da, . 

210 Sub scliilă dormia. 
Vilata:'mi venia, - 
Şi din gură că-i dicea: 
— Manoleo, Manoleo, 
Tu te-ai supărat, 

215 Că te-am 'ntârdiat, 
Cu demâncare, . - 
Cu vin de prândare. 
Manolea'mi striga : 
— Ah, mândruţa mea, 

220 Nu te speria, 
Ei nu m'am supărat 
Pentru demâncare 
Și vin de prândare. ! 
El ce mi-ş- făcea ?. 

225 De mân'o lua, - 
Pe schil'o suia, | 

Pe zid mi-o punea. 
— Stai, mândruța mea, 
Nu te speria, 

230 C'am visat ceva, 
In zid să te zidesc, 
Ca să'mi isprăvesc. 
Semn la zidari că'mi făcea, 

Şin zid mi-o arunca, 

235 La zidari striga : 
„— Siliți de zidiţi, 

- Cu capu să ieşiţi! 
Er că mi-o zidea 
Pen ?la tălpişore, 

240 Pân'la glesnişore. 
Vilaia 'mi striga : 

— Manoleo, Manoleo, 
Meştere Manoleo, 
Ajungă-ţi de glumă,, 

245 Că nu este bună! 

Dară Manea ce 'mi făcea ? 
La zidari că poruncia ? 
— Siliţi de zidiți 
Cu cap să feşiţi! 

250 Ei că mi-ş sila 
Şi ei că' mi-o zidia 
Pen'la glesnişore, - 
Pân'la pulpişere, 
Pen'la genuche, 

255 Şi sus de genuche. 
Ea că mi'ş striga: 

“— Manoleo, Manoleo, 
Ți-ajungă de glumă, 
Că nu-i, dragă, bună. 

260 Zidul r&i .mă strânge, 
- Ţiţişora'mi curge, 
Iorgulețuwmi plânge ! 
El că mi-audia, 

"EI se turbura, 
265 Din gură striga: 

— Stai, mândruţa mea, 
"- Nu te speria, 

Că lorguleţul tăii 
jtie-l D-deii ! 

270 ş el că striga : 
— Siliţi d'o zidiţi, 
Cu cap să ieşiţi! 
Şi ei că-mi zidea 
Până la genuche, 

275 Şi _sus.de genuche, 
Pen& pe la brâă, 
Şi de sus de brâi; 
Penla pieptişor, 
Pen'la sînişor, 

2830 Pân/la ţiţişore, 
Perla supţiore. 

„Ea atunci striga : 
— Manolev, Manoleo, 

Meştere Manoleo, 
- 285 Ţi-ajunge de glumă, 

Că nu-i, dragă, bună! 

Ți-ajungă de şagă, 
Că. nu-i bună, dragă; 

Zidul răi mă strânge, . 

290 Pieptişoru-mi frânge, 

Ţiţişora mi curge, 

Jorguleţu'mi plânge |! 

Manolea 'mi striga : 

— Taci, mândruţa mea, 

295 Nu te speria, 
Căci lorguleţu tăi, 

Il creşte Dumnedei ! 

Dar Manolea ce 'mi făcea ? 

La zidari striga : 

300 — Siliţi d'o zidiţi
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Cu cap să Yeșiţi] 
Zidarii silea, 
Silea d'o zidia, 
De la ţiţişore, 

- 305 Pân'la supţidre, * 
Pân “la umăr, - 
Pân "la gâtişor. 
Ea atunci mai striga : 
— Manoleo, Manoleo, . 

310 Nu 'ți-ajunge de glumă, 
Că nu este bună? 
Răi zidul m& strânge, 
lorguleţu'mi plânge ! 
Că ei, când am plecat, 

315 L'am lăsat neînfăşiat 
Și nescăldat, 
Nici țiţică nu'i-am dat! 
El că mi-t dicea: 
— Ah, mândruţa mea, 

320 Nu 'te speria, 
Iorgulețul t&ă, 
Crescă-l Dumnedei ! 
Că eti lui i-oi face 
Legăn de mătase, 

325 Şi de sirmă 'ntârsă. 
Plâta c'o ploa, 
Pe. el lo scălda ; 
Zăpada d'o' ninge, 
Pe el că Po unge; 

330 Vântul o adia 
De lo legăna. 
Zidarii 'mi zidia 
Pen'o coperea, 
De'nvăliş sapuca. 

335 Pân cel aluniş, 
Pân cel Cărpiniş, 
Negru vodă vine, 
Ca să 'mi se'nchine, . 

| La cea mânăstire, 
340 Facă-și pomenire. 

Când el că "mi venia, 
Pe ei că-i găsia 
Sus pe cel grindiş, 
Pe cel acoperiş. 

345 El'că 'mi-ş striga : 
— Manoleo, Manoleo, 
Meştere Manoleo, 
Al putea face alta mal bună ? 

Manolea *mY striga : 
350 —- Domne Negru Vodă, 

Asta e de 'nv&ţătură, 
Fac alta şi mat bună, 
Fac alta mar luminosă, 

i mult mai frumosă ! 
355 Negru Vodă C'audia, 

EI, frate, că "mi poruncia, 
Scările de le lua, 
Şi ei că "mi rămănea 
Sus pe grindiş 

360 Şi pe acoperiş. 
EI că se gândia 
Jos cum să să dea 9 
Manolea 'mi striga : 
— Nou&. meşteri mari, 

365 Şi nouă zidari, 
Vol că veţi face 
Aripi de şindrilă, 
D'aici ăţi sbura, 
Jos că v'oţi mai da. 

"370 EI aşa 'audia, 
Aripl iși făcea, 
EY d'acolo sbura, 
Şi unde cădea 
Stiini de piatră se făcea. 

375 Manea 'n.urmă remânea, 
Greii de la inimă ofta, . 
Când el, frate, mi-audia 
Din zid un glas nădușit, 
Sămănă a tânguit : 

389 — Manoleo, Manoleo, 
"Ți-ajunge de şagă, 
Că nu-i bună, dragă ; 
Zidu răă mă strânge, 
lorguleţv 'mY Plânge ! 

385 El când mi-audia, 
De tot se turbura, 
Ochii ?n cap se "'mpoijinea. 
D'acolo sbura, 
Cu fața la răsărit cădea; 

390 Fântână să făcea, 
„Cu apă sărată, 
"De lacrămi vărsată. | 
Dar ea ce mi st făcea 9 

_O lină ceşmea, 
"395 Care bea lumea din ea!
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Folie verde de trei nuci, 
Strigă Mircea dintre lunci, - 
Dintre lunci, 
Din văr adânci. 

5 —Ce ţh-e, Mirceo, de tot strigi, 
Ori porcii mi-i-ai pierdut, 
Sai merindea mi-a! sfirşit ? 
— Eă porcii nu %-am pierdut, 
Nici merindea n'am sfârşit, 

10 D'am greşit d'am adormit 
Supt un pom: mare "nflorit. 
Vent de varii mi-a bătut, 

Florile s'a scuturat, * 
D'un şarpe n sîn mi-a intrat, 

13 De tre! ori s'a 'ncovrigat; 
D'un şarpe bălaurel, 
Cu capu de aurel, 
Cu coda de arginţel. 
Când să 'ntinde 

20 M& cuprinde, 
Să sgirceşte, 
ME sfârşeşte, 
Inimiora "mi-o prăpădeşte | 

Tole verde şi-o lalea | 

25 Dară Mircea ce 'mi făcea? 

La mumă-sa că mergea: 

— Maică, măiculița mea, 

Invălule mâna 'n basma, 

Bag'o ?n sîn, 
30 Pe supt zăbun, i 

Şi "mi scote şarpe din sin : 

Foie verde şi-o lalea, 
Dar mumă-sa ce i dicea ? - 

— Fote verde trei domneşti, 
35 :Mirceo, Mirceo, copil mi-eşti 

De cât eii fără de mână, 
Mai bine ei făr de tine! 

Flore verde şi-o lalea, 
Dară Mircea ce 'mi făcea ? 

40 La tat seii că se ducea.. 
— F6le verde trei domneşti, 
Tată, tată, tată-“mi eşti, 
Invălue mâna ?n basma, 
Bag?o 'n sin 

45 P& supt zăbun, 
Şi "mi scâte şarpe din sin! 
— F6le verde şi-o lalea, 
Dară tat-sti ce-i dicea? 
Fole verde trei domneşti, 

50 Mirceo, Mirceo, copil "'mi-eşti, 
De cât ei fără de mână, 
Mai bine ei făr' de tine! 
Fole verde şi-o lalea, 
Dar Mircea ce 'mi făcea? 

55 La ibomnică mergea: 
— Soră, suriora mea, 
Invălue mâna ?n basma, 

-Bag'o 'n sîn ,| 
P& supt zăbun,- 

60 Şi 'mi scâte șarpe din sîn! 
-oYe verde şi-o lalea, 
Ibomnica ce 'mi făcea? 
Invăluia mâna ?n basma» 
„O baga 'n sin 

65 Pe supt zăbun, 
Ii scotea şarpe din sin. 
Ea aşa că 'mi-l scotea 
Tronc pe masă ”] arunca, 
Numai aur că 'mi vărsa, 

70 F6ie verde şi-o alună, 
De cât tată, de cât mumă, 
Mai, bine o amantă bună, 
Că amanta te râsgâte, 

„ Şi cu vorba te mângâie! 

————
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Foie verde trei lăptuci, 
Strigă Milea dintre lunci, 
Dintre lunci, din văi adânci; | 
Ţipa Milea şi răcnea, 

5 Nimenia nu'l audia, 
De cât singurea măsa, 
Şi la el că: se ducea 
Şi pe Milea 7] întreba: 
—Ce ţipi, Mileo, şi răcneşti, 

10 Te răcneşti, te văicăreşti ? 
Ori din chelciug mi-ai fârşit, 
Ori haine ţi-ai ponosit, 
Ori murgu ţi-a 'mbetrânit, 
Ori vremea că "ţi-a venit 

15 Însă de căsătorit? 
Atunci Milea că-i grăia : 
— Maică, măiculiţa mea, 
Stătuşi, maică, m& 'ntrebaşi, 

„Eu să pui mâinile în piept, 
20 Ca să-ți spui vorba cu drept. 

Maică, nici din chelciug n'am 
| [stîrşit, 

Nici haine n'am ponosit, . 
Nici. murgu n'a "nbătrânit. 
Mie un somn când mi-a venit 

25 Şi ei, matcă, m'am culcat 
Supt cel păr mare 'rotat 
Şi de flori mierea 'ncărcat, 
Vântul, maică, mi-a adiat, 
Florile le-a scuturat, 

30 Tote n sin că mi-ai intrat ; | 
Şi din ele sati iscat 
Pui de şarpe bălaur, 

- Cu trei code de aur, 
F'6le verde 'ca nalba, 

35 Na tu, maică, basmaua 
Şi "nfăşură mâna'n ea,: 
Bagă mâna'n sin de'l ia, 
Că mi-ati coprins inima | 
Bălaurul, când se“ntinde, 

40 Inimi6ra 'mi-o coprinde, 
Maică, iar când se sgârceşte, 
Inimi6ra "mi-o topeşte ! 
Unde măsa c-audira, 
Ea din gură că'mi striga : 

. 

45 —A ba maică, Mileo, maică, 
De căt matca fără-o mână, 
Mai bine eu făr'de tine, 
Matca o face mulţi ca tine! 
Şi maică-sa că pleca, 

5o Alilea 'n urmă r&mânea. 
Atunci ţipa şi răcnea, 
Nimenia nu'l audia, 
De cât tată-săii îl audia, 

Şi din gură'l întreba: 
55 —Ce ţipi, Mileo, şi răcneşti, 

Te răcneşt , te văicăreşti ? 
Ori din chelciug "mi-ai fârşit, 
Ori haine "ţi-ai ponosit, 
Ori murgu "ţi-a 'mbătrânit ? 

6o Tată, ori vremea că "ţi-a venit. 
Vremea de" căsătorit ? 
Atunci Milea că-i grăta: 
— Tată, tătişorul mei, 
Stătuşi, tată, mă "'ntrebaşi, 

65 Ei să pui mâinele?'n piept, 
Ca să-ţi spui vorba cu drept. 
Taică nici din chelciua n'am 

| [sfirşit, 
Nici haine n'am ponosit, 
Nici murgu n'a 'mbătrânit; 

70 Mie un somn că 'mi-a venit, 
Şi eii, tacă, m'am culcat 
Supt ăl păr mare rotat 
Şi de flori mi-erea *ncărcat 

„Ventui, taică, mi-a adiat,. 
75 Florile le-a scuturat, 

Tote'n sîn că mi-ati intrat, 
Şi din ele s'aii iscat 
Pui de şarpe bălaur, | 
Cu trei câde de aur. 

80 Foe verde ca nalba, 
Na tu, taică, basmaua 
Şi 'nfăşură mâna 'n ca, 
Bagă mâna'n sin de'l ta, 
Că mi-a cuprins inima ! 

85 Balaurul, când se?ntinde. 
Inimidra mi-o coprinde ! 
Taică, iar când se sgârceşte, 
Inimira mi-o topeşte !
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Unde tat'-săi c'audia, 
90 El din gură că-mi dicea ; 

— A ba taică, Mileo, taică, 
De cât taica făr'o mână, 

„Mai bine ei făr'de tine, 
Mă-ta o face mulţi ca tine. 

95 Şi tată-s&i că pleca 
Milea 'n urmă rămânea, 

- Atunci ţipa şi răcnea, 
Nimenia nu'l audia 

" De cât singur' amanta. 
100 Și la el că mi-ş venia 

Şi singură | întreba : 
D'aba, Mileo, draga mea, 
Ce "ţi-e, Mileo, de răcneşti ? 
Ori cămaşa mi-ai negrit, 

105 Ori galbeni mi-a! isprăvit, 
Ori murgu ţi-a 'mbetrânit? 
Atunci Alilea că-i spunea: 
— Fă mândruţo, mândra mea, 
Nici cămaşă n'am negrit, 

110 Nici galbeni n'am isprăvit, 
_NicY murgu n'a 'mbătrânit ; 
Mie-un somn că mi-a venit 
Și eii, mândro, mam culcat 
La cel păr mare rotat 

115 Şi de flori mi-era 'ncărcat, 
Ventu, mândră, mi-a adiat, 
Florile le-a scuturat, 
Tote 'n sîncă  mi-aii intrat, 
Şi din ele s'aii iscat 

120 Pui de şarpe bălaur 
Cu trei code de aur, 
Cu capul ca de taur! 
Foie verde ca nalba, 
Na tu, mândro, basmaua, 

125 Şi'nfăşură mâna'n ea, 
. Bagă mâna 'n sin de'l ia 
Că mi-a coprins inima! . 
Unde mândra c'audia, . 

3i 

La el că se ducea, 
130 După git că mi-l lua, 

In guriţă”l săruta, 
Mâna?n sin că i-o băga, 

"De cătărămi că mi-ş da, 
Curelile le trăgea, : 

135 Zâmbecile le scotea, 
Chimiraşul că'l trăgea 
Şi pe iarbă că'mi şedea, 
Chimiraşul că'l vărsa, 
La gălbiori număra, 

__140 Inima”'n ea că creştea. 
Atunci Milea că&'mi cânta : 
— Multă lume s'a căsnit 
Şi totă m'a oropsit, 
Maica, taica mi-a venit, 

145 La mine că n'a'ndrăsnit, 
De mine că s'âă lipsit | 
Mândra mea că. mi-a venit, 
Numai mândra ma scăpat 
De morte grabnică ce-am dat | 

150 F6ie verde ca nalba, 
Stai, mândruţo, tu acilea, 
Să mă duc până colea - 
Când îndărăpt m'oi întorcea, 
Vei vedea ce-oi aducea. 

155 Mândra pe loc că mi-ş sta, 
Penă, el că mi-ş sosia, 
Cun sipet de galbeni venia, 
“Vine, mândro, tu acilea 
S'avem ce bea, ce mânca, 

160 C'o să dea vre-o .Yarnă grea. 
Foie verde şi-u alună, 
De cât cu tată şi mumă, 
Mai bine cu-o mândră bună,. 
Că talca m'a oropsit, 

-165 Şi mândra m'a 'ndrăgostit, 
Mi-a îndrăsnit şi mi-a venit 

Și mortea că mi-a gonit!
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— . Crişule, Crişuţule, 
Crişule, drăguţule ! 
Apă limpejisră, 
De supt lespejlâră, 

5 Tu mi-eşti curătâre, 
Să'mi fil vorbitore. 
Ei te-aş întreba, 
De-o mândruţa mea, 
Apa aşa 'mi grăia: 

Io — Şi să fi vă&dut - 
Ei n'am cunoscut! 
Voinicu 'mi grăta: 
— Lesne "i a cunâşte : 
Feţişora ei 

15 Ca flârea de tei, 
Câlă de hârtie, 
Vara ?n .prăvălie, 
Logofeţi mi-o scrie, 
Ochişorii ei 

20 Doi luceferei, 
„Două mure negre 

Intr'un povrag verde, 
Puse la pămînt, 
Neatinse de vânt, 

265 Puse la recâre 
Neatinse de sore. 
Cosiciora ei . 
Doi bălăurei, 
In gură "'ncleştaţi, 

30 În codă 'nodaţi. 

Dar acea mândră frumosă, 
Mult mândră şi drăgăstosă 
Diminţa cam pe. câţă, 
Pe câţă pe negureţă, 

35 De pe vale că 'mt venia 
Vaci din urmă că mâna, 
Cu mândruţu se “ntilnea 
Și incepea de-al săruta ; 
Il săruta, îl îmbrăţişa, 

40 Ea din gură că'mi dicea : 
— Fă surată Dumneata, . 
Mât vacile tele, | 
Mât şi p'ale mele, 
Dă şi 'ntr'ale mele; 

45 Să spui maicir mele 
Că m'am depărtat 
Departe de sat, 
C'un băieţel înalt, 
Inalt şi sprincenat ! 

50 Cu semne inversat 
Mustăc Ora lui 
Spicul grâului, 
Sprîncenele lui - 
Pana Corbului, 

55 Ochişorii lut 
Mura câmpului | - 
M'am dus în ţări pustii, 
In cele nadolii, 
Ziduri părăsite, 

60 De mine 's gătite ! 

) 
.
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Sus pe Cerna sus, . 
Mulţi voinici s'a dus, | 
Și mulţi s'a r&pus; 
Numa! c'a rămas - 
Iorsu lorgovan, 
Feclor de mocan, 
Călare p'un cal, 
Ca un ductupal. 
El că 'mi-a plecat, 

10 Sus pe Cerna ?n sus 
Şi el să 'mi şi cată 
lată  s&rbatică, 
Mare năprasnică 
Cu vidra 'nainte, 

15 'Tot luând aminte, 
Cu şoimil pe mână, 
Cu ogari 
Provari. 
EI că 'mi-ajungea, 

20 De Cerna că "ui da, 
" Din.gură 'mi striga : 
— Cerneleo, Cerneleo | 
M6Ye-ţi talazu, 
„Ceartă-ţi urletu, 

25 Arată-mi vadu, 
Să trec.cu murgu; : 
Că ei că 'mi cat 
O fată s&rbatică, 
Mare năprasnică. 

30 Cerna 7] audia, 
Talazu 'mula 
Urletu "nceta, 
Vad: că-i arăta, 
Dincolo trecea, 

-33 Cu vidra “nainte, 
„Tot luând aminte. 
Intr'o stâr.că da, 
Calu că 'mi săria 

-” Vidra "nainte 'mi da, 
4o Fata 'mi-o ochia, 

ui
 

"8o Iorgu ce 'mi făcea ? 

La ea se repedia, - 
“Ţiţa "-o 'mbuca. ! 

lar ogari, 
-  Provară, 
45 De .v&nă-o apuca, 

Şoimi de mâini-o ţinea, 
Pen€ fata 'mi striga: 
— Iorgule, Iorgovan, 
Fecior de mocan, 

5o Călare p'un cal, 
Ca un duciupal, 
Ceartă-ţi. pe Vişa : 
"Mi-a 'mbucat ţiţa, 
Imi seacă inima! 

55 Ceartă-ţi. ogariţ,. --. 
Ogarii, 
Provarii, 
'Mi a smuls cosicidre, 
'Mi-a rupt vinişore! 

60 lorgu că 'mi striga: 
— Ba, fetică, ba: 
Ei nu cert pe Vişa, 
Că "ţi-a “mbucat ţiţa | 
Lângă ea se da, 

65 Frumos "mi-o lega; 
- Pe cal-c'o punea, 
“Acas' că 'mi pleca, . 

* De Cerna că 'm! da, 
Iorgu că. 'mi striga : 

7o — Cerneleo, cerneleo, 
'Moleţi talazu, 
Cearţă ţi urletu, 
Arată-mi vadu, 
Să trec cu murgu, 

-75 Că eii ce am cătat 
Ei 'mi-am câştigat | 
Cernelea aidia, 
Talaz nu 'mula, . 
Vad nu-i arăta.



“In Cerna “ni săria, 
Cu murgu "nota; 

Pân' la “mal că . îmi da, - 

”. “Pe fată-o lega,. 
--85 Pe" mal "mi-o asvirlea. . 

* - Ea'n-stâncă intra, 
„El'afar Yeşia,' 
„El: n'o mai vedea. i 

IVAN 

IVAN IORGOVAN Ia 

IORGOVAN -. i 

: Drumu vidri-t aa, - 
“go "Vidra o căuta, 

In stâncă întra,. 
„.  N*o.putea. scotea, 
Cu  murgu: "mi 'săria, 

Cu buzduganu da, 
"In cap “mi-o lovita! | 

: VARIANTA E 

“Cales ae Chr. N. Tapu de la lautari: Marin 1. “Baban, Com. Piatra-Teleorinan. îi 

. 

"Pe seră, pe. seră; 
„: Pe lună, pe lună 

"EL că. mi-a plecat, . 
Ivan Iorgovan; 

“5 Fecior. de mocan .. 
"Şi de mocăncuţă, 

Toţi. lume drăguță! 
„El ca să-'mi vâneze. 
Fată sălbatică, 

10 Mare năprasnică: 
"EL că 'mi-a. plecat .. 
Sus pe Cerna ?n „sus, 
Călare pe, “cal | 
Cu Vijla "nainte, -- . 

15 'Lot luând aminte. . 
La Cern 'ajungea 

„La Cerna striga: 
— Cerneleo, Cerneleo p 
M6ie-ţi. talazu, 

20 Ceartă-ţi urletu, | 
“Să trec cu murgu; 
Că ei că mă duc | 

” Sus pe-Cerna în sus ! 
Cerna "'mi-audia, - 

„25 Urletu certa, ..- 

Vadu W- arăta, 
„Cu .murgu. trecea. 
„Supt stană' de platră 

| Fuse. acictă, 
30 Vijla laba c'o punea, 

Piatra o ridica, 
- Peste-a fată -da, ' 
Ţiţa "i. îmbuca, 

”.. Fata că dicea: 
35 — Ivane; Ivane, 

1 Ceartă-ţi pe Vijla, 
Că mi-a 'mbucat țița ! 
Că iaici d'ol sta, 

„-De te-oi. blestemă 
40 Şi te-o. ajungea, . 
In mijlocu: apel. .  - 

Te-oi face d'o. piatră. ! 
Ea că "1 blestema, 

In mijloc de apă! - 
45 'Mi-l făcu d':0 piatră, 

.. Piatră. nestemată. - 
„„„. „Ea că remânea : 

i Şi "mi pribegia .. . -. 
Da Prin. „totă, lumea !



pag. 635 saq și cu <Fata Sandului», 
, Idem a se confrunta cu variantele ,, 

din colec 
şi Birsan, 

„10 

20 

Copiat de Chr, N. Ta 
Com. Runcurelu-AMehedinţi, 

ILINCA. ŞANDRULUI ag 

_ ILINCĂ ŞANDRULUI. 

„2 

pu dupg un manuscript al r&posatului Inveţător Trotea din 

A se confrunta cu cântecul, eIlincuţa Sandului» din colecţia D-lui G. D. Teodorescu 

Fole verde a bobulur, 
PE uliţa Giurgiului, 
La casili Şandrului, | 
Are Şandru-o tată mare, 
Când o vede Turcii more; 
lară mândra Şăndruleasă, 
Cinstită cârciumăreasă 
Şi cu 'sprâncenile trase, 
Turcilor se 'nfăţişa, 
Pe llinca să nu dea. 
— Pe Ilinca nu v'o dai! 
Dar Ilinca ce'mi făcea ? 
Vadra 'n mână c'o lua, 
La Dunăre că pleca 
„Şi pe Dunăre 'mi vedea 
Un caic înpoleit 
Cu postav verde 'nvălit, 
Pentru ilinca gătit. 
Dar llinca ce 'mi făcea?" 
Vadra din mân' o trântea, 
La matcă-sa alerga: 
— Maică, mă'culiţa. mea, 
Ascunde-mă& unde-va, “ 
Că vin. Turcii să m& ia! 
lară mă-sa ce 'mi făcea? 

„Intr'o ladă o băga, 
Cu nduă& lacăte-o 'ncuia 

„Şi cheile le-ascundea; . . 
Sapa 'n mână o lua, 
La ferestră se ducea 
Şi săpa, săpa, săpa; 
lar acolo ce 'mi punea? 
Numai! pietre şi butuci, 

din colecţia Parintelui Sim. FI. Marian pag. 86-93. 
nfr le „Fata, Ileana Petri, Irina Pinteitt- pag. 261-275 

ţ. D-lui Bibicescu, precum şi «Chiruţa»> pag. 491-496 din colecţia D-lor Iarnic 

S'aibă credămînt ăi Turci. 
35: Turcilor se 'nfăţişa, - 

Pe Ilinca să n'o dea. 
— Pe llinca nu v'o dai, 
Căci Ilinca a murit | 
Şi dacă nu mă credeţi, 

40 Aid”. mormîntu de "| vedeți! 
— Nol pe tine te om tăia, 
Tiţili "ţi le-om săra! ” 
lar Ilinca 'mi-audia, 
Ea din ladă că feşa, 

"45 Turcilor se 'nfăţişa 
"Şi din gură aşa dicea: 
— Turcilor; 
Păgânilor, 
De cât pe mama s'o tăfaţi, 

5o Mai bine pe mine mă luaţi! 
Turcii 'mi se 'nveselia, 
Pe Ilinca o lua 
Şi ?n caic c'o arunca 
“Şi pe Dunăre pleca, 

55 Dar Ilinca ce "mi dicea ? 
— Mai slăbiţi 'mi mâinele, 
Să 'mi mai dreg cosiţele! 
“Turcii mâlnele "1 slăbia, 
Ea cosiţele 'şi dregea 

6 Şi la uşă se ducea, 
In Dunăre s'arunca 
Şi amar aşa dicea: 
— De cât r6bă Turcilor, 
Mai bin” masă brâştilor 

65 Şi mâncare peştilor!



" 36 Ă , NICULCA 

NICULCA 

Cules de Chr, N. Tapu din gura lăutarului Stancu Ion din Cucucţi (Teleorman) 

F6ie verde a bobului, 
Jos la lunca Giurgiului, 
La odaia Turcului, 
Turcului lui Mustafa, 

5 Care 'mi ţine Palanga, 
Şi din Oreava ce-va 
Ca poftit la Niculca. 
Foie verde porumb verde, 
Şi-are Sârba două fete, 

10 De frumâse 'ncondeiete. 
Dar pe nume cum le chiamă ? 
P'a mal mare Rădiţa,, 
P'a mail mică Niculca, 
C'a poftit Turcu la ea, 

15 Să se tubescă cu ea. 
Că vedi, Turcul Mustafa 

_ Tot de foc de Niculca, 
-.- Bani pe sapă slobodia .— 

Câte fete 'n Cârtojani 
20 'Tote primiră la bani ; 

Dar. Niculca nu primia, 
Că Niculca bani avea. —. . 
Dar Niculca ce'mi făcea ? 
Sapa: 'n mână co lua, 

25 Lua sapa şi coda | 
Şi da dosul în Năprisca, 
Pân'la unchiă-s&i Oprea 
Şi sapa că i-o ascuţia 
Şi coda că %-o punea 

30 Şi la clacă se ducea. — 
„Ciaca tâtă cât mi-era 
„Se punea p'o lăturea; 
Dar Niculca singurea, 
Se punea p'o lăturea,: 

35 'Naintea clăcii erea ; 
„Mergea cu săpătura - 
Cât dai cu. sburătura. 
Dar, vedi, “Turcul Mustafa, 
Tot de foc de Niculca, 

"40 La paharnic trimetea, 
De tot omul un pahar îi da, 
Dar Niculki două da: | 

— Ţine, fa Niculco fa, 
Că 'mi-ai secat inima, 

43 Tot de dor de dumneata || 
Fa Niculco, dumneata, 
la năstrapa de colea 
Și dă dosul la ceşmea . — 
Dar Niculca ce-mi făcea ? 

5o Năstrapa 'n mână lua, 
Dosul la ceşmea că'mi da 
Şi de apă c'o umplea, 
P& căpcel că 'mi-o punea, 
PE picere se spăla.. 

55 lară Turcu ce-mi făcea ? 
El pe cal că "'ncăleca 
După Niculca 'mi pleca, . 
La ceşmea că 'mi-o ajungea, 
Năstrapa că mi-o cerea. — 

60 Niculca 'n mână "1-0 da 
Şi bea Turcul nu prea bea, 
Mai mult în gură-o oprea, 

__Pe Niculca c'o stropia ; 
Şi Niculca se. riîdea, 

65 Voia Turcului făcea. 
Dară Turcu ce'mi făcea ? 
Mâna ?n brâii că "!-o "'nfigea 
„Și.pe cal că 'mi-o' punea, 
La. Dunăre că 'mi-o ducea 

70 Şi 'n caic.că mi-o punea; 
Cu opt curele o lega. 
Dar Niculca ce'mi făcea ? 
Faţa albă "şi sgâria, 
Per galben” derăpăna, 

75 Pn& Turcu 'mi-o vedea 
„ŞI din gură că-i dicea: 

— Ce ţi-e, fa. Niculco, fa? 
-— Măi Turcule dumneata, - 

- Sărutaţi-aş mustața, 
So Mai slăbeşte-mi curcua, . 

Să 'mi revenesc țiţica ! 
Iar Niculca se gândia 
Și din gură cuvînta : 
—De cât slugă Turcilor



"- NICULCA! 

85 Şi vătrai cadânilor, 
Mai! bine, frate, să fiii 
Tot bătaie peştilor 
Şi răcelă pietrilor Ă 
Şi clupela racilor 
Şi masă cosacilor! 
lară Turcu ce 'mi făcea? 
Curelile "i le lua. 
Dar Niculca ce 'm! făcea? 
Drept în Dunăre sărea. 
Dar vedi, Turcu Mustafa, 
Tot de foc de Niculca 
D'un burghiaş că 'mi căta, 
Gaură *'n caic că da, 
Apa *n dânsu că intra 
Toţi “Turcii că-i îneca. 
Dară Serba ce 'mi făcea? 
Ea n sus, frate, se scula, 
Năstrapa ?n mână-o lua, 
P'o potecuţă o apuca 
Din .guriţă ce 'mi dicea? 
— Asta e potecuţa, : 
Pe care-a mers Nicuica. 
Drept la Dunăre 'mi trăgea 
Şi năstrapa o arunca, . 
Pin Dunăre 'mi-o trăgea 
Şi afar' că 'my-o scotea 
Și acas că 'mi-ş venia,. 
Pe laviţă c'o punea. - 
Niculca jos că 'mi sărea, 
Frumosă, nu prea frumosă. 
Dar de ce nu prea frumosă 
De bătata. peştilor, 
De răcela pietrilor, 
De c.upela racilor. 
Dară ele ce 'mi făcea ? 
Niculca ?n sus se scula, 
Pe bordei sus se suia, 

(9 Le) 
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115 
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Spre răsărit se uita. 
Niculca nu 'şi ce vedea, 

125 De ea, frate, se 'ngrozia? 
Dosu la măsa 'ncas' da. 
— Mamă, măiculița mea, 
Incotro sâre răsare, 
Nu ştii sâre răsărit, 

130 Nu ştii bojor înflorit, 
Nu ştii capete de Turci? 
Dară măsa c'audia, 
P&n' afară că ieşia, 
Spre răsărit se uita 

135 Şi din gură că dicea: 
— A ba, fa Niculco fa, 
Nu e sâre răsărit, 
Nici bujor nu e'nforit, 

__ Ci sint capete de Turci! 
140 — Mamă, măiculiţa mea, - 

„Ta sapa şi lopata. 
Şi m& 'ngrâpă la ferestră, 
Să v'ascult vorba'din casă! 
Flâre verde micșunea, 

“145 Tată Turcii că 'mi sosia, 
„ De Niculca că "'ntreba. . 

Dară .mă-sa ce 'mi dicea ? 
F6ie verde matostat, 
Niculca mi-a răposat. 

150 Flâre verde şi o lalea, 
Toţi Turcii că se 'ncredea. 
„Când fu unu mititel, 
Cu căciula de cinci piei, 

__ Cu cojocu 'de opt piei, 
155 De pe cal descăleca, 

ă La ferâstră că.'mi trăgea, 
Pe Niculca mi-o scotea. 
Şi pe cal că mi-o punea 
Pe Dunăre că uni pleca.
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-- Coinunicata de Inveţatorul Leabu de Ia Iautarul Gh. Balţatu din Şerbaneştil-de- Jos" Olt... 
se vedea varianta :în. colecţ. d-lui G.: Dem. Theodorescu pag. 581 sqqşi in colecţ. “nf V. Alex. pag. 72—74; idem Calendarul Istoric şi popular din an. 1860, editura - IbrarierG.. loanid pag. 149—152. «Sever Toma și Sever Manea» comunicat de di, C.. „ Fundescu. . . 

-. Departe, vere, departe, . 
„... Nutprea, frate, cam deparre,. - 

La câmp, -vere, la câmpie, 
__ “Unde fir de farbă nu e : 
5 Numai d'alba colilie, - 

La gropana cu cinci ulmi, 

Și “Tomi se ploconia, 
40 Şi 'mi-ti bea 
"Şi Omi-ţi mânca. -  - - 
Când de-o parte că'şi căta, 
“Tare "mi venita şi "mi sosta 
Săvai Mane al câmpiilor; „Cu cinci ulmi dintr'o tulpină, 

Ca şapte frați dintro mumă,. | 
Ca cinci deşte la o mână i 

45 Stăpânu moşiilor,. 
». Drăgăstosul fetilor, 

„ Iubitul nevestilor, -: „10 La umbra că se umbria - 
* Săvat Toma 4'Alimoş, 
„.* Săval din țara de jos, 

- Căluşelu 1 priponea : | | 
larba-cu palma că-l da, - 

"15 Să nu!'l prindă cine-va. . | 
Mâna în disagi că băga, 
Mândră. masă că punea, . 
O ploschiță: în mână lua: 

„-.-. Ploschiţa de. şapte oca 
20. C'aşa era măsura - 

- De'la maica. Precista, 
Ocaua 'mpăratului,. - 

“ Vadra Țaligraduluj. : 
Plosca "n: mână c'o lua,. 

25 N'avea el cui închina, 
Nici o slujbă nu'şi lua, 
Inchina-voită 'armelor-? 
Armele sunt fiare rect. 

,  Băgate prin. lemne seci ; 
30 Închina-voită murgului ? 

-- Murgu este vită mută - 
"Gură nare să'mi răspundă, 
Numa! cu urechia aude, 
Inchina-voui. ulmilor, ! 

35 Ulmilor ca: fraților, 
- Ploschiţa 'n .mân .o lua, 

La -rădăcină-t uda, .. 
Ei de vârf că S'apleca .. .. 

Inşelătorul Domnilor, 
EI, frate, că mi-ş: venia, 

50 Nici bună diua nu da,. 
“Făr' d'apuca da dicea: . 
— D'ale, Toma d'Alimoş,. 

- Venit din ţara de jos 
: „ :7ţX crucea mâni-ta, 

-55.Ce caţi pe moşia mea, 
e 'mi-ai încurcat Yarba 

Şi "mi-ai turburat apa? -. 
"— Taci, . Maneo, nu „dice-aşă 
Poftim, frate, vin. de bea: 

. 60 .Din astă ploscă mititea, 
D'o vadră şi cinci oca,. , 
Ori ot bea, ori n'ot mai bea, - „Să ber-de la mâna mea! 
“Unde Manea! C'audia, 

65 Ploschiţa ?n “mână lua, a 
„..... Numai buzele-uda, Si 
„7 De-năcăjit ce era; 

_Şi'la Toma că i-o da . ” -Și-la. guriță- o--punea, 
_70 Trei ceâsuri: c%o vâjila, - - Şi Manea se n&căjia. Paloş din: teacă trăgea, 

Peste burtă că] isbia,. . “Maţele “că-i răvărsa - ” "75. Şi la cal că: "my alerga, . „ Pictor. în scară punea,
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„ Fuge, vere, nu glumeşte, 
De Toma nu. mai gândeşte !. 
lar “Toma ce 'mi-şfăcea? 

So După maţe se lăsa, 
Cu totul că le. strângea, 
Cam cu pate 
Cu gundre, . 
La coş, nene, le-arunca, 

86 Cu brâi verde se 'ncingea 
Şi mai punea d'o curea, -! 
Să nu cadă unde-va, 
Pân&-o prinde pe Manea. 
Şi la cal că se ducea, 

go Din guriţă-l judeca: 
— Calule, când te-am luat 
De cal bun şi lăudat, 
Cinci sute de lei c'am dat, 
De ce-oi fugi 'ca să scap 

95 Şi ce-ol goni ca să prind. 
Unde calu c'audia, 
Odată că răspundea : - | 
-— D'alei stăpâne, stăpâne, 
Incalecă tu pe mine 

100 Şi te ţine, frate, bine! 
Picforu 'n scară punea, 
EI, frate, nu 'mi-ş putea 
Să încalice pe şea; 
Tar calul dacă vedea, - | 

103 De genuchi că 'ngenuchia, 
Şi pe el că 'ncăleca. 
Mâna ?'n pozînar băga, 

Mic gârbăcel că scotea,- 
„_. Gârbăcel 
110 De bumbăcel, 

Şi ?n cap este plumbuit 

- Cu cinci litre de argint. 

“Unde-odată 'n cal că da, 

Şapte hotare săria, 
I10 Şi 'ntr 

Până: Manea că sosia 
un loc că mat şedea, 

Şi ?n arum că îmi-l sprijinia. | 
Paloşul că 'ncrucişa 
Şi din gură 7 judeca: 

"120 — D'alei, frate, frate -Maneo,. - 
_Ce răi, nene, ţi-am stricat, 

pe mine m'ai tăiat ? 
Nu m'ai tălat voiniceste, 
Ci mai tălat femeteşte ! . 

125 Din: guriţă '1 judeca, 
_Cu paloşul 7] ciocârtea 
Bucată de -şapt' oca, 
Nici dulăii n'o. mânca. 
Toma ?ndărăt se 'ntorcea 

130 La gropana cu cinci ulmi, 
Cu cinci ulmi dintr'o tulpină, 

„Cu şepte fraţi dintr'o' mumă. 
Venia calu 'mbutestrând, | 

- Alde Toma tot gemând, 
135 Şi din gură tot dicând: 

“ Of-leo, leo, căluţul mei, 
Dac'oi vedea c'o să piei 
Cu pictorul ca să'mi baţi, 

“Mare tainiţă să 'mi faci 

_150 Şacolo tu să mă bagi! 
Unde la ulmi c'ajungea, - 

Şăuliţa că-i lua, 
|bâncile c'aşternea, 
Şaua căpătâi punea. 

145 Unde calul că vedea 

" Sufleţelu că-i ieşia, -. 
Calu cu pictor bătea, 

Mare tainiță "i făcea ; 

Şi de creştet că'l lua 

150. Şi 'n tainiță că'l băga, 

Un vânt rece că venia, 

__ Ulmi de frundă scutura 

- Şi pe Toma 7] învelăa, 

De se ducea pomina.  - 

155 Şi aşa s'a întâmplat, 
u 

Precum eii vam cuvîntat ! 

,
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(VARIANTA) 

Cules de Christu N. Țapu, din gura lăutarului Ion Baluica din Mănastireni- Vâlcea. . 

“Câmpie, vere, câmpie 
Unde '! d'alba colilie, 
Unde fir de iarbă nu e,. 
La mijlocu câmpului, 

5 Unde-i drag voinicului. 
ȘI -este păs murgului, — , 
Vemerit'a. o 

Tabărit-a . | 
D'alde Toma d4'Alimoş, 

10 Sava din ţara de jos. 
El măre, că 'mi! tăbăra 
La mijlocul câmpului, 
La marginea crângului, 
La puţu porumbului, 

15 La trupina ulmului; 
La “trupina cu cinci ulmi, 
Cu cinci ulmi dintro trupină 
Ca cinci fraţi cintr'o mumă. 
El acolo tăbăra, - 

20. Căluşelu *1 priponia 
Unde iarba ce "1 plăcea 
Şi la umbriţă se da. 
Punea masa şi mânca. 

- Mică ploschiţă şavea 
„25 D'o vadră şi 5 .oca, 

Care bea "Toma cu ea. 
Dou&: pahare scotea 
Şi amindouă le umplea 
Și n'avea cu-i închina. 

30 — Inchina-voii murgului ? 
Murgu 'mi-este vită mută, 
Nu vorbeşte, dar ascultă. 
Inchina-vorii armelor? 
Armele sint fiare reci. . 

35 Bătute prin lemne seci;. 
Inchina-votă ulmiilor, 
Ulmit sînt dintr'o trupină, 
Ca cinci frăţiori din mumă, 
Aşa Toma. ce 'mi făcea, 

Hi 

40 Că n'avea cui închina ? 
Mâna pe ploscă punea 
Și la gură "mi-o sălta, 
Ulmii de vârf s'apleca 
La Toma se ploconea; 

45 Dară Toma, când vedea, - 
De mirare că se lua 
Şi din gură că "mi dicea: 
— Cată f..tu-i mumă-sa - 
Ei de când am haiducit, 

__50 De multe ori am but -- 
Şi la umbră 'm'am umbrit, 
Astă faptă n'am vădut, 
Codru verde ploconit...! 

" Dară Toma ce "mi făcea? 
55 Mâna 'n pozinar băga, - 

Mititel ochean scotea . 
Şi la vale că 1 punea 
Şi pe ochean se uita ; 
D'un votnicel năzăria, 

6o Tare fuga că venia, 
P'un căluşel cam murg, 
In bu'estru în fuga mare, 
Strălucind din câte-o nare, 
Par'că era sfîntu SOre; 

65 Cu nările jugrăvite, 
Cu unghiile poleite. 
Dar ăla cine 'mi era? 
Tot Manea al câmpiilor, 
“Stăpânu moșiilor, 

__70 Drăgăstosu fetelor, 
lubitu nevestelor. - Mi 
Și el măre, că 'mi.venia, 
Toma, dacă '] vedea, - 
Paharele le umplea, 75 Drept la Toma că trăgea, Jos după murgu se da „Şi pe murgu 1. priponia 
“Tot aci alăturea, -
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Unde iarba ce-i plăcea,. 
80 Şi bună diua că-i da: 

'—Bună diua, frate Tomo, 
„—Mulţămescu-ţ, frate Maneo, 
Bine-ai venit sănătos! 
e la masă să mâncăm 
ŞI să bem să' veselim, 
Din pistâle să trosnim, 
De nimenia nu grijim. 
Tu viteaz şi că viteaz 
Să nu facem vr'un meraz, 

90 Ca să pătimim necaz 
lar, vedi, Toma ce făcea? 
Mâna pe ploscă punea 
in mâna Mani c'o da 

Şi paharnic că-l făcea. 
-95 bară Manea ce 'mi făcea ? 

Cât al dracului era, 
Paharele le umplea 
Şi tot la Toma le da, 
Tot pe Toma 1 siluia, 

1oo Penă Toma se 'mbă&ta. 
Dacă 'Toma se 'mb&ta, 
Bine Marea ”] .pricepea, 
Mâna ?n pozinar' băga, 

__Mititel briceag scotea, 
105 Peste masă se 'ntindea 

Şi în burta Tomi !1 băga, 
Maţile ! le vărsa. - N 
Dară Manea ce "mi făcea: 
De la masă se scula 

110 Şi la murgu se ducea, 
- Şi pe murgu Încăleca, 

Drumu la vale şi "i lua 
Si pe Toma că "1 lăsa.: 
Dar, vedi, Toma se căia, 

115 Că.dacă bine ştia, : 
La masă nu'l mai pofta - 
Şi din vreme se pădia, . 
Armele le pregătia. | 
Și pe Manea !l înpuşca. . 

120.Dar,; vedi, Toma ce 'mifăcea ? 

El de murgu se ruga: 
— Murgule, murguţu-meu, 
_Măt trăite-ar Dumnedei. 

_ Tarbă verde "mi-ai păscut, 
125 Apă rece "mi-ai b&ut 

__ Şi de mine n'ai ştiut 
Că colgii m'a rănit! 
la să faci atâta bine, 
Să vii până ici la mine, 

130 Să vorbesc ce-va cu tine ; 

Că eti nu te-stăpânesc. 
Şi de adi nu mai trăiesc ! 
Aşa murgu ce făcea? 

qi 

Pe 'mbuiestru că se lua 
135 Pâne priponu scurta, 

După ţ&ruş că "1 punea. 
Când odată că smincea 
Şi ț&ruşu 'mi-l-smulgea 
Şi la Toma se ducea 

140 Lângă Toma se culca, 
Dar vedi, Toma ce făcea 2 
Toma pe brângi se trăgea, 
Maţe cu. mâna aduna, 
Cam cu paie, 

145 Cu gunoie . 
Şi la disăgei căta, 
Nouă brâne că scotea, 
Tot brâne de  Tarigrad, . 
Cotu şapte galbeni luat. 

150 Câte nou& !e'ncingea 
Şi pe murgu încăleca 
Şi cu: murgu că "mi vorbia 
— Murgule, murșzuţu met, 

_Eiă pe tine că te'am luat 
155 De la bâlciii de la Bănat, 

Ce mi-a cerut ala am dat, 
Ca să fii de fălălat 
Cine m'o goni să scap. 

160 Dară Toma ce 'mi făcea? 
Când fr&u-l slobadia, . 
“Cu sgârbaciu. Pamelinţa - 
Şi lu murgu îl spunea: 
—-Tu pe mine să- mă duci, 

165 Unde-or fi pluguri de cuci 
Și pe Manea să-l ajungi. 
Dar ca vântu să nu mergi, 
Ventu bate şi 'nceteză, 
Şi Manea se departeză. 

170 “Tu ca gându să te duci 
Şi pe Manea să "l ajungi! 

"Şi de iute ce mergea, 
- Pe lângă Manea trecea 

Şi Toma că nu | vedea. 
175 Gonea murgu ce gonia, 

Spumă albă se făcea, 
- Toma de gânduri se lua 
Şi pe murgu. că "i opria 

i pe murgu ] întreba: 
180 — Murgule, murguţu-meii 

Vai, trăi-te-ar Dumnedeii ! 
- De multe ori te-am gonit, 

" Ca acum nu te-am vădut 
Aşa tare năduşit. 

185 Dară Toma ce 'm! făcea? 

lar ocheanul că "i scotea 
"Şi 'ndărăt că se uita 

- Şi.pe Manea că "| vedea 

Şedea ?n drum şi hodinea.
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“190 Până Manea, că 'mi venia. 
Şi bună diua că-i da: NI 
—Bună, diua, frate Maneo, 

_—Mulţămescu-ţi, frate 'Tomo. 
“Toma. din gură dicea : 

195 —Ce-am fost, Maneo, vinovat, 
Tu maţele 'mi-a! vărsat ? 
Tu mal tăiat fo meteste, 
Eu să te tai voilniceşte 
Cum taie pescarii peşte! 

200 Când odată—aducea, 
Capul c'o spată-i stergea, . 
Ca pe varză mi-l tuoca 
Și 'ndărăt se "'napota 
La trupină cu cinci ulmi, . 

- 205 Cu cinci ulmi dintr'o trupină, 
Ca cinci frăţiori din mumă.. 
Acolo jos că se da: 
Şi pe larhă se lungea | 
Şi lu murgu că-i spunea: * 

210 —Murgule, murguţu mei, 
Vai, trăi-te-ar Dumnedeiă ! 
Lângă mine ca să stai, 
Vedi la nâpte c'oi să mor 
Şi nu te mai stăpânesc, - 

215 Nici nu te ma! priponesc! 
Să paşti farbă cât oi-vrea 
Şi apă cât "ţi-o plăcea. 
Ei la n6pte c'oi muri, 
Tu cu picioru. să 'mi baţi, 

220 Mică tainiţă să 'mi faci 
Şi cu, dinţii să mă tragi 
Și "n talniţă să mă bagi. 
Dar căpătăii ce să 'mi pur? 
Disăgei, 

225 Cu gălbinei, :- 
Care am muncit noi pe:el| 
Şi tu, măre, să te duci 

Sus în plaiu muntelui, 
Să bei apă de isvor, . 

230 Să fii iute de pictor; 
„Şi să 'mi paşti Yarbă de jos, 
Să te faci mândru frumos! 
Şi pe tine te-or goni. 
Hoţomani dai muntelui, 

235 Căimăcanii plalului. 
La nici unul să nu stai; 
Nu mai unul ?mi-e cam "nalt 
Şi cu semne de vărsat 
Şi cu păru retezat, 

240 Să 1 laşi pen 'o 'ncăleca, 
Să-l aduci la mine 'ncoa, 
Mică oglindă el c'o avea 
Amândoi ne-om înfățișa. 
Dacă bine-om semăna, 

245 Tot la mână "i mai sta 
Şi galbenit."! arăta ; 
Dacă noi n'om semăna 

* Galbenii nu-i arăta, 
Să "1 laşi pen& o'ncăleca 

250 Cu norii te-oi mesteca; 
Să te faci a- poticni 
Şi “n poteove P oi lovi. 
Şi tu, măre, să te duci 
In câmpul lui Calafat, 

“255 Unde sunt caii de sfat; 
„*Să nu. stat la Caălăraş 

Că nui: bine f.... Paş! 
Să te laşi la Roşior, 
Că te duce ?n Bucureşt, 

__260 Să vedi ce bine trăteşti ; 
Că-ţi dă orzu. vnturat, - 
Şi vin roşu strecurat 
Şi-ţI pune câte-un argint, 
Să fil frumos şi spălat 
La mersură fălălat |
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văl cules de Chr. N Țapu din gura lautarului Cosma-Tuţă,- din com, Barbatesci- 

aleea . a . | Oa aa | | îi 

Departe, vere,. departe, 
Departe, dar nu prea forte, 
La inima câmpului, _ 
Unde-i preţ votnicului : 
Şi-e drug murgului, 
La trupina cu cinci. ulmi 

Cu cinci ulmi dintro trupină, 
Ca toţi fraţii dintr'o mumă ; 

Nemerit'a, n - 
Tăbărita 

.. Toma d Alimoş. „ 
- Sava din ţara de jos. 

- Ce n'am: vădut,: de când “sînt; 

20 

El astă noapte 'mi a venit, . 

Calul, şi la priponit, 

Colea *n margine de crâng, 

Cu ţ&ruşu de argint, 

Cu: priponu de. aramă, 

Ca să nu sc bage 'n seamă . 

Aşa Toma ce'mi făcea ? 

Calul că şi-l priponea, . - 

Mâna ?n desagi că'mi băga 

Mică ploscă că'mi scotea 

„D'o vadră şi cinci oca, 

"Care bea Toma cu câ, 

Mesura 'mpăratului, . 

“Xadra Țaligradului. 

„Şi'n-buestru ?n 

Şi “Toma ce 'mi făcea? 

Ochii la vale-arunca, -. 

Tare 'mi. venia dun. VOINIC, . - 

Mânând un căluşel murg, 

Strălucind de câte-o nare 

fuga mare 

Dar ăla cine "mi-erea? | 

Toma Mane'al câmpiilor - - 

Stăpânul -Jiilor 

„Stăpânul 'moşiilor, 

Drăgăstosul fetilor,..- 

„ Iubitul nevestilor:. . 

„45 

50 

55 

Ă 4o—Bună diua, frate Tomo, 
Bipe-ai venit, frate Maneo ! 
_Dară Manea cemi grăia : 
Frate, frate, frate Tomo, 
Ţie cin'ți-a porâncit . 
Tu aici dai tăbărit,. 
Livedi mari d'ai prăpădit,. 
larba cai tăvălit ? - 
Dară "Manea ce 'mi dicea? 
Frate, frate Toma, 
Şedi la masă să prândim, . 

Să prândim, i 

Să "'nveselim, | | 

Din pistoale să trosnim. 
-Dară Toma cemi făcea ? 
Mâna ?n pozânar băga, 
Mica cheiţă "mi scotea, 

„Disagii ' descuia, 

60 

Mica ploscuţă scotea . 

Şi ?n mâna lui Manea-o da: 

— Ţine Maneo, vin d& bea, 

Vin de ia mâna mea, 

“ Că. d'ast "noapte "mi-am venit ? 

65 

70 

Calul Pam priponit, 

La margine de crâng, . 

Cu. ţiruşul de argint, 

Ce n'am vădut, de când sînt! 

Dară Manea ce'mi făcea? . - 
Mâna ?n pozânar băga, — 

Mic cuţitaş că scotea “ 

In burta Tomi-l băga, 
Maţile "i-le vărsa. — 

Dară Toma ce'imi făcea ? 

Cu cinci brene se 'ncingea, - 

__Cu breii alb de Ţaligrad, 

75 Cotu nouă galbeni luat, . 

Şi la murgu se ducea 
Şi din gură cuviînta : 
-— Murgule, murguţu meii,
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Pe tine de când te-am luat - 
80 De la bâlciit de la Bănat, 

Ce "mi-ai cerut aia am dat, 
Cin' m'o goni să m& scapi. 
Dară murgul ce'mi făcea? 
“Trei lacrămi din ochi vărsa; 

85 De mijloc se cocoşa, 
. Pen& Toma *ncăleca, 

In câmpu lui s& slobodia, 
Mergea Toma "'nbuestrând 
Şi din frundiţă cântând, 

90 'Naintea Mani feşind. 
— Ce-am fost Maneo vinovat, 

De maţile mi-ai vărsat 2. - 
Tu m'ai junghiat fometeşte, 
Eu se te tai voiniceşte ! 

95 Aşa Toma ce'mi făcea ? 
Mâna 'n pozânar. băga, 
Scotea paloş ascuţit, : 
De nouă palme de lung; 
Când ajungea ca 'să dea, 

100 Capu c'o spată-i tăla. — 
Frunduliţă şi-o lalea, 
El pe cal ?ncăleca, 
Cu murguţu că "mi .vorhia : 

— Murgule, murguţu mei, 
105 La trupină să mă duci 

La trupina cu cinci ulmi, . 
Cu cinci ulmi dintr'o trupină, 
"Ca toţi fraţii dintro mumă... 
_Murgule, murguţu mei, 

LIO Vedi la nâapte c'of sa mor, 
Cu picioru ca să'mi baţi, - 
Mare tainiţă să'mi faci 
Şi. cu. dinţii să mă tragi, 
Dar căpătâi ce să'mi pur? 

115 Disăgei 

De gălbinei, 
Care am muncit pentru ct! 
Şi tu, murgule, săte duci 
Tot pe munţii cei cărunți,. 

120 Ca să pasci Yarbă de baltă, 
Ca să-ţi faci coama călcată; 
Să paşti Yarkă de isvor, 
Să'mi fii iute la picior! 
Tu, murguţule, să'mi vedi, 

„125 Când scobâră oştile 
La nici unu să nu te laşi, 
Numai un voinicel "nalt, 

""Nalt şi sprincenat, 
Cu semne de vărsat; 

130 Chiar la ala să te laşi, 
Că eii sînt fratele lu. 
lar că murgul se ducea, 
Oştile, că scobora, 
Voinicul că s'alegea, 

135 Calul că 'mi-l cunoştea. 
Fuga la cal că mi-ş da, 
Mâna pe cal că punea, 
La trupină îl ducea, 
La trupina cu cinci ulmi 

140 Cu cinci ulmi dintro trupină, 
Ca toți fraţi! dintro mumă. 
lar jos după el se da, 
Tainiţa 'mi-o desfăcea 
Pe Toma că mi-l şrăsia, 

145 Afar 'cu dinţi”! trăgea 
Şi de gât s“alătura, 
Frăţişoru că'şi găsia 

„ Cin-deci de popi aducea, 
Până pe “Toma slujia 

"150 Şin carâtă mi-l punea, 
„La ţară că mi-l ducea!
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Cules de Christu N. 'Tapu de la l4utarul I6n Neblea, din Roşiorii-de-Vede (Teleorman) 

Fâle verde foi de nalbă, 
Ce gâlceavă ?n cea dumbravă? 
Ce r&sboiă - 
In sat la nor? 

3 Dar resboiul cine'l face? 
Vedi Oncea cu Vlaicu, 
Vlaicu pârcălabu, 
Cela înalt şi supţirel, 
Portă căciulă de jdrel, 

10 Ochii in cap ca de şoimel, 
„ Parcă 'ml-e tras prin inel, 

More Neaga dupe el. 
Dară Neaga ce "mi făcea ? 

Ta lui Oncea că-l cânta: 

15 F6le verde d'asunie 
Plecă Oncea cu chirie 

Cu trei flori la pălărie, 
Una verde şi lămâie 
Si alta 'my-este prăzulie, 

20 Una mie şi una ţie 

- Bate ventu "mi le-adie, 

_?Mi-aduce mirose mie, 

* Bine-ar fi să nu mai vie. 

Că'mi plecă la Bucureşti, 

25 Cu nişte buţi mari domneşti, : 

Cu peceţile *mpărăteşti, 

" Să-mi aducă buţi de vin 

Si ae vin şi de pelin, - 

Cu doi-spre-ce cal la car,. 

3o Tot jugani şi armăsari .- - 

Şi cârlani de. câte-un an, 

Cari se ţin după car. | 

Dară (ncea ce'mi făcea ? 

În seamă cântec nu băga 

30 Şi el, frate, când pleca 

Ipiua bună că "şi lua : 

Remâl, Neago, sănătosă, 

Ca o garofă frumoasă. * 

Dară Neaga ce'mi dicea : 

qo Dute Onceo, sănătos 

Ca un trandafir frumos; 

Drumul fie-ţi de folos ! 

45 

50 $ 

55 

60 

65 

Dar Oncea când îmi pleca, - 
Vlaicu 'n urmă că pica; “ 
Unde curva că'l vedea . 
Două rațe că-i tăia, 
Frumâsă masă 'ntindea - 
Şi la masă că "mi şedea- 
Şi mi-ş bea şi 'mi-ş mânca 
Şi din gură că'mi dicea: - 

„Măi Vlaicule, dumnea-ta, 
O să omor pe Uncea 
Să te iai pe dumneacta, 
Dar Vlaicu că "mi-l qicea : 

—Nu te fă Neago, nebună 
Să-ţi omori tu soţia, , 

Să riqdă totă lumea; 
- Că: Oncea -este ?'n chirie, 
Ş-iaduce băneturi ţie, 

Dar ei sunt un pârcălab 

Cu câinii 'n g6nă luat. 

Vlaicu mânca nu mânca, 

Toiegelul 'şi'l lua 

Şi prin sat că'mi pleca, 

Banii de bir să şiY ia. 
Dar Neguţa cemi făcea ? 

- Dosu la: mâşă-sa 'mi da 

"Si din gură-o întreba : 

79 

— Fa, moşică, dumnea-ta, 

Nu ştii tu, soro, ce-va? 

Să dat lui Oncea să bea? 
„Fâie verde şi-un spanac 

Că 'mi-a cădut Vlaicu drag 

-- Pete verde bob năut, 

_75 

so 

Pe Oncea că lam urit, 

Pe Vlaicu Vam îndrăgit, 

Of, m6şă, m'am prăpădit ! 

Dar mâşă-sa că-i dicea : 

Fă Neguţo dumnea-ta, 
Dă ce'ţi omori soţia, 

Să-ţi văduveşti căsciora 9 

Casa şi bătătura, | 

“Prin prejur ce-oi mai avea? 

Să vedi case ca la tine
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85 Nu se. aBă la. Domniej: i 
1.” "Câtă miere şi de'unt. 

"La tine s'a-"ngrâmădit, . . : . 
> Şi bun băiat ai avut, - 

" iUe-ai cătat de lat urit? -: 
go Astă:di 'eşti împărătesă, . 

- Mâine țe.v&d făr'.de casă, 
E | E Dar Neguţa ce "mi dicea ? - 

> Fă -moşică, dumnea-ta, 
*Nu'mi mai răni inima! 

"95 Nuştirtu, SOro, ce-va, .. : 
„„Să&'mi omori pe Oncea ?; 

Dar m6şă să că-i dicea: -- 
— Nepotă, nepâta mea, - 

„Dacă. "ţi-a venit aşa, E 
... 100. Ca să:ți- omori pe. Oncea,; 

- Moşă-ta nu ştie nimica ; 
„Dar dacă "ţi-e ţie-aşa, : 
“Du-micte..până colea, 

„ Colea în.valea cea rea, 
Io! La Gherghina ţiganca, - 

- Ceia fermecătârea, | 
Care. termecă lumea, 
Ala de n'o şti ceva 
Să. dea lui Oncea să bea. :: 

110 Dar Neguţa ce'mi făcea ? 
Tot acusă se. ducea, - 
Lua două-trei parale, 
„Pleca după vrăjitoare. 

115 La Gherghina se ducea 
Şi bună'diua căi da: - 
—Bună qiua, Gherghiniţo. 
—Mulţumescu-ţi, fa“ Neguţo ! 

"Dar Gherghina ce-y dicea ? 
120 —Fa neguţo, dumnea-ta, 

F6ie verde bob: năut, 
Ce vânt mare c'a bătut, 
De la mine c'ai venit ?! | 
Că nu te-am vădut de mult 

125 Par'că e "ţi-am poruncit. 
Ședi la masă să mâncăm, 
Să mâncăm să ospătăm, 
Bine seamă să.ne dăm. 
Dar Neguţa ce'mi dicea ? 

„130 —ka Gerghino, dumnea-ta, 
N'am. venit ca să mâncăm ; 
Foie verde ca nalba, - 
Nu ştii tu, soro, ceva . 
Să faci lui Oncea să bea, 

135 Ca să'mi omori pe Oncea ? 
Fie verde bob năut 
[ii pe Oncea Pam urit, 
Pe Vlaicu Pam îndrăgit, . 
La inimă m'a topit! | 

"140 Dar Gherghina ce'mi: dicea 

LE 

—Fa Neguţo. dumnea-ta, | 
La ce-ţi omori. pe Oncea? 

e 9 “Că-ţi văduveşti. căseloră, . 
" Casa şi bătătura, 

“145 Imprejur ce-oi may avea. 
Vedi case ca la tine: 

„Nu 'se. află la Domnie;. . . 
Astă-di eşti împe&răteasă,. - . 

- Mâine te.vă&d făr' -de casă | 
'150 Dar Neguţa ce'mi făcea.? 

Vorba .nu i-o asculta . .: 
Și din gură că-r-dicea :. 

- —Nu ştii tu, soro, ce-va,. 
Să faci luy Oncea să bea,. 

155 Ca să 'mi omor pe Oncea ? 
„ Tole verde şi-un spanac, - 
„Că ?mi-a cădut Vlalcu drag! 

Dar Gherghina -ce 'mi dicea? 
“Fa, Neguţo dumnea-ta, 

160 Du-mi-te Neguţă acasă, 
Să pui să-ţi faci demâncare. 
Fii cu ochi după sore, 
D'o da sârele ?n chindie, : 
Tu s'alergi la prăvălie, 

1605 Tocmai la: jupân Ilie; 
„Ia "ni săricică d'o para, 
Argint viă de cât oi vrea 
Şi otrava de alta, ? 
Vino 'ncâce la gaica, 

170 Să fac lui Oncea să bea. 
Dar Neguţa ce 'mi făcea ? 
l'6ie verde d'asunie, 

„Suta ?n deal la băcănie, 
La logofătul Ilie, 

175 Și lua saricică dp para 
ȘI otravă de alta. 
O para că "1 rămânea 
Şi p'aja pe 'vin c'o da 
ŞI ?n pahar că mi-l punea, 

180 La Gherghina se ducea . 
Şi 'n mână că % le da. 
Dar Gherghina ce'mi. făcea ? 
-Paharu ?n mână "| lua 
Nu ştiii ce naiba dicea, 

| 185 Făcea lui Oncea să bea, Ca să 'mi omâre pe Oncea. „leşia afar' în bătătură 
Şi descânta ?n gura 'mare, Să vie Oncea 'mai tare. * 190 Păhărelul că'l:lua Și 'n mâna Neguţi "1 da. Dar Neguţa ce'mi făcea ? Tot acasă se ducea 
Deştiu chete că”] făcea 195 Și lada c'o descuya |
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Paharu-acolo punea; 
Şi afară că feşia. să 
Pe umbrar că. se urca, 
In drum mare se ulta .... 

„200 Şi pe Uncea 7] nazăria.: 
- - Venea Oncea cât venia: 

La o margine că 'mi da 
Căigorii - "1 deshăma, 
IX deshăma Y% împredica, 
Șeuliţa că mi-o lua 
Ibâncele-le aşternea, 
Chimiraşul "mi-l vărsa, 
Pribotaşul "mi-l lua 
Gălbinaşi că 'mi găuria, 

L
I
 

O U
1
 

210 Salba Neaghi mi-o măria, - -. 
De dragă: jur cet era! 

Dar “Neguţa ce'mi făcea ? 
Incepea:de mi-ş cânta : 

— Fofe verde dWasunie . 

Vine Oncea din chirie, 

Cu trei flori la pălărie, 
Una galbenă lâmâle 

Și alta albă colelie . | 

| Şi alta verde prăzulie, 

220 Bate vântul şi le-adie 

'Mi-aduce mirose "mie, 

Bine-ar fi să nu mai vie!.. 

Cuva departe” vedea, 

“La portă că alerga 

Şi la portă că şedea, 

Pân€ UOncea că sosia 

Ea: din guriţă striga: 

— Măre Oncea dumnea- ta,” 

De când Onceo, c'ai plecat 

230 N'am btut, nici nam niâncat, 

In drumu-ţi vă m 'am uitat 

De dorul tăi mam uscat ! 

Curva.de gâtil lua 

Şi în guriţă "1 săruta. 

233 Dar Oncea ce 'mi-ş iacea 

” Dupe cal descăleca, 

o Toţi caii îi deshăma,; 

Dor şelariti rămânea, 

O bură de ploie 'mi da. 

240 Streangurile le-uda 

Mana, n pozînar băga 

Un bricegel că scotea: 

trian urele le tăia 

Șuriang mic că şi-l - scrîntea, -- 

243 Lui semn că i se făcea. 

Dar. Neguţa ce'mi făcea: 

Pe Oincea-" n casă "| poftia 

Şi la masă ?l aşeda, 

240 Ea n pivniţă că intra. , 
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„Scotea vin, scotea rachiu, o 

E „a - 

+ Statea rachiti, „başa - xachiii | 
„Si: luf Oncea că "mi-l da, ” 

Pen&. Oncea sameţ a. 
255 Dacă: friptura: mânca, 

Cu vadra. la vin mergea 
--Cu vadra la”vin: scotea, 
"Deşitul : cheie "că "] făcea. 
„Lădiţa mi-o descuia, 

260: Pahărelu'*1 lua,: - aa 
Care. pentru. 'Oncea gătit, erea. 
Cu vin că mi-l umplea, . 

„Lui. Oncea'că i-l dedea 
- Şi. din gură că-i dicea : 

"263: Poftim “Onceo, vin de. bea, 
Vin roşu din mâna: mea,” 
Oră oi bea, ori .n'oi mal bea. . _ 
De la mânuşiţa mea |... 

“ Dar Oncea ce mi-ş făcea ? 
270: “Mâna pe pahar punea. . 

„„Şi din" gură că'mi dicea? . 
—Fa Neguţo, dumnea-ta, 

Fotie verde, bob năut, - 

Ei am plecat cam de “mult 
„-275 N'al „pus gând de omorit? 

Bu vit, frate, călător, |. 
_Oriaivr'un gând să mă omori ? 

Unde curva c'audia 
" Icâna."n „braţe c'o lua 

280 De trei ori că se jura, 

"  D'o avea ea 'n 'gând ce-va 

i: din gură că-i dicea.: 
— Dragă, Onceo, “dumnea- -ta, 

Eu dic, ăi, pre legea mea, 

"285 D'oi ştia de vorba asta! 

Dară Oncea ce'mi făcea ? 

“Pe: Neguţa.se 'ncredea, * 

"Cruce la piept îş făcea, 

La D-deii se ruga, 

290 Pahar la gură punea. 

” Tocma 'n “fund că-i resufa, 

- Ochit-peste cap că-l da, 

De la masă că 'mi cădea 

Vărsa (Oncea ce vărsa, 

205 Vărsa la sânge 'nchegat 
Cu boşogi amestecat: 

EL! din. gură că 'miofta: | 

—Ah mândruţo, mal mâncat ; 

- Ast vin roşu mohorît 

00 La inimă m'a topit ! 

Dar Oncea ce mai. striga 

- Fă Neguţo dumnea-ta, 

la dă'mi tu d'un pic de-apă. 

- C'am la inimă cu greţă | 
305: Dar' Neguţa ce'mi “dicea : 

—Nu e, "Onceo, pic de apă
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De când Onceo, "mi-a plecat 
Fântânele ' 'mi-a secat; 
N'a remas, Onceo, de leac! 

310 V&rsa Oncea şi vărsa, 
Vărsa la sânge ?'nchegat 
Cu boşogi amestecat. . 
Ah, mândruţo, m'ai mâncat, 

- Ia dă-mi tu dun par de vin 
315 SE mă curăţ de venin! 

Şi Neguţa că-i spunea: 
Nu e, Onceo, pic de vin 
De când QOnceo, 'mite at dus 
Buţile că mi S'aii scurs, 

320 De când Unceo "mi-ai plecat 
- Cercurile s'a. uscat, 
Dâgile s'aă r&vărsat - 

„» Na remas, Onceo, de leac » 
„__ Versa Oncea şi vărsa, 

- 325 Vărsa ia sânge 'nchegat, 
Cu boşogi. amestecat. 
-— Ah, Neguţo, mai mâncat! 
Dar Neguţa ce'mi făcea 
Ceia curva şi 6ţa ? 

230 Nici acilea nw'l lăsa, 
| Ștreangu 'n gât că i-l punea 

Pe ferestră mi-l trăgea, 
In pimniţă că'l-tira 
Intre buţi că'l arunca 

335 Sapa 'n mână co lua 
O gropiţă că-t facea, 
Jumetate "1 îngropa 
Uncea se păstrăvălea, 
Intr'o rână că se da 

340 Şi din gură că ofta 
Şi de Neaga se ruga . . 
— Neago, nu ți-» fi păcat 
Că tu pe mine mai mâncat ? 
Zace Oncea în cea tină, 

345 In cea tină "n cea mocirlă. | 
ace Oncea 'ntr'o rână 

Și-i curge utravă pe gură. . 
“Dar Neguţa ce'mY făcea ? 
La Oncea nu se uita, 

350 În pimniţă "mi-l lăsa 
Curva lacătu-i punea ” 

- Ri afară că Teşia 
“Două rațe că'mi tăia 
Și de masă se pătia. 

355 Stia Vlaicu când venia. - 
Dar Neguţa ce'mt făcea ? | 

“In chilie că intra, 
Lua iie 
Dintr'o mie 

360 Şi rochiţă de cutie , 
Și bre lat din “Ţaligrad, 

Cotul şepte galben! luat, 
Tot de Oncea cumpărat ; 
Cu papuci luaţi de la Turci, 

365 Potcoviţi cu coji de nuci. 
Ea la Vlaicu că intra, 
In gură că'l săruta, 
La masă cu el şedea. 
Dară Neaga ce'mi făcea ? 

370 Din guriţă că'mi striga: 
— Măi Vlaicule, dumnea-ta, 
Mi-am omorit soţia, 
Să te fai pe dumneata! 

: Unde Vlaicu c'audia, 
"375 Drept în picere'mi săria, 

Dou& palme că 'mi-i da 
Şi în urmă-o judeca: 
—AI sictir, curvă căţea, 
Ţi-ai omorit pe Oncea 

380 Ţi-ai văduvit căşci6ra, 
De ride tâtă lumea ! 
Dar ştii, tu, curvă căţea, 
Uncea "ţi-a fost din chirie, 
Ţi-aducea bănetury ție ; 

385 Aducea'ca o albină, 
De mă ţinea şi pe mine. 
Ţi-ai omorit soţia, 
Ţi-ai văduvit căsciâra, 
Care mâine şi poi-mâ!ne, 

390 O să mă omori şi pe mine!» 
Bastorw'n mână că ] lua, 
Pe Neguţu îl rupea 
Şi'n casă că mi-o'nchidea. 
Dar Vlaicu ce "'mi-şi făcea ? 

395 Afarăcă 'mi-ş feşia, 
Pe ea 'ncasă c'o lăsa, 

Veriga că "1-o punea ; 
In bătătură eşia, 
Stejăr acolo bătea, 

400 Trei rogojini C'aducea, 
Şi, frate, le cătrănia: 
In cas'la Neaga intra 
Şi de mână .mi-o lua. 
Şin bătătură-o scotea, „495 Dar Neaga ce mMi-ş făcea ? Cu: pumni'n piept se bătea. Per negru că jJumulia, 
Faţa albă-o'sgăria 
Şi din gură că'mi dicea :: 410 —'Bine dicea moşica, 
Să numi omor soţia 
Şi nu Y%-am ascultat vorba [> Dar Vlaicu ce "m ş făcea ? ” În rogojint.'mi-o 'mfăşura, - 415 La stejăr mi-o aducea, „Cu lanţ de fier 'mr.g lega,
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Foc de dece părţi că-i da. 
Când rogojinile plesnia, 
ŞI pe Neaga focu ajungea 

420 Neaga din gură ţipa: 2 
— MăY Vlaicule dumneata, 
Ajungă-ţi Vatâta glumă, 
Nu mE arde'n rogojină !» 

| Dară Vlaicu că'mi striga : 
423 — AI sictir, curvă .căţea, 

C'a! omorit pe Oncea 

49 

De țl-aduceă ca albina 
Şi cu mine-oi face aşa !>. 
Arde Neaga şi plesneşte, 

430 Vlaicu bea se'nveseleşte ; 
EI la Oncea se ducea, 
Din pimniţă că'l scotea 
Cu lacrămi că mil scălda, 
Tron de ceară că-i făcea, 

435 Pe Oncea că'l îngropa | 

ANTOFIŢĂ AL LUI VIORA. 

> 

 — 

Cules de Chr. N. Țapu, de la lăutarii I6n Neblea şi Dumitru Valenu, din Roşiorit- 

de-Vede (Teleorman). 
A se vedea varianta acestui cântec în Colecţ. D-lui Ulpian pag. 18 sqq. 

Fote verde sălcidră, 
In oraş în Slătioră, 
La casele lui -Vioră, 
Lui Vioră vătaf mare, 

5 Frumosă masă mi-e *ntinsă, 

De mari boleri mi-e cuprinsă. 

Dar la masă cine-mi şede ?. 

Cer cinci-deci de năvodari, 

Patru-deci de lopătari, 

10 'Tot feciori de boieri mari. 

Dar la masă ce-mi mânca? 

Numal cegă şi postrunsă, 

Și galbenă caracudă, E 

C'am audit pîn' bătrâni, 

15 C'ala'” peştele mai bun; 

Şi cosăcel din saramură, 

Face-un chef de băutură. 

Toţi mi-ş bea, se'nveselia, . 

De nimenea nu gândia. - 

20 Cu pahar cin'le lumia ? 

Antofiţă al lui Vioră, 

EL nici nu bea, nici nu mânca, 

Numai cu ochii se uita; 

Şi el, frate, că'mi şedea 

23 Cu cote d'albe pe masă, 

Cu” palmele pe obraze. 

Cine s&ma că”! lua-? 

Numai Vioră cel bătrân, 

Cu bărbuţa pân'la brei, 

"30 Barba“ bate braţele, 

Genele sprîncenele, 
Şi chica călcâtele. 
El în picere-mi săria. 
OchiY'n r6tă că-și făcea, 

35 Peste masă-i arunca 
Pe Antofiţă că! "vedea, 
Şi din gură că-i dicea : 
— Antofiţă, fiul taichii, 
Ce stai tu trist şi mâhnit? 

„40 Nici nu beă, nici nu mănânci, 

_ Numai cu ochii te "uiţi ? 
„.:2 Ori din chilciug al sfârşit, 

_Ori stăpân te-a oropsit, 

;- 5 Ori murgu ţi-a'mbătrânit ; 
45 Oră vremea.că ţi-a venit, 

"Vremea de' căsătorit 
Și de'nsurătore 

"Şi de căsătorelă?> 
Antofiţă ce-mi dicea ? . 

5o —Bine, taică dumneata, 
De stătuşi de m&ntrebaşi, . 
Cu cuvinte spune-ţi-aş. 
Să'mi puli mâinele în piept, 
Să-ţi daii cuvintul cel drept. 

35 Nici de chelciug : n'am sfirşit 
Nici haine n'am ponosit, 
-Nici murgu n'a 'mbătrânit ; 
Mie vremea mi-a venit, 

- - Frate, de căsătorit 
6o Şi de'nsurătore
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Şi de căsătorela. 
Nu ascră, al-alt-eri-scră. 

“ Logodna că mi-ai băuto . 
Cu fata lut domn. Știrbey. 

65 Fata, taică a audit - 
Că sunt fecior de boier mare, | 
Tot vătaf de năvodari. 

"Şi ea taică, mi-a trimes 
Carte albă, slovă negră, 

70 Ca să-i aduc - 
Știucile 
Ca vacile ; 
Morunii 
Ca biolii, | 

75 Să-i adu. ca oile, 
Cu carnea nunta s'o nuntesc, 
Cu Ose casa s'o zidesc, 

“Cu coastele s'o "'nlănțutesc, 
Cu solzii s'o şindrilesc, : 

So Cu sânge s'o zupgrăvesc, . 
Taică, să te-pomenesc! 
Tată-s&i când audia, 
Lui din gură că” striga: 
-— Antofiţă, fiul _taichii 

85 Eu taică am: îmbătrânit, 
Tote:apele-am vânat, 
Şi le-am turburat, | 
Aşa peşte n'am aflat. : 
De cât, taică, am audit 

90 Dar de vădut n'am vedut, 
In Vidros, apă spurcată - 

„Şide peşte lăudată, 
Gine intră .nu mar scapă: 
Vidrosu e ap'adâncă, 

95 PE cine'l prinde'l mănincă. 
Că Vidrosu e de-adinc, -: 
Cât în cer pân&'n pământ! 
Antofiţă dacă auda, 
Drept în picere săria, 

100 El mai vitez se făcea, . 
Mâna pe pahar punea, 
Tâte paharele umplea, 
La toţi năvodarii da ; , 
Rend paharu tat-săă îl lua, 

"105 Cu vin că'l jumătăţia, ! - 
Cu spirt că'l iîmplinia. 

- Da lui talcă săii de bea. 
Cum mi-ş bea, cum -se'mbăta. 
Covor verde aşternea, 

110 Cu băsmăluţa ”] învăla, 
La năvodari se ducea, 

„Câte un pahar de vin le da 
Şi din gură le striga: 

- Ce staţi, măre, de priviţi, 
115 Descurcaţi, năvâdele, - 

Aşedaţi matiţele, 
Si'ngreuiaţi plutile ! 
Antofiţă ce-mi făcea? 
Pe năvodari că-i lua, 

120 Tâte apele'mi vâna: 
Gârlele cu gâştele,; 
Bălţile cu rațele. 
Ce fel de peşte'mi prindea ? 

__Să vedi, peşte de'l mărunt, 
125 Nisipul de pe pămînt, 

„De care boterii nu mânc. 
__ Dar Antofiţă ce'mi făcea ? 
“Dacă peşte nu'mi prindea, 
Cum îi cerea inima, 

130 Năvodarii că”! lua, 
La cârciumă căi aducea; 
Vin cu vadra le scotea 
Năvodarii de'i îmbeta, 
Și pe toţi că mi-i lua 

135 La Vidrosu se ducea, 
La Vidrosu c'ajungea. 

- D'un stâjăr, mare'mi bătea 
Năvâdele 'mlaşeda, : 

"Năvodele, vasele 
140 Și tOte matiţele. 

Yrase-o tonă, trase două, 
""Trase, boteri pen&n nouă. 
Ce fel de peşte'mi prindea ? 
El nimica nu'mi prindea, 

145 De cât puiul vidrii, 
„In fundul matiţi. 
Afar' frate, .că'l scotea * 

„Un foculeţ că'mi clădia, 
Pe putu vidrii îl lega 

150 Cu ochii la foc îl pripia, 
Mi-l bătea, mi-l canunta, 
Incepea d'a chirita. 
Vidra betrână audia, 

" Faţa api fluştura, : 
155 În tte părţile se uita, 

“Pe nimenea nu vedea ; . 
“P'Antofiţă că'l vedea 
Cu pulun mână mi-erea, 

„Din guriţă că striga : . 
160 Antofiţă, dumnea-ta, 

Ce'm! bâţi putu şi”l căsneşti, 
Tot de peşte”! suduieşti ? 
Dă-mi tu drumu puiului, 
Putului, puiculur, 

165 Că ini-e puiu mitite], 
" Mititel şi crudicel, - 

„Nu ştie sema peştelui, 
Moruntela morunilor, 
Tăvălitura ştiucilor, 

170 Că eii, frate, ţi-o aduce; 

„
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Stucile Raţă de baltă ?mi era, 
Ca vacile, | tia oţu d'a 'nota.. 
Morunil | l în not'că se lăsa, 
Ca biolif, ” Ochii pe Vidros arunca, 

173 Să-i aduc ca oile. 230 D'o. salcie că năzăria, 
S'aduc peşte cât oi vrea, | "O salcie cu mustăţi pe apă, 
“ȚI-oY îndestula inima -Pe Vidrosu mi-e cocoşată. 
ŢI-oY face totă treba! o „ Când de salcie s'apropia 
Antofţă c'audia Mi Vidra'nainte'i Yeşia, : 

1So Prost de minte cîi'mi erea, 235 C6da bici că şi-o făcea, 

Drumul pufului că-i da ; Peste ochi că mi-l.isbia, 

Că dacă drumu pulului nu-i da, Ochii din cap că-i săria ; 
Vidra tot peştele lut că-i scotea. De salcie s'apuca, 
Ea dacă pulu îl vedea Și'n salcie se suia.. 

185 In fundu apei îl ducea. 240 "Jipa diua rumâneşte, 

Atunci vidra ce'mi făcea ? Să vedi, n6ptea tot turcește, 

La moruni fuga că da, Despre diuă letineşte. 

Tot de codă că-i muşca, | Nimenea nu'l audia. | 

La năvode că-i ducea. Să! vedi, mic de porcăraş, 

100 Pe la ştiuci, că se vira, "245 Porcii,. frate, intorcend. 

De spinare le muşca ! Din flueraș doina doinând, 

Şin năvode le-arunca. |, Glăsuleţu ?] înțelegea, 

îa, frate se mal gândia, Purcaru lu tată-stii erea 

Amirite d'un morun şi-aducea Și la el că se ducea. 

105 Şi la el că se ducea. 250 Când purcarul că'l vedea, 

jumate spinarea”! mânca, Din guriţă că! striga : 

Elnu se mal deştepta: - — Stăpâne dumneata, 

i „Ce-ar căutat p'aicia ? 
Dacă vedea şi vedea, uta pad 

De guşă că'lapuca, - | Unde Antofiţă audia 

n 255 Inima'n „el că creştia, 
200 lar morunu că pleca l pe rii i 

In spre năvod îl 'ndrepta. „- Din guriţă că- striga : 

In năvod el că intra . —Măi purcăraş dumnea-ta, 

Năvodu la pământ băga. | la-mă tu d aicea Dea 

Dară vidra ce'mi făcea ? Și mă du la .casa | 

203 In faţa apel că ieşia, - „260 Că mare pomană avea | . 

o P'Antofiţă că! vestia. Purcaru că m ut 

Antofiţă cemi făcea? .. - Belo ee aucea 

La năvodari se răstia, Se Vise dica .. 

Câte-o palmă le trăgea, „65 Din. guriţă că-l striga 

210 Năvodari Sa peer „o — Antofţă, fiul taichit, 

Trageai otoni, inigeaiidoță, Vase he dt mu apel 
n 3 A a N? a - , 

ze borer, PA na, „ Taică nu mi-e pentru tine, 

Nici de p e era 270 Mi-e pentru cin-decă năvodari, 

215 Aşa de gre ce “i ” Tot feciori de boteri mari | 

lar vidra Se necăjla Cocânele le-ai v&duvit, . 

Pin năvode Colea | Copilaşiă Val sărăcit, 

Peştele că 1 pătea a Dar-ar Dumnedeii să dea 

220 răre Caz cămi scotea: 215 Și Matculița «eeista, 

Venea Vidrosu îngăibărat De nouăod, 

Cu nisip amestecat, Să. faci noue feciori ! 

Toţi năvodari V-a 'necâh Cand o fi la'1 decilea 
Numai Antofiţă-a scăpat. - > ,. 

D hoţu că scăpa 1. 280 Să-ţi faci şi d'o cuconiţă, 

225 Dar cum 
5 |
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Să- - dea apă la temniţă 
Atunci, taică, nici atunci 
Să'mi mai vâneză tu Vidrosu. 
Atât tată-săii îl blestema, 

, 
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285 Otravă'n ciubuc punea, 
Ochii peste cap că da; 
lăcea morte peste morte, 
Care'n lume nu se pote! 

ANTOFIŢĂ AL LUI VIOARĂ 

(VARIANTA) 

Cules de la Marin 1. Baban, Piatra- Teleorman de Christu N. Țapu. 

Foie verde de cicâră, 
Tot din sat din Filişără, 
La casele lui Vidră, 
Frumâsă masă mi- e 'ntinsă ; 

$ Dar la masă cine 'mi şade? 
Vr-o cin-deci de năvodari, 
Vr o şapte-opt lopătari, 
Cu trei patru ghicitori, 
Să dea cu ghicitorile, 

10 Să nu bată vânturile, 
Ca să prindă peștele. 
lar la capul mesei de la deal, 

" Şade Antofiţă cel bătrân ; 
lar la capul mesei de la vale, 

15 Şade Antofiţă cel tinăr, 
Nici nu bea, nici nu mânca, 
Numai cui ochi se uita. . 
Strigă Antofţă cel bătrân: 
— Antofiţă, fiul taichii, 

20 De ce nu bei, nu mănânci, 
Numai cu ochi te uiţi ? 
— De 'stătuşi de m&'ntrebaşi, 
Mai cu dreptu spune-ţi-aş Ș 
Să-mi dai, taică, vasele, 

25 Vasele, năvâdele, 
„Ca să&'mi vânez peştele ; 
Cu peştele. nunta să mi-o 

(nuntesc, 
Cu sângele casa so văruesc. 

. 

—Bine, să ţi dai, taică, vasele, 
30 Vasele, năvodele, 

Dar tote apele să le vâneză, 
Bălţile cu raţile, - 
Numai ?n Vidros să nu te duci, 
Că % o apă cam spurcată, 

35 ȘI de peşte lăudată ; 
Că Vidrosu-i cam adânc, 
Cât din cer până 'n pămînt. 
Ii dete vasele, năvodele, 
El nici o apă nu vână, 

40 Ci drept la Vidros plecă. 
Dete o t6nă, dete două, 

“Nu prinse nici un rac 
De perpeleac, 
Nici baboi de saramură. 

45 In matiţa nevodului 
Prinse puiu vidrii, 
Afară că mi-l scotea, 
MI-l scotea de mi-l leg ga, 
Il bătea şi:l chinuia 

5o De peste că! ispitea, 
Când Vidrosu ţipătu.. audia, 
Cu apa 'n cap că "mi venia 

„ Cu talazu cât casa, 
Lui. Anţofiţă striga : 

55 — Măi Antofiţă al lu Vioră, 
De cemi baţi puiu 
1 căsneşti, . 
Şi-l ispiteşti 9 2 
be mi drumul puiului - 
Să'ţi daii drumul peştelui, 

6o Morunii ca bivoli, 
Ştucile ca vacile. 

"Antofiţă dacaudia : 
Drumu puiului că da, 
Dar Vidrosu ce făcea ? 

66 Cât peşte 'n Vidros că erea 
Tor în năvod că'l băga, 
Şi pe toţi căi îneca |
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AGUŞIŢĂ AL LUI TOPALĂ 

Cules de Invăţătorul 1. Leabu de la lautarul G. Balţatu—Şerbneşti-Olt, 
„Sa se compare „Aguş. al lui „Topal: din colecţ. D-lui G. Dem. Teodorescu pag. 

Gui şi „Aga Topala'! pag 116-118“”din colecţia D-lui Athanase Marienescu broş II.” : 

. Aguşiţă al lui Topală, 
Care "i mândru făr' de s&mă 
Şi de revestit prin ţară, 
Rate Turcii de "i omoră 

5 Si mi Y! bagă prin harare 
Şi mi Y dă pe Olt la vale, 
Şi % opresce la Carale, 

„Şi se '"'ntorce de " întrebă : 
— Cine te-a ucis Ioldaşim ? 

10 —Vala birbam cardaşim! 
Jar Topală cel bătrân, 
Ce se plimba p'un. cal bun, 
Calcă rar şi năstrăpat, 
Cum -e lut Topală drag. 

15 lar Topală ce dicea ? 
— Frunduliţă trei măsline 
Logofete Costandine, 
la 'ngenuche lângă mine 
Și 'mi scrie d'o cărticică, 

20 S'o trimeţ lui Aguşiţă,. 
Frunduliţă flori domneşti, 
Pân' aci la Stoieneşii. 
Frunduliţă ş'o lalea, 
In ceas d'o vedea cartea asta 

25 Tot la vale s'o lăsa, 
La vale la Carale, | 
Ca să "1 pul la *nsurătore, 
Să-i dea taica.fată mare, 
Fata mare a lui Carale, 

30 Ce are blagă şare stare, 
De cinci chile de parale, 
E fată de Agă mare. 
P' un Românaş trimetea,; 
Ştila lul Aguş secma; 

35 Când cartea el mi-o vedea, 
Numai din buze mişca Ă 
Cărticica ml-o cetia, 
Afără că mi-ş eşia, 
Mâna în cismă că băga 

40 Trei pistole că scotea, 

C'o mână le slobodia, . 
Beşiii că să strângia, 
„Ca câinii la zahana, 
Ca patru-deci de Beşiii 

45 Parcă-ar fi Paşa din Dif. 
Oltul pe unde?l trecea ? 
pe la Celeiu că da, 
Şi aştina: morii lua, 
Tot calabalicu trecea, 

So La mirâsă c'ajungea. 
Până nunta isprăvia, 

„ Ş&pte pungi de galbeni cheltuia 
Şi cu nunta că pleca, 
lar-pela Celeiu da, 

_55 Cu nuntacasă venia. 
“Trei dile că nu ţi şedea 
Şi 1 sosia d'o cărticea, 
De la Bucureşti venia. 

"Da mirâsa cum o chema ? 

60 Mi-o chema Aişa, - 
De more Aguş de ea. 

El din .gură că striga: | 
_—Frunduliţă flori domneşti, 

Mi-a venit. nişte poveşti, 

65 Să mă duc la Bucureşti, 
Ca să lati Ghiuleria . 

Ghiuleria, Beşlegia, 
Ca să fiti Ghiuler mai: mare 

Peste Beşlii Jin ţară, 

7o Dela Nistru pănă la Di, 
Sa da. 16fă la Beşlii. 

Aguşiţă că pleca, 

"Trei dile pe drum mergea. 

Masu unde 7] ajungea? 

75 Frunduliţă de brânduş 

L-ajunse masu în Ruși. 

In gasdă unde. trăgea ? 

“In casă la Pătrulesa 

Apr6pe de Abdulah. 

8o Pe Aguş că "1 cunoştea
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i la masă mi "l poftia. 
Aa berbeci că mi-i “tăia, 
Tâtă n6ptea bea, mânca, 
Lăutarii le cânta : 
Şi mi "ţi bea 

85 Şi mi "ţi mânca 
"Şi mândru se 'nveselia. 

Şi Aguşită pleca, 

“Trei dile că mi "ți mergea 
Şi 'n Bucureşti ajungea, 

9o Frunduliță de arnict, 
Pe podulde la Calici: 
— la 'n mai staţi, băeţi, aici 

“Să numărăm la voinici, 
Vădui din patru-deci şi cinci 

95 Sintem 'cizeci fără cinci ; 
Ia 'n să începeţi d'a cânta 

„Tare, să se ducă pomina ! 
Să vait Turcii tot turceşte, 
Arnăuţii arnăuţeşte, 

100 Să vait ca dâmne păzeşte | 
Scava cu  tambura . 

". Că ştie dicătura : 
— Tot de: dor de Aişa, 

C'a lăsat-o bolnăvisră, 
105 Tot de dor ca.să nu mâră, 

C'a plecat Aguș în țară, 
Unde începea d'a. cânta, 
Bucureştii că urla, 
Domnia nu putea sta ! 

II0 — S&răcuţ de maica mea! 
Nu ştiii e răsvan în ţeră, 
Ori Turcii că ne *mpresâră ? 
lar. Costandin Brâncovenul | 
Cala stăpâna divanul, 

115 Din palat afar eşta 
Incepea d'a tremura, 
Şi din gură-aşa grăia: 
— SErăcuţ de maica mea, 
Ne-a 'mpresurat potera ! 

120 — Dâmnele, Măria Sa! 
Nu te r&u te spăimânta, 
Că nu e r&svan în țeră, 
Nici Turcii nu ne. 'mpresră, 
CicăW Aguș al lui Topală 

125 Vine la Măria Sa, : 
Ca să % day Ghiuleria, 
Ghiuleria, Beșlegia, 
Să "1 pui Ghiuler mar mare 
Peste Beşliţ din țară. 

130 A pus trei hăţi la coşare 
Tocmai din Vinerea mare. 
Unu este murg rotat, 
P6te Paşa i-Pa dat ; 
Unu e murg rotocâle, 

r 

135 E trimes de la Agale; 
Unul'este murg închis, 
De la Visiru trimis. 
Câ. or  .că isprăvi 
lacă şi Aguş sosia, 

140 Hăţi la scară că"! lega ; 
Cât argint mi-este în ţâră, 
Tot pe hăţii lui Topală! 
Aguş că 'mi venia, 
Perdelile ridica, 

145 In casă că mi'ş intra, 
Salamanicu că-ş da. 
Domnia nu-l mulţumia, 
Făr d'apuca d'a-l dicea: 

_— Aguşiţă dumneac-ta, 
150 Eşti fecior de Agă mare, 

Bine ţi-ar şedea la fiare 
„Și trimes la Ocna mare,. 

Ca să ne tal ce-va sare! 
„Unde Aguş că audia, 

55 Mâna la paloş punea, 
Jumătate că 1 trăgea. 
Domnia dacă vedea,. 
Incepea de mi-ț vorbia: 
"— Mă Agușiţă dumneacta ! 
Am audit, bre Aguş, 

160 Ce Român e mai delii, 
La tine " hergheligiu ; 
Ce Româncă "1 mai frumâsă, 

„Latine e odălasă. 
„___ Şi-am audit, bre Aguş, 
165 Nu-ascră; al-altă seră, 

Mi-ai prins zapcii din plasă 
ȘI I-ai închis într'o casă, 
Le-ai dat. bătue domnescă. 
— Dâmnele, Măria Sa! 

„170 Adă zapci!- din plasă, 
Să stea cu mine de faţă! 
Unde zapcir audia, 
Cărţi, pe furiş trimetea:. 
— D6mnele, Măria Sa! 

» 175 Nu ne pune cu Aguş faţă, Adi suntem la Bucureşti 
Mâine ?n sat la bani domneşti; „Aguş de ne-o apuca, 
Ne va pierde viaţa ! 180 Când vorba că isprăvia 
Hăţi la scară să mânca, 
Case mart că tremura, 
Şindrile ca mi '$ cura, . 
Domnia se spăimânta, . 185 Drept în picere săria. 
Când la hăţi că, se uita 

U pumnii în piept se bătea: — Sărăcuţ de maica meal
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Geaba că domnesc lumea | 
190 Cât argint mi-este în ţară, 

Tot pe hăţii lui Yopală! 
lar Aguş că mi-ţi dicea: 
— Domnele, Măria Sa, 
De când matca ma făcut 

195 Câte-un cal bun am ţinut, 
Mai mândru Pam 'mpodobit, 
La Domnii lam dăruit, 
Prin lume m'am făluit, 
Şi ce-am vrut, ala am făcut! 

200 Unde Domnia audia, 
In Călăraş că intra 
Şi lua do floricea, 
Şi "1 atârna de celmea 
Şi W% gicea: — Ghiuler Aga! 

205 A avut Aguş chisea golă, 
Şi X-a umplut-o de parale, 
Ca să albă pân la ţară. 
— Dâwmnele, Măria Sa, 
Am un frăţior mal mic, : 

210 l'ă şi aluta mertic! 
Şi alula Y dăruia, | 
Crafova şi Slatina. . 

Când la hăţi că se uita 

Mândru alai îl făcea, 
215 Şi 'n oraş că mil s:otea, 

Lăutari şi temniceri, 

Ca roua din burueni. 
Masu unde 7 ajungea? . | 

lar la Ruşi că "1 ajungea, 

220 In casă la Pătrulsa, 

Aprâpe de Abdulah,. 
Unde-a băut șa mâncat. 

Când în casă că intra, 

EL se descătărăma, - . 

225 Pistole prin cute punea 

Şi mi” poftea Abdulah, 
Sa bea cu dânsul cafea. 

Ş” acolo că se ducea, 

Salamanicu că-ş da, | 

230 Mar mândru că mulțumea : . 

— Aguşiţă dumnea-ta, 

Fu vii de la Bucureşti,  - - 

Să ne-aduci ce va poveşti | 

__ Eu vii dela Bucureşti 

235 Să v'aduc ceva, povesti, 

Ce Beşliii e pe pămint, 

Mâtne să "1 văd pribegit! 

— Aguşiţă, dumnea-ta,, 

Nu ţi-o fi ca astă vară, _ 

240 De m'ai dat din terg afară, 

De m'ai făcut de ocară ! 

Şi e “s boer de pe. baltă, 

Cu căciula sprincenată; 

. 

__ De-am speriat ţara tâtă ! 
245 Unde 'Aguş că audia, 

-Punea mâna la pistâle, 
Găsia tocurile g6le, 
Beşliit lui Abdulah, 
Ca câinii la zahana, 

250 Cu măciuci că *] cărdăşia. 
Dosul pe scară că da, 
Şi acasă că fugia, 
Mai nimic că nu Y era. 
Se-alese un ' Turculeţ mititel 

_255 Cu cojocul scurticel, 
- Par'că fu cu dracu în el, 
Cătă creştetul fesului. 
Unde cu' paloşul da, 
R&ă pe Aguş îl smintea, 

260 Car de olac îl făcea, 
Ş? acasă că ?| trimetea. 
(Când fuse. pe la Saele, 
Sufieţel se bate în piele; 

_ Când fuse pe la Boibici,. 

265 Fugia Români! pe brânci. 
Nu gândea că e tăiat 

Și gândea 'că 1 Aguş bet, 
Cere caii de olac. 
D'al dracului ce cerea, 

270 Umbla vara cu sania; 

i Yerna cu trăsura, 

Să nu'] simţă cine-va. 

Mâna n tr&pădul mai mare, 

Ca să ajungem noi mai tare; - 

275 Mâna'?n trepădul mărunt, 

Ca să-ajungem mal curând. 
Acasă că 'mi-ajungea, 

— Aişico, Dumneata, 

Am venit la vorba ta! 

_280 Dacă " vedea c'o să pret, | 

Am un frăţior mat mic, 

Vedi pe cela ca să'l Ye | 

— Să piş p... mâni-sa, 

Cine p'ala "1 va lua! .. 

| 285 N'am avut parte de tine, 

De mi-ar fost un şoim pe lume! 

“Ala e o brumă rea 

Mâine, poimâine face-alta, 

Mănâncă totă blaga. 

200 Et în sărăcia mea, 

OY face, cum oi putea 

De mi-of stăpâni blaga! 

Burueni tari că mi 1! da 

- Sufieţelul că "1 Yeşia ! 

205 Şi sa dus nu se mai vede! . 

Numele nu % se plerde, 

Că plătiţi la lăutari 

-. De: spune la dile mari.
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| Mai diceţi boteri, amin! 
300 Că vam spus cântec din plin; 

Boierii să trăiască E 

Acest cîntec să '] cetescă, - 
Un bacşiş să dăruiască 
„Lui Gheorghe Bălţatu ! 

“AGUŞITĂ AL LUI TOPALAĂ. 

  

VARIANTA, | 

Cules de Christu N. Ţapu de la lăutarul Ioniţă Văleanu din Roşiori (Teleorman) 

Frundă verde de secară, 
Ast' Aguş al lut Topală, 

» “Care e mândru fără semă 
Şi de răi vestit la ţară, 

5 Bate Turcii dei omoră 
Şi mi-i bagă prin arare 
Se opreşte la Carale, 
Drept Islaz, . - 

» De mor Turcii de necaz 
10 Şi se 'ntârce de-i întrebă: 
— Cine te-a ucis Soldaşim ? 
„— Valavir mi-am Cardaşim ! 
Nu ştie, cin'.Pa bătut, — 
Dar Topală cel bătrân, 

15 Ce se plimbă p'un cal bun 
Calcă rar și năstrăpat, 
Cum e lui 'Topală drag; 
Mândră carte 'că scria 
L'Aguşiţă trimetea : 

„20 — Aguşiţă, fiul tatchit, 
Găteşte-ţi tu oştirea 
Şi la vale să te laşi, 
La vale la 'nsurătăre, | 
Să-ţi dea taica fată mare, 

25 Fata mare a lui Carale 
„ Că-I dă blagă multă ?n ţară, 

E fata de Agă mare. 
Aguşiţă ce 'mi făcea ? - 
Mâna sub brâii că 'mi băga 

30 Trei pistâle 'mi scotea 
- Cu-o mână le slobodia | 

Aşa de vesel era ! 
Cum carteă că mi-o citea 

„» Vestea la Beşlii că "mi da, 
35 Toţi pe cai gata erea. 

Tot'la vale se lăsa, 7 
La vale la 'nsurătore . 

Când fuse 'n luncă la Turnu 
Din guriţă că'mi striga: 

40 — F6ie verde de sporiş, 
Ia să staţi, băeţi, aici, 
Să numărăm la voinici, 
D'ăi din patru-deci şi cinci, 

„Ia să 'ncepem d'a cânta. 
45 Să vait Turcii tot turcește, 

Arnăuţii arnăuţeşte, 
Să vait ca dâmne fereşte ! 
Sacaua cu tambura 
Că ştia dicătura : 

50 — Tot de dor d'Aişiţa, 
C'a lăsato bolnăvi6ră 
Ea cu dor ca-să mi-ş mâră, 
Unde Aguş că se 'nsâră! 
El mare că mt-ajungea, 

55 lar Turnenii ce dicea ? 
—Dâmne, ork-e r&svală ?n țară, 
“Ori Tătari că ne 'mpresoră ?: 
lar Topală cel bătrân 
EI din gură că dicea : 

- 

„60 —Măre, să nu vă "nspăimântaţi 
Că nu e r&svală 'n țară, ' 

„Nici Nemţii nu vă *mpresără, 
Ci e Aguş al lui Topală, 
Că se lasă el la vale 

„65 Să” dea tat-săi fată mare. 
Aguş la cafenea 'mi trăgea, 

_U ceaşcă de cafea că-i da, 
„Mâna ?n pozînar băga, 
-. Cinci galbeni de aur scotea 

70 Cafegiului dăruia. — 
Dar “Turnenil ce dicea ? 

— Cată f.... tu mumă-sa, 
Că mi-a scumpit cafeaua | 
Aguşiţă că'mi pleca,
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75 'TGtă oștirea o lua 
Şi la vale să lăsa, 
Şi de nuntă s'apuca. — 
Intro lună, în săptămână 
Penă€ "şi luă cadână, 

So' Lăutari şi trîmbiceri, 
Ca roua din buruieni. — 
Şi-acasă că mi-o aducea - 
Mare stare că'şi lua, 
Cinci chile de-bant lua, 

85 Pe ea elcă mi-o chema, 
Aişiţa mi-o chema. — 
— Aişiţo,—dumnea-ta, 
Mi-a venit nişte poveşti, 
Să m& duc la Bucureşti 

go Ca să fai Ghiuleria ” 
„Şi Beşlegia , 

Să m& puli Ghiuler mai mare 
Peste Beşlegii din ţară ; 
De la Islaz pân” la Dir. 

05 Să daii Icta la Beşlii. 
Dar Aişiţa ce dicea ? 

— Aguşiţă dumnea-ta, . 
Sedi, măre, la casa ta 

__ Cavem ce bea, ce mânca ; 

100 Blaga mea şi.cu ata 

S'o mâncăm cu lingura, 
Până dile om avea, 
Te duci să'ți r&pul viaţa | 

Aguşiţă n'o asculta, 

105 Veste la: Beşlii că'mi da: 

Şi ei, măre, că'mi pleca, 

La Bucureşti c'ajungea. 

Când fu pe pod la Calici: 

— la mai staţi, băeţi, aici 

110 la să 'ncepem. da cânta; 

S& vajt: Turcii tot turcește, 

Arnăuţii arnăuţeşte, 
S& vait ca demne fereşte ! 

Dacă ef, măre, 'ncepea 

115 Bucureştii c'audia 

Şi ei că se *nspăimânta 

Dar Domnia c'audia 

"Nici în cas' nu putea sta, 

Lacrămile '] podidea 

120 Și din gură că dicea : 

2 Cată fi..tu-l mumă-sa ! 

Nu ştiii e r&svală "n țară, 

Ort stoli de la 'mpărăţie 

Să mă scoaţă din Domnie ? 

„125 Sărăcuţ de maica mea !. 

Vedi, ce să fie asta ?. 

Asta "mi r&pune viața 

langineri că-mi audia - 

— Dâmne, tu Măria ta, 

130 Nu te r&i inspălmânta, 
Că, e Aguş al lui Topală, 

„Vine la Măria Sa 
Ca să-i dai Ghiuleria, 
Ghiuleria, 

135 Beşlegia, i 
„Să mi-l pui Ghiuler mai. mare, 

_ "Peste toţi beșlii din ţară. — 
Cată f...tu-i mumă-sa, 
Domnia ce mi-ş dicea? 

140 — Dacă-i Aguş al lui Topală 
Bine i-ar şedea la fiare 
Şi trimes la Ocna mare, 
Să ne tale ce-va sare... 
Aguşiţă că'mi sosia 

145 La Domnie să ploconia. 
Dar Domnia ce'mi dicea ? 

— Tu eşti Aguşiţă al lui Topală? 
Bine ţi-ar şedea la fiare, 
Să te trimet la Ocna mare 

150 Ca să tai ce-va la sare! 
— Domnule, Măria Sa 

Dece să m&trimeţila Ocna mare” 
Şi tu să mă bagi în fiare ? 
Mă mir ce r&ii ţi-am stricat € 

155:Cocona nu ţi-am luat, 
Wisteria nu ţi-am spart. 

Ei bine, paloşul uite-l, 
Paloşul, ei oi scotea 
Şi capul ţi-Poltăia ! - . 

160 Domnia 'n picere săria, 
La cutie se ducea 
Şi lua d'o floricea | 

i mi-o atârna la celmea 
Şi % dicea — Ghiuler Aga! 
De la Islaz pân "la Dif - 

165. Să dea 1€fă la Beşlii, — 

Domnia mare hala! îi făcea? 

Dar Aguşiţă ce'mi făcea ? 

EI, măre, că se ducea, 
La Abdulah că'mi trăgea, 

170 Un pahar de cafea "i făcea 

i din gură că-i dicea : 

—. Aguşiţă dumneta, 
Tu vii de la Bucureşti 
Ce-o să ne mai povesteşti ? 

175 — Ghiuler Aga mi-am venit 

“De la Islaz pân "la Dii 

Să dati Isfa la Beşlii.. 

Dar. Abdulah ce'mi dicea : 

— Aguşiță dumneata, . 

180 Nu ţi-o fi caastă vară. 

De m'ai dat din târg afară, 

“De mai făcut de ocară? 

Mâna pe dânsu punea.
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Dar Aguşiţă ce'mi făcea ? 
185 Odată, măre " tăia, . 

Mâinile amândouă * tăia 
Şi Abdulah că'mi zbiera. 
Turcii la scară 'mi sosia, 
Când pe scară jos se da, 

190 Toţi Turcii că'l cărdoşia, 
Unu capu ?n două "i da 

"Şi ?n trăsură că'l punea 

BULIBAŞA. 

Şi-acasă că '] aducea. 
Aisiţa că'l ' vedea 

85 Şi din gură că” dicea: 
— Aguşiţă Dumnea-ta 
Las” să'ți fie rău nu aşa, 
Nu mi-ai ascultat vorba! 
Sufletul că-i ieşia, 

190 Aişiţa că”! jelea, 
Aguşiţă se pierdea! 

STOIAN BULIBAŞA 
  

“Cules de Chr. N. Tapu de la lăutarul Ion Stancu, din comuna Cucueţi-Teleorman 

Fâje verde micşunea, 
Incepu primă-var a da, 
lerbuliţa a se sălta, 
Căluşeiia se'ncura, 

5 Oiţile a'mi sbiera ; 
Dar Stoian Bulibaşa, 
Căpitanul de Cratna, 
De când s'a bulibăşit 
Haznale n'a mai venit. 

- 10 Bugeacul "mi-a pustiit, 
- Bugeacul pe jumătate 

Şi Crimul a trefa parte. 
Pod pe Nistru mi-a făcut, 

- Nici cu lemne, nici cu cring, 
15 Numai cu carne de Turc... 

Ce Turc Yera mai bogat, : 
La Stoian băgat argat ; 
Ce: Turc era mai beşliă, 
La Stoian arghelegiii, 

20 Ce cadână mai frumâsă, 
La Stoian bucătăresă, 

"Dei pune bucate 'n masă, 
Trăleşte cu drag în casă. 
Cadânile ce'mi făcea? 

25 Copiii 'n braţe” lua 
Şin Cladova că'mi trecea 
La Ba'-Hanul cel bătrân, 
— Alei Dâmne, Han b&trân, 
Cu hanger bogat la sîn, 

30 Vedi, Stoian Bulibaşa, 
: De când s'a bulibăşit, 
Turchia mi-a sărăcit, 
Haznale n'a mai! venit ? 
Dară Hanu c'audia, 

35 D'un firmănaş că'mi scria 
Cu slova ca furnica, 

555 

Să ii se credă vorba. 
Doi panţuri că mi-alegea, 
La Stoian că-i trimetea ; 

- 40 Când Stoian că mi-i vedea, 
Mâna pe flint'o punea 
Şi de rugină-o scutura 
Și 'ndărăt mi-i intorcea. 
Dar Chiran Hanul ce'mi făcea? 

45 Alţi panţuri că mi-alegea, 
La Stoian că-i trimetea; 
“Când Stotan că mi-i vedea, 
Cail, din mână le lua, 
In grajd de piatră că-i băga, 

„50 Şi la masă mi-i poftia. 
Când la masă mi-i. poftia, 
Firmanul il arăta ; 

„Când Stofan că mi-l citia, 
Lăcrămile'l podidra - 

din gură că dicea: 
— Sc6], nevastă, mă găteşte, 

Că năşicu mă pofteşte, 
Că naşu m'a cununat, 
Doi copii mi-a creştinat, 

„60 Nici pă la el n'am mai dat. 
„Do sta de m”o. blestema 
Dou€ ?n tei noi mat lega! | 
Dar nevasta că-t striga : 
— Măr Stoiene dumnea-ta, 

65 Et ascră m'am culcat | 
Şi ast-fel vis că mi-am visat: 
“Visa pistâlile tele . 
_Pusen cui făr'de oţele: 
Scurtate's dilele tele | 

70 Visai puşculiţa ta - 
Pusă'n cui fărde vergea: 
Scurtată e viaţa ta!
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Şi ast-fel vis că mi-am visat, „Şi la Stotan /aducea. 
Şapte corbi într'un ckolpan, Da Popa ce mi-ş făcea? - 
Fole verde micşunea, - Sama bine că-i lua 

75 P'un şarpe mic se'ntindea ; '130 Şi din gură că dicea:. 
Aia este splina ta! - 
Dar Stoian ce mi-l dicea ?: 
— Scâl, nevastă, meE găteşte 
Că năşicu mă pofteşte | 

Iartă'mi, Dâmne, păcatu ; 
Pâinea, sarea I-am mâncat! 

Ț , Palma bici că mi-o făcea, 
8o Se scula de mil gătea, + 135 Peste ochi că mi-l plesnia, 

Za de arpint îi da, | Stoian. drept în sus săria.. 
Şapte pistole 'Y.- umplea, " Când în Turci mi se vedea 
Băga larbă cu mâna, El pistâle nu avea, 
Glânţele cu strachina ; Cisma din picior scotea 

85 Le ungea cu unt-de-lemn, 140 Şi prin Turci se repedia, 
Ca să lovescă la semn. Câte cinci pe loc trîntia, 

Şi a 'ndrăgit săbioara : — Măi naşule, -dumnea-ta, 

59 

— Asta e Stofan: Bulibaşa ? 

Cal din grajd că mi-ş scotea -- Până cisma c'o rupea. . 

Și la naşă-s&ii pleca. -„ . La un gard se repedia 

Din guriţă ce dicea ? D'o proptea că s'apuca, 

go — Fole verde avrămesă, 145 Din pământ că mi-o scotea, 

REmây, casă, sănătâsă, Din.cuie nu se rupea, . 

Foie verde mărăcine, Şi-atunci Turcii că'l prindea. 

Că plecă Stoian din tine, - Vorba lor ce mi-o vorbia ? 

Şi-ot să'mi urle câinin tine! Alţii, frate, trimetea 
95 Dar “Stoian ce mi-şfăcea? 150 'Tocmal la târgu d'afară, 

Cun harap că se ?ntâlnia. „- Şi ei, frate, că 'mi bătea 

Cu dinţii ca teslele, | | Două furci şi-o cumpeioră, 

Cu ochi ca sitile. . .. Să'l pute ?n spinzurătâre, 

“Diua bună că mi-l da a » Pe Stoian să mi-l omore, : 

„100 Şi harapu'i mulțumia, 155 Unde trec mocani cu sare; 

La naşu-săii: că'mi pleca. : | Să mi-l bată vânt de vară, 

Nașu-săii că mi-l vedea, Să se usuce.ca o pomă, 

Cal din mână că-i lua Fie Stoian de mirare | 

" - În grajd de piatră că'l băga, __ Dar Stolan ce mi-ş dicea ? 

105 Şi la masă mi-l pofiia, 160 — 'Turcilor, 

x da vin de'l îmbeta.. | Agalilor, 

Şedea Stoian răsturnat, Şi ma! mari bolerilor, 

Ca un mare blestemat. - - Nu mă duceţi noptea la spîn- 

Dar naşu-săii ce'mi făcea? „ (zurătore) 

110 Pistâlile i-le lua, : . Să mă duceţi diua ?n spinzură 

De iarbă le desumplea - : - , [tore], 

Şi cu vin i-le umplea, . 165 Ca să fiii ca de mirare | 

Cu pâine le astupa. - e Stotan vorba n'o -sfirşăa, 

Vojle la Turci că'mi da, - „„ Drept în sus'că mi-ş săria 

115. Toţi “Turcii că mi-i stringea, - Si întro grâpă că cădea, 

Lui Stofan capu să-l ia. Peste-un Turculeţ. cădea 

Turcii nu s'apropia „170. Şi-un topor în mână-avea, 

Aşa frică de Lereal! - Toporu din mână-i lua 

Dar naşu să&ti,ce'mi făcea ? Si pe Turc că mi-l tăia. 

120 Aşa frică că-l erea, | „Afară la Turci Yeşta 

„La temniţă trimetea, . Şi pe toţi că mi-i toca 

"Dot arestanţi că "mi scotea, 175 Şi ce bruma rămânea, 

Dar pe cine că scotea? “Pin bordeie mi-i toca, 

Pe Popa din Cladova, a „ Drumu la naşu-săi lua 

125 C'a urit biserica _- Şi din gurăcă dicea:
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180 Credea să'mi -scurtezi viaţa ? - 
O să'ţi scurtez eii pa ta, 
F...tu-ţi crucea şi legea 
Şi d'alba-i luminarea | 
— Aba, fine dumnea-ta 

„185 Cum s'ar putea vorba aşa 
Să se tate năşia, 
Să rămâle finia? | 

"Dar Stolan ce mi-ş făcea ? 
Nu'l tăia, nw'l omora, 

190 Numai, frate, '] canunia, 
De piele mi-l jupuia, 
Aşa necaz că-i era . 
Pielea cu paie-o umplea, 

Pin noroi c'o tăvălia, 
195 D'un paltin o atîrna 

Şi din gură că grăfa: 
— Măi, naşule, dumnea-ta, 
Cască ochii a-te uita, 
De-ţi cunoşti tu pielea ta? 

200 Fâie verde avrămâsă, 
"A plecat Stofan acasă 
La copii şi la nevastă, » 
Fole verde şi-un bujor, 

" De nevastă nu mi-e dor, 
Dar de copil mă omor, 
M'ajunge nişte fiori 

207 Din tălpi pen*n supţiori ! 
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Frunduliţă şi-o lalea, 
Incepu primă-var'a da, 
Cuculeţu d'a cânta, 
Raita f..tu-i mumă-sa, 

"S Paici n'a mai dat frunda! 
Pe la noi peste Olt 
Lăstăraşu e d'un cot, 
Raita f...tu-i mumă-sa! 
Că Stoyan. Bulibaşa, 

Io Căpitanu de Craina, . 
De când s'a bulibăşit, 
Șapte rale ca făcut, 
Cu Cratov'a. potrivit, 
Turc în ele. n'a vădut! 

15 Că era mărturisit, 
Că dacă vedea vrun Turc, 
Cu măciuca'l băstorea,. 
Cu sângeru îl junghia, 

__ Păstrămidră mi-l făcea, 
20 Cu nisip mi-l presăra, 

Pe mărăcini îl arunca, 
Să nu să strice carnea. 
De când să bulibăşia 
Curți dalbe pustia, 

25 Cucâne că vEduvia, 
Coconaşi că sărăcia ! 
Cocânile că vedea, 
Coconii 'n braţe lua, 
La Cladova se ducea, 

30 La Begu că se ducea 
Şi din gură că dicea: 
— Begule Domnia-ta 
Şi cu Pasmangia ta, 
Să ne faci judecata, 

35 Lui: Stotan Bulibaşa, 
- Căpitanu de Craina, 
De când s'a bulibăşit, 
Şapte raiele c'a făcut 
Cu Craiov'a potrivit, 

40 “Turc pe ele: n'a vădut! 
Că era mărturisit, 
Că dacă vedea vr'un. Turc, 
Cu măciuca "] băstorea, 
Cu sângeru îl junghia, 

5 De când sa bulibăşit 
- Curți d'albe a pustiit, 

. Pe noi că ne-a - văduvit, 
Coconaşi a sărăcit | 
Begu că mi-le vedea 

50 Şi din gură poruncia. 
Şapte Niferi trimetea 
Şi Stotenică că-i vedea, 
Vizionu slobozia. 
Ei ca curvele fugYa 

55 ŞI fuga ca curvele, 
Şi sbiera ca: vacile 
Şi umplea pîrlâgile 
Şi ?n napoi că se. 'ntorcea, .
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Și din gură că-i dicea: 
60 — Begule Domnia-ta . 

Şi cu Pasmangia ta, 
Stolenică ne-a vădut - 
Vizionu a slobozit! 
Naşu lui Stofan venia, „ 

65 Şi din gură că-i dicea: 
— Begule Domnia-ta, 
Şi cu Pasmangia ta, 
Ce, frate, că'mi dărueşti, 
S'aduc pe Stoian legat, 

70 Cum e bun de spiînzurat? - 
Că de mic lam botezat, 
Al doilea moţ f-am tăiat, 
Al treilea l-am cununat, 
Dou& fete şi-un băiat 

75 Să, vedi, că i-am botezat, 
Pe la mine n'a mal dat; 
Să, vedi, că sunt naş mai mare, -. 
l-am ţinut foc la spinare; 
Când oi sta, lot blestema, 

80 Dou& 'n.teie n'o mai lega! 
D'un Nifer că mi-ş lua 
Care-i ştia, vedi, sama ; 
D'un r&vaş că mi-i scria, 
Cu slova mărunţia, 

835 Cu amar şi cu mânie, 
“-Finu Stoian ca să vie. 
Niferu că'l trimetea, 
La masă că mil găsia 
Ferman în braţe-i arunca 

90 Şi începea d'a mi-l citea. 
Dar Stoian ce mi-ş făcea?. 
EI, frâte, când îl citia, 
Lăcrămile '] podidea 
Şi din gură că dicea: 

95 — Scol, nevastă, nu şedea, 

Scoală, frate, de mă găteşte, 

Să vedi, naşu mă pofteşte; 

Că de mic când m'a botezat | 

Al doilea moţ că mi-a tăiat, 

100 Al treilea m'a cununat 

Şi pela el că n'am mal dat. 

Audi, că mi-e naş mai mare, 

Mi-a ţinut foc la spinare; 

Când o sta m'o blestema 

105 Două ?n tele n'oi mai lega! 

In grajd de piatră că intra, 

P& negru că '] ţeşăla 

„Şi-afară că mi-l scotea, 

Picioru în scară-arunca, 

110 Nevasta că mi-l ţinea 

i din gură că-i dicea: 

— Stoienică, lumea mea, 

Nu te du la Cladova 

Să-ţi r&pui tu viaţa! 
115 C'ascră de la o vreme 

„Visa! nişte vise rele: 
Visai pușculița ta , 
Sta ?n cul tăr' de curea: 
Scurtată-i viaţa tal, 

120:Al doilea am visat 
Visai pistelile tele! 
Sta în cui fără oţelel 
Scurtate-s dilele tele 
Al trellea am mai visat 

1253 Sapte utvane 'ntr'un cfolpan; 
Nu sunt şapte utvane 'ntr'un 

. [ciolpan 
„Şi sunt şapte boieri de divan. 

Al patrulea mi-am visat 
“ Şarpe mare cu broasca'n gură, 

130 Nu-i şarpe cu brâscă 'n gură 
Ci-ă gidea cu strengu ?n mână! 
Dar Stoian ce mi-ş făcea? 
Seama vorbii nu o lua 
Şi pe cal că încăleca,. 

135 'Trăgea Stoian se ducea, 
Nevasta rămânea, plângea, 
Dar nevasta că dicea: 
— Negotine, Negotine, 
Pleacă Stoian de la tine, 

140 O să urle câinii ?n tine ! 

Dar Stoian ce făcea? 
La Cladova se ducea, . 

“La naşu-săi că trăgea, 
In pimniţă că-l băga, 

145 Vin din şapte buţii că-i da 

Pe Stoian că-l imbtta; 
Maciuchiţa i-o iua, 

După buţi i-o arunca; 

* Pistelile i-le lua, 
Vin în ele că turna; 

| 150 La Begu că se ducea 

Şi din gură că-l dicea : 

— Begule Domnia-ta, | 

Am adus pe finu Stoian, 

Legat şi beregat, 

155 Cum e bun de spinzurat. 

Dară Begu ce făcea ? 

Potera c'o trimetea, 

Pe crăpătura uşii se ulta- 

Si "n dărăt că se întorcea, - 

160 Ca de dracu se feria. 

Dar Begu ce mi-ş făcea ? 

Trei hoţi în puşcărie c'avea 

Unu e Mărinică din Saiele, 

Avu nişte dile rele; 

165 Altu e Marin a lui Pandilică, 

De tremură puii în pisică,
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Mi-a băgat boteri! "n frică, 
Şi unu e Ion ȚŢiganu, 
De mi-ş bate cu tufanu. . 

170 La Stoian că-l trimetea, 
Dar lon ce mi-ş făcea? 
— Jartă-mi, Dâmne, greşala, 

Să dau lui Stoian palma, 
Dor de ini-o lungi viața! 

175 Palma bici că mi-o făcea, 
Peste ochi că mi-l isbia 

„Stoian 'in picere săria, -- 
Și din gură că dicea: 

„o — Pustuiă crucea şi legea, 
' 180 Care mi-a dat palma, 

„Să-i scurtez “ei viaţa! 
Ei afară că pleca, 

*.- Potera că năvălia, 
__“ Cu bumbaralele că mi-ş da. 

„185 Stoienică ce-mi făcea? 
Punea mâna la pistole, 
Găsea tocurile g6le. 
Dacă vedea şi vedea, 
Cisma din picior scotea, 

190 Câte glonţe că venia 
Tot în cismă sprijinia. 
Odată se n&căjia, 
Cisma-de carîmb lua, 
Când odată că mi-ş da, 

195 Sapte-spre=ce dobora, 
Cisma din carîmb săria: 

„Dosu la un gard că 'da, 
Să mi-ş scâtă d'o proptia, 
Să-şi lungiască viaţa. * 

20» Din pământ că 'mi-o scotea, 
Din cut că nu o putea. 
Stoian din gură dicea: 

, . 
—— Să mâră mărturisit, 
De popă nespovedit, 

205 Care a 'nfiptproptea 'n pămînt; 
Că de scoteam propteaua, 
Imi lungiam ei viaţa |! 
_Mâna pe-el că punea 
La Begu că-l aducea 

210 Şi la Pasmangiu Aga. 
Dar Begu ce făcea ? 
Lui Stoian că-dicea : 
—Bă Stoian,n'ai fost aşa mare, 
Ama numele ţi-a fost mare: 

"215 N'at fost aşa voinic, 
Ama, deii, de zurbalic !» 
Dar Stotan că mi-i dicea; 
— Begule, Domnia-ta, 
Frate, nu mă judeca, 

220 Că să fii tu la mâna mea 
Or vedea ce ţi-or lucra) 
Şi me€ rog'de Domnia-ta, 
Să nu me spînzuri n6ptea, 

„Să me spînzuri, . vedi, diua, 
225 Să-mi privească rataua | 

Frunduliţă d'un măr dulce; 
„Cântă cucu sus pe cruce, 
Pe Stofan la ştreang îl duce, 
Frunduliţă şi-o lalea, 

230 Pe Stotan că-l spînzura 
„Şi nevasta că-i pica. 

Pe picere leşina . 
„Şi din gură că striga 
— Stofenică, lumea. mea, 

235 Lasă-ţi fie r&i, nu aşa; 
N'ascultaşi la vorba mea 
Să nu te duci la Cladova!! 

i,
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Supt seninul cerului, 
La poiana mărului, 
Intâinitu-s'a întâlnit 
"Doi Domni cu două oști: 
"O 6ste mi-este nemţescă. 
Vine să ne prăpădescă ; 
„Vine Aga Bălăceanu, 
Care-a părăsit divanu, 
Divanul Pa părăsit, 
La vitejie a ieşit. 
O coste mi-este turcescă, 
Este. a lui Costandin Brân- . 

* [coveanu 
Cala stăpânia divanu, 
Dar de ce e! se certa ? 
Că Aga Bălăceanu dicea 

_Să facă Bucureştii la Bălaci, 
Că sunt ziduri incepute, 
Frate, şi neisprăvite ; 
Biserica din Bălaci 
YFăcută cu o sută de ani, 
Inaintea Bucureştilor. . 
Si Costantin Brâncoveanu, . 
& cu Bucurel. ciobanu, _ 
Jpicea să facă Bucureştii 
Pe Dâmboviţă, 
Că e apă de spălat, 
Şi câmp mare d'alergat. 
EY, frate, nu se 'nvoia, 
La bătale se lua, 
Oastea lui Costantin Brân- 

[coveanu - 
Se punea pe oastea lui. Aga 

[Bălăceanu, 
“D'o tăYa, d'o potopia. 

35 

40 

Unde Aga Bălăceanu se ulta, 

Din pridvor că mi-ţi săria . . 

Şi la cal că mi-alerga, 

In şepte chingi că mi-l chinga, 
Şepte chingi, şepte_tafture, 

Care face pai-spre-dece, . 
Şi-i sta inimidra rece ; 
Şi mai pune d'o curea, 
Să nu cadă unde-va. 

Şerbăneştii de jos—Oltu — de la lau- 

Unde 'n 6ste că intra, 
Nu mi-o tale cum setate, 
Şi mi-o tale tot grâneşte 

45 Şi o grămădeşte clăreşte. 
Unde Costandin Brâncoveanu 

| (vedea 
Cum stea lui se 'mpuţina, 
Mâna la gură punea, .. 
Cu pumnii ?n piept se bătea: - 

“50 — Să&răcuţ de matca mea, 
Că mi-a prăpădit stea, 
F...tu-i crucea mâne-sa ! 
Pristav, nene,că punea, _. 
Trei dile, trei nopţi striga : 

55 — Care, frate, s'o afla, 
Şi, nene, so adevăra, - 
Ca să taie p'acesta, 
Ji dăruesc Domnia, 
Domnia şi moşia, 

6o Ca să taie p'acesta,. 
__Că mi-a prăpădit ostea | 
_Nimenea nu se afla, 
Fără cât că se găsia 

„__ Săval, Căpitan Costin, 
65 Al Bălăceanului fin. 

La Costandin Brâncoveanu 
| | (mergea 
Şi din 'gură-i cuventa: 
— Costandine Brâncovene, 
Imi dăruleşti moşia, 

70 Moşia şi Domnia, 
Ca să 'mi tal eu năşia? 
Că mi-e părinte mat mare, 
Mi-a ars focu la spinare, 
Frică mi-e de luminare | 

75 Unde Costandin Brâncovenu 
[c'audia 

In braţe că "1 îmbrăţișa. 
Şi ?n gură că 7] săruta, 

i la masă că 7] trăgea, . 

" Mândru înscris, măre, făcea, 

8o Ca să 1 dea el Domnia, 
Domnia şi moşia. 
El la cal că mi-alerga,
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i bine ?n chingi că '] stringea, 
Şi ?n ste că mi-ş intra. 

85 Unde. naşu-săii că "| vedea, 
El din ste s'alegea, - - 
Şi la câmp, nene, fugia. 
Şin gura mare striga:  - 
— Aşteptă-mă, naşule, şi pe 

(mine 

90 Pune'mi scară, - 
“Lângă scară 
Şi oblânc, 
Lângă oblânc, , 
Unul pe altul să ne păzim,: 

95 Să tăfem, să potopim | 
Dar naşu-săă că'mi grăia: 
— D'alelei, fine Costine, . 
Te-aş adăsta ei pe tine, 
Mi-e frică de'nşălăciune, 

zoo Că sunt mari Domniile, 
" Mituesc cu pungile 
"Şi dai cu moşiile, 

Să'şi tale năşiile | 
—Nu te teme, naşule, de mine, 

105 Că-mi eşti părinte mai mare, 
„. Mi-ai ars focul la spinare, 

Frică mi-e de lumînare | 
De micşor mai botezat, 
De mare m'al cununat, 

110 Trei copii mi-ai creștinat, 
Două fete şi-un băiat, 
Şi acu vorbeşti cu păcat! 
„Cu cuventu-l înşela - 
Şi pe el că'l adăsta, 

I15 Amândoi s'alătura. 
— Naşule, taie dumneata mij- 

| [l&cele,: 
Că să-tai ei mărginele. - 
Dară Costin ce'mi făcea? 
Mai în urmă r&mânea, 

120 Paloş pe mischiă trăgea, 
Pe lângă el că se da, 
La naşu-săă că trăgea, 
Unde cu paloşu da 
Lua mâna cu spata 

125 Şi ricioru cu şoldu 
Şi ţesta şelei 

Şi trei fețe de ibâncă 
Şi trei coste.de la cal. 

„ Resmă paloşu în pământ 
130 Că intră până'n mănuchi . 

Aşa da de n&căjit. 
Se simţi că Va tătat, 
Parc'ă fu de lupi mâncat. 
Şi da dosul şi fugta, 

135 Piciorele în scări r&mânea, - 

In cirlă, mocirlă intra ; 
Ş'acolo că se văita. 
— D'alelet, fine Costine, 

“ Cum mă€ tăiaş tu pe mine? 
140 Vino de mă scote pe mine, 

Din acea cirlă mocirlă, 
Să te iert, fine, pe tine, 
Să te arăneşti în lume! 

- "Unde la el că mergea 
145 Şi cu paloşu că da, 

Tot în naşu-să&ii lovia 
Şi cu paioşu că da, 
Frumos capu i-l tăia. 
In suliță îl sprijinia, 

150 La disagi îl aşeda 
Și pe cal că 'ncăleca, 
La Costandin Brâncoveanu 

_[mergea, 
Și din gură-i cuvânta: 
— Brâncovene Costandine, 

155 Dă'mi tu mie Domnia, 
Domnia şi moşia, 

Că mi-am tăfat năşia. 
Mi-a fost părinte mai mare, 
Mi-a. ars focul la spinare, 

"165 Frică mi-e de luminare! 
Costandin Brâncoveanu 

[striga : 
— Mă porc de câine, liftă rea; 
Cine ţie ţi-a poruncit: - 
Şi ţie ţi-a volntcit, 

170 Să ţii tu calea Domnilor, 
Al doilea 'mpăraţilor, 
Al treilea vitejilor ? 
Mâine, poimâine înainte'mi-oi 

| (ieşi, 
i pe mine m'oi întâlni, 

175 Şi pe mine m'oi tăia, 
Cum ai tăiat năşia; 

"Da nu e mai bine aşa, 
PenE eşti la mâna mea, 
Să-ţi repui ei viaţa ? 

180 Chip gialâpului făcea 
ŞI-I dete capu alăturea, 
Făcu morte peste morte, 
Două capete, împreunate. 
Tron de ceră le făcea, 

185 La 'mpărăţie '! mâna, 
„De se ducea pomina 
Și aicea și'n Viena, 

„D'audia Măria Sa 
Şi tare se jeluia, 

190 Şi cu tâtă Nemţia, 
De-a rămas pomina. 
Pe t6tă Valahia |
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Cules de Chr. N. Ţapu de la bătrânul Burcea din com. Adamești- Teleorman, 
Partea întâia a acestui cântec lipseşte; “și toţi lautarii din comuna Adameşti, 

încep acest cântec cu versetul «Brâncoveanu ce facea ?» 

Brâncoveanu ce făcea? | 
Stoli la Bălăceanu trimetea ; 
Bălăcean pe Drăgan chema 
Şi din gură-l întreba: 
— Ce-o fi asta, fine Drăgane ? 
Stoit mi-a trimes Brâncoveanu, 
Nu cum-va pentru bătaie, 
Sai este resvală'n ţară ? 
Dară Drăgan r&spundea : 
— Naşule, dumneata, 
Prin Bucureşti am trecut, 
Multe lifte.am v&dut, 
Turci şi Nemţi şi Lătari 

.Poloni, Unguri, mustăţi mari; 

20 

w ui
 

30 

La resbei dac-om. mergea, 
Multe lifte-om tăia. 
Tu să tai în două părţi, 
Că's prea multe, multe legi, 
Și ei să tai întro parte, 
Ca să am mai buuă parte 
Duminecă dimineţă, 
Cam pe ruuă cam pe c6ţă, 
In răsăritul de sore, 
Amândoi porniră' călare ; 
La Dumnedeă se rugară, 
Şi din gură cuvîntară : 
— Dâmne, Dâmne, ajută-ne, 
Ca să venim sănătoşi, 
Ca doi trandafiii frumoşi! 
Drăgan, finu, se ruga: 
— Dar'ar Domnu Dumnedeii 

Să fie pe. gândul miei: 
Foâie verde. tel frundos, 
Capul naşului: să-l: văd jos! 

EI la resbel' că pleca, 
La “Bucureşti ajungea. 
Ia margine la Colintina- 
Multă oştire mi-era, : 

Ştii. ca frunda, ca. iarba. 

40 

„45 

60 

70 

75 

Aga Bălăceanu ce făcea? - | 
Când aşa sodom vedea, 
Ochianu la ochi punea, 
„Peste 6ste se u'ta 
Şi din gură că striga: 
— Alelei, Drăgane, fine, 
De noi acum nu e bine, 
Să ne. luptăm peste fire, 
Cu ăst. sodom de oştire!. . 
Bălăceanu ce'mi făcea ? 
Sus la piept mâinile punea 

Şi lui Dumnedei se ruga: 
Dâmne, Dâmne sfinte, 
Ascultă ruga'mi ferbinte, 
Cum. mat scăpat întâia oră, 
Scapă-mă şi a doua ră! 
Drăgan atunci ce făcea ? 
El din gură se ruga: 
— Fole verde tei frundos, 
Capu. naşului să'l v&d jos"! 
Bălăceanu în oştire intra, . 
Cu. paloşu în ea .năvală da. 
Dară Drăgan ce făcea ? 
Sta la margine, se uita, 
Nu” venea a-se- lupta, 
Calu oprit ii ereă, 
De tăfat nimic tăia.. 
“Bălăcean la Turci tăia, 
Pen 'mâinele i se 'ncorda 
Și sângele se inchega, . 
Până calu-i ostenia, 
Bălăceanu ce făcea ? 
Dacă. vedea că ostenia, 
Finului Drăgan grăia : 
— La margine şi acasă; 
Calu - mi-a “ostenit 
Şi eu am stătut. 

Când amândoi că fugia.. 

Oştirea: la gonă-i lua, 

: . 5
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După el se 'nşiruia, 
8o Atunci Drăgan ce făcea? 

El odinit cum era, 
Cu calul înainte fugia, 
Pe naşu-săii în urmă "| lăsa, 
Şi 'n Dâmboviţa că "1 băga, 

85 Şi din gură că-i striga: 
— Fugi, năşicule, nu aşa, 
Că ne-a ajuns potera! 
Bălăceanu ce 'mi făcea ? 
Cu calu 'n nămol intra, 

i mai r&i se'noroia. 
2 din gură că striga: 
— Sai, fine Drăgane, 
Calu mi s'a potmolit, 
Oştirea m'a cutropit ! 

95 Dară Drăgan ce dicea? 
— Dăsfă-ţi, naşule, cămăşile, 
Că cămăşile-ţi sînt grele, 
Nu pătrund glânţele pin ele. 

100 De cămăşi se desfăcea, 
Drăgan la el se năpustia, 
Suliţă?'n el c'o băga, 
Maţile "ile vărsa ; 
Până oştirea sosia, 

105 Bălăceanu mort era. 

90 
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Brâncoveanu ce dicea? 
— Drăgane să. trăfești, 
Domnia s'o stăpâneşti | 
Pe Drăgan în scaun îl punea, 

110 Bărbierii că chema, 
Bine că mi-l mai spăla, 
Mi-l rădea, mi-l potrivia 
Pe braţe, atunci mi-l lua, 
Şi'n Domnie-l aşeda. 

115 Brâncoveanu lu! grăia : 
— Drăgane, Drăgane, 

__Mare hoţamane, 
Cum tu să domneşti 
Lumea s'o stăpâneşti ? 

120 Ţi-ai tăiat tu năşia,- 
Dar mi-te acum Domnia ? 
La gealâpi el poruncia 
Capul lui Drăgan să-l ia. 
— Lui Drăgan capul săi luaţi, 

125 De cât lumea so domnescă, 
Trupul lui să” putredescă ! 
Capu lut Drăgan tăia 
Şi pe el îl îngropa, 
La Mânăstirea Domnescă, 

130 În lume să se pomenescă! 

CÂNTECUL LUI. MOCAN-OLEAC . 

Comunicat de Inveţătorul Leabu de la l4utarul Gh. Balţatu, din Şerbaneşti (Olt). 
A se vedea variantele prescurtate <Toderel» în colecţia d-lui Bibicescu pag. 276 

. sqq. Nu. 335, pag. 279 No. 336 şi pag. 283 No. 283 No. 337 şi colecţia Ulpian «Fata 
popi Opri» pag. 52, 53. 

Sus la Inididră, 
Voinicel se 'nsâră, 
Voinicel Oleac, 
De tată sărac, 

5 De mamă prădat, 
De blagă bogat; 
Dumnedeiă i-a dat 
Ca unui sărac. 
Blagă 'ce-i-a dat? 

10 Trei turme de o%,! 
Trei ciredi de boi, 
Herghelii de cai, : 
Nou mori în vînt, 
Nou& supt pămînt, 

15 Macină argint; 
Miere şi cu unt, 

Curge pe pămint ; 
Ce nu s'a -vădut, 
Nu s'a pomenit | 

20 Fata de unde-o ia? 
“Fata popii Opri, 

- Din ţara Moldovii. 
Mândră ca a lui,. 

„ Nu-e a nimănui, 
25 Mândră şi frumâsă, 

Intre ochi mângâi6să ; | 
Intre gene, între sprincene, 
Pică diamant din ele. 
Nunta că o isprăvia, 

_30 Şepte pungi de galbeni chel- 
A tuia ; 

Lăutari şi temniceri, i
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Ca roua din burufeni. 
Acasă mi-o aducea, 

35 Şi la horă o scotea, 
Cum e datina, 
Şi rînduiala. 
“Turcii mi-o vedea, 
Turcii Malageni, 

4o Câinii Giurgiuveni, Ă 
Hoţii Brăileni, 
Şi d Nicopoleni. 
Din gură striga: 
— Fituri mâni-sa, 

45 Mândră ca a lui 
Nu e-a nimănui, 
Mândră şi frumosă, 
Intre ochi mângâtosă, 
Intre gene, între sprîncene, 

5o Pică diamant din ele! 
„In vorbă 1] punea, 
La bir îl suia,. 
La dajdie domnâscă, 
Să mi-l sărăceâscă, 

55 Pe an ce 'l' punea? 
Pe an, 
Un car de bani, 
Şi de luuă, 
O pungă plină, 

Go Şepte baniţe de făină 
Si-un puişor de găină. 
Mocanu ce făcea ? 
Anu că-i venia; 
Vindea ce 'şi avea, 

65 Biru nu "1 plătia, 
Nici, nu 7] curăța. 
Dator rămânea, 
Şepte pungi de bani ; 
Şepte şi cu şepte | 

70 Face patru-spre dece, 
Stă inimidra rece, 
Tot nu se plăteşte ! 
Lui îi rămânea, 

- D'un cal, d'un cârlan, 
75 De urechi ciulit, 

De vine stârcit, 
Făcut pe fugit. 
Mocan se-gândia, 
— F.tu'i mumă-sa, . 

8o Să 'mi vind pe maica ?. 
- O fi cam păcat, 

Că ea m a făcut, 
Şi ea m'a crescut, 
De foc m'a păzit. : 

85 Să'mi vind pe taica? 
Taica e bătrân, 
Dă la preţ puţin ; 

LUI MOCAN-OLEAC 

Să'mi vind eti calu 
Ce-o să iai pe el? 

90 O mie de lei, 
Ce să fac cu er? 
Să-mi vind pe mândra ? 
Plătesc biruşca 
Şi cheltui şi datoria. 

95 Mândro, mândra mea, 
Sc6l de 'te găteşte 
Şi te premeneşte ; -: 
Bagă faţa la 'nălbelă, 
Buze moi de rumenelă ? 

100 Şi sprîncene din cernelă, 
Fata albă 'n condeială 
Şi-ţi ia ile dintr'o mie 
Şi rochiţă de cuhnie 
Și brâu lât din Ţaligrad, — 
Cotu cinci galben! luat — 

105 Și cu papuci de la Turci, 
Potcoviţi cu coji de nuci. 
Mândra se gătia 
Şi se premenia,: 
La târg mergea; 

110 La tergu de flori, 
Că vin. negustori. 
Pristav că | punea, 
Pristavu-ini striga : 

„.— 'Mândră de vindare, 
115 Că e biru mare! 

El că se plimba,. 
Nimeni nu grăia, 
Nici că o întreba. . 
Dar un Turculeţ mititel, 

120 Mititel şi frumuşel, 
Şede 'n dughinel ; 
Mult mi-e “frumuşel 
gi mi-e ghindeşel, - 
Emănă mândra cu'el. 

125 — Măi, mocane fărtate, 
Ce mi-ai mânecat, 
Dis de dimineţă, 
Pe rou& pe csţă, 
Vreme turburâsă 

130 Şi lăcrămici6să, 
Cu mândra de mână? 
Sai ți-este de dare ? 
—' Mândra mi-e de dare 
Că e biru mare! 

135 — Dă-te mai incâce, 
Că mândruţa'm! place. 
Acolo mergea, 
Ii lua sema da mărunt, 
Din creştet pânEn pămint, 

140 Sprîncenile-i plătesc mult, 
Faţa te bagăn pămînt! -
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— Mă, mocane fărtate, 
Asta bună, rea, 
Ce să'mi ceri pe ea? - 

145 — Şapte pungi de bai, 
Şepte şi cu şepte 
Face. paispre-dece, 
Stă înimidra rece, 
Tot nu se plăteşte | 

150 Turcu c'audia, 
Cheia'n mână lua, 

_La ladă .căta, 
Banii că-i lua, | 
Pe mândr'o plătia. 

155 Mocan. ce făcea?. 
Banii că-i lua. 
In traistă-i băga, 
La cal se ducea, 
Trei vorbe dicea: 

160 — Vingui ce avu, 
Eu nu sărăcii; 

« Vîndui pe mândra, 
Sărac cât lumea 
De tată, de mumă, 

165 De fraţi, de surori, 
Lume făr'de dor! 
În cârciumă intra, 
O oca de vin scotea, 
Cu pahare că” mpărția, 

170 Să fie pentru mândra, 
Că mi-a plărit biruşca 
Şi totă cheltuiala, 
Turcu ce făcea ?.. 
Pe mândra o lua, 

175 lu celăraş intra, 
De ţiţe-o apuca 
Şi mi o săruta. 
Mândra ce: dicea ? 
— 'Turculeţule, 

180 Îmbrihorule, 
Frumuşelule, 
Las m'oi săruta, 
Că eii sînt ata, - 
Că mai cumpărat, 

185 Că mulţi bani ai dat; 
Stai să ne'ntrebăm 
Din ce neam sîntem, 
Prea ne semănăm? 
Om fi verişori ? 

190 Niscay frăţiori ? 
Lume făr'de dor! 
Turcu că'mi grăfa : i 
— Mândro, mândra mea, 
Că ei mi-ţi sînt 

195 Fecioru popii Opri, 
Din ţara Moldovii; 

Turcii m'a robit; 
- De mic m'a robit, 

_- Şin ei cam intrat, 

200 Legea le-am luat, 
De nu mvai tălat. 
Ce mi-au dăruit, 
Dughenă-am. făcut, 
De m'am pricopsit. 

205 Mândra c'audia 
Din ochi lăcrăma 
Și din gură dicea: 
— Turculeţule, 
Frumuşelule, 

210 Frăţiorule, | 
Că şi eu că sînt 
Fata popii Opri, 
Din ţara Moldovii 
Taica că m'a dat 

215 După ăl mocan fărtat, 
Prea era bogat; 
Şi acum a sărăcit, 
Vedi de m'a vînâut. 
Turcu c'audia, 

220 La ea se uita, 
Hristove căta, 
Buni fraţi se găsia 
De tată, de mumă, 
De fraţi, de surori, 

225 Lume făr 'de dorl 
Turcu se scula, 
După mocan se lua, 
In cârciumă! găsia 
Şi din gură i cuvinta :. 

230 —' Măi, imocane, fârtate, 
Banii ce ţi-am dat, 
Te-am împrumutat. 
Ca p'un bun cumnat; 
Nu mi at fost fârtat, 

235 Ci mi-ai fost cumnat,. 
Și eii să-ți mat dati, 
"ŢI port cheltuiala, 
Să mergi la taca” 
Și săi spui de asta . 

240 Mocanu Caudia, .. 
În picare săria, 

“In: gurăl! săruta, 
Şi bine'i părea, 
Acasă mergea 

245 Şi bea şi mânca 
Şi se'veselia. 
Turcu ce făcea ?: 
De genunchi că” ngenuchia, 
Mândra scrisore scria, - 

250 La tat-săii îl mâna. 
Cartea că-i vedea,
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Slova co cunoştea, 
Pe ea leşina 
Și el că muria. 

255 Mlocan îl îngropa, 

Blagă-i remânea ; 
Mocan o stăpânia, 
lar senbogăția! . 

N 
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Teleorman. 

F6ie verde sălcidră, 
Sus la Inidicră, 
Voinicel se 'nsoră, 
Voinicel Oleac, 

5 De părinţi sărac, 
De blagă bogat. 
Dumnedeii Y-a dat, 
Ca unui s&rac. 

. Blagă ce 'şi avea? 
10 "Trei turme de oi, 

Trei ciredi de boi, 
Erghelii de cai, 
Nouă mori în vint, 
Nou& supt pămînt, 

15 Macină argint; 
Miere şi cu unt, 
Curge pe pămînt, 
Şi ei mi se 'nsoră 
Şii ia fata popii Opri, 

20 Din ţara Moldovii. 
-. Fata mi-o lua, 

Nuntă ca nuntia, 
Acas! mi-o aducea, 
La horă o-scotea, 

25 Cum e datina, 
Și rânduiala, 
Pe fa mi-o vedea, 
Turcii Malageni, 

„n Câinii Giurgiuvent, 
30 Oţii Nicopoleni. 

Ei s& nă&căjia, 
"EX unde mergea ?. 
La neagră cafea, ! 

, DE se căfenia; 
.35 Clubuce-aprindea, 

La bir ridica, - 
La birta domnescă, 
Să mi-l s&răcescă. 

Că mândră “a luj, 
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Cules de Chr. N. Țapu, din gura lăutarului Dumitru Vateanu-Roşiorii-de-Vedc- 

Nu ea nimărui, 
Mândră şi frumâsă, 
Intre ochi mângârosă; 
Intre gene, 

- Intre sprincene, . 

45 

“o 

55 

60 

65 

70 

75 

Pică diamant din ele.: 
Mocan ce 'mi făcea ? 
Vite ce 'şi avea, 
Tâte le vindea, 
Vindea şi mora, 
Birul nu 11 plătia. 
Că pe an ce da? 
PE an car de bani, 
Si dă lună, 
Pungă plină, 
Şepte băniţi de făină, 
Şi-un puişor de găină. 
Și, el că s€răcea, 
Dar lui îi rămânea, 
D'un cal, 
D'un cârlan, 
Fătat de tref ani, 
De vine stircit, 
De urechi ciulit, 
Făcut pe fugit. 
EI că se gândia, 
— F...tui mumă-sa, 
Să vind ei calul, 
Ce-o să fai pe el? . 
O mie de lef. 
Ce-o să faccu el? ăi 
Să vind pe maica ? 
O fi cam păcat, - 
Că ea m'a scăldat, 
Şi că ma 'nfăşiat, 
Şi m'a legănat, -: 
De foc m'a păzit, 
Mare m'a făcut ! - 
Dar să vind pe mândra?
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Plătesc hbiru, datoria, 
8o Dar sînt sărac cât lumea, 

“Când oi vinde pe mândra 
— Mândro, mândrulena mea, 

„ Sc6lă-te tu, nu şedea, 
Şi tu mi-te găteşte, 

85 Şi mi-te premeneşte. . 
Bagă faţa.albă de'nălbială, 
Buze moi de rummenălă, 
Sprîncene de 'ncondeială. 
Şi la fe i 

90 Dintr'o mie 
Şi rochiţă de cutie, 
Brâi lat din Ţaligrad, — 
Cotu cinci galbeni luat, — 
Tot de mine cumpărat . 

95 Şi cu papuci de la Turci, 
Potcoviţi cu coji de nuci; 
Că am să te duc, 
La târgu de flori, 
Că vin negustori. 

100 PE ea c'o lua, 
P'ăl cal c'o punea, 
La târg c'o ducea. 
Acolo ajungea, 
Un zlot că mi şi da, 

110 Un pristav punea. 
Pristavul striga : 
— Mândră de vîndare, 
Că mi-e birul mare! 
Nimenia nu se găsia. 

115 Un mic de Turculeţ, 
Şede 'n dughenel, 
Vinde bumbăcel, 
SamEmănă mândra cu el. 
El că mi-ş venia, 

120 La ea se uita, 
II lua seama d'amărunt, 
Sprîncenile-t 'plătesc mult, 
Faţa mi-l băga 'n pămînt! 
El din gură striga : 

125 — Mocane, fârtate, | 
Dă-te mai încâce, 
Asta bună, rea, 
Ce-o să 'mi cei pe ea? 
— Non& pungi de bani. 

130 Nouă şi cu nouă, 
Facem opt-spre-dece, 
Imi stă inimiora rece! 
Turcu c'audia, 
Chiar co lua, . 

135 La lădiţă alerga, - 
„Cât cerea, atâta % da. 
Mocan ce făcea ? 
Banii că-i lua, 

La chimir că-i băga, 
140 În dughen intra; 

O oca.de vin scotea, 
Cu paharu că'mpărția: 
— Să fie pentru mândra, 
Că mi-a plătit biruşca, 

145 Şi totă datoria: 
Dară Turcu ce'mi făcea ? 

- Pe mândra c'o lua, 
Acas'mi-o aducea, 

“In celărel o băga, 
- 150 De ţite o ciupia, 

In faţă-o struta 
Şi mândra că'mi striga : 
— 'Turculeţule, 
Mititelule, 

155 Frumuşelule, 
Gingăşelule, 
Tu las'm'oi săruta, 
Că eii sînt a ta, 
N'a trecut vremea; . 

160 Că mulţi bani a! dat, 
De mai cumpărat, 
Dar stă să ne'ntrebăm, 
Din ce neam sintem: 
Că prea ne semănăm? 

165 Om fi niţi-cai verişori, 
Sau niţi-cai frăţiori ? 
Turcu c'audia 
Din gură striga: 
— Mândro, mândra mea, 

170 Ascultă-mi vorba, 
Că ei că mi-ş sint 
Feciorul popii Opri, 
Din ţara Moldovii. 
Turcii m'a robit, . 

175 De mic m'a robit. 
In ei am intrat, 
M'a desbotezat. 
EI mi-a dăruit, 
Eă că mi-am făcut, 

180 De m'am pricopsit: 
Legea le-am luat 
De nu m'a tăat! 
Mândra caudia 
Papuc din picior scotea, 

185 Peste obraz se bătea, 
Per galben îşi jumulia, 
Faţa albă "şi sgâriia, 

“Şi din gură că-i dicea : 
__— “Turculeţule, 

190 Frăţiorule, 
Şi et că mi-ş sunt, 

Fata popii Opri, 
Din ţara Moidovil.
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Taica că m'a dat, 
195 Dup'ăst mocan fărtat, 

Prea erea bogat! 
Turcu hristoga 'mi căta, 
Buni fraţi se găsia, 
De tată, de murn:ă, 

200 Din fraţi, din surori, 
Lume fără dor! 
Turcu ce 'mi făcea, 
Dup& mocan se lua, 
Şi 'n dughean că mi-l găsia, 

205 Şi din gură că-i striga: 
-— Mocane, fârtate, 
Nu mi-ai fost fârtat, 
Ci mi-a! fost cumnat; 
Banii ce ţi-am dat, 

210 Eti te-am înzestrat, 
Ca p'un bun cumnat. 
Şi am să-ţi mai dai, 
Să-ţi port cheltuiala ei, 
Să te duci la taic'al mei. 

215 Mocan îl audia, 
In braţe ”] lua, 
Și mi-l săruta. 
“Turcu îl lua, 
Acasă-l ducea, 

"220 Mare masă 'ntindea; 
Şi bea şi mânca, | 
Cu el se cinstia, 
Pe mândra i-o da. 
O. cărticică 'mi scria, 

228 Cu slova cam mărunțţia, 
Mărunţică, 
Ca furnica, -. 
La tat-s&ii o trimetea. 
Tat-să&ii c'o vedea, 

230 Slova-i cunoştea, 
Din buze şioptia, 
EL că 'mi leşina, 
Sufletu-i ieşia. 
Mocan r&mânea, 

235 lar se 'mbogăţia! 

CÂNTECUL LUI BADU CARCIUMARUL 

- (Cules din gura l4utarului 16n Stan-Baluică—Mânastireni- Vâlcea) 

Sa se compare ca variante « Badiul» din colecţ. d-lui G. Dem. Teodorescu, pag. 

538 sqq şi cu balada « Badiul» pag. 124—127, din colecţ. d-lui V. Alexandri-—cu <Badiul 

Cârciumarul>, din brosura d-lui N. A. Caranfil, pag. 76—87, şi «Badiul> din colecţia 

păr. S. FI. Marian pag. 128—141. ]dem Colecţia D-lui -Vulpian, pag. 21 sqq. 

Vine Turcii tot-d'aiurea, - 
In platurea, - - . 

Tot umblând şi ispitind 
Şi cu caii nechezând 

5 Şi de Badu'şi întrebând: 
— Care" Badu cârciumaru, 
De diua cârciumăreşte 
Şi nâptea măcelăreşte ? 

Plimbă-mi-se Turcii, plimbă 
10 Pe marginea Dunărei; : 

Aşa Turcii se plimba, 
Cu trei fete se întâlnia, 
Care la pânză 'nălbia 
Şi bună diua le da: 

15 — Bună diua fetelor, , 

— - Mulţumescu-vă, Domnilor, 

Şi mat mari Pafirilor! 
Aşa Turcii. ce'mi grăla ? 

Cu fetele că vorbia: - 

20 — Fetelor, ca dumnea-vostră 

De mi-aţi spune în direptate, 
Pânzele să se ?nălbescă, 
Ştii ca cola de hârtie; 
„Care o ei din prăvălie 

25 Şi logofeţii mi-o scrie. 
De n'aţi spune în direptate, 
Pândele să se cernescă, 
Ca rasa călugărescă. 
Care e Badu cârciumaru 

30 De diua cârciumăreşte 
- Si n6ptea măcelăreşte ? 

Dar fetele ce'mi făcea? 
Ele că mi-se 'ntrista, 
Pânzele şi-le strângea, 

35 Potecuţa casi'şi lua. 
Dară Turcii ce'mi făcea ? 
Din urmă nu le slăbia, 
Când în sat s'apropia, - 
lar înainte le ieşia, 

40 In potecă le intâlnia
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Si-al doilea le "'ntreba : 
Carei Badu cârciumaru, 
De diua cârciumăreşte 
Şi noptea măcelăreşte, 

"45 Mlăcelari de Turci d'er mari, 
Le taie capetele 
Și le ia haznalele ? 
Dar fetele ce'mi făcea ? 
Tot de frică şi de groză, 

5o Pe Turci îi indrepta 
Şi casele le arăta: 
— Turcilor, Pafirilor, 
Vedeţi-a casă mititică, 
La cea margine de luncă, 

55 Cu ferestrile de sticlă, 
Cu porţile zugrăvite, . - 

_Pin'năuntru poleite, 
Cela Badu cârctumaru, 
Acilea, măre, că'mi şade. 

6o Aşa Turcii ce'mi făcea ? 
latagane că scotea, 
Pe căluşei tăbăra 
Şi la Badu că'mi mergea. 
Porţi încuiate găsia, 

65 De trei ori că mi-l striga, 
Nimenea că n'audia, 
Porţile nu descuta. 
Dară Turcii ce'mi făcea € 
Buzdugarie că'mi scotea, 

70 Cred în portă le repedia, 
Porţi la părete că'mi da; 
Turcii în curte că'mi întra, 
Drept la grajd că'mi. trășrea, 
Caii la iesle punea, 

75 Fin cu ploile că le da, 
* Sus pe sală se sula. 
Când la Badu că mergea, 
Puţine! uşa'mi crăpa 
Şi pe Badu nu'mi vedea. 

8o Dară Turcii ce'mi făcea ? 
Peste Bădulesa da, 
La oglindă se gătia, 
Zulufii şi r&sucia, 
Bună-diua că mi-l da: 

85 — Bună diua, Bădulesă, 
Fată de cârciumăresă, 
Cu ochii din curvă al6să; 
Pe Badu ce ai făcut, 

__ Pentru Badu cam venit ? 
go De ţi-e Badu, credi, la vie, . 

Trimete curând să vie; - 
De ţi-e Badu, credi, la cramă, 
Trimite, ca să mi-l chiamă ; 
De ţi-e 'n secerat, 

95 Trimite cay de olac, 

Să mi-l aducă legat! 
Bădulesa ce'i dicea ? 
— Turcilor, Patirilor, 
Nu mi-e Badu în secerat 

100 Și mi-e Badu mort de beut, 
Ca băut şi s'a 'nbătat. 
EI, măre, când s'a culcat, 
Către mine s'a jurat, — 
Eu de când lam luat 

105 Aşa spaimă nu mi-a dat: 
Că cine l'o deştepta 
Frumos capu f-o tăia! 
Şi el, măre s'a culcat 
Cu paloşu pus pe plept 

110 Şi mi-e frică să-l deștept! 
Aşa “Turcii c'audia 
Năvală ca porcii da, 
Peste Badu că intra. 
De adormit că mi-l lua, 

115 Cu faţa'n jos că'l punea, 
Frumuşel că mi-l lega 
Sire cu mâinele 'ndărăt ; 
Cu frânghie de mătase, 
Care e 'npletită ?n şase, 

"120 Tate carne, razmă'n se. 
Cu virsta 'n dou&-spre-decc, 
Taie carne,-pin ostrece. 
Şi bine mi-l priponta, 
Tot de stâlpul coşului, 

125 In bătaia fumului, 
In dogorea focului, 
Unde-i păs voinicului. 
Mi-l bătea, mi-l chinuia, 
Care nu se dovedia, 

130 Cu latul Yatanului, 
Tot în lungu trupului, 
Cu sfircul sgârbaciului, 

"Pe faţa obrazului, 
Unde-i păs voinicului! 

135 Dară Badu ce'mi făcea? - 
De nevastă se ruga: 
— Alei tu soţia mea, 
„Nu şedea, nu te uita, 
Cată f....tu” mumă-sa, 

140 Că mi-a scurtat viaţa! 
la mai Ia-ţi cheiţele, 
Descuie lădiţele, 
Şi'țI ia ile! 

" Dintr'o mie, 
145 Rochiţă de citarie 

Şi ochi negri din colivie, 
Sprincene de condeieielă, 
Buze moi de rumendlă ; 
Şi bre&i lat 

-150.De. Ţaligrad, —
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Cotu şapte galbeni luat. 
La cămară să' mi descui, 
Oala de galbeni să'mi umpli 
Și în casă ca să'mi intri. 

155 Când în casă că-i intra, 
Te faci a impiedica, 

_ Galbeni pe jos a vărsa. 
Turcii, când or vedea, 
Galbeni de jos or aduna 

160 Și pe mine m'or lăsa. 
Cată f....tu'i mumă-sa, 
Vedea-vei ce lf-oY lucra ! 
Dară Turcii ce'mi făcea ? 
La galbeni nu se uita, 

105 Tot pe Badu 71 canunia, 
Doi la bătale ' trăgea, 

„Doi la Badu se răstia. 
Badu nevesti dicea : 
— Alei tu soţia mea, 

170 Nu şedea nu te uita, 
Cată f....tuY mumă-sa, 
Că mi-a scurtat viaţa! 
El aşa mi-o înv&ţa: 
— Dragă nevestica mea, 

175 Sumete'ţi rochiţa'n brină 
Și mi-i Ya. vedriţa ?n mână 
Şi-ţi fă calea la fântână, 

- Şi vedriţa să mi-o laşi 
Pe uliţă să'mi apuci, 

- 180 Pe ulița” Driului, 
Driului, 
Codriului. i 
In capul de uliţă 
îste o mică pimniţă. 

185 Bine sema ca să-ţi iei, 
La pimniţă ca să mergi, 
la ferestră ca să strigi. 
Este o mică pimniţă ; 
Are patru-deci de uşi 

190 Şi cu şapte-deci de buţi; 
Şi pe Niculcea să'l strigi. 
C'acilea Niculcea "mi şade, 
Cu trei fete de'mpărat, 
Luate de la Ţaligrad, 

1095 Lut cu sabie le-a luat. 
Şi lui Niculcea să-i spui, 
Să vedi Niculcea ce dice ? 
Când aude, începe a plânge. 
Aşa Niculcea audia, | 

200 Uşi la părete că'mi da, 
Pe Bădulesa 'ntreba : 
— Cumnată-mea Bădulesa, 
De ce-o fi mai dat p'acasă ? 
De când frati-mei te-a luat, 

205 Pe la mine.n'aj mal da, 

Pe la mine n'a mai dat, 
Dar acuma ce af cătat? . 

„Dar ea, .măre, cemi dicea ?: 
„— Tă, cumnatu mei Niculcea, 

210 Nici acuma nu ventam ; 
Cred, adi-nopte, la o vreme, 
Cred, Turcii că mi-a sosit, 
Pe Badu mi Va robit. 
Şade Badu spânzurât 

215 “Tot de stâlpu coşului, 
În bătaia fumului, 
In dogorea focului, 
Unde-i păs voinicului! 
Mi-l bate, mi-l chinueşte, 

220 De nu sc dovedeşte, 
Cu latul fatanului, 
Tot în lungul trupului, 
Cu sfircu sgârbaciului, 
Pe faţa obrazului, - 

225 Unde-i păs voinicului ! 
Şi tu bei şi chioteşti 
Şi de Badu nummgrijeşti 
Şi cin pistole trosneşti, 
Cu trei fete de'mpărat, 

230 Luate de la-Ţaligrad, 
Tot cu sabia-le-ai luat! 
Dar Niculcea ce'mi făcea, 
Când aşa că mi-audia? 
Acasă mi-o trimetea : 

235 — Cumnată-mea Băduleusa, 
la-ţi drumu, te du acasă, 
Că mişelu s'a 'mbătat, 
-D'aa Turcii l'a legat; 
Că el de nu se'mbăta, 

240 Pe el Turcii nu!'l lega. 
Ea, aşa când mi-augia, 
Din piclore că'mi cădea 
Şi pe jos se tăvălia, 
Mâna ?n cap că mi-ş punea, 

245 Cât apuca, atât rupea. 
Niculcea dacă vedea, 
Cu inima se 'ntorcea 

" Şi la ea.că se ducea, 
De mânecă'mi o lua 

250 Şi acasă 'mi-o trimetea, | 
Cu gurița mi-o învăţa: 
— Cumnată-mea Bădulesa, 
la-ţi drumu, te du acasă, 
Dă mai Iute din picior 

255 Cam un puişor de şoim, 
L'oi deştepta din somn, 
“Te-oi ajunge, te omor! 
Tu acasă să te duci, 
Eă pe urmă c'oi veni, 

260 TŢot cântând şi chioțând 
*
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Si cu murgu nechezând, 

Din buzdugan asvârlind, 
Gardurile pologind. 
Turcii, măre, or audi 

263 Pe tine te-or uspiti. . 
Şi tu, măre, să le spui 
Că sunt negustor de boi 
Şi viă în gazdă la voi, 
Că şi voi aveţi doi boi; 

270 Cam vindut ciredile 
Şi-am b&ut câştiurile: 

"A băut de s'a'nb&tat, 
D'ata face larmă'n sat. 

- Ea aşa că le spunea, 
275 Dacă Turcii mi-o întreba. 

Uite Niculcea sosia, 
Turcii ?n casă că intra, 
Tot de Badu s'apuca. 
lar Niculce, când venia, 

280 Calu afară că'l lega; 
Când în casă că intra, 
Spate 'n uşă că punea 
Şi bună diua le da: 
— Bună diua, Turcilor, 

285 Şi mai mari Pafirilor. 
“De vă e robul de vîndare, 
Daţi-mi-l mie ?n parale, 
Ori să facem d'o schimbare ? 
— Aşa Turcii c'audia, | 

290 Forte răi se supăra 
Şi ca mai tare spunea: 
— Nu ni e robu de vindare, 
Nici că” robu de schimbare, 
Ci ni-e robu de pierdare! 

295 Niculcea, când audia, 
Fârte r&ii se supăra, 
Ca mai tare poruncia : 
— Cumrnată-mea Bădulesa, 
Nu şedea, nu te uita, 

300 Şi mai ia-ţi cheiţele 
Descuie-ţi pimniţele 
Scote-mi o cupă de vin, 
Să'nchinăm pe la ăi creştini ! 
O cupă de vin scotea, - 

305 In mledu casi-o punea. 
Lua Turcii şi mi-l gusta, 
Forte bun 'li se părea. 
Iară Turcii ce'mi dicea? 
— De Turci şi cu pace rea! 

310 Dar Niculcea 'mi răspundea: 
— De Turc şi cupa voi da; 
Cine cupa nu mi-o bea 
Frumos capu i-0i tăia! 
Bea Turcii şi se'mbăta 

315 Și pe Niculcea *ntreba ; 

— Ce măsură cupa să aibă, 
Care noi n-om putea bea, 
De-Turc şi cupa? 
Dar Niculcea le spunea : 

320 — O vadră şi cinci oca, 
Care bea Badu cu ea, 

” Vadra TŢaligradului 
_Ocaua "'mpăratului. 
Turcii vinu că'mi bea, 

325 De Turc cupa 'şi primia, 
Bea Turcii şi se'mbăta 
Şi de Badu că'şi uita. 
Dar Niculcea ce'mi făcea ? 
Bine el că'i cunoştea 

330 Şi de loc că se ruga: 
— Turcilor, 
Boterilor, 
„Am băut, 
Ne-am veselit, 

335 Rându Badului a venit; 
Sloboziţi-i mâna dreptă, 
Facă'şi crucea creştinescă, 
Să-i dăm un pahar de vin, 
Să incerce vinu de bun, 

340 Că şi el c fi creştin! 
Dară Turcii ce făcea? 
EI că dacă se'mbătă, 

"Pe Niculcea 1 asculta, 
lataganele scotea, 

345 Frânghiile le tăia, 
Drumu Badului că-i da; 
D'un pahar de vin că”! da, 
Badu în mână 71 primia, 
Numa buzele uda, - 

350 Ca mai tare poruncia, 
Ă De frate săi se ruga: 

— Alei, frate Niculcea, 
Mari ţi-a fost puterile, 
De mi-at lungit dilele ; 

355 Bate-mi tu marginele 
Şi să'mi ţii sorâcele, 
Să'mi bat ei mijlocele. 
Ce de la. mine o scăpa, 
De la tine să nu scape, 

360 Nici pe gaură de şarpe! 
Badu, măre ce'mi făcea? 
De n&căjit ce era a 
Mâna'n pozinar băga, ! . 
Mititel paloş scotea 

'365 Şi pîn Turci că'mi-l isbia; 
De n&căjit ce era: 
N'avea Badu ce tăia, 
Ca pe varză mi-i toca. 
Că fu Badu n&căjit, 

370 Răzmă paloşu pin zid,
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Scose brazde ca de plug. 
El de Niculcea se ruga: 
— Alei frate Niculcea, * 
Mai bine să te păzeşti, 

375 Că sunt tare năcăjit, 
Ochii s'aii 'mpo'ejenit 
Și mi-e frică că te stric! 

ar Niculcea ce'mi făcea ? 
La Badu că se ducea, 

380- De mână că mi-l lua” 
Şi-afară că mi-l scotea, 
Apă rece că cerea, 
Pe ochi negrii că] spăla, 
Badu că se  deştepta, 

385 Drept la graj că se ducea; 
Șaua pe negru aşeda 
Şi la cămară mergea. 
Dăsăgeil îi lua 
Și d e galbeni îi umplea 

390 Şi pe negru îl aşeda 
_Şi la plimbare pleca, 

CÂNTECUL 

Pe uliţa Driului, 
Driului, 
Codriului. 

395 Amândoi că se plimba. 
Și Niculcea mi-ş cânta ; 
— Vai, tratule, 
Badule, 

„Cum îți arde. casile 
400 Şi mi-ţi put slăninele |] 

Dară Badu ce dicea ? 
— Las, fratule,. 'să ardă 
Că mail am paralele 
Şi 'mi-oi face altele; 

405 Mari ţi-a fost puterile, 
De mi-ai lungit dilele ! 

- 

ME plătii cu cântecu . 
Ca lupu cu urletu, 
Când potera mi-l goneşte, 

410 Dă pielea şi se plăteşte, 

BADULUI. 
  

(VARIANTA). 

Cules de D-l I6n Odor de la Ion Pescaru, din Comuna Gura Belii—Prahova. 

Umbiă Turcii tot d'aturea, 
D'aturea prin păduri, 
Tot dinumuri, 
Pă& drumuri. 

5 Dă& cătat pe cine cată? 
Tot pă Badu 
Cârciumaru, . 
Diua este cârciumar, 
Noptea este măcelar, 

10 Măcelaru Turcilor, 
Chisagiu ovreilor.. . 
Iar Turci” „că nu'l afla, 
Peste casili lui 'că da, 
Şi la portă se oprea, 

15 Şi di? gură întreba, 
- Pe nevasta 

Bădulesa : 
—-De e Badu'n casă, 
[i-l să iesăl 

20 De e ?n terg, 
La. carne grasă, 

Trimete”l să vie acasă ; 

„De-i în vie, 

Di-i să vie! 
25 Bădulesa ce dicea ? 

Ea aşa le răspundea : 
— Nu e'muvwie; 
„Ca să vie, 
Nici în târg, . 

30 » „La carne grasă, 
Trimes, să vie acasă; 
Ci e beat, 
Culcat în pat, 

| Cu paloşu gol pe piept, 
„35 Și ml-e frică să deştept, 

Că-l un om cam neînţelept. 
TȚurcii dacă audia, 
După cai descăleca, 
Năvală'n casă că da, 

qo Şi pe Badu îl lega, 
Tot de stâlpu nornului, 
In dogorea focului, 
Unde păs voinicului. 
Da Badu ce mi'şi dicea ? 

45 — Dragă Bădulesă, 
Tu pevastă- -mea,
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„63 — Nu este răi pentru mine, 

70 

8o 

85 

CANTECUL 

Ce'mi sta şi'mi priveşti? 

Turcii mi& isprăvesc ! 
li”ţi o ite, 
Dintr'ou mie, | 
Rochiţă portocalie, 
Bre roşu din "Țarigrad, — 

Cinci galbini cotu luat, — 
Si te fă da surcela, 
Turcii semă-a nuţi băga, 
Până mi te-i depărta, 
La frati-mei Niculcea, 
C'ăla capu mi-o scăpa! 
Dădulesa se ducea, 
Vorba bine-i asculta, 
La Niculcea se ducea. 
Niculcea când o vedea, 

S&'ntrista, s& bucura :. 
— Ce e dragă cumnată ? 

Și nu e nici.pentru tine; 
Da, îmi este de tut r&i, 
Pentru Badu, frati-tei; 
Că Turcii mi Pau legat, — 
L'aă găsit culcat în pat,— 
Tot de stâlpu hornului, 
In dogârea focului, 
Unde-i păs vo'nicului. 
Niculcea când audia, 
Aşa din gură'mi grăia; 
— Ţin” cumnată in de bea, 
Şi. mergi înaintea mea; 
Că ei când oiii veni, 
Din pistâle pârâind 
Şi din gură hărăpind 
Şi chiuind, 
Turcii când o audia, 
Pe tine te-o întreba : . 
— Cine este acela, 
De vine aşa ? , 
Tu să le spui lor Jul: 
Ala-i negustor de boi, 

BADULUI 
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Şi trage 'n gazdă la noi; 

"Si-a vîndut ciredili, 
e 2 Aare 

Şi şi-a strâns dobendiii, 
Şi-acum bea din câştiguri | 

: Niculcea când sosia, 

95 
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După cal descăleca, 
Şi în casă că mergea; 
O mână 'n prag că punea, 
Cu alta fruntea ştergeu. 
Aşa cu ochii privia, 
Şi «Salamonichi> dicea, 
Da Turcii nimic nu-i r&spundea. 
Când mâna pe paloş punea, - 
Nici un Turc nu rămânea, 
Pe toţi grămadă-i făcea, 
Pe frati s&ă 71 deslega, 
Afară.că mi-l scotea, 
Şi din gură-aşa dicea: 
— Bădulesă, cumnată, 
Scâte ce-ai mal bun din casă. 
Scote ce-ai ma! scump în casă, 
Apoi foc caselor punea, 
Care pe drum că trecea, 
Tot pe Baduwl văicărea : 
Vai sărace Badule, 
Cum îţi arde .casile ! 
— Las”.să ardă casele: 
Să topesc slăninile, 
Să curgă unturile ! 

“ Ne'nchinăm cu cântecu, 

120 

125 

Ca calu bun cu umbletu, 
Ca şi lupu cu crângu: - 
Cât trăieşte, 

[Liboveşte, 
Câte un. coteţ, că isbeşte, 
Câte-o gâscă jumuleşte, 
Câte-un' purcel guiceşte, 
Vânătoru'l dobindeşte, 
Dă chelea şi să plăteşte.



CANTECUL BANULUI 7i 

CÂNTECUL BANULUI - 

Cules de Christea N. Țapu, din gura lautarului Costea Gheorghe, din Saceni-Teleorman 

Folie verde murile, 

10 

15 

20 

Scosa Ban plugurile 
Pe câmpu Craiovei, 
Să'mi are miriştile, 
Să'ntorcă og6rele, 
Să'mi samene meile, 
Ca 'nfiămândit robele. 
Cerşesc stracele 
Pe tâte ulițele, 
Cu trăistile doldora; 
Că umblă prin mahala 
Ne-a făcut de mascara,. 
Rid boeril în cafenea. 
Dară Banu ce'ini făcea ? 
Și plugul că, şi'l pornia, 
Mergea râtele turuind 
Şi bicele tot -plesnind 
Şi mândile rinchezând. 
Dar la plug cine 'mi trăgea ? 
Trage d'albii, : LS 

"Cu cod'albii; 

25 

30 

35 

Inaintea cod'albilor 
Trage pegil câte-şi patru. 
„Dar înaintea pegilor,. 
Trage surii d'amândoi, - 
Se 'ngăduesc ca do! boi. 
Dar caii cine! mâna? 
Copilaş d'al. Pârvului, 
Finişoru Banului, 
Banului bogatului. . 
Că s'a lăsat de Bănie, 
S'a apucat de plugărie ; 
Că Bănia % s&răcie 
Şi plugăria bogăţie. 
Să vedi plugarii Banului, 
Ca sfetnicii 'mp&ratului, 
Că le staii cojocele, 
Ca vara ciupercile; | 
Tot cojâce' de Samur,- 

40 Cusute cu barbă fir, 

Pe piept numa! trandafir. 
Când cătase cam d'v parte, 

Cam din-spre s6re ră&sare 

Tare 'mi vine şi'mi soseşte 

45 

50 

Băneasa pe-o vălcea, 
Demâncare la plug aducea. 
Dar.ce demâncare aducea ? 
Găinuşă 
In ulceluşă, 
Cocoşel 
Pe tăierel, 
hRachiaş 

“La clondiraş. 

55 

60 

65 

70 

Dacă la plug că venia 
«Aşte-deii» la plug că'mi. da, 
Dar Banul că "i mulţumia: 
— Mulţumesc, Băneasa meu! 
Ea din gură că'! dicea : 
— Bine, Bane dumnea-ta, 
Ce te laşi tu de Bănie 

“Te-apucaşi de plugărie ? 
Rid bolerii *n cafenea, 
Rid boterii de dumnea-ta, 
Că te-ai lăsat de Bănie, 
Te ai apucat de plugărie ! 
Dar Banul ce'mi făcea ? 
EI din gură cuvnita :_ 
— Aoleo, mândruţa mea, 
Forte cinstită fuseşt, 
Grele. cuvinte avuseşi ; 

"Dar Bănia e sărăcie, 
„ Plugăria.e bogăţie. 

75 

80 

85 

N'ai vEdut Băneasa mea, 
Ca înfămândit robele, 
Cerşiuesc s&racele 
Pe tote ulițele, 
Cu trăistile doldora; , 
my umblă prin mahala, 

Ne aii făcut de mascara, 
Rid boierii 'n cafenea ! - 
Dar -Băneasa ce'mi făcea ? 
— Frumâsă masă "1 întindea, 
La un pleop:că mi-o” ntindea, 
Plugari la masă şedea. 

(“u pahar cin'le lumia ?. 
Să vedi Banul cel bătrân, 
Cu bărbuţa pân'la brâi, 

Cu firea ca' de copil,



78 “GANTNCUL BANULUI 

PE sân! : -0 une capu! 

„Cu mintea de om bin Dică Banu ce ea? | 
9o Dar Băneasa ce'mi făcea ? 145 Dacă vedea şi vedea, 

Acasă că mii-3 pleca EI pe suru că i-l da, 
„Si cun Turc că se ndrăgia _ Da mult se nveszlia: 

Și cu el că se cinstia, Frumos şeaua că'mi punea.. 
“Făutariă căi a a 150 Il înşela moldoveneşte 

95 Lăutari o diblele, „Şi mi-l călărea turceşte, 
Tobosari cu tobele 1 Dară Pârvu ce făcea ? 
Și gornişti cu Sole. A . Cruce la plept ridica 
La cu Turcu că ta Şi pe suru încăleca; 
Și pe Ban il părăsia. | 155 Cu scara că sdrăncănia, 

„190 poe ve e vesa Cu capu de cer că'l da, lată pe Ban c ia, Poni oa : 

Nevestica Pârvu, | e, Banule duniacarta Finişoru Banului, | c e e , 
Banului bogatului. G pa d-ţ pe Sur , 

105 Drept la Banu că mergea 100 Cta neo calu! 

Şi din gură că-l dicea +  Dară Bahna că-i striga : 
sai ea CI —Nuţi am spus cii, dragă fine, 

De năşica nu "'ngrijeşti ; | N as avea parte de tine, 

110 Pe dumnea-ta te-a lăsat, 165 Că e suru can ne un 

Şi cu Medin Paşa a plecat. pi te duce e de dr NR 

F6ie verde şi-o lalea, ăr e run, | i de căra , 

ae cine 7 east Bel Deltra Forte tare se 'ntrista, ânu | ga; 
115 Pahar din mână'i cădea, 170 guDurâ» dura, surule, 

De necăjit ce era. . , ule, 
Dar cătie Ban imi grăia - Sei aaa 
Pârvu, finu Banului, | . - 1 tote dră , 
Banului bogatului, I-apucă-ţi drumurile, 

120 El din gură cuvinta: 175 Pune buza” la pămînt 
—-Naș Banule, dumnea-ta, Şi coda fuior în vînt 
Nu purta inimă rea, _ ȘI te pune la pămint, j 
Ţi-aduc ei pe năşica! | ... ŞI scote brazde de plug. - 
Să'mi dai tu pe suru, - Aşa el că!l asculta : 

125 Pe suru nebunu, 180 Punea buza la pămînt 
Care fuge cu anu „„ Şi coda futor în vînt 
Şi r&sufiă cu ceasu. Şi saşeda la pămnit. 
Banu din gură-i grăta, . ” Pârvu pe sur încălica, 
Când audia pe Pârvu-aşa : După Turc că se lua 

130 — Măi, fine Pârvule, 185 Şi pe Turc că'l ajungea. 
Cum să'ţi daii ei pe suru? - Când fuse pe la periş, 
Că suru e cam nebun, „Puse loc da curmeziş. 
Te duce n6ptea făr'de drum, „EA din gură că-i striga : 
Făr'de drum, făr'de cărare, — Naşă, năşicuţa mea, 

135 Nâptea pe la haimanale, - 190 [a'ntinde-mi da mâna a ta, 
Şi te-aruncă în ceia ţară. ' "Ca să-ți mai sărut mâna, 
Dar Pârvu nu îrțelegea, Ca să-ţi -mai erţi tu greşala. 
El Banului r&spundea : Ă Dară Naşa ce'mi făcea ? 
— Naş Banule, dumnea-ta, Mâna lui că i-o întindea 

140 Dă'mi mie pe suru, | 195 Şi'n brâă lui că f-o arunca, 
Pe suru nebunu, 
Care fuge cu anu 
Şi r&suflă cu ceasu, 

Pe cal Pârvu că o punea, - 
Pe Turc că Pajungea | 
Şi capul că i-l tăia, 

=
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Când Turcu dicea caman», 
200 || povirtea dupe cal. 

Dari Pârvu ce făcea ? 
Țolele Turcului le lua 
Şi el'că mi-le'mbrăca.: 
Celmeaua că i-o lua, 

205 Pârvu în cap c'o punea, 
Și'n dărăt se'napoia, 
La Banu la plug mergea, 
Dacă Banu mi-l vedea 
“Din gură groznic striga : 

210 — Băeţi, luaţi oticele” 
Şinfundaţi colnicele, 
Că vine Ture Medin Paşa, 
A tăiat pe finu Pârvu, 
Acum vine să mă tate şi pe mine, 

215 L.tu-l în lege de câine! 
lar Banu, când îl vedea, 
Pe suru ăl mic încălica, 
Pin bascele se'nfunda 

| Șin casă că mi-ş intra 
220 Şi Pârvu că i striga: 

— Naş Banule, dumnea-ta, 
Stay, frate, până colea, 
Că ţi-am adus năşica, 
Să-ţi dreg inimiora! 

225. Banu din gură striga : 
— Sictir, păgân d'acilea, 
Că tu eşti Turc Medin Paşa, 
AY tăiat pe finu Pârvu 
Şi acum vrei să mă tal şi pe 

” [mine, 
230 F...te în lege de câine! 

Dară Pârvu ce'mi făcea ? 

El aşa, dacă vedea, 
De tote se desbrăca 
Şi celmeaua o lepăda, 

235 Cu ţâlele lui se'mbrăca, 
Pe ferestră se uita 
Şi pe Pârvu îl cunoştea 
Şi afară că Yeşea. 
Banwn față "1 săruta 

240 Şi din gură că-i dicea; 
— Fine Pârvule, dumneacta, 
Fiind-că mi-at făcut ăst bine, 
Ce bine să'ți fac şi ei, 

. Din mila lui D- dei ? 
245 Să-ţi dai vii, 

„Să-ţi dai moşii, 
Saii erghelia de la baltă? 

- Nu pe totă, jumătate, 
Pe cum nu e cu dreptate | * 

250 Dară Pârvu că-i dicea: 
— Naş Banule, dumnea-ta 
Să nu'mi dai vii 
Să numi da! moșii, 
Să'mi dai pe suru "nebuna, 

255 Care fuge cu anu 
Și răsuflă cu ceasu ; 
Când este pe la periş, . 
Se punen loc d'a curmeziş. 
“Când Banu că! audia: 

260 Puţinel că se'ntrista 
Şi din gurăcă-I dicea : p 
— AI, fine fie-ţi dăruit, 
După cum tu al dorit, - 
C'a purtat trupşoru mei, 

265 Să mai porteşip'al tăi!
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Sus pe luciul Dunării, 
Vine un caic zugrăvit, 
Cu postav verde “învelit, 
Tot de maluri e isbit 

5 Şi de tină e stropit. 
» — Dar în caic cine este? | 

Sînt cinci-decide Turci bătrâni, 
Cu bărbile pân la brâă, 
Cu 'firea ca de copil. 

10 Mai marele care este ? 
— Săvai-Aga al Diului, 
Mustafa de la Baba, . 
Care le împarte lefeaua. 
Imbrihor de la Târgşor, 

15 Că mil portă binişor. 
i ei, frate, că mi-li umbla, 

Lot din. vad în vad, 
Și din sat în sat, 
Tot întrebând şi ispitând 

20 De Stanislav copilu, - 
incinge barba cu brâu, 
Casapul Ovreilor, 
Măcelarul Turcilor. : . 
Caic la margine 'mi da, 

25 Fete mari frate găsia. 
Fete mari pânze 'nălbind, 
Cămăşi la .sre cosând, 
Fete mari Beligrădence, 
Neveste TŢeligrădence. 

„30 — Bună ziua fetilor, 
- Fetilor, nevestilor ! 

De mi aţi spune cu dreptate, 
Pânzele să se ?nălbâscă, 
Ştii ca cola de hârtie; 

35 Când o iei din prăvălie, 
Şi logofeţii mi-o scrie, 
Mail mândru că mi- -o mângâte, 
De mi-o-ţi spune cu strâmbătate, 
Panzele să se cernescă, 

Şerbaneşti-Olt şi comunicat lui Christea 

40 Ştii ca poşul de la gât. 
Unde fetile audia, ” 
Nevestile înmărmurea. 
La cea fată smedişoră, 
Cu cosiţa gălbioră 

45 Şi cu semne de vărsat, 
Ibovnica lui Stanislav. 
O iubise ş'o lăsase, 
Pismă pe dânsnl prinsese: 
— 'Turcilor, Spafiilor, 

5o Pe Stanislav nu lam vădut, 
Dar am vădut pe mama lui 

(Stanislav, 
La cea cămară de pâtră, 
Spălându-i zăbunile, . 

55 Tote hantiriiie, | 
Vedi, de sânge, vedi, de Turc, 

Şi d'o chică” _de voinic 
Şi de mustață de Frâng. 
Unde, nene, că miţi spală, 

6o Și de petră mi'i trânteşte 
i de sânge că se scură, 
Dunărea în două mi-o curmă. 
Unde Turcii c'audia, 
Năvală la ca! da, 

65 Ca câinii la zahana, 
Şi din sură dicea: 
— Măi, băeţi, 
la măriţi voi cârmile, 
Trageţi cu lopeţile. 

70 — Hop, odată lu lopată, 
Să trecem Dunărea îndată ! 
La muma lui Stanislav că 

! (mergea: 
— Bună diua, mama mama lui 

75 [Stanislav. 
De eşti mama lui Stanislav 
Si ne fii mamă şi nouă, 
Nu] cătăm cu r&utate,



so Ci'l cătăm cu bunătate, 
Că” al nostru, el, bun frate. 
Cu el am negustorit, 
Cu el am îmbătrânit 
Capetile le-am împărţit, 

85 Câştigul ne-a mai rămas, 
Ca să-l împărţim pe fraţi. 
Nu ştiii de cefoc sa mâniat 
Şi caicul, 'şi l-a luat, 
Pe Dunăre a plecat, 

90 Ochi cu dânsul n'am mat dat. 
— Turcilor, Spahiilor, 
Mai marii lenicerilor, 
Stanislav, măre, că este 
P'a cea gârlă, 

95 Ciorogârlă, — 
Unde Dunărea se coteşte, . 
Malurile s'asvârlesce, 
Pădurea că se 'răreşte, — 
Cu caicul priponit, - 

100 Cu lănțuşul de argint; 
Că de tel n'a mat găsit. 
De trei dile 'mi este bst 
Şi'n caic ?mi este culcat. 
Unde Turcii caudia, 

105 Năvală la caic da: 
Şi'n caic că se punea 
Şi la Stanislav mergea 
Şi la el că se uita; 
EI dintre ei că vorbia, 

11o Nu gândia, că este bât, 
Ci credea că ie culcat. 
lar Stanislav se mişca, 
Vîntul perişorul că'i bătea ; 
Unde Turcii se uita, 

115 Fugia ca muerile, 
i țipa ca curvile, 

Şi'mi fuga Yepuresce 
S'mi săria ogăresce ; 

Şişi rupea giubelile 
120 Şi'şi perdea” pistâlile. 

Dar Stanislav mai avea 
O slugă dreptă şi înţelâptă, 
Şi de “Dumnedeii lăsată, 
Pe Neculae Neculcea, 

125 Ce şedea într'un colnic, 
Cu pistolul. ruginit, 
De trei luni ne- slobodit. 
-— ME Turcilor, Pasfiilor, 
Ce fugiţi ca .mulerile 

130 Şi țipaţi ca curvele; 
Simi fugiţi fepuresca 
Şi vE aruncaţi lupesca 
Şi rupeţi giubelile . . 

. Şi pierdeţi “bistolile 2 ! 

N 
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135 Ce vor mie *mi dăruiţi 
“Să vă daă pe Stanislav legat,. 

Să vil predat ferecat 
Cum e bun de spânzurat ? 
Unde Turcii c'audia; 

140 Fesuri din cap că lua 
sa 2, ŞI cu bani că, le umplea, 
Să & Lui Neculcea 1 dăruia. 
za, -Iar Neculcea ce făcea ? 
fii La Stanislav că mergea 
145 Trei pumni în cap căii trântia, 

Cu şepte ştrenguri că'l lega,— 
Şepte ştrenguri de Braşov 
Şi cinci funii de mătase, 

„Ce l-a răsbit pân la 6se. 
150 Pân'la 6se că'l răsbia 

* Şi el nu se deştepta. 
Târâş Turcii că'l lua, 
Şi la Paşa că'l ducea. 
Judecata ce'i făcea ? . 

155:El tot bet, frate, era! 
Judecata ce'i făcea ? 
—. Dunărea l'a crescut, 
“Dunărea l'a hărănit, 
Dunărea deci să'l mănânce ! 

160 Şi toti mai dăruia . - 
Petricica morei, 
Din ţara Moldovei. 

_ Între spete I-o lega, 
Brânci în Dunăre că”. da. 

“165 Trei dile şi trei nopți 
Dunărea că mi-şi urla, 
Până la fund că cădea; 
Şi cu fâţa în jos cădea 
Şi cu pâtra morei d'asupra. 

170 Racii ”l pişca, racii'l mişca,. 
Morunii de el se freca 
Şi el nu se mai .deştepta ! 

- Dar un rac grozav venita 
Şi de. nas că 'l apuca 

175 Şi de tare cel strângea, 
Tocmai! atunci se deştepta; 
Şi din gură aşa dicea; 
— Catăl f..... mâni-sa | ? 
Unde sînt ei aicea?! 

IS0. cc... 
A! asta-i din Nceculcea ! 
Că Neculcea m'a legat, 
Şin mâna 'Lurcilor-:m'a dat! 

"Il niţel că se smucia, 
185 Puterile 'şi aduna, : 

Din fundul apei pleca 
Şi trei dile cât făcea, 
Numai dintre spete clătina 
Şi în faţa apei eşșia 

, 6. 
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1go Ci petra inorii d'asupra. 

Şi "n faţa apel dacă eşia 

di începea de a-'mi înota, 
Cam şerpesce, 

Cam broschesce ; 

“195 Şi o lua în lungul Dunărei 
Până la vadul Brăilei. 

Când ochii că'şi ridica, 

Ibovnica lui 'ş'o vedea. 

Când la apă miţi venia 

200 Şi'n gura mare striga, 

De'mi urla Dunărea : | 

-- Sai, - Stăncuţo, soru-mea, 

Scote-mă tu d'aicea 
Şi mă scapă din belea ; 

205 Multă pomană vel aveal 
Unde Stăncuţa audia 
Găleţile lepăda, “ 
Dosul la tat-s&ii că da: 
— Scâl tu, tacă, nu şedea, 

210 Un.negustor s'a înecat; 
Şi sieptru cu galbeni 
De gât răi îi atârna. 
Unde tat-s&ii c'audia, 
Caic şi cuțitul lua; 

215 Şi lua şi lopata, 
La Dunăre calerga. 
Când în margine ajungea, 
Numai capul că'i vedea 
Ochii în capcă'! cunoscea : 

220 — Hat tu, taică, dragu taichi, . 
Că" ibovnicul tăi, 
Să mănânce capul mei | 
Ad'la mine caicu şi cuţitu, 
Că sunt mai iute de mână. 

225 Caic şi cuțitul lua 
Şi la Stanislav mergea, 
Strengurile că'i tăfa 
papol puţin zăbovia. 
nde pstra că'Y! cădea, 

- 230 Trei dile şi trei nopţi 
Dunărea tare urla, : 
Petra la fund că cădea, 
Dunărea se liniscea, 
După ce borbocii făcea, 

235 Stanislav că'mi remânea 
Șin caic că se punea, 
Lopata în mână lua; 
Si necăjit cum era 
Numai trei lopeţi trăgea; 

240 De şepte. paşi pe mail 
Caicul ”] arunca; 
Aşa da de necăjit 
Scârţia caicul de pămînt. 
Stanislav, frate, se găsya, 

245 Despuiat în pelea golă eră. 
Şi, ruşine, frate'! era, 
El în oraş nu intra. 
La margine o biserică era: 
In ea, un călugăre cetea. 

250 Stanislav dacă'l vedea, 
Numai cu pumnul ?| bătea 
Până frate '] omora. 
Ţolile i-le lua 
După ce în scmă lelua; 

255 Stanislav cu ele se'nbrăca, 
Pe uliţă se plimba 
Şi da pe la cafenea. 
Unde “Turcii că'l vedea: 
— Baca, Baca, Ghiaura ! 

260 Cată f.... mâni-sa | ? 
„ Ori-o fi vr'un frăţior, 

Ori-o fi vr'un verişor, 
Că prea'şi semănă cu el! 
Unii din el 'şi dicea: 

265 Baca, Baca, Ghiaura, 
Că ni-a înviat mortu, 
Să ne mănânce capu. 
'Un călugăr ce trecea 
Şi pe uliţă se plimba | 

270 Cu Stanislav se întâlnia 
Şi cu barbă mi-l vedea 
Şi tare se speria; 
Şi-un paloş că'şi cumpăra 
Cinci sute de lei că da, 

275 Că tare frumos era. 
Pe Stanislav dacă! vedea 
Cu glas dulce“ grăia: 
— Părinte, sfinția tal 
Că eşti, taică, om bătrân, 

280 Că cunoşti la fer mai bun. 
Vino încoa, te-apropiază, 
Priveşte']| şi'l cerceteză.. 
Ast paloş lam cumpărat, 

- Cinci sute de lei c'am dat. 
285 Stanislav paloşul'n mânăcă lua 

Şi la el bine privea 
Căci el tare "1 cunoscea. 
Paloşul al lui era, - 
Şi vîndut de Neculcea. 

290 Stanislav se supăra 
Şi răstit popii dicea: 
— Călugăre, piază rea, 
F...ţi crucea mânicta! 
Sai te-ai lăsat de popie, 

205 Să te-apuci de vitejie? 
Să nu'ţi fie de cinci sute de 

- [lei c'ai dat,] 
“Dar să vedi într'acui mână â 

[intrat ?)
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300 Călugăre pâmă rea, 

” "Ngenunche înaintea mea, 
Să te spovedesc ceva! 
Călugărul ce făcea ? 
Inaintea lut îngenunchia 

305 Gândia. căi spunea ceva! 
Stanislav cu paloşul da, 
Frumos tapul că'i tăia. , 
Merge cap ghisdănăsând, 
Trupul mătănii făcând. 

310 Paloşul că mi'l lua 
Şi de sânge îl ştergea 
Și în cârpă 'l înfăşura ; 
Şi mi băga în sin la piele, 
Tot ca mail 'nainte vreme, 

315 D'aci lua târgul d'alungul, 
Pimniţele d'arândul ; 
Unde vr'un Turc că găsia, 

* Acolo că mil toca. 
El pe supt pat că intra 

320 Şi de urechi că "i scotea 
Că păr f.....nu'mi avea. 
Tot târgu că mi'şi umbla 
Pe Neculcea nu'l găsia. 
Dar într'un cap de târguleţ 

325 Mai este o pimniţă mică, 
la mat mult nimica, 

„Cu cinci-deci de uşi, 
Cu o sută de buţi, . 
Tot buţi buslagele, 

330 De-o sută de vedre. 
Acolo Niculcea că'mt/ era 
Cu trei fete de împărat, 
Din oraş din Ţarigrad,— 
Cu sabia le-a luat. 

335 Una "| pişcă, 
„Alta !| mişcă | 
Una cu vin '] stropesce, 
Feţişora '.rumenesce ; 
Niculcea bea şi chefuește, - 

340 De Stanislav nu gândesce. 
Stanislav în gârliciă că mi-ţi 

[şedea,] 
Şi pe Neculce că'l vedea, 
“Sângele 'n el s'aprindea. 

345 O_vadră de. vin cerea, 
De torte că mi-o apuca, 
La guriţă mi-o punea 
Şi pe gât gâl-gâl făcea. 

__ Tocmai în fund că resuila, 
o Şi de pămînt c'o trântia 

55 Ş pusderii o făcea, 
De se minuna lumea. 
Cârciumăresa-l dicea : 

355 — Călugăre, piază-rea,. 
Ce'mi spărse şi, tu, săleta ? 
lar Stanislav mârâia, 
Casa de se detuna 
Şi toţi se cutremura 

360 Şi fiori coprindea 
Şi tare se spărmânta. 

- lar Neculcea de ”] vedea, 
Pahar din mână "Y cădea, 
Hi! Sărăcuţ de maica mea, 

365 Mi s'a scurtat vicţa ! 
Și Neculcea se'ngrozia, 

' Stanislav la el intra. 
Nici o palmă că mi-i da,. 
Numai d'o mână 11 lua, 

370 Pe uliţă 'n lung mergea, 
“La Dunăre că'] trăgea, 
Ca Yute morţii să' dea. 
La Dunăre c'ajungea 

__ Şi curând că poruncia, 
375 Lui Neculcea % aducea 

Petricica râşniţei, 
Tot din ţara Brăilei. 
Intre spete i-o lega 
ŞI. începea d'al judeca : . 

380 — Hai, Niculcea, sluga mea, 
Ce. r&ă, nene, ţi am stricat, 
De pe mine mai legat, 
Şi'n mâna Turcilor mal dat ? 
TOtă simbria ţi-am dat, 

385 Nici o-para n'am mâncat! 
Poftim, dacă'ai' fi voinic ca 

[mine], 
AI mai eşi p'astă lume, 
Să vorbesci şi tu cu mine, 

395 Cum vorbesc şi e cu tine. 
Şi 1% dă "n spate un, picior 
Şi aruncă sus în sbor ; 
ȘI dă durda la pămînt, 
Şi aruncă sus ?n vint. 

400 Şi gâlc, gâlc, valdo-gâlc,. 
In Dunăre a intrat adânc. : 
Şi el nui ca Stanislav, 
Ca să mai 6să la mal, ' 
Si Stanislav a plecat, 

405 lar în pimniţă a intrat, 
Şi s'a pus pe chefuit, 
Cum nici nu s'a pomenit, 
Toţi s'aii dus, nu se mai vede, 
Numele nu li se pierde. - 

410 Mai diceţi, boteri, amin! 
Că vă făcui cântec din plin, 
Bacşiş daţi la lăutari,
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Să'l cântăm la boeri mari ;. - - . Stanislav şi -Neculcea,: - 

Bacşiş daţi şi la cobzari, „De se. duse pomina 

315 'Să'l cânte la dile mari. | La totă Valahia 

C'aşa a fost istoria 

"CANTECUL LUI TANISLAU. 

(VARIANTA) 

Culesa de Christu N. Țapu din gura lăutarului Dumitru Văleanu, din Roşiori- 
de-Vede— Teleorman. : 

Pe luciul Dunării :.. ... Şi la faţă smedişoră, 
Vine un caic zugrăvit, Ibomnica lui Tanislaii, — 
Cu postav verde 'nvălit, O iubise. şi o lăsase, 

"Pin năuntru şicuit.. - Pismă pe dânsul prinsase, 
5 Tot de Turci mi-e îngrămădit, qo Ea din gură că'mi striga: 
Tot de Turci: d'et bătrâni, - — Tureilor, Pasfiilor, 
Cu bărbile pân” la brâă. Şi mai mari. Nicenilor! 
Şi de tină mi-e stropit | Pe Tanislai nu Pam vădut, 
Şi de maluri mi-e isbit; Dar noi, frate, c'am vEqut 

Io Dar ei, frat unde'l mâna ? 45 Pe muma lui Tanislai, 
Tot la vale 'n Brăila. '* La cea Caleră de piatră, - 
Cam la Vadu Brăilii, . e Pe Dunăre cocoşată, 
Cam de din josul: schilii, Că'i spală zăbunile, 
Turcii, frate, se oprea, Tâte anteriile, 

15 Că e, măre, mi-şi vedeaii 5o Tot de sânge de voinic | 
Fete mari pânze 'nălbind, Şi de mustață de Frânc. 
Neveste de câte-un prunc - Unde Turcii c'audia: 
Cămăşi la s6re trăgend. — Baca, baca, Ghiaura, 
Drept la ele se 'opria Că f-am aflat, dei, urma, 

20 Şi <salamanicu» le da: 55 Ca să scurtăm viaţa! 
— Bună diua, fetilor,. , _" Hop odată, 
Fetilor, nevestilor, : Hop la lopată, 
Voi d'aţi spune cu dreptate, * Să trecem Dunărea 'ndată! 
Pânzele să se 'nălbească Când acolo că trecea, 

25 Ştii ca cola de hârtie, Go Ei, frate, că mi-o găsia- 
Când logofeţii mi-o scrie ; Şi bună diua că'i da? | 
De n'aţi spune cu dreptate, » — Bună diua, muma lui Ta- 
Pânzele să se 'negrescă 
Ca rasa călugărescă a 

30 Și ca poşu de la gât! 
Voi, frate, nu mi-aţi vădut 
Pe “Tanislaă copilu, - - 

„„Incinge barba cu brâă ? 
"Cea fetiță bălătoră 

:35 Cu codiţa gălbioră 

[nislaii, 
De eşti mumă lui Tanislaii, 

65 Să ne fii şi nouă mumă. . 
__Noi cu Tanislaii am copilărit 
Cu el am negustorit, 
Nu ştii ce foc s'a mâniat 
Caicu şi Va luat, 

70 Pe Dunăre s'a lăsat,
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Ochi cu dânsu n'a ma! dat. 
Capetile le-am împărţit ape părțit, . 
Câştigul că ne-a rămas, .. 
Ca să'l împărţim pe fraţi.. 
lar femeia ca femeia, — 

75: Poale lungi şi minte scurtă, . 
lF'emele nepricepută, — 
Turcilor se 'nfăţişa 
Şi lor frate le spunea: 
— Turcilor, Pasfiilor, 

8o Și inaj mari Nicenilor! . 
Unde :Dunărea coteşte 
Şi malul se asvirleşte 
Si pădurea se răreşte, 

2 caicu.lui Tanislaii 
85 Priponit, 

Inlănţuit, 
Cu lănţuşuri de argint, . . » 
Că de tei n'a mail găsit; 
Și el e ?n caic răsturnat 

90 De trei dile s'a 'mb&tat! 
Unde Turcii c'audia, 
EX din gură cuvânta: 
— Hop odată 
La lopată, 

95 Să trecem Dunărea 'ndată. 
Baca, baca, Ghiaura, . 
l-am aflat no! de urma, 
„Ca să'i scurtăm viaţa ! 
Când acolo c'ajungea, 

100 De departe se uita, 
El cu faţa. ?n sus dormia; 
Vântul că mi-l adia, 
Perişoru 1 'cletina. 
Unde Turcii că vedea, 

105 Fugia ca muierile, 
Rupea anteriile - 
Şi perdea pistolele. ' 

Jar Neculai Neculcea, 
Sluga lui Tanislaii din dreptate, 

110 În gura mare striga : 
- — 'Turcilor, Pasfirilor, 

Şi mat.mari Nicenilor, 

Ce fugiţi ca curvile, 

De pierdeţi pistâlele - 

115 Şi.rupeţi anteriile? 

-” Ce vol'mie 'mi dăruiţi, 

Să vă& dati pe Tanislaii 

„. Legat, 
 Veregat, 

120 Cum e bun de spânzurat? . . 
_ Unde Turcii c'audia 
Fesul din cap îl lua 

i de rile că 'l umplea, 

. Luy Neculcea '] dăruța. 

125 Dar Neculcea ce'mi făcea ?. 
Mâna 'n pozinar băga, 

__"" apte sfori că mi-ş scotea, 
Şapte sfori de mătase, - 
Impletite ?n cinci şi 'n. şase. 

130 Mi-l lega; mi-l verega, 
In mâna Turcilor că'l da. 
Dar Turcii, când mi-l vedea, 
La Pagal lor că mi-l ducea. 
Paşa ce judecată-t făcea ? 

- 135 O pietricică-i aducea, 
Pietrica morii 
Din ţara Moldovii; 
Intre spete i-o lega, 

-La Dunăre că'l ducea, 
140 Şi din gură'l blestema: 

— Dunărea că la crescut, 
Duriărea Va hărănit, | 
Dunărea ca să'l mănânce! 

“ Brânci în Dunăre că” da, 
145 Trei dile, trei nopţi urla, 

Până la fund că cădea, 
Cu faţa 'n jos că'mi cădea. 
Racii 71 mişcă, a 
Racii "1 pişcă, A 

150 Morunii de el se frecă, 
Tanislai pu se deşteptă. 
Venia un rac,: - 
Mare r&scăcărat -. 
Şi de nas că'l apuca, 

155 Cu bucata că'mi! pleca, 
“Tocmai atunci se deştepta! 
Dar Tanislaii ce'mi făcea ? 
— Cată,, f..tu! mumă-sa, 
Asta mi-e din Neculcea; . 

160 Neculcea că m'a legat, | 
In mâna Turcilor m'a dat! 
Intre spete cletina, 
In fața apil că se da 

" Şi el, frate, se trăgea, . 
165 Cam şerpeşte, 

Cam broşteşte, | 
Pen' la Vadul Brăilii, 
Cam de din josul schilii. 
Dacă la, Vadul Brăilii da, 

170 Voichiţa la apă 'mi venia, 
Cu vedrile la spinare, 
La apşoră ca să'şi ia. 
Tanislai, când se uita, 
Pe Voichiţa m!-o vedea, 

175 Şi ?n gura mare X striga: 
— Ah, Voichiţo, lumea mea, 
Scâte-mă, nelcă, d'aicea ; 
“Mare pomană”! avea ! 

:- Când“ Voica că'l audia 

!
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180 Şi la el că se uita, 
"Ochii 'n cap îl cunoştea; 
Dosu la tat':'s&ă că da : 
Şi din gură că" dicea: 
— 'Tăicuţule, tatc'al meiti, 

185 Un' negustor s'a, 'necat 
C'un sipet mare 'ncărcat, 
Tot de galbeni mi-e 'nţesat. 
AY, taică, cu caicu şi cuţitu, 
Să”! tătem noi, lui, sipetul! 

190 lar tată-săă că'mi pleca ; - 
Când la Dunăre-ajungea, 
Şi când ochii 'şi-arunca, 
Ochii 'mn cap îi cunoştea, 
Dar el, frate, ce'mi dicea? 

105 — Ah, Voichiţo, fata mea, 
“Taică, negustoraşul tăi 
Oi să'mi mânce capul meă! 
Unde Votca c'audia, 
Ea lui tată-s&ă dicea: 

200 — Ado, taică, caicu şi cuţitu, 
„Să! tălem noi, lui, sipetu | 
Caicu şi cuţitu "1 lua 

i la Tanislav pleca ; 
forile i-le tăia, 

205 Piatră 'n Dunăre cădea. 
Tanislaii ce mi-ş făcea ? 
Mâna pe caic punea; 
Ca o pasăre sbura, 
Şi "n caic el s'arunca; 

210 Mâna pe lopeţi punea, . 
De trei ori că mi-şi trăgea, 
De ş&pte paşi, pe mal V'asvârlia 
Aşa de necăjit erea! 
La tatăl Voichii se ducea, 

215 Numai cu -pumnu "1 bătea, 
Pân ce sufletul "i feşia, 
Acolo mort că'l lăsa, 
Pe Voica în braţe-o lua, 
In guriţă o săruta, 

220 liua bună că-şi lua. 
Pe uliţă c'apuca, | 
C'un popă că se 'ntâlnia, 
Cu cisma că mi-l bătea, 
Până sufletu” ieşta 

125 Şi de haine "1 desbrăca, 
Călugăr că se făcea; 
Lua târgul d'alungul 
Pimniţile d'arendul, 
Intr'o pimniţă mică, 

230 Mică de nimică, 
Cu-o sută opt-deci de uşi, 
Cu-o sută opt-deci de buţi, . 
Tote buţi, nene, buzdugene, 
D'o sută cinci-deci. de vedre, 

235 Pe Neculcea că'l gasia 
Cu trei fete de 'mpărat, 
Luate din Ţaligrad,— 
Cam cu hapca le-a luat, — 
Bea cu ele după cap; 

240 Alta "| mişcă, . 
Alta 7] pişcă, : 
Alta cu vin mi-l stropeşte 
Feţişora "i rumeneşte. 
Când Neculcea că'l vedea, 

245 Acolo că'ncremenia. 
Tanislai că'l judeca: 
— A ba, Neculceo, sluga mea, 
Ce r&ă, fate, ţi-am stricat, 
De pe mine ma! legat, 

250 In mâna Turcilor m'ai dat, 
In Dunăre m'a aruncat?! 
Sâmbriora că ţi-am dat, 
Nici un ban nu ţi-am mâncat! 

255 Pe fete că le lua 
Pe la casele lor le trimitea, 
Mâna .pe Neculcea :punea,. 
La Dunăre: că] ducea, 
Şi lui, frate, "1 dăruia: 

260 Pietricica râşniţii, 
Din ţara Moldovir. 
Intre spete i-o lega, 
Brânci în Dunăre că-i da 
Şi-aşa din gură-i dicea : 

165 — Dacă-i fi şi tu vr'un vitez, 
Să mai eși şi tu să vorbeşti 

[cu mine) 
Cum vorbesc şi eii cu tine, 
Bine-oi ieşi; . 
Dacă nu aici te-oi handosi | 

270 Şi d'acolo când pleca, 
C'un popă că se intâlnia, 
Un paloş că cumpăra 

Şi lui Tanislai îi dicea: 
— Părinte sfinţia ta, 

275 Tu eşti călugăr bătrân, 
Cunoşti fierul care-i bun ; 
Eu frate, Cam cumpărat 
Paloş bun şi lăudat 

- Cinci-sute de lei c'am dat, 
280 Când paloşul că'l vedea 

Paloşul şi'l cunoştea, 
Mustăcioara că-i rîdea, | 
Și din gură că-i dicea : 
— Părinte sfinţia ta, | 

285 la 'ngenuche 'naintea mea, 
Să te spovedesc ce-va. 
Când înainte-i ingenuchia, 
Paloş din teacă trăgea, 
li dedea capul cât colea,
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— Baca, baca, Ghiaura, 
300 Ori o fi vr'un frăţior, 

Sai, măre, vr'un verişor, 
Că prea semănă cu el?» 
Tanislai că'mi pleca, 
La maică-sa se ducea, 

305 Caicu că şi 'l.lua, 
- Pe Dunăre că 'mi pleca: 

Şi la Turci că "mi ciopirția ! 

290 Paloşu de sânge "1 ştergea 
Şi ?n cârpă "1 înfăşura 
Și "1 băga în sin la piele, 
Tot ca ma! nainte vreme. 
Pe o,.uliţă c'o lua, , 

295 Lua târgul d'a lungul, 
Pimniţile dWarândul. - 
Când Turcii că mi-l vedea, 

"Toţi din gură că răcnea:: 

Da CHIRA 

Cules de Christea N. Țapu de la lăutarii Ghiţă Schiopu, din R.-Vâlcii şi C..Cob- 

zaru din T.-Jiu. Acest cântec este o variantă a celui din colecţia d-lui G. Dem. Teo- 

dorescu, pag. 643 saq. şia celui din colecţia lui V. Alexandri pag. 116—119. Vedi şi 

colecţia d-lui Th. Burada pag. 107—112. : 

Foie verde salbă mâle, 
La vale, la vale, 
La vale, la schilă, 

„.. Din jos de Brăilă, 
"5 Incarcă mi se 'ncarcă 

Marfă mi se 'ncarcă: 
' Nouă gala6ne, 
Dou& trei zandale, 
-Fir şi ibrişim, | 

o Sculuri de mătase, 
Parte. femeiască, 
Că e mai băn6să. 
Dar cine 'mi încarcă, 
Şi cine 'mi descarcă ? 

15 Arapu buzat,- 
Negru şi ciudat, 

Cu solzil pe cap, . 

Cu mustăţi de rac, 

Cu solzii pe burtă 

20 Parcă sunt de ştiucă. 

Unde că'mi tuşaşte, 
Casa 'mi trebusaşte 
Unde că 'mi strănută, 

“Răi câini 'ntărită. 
25 Dar mai jos, în vale, 

Mi-este-o cârciumioră | 

Şi 'n ea o cârciumăresă, 
Mult e mândră şi frumosă. 

Chira, Chiralina 

'3o Frumâsa 'copilă, 

35 

40 

45 

50 

Flore din grădină. 
Când Arapu mi-o vedea, 
El morte că'şi făcea, 
Din gură 1 grăia: 
— F6ie verde şi-o zambilă 
Chiro, Chiralino, 
Frumâsă copilă, 
“Flâre din grădină, 
la-mă tu pe mine, 
Că mult. ţi-o fi bine. 
Ei ţie ţi-oi face 
Zestre cum îţi place, 
Aşternutul tăi 
Parale mărunte, 
Pe sârmă ţeşute ; 
Căpătiiul t&ă, 
Tot para grunjei, 
Galbini vinetici - 
Tot de câte cinci, 
Nu umblă p'aici, 
Să schimbi, să mănânci. 

"Si eă ți-oi mal face, 

* 55 

69 

Cum ţie îţi place, 
Pe mare, la vale, 
Tot do vie mare, - 
Cu aracii noi, 
Cu strugurii moi! 
Dară Chira ce'mi dicea ? 
— Avuţia ta 

Nu o pocii lua,
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Nwmi stric legea mea. 
Şi de te-aş lua 
Pe mine moi ducea 
Peste Nadolie, 

65 Vedea-o-aş pustie! 
Pe mine miar vedea. 
Frăţiorii t&i,- 
Şerpii Dunărei ; 
Surorile tele, 

70 Brâşte Dunărele. 
Pe min” m'or vedea, 
Pe min” mor mânca! 
Că unde s'a vădut 
Şi s'a pomenit,- 

75 În ţara arăpescă, 
Yată creştineâscă ? 
Arapu, când audia, 
Mult, frate, se: necăjra, 
Şese oca de vin cerea, 

So Întro 6lă le punea, | 
Dintr'o dată le sorbia. 
Arapu că se 'mb&ta, 
Altele, el, că'mi cerea. 
Până Chira că "mi venita 

85 Mâna pe ea că punea, 
La caic că'mi-o ducea 
In caic el mi-o suia; 
Drumu Caicului ii da, 
Frumos, .frate, mi-o lega, 

90 Cu pleata din cap 
De stâlp de catarg 

- Unde mi-o săruta, 
Fălcile strămuta. 

„Şi-unde mi-o strângea, 
95 'Cosiţa că-i frângea. 

lată, măre că'mi venia - 
Fraţii Chiralinii, 

- Hoţii Brăilii 
“Şerpii Dunării. 

100 Marfă multă aducea, 
- Marfă femeiască : 
Sculuri de mătase 
Şi er.că'mi striga; 
— Chiro, Chiralino, 

105 “Deschide-ţi porta, 
Bagă-ţi averea. 
Chira nu răspunde 
Că n'are de unde. 
Mă-sa "nainte le ieşea 

110 Și din gură le dicea : 
— Dine, Constandine, 
Chira nu :r&spunde, 

CIHII:RA 

Că n'are de unde; 
__ Pe Chira wa furat 
115 Arapu buzat. 

— Aoleo, mat:a mea 
Incetează-ţi gura 

„Şi arată cu mâna, 
Pe unde s'a dus Chira? 

120 Cu mâna le-arăta, 
Pe Dunăre în jos, 
Se duce cu folos. 
Ei ce mi-şi făcea ? 
In caic se punea, 

125 După ea se lua. 
Unu cârma că ţinea, 
Altu tare că vislea. 
Pe la mied de nopte, 
Cu sudori de morte, 

130 Pe Chira mi-o audia. 
Din gură "mi striga: 
Chiro, Chiralino, 
Frumosă copilo, 
Scoâte-ţi tu cuţitu, 

135 Și să tai erchenu, 
Ca să-ajung Arapu, 
Să-i tăiem lui capu. 
-— Nu pocii, neiculiță, 
Soro, drăguliţă, 

140 Că el m'a legat 
De stâlp de catarg. 
Ei, când mi-audia, 
Buzdugan scotea, 

= De genuchi îl da, 
„145 Trei pene scotea, 

Del mai uşura.: 
Arap când vedea, 
El se spăimânta, 
În Dunăre săria, 

150 Cine 'mi remânea ? 
 Un''Ture ciupăcel, . 

Al dracului mititel, 
Se. teme Giurgiu de el, 
Kira îl învăţa, 

155 Cotoi în ap! arunca 
Şi caicu se oprea, . 
Fraţii Chirii că 'm! venia, 
Pe ea, frate, o deslega, 
Acasă! mi-o aducea, 

160 Şi pe ea mi-o logodea, 
Frumâsă nuntă-i făcea, 
De nu se mat pomenea ; „ 
Blagă multă că-i mai da, 
Totă lumea se mira! 

N
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Comunicat de Inveţătorul 1, Leabu, de la lautarul Gh. Balţatu, din Şerbâneşti-Olt. 

Frunduliţă de secară, . 
Cât era Beşliii în ţeră, 
„Purta. Rada cosiciore, 
Taxidite cu parale, 

5 Cu parale turalii 
Luate ce-la Beşiii. 
Tot de Nemţi că s'audia, 

__Cosiciora lepăda. ” 
TFrunduliţă trei dovleci, 

10 Eşiră Nemţii din Beciii, 
Se lăsară Nemţii ?n eră, 
Of! oleo, muchiţă, Domne! 
Frunduliţă de năut, 

„: Se-opriră 'n- Câmpu-lung. 
15 Frunduliţă de doi peşti, 

Trecură pe la Piteşti ; 
Pe la Piteşti că trecea 

- Pe la Popeşti s'abătea. 
Frunduliţă fin cu rouă: 

20 Trecură prin Râca“nouă; 
Pe la Ciupag: că mi-ţi da, 
Pe la Băl6sa trăgea, 
De ie mai spunea ce-va, 
De le dregea inima ; 

25 Pin Căldăraru că da, _ 
Drept la Bălaci că trăgea, 
In Dumbravă tăbăra, 

Unde locu le plăcea; 
Şâpte vaci că mi-şi tăia, 

30 Cu ocaua că 'mpărţia ; 

Cu ocaua, cu litra, | 

Cum era casa de grea, 
Aşa "i! da şi ocaua. . 
Trei dile că mi-ţi şedea, 

35 Steagurile ridica, 
“Țobile că le bătea, 
Ordia că mi-o pornia. 
Deteră pe la Bălaci 
Și mâncară şepte vaci; 

qo 'Trecură pe la Tecuci, 
Şi furară şepte: curci, 

Prin: Stoborăşti că trăgea, | 

In deal la Văleni suia, 
Septe viței că tăia, 

45 În guriţă mat! lua, 
Ca să'şi ţie inima! 

" Frunduliţă de brânduşi, 
Se vorbia nişte mătuşi 
Co să vină Nemţii 'n Ruşi; 

5o lar frunduliță de brânduşi 
Ghinărariu trase 'n Ruş. 
Frunduliţă de pelin, 
Și pe piaţa 'n Mavrodin. 
Frunduliţă de şaret 

55 Şi Ursaril la Peret, 
La Beliton sunt Dragoni 
Prin case că se 'mpărţia. 
Frunduliță de ardeii, 

„Tot de casă câte trei, 
60 Şi de bordei câte dot. 

Toţi prin casă se 'mpărția * 
Numai unul rămânea. 
Frunduliță de fasule 
Rămase căprar Vasile, 

65 Umblă ici, umblă colea, 
Intră ?n cas la Târcolea 
II plăcea, nu-i plăcea casa, 
Dar mai bine Rădiţa. 
Unde. Rada că "1 vedea 

70 Și de spate că "] ciupea, 
Să pue gasda acilea, 
Să nu msrgă unde-va. 
Numai din ochi se uita, 
Dragoste pe cât făcea, 

75 Unde vedeat-pe Rada . 
Par'că este d'o nuia,, 
Mâre Vasile de ea. 
Vasile mult mi-e "nalt şi subţirel 
Par'că-l tras printr'un inel, 

8o More Rădiţa de el. ! 
Dar Rădiţa ce făcea? . 
La surată-sa mergea : 
— Surăţică, fată fa, 

- Frunduliță de fasule, 3
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85 Iubesc pe căprar Vasile! 
Surată-sa că-l dicea:. 
— Nu te fă, Radă, nebună; 
C'ala este om de ste, 
Mâine, poimâine că plecă, 

9o Remâi cu inima sâcă! 
Rada acasă că venia, 
T6tă Yarna că "1 căta, 
Cu bucate de mâncare, 
Guriţă de s&rutare, 

95 Până? dete 'n primă-vară. 
O lună şi jum&tate 
Se lubi cu Rada ?n dreptate. 
De la o lună jumătate, 
Incepură-a face păcate. 

100 In primă-vară ieşia, 
li sosia d'o cărticea ; 
De la Maioru venia, 
Să ridice ordia, 
S'o ducă în deal la Uda 

105 Să bată Nicopolea, 
Mânca-o-ar pustia 
Sint cu gândul tot la ea! 
Când ordinul că pica, . 
Țesală 'n mână lua, 

II0 La Negru ?n grajd că intra 
Şi pe negru ”I ţesăla, 

„Şi începea da mi-şi cânta : 
— Ofl Rădiţă, lumea mea, 
Ei plec, Radă tu remâi, 

115 Cu cin” să te mat mângăi?! 
Cu doru stavar pustii! 
Frunduliță d'o răsură, 
Rada câse 'n bătătură, 
Unde cântând îl audia 

120 Cusătura lepăda, 
- Pin noroiii nu se ştia, 
Dosu la Vasile da. 
Ce-i asta, .căprar Vasile, 
Ei cântând nu te-am vedut, 

125 Nici din buze fAuerând? 
— Of Rădiţă, lumea mea — 
Măcar de mi-i blestema — 
Mi-a sosit d'o cărticea, 
Ca să ridic ordia, 

130 S'o duc în deal la Uda, 
Să bată Nicopolea, 
Mânca-o-ar pustia 
Sunt cu gândul tot la ea, 
Mânca-o-ar pustia ! 

135 Unde Rădiţa audia: 
La inimă c'o seca, - 
Şi umbla Rada nebună, 
Tot cu mâna la inimă, 
Jale ici, jale colea, 

LE 

I4o Jale la Ilie 1 mare, -. 
Că "şi ţine copila n fiare; 
Jale la moş Gruia 
Că i s'a dus copila. 
Avu în casă vr'o dece lei, 

145 Sa dus copila cu ei, 
Plângea mătuşa de ei. 

„Le era frică de ruşine, 
Că pleca şi ale bătrâne. 

_lar un Neamţ, care pleca 
150 Un fir de păr din cosiţa 

Unei fete mai cerea. 
Ea pe maică-sa o întreba, 
lar măsa din sită că-i da 
Şi la Neamţ că mi-l ducea; 

155 De trei ori că] înoda 
Trei noduleţe făcea. 
Când ordia că pleca, 
Sita din cui că săria 
După ordie să lua, 

160 De se minuna lumea. 
Dar Vasile ce dicea, 
Vasile cu Rădiţa ? 
'— Hotărăşte-mă, Rada! 
— Ce-o să: fâc, te-am hotărit, 

165 Puişorule, vai. de mine, 
Pe Luni, pe Marţi sînt la tine! 
Şi ordia că pleca, 
Rădiţa că remânea. 
Frunduliţă de arnici, 

170 Că şedea 'ntinsă ?n gârlici. 
Mă-sa la plug că pleca, 
Rădiţa acas” remânea, 
Cu picioru ?n uşă da, 
Din balamale sărea; 

175 Unde ?'n casă că intră; 
Cu picioru 'n ladă da, 
Fundurile că-i săria. 
Rada 'n ladă că căta. 
Scotea şepte ii netăluite, 

180 Nici în apă nenălbite. 
Lua ia cu nesăpiţ, | 
Steteati şerpii "'ncolociţi, 

„Stai pe mână 'ngrămădiţi, 
Se ia 6menii din minţi ! 

185 Sticluţa că mi-o lua, 
Şi sub brâi' că: mi-o băga 
Şi Rădiţa că pleca, 
După ordie se lua. 
Frunduliţă foi de bob, | 

190 Cum fuge Rada pe glod, 
De se miră d'un norod. 
Când fu glodu jumătate, 
Cu vEr-săii Chiriţă se întâlnea 
Şi bună-diua că îi da; 

N 

E
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195 — Bună diua neică Chiriţă. 
— Mulţumim, fată Rădiţă. 
D'alelei, fată Rădiţă, 
Ori te duci după ordie? 
— Nu mă duc după ordie, 

200-Vedea-o-aş, neică, pustie — 
Cum, frate o să rămâi? 
M& ducla moră la Zorzolinca, 
Că mi-a bolnăvit muica. . 
Dacă nu'mi credeţi vorba, 

205 lată vedeţi şi sticla. 
Pe la Copaciti cu icâna da 
In deal la Plosca ieşia, 
Cu o maiorâsă se'ntâlnia. 
;— Bună diua, matoresă, 

210 Mulţumescu-ţi, căprărâsă. 
Na de la gaica o leinţă 
Şi mă& pune în a căruţă. 
Matoresa c'audia, 
In căruţă co punea. 

215 Dar Rada ce mi-ş făcea? 
Incepea hada d'a cânta. 
Dar ce cânticel cânta? | 
— Fă-mă& dâmne ce m'ol face, 

„.  Fă-mE& un puişor de lut 
220 La Vasile 'n aşternut ! 

Toâtă n6ptea să'l glodesc, 
Trupul să nu-i hodinesc; 

„ Fă-mă un put de pitulice 
La vale pe. puşculiță; 

225 Să văd puşca strălucind 
Pe Vasile tot zîmbind, 
E fala dupE pămint! 
Frunduliţă de lămâie, 
Când fu s6rele ?n chindie, 

230 Rad'ajunse la ordie. | 
Umbă ici, umblă colea, 
Pe Vasile nu'lgăsia, 
Vasile unde era? 

„La Giurgiu pe la Saiele, 
235 Sufleţel se bate'n piele: 

Frigurile că'l prindea, 
Invăluit în ipingea, - 
Tot de dor de Rădiţa. 
Unde la el că mergea 

24o Şi la ochi că! desvălia 
Intre sprâncene'l săruta: 

| — Of, Rădiţă, lumea mea, 

Bine-ai făcut de-al venit, 

Parcă et ţi-am poruncit, 
245 Side mână co lua, 

La maloru.că mergea. 
Şi din gură” cuvinta :. 

— Mailorule, dumneata, 
Cunună-m& cu Rada, 

250 Că'ţi năpustesc ordia.. 
Şi mă duc la Mavrodin, 

„De dai cu Rumânu bir! 
Unde Mailorul audia | 
Frică mare îl era, 

255 C'o face Vasile aşa. 
De nuntă că s'apuca, 
Bradu cine!l tăia ? 
Unchiaş Cârstea din Satele, 
Care a murit la Vălcele. 

260 Dar popa care era? 
Popa Guic. din Uda, 
Care a murit în Buta. 
Lăutari care era ? : , 
Să vedi Gheorghe Duca-da 

265 Şi cu Barba.Halînga, 
- Care le cânta nunta, 

Cinci sute de Iză lua. 
Trei dile că mi-ş şedea 
După ce se cununa, 

"270 Steagurile ridica, 
Tobele că le bătea, 
De bătate s'apuca. 
Dar Turcii ce mi-ş făcea ?. 
Cetatea deschisă-o lăsa ; 

275 Lăsa vin, lăsa rachiă, -" 
Lăsa vin dăl Marmaziii - 
Şi rachiii başa-rachiii. 
Nemţii peste rachiii că da, 
Şi ei măresă'mbăta | 

280 Şi Turcii că năpădiaii, 
Ca pe ciuperci-i tăiaă. . .. 
Numa Vasile scăpa, | 

. Vasile şi cu Rada, 
S'alese un Turculeţ mititel ; 

_285 Cu cojocul, scurticel, 
Cu căciulița de jder, 
Parcă fu cu dracu *n el. 
Unde cu paloşu da 
Pe Vasile că'l tăia, 

200 Unde Rădiţa *1 vedea, 
Il săruta în tătetură, 
Parcă lar săruta 'n gură. 
Turcii pe Radatâtă diua o gonia 
Şi pe Rada n'o prindea. 

295 Rada acasă că pleca 
In spre casă că fugia, 
Pe la potropopu da 
Şi potropopu o vedea : 
— Părinte, sfinţia sa, 

300 Asta este Rădiţa 
De mi-a prăpădit lumea ? 
Mândră falangă-i gătia. 
Dară Rada ce făcea ? 
Ea falanga cum vedea,
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305 La potropop se ruga: 
“Părinte, sfinţia sa, 
— Mâna, pola” săruta, — 
Să m& bagi întrun bordei, 
Să nu mă baţi în bătătură; 

310 Că sunt streină pe lume 
Si rîd curvile de mine. 
Unde potropopu audia 
Lui milă "i se făcea 
Şi' din gură cuvinta: 

„315 — Măi diacone Andrei, 
Bagă pe Rada în fiare, 
Să mat şedă pin'discră, 
Popa fiarele 'n mână lua, 
La Rădiţa că mergea, 

320 Polile căi ridica ; 
Unde popa că vedea 
Picioruşul: albişor 
Şi pantoful g gălbior, 

“Îl lua nişte ori, 
325 Din tălpi până!n supțiori ; 

Și la cap d'o şovătală, 
ja mână d'o tremurâlă, 
Frunduliță d?o r&sură, 
li cădu fiarele din mână; 

330 Uite-le pe bătătură. 
— Părinte, sfinţia sa, 
Nu poci băga pe Rada ; 
Unde la Rada m "am dus, 
Polele dar ridicat, . 

335 Unde eii că am vădut 
Picioruşul albişor - - 
Şi pantoful gălbior, 
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ME luă nişte fiori, 
Din tălpi pină'n supţiori, 

340 Şi la cap d'o şovălală, 
La mâtni d'o tremiurelă. 
Frunduliţă d'o răsură, 

" Cădu fiarele din mână, 
Uyte-le pe bătătură, 

345. -— Părinte, sfinţia sa, 
“Asta este Rădita, 
De mor şi popii de ca. 
— Hal, diacone Andrei, 
Bagă pe Rada n bordeiti, 

350 Î Nu mă vedi tu c'o să piel? 
In bordeiii că-o băga, 
Totă nâptea bea mânca, 
lăutari că le cânta. 
Si chefuri 'bune făcea, 

355 lar Rădiţa ce dicea? 
— Duculiţă, Bărbuliţă 
-Mai trageţi din cea cordiţă 
Trageţi din cârda subțire, 
Mult 'mi-ardeie inima "n mine, 

360 Tot de căpraru Vasile! 
Dacă diuă se făcea, 
Potropopu se scula, 
Turna apă se spăla, 
Mâna ?n pozinar băga, 

365 Un-spre-dece poli că! mi da 
Și Rădiţa acas'pleca. 
Vasile se prăpădia 
Și se duse-pomina 
Pa tâtă Valachia !
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RADIŢA 

(VARIANTA) 

Audit de Chr. N. Țapu de la lautaru I6n Balul din Monastireni—Vâlcea. 

Frunduliţă trei dovleci, 
Ieșiră Nemţii din Becit, 
Nisce Nemţi. ca. nisce smei, 
Portă căciuliți de mei 
Şi alergă după femei. 

„Nemţii din Beciii că ieşia, 

10 

15 

20 

25 

Pi la case-i împărţia: 
Tot de casă câte şase 
Şi de border 
Câte trei. 
Numai la Rădiţa doi, - 
Cu căprar Vasile trei. 
— Frunduliţă trei smochine,. 
Să trăieşti căprar Vasile, 
Rupseşi inima din mine! 

- Astă iarnă te-am Yernat, 

Cu bucate de mâncare, 

Cu trupşor de desmierdare, 

Cu gură de s&rutare. 

Cum ţi-a! cale de plecare 

i mă laşi de jale mare? 

C'ot să dai în ofticare, 

Din pricina dumitale ! 

Dragă, puişoru meă, _ 

Unde te duci, merg şi ei! 

Las bărbat de cununie 

Din mica copilărie, 

rea să-ţi fiii soţie ţie!!! 

30 

35 

— Măi Rădiţă, dumnea-ta 

Vedi-ţi de căsciora ta, 

Nu te pociii lua cu mine, 

Că mă vedi că sint soldat, 

Nu mă pot numi bărbat, 

Să rămâi de ris în sat, 

Că ei nevastă n'am luat; 

Nici nu vreati ca să mă 'nsor, 

Că am arma într'ajutor 

i eă nu m'am terminat, 

Să fiă gata de 'nsurat. 

40 La ce să mai fac păcat, 
Să te las fără bărbat,?: 
Dar Rădiţa. ce'mi dicea : 
„— Să trăieşti, căprar Vasile | 

45; 

SO 

55 

60 

„Fie răă şi pentru mine 
Ei nu mai rămân de-tine! 
Dar matoru ce'mi făcea ? | 
Pe trei rânduri că-i punea 
Şi odată le comanda ; 
Arma pe umăr punea 
Şi pe ei că mii pornea. 
Dar Rădiţa ce'mi făcea ? 
După ordie se lua 
Şi ?n ordie se băga. 
Căprar Vasile ce'mi făcea ? 
E! cu inima se întorcea, 
De manta se desbrăca 
Pe Rădiţa mi-o îmbrăca, 
Arma pe umăr îl da, 
Ca un soldat mi-o făcea. 
Unde sta şi tăbăra, 
Corturile le aşeda.. 

„ Căprar Vasile ce'mi făcea ? 

65 

La malor că se ducea. 
— AY, maiore, dumneacta, 
Mai măreşte-mi lefşi6ra 
Că mi-e brutu cinci parale, 

; Moâre Rădiţa de fome! 

70 

75 

Dar maioru ce'mi dicea? 
—Să trăieşti căprar Vasile, 
Mi-a! vorbit pe rumânie ; 
Şi eii văd că ţiii la tine 
Şi te tubesc cu dorinţă, 
Să'mi spui adeverit, 
De pe cum şi te-am dorit, 
Acum eşti căsătorit ; 
Dacă vrei să te angajezi 
Şi ei bine să-ţi plătesc, 
Tu *ţi-ia casă cu chirie
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Sus în deal la 'Piscopie, 
3o Că plăţile 'mY rămân mie. 

Cheltuiala este a ta, 
lubeşte pe cum oi vrea 
Şi trăieşte cum oi putea, 
Dacă nu'ţi mat place aşa, 

85 Ei nu ţi 'n frâng voia ta, 
Ca să te desnorocesc, 
Mai bine să mă& lipsesc. 
Şi alta ?'n loc să găseşci 
Şi de not fi tocmai bine, 

go Ca să semene cu tine, 
Oi mai trage şi necaz. 
Şi d'aceia n'am ce'ți face, 
Te-i duce şi te-i întorce. 

„Dacă ţi-et' lua sema bine, 
95 Nici eii nu m& îndur detine. 

.— Sema bine că mi-am luat”o, 
Pe Rădiţa mi-am lăsat”o, 
Că nu era pentru mine, 
Să fii pedepsit pe lume; 

100 hRădiţa a fost înve&ţată, 
Cred că de cânda fost şi fată, 
Dar acuşa măritată, 
Ea nu s'a 'ma! stăpinit, 
Mulţi băeţi a păcălit. 

105 ME păcăli şi pe mine, 
N'a voit într'o dreptate, 
Şi eii. n'am ce-i face frate ! 
Să trăiesc cum oi putea, 
Că ei am fost învăţat, 

110 Să trăiesc nesupărat. 
La ce să fii supărat 
Cu fomete cu bărbat? 

ME plătit cu cântecu 
Ca lupu cu urletu, 

115 Când vânătoru îl goneşte, 
Dă pielea şi se plăteşte. 
Mai daţi cu picătura, 
Să ude cobzaru gura! 

  

MOŞNEGUL 

  

Cules de la Anton Cojocaru din Vladaia—Mehedinţi, de 76 Ionescu, abs. Semi- mar. Acest cântec este o variantă a Moşnegului din colecţia D-lui G. Dem. Teodo- rescu pag, 616. 

Frundă verde flori de fin, 
Cel moşneag, moşneag bătrân, 
El din friptă tinerâță 
Până ?n dalbă bătrânţă, 

5 Fii din trup nu sa născut. 
Dar la d'albe bătrâneţe. 
Cu rugăciuni s'a. rugat, 
La posturi s'a inchinat, 
Dumnedei Pa ascultat 

10 Șun fecior a câştigat. 
Vineri şi a câştigat, 

“Tot Vineri Pa botezat ; : 
Sâmbătă Pa logodit, 
Duminică Va nunţit. 

15 Şi Luni carte i-a venit 
Ferman de la 'mpărăţie, 
Ca să'l ia la miliţie, 
Să slujască Impăratului, 
In porta Ţarigradului. 

20 Când ordinu a picat, 
El pe cal a încălecat, 
Cu părinţi s'a ertat, » 
Cu mândra sa "ncredinţat, 

Să'1 adăste nouă ai, 
25 Nou& ai şi nouă dile 

Şi d'o vedea că nu vine 
Să se mărite prea bine. 
— Mândră, mândra mea, 
Tot deal vedea că nu vii 

30 Tu să sameni busuioc, 
PE .nou€ vetre de foc, 
Si d'o eşi verde frumos, 
Să ştii că sunt sănătos; 

“D'o eşi negru pălit . 
35 Să ştii că m'am prăpădit! 

la vedi curva ce'a făcut 
Nouă al că Ya ţinut, 
Nouă dile n'a mai vrut: 
Sa plecat sa măritat, 

40 Că Y-a plăcut alt băfat, 
Dup'este ş&pte hotare, 
Unde 'şi făcea curva cale, 

„La dile de să&rbătâre. 
Iar moşnegul ce făcea ? - 

45 Intr'o Sfântă Duminecă 
Pe când preoţii cetia



MOŞNEAGUL | 95 

Săpoiu 'n mână că lua, 
„ Săpoiu şi lopata 

Şi la vie să ducea, 
5o Să sape păragina, 

In sfânta Duminecă, - 
Nu "mi săpa cum să sapă 
Şi o săpa din vână în veni, 
D'o scotea din rădăcină, 

55 S'o asvârlea peste grădină. 
Şi struguraşii mi-atârna.: 
Sapă cât dioa mare, 

“Pân'numai pote de şale; 
SE uită pE drum la vale, 

“60 La către sâre răsare 
Şi vede'un voinicel călare. 
Voinicul negru de gânduri, 
Iar calul alb de, drumuri. 
Venea voinic fluerând, 

65 Calu pe nări sforăind 
Şi din comă vînt trăgend. 
La cel moşneag ajungea, 
Ne-bună dioa că” da, 
Că era Dumineca : 

70 — Ne bună dioa, moşule, 
— Mulţumesc voinicule! 
— 'Taică, nu'ţi este păcat 
In Sfânta Dumineca, 
Ca să sapi păragina? 

75 — Cum stătuși de mă&ntrebaşi - 
Aşa şi eii spune'ţi-aşi. 
Nu'mi este tacă păcat, 
Că din friptă tinereță,; 
Până ?n daibă bătrâncţă, 

So Fiii din trup nu mi'am născut; 
Dar la d'albe bătrâneţe - 
Un fecior am câştigat, 

_ Vineri mi Pam câştigat, 
Tot Vineri Pam botezat ; 

85 Sâmbătă l'am logodit, 
Duminecă lam nunţit; 
Luni ordin Ya venit 
Ordin de la Impărăţie, 
Ca să'l ia la miliţie. 

go. Cum ordinu a picat, 
EI pă cal a încălecat, 
Cu părinţi s'a ertat, 
Nevesti i-a 'ncredințat : 

 Să'l adăste nouă ai, 

95 Nouă ai şi nouă dile” 
Şi d'o vedea că nu vine 
Să se mărite prea bine. 
Să samene busuloc 
Pe nouă vetre de foc, 

oo D'o eşi verde frumos,. 
"Să ştie că e sănătos; 

D'o eși negru pălit 
Să ştie că s'a prăpădit. 
la, vedi, curva cea făcut? 

105 Nou€ al că i-a ţinut, 
Nouă dile n'a mai vrut; 

wS'a plecat s'a măritat, 
Că'i i-a plăcut alt băiat, 
De peste şepte. hotare, 

110 Unde “şi făcea curva cale, 
'La dile de sărbătore. 
Şi astă-di Y este nunta. 
[ii de ala făcui aşa, 
Să'mi r&coresc inima ! 

115 — la să faci moșule, bine 
Să mergi D-ta cu mine, 
Ca să-i v&d şi eii nunta, 
Să m& dărui cu ceva. 

” EX la nuntă să ducea, 
120 Sta la masă nerugat, 

Bea paharu ne 'mchinat. 
Bea bine se sătura 
Şi la nuntaşi poruncea, 
S'aducă miresa'ncoa, 

125 So dărue el cu ceva, 
lar, miresa când venea, 
Mâna ?n pozunar punea, 
Bagă mâna 'n pozunari 
Scose ştpte galbeni mari. 

130 lar pe urmă ce făcea î. 
Înelu din deşt scotea 
Inelu de la logodnă, 
Făcea la inimă rană | _ 
In pahar că'l arunca 

135 Şi miresi 1 da să bea 
Ea inelu "] cunoştea, 
Odată tare ofta 
Şi din gură porucea: 
Beţi copil vă 'nveseliţi 

140 Şi la mine nu gândiţi, 
Că eu pe cine am dorit, 
Iacă!], frate, ca venit, 
Nu s'a fost mai prăpăâit! 
El de mână că şo lua 

145 Şi cu ea acas' pleca, 
D'un pom verde mi'o lega 
Şi o 'ncepea d'o judeca; 
- A ba mândră, mândra mea 
Fa... crucea şi legea, 

„150 De ce mi-ai făcut aşa ? 
N'ascultai de mumă-mea, 
Că nu e femeie ra, 
Să nu poţi trăi cu ea; 
Mândră, ori de tată-meii 

155 Că nu'ți mai gândea el r&ă; 
Pedepsite'ar Dumnezei |
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După ce mi'o judeca, 
Foc de la piciore că'! da, 
Ardea pîn s'astâmpăra. 

160 EI lopata că mi'o lua, . 
Cenuşa Y'o vântura, 
Ce n'o mai primi vintu, 

MOŞNEAGUL: : 

165 Din ea rugi verdi că eşea, 
Care împedică lumea, : 
D'a dracului ce era, 
Ce nu s'o fi pomenit, 
De când lumea pă& pămint 

170 Şi nici nu s'o pomeni 

5 Tâte 'mi snie şi 'mi pogoră; 

10 Rădulsa ce 'mi dicea? 

15 Să m'arînesc ei cu ea, 

Mănânce şi pămîntu. Cât sre pe cer va fi! 
Nici aşa nu se sfârșea : 

CANTECUL LUI RADU 
  

Audit de la Ghiţa Schiopu din R.-Vâlcea, cules de Ch. N. Țapu 

F6ie verde salbă mâle, 
De la Bucureşti la vale, . 
La Focşani pe valea mare, 

Câte care cu povară 

— Fie verde tre! granate, 
Câte drumuri lungi şi late 

20 Tot de Radu sint călcate 
Şi de care ferecate ; 
Numai drumul Giurgiului 

Numai carul Radului Şi cu al Calafatului 
Nici nu suie nici cobâră, Detei boii dracului | 
Bate boii de-i omoră. 25 F6ie verde de năut, 
Fâie verde şi o lalea, Hair, puică, la Câmpu-Lung, 

Să v&d caii cum se vind 
— Radule, soția mea, Şi păgubaşu plângând 
Nu'mi bate bou de cea, Şi hoţii bând şi mâncând; 
Că e zestris6ra mea, 30 lar când fu la adălmaş, 
Care mi-a dat'o maica, N'aveai loc de păgubaş 

Şi hoţii bea şi mânca, 
Păgubaşii toți plângea 
Şi Radu se înveselea. 

Din copilăria mea |» 
lară Radu ce'mi dicea ?



CANTECUL LUI. PRiscovEAnii 97 

CANTECUL LUI PRISCOVEANU. * 

Cules de Christea N. Ţapu din gura l4utarului Radu Burcea din Putinei (Teleorman). 

, 

Flore verde păr uscat, 
La Priscovenu la sfat 
Mulţi bo'eri s'a adunat; 
Toţi boierii tergului, 

5 Sfetnicii Imp&ratului, 
Stâlpii Ţarigradului. 
Dar pe nume cum iichiamă 
Aga Bălăcenu, 
Cu Costantin Brâncovenu, 

10 C'aia stăpânia Divanul.. 
Unde aşa, vedi, că şedeai 
Intre el se pogodiaii 
Și din gură toţi grăiaii: 

— De când odăi turceşti s'a făcut 
15 Zarafil s'a pribegit, 

Numai ne vine dijmărit, 
Dijmărit şi oferit, | 
Pe lume lam pomenit, 

__De când eram copil mic. 
20 Dar de ce nu ne mal vine? 

Că”l rumânaş mai bogat 
La Turci îmi este argat; 
Ce rumânaş mai deliii 
La Turci mi-este herghelgii ; 

„25 Ce rumânaş căimacan 
La Turci mi-este stupar.. 
Ciuda miare, răii ne pare, 
Că n'ar fi vr'un lucru mare, 
Că nevasta mai frumosă 

30 La Turci mi-este odăiaşă; 
Copila cu mărgele - 
A supus'o la chei€le ; 
Scâte vin din pimniţă, 
Penă'n d'alba primăvară, 

35 Fără nici o cheltuială ! 
Priscoveanu cel bogat, 
Boiler mare şi aşedat 
Calcă rar şi năstrăpat. 
Dar el, nene, ce striga? 

4o — Septa boieri de ţară, 
Să mergem la jăluială, 
Să dăm jalbă Imp&ratului, 
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In porta Ţarigradului; 
Şi Impe&ratu la Domnie | 
“Şi Domnia la 'mpărăţie. - 
Unde-aşa, vedi, că'mY audia 
Cei şepte bolerr se gătia, 
La Țarigrad că pornia,. 
In postu Crăciunului pleca. 
Ei la Dunăre mergea 
Şi'n caic că se urca; 
Caicul că mi-l pornia, 
Pe Dunăre în jos, 
Că merge cu folos. 
Când la jumătatea postului era, 
Sf. Nicolae pe Dunăre-iprindea. 
Priscoveanu ce'mi! făcea ? 
Caicelu că'l oprea 
Şi pe el că'l priponia 
Cu frânghiă de mătase, 
Impletite tote ?'n şase. 
Pe Dunăre c'ăl oprea, 
Ş&pte crapi că'mi prindea, 

* Cu ceafa ca de malac; 
Si el frate că”! gătea. 
be sf. Niculae-l slujia, 
C'aşa este datina, 

- De la Maica Precista, 

„70 
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So 

Unde-aşa, vedi, că'mi vedea, 
Caicelu că-l pornia - 
Pin ldirna că mi-şi da, 
La Țarigrad ajungea. 
Caicelu că'l oprea . 
'Si pe el că'l priponia 
Cu frânghii de mătase, . - 
Impletite toten şese. aa 
Cei şepte boeri ce'mi făcea? 
Ei din caic jos se da, 
Cu ipingele se'mbrăca, 
Bicele pe mâini că lua, 
Chirigil că se făcea 
Pin "Țarigrad se'mplimba, 
Sapte rogojini că'mi lua, 
Cu bicele le'noda, 

7 .
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85 La spinare le lua, 
În mâna lui Priscovenu le da. 
Priscovenu 'ce făcea ? 
Rogojinele le lua, 
“Cu catran le cătrănea, 

9o Cu bumbat le bumbăcia 
Şi cu spirt că le stropia; 

"În trei prăjini le ridica, 
Luminarea c'aprindea, 
Foc la rogojini că'mi da. 

95 Rogojinele 'mi-ardea, 
Focu mare se făcea, 
Ţarigradu înspăimânta. 
Dar Impăratu ce făcea ? 
El prin 'curte se 'mplimba, 

100: Vedea foc se spăimânta, 
Cu mare glas el striga : 
—- Trei copii de la Măria-Sa, 
Ce staţi voi acum aşa? 
Voi nu băgaţi sama 

105 Că n'am măturat coşurile ? 
„Sa aprins Ţarigradu 

Şi-o să ardem cu totu! 
Dar ei, nene, ce făcea? 
Din Yuţelă se scula -. 

- 110 Şi Ţarigradul ocvlea 
Peste cine, vedi, că 'mi da ? 
Peste  Priscoveanu 'mi da, 
Unde rogojinile ardea. 
D'indărăt pe boieri lua, 

115 Ca pe oi 
- Şi ca pe boi, 

La Impărăţie-i ducea. 
Când acolo îi ducea, 
Impă&ratu le striga: 

120 — Şepte boreri de ţară, 
Ce păţ mare c'aţi vădut, 
De la mine c'aţi venit? 
Bine v'ar şedea la fiară, 
Să vă trimet la Ocna Mare, 

125 Să 'mi tăiaţi ce-va la sare. 
Până 'n d'alba-i primă vară, 
Făr'de nici o cheltuială | 
Priscoveanu ce striga ? 

„— Să trăreşti, Imp&rate lumi- 
| Ma nate, 

130 N'am venit să ne bagi la fiare 
Să ne duci la Ocna Mare ; 
Ci am venit la jelurală 
Iaaintea Mărie! Sale, 
Cum judeci lumea tătă 

135 'Să ne faci nouă dreptate ! 
- Dar Impăratu ce striga: 
— Ce păț mare c'aţi v&dut 
De la mine c“aţi venit? 

Brâncovenu cel bogat — 
140 Prea mi-e un boer aşedat — 

El nene ce a strigat? 
— Trăieşti, Impărate luminate, 
De când adăl turceşti că s'a 

[fapt, 
Zarafii c'a pribegit, 

I45 Creştinii "mi-a. sărăcit, . 
Nu mai ne vine dijmărit, 
Dijmărit şi oferit 
Pe lume lam pomenit. 

„Dar Impăratu mal striga : 
150 — Măi trei copil al mei, de 

[la Măria Sa, 
Acum din iuţelă vă sculaţi, 
Şeile pe ca! aruncaţi, 
Uar' cu securi, 

„_ Car'cu topore, 
155 Să 'mi daţi foc la foişore, 

De la baltă până la Olt, 
Judeţele peste tot! 
Câte odăi turceşti 'mi era 
Pe tote le dobora 

160 Cu securi le dărima. 
Unde aşa, vedi, că'mY vedea 
Și foc nene le punea, 

 Odăile că "mi ardea. 
Dară Turcii ce 'mi făcea ? 

165: Şele pe cai că'miY punea, 
Numai o odaie că'mi remânea, 

Acilea la "Țuţurca, 
In gura Ologilor mi-era 
Şi aia, vedi, remânea. . 

“170 Dar Turcu atunci ce făcea ? 
Pola cu galben umplea 
Dinaintea lor ieşia. 
Dară Turcu ce dicea? 
— Trei copil de la Măria-Sa, 

175 Luaţi galbeni cât oţi vrea, 
Să nw'mi fărimaţi odaia. 
Dar ei, nene, ce făcea? 
Din gură Turcului dicea : 
— Turcule, dumniata, 

180 Nu'mi trebue vlaga ta; 
Ci fărîmăţi odaia 
Şi plecă în Merchiza. 
Unde “Turcul că vedea, 
Odaia şi-o fărima, 

185 Disagii de galbeni umplea 
Și pe cal că mi-t punea 
Şi de acolu că pleca. 
Flore verde flori de nuc, 
Sui, Mario, în vârf de. nuc, 

190 Să vedi Turcii cum se duc. 
A venit călări pe măgari,
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Acum se duc pe armăsari. Mă plătii cu 'cântecu, 
Nu pot se cârmi de bani, „Ca lupu cu urletu ; 
Că'n sat,nu mai e de tra! Carnea o lasă în crâng 

195 Că ne dă Turcii stupar, 200 Pielea o duce în târg. 
Să ieşim cu toţi la plai! - Mai îndemnați, cu dlele, 

N'ascultaţi, minciunile. 

CANTEC VENATORESC. 

Audit de la I6n Balui din Monastirent-— Vâlcea, de Chr. N. Ţapu. 

Ascultaţi, boieri, la mine, - | — Hădărău La pierdut 
Să vă spun d'o istorie, Şi ea tot răii a făcuf. 
Istoria lui Zarpala, Rupse unu o tirsină, 
Care a scos lupchii din ţară; 35 Legă vulpea la o venă 

5 Lupchii urlă de geaba, Şi-i dă drumu prin grădină. 
Vulpea vâna tot când vrea; O goni intră prin târg, 
Şi venea şi da cu plasa Şi-apucă prin băcănie, - 
Colea prin cocenişte . Luă o litră şi o scumpie 
Să găsiască niţi-cai gâşte. "40 Şi un cosac de peşte 'n gură, 

10 La coteţu părăsit, Şi apucă pîn prâlitură, 
Şepte găini mi-a găsit; T6tă lumea "i dete gură. 
Pe colea la cotirleaţă, Ea fu Iute de picior 
Să'mi găsiască niţi-cal rațe. Sări valea şi-un pripor (costă 

| La cireșu dărimat AR E [de deal) 

15 Mi-este-un cocoşel roşcat, 45 Şi-a intrat într'o pădure, 

Totă n6ptea mi-a cântat ; “Se întâlni cu un vânător: 
Vulpea'n sus că s'a uitat, — Stai vulpe-că te omor! 
Cocoşu jos ca picat, Și ea mule din picior. 

Vulpea de grab că Va luat. Vânătorul ce'mi făcea ! 

20 Dar stăpinul cocoşului 50 Arma la ochi că mi-ş lua, 

Făcu gură la ăi câini | Când odată slobodia, | 

Şi luă vulpea la hebet (g6nă) Şi.de loc mi-o prăpădea. . 
Şi apot pin pirlitură , IX lua pielea şi-o vindea. 
“Si cu toți îr dete gură. Și o duse la primărie 

25 Şi mergând vulpea pe luncă 55 Şi-I făcu socoteala —. 
Se::ntâlni cu trei Olteni, . - ___Pe câţi Omen a stricat, 
Să pute vulpii hădărăii Gijăi), . Câte Ore a mâncat? 

Luară pielea la vindare. 
„_ Si'mpărţiră din parale. 
6o' Unu a rămas păgubaş, 

“ W'am ce-i face f.... 

Că prea umblă n6ptea rău 

Vine la coteţul met. 
30 Dară unu dintre €i 

Se gândi se tâlmăci : -
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POPA FARCAŞ.. 

Comunicat lui Christea N. Tapu de înveţătorul Leabu, de la lăutarul “Gheor- 
ghe-Bălţatu din Şerbăneşti-Oltu 

A se vedea o varianta în scrierile Dl. Odobescu Vol. II Antiquitâţi din Roma- 
naţi, pag. 427.sqq. 

D'asupra Coralelor, 
In josul măgurilor, 
Multe cortuleţe sînt, 
Multe “sînt, 

5 Mâ&runte sînt. 
Mai multe de ipingele, 
De buşti negre tătărăşu, 
Unde vedi mi-te 'ngrozeşti ! 

„La mijloc de cortuleţe . 
10 Este un cort mare rotat, 

Cu. creştetu nărimzat, 
Cu sforile de bumbac, 
Cu -țăruşii de alamă, 

- Care nu se bagă: în semă. 
15 In mijlocu cortului 

Şade. Domnu Negru-Voaă. 
"Dar cu el cin' mai şedea” 
Roşii după Dâmboviţa, - 
Albaştrii după Gheorghiţa, : 

20 Popa Stoica din Farcaş, : 
Care sare şapte paşi, 
Şepte paşi, “şepte văgaşi, 
Şi cu Nedea kăcăleţ, - 
Care sta la răsboi bă; 

25 Cu Buzeştii câte-şi trei, 
Cu Căpreştii d'amendoi. 
Unde bea. şi mi-ţi mânca 
Şi chefu bun că'l făcea, 
Lăutari că le cânta. 

30 Când o parte că'și căta, 
Grea pulbere s'ardica, 
Toţi în -picere: săria, 
La pulbere se uita. 
Negru. Vodă ce: făcea ? 

35 In picere se scula, 
La pulbere se uita 
ŞI. din gură cuvinta : 

— Măi băeţi! D'ofi pulbere de vint 
Vedi pe câmp s'o risipi ; 

40 D'o fi pulbere de. om, 
Drept la noi c'o 'nemeri ; 

Şi cu noi frate o vorbi. 
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Nici un ceas că nu trecea, 
Cine, nene că sosea? 
Să vegi Radu Calomfirescu 
P'un cal negru, alb de spume, 
Din suliță vînt făcend, 
Din guriţă tot strigând: 
— Mă Buzeştilor, fraţilor, 
Căpreştilor, verilor, 
Voi beţi, beţi, vă "nveseliţi 
Și de Tătari nu gândiţi! - 
Frunzuliţă usturoi, 
Sint 'Tătari "n sat la noi, 
A robit pe: maică-mea, 
De mi-a: secat inima! 
Să vedi albii coconaşi 
Mi Ya pus pe măgăraşi 
Și I-a tăcut ţigănaşi; 
Când a fost ăi mititer 
l-a luat pin dăsăgei,  - 
Sa dus -Tătarit cu ei! - 
Vedi mânastirea din deal, 
O făcură grajd de car; 
Să vedi sfinte icânele, 
Că le făcea scăunele, 
Şedea cu c... pe ele! 
Să vedi pe Domnu Christos, 
Că Pa pus cu faţa'n 'jos; 
lar pe Maica Precista | 
Și tocă tutun .pe gros. 
O făcură d'o teşehia, 
De toca tutun pe ea, 
De plânge tâtă lumea ! 
Şi mă rog de Dumneata 
Să'mi dai ajutor ce-va 
Dar Negru-Vodă ce dicea ? 
Să vedi, Radule,
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Calomfirescule, 
So Că eii ajutor ţi-aş da, 

Roşii după Dâmboviţa, 
- Albaştrii după Gheorghiţa, 
Verdi după Ialomiţa ; 
Popa Stoica din Fărcaş, 

85 Care sare şepte paşi, 
Şepte paşă, şepte văgaşi; 
Şi cu Nedea Făcăieţ, 
Care stă la r&sboi bă; 
Cu Buzeştii câte-şi trei 

90 Şi cu Căpreştii d'amândoi. 
Pe mine nu m'or.vedea 
Şi mai răi s*o spărlmânta, 
Geaba de bătaia mea. 
Radu .Calomfirescu dicea : 

95 — ME rog, frate, de Dumneata, 
Să'mi dai ajutor ceva. : “ 
EI frate că poruncia, * 
Dârjelile că le lua ; 
Lua dârjelile, 

„Si isbea pârlogile ; 
Să pitea Tătari ca curvile.. 
Si pe urmă că-i lua 
Bună spaimă că le'da, 

105 Toţi în tote părţile. fugia, 
Nuniai cine rămânea ? 
Numai! Nedea Făcăleţ, 
Care stă la resboiii băț. — 
Patru uliţe 'şi făcea 

110 Şi-'n patru părţi că tăia, 
Ochi de Calomfirescu da, 
Calomfirescu striga : 
— Nedeo, Nedeo, sluga mea, * 
Apropie-te lângă mine, 

115 Pune scară 
Lângă scară, 
Şi dârlog 
Lângă dârlog, 

| Și oblâng 
120 Lângă oblâng ; 

Unul pe altul să ne păzim 

Să tăiem, să potopim ! 

" lar Nedea-ce mi-ţi striga ? 

— Păzeşte-te, stăpân, de mine; 

125 Dai cu calu peste tine; 
Calul mi s'a 'nfierbântat, 

Ochii s'a 'mpătejinat, 
Paloşu ?n sânge sa spurcat, 

. Să nu te tai şi pe tine. — 

130 Când pe tine te-oi tăia 

In grele păcate-oi intra ! 

Cu căciulele schimba, 7 

Frate de se cunoştea. 
Când fu sârele *n chindie 

IOI 

135 Tăia Nedea şepte mii . 
Şi Calomfirescu. opt mii, 
Făcură cinsprece mil, . 
Când fu s6rele colea, 
De 'Lătari se curăța 

140 Şi cu Nedea că pleca, 
Acasă că se ducea. =  . - 
lar Radu Calomfirescu ce făcea? 
Sus în case se sula, 
Şi Nedea jos rămânea, 

145 La masă că nu'l poftia, 
Şi el bea şi mi-ţi mânca, 
Popa Stoica că "1 lua 
Şi ?n chilie că 1] băga, 
Foc în cisme că-i băga 

150 Şi "| punea de mi-ţi juca 
Şi de el frate ridea . 
Şi jurămint că mii da: 
Când o fi la zurbalic 

_Să nu mal saie pentru Ca- 
- [iomfrescu nimic. 

155 Şapte inşi că se inhăita, 
Sus în case se suia, 
„De la masă că'l lua" 
Pe Radu Calomfirescu.— 

| Cisma din picior scotea 
160 Şi cu cisma că'l bătea 

Penă ?'n carimb rămânea 
Şi ochii că-și arunca 
Pe Nedea că mi-l vedea 
Şi din gură că-l striga: 

165 — Nedeo, Nedeo, sluga mea ! 
Ia scâte tu măciuca | 
“Şi dă-mi şi mie torta 

- Că'mi r&pune vicţa, . 
„Fi, curva mâniesă | 

170 — Hai! stăpâne, Dumneta, 
“Nu se caută sluga 
Numai la zurbalic, 
Se caută şi la cinste ; — 

. Pune sluga lângă tine, „ 

175 Să vadă de tine bine. 
Ei, frate, t=-am ascultat: 
De grea 6ste te-am scăpat,— 
Tu la masă c'ai mâncat 
Pe mine nu m'ai chemat 

180 Unde Radu Calomfirescu auda 
La un gard se repedia 

- Mâna pe proptea. punea, 
-De trei palme din pământ o 

| [scotea, 
lar din cui că n'o putea. 

185 In gura mare-striga: 
— a, vedi omul cu..... - 
Ca grădina cu proptele
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Să fie d'afurisit, 
De popă nespovedit, - 

190 Care o mai pune proptea, 
Să mi-o puie din nula 
Scâte om de la belea, 
Să nu-i r&ăpui vi€ţa. 

i Nedea se repedia 
195 Şi cu paloşu că da, 

„ Frumos capu că-l lăia 

„Şi 'n suliță 71 sprijina, 
Pe tipsie că'l punea, 
La Popa Stoica 71 ducea, 

200 Unde capul că'l vedea, 
Tipsia în mână lua 
Şi de galbeni c'o umplea 
Şi Nedei că-i dăruia, 
De-a rămas pomina 

205 In t6tă Valahia. 

DOBRIŞAN 

Comunicat de învățătorul 1. Leabu din com. Şerbaneşti-Olt, — cules de la lau- 
i tarul Gh, Bâlţatu din acea comună. : 

„Sa se compare cântecul de faţa Dobrişan din colecţia d-lui G, Dem. Theodo- 
rescu, pag. 473 sqq. cu Oprişan din colecţia d-lul V. Alexandri, pag. '201 — 205. O varianta a acestuia este şi în colecţia d-lui Th. T. Burada, pag. 184 — 187. Vedi încă o variantă în colecţia d-lui Vulpian, pag. 43—44- 

Din oraş din Bucureşti, 
La ale case mari domneşti, 
Din curte la Milea ăl Vodă, 
Mândră masă mi-este intinsă, 

5 De mulţi boieri mi-e coprinsă. - 
lar la masă ce mănâncă ? 
Numai ştiucă şi postrungă, 
Galbenă de caracudă.— . 
„Unde bea, unde mânca 

10 Şi lăutari le cânta. 
„Dar în colţu mesei 
Şede un tânăr moldoven, 
Pâraciu lui Dobrişan 
— Dâmnele, Măria sa, 

15 Domnia ta eşti Domn în Bu- 
[cureşti, — - 

Dobrişan la Storeneşti, . 
Ridică case domneşti, 
De s& văd în Bucureşti; 
Nw's case ca casele, 

20 Ci sunt case din vârteje 
Tot le suie şi le lasă. 
Oile lui Dobrişan, 
Nu sunt ot ca oile. 
Junici ca junicile ; 

25 Berbecii lui Dobrişan 
Nu sunt berbeci ca berbecii, 
Ci sunt berbeci de-&y becii; 

Cu cârnele zugrăvite, 
Sint cu lâna cănită. 

30 Din vârful corniţelor 
- Câte-o piatră nestimată, 
De lumină ţera tstă. 
Ciobani! lui Dobrişan 
Nu se pârtă ctobăneşte 

„35 Se pârtă povolniceşte. 
Dulăii lui Dobrişan 
Nu sunt dulăt ca dulăii, 
Ci sunt zăvoză boterești, 
Unde ' ved! mi te 'ngrozeşt ! 

"40 Iar Domnul Milea-Vodă grăia: 
— Măi, Săvăr tân&r moldoven, 
Pâraciul lut Dobrişan, 
Tu'l părăşii, tu să 7] aduci. 
Mândru firman că scria, 

45 Moldoveanu că pleca, 
Pe la miedul nopţii, 
Cu sudorile morţii 
Şi la Dobrişan mergea. 
Firman în mână că-i da. —: 

50 Când firmanul el citea 
De la inimă ofta. 
La ciobani că poruncia, 
Oiţele le pornia 
Cam cu câinii, 

55 Cam cu cfobany
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Cam cu ardalicu tot. Paloş din tecă scotea, 
OY puţine ce “şi avea, Vedi capul ca să i-l ia. - 
Fruntea ajunge în Bucureşti 85 Când o parte că'şi căta . 
Şi coda-i la Stoieneşti. O cucie că venia 

60 Pe la miedul nopţii, . In cucie cine 'mi era ? 
Cu sudorii morţii, | | D'o babă bătrănă 
Acolo că ajungea, „Cu rochia de lână, 
Porţile că deschidea, go Cu brâii de cămilă. —- 
Mergea fruntea oilor Ea?n curte că mi-ş intra, 

65 Pe lumina pietrilor. La Milea-Vodă trăgea, 

Oile 'n curte băga o Dou& palme că mi-i da: 
lar ciobanii ce/şi făcea? , — Asta e fratele tăi, 

Cârlige de aur c'avea, | 95 Tu eşti în Bucureşti 
La ferestră le r&ăsma, Şi el e la Stoeneşti. E 

70 lar ctobanul ca ciobanul, Hrisâve, nene, căuta , 

Nu ştie ce e şofranul: | Si buni fraţi că se găsia: 

Cârlige Pa ferestră r&sma, In braţe se săruta 

I)iuă în casă se făcea, 100 Și amândoi se imbrățişa 

Ca sorele strălucea. — . Şi tare se "'nveselea. 

75 Domnia se deştepta Măndră masă.că punea 

Şi din gură aşa dicea : = Si mi-ţă bea şi mi-ți mânca 

— Nu ştii diuă sa făcut . Şi boierii le ura, 

Sai Dobrişan mi-a sosit ? 105 Lăutarii. le cânta 

Sorele 'n prând se ridica, Şi apoi se despărţia, , 

8o P& Dobrişan, că'l chema Dobrişan la Stoieneşti, : 

Şi din gură 7] judeca: - Milea- Vodă 'n Bucureşti. .— 

— Unde ai făcut blaga asta? 

DOBRIŞAN 
(VARIANTA) 

  

Cules de Chr. N. Țapu din gura lâutarului Dumitru Radu din Comuna Baneasa— 

“Teleorman. 

Frunduliţă flori domneşti, 15 Unde s'a vedut 

Din oraş din.Bucureşti, ȘI s'a dovedit 

La ale case mari domneşti, Ceriul cu dul sori, 

Frunduliţă flori de tisă, Ţară cu doi Domni ? 

5 Mare masă mi-este întinsă. Domnia-ta n Bucuresti, 

Dar Ja masă cine 'mi şede? 20 Dobrişan în Stoleneşti,. 

Să vedi, Domnul Minea Vodă, Cu cap n'al să mal traieşti. 

Cu toţi boieri d'a 'mpreună. „Qile lui Dobrişan, 

Lângă Domnul Minea Vodă Nu sunt ol ca oile, 

10 Şede-un tinăr moldovean, Ci sunt oi stogoşate, 

Mult mi-e câine şi duşman, 25 Cu burtele lăsate. 

“La inimă om iclean,  - Berbecii lui Dobrişan , 

Pirăşte pe Dobrişan. E Nu sunt, berbeci ca. berbeci, 

__ Dâmne Mineo Vodă, . | Ci sunt berbeci, berci
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Cu cârnele 'ntre melci, . 
30 Cu cârnele "'mbelciugate, 

Cam pe spate tot lăsate; 
Din verful corniţelor 
Câte-o piatră nestimată, 

„Una plătia lumea tâtă, : 
35 Pe lumina pietrilor 

Dau porneală oilor, 
De simţea de vreme rea 

- Trage oile la perdea; 
De simţia de vreme bună 

40 Trage oile la păşune. 
Ciobanii lui Dobrişan 
Nu sint ciubani ca ciobanii, 
Ci sunt bo'eri de Divan, 

„Nu se pârtă ciobăneşte, 
45 Ci se pârtă chip domneşte, 

Cu cârlige de argint, 
Face dâră pe pămînt, 
“Unde nu s'a pomenit, 
La Dobrişan s'a găsit. | 

50 Al câine de moidovean, 
Pârăşte pe Dobrisan, 
Nu'l pârăşte pe dreptate, 
Il pârăşte ?n strîmbătate, 
Care ?n lume nu se pote. 

55 Domnul Minea ce făcea? 
D'un ferman că mi-şi scria, 
Pe Gheorghiţă-l trimitea. 
Dobrişan ce mi-şi făcea ? 

„EL din somn că tresăria, 
Go Lui, frate, semn se făcea, 

Şi din gură că grăia : 
— Sel, cocână, nu şedea ! 
Când lamba mi-o aprindea 
Cu Gheorghe se pomenia 

65 Fermanu în braţ Y-arunca 
Și 'ncepea d'a mi-l citea. 
Lacrămile "1 podidia, 
Semn la ctobani că făcea, 
Ciobanii, vedi, la or. 

„„ 70 Și oile la dulăt., 
„Ciobanii toţi se gătea 
Şi-oiţele le pornea. 
Fruntea'i bate ?n. Bucureşti, 
Coda este ?n Stoteneşti,. 

75 Cu cap n'af să mai trăieşti | 
Ciobanii că mi-şi sosia, 

„In curtea lui Minea intra, 
Dar ctobanu, ca ciobanu, 
Nu ştie ce e şofranu 

So Şi ca ţiganu divanu. 
Cârligele le rezima  * 
Rade 'n casă că intra. 
Minea Vodă se scula 

Şi din gură că dicea: 
85 — Cată f.... mumă-sa 

Nu. ştiă sore a răsărit, 
Ori Dobrişan c'a venit? 
D'o slugă că trimetea 
Şi sluga că mi-şi venia 

90 Şi din gură cuvinta: 
— Domne, Minea Vodă, 
Sârele n'a răsărit, 
Nici diuă nu s'a făcut, 
Dar Dobrişan c'a sosit 

95 Cam cu oi, 
Cam cu miei, 
Cam cu cYobaniy 
Cam cu ardalip cu tot. 
Dar Dobrişan ce făcea ? 

100 Caii la birjă punea, 
La mă-sa că se ducea 
Şi mă-si că mi-i spunea 

- “Şi mă-sa ce mi-şi făcea? 
Cai la cucie punea, 

105 La Minea Vodă pornia. 
Frunduliţă bob năut, 
P'ăl drum mare părăsit, 
Cu negară acoperit, 
Cu troscot verde 'nvălit, 

„110 Tare vine şi soseşte 
D'o cucie verde smolită, 
Ce de maluri e trântită 
Şi de praf e prăfuită. 
Dar cucia cine-o trage? 

115 Patru telegari, 
„Ce sunt armăsari, 
Negrii ca corbii, 
Lucii ca. şerpii 
Şi iuți ca şoimii. 

120 De mânat cine-i mâna? 
Mic de ciobănaş, 
S&ruta-mi Paş, 
Cu hăţuri de bete, 
Cu gluga ?ntre spete, 

125 Mână nu se vede. 
Când în curte ajungia 
Şi-un cal mic îi crăpa. 
Şi mă-sa ce mi-şi făcea ? 

_ Nici la el nu se ujta, . 
130 Sus în Cafat se. suia, 

Pe Dobrişan il judeca, 
Cu cât capu nu i-l lua. 
Dar maică-sa ce 'mi făcea? 
Papuc din picior scotea 

135 La Domnul Minea venia, 
Cu papucul că'l isbia | Și din gură că-i grăia : 

_— Domne Mineo Vodă,
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Unde s'a pomenit 
140 Şi s'a dovedit, 

Să taie frafe pe frate, 
In lume n'aibă parte ? 
Et văduvă cam rămas, 
Mult necaz cu vol am tras! 

145 Pe voi ei că vam crescut, 
Penă mari că v'am făcut; 
Pe tine că te-am iuat 
Şi la şeolă că te-am dat, 
Bună carte-al învăţat. 

150 Pe Dobrişan că lam luat 
Și după oi că lam dat, . 
Mare turmă c'a făcut 
Şi frate că s'a procopsit 
Domnul Minea ce făcea? 

155 hostâvele le căta, 
Fraţi buni că se găsia, 

Şi de mumă şi de tată, 
Crescuţi în streinătate,. 
El din gură că dicea: 

160 — Alei, frate Dobrişan, 
Cât oi fi ei în domnie, 
Tu să fil în ciobănie. 
Dobrişan ce mi-şi făcea ? 
Oiţele le pornea, 

_165 Fruntea Y bate Stoleneşti. 
Codiţa e-'n Bucureşti, 
Minea Vodă ce făcea ? 
Pe mă-sa că mi-o lua, 
In drepta lui c'o punea, 

170 Mai diceţi, boieri, amin! | 
Mai daţi cu ale plosci de vin, 
Oi găsi altu mai bun. 

DOBRIŞAN 

VARIANTA 

  

„Cules de la lautarul Stan Piţigoi din Piatra Teleorman de Ch. N. Țapu. 

Din oraş din Bucuresci, 
L'ale case mari domnesci, 
In curte la Domn Ştefan Vodă 
Frumâsă masă 'ml e 'ntinsă, -. 

5 De mulți boeri 'mi-e coprinsă, 
Toţi boerii târgului, 
CârmaciY divanului, | 
Dar la masă, ce mănâncă ? 
Numai cegă şi postrugă, 

10 Galbenă de caracudă, 
Şalâiaş, peşte d'il gras, 
Stuculiţă lunguliţă, 
Bună este ciorbuliţă. 
Dar la capu mesei, 

15 Sade-ur; tân&r moldovean, : 

Pârăşte pe Dobrişan. 
— Demne, Măria ta, Stefane Vodă, 

Unde sa vEdut şi saudit, 

Ţara noastră cu doui Domni, 

20 Ceru nostru cu doui sori? 

Domnia ta domnesci în Bucu- 
[resci, 

Dobrişan în Stoenesci ; [mele, 

Domnia ta domnesci cu nu- 

Dobrişan cu pungile. 
Oile lui Dobrişan, 
Nu sînt oi ca oile, 
Sint tot oi d'ale bălăi 
Şi sunt cu lâna cănită, 
Cu unghiile zugrăvite. 

30 Berbecil lui Dobrişan 
Este în cap cu patru corne; 

În v&rfu corniţelor, . 
Câte-o piatră nestemată, 
De plătesce lumea totă. 

35 Când Ştefan Vodă audia, 
Mâna pe condei punea 
Şi pe hârtie scria, 
In mâna pârului c'o da: 

— Să ?mi-l aduci, poruncia, 
qo Cam cu oi, cam cu ciobani, 

Cam cu ardalic cu tot. 
Când la el, că se ducea, 
Taman la masă !! găsia, 
Şi hârtia că W-o d. 

45 Când pe hârtie cităa, 
Din ochi negri lăcrăma, 
De la masă se scula, 

9 u
n
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Oile că le pornea. 
Era fruntea 'n Bucuresci, 

50 C6da 'n urmă 'n Stoenesci, 
Stoenesci după Câlnesci. 
Pe la miedu nopţiei, 
Călcând tina Vlăsciei, 
In curte oile intra. 

55 Ciobanu ca ciobanu 
Nu ştie ce e şofranu, 
Cârligele le rezema, 
La zăbrele de ferestră, 
De lumina tot prin casă, 

60 Lumina tot ca diua, 
Cocâna se deştepta, 
La Ştefan Vodă striga : 
— Sc6l, Ştefan Vodă, 
Fii dormit, - - 

65 Nu scii s6re a răsărit, 
Ori Dobrişan c'a sosit, 
Ştefan Vodă se scula, 
Pe Dobrişan că'l vedea, 

„La gealapi că poruncia 
70 Săi taie căpăţina. 

lar Dobrişan că'mi dicea : 
— Daţi paloşurile bine pe mischiti, 

Când m'oţi tăia să nu ştii! 
"EL la măsa trimetea, 

75 Când măsa dacă venia, 
La Stefan Vodă năvălea ; 
Palma bici că 'mi-o făcea 
Peste ochi negri ?] pica, 
lar» Ştefan Vodă 1 dicea; 

so — Ce curvă fuseş, 
De cu palma 'mi dedeşi? 
— Of fi curvă, 
Cam curvit cu tatăl t&ă, 
Te am făcut pe tine, 

85 Şi pe Dobrişan. 
La scolă că vam dat, 
Și carte c'aţi înv&ţat. 
Ţie ţa fost dragă domnia, 
Lui Dobrişan ciobănia, 

90 Să nu'ţi mal tai frăţia! 

Mă *nchinai cu cântecu 
Ca şi lupu cu crângu. 
Dacă umblă isbăveşte, 
Dă pielea şi se plăteşte. 

95 O duce la tăbăcari, 
O portă boeri d'ăi mari. 
La boeri dacă se 'nvechea, 
Pe la ţigani o mai da; 
Ţiganii in cârciumă intra, 

100 Incepea cu chiot de i da! 

CANTECUL LUI BABA NOVAC 

  

Cules de Christa N. Țapu de la lăutarul Ion Concila, Urdarit de-jos-1Gorj) , (A se compara acest cântec cu varianta «Novac și Cerbul, din colecţia lui Va- sile Alexandri pag. 144. Vedi o mica as&m&nare şi în Gruia Novac -din colecţia d-lui „Bibicescu pag. 284 sqq). 

Foie verde mărăcine, 
Ascultaţi Omen! la mine, 
Să vă spun d'o istoric, 
Să vă cânt d'un cânticel - 

5 Mititel şi frumuşel, 
Să trecem dealul cu el. 
Pe luciul Dunărei, 
Pe scursura apei, 
Tare'mt vine şi'my soseşte 

10 Un caic mândru gătit, 
Cu postav verde înflorit. 
Incă în el cine era ? 

Chiar fciorul lui Novac, 
Lui Novac baba Novac. 

15 Din Munţii de Ardeal 
La Dunăre că mergea, 
Turcii, mare, că'] vedea, 
Şil. vedea şi'] cunoştea - 
Şi sărea de se'neca, 

20 Toţi ca frunda şi tarba, 
lară sluga lui Gruia,— 
Bat'o pâinea ŞI sarea 
Şi tâtă cheltutala— 
Ea la Turci că se ducea



CANTECUL LUI BABA NOVAC 

25 Şi din gură aşa dicea: 
— Turcilor, - 
Boterilor, 
De ce, măre, vE 'necaţi? 
Că Gruiţa este bet, . 

30 Cum este bun de legat, 
Tot legat şi fericat, 
Tot cu frânghii de mătase 
Şi cu cinci de sârmă întârsă, 
Tale carnea pân'la 6se. | 

35 lară Turcii ce'mi dicea ? 
— De trei-ori să'l cântărim 
De trei or! cu gălbiori, 
De cinci ori cu sfănţişori. 
lară sluga lui Gruia, — 

40 Bat'o pâinea şi sarea, — 
Ea la Gruia că mergea 
Şi mâna pe el punea 
Şi” lega şi”l fereca, 
Tot cu frânghi de mătase 

45 Şi cu cinci de sârmă "'ntârsă 
» 'Taie carnea pân'la 6se; 

Şi] punea şi'l cântărea, 
De trei ori cu gălbiori 

„De cinci ori cu. sfănţişori. 
so Foie verde bob lalea, 

La ţapa' Corbii îl ducea. 
Dol de mână îl suduiesc, 
Patru cinci în sapă '] ciopiesc, 
Mâini în diua mi-l topesc. 

55 Foie verde bob ialea, - 
Când Gruia se deştepta 
Şi pe sus că se uita, 
Nici o putere n'avea. | 
D'un Corbişor că vedea 

6o Şi din gură aşa dicea: 
—Corbeo, Corbeo, frate Corbeo, 

Ia fă-te de aluneca, 
Ineluşul de mi-l-ia 
Şi cu el să mi-te duci. 

-65 În munţii de Cearideal; 
i acolo să conclăneşti 

La tâte?prâdurile, 
La tote amiadurile. 
Dară Novac ce'mi făcea 

„o Masa afară că'mi scotea, 

Corbişoru îmi cloncănea. 

Dară Novac ce făcea ?. 

De la masă se scula, 

In casă că intra; , 

75 Puşca din cui că s'o ia, 
Corbişorul d'a împuşca. 

- Când Novac în cas'intra, 

Corbişorul se lăsa, 

Ineluşul. că] punea, 
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8o Pe masă m pahar cuvin. 
Novac afară leşia, 
Corbişorul se sălta, . 
N'avea Novac în cine da 

Și la masă că şedea; 
85 Mâna pe pahar punea 

Şi la gură mil ducea 
Şi vinul din el că'l bea, 
Ineluşul că'l vedea . 
Şi vedea şil cunoştea 

90 Şi din gură aşa dicea: 
Gruio, Gruio, puiul taichi! 
Pe tine Turcii te-a tăfat, 
Corbişorii te-a mâncat! 
De la masă se scula, 

95 In chilie că intra, 
Disagi cu galbini încărca. 
Lepădă t6te domneşti, 
Lua rase călugăreşti 
Şi-apuca pe o potocea, 

100 Poteceaua cam cotită,. 
Cam cotită părăsită 
Şi cu troscot învălită, 
Numai de Novac sciută, 
La Dunăre că mergea, 

105 Fete mari pânză înălbia 
El din gură aşa dicea: 
— Bună diua, fetelor, 
De mi-aţi pune în direptate, 
Pâuzele să vă albescă, 

" zro Ca o c6lă de hârtie, 
- Cum sta mândră în prăvălie, 

Stii când logofeţii o scrie; 
Iar de'ţi supune în strâmbătate, 
Pânzele să vă 'negrescă, 

115 Cum sunt rasele pe mine, 
Cum îl inimidra 'n mine. 
Foie verde peliniţă, 
Fată mare din cosiţă,. 
lbomnica lu! Gruiţă, 

120 N'ai vădut tu pe Gruia ? 
Dară fata ce'mi dicea ? 
— Călugăre, piază rea, 
„A luat Turcii pe Gruia, 
La ţapa Corbii îl ducea. 

125 Doi de mână îl sudulesc, 
Patru cinci în sapă îl ctoplesc, 
Mâine în diuă mi-l-topesc. 
Dară Novac ce făcea ? 
Pe potecuţă apuca, 

130.Şi la Turci că se ducea 
Şi din gură aşa dicea: 
— 'Turcilor vizilor, 
Ce vă robu vinovat, | 
De aşa tare aţi legat? -
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135 De vă este de vindare, Să bat ei mijlOcele, 
VE dai galbeni şi parale, „Că le şti sorocele. 
De vă este de schimbare, . Măre, vr'unul de o scăpa 
Să vă:dat do! pentru unul. Capul tăi că ţi-loi lua! 
lară Turcii ce'mi dicea ? . 165 Vine sorele în chindie, 

140 — Nu ne este de vindare, | Tată Novac şepte mie, 
Nici ne este de schimbare, . Şi Gruiţa nu se ştie; 
Şi ne este de piedare; | „Când sorele scăpăta, 
Că-i ficioru lut Novac, N'avea Novac ce tăia. 
Lui Novac, baba Novac, „170 La Impăratu că mergea 

145 Din Munţi de Cerdeal. Şi din gură aşa dicea: 
„lară Novac ce'mi făcea ? — Paoleo, frate Impărate, 
Când el aşa audea Să fi lăsat D-dei, 
Indărăt că se întorcea, Să se taie Imp&ratu, ? 
Tot mai r&i se necăjia. 175 Acuşia ţi-aş lua capul. 

150 Se făcea d'aluneca, - - Imp&ratul ce'mi dicea : 
Disagii cu galbeni vărsa, — D'aoleo, frate Novace, 
Turcii năvală că da. . | Stăpâneşte-ţi ţara înpace, 
lară Novac ce făcea? Cât o! fi eit împărăție 
Fuga la Gruiţa da, | 180 Să fil şi'tu în haiducie. 

155 Şi paloşul mi'l trăgea, - 
Frânghiile le tăia Eu me lupt cu cântecu, 

“Și drumul lui Gruia îi da, . Ca lupu cu chiotu 
Şi din gură aşa dicea : Mail daţi-i cu băutura 
— Gruio, Gruio, puiu taichii, . Să-şi unde cobzaru gura ! 

160 Bate tu mărginele, 

CÂNTECUL LUI CALIN 
  

Cules de Chr. N. Țapu de la lautarul I6n Concila Urdarti de Jos (Gorj). 

loie verde de pelin, Şi “tăia cercurile Şi s'ascultați la Călin, . Si vărsa vinurile lară: Călin ce făcea? Se scălda păserile ă Trei moşii că cumpăra: 20 Pe tâte potecile, ” 5 Poiană şi Pleniţa, - lară Călin ce'mi dicea ? Risipit, a treilea, Logofătul îl întreba : Poiana cu fenurile, Logofete dumneata But cu grânele, — A mai rămas cine-va, „ Hleniţa cu vinurile, 25 —Săn ă clace 10 Folie verde bob lalea 5 A mai reniaa gaseă laca : Iară Călin ce făcea ? „De doi ani n'a dat p'aicr: Caii la butcă punea Unul este Băsălan b Prin Pleniţă el pleca, N'a plătit claca nici an; Lote vinurile cerca 30 Unule Ghiţă Chiriş ! 15 Care vin că nu-y plăcea, De doi ani n'a daţ paict. Buţile afar'le scotea Jon al Marii din Poiana
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Na plătito de trei ani. 
35 lară Călin ce'mi dicea ? 

— Logofete dumneata, 
Du-te de ia pe Ion 'ncoa, 
Ca să-şi plătescă claca 
Şi tâtă socotela; 

40 Crucea şi legea, 
Ce 'mi-a urit curtea, 
Logăfătul că pleca, 
La lon al Marii mergea 
Şi la masă că!l găsia, 

45 De o bună diua că-i da: 
— Bună diua,.nene l6ne, 
Hai că te cheamă Călin 
Să-ţi dea un pahar de vin 
F.... de păgân. 

5o Ion al Marii ce făcea 
Imi lua furca din bordei 
Şi”i trăgea vre-o două trei 
Şi intra iar în bordei. 
Logofătul ce făcea? 

55 La Călin Săidac mergea 
Şi din gură aşa dicea: 
— PD'aoleo, Saidac Căline, 
Săi în apă şi meE înec 
La Ion al Maril nu.merg; - 

6o Că ia furca din bordei, 
Şi-ţi trage vre-o două-trei 
Şi intră iar în,bordei, 
Car cu logofătul merg. 
Dar cu care logofăt? 

65 Cu logofătul Matei, 
Că cuteză la bordei; 
Şi lucreză cu temei. 
L.ogofeţii că'mi mergea 

Jon al Marii mi-i vedea, 
70 Cu nevasta se vorbia : 

—  Asculţi, nevastă, 'ncoa: 

Adă tu punga încoa, 
Că eii fac belelile 
Şi punga păciuirile. 

75 lon'al Marii că mergea, 

La Călin Săidac mergea : 

— Bună diua, mă Călin. 

— Nu-ţi mulţumesc porc de 
. ” -[câtne. 
— Dar n'audi, tu, mă Căline, 

so Nu mă face pore de câine 

Că-s tot creştin ca şi tine. 

Dară Călin ce făcea ? 

Catestiful mi-l căta, . , 

Vro cinci galbeni, mi-l găsia. 

83 lon al Marii ce făcea ? 

Mâna în pungă că băga, 
. Banii pe masă "1 punea 

s 

CANTECU LUI CALIN 

90 

95 

J00O 

109 

Şi din gură aşa dicea: 
— Ţine Călin, banii bine, 
Peste-un ceas mi-l vedi la mine 
Ion al Marii ce făcea? 
Cu nepoţii se vorbia 
— Ascultaţi nepoți încoa: 
Să omorim câinele, 
Ne-a mâncat cu clăcile ; 
De când e aici la noi 
Nu mai vedi la car doi boi, 
Nici cioban cu dece oi. 
lar nepoții ce'mi dicea ? 
— Nene I6ne, dumneata, - 
Noi am cam îmbătrânit, 
Dar avem pe Tănase ăl mic, 
Intră pe coş tăvălind, 
Face potera colnic, 

5 Fără băț fără nimic, 
lon al Marii ce'mi dicea ? 
— Ascultaţi nepoți încoa; 
Ține-ţi calea la nisip, 

" Că trece Călin pe pisc 
110 

115 

120 

125 

130 

135 

| 140 

Pân' la lâna Ve&duva, 
C'acolo ştie vorba 
Şi totă- socotela. 
Acolo când ajungea 
Ion al Marii aşa "mi dicea ? 
— Deschide uşa, Căline, 
— Nu vreaii, nu vreaii pore 

[de câine! 
lon al' Mari! ce făcea ? 
Dete cu. piciorul ăl stâng 
Dobori uşa şi un stâlp. 
lară Călin ce'mi dicea ? 
— Nene I6ne. dumneata, 
Sedi la masă să cinăm. 
Jon al Marii ce'mi dicea ? 
— Ardeţi tocul cina ta, . 
Mie-"mi crapă inima, 
Numai pân "te-a judeca: 
Mi-a! prins-fata la urdici 
I-ai luat trei franci 'de la gât, 
Fira-al mort afurisit, 
Cu măta, care te-a făcut! 
Nu ţi-a fost milă şi pecat, 
Că tot de la mine i-a luat 
Şi i-a luat pe secerat? 
lar Iona Văduva 
I-aY prins fata 'la măcriş, 
l-ai luat vaca din gârlici ; . 
Plâng copiii în bordei, 
Că n'a lapte ?n putinei. 
Ce o să facă val de ei! 
F6ie verde bob lalea 
Şi nimic nu-i mai. dicea
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iio CÂNTECU LUI MINEA 

Lancea ?n gură Y punea „Din botcă din telegary 
Şi din gură aşa-t dicea: : 145 Cum te duce pe doi pari. 
— D'aoleo Saidac Căline, 

CANTECUL LUI MINEA 

(CANTECUL NUNULUI) 

  

Cules de Ch. N. Tapu de la lautarul loniţă Valeanu din Roşiori-de-Vede, 
A se confrunta acestă variantă cu «Nunul mare» pag. 653 din colecţie. 
Idem cu «Bogdan» din colecţiunea D-lui V. “Alexandri, pag. 175—178. 

Din oraș din Bucureşti, 35 Ginerile, Mirili, 
L'ale case mari domneşti, Nalţa cu umeri, | In curte la Stefan Vodă, Lacrămile ?! podidea, 
Sînt căruţe stoborite Dlicea c'a dat de belea, 5 Cu postav verde ?nvălite. Dar naşu-săă c'audia, Coc6nele 'mpodobite, „40 Din guriţă că striga: Tot de nuntă sînt gătite. » -— Taci fine, nu te speria, De: insurat cine se 'nsră ? Naşu-tăi o purta grija. Se îns6ră Minea Vodă Calul că ?1 închinga, 10 Şi "] cunună Iancu Vodă. „Bine "n chingi că'l stringea. Mireasa de unde-o ia ? 45 Odată-că mi-ş răcnea, Din: oraş din Dobrogea, Pe sus porţile sărea, De la Letinu bogat, Și 'şi băga caritili, Ovreiu nebotezat, A Celea cu cocânili - 15 Şi de lege lepădat. o „Iar Letinul 'ăl bogat, Iaca nunta se gătea. 50 Ovreiul nebotezat laca nunta că 'mi pleca, Şi de lege lepădat, Imi pleca de Ja Sâm-Pietru, Nici p'asta nu se lăsa Abia ajungea la Sâm-Miedru. Şi din not întreba: 20 Foiţică de spanac, —, Care este ginerili, C'a fost nuntă cu conac. | 55 Ginerili, Mirili ? Dacă-acolo c'ajungea, Să s'alegă din nuntaşi, La pârtă că 'mi tăbăra, Din nuntaşi Porta "'ncuiată era. Din sichiraşi 25 Dar Letinul cel bogat, -Şi din uegrii țigănaşi ! Ovreiul nebotezat 6o Letinul postavuri că lua Şi de lege lepădat, Şi grămadă le făcea : Dacă porţile 'nzăvora, —Ginerile să al&gă postavurili, Sus în pritvor se urca Pe cum o fi nuntaşu 30 Şi din gură că mi striga : Aşa să % dea postavu ; a are e.ginerili, | „65 D'o fi nuntaşul cu calu piag, Să „ni descule porţili, Să-i dea postav de-l tocat; că age caritili, D'o fi nuntaşu cu calu sur, ea cu cocânili 9 - Să dea postav de cel bun,



CANTECU LUI MINEA - Ii 

Dară naşu-stii ce făcea? 
70 Pe gineri-săii 'ncuraja: 

— lacă, fine, nu te speria, 
-Naşu t&i ţi-o purta grija, 
Rogă-te la D-dei, 
Să trăiască naşu-tăii ! 

75 Și pe cal că 'ncăleca, 
Odată că mi-și sbiera, 
Pe sus postavuri săria 
Şi măre că le toca. 
Pe la nuntaşi le 'mpărția. 

so Pe cum era nuntaşu, 
Aşa "i da şi postavu. 
Dar Letinul cel bogat, 
P'aceia nu s'a lăsat, 
Alt meşteşug mi-a aflat. 

85 Trei fete de Letin mi-aducea, 
“Tot un stat şi tot un chip. 
— Care e ginetili, 
Ginerili, mirili ? 
Să-şi cunâscă mireasa, 

- 90 S'o cunscă şi s'o ia, 
Bage o în ochii mâne-sa! 
Insă naşu se scula 
Şi lua cununia, 
Şi p'o tavă mi-o punea, 

95 La câte şi trei fete mergea, 
Şi din gură le dicea : 
—Vie să 'şi ia cununia 

Care este mireasa, 
Cununa sar cu densa! 

100 Care era mireasa, 
Lacrămile o podidea, 
Coconile că 'mi pripea, 
Imi pripia d'o ?ntohonia, 
Şi 'n carîtă o punea: 

105 Iaca nunta că'mi pleca. 

Imi pleca de la Sân Miedru, 
Abia ajungea la boboteză, 
Tamân când popii boteză, 
Dar Letinul cel bogat, 

110 P'aceia nu sa lăsat: 
Cochinzeri că "mi trimetea, 
La nuntă că 'mi trimetea, 

“Şi cu toţii că juca. 
Lăutari şi trimbiceri, 

115 Ca roua din buruieni. 
Naşu cochinzerii că lua, 
Și 'ntr'o casă că-i băga, 
Câte-un ochi că le scotea, 
Câte-o mână le tăia. 

120 Şi la cat că se ducea, 
Câte-un picior le tăia, 
“Şi cu trel că " lăsa, 
Pe toţi măre că-i slutea 
Şi drumu măre le da.. 

125 Dar Letinu ştia conchinzeri! 
[când venia,; 

"Sus în Cafal se suia, 
Cu ochianu se uita, 
Pe nuntaşi că mi-i vedea. 
— Vai de măiculița mea! 

130 l-am trimes ca fluturii, 
Şi vin ca cerşetorii | 
„Eă le-am dat merticu ras şi 

[afinat, 
EI mi-a trântit merticu cu virf 

[şi îndesat! - 
Dar Letinul ce făcea-? 

135 Otravă 'n ciubuc băga, 
EL vedi că se otrăvia, - 
Şi el frate că muria; 
Mai mult de necaz muria 
In lume se pomenia.



„ CANTECUL LUI MIREA. 

CANTECUL LUI MIREA 

(VARIANTA) 

Audit de Chr. N. Tapu de la lăutarul Gheorghe Porumbescu din Novaci (Gorj). 

In oraş în Bucureşti, 
La cele căşi, mari domneşti, 
Multă mărime se strânge, 
Frum6să masă se 'ntinde. 

5 Chihaiaua târgului, 
Caimacaniil târgului, 
Stâlpii Ţaligradulut. 
Frunduliţă şi-o lalea, 
Câte căruţe 'mi venia 

Io Pe d'o parte îmi jugrăvia, 
Pe de alta 'mi poleia, 
Tot de nuntă se gătia. 
De 'nsurat cin' se 'nsura ? 
Se 'ns6ră Mirea Vodă.. 

15 Şi 'l cunună Radu Vodă 
Mireasa de unde o lua? 
Tot din ţara Letinâscă, 
De la un Letin bogat, 
Savalat, câine spurcat ; 

20 Că de blagă mi-e bogat, 
Și de lege lepădat,. 
Şi de aur și d'argint . 
Şi de miere şi de unt, 
Dulceţa de pe pămînt. 

25 Prunduliţă şi-o lelea, 
Dar nunta când mi-şi pleca ? 
Mi-şi pleca la Sân-Miedru 
ȘI 'mi-ajungea la Sân-Pietru. 
Dar Letinul ăl bogat, 

30 Savalat, câina spurcat, 
El ochianul că'l punea 
Şi nunta că mi-o vedea, | 
Porţile că le. 'ncuia ; 
Lacătile le punea, . 

35 Lacătile 's de argint, 
Cum n'am vEdut de când sînt! 
“Dar Letinul ce 'mi făcea? 
Din guriţa lui striga, 
De-o-dată "mi striga turceşte 

40 D'a doilea letineşte, 
D'a treilea româneşte. 

Dar letinul ce 'mi dicea ? 
— Care 'mi este ginerile, 
Ginerele, mirele ?. : 

45 Să salegă din nuntaşi, 
- Din nuntaşi din călăraşi 
Şi din negrii țigănaşi; 
Ca să 'mi sale porţile, 
Să 'mi tale lacătile 

50 Ca să-i văd puterile ! 
Dar ginerile ce'mi făcea ? 
Ei de grabă c'audia, 
Faţa de pământ punea 
Şi de lături că se da. 

55 Dar naşu săi că striga: 
— Taci, fine, nu te 'ntrista, 
Că-ţi portă naşu grija 

"Și.de tâtă cheltulala. 
"Dar fină-s&ii caudia 

So De grabă se 'nveselia, 
„ — Pe negru ?n chingă '] strân- 

| [gea, 
O-dată .că resuna 
Cu scara stângă 7] tăta 
Şi-o dată că”] repedia, 

63 Porţile că le săria, 
ŞI lacăţile că le tăia. 
Dar Letinul ăl bogat, 
Savalat, câine spurcat, 
Nici p'aia nu s'a lăsat. 

70 Ci frunduliţa şi-o lelea 
Frunduliţă mărgărit, 
Fii pe câte le-cm făcut, 
Pe tâte le-am potrivit ; 
Frunduliță de atlas, 

75 Nu-mat asta mi-a r&mas. 
Dar Letinul ce'mi făcea? 
Nici pe asta nu sa lăsat, 
Nouă buţi C'alăturat ; 

„Buticele mititele 
So Şi mai era pîntre ele 

De câte: cinci-zeci de vedre.
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Dar Letinul ce'mi făcea ? 
Din guriţă că "mi striga ; 
D'odată striga turcește, 

„85 D'a doilea letineşte, 
De-a trei 6ră româneşte : 
— Care este. ginerile, 
Ginerile, mirele ? 
Din nuntaşi să mi se- -alegă, 

"90 Din nuntaşi, 
Din: călăraşi, 

„Ca să'mi sară buţile, 
Să 'mi tale cercurile; 
Să "mi! verse vinurile, 

95 Să 'mbete oştirile, 
Ca să-i v&d puterile ? 
Dar ginerele ce'mi făcea? 
De o parte.că se da, 
Faţa de pămînt punea 

100 Si de lăturică se da. 
Dară naşu ce 'mi dicea 9 
— Taci, fine, nu te *ntrista, 
Că-ţi portă naşu grija 

| Şi t6tă cheltuiala. 
103 Dar ginerile ce făcea? 

De arab' el se veselia 
Și de lături că se da. 
Pe negru n chingă *] strângea, 
Odată că "1 repedia, 

116 .Buţile că le săria, 
Cercurile reteza, 
Vinurile le vărsa, - : 
Mare risipă. făcea. 
Dar Letinul ăl bogat 

115 Sta şi se gândia: 
— Cată f..... mumă-sa, 

- Dară ce-o mal fi şi asta ? 

Frundă verde mărgărit, 
Eu pe câte le-am făcut 

120 Tote le-am potrivit. 
Frundă verde de aclas, 

Numa! asta a rămas 
Vedi Let ,nul ăl bogat, 

Nică p'ata nu s'a lăsat. 

125 Trey fete că'mi scotea, 

D'a lăturea le punea.. 

Cum îi una 'şi alta; 

Cine, d'aci, le cupoşteat - 

„Din guriţa lui striga : 

CANTECU, LUI MIREA. it 

130 . — Care este :ginerile, 
Ginerile, mirele? | 
Din nuntaşi să: mi salegă, 
Din nuntaşi din călăraşi, 

_C'a salegă mireasa ? 
135 lar ginerile Caudia 

Faţa” de pămint punea, 
Dar naşu-săii că striga : 
— Taci, fine, nu te ntrista, 

- Că-ţi portă naşu grija. 
140 Dar ginerele c'audia, 

- De grabă se "nveselta, 
Pe negru 'n chingă strângea 

__Şi-odată că'l repedra 
La portiţă că 'mi mergea; 

145 Odată: că'l repedia 
Şi prin curte că!l plimba, 
La ele că se uita, 

- Se uita ce se.ulta; 
Cine, drac, le cunoştea; 

150 Cum îi una şi alta, 
El de grabă se 'ntrista,.. 
Faţa de pămînt punea 
Şi naşu-săi că striga: 
— Taci, fine, nu te "ntrista, 

155 Că-ţi pârtă naşu grija. 
Rogă-te la. D-dei . 

Să “trăiască nașul tău | 
: Dar naşu-stă ce 'mi făcea? 
Mâna ?n pozinar băga, | 

160 “Tipsii de galbeni umplea 
„Şi prin curte risipea, 

* Din guriţa lui striga: 
» — Care este mireasa 
Să-şi adune risipa, 

“165 Care nv, dracu so fa! 
Dar mireasa ce'mi făcea ?.. 

- Din trei fete s'alegea 
Şi risipa. şi-o aduna 
“Şi "ncăruţă se: punea, - 

170 Drumul la vale că'] lua ! 
+ 

Mar „daţi meseni cu stropitura 
Să- A ude ţiganu gura ;. | 

„>. „Şi "mi mai daţi câte o para, - 
So duc la ţiganca mea, 

175. Să io leg de chiotore,: 
Să mă lase "ntre pic:



114 | CÂNTECUL LUI IENCEA SABIENCEA 

- GANTECUL, LUI IENCEA SABIENCEA. 

Cules de Chr: N. 'Țapu, din gura lăutarului Dumitru Valeanu-Roşiorii-de-Vede, 
A se confrunta cu Jencea Sabiucea din G. Dem Theodorescu pag. 630 sa: şi 

cu Sârb sărac:cu care se asemănă puţin din pag. 105-108, colecț. lui Vasile Alexandri. 
ldem Jencea Sabiencea din colecţia D-lui Burada 179 — 183, idem Encea Sabiencea, 
din colecţia d-lui Vulpian, pag.. 43-49. ” | 

Folie verde a. bobului, 
Pin târgul Odriului - 
Plimbă-mi.-se, i 
“Pârtă-mi-se,. - 

- $ Săai lencea. 
Sabiencea, . 
Cu-o saia. sumesă'n brâu: 
Cu murguleţu de fre, 

„ Se'mplimba ce se'mplimba,. 
10-De'pe cal descăleca, 

La: o -cafenea'mi trăgea. ai 
: Cafeneauă Turcilor, -:. 
Turcilor păgânilor.. .:. 
Şi pe scaun că'mi şedea, - 

"15 Şi-o cafea “mi poruncia. . - 
Unde -Turcii că'i vedea. .. 
Ca câini că se.strângea 
Și din gură că/l întreba: .! 
Băi, Ienceo dumneata 

20 Ce-ai căutat tu p'aicea ?. 
Dar. lencea -că mi-ş striga:.. 
— Turcilor, 

- Păgânilor, -. -. . 
__ Câte feten Ţaligrad, -'-. 
25 Ţaligrad şi Beligrad,  : 
„Şi neveste cu bărbat,:- 

Lui lencea nu i-a scăpat, — 
Pe tâte le-am -s&rutat, 
Câte un bogasin le-am dat,. | 

30 Pe papucel le-am călcat; 
Număi una-mi-a scăpat: - 

„ Stăncuţa-din Beligrad, 
„= Nepoţica. dempărat, .: 

Fată de -Serb bogat. 
35 Unde Turcii Caudia : 

».. Daba, lencla Dumneata, 
Noi de nouă ani ne căsnim . 
Pe Stanca so sărutăm. . 
Inelul să-l luăm. 

40 Dar tu daca eşti vitez, - - 

Tu pe Stanca s'o struţi, - 
Inelul să .ni-l aduci, , 
Cinci pungi de galbeni ți-om da 
Dar dacă n'ot săruta, 

- 45 Inelul nu ni-l vel da, 
Frumos  capu-ţi l'om lua. 
"Unde lencea c'audia, 
„Lut ochii. negri-i lăcrăma, 

__ Afar” din cafenea leşia, 
50 Şi la murgu se ducea, 
„__„ Picioru în scară'l punea. . : 

Mergea murgu 'mbuestrând, 
„_... Şi alde Iancea-tot oftând, 

Când maică-sa "| vedea 
55 la din gură-i dicea: 

— Alei lencio Dumneata 
Eu te-aştept maică ridind - 

„Și tu'mi. vii. maică plângend! 
- — Maică, mătculiţa mea, 

-60 Eă asâră m'am plimbat, 
„Acin târg'n Țarigrad, . 
Pe la cafenea am dat, 
Și mai mult: m'am lăudat: 
Câte fete'n 'Ţaligrad. 

„=: 65:Şi neveste cu bărbat, Si 
Nici una: nu mi:a scăpat,- 

„De. cât Stanca mi-a scăpat, 
„  Stăncuţa din Beligrad 

Nepoţica 'de'mpărat :. = 
„70. Fată de chreştin bogat, 

“ Prinsâre 'cu Turci-am făcut: 
“Că pe Stanca-oi săruta - 

„Și inel i-loi lua... 
„Cinci pungi de galbeni mi-or da 

75. Daca pe' Stanca n'oi săruta, 
* Și inelul "nu: Pot lua 
Frumos capul mi- Por lua. * AUnde măsa c'auqia, 
Lui din gură -că-i dicea : „80 —Alei, Tencio, Dumneata



GANT acu LUL IENGEA- SABINA - iai? 

Rogă-te la Dumnedei, 
Să-ţ -ți trăiască murgul tăi; 
Şi la Maica Precista, 125 Şi mi-o arde trup şi tot] . 

Să trăfască maică-ta, . îi Unde Stanca c'audia 
85 Să te scape de belea ... SI "EI milă "-se făcea, 

Din mâna păgânilor, La picere'n casă 4 aşternea, 
Din cuțitul Turcilor... lencea acolo se culca. 

- Că mi-e focgoru de plop, 
„Şi mi-o. sări, vedi, vr'un foc 

Şi de mână că'l lua - -: "120 Când fu pe la “mied de nâpte, 
Şi'n casă că mi-l băga, - Stanca en sudort de morte, 

9o Frumuşel că mi-l tundea, Da " Când fu vărsatul de dori 
Mustăţile i-le rădea, - E _ Stanca "mi vărsa la sudori. 
De haine mi-l desbrăca ; . - Dar lencea ce mi-ş făcea? 
Femeleşte'l îmbrăca, ou 135 Mâna. dreaptă 10 arunca, 
In ace, E - Inelul din deşt trăgea, | 

95 In spilce îl prindea, Adio că mi-şi lua, - 
O cârpă'n cap îl punea, - Stanca oftând remânea. 
Femeie că mi-l făcea. ! “EL afară că mi-şi Yeşia, 
Şi. din gură căi dicea: . .. 140 Piciorul în scară 'mi punea. 
— Tu maică să mi te duci - Fugea murgul: îimbuestrând, 

100 La portiţa cu trei băşici. . Alde lencea fluferând. 
Şi aşa din gură să dici: Din ploscă tot-vin bând, 

— Stanco,; surăţica.mea, : : "Din pistole slobodind. 
Ea Deschide, soro, uşa, - "145 Când Turcil că my-audia 

Că ei sunt surata ta ! Ca câinii că se strângea. 
103 Dar Stăncuţa ce'mi dicea?  . El în cafeneaiintra, 

Nu'ţi deschid, soro, uşa, . Mâna'n pozinar băga, 
Căci nu eşti surata mea; . Inelul că mi-l scotea | 

“Că ţi-e glasu fomeiesc_ „150 Şi pe .masă că'l trântea.- 
Şi vorbele haiduceşti. *  - '  ' Când Turcii inel vedea, 

110 Dacă eşti surata mea, „Nici un ban nu vrea să-i dea, 
- Bagă capul pe ferestră Şi lencea se necăjia, - 

Şi dă-mi spilce şi -dă- mă ace! „.. Paloş din teacă "mi trăgea 
Unde lencea c'audia, 155 Şei-deci- de Turci mii tăia. 

___ Capul pe ferestră băga, - az Nu mi-l tae cumse taie, 
I1Ş De spilce,:de ace da... _Ci mi-i tae tot fâneşte, . 

Atunci Stanca se scula, a | “TI grămădeşte clăeişte. 
Uşuliţa " de scuta - Foc: din dece părți le da, 

Sin casă că mi-l băga, : „160 Pe murgu că 'ncăleca, . 
Şi pe vatră-i aşternea. Ra La. Stăncuţa că'mi pleca. 

120 lar lencea.ce mi-şi dicea? Pe Stăncuţa mi-o lua, _ 
—Stanco, surăţica. mea,. “ Ra Nuntă ţărănescă 'mi făcea - 

“Nu? mi mai aşternea colea, - „Şi de Turci că mi-o scăpa.



16. __“- GÂNTEGUL LUI COSTEA CIOBANU. 

- GANTECUL, LUI COSTEA. CIOBANU 

Cules de Chr, N. Țapu din gura lăutarului Dumitru Vâleanu din Roşiori-de-Vede+ 
(A se confrunta acest cântec cu Fulga din Colecţia. d-lui: G. Dem. Theodorescu 

pag. 509 sqq.,'şi cu Gealtp Costea pag. 513 din aceiaşi colecţie şi cu varianta Dolca 
- din colecţia lui V. Alexandri, pag. 54-56 E - 

Pe câmpul Tighinii, :..- 40. Mai are, Costea, are . 

Şi pal Tighinuţii, n 2 +.  Pe'doalfa, căţea bătrână;— 
Pe valea Bărăii, . .  -: „„ De bătrână ce era, 
La colțul dumbrăvi”,. .... ! "Dinţii.?n gură nu mal avea; 

5 La târla Costiei,  _-0 Şedea "'nvăluită "ntr'o lână 
„Că mi-a ?ntins perdelele, --. 45 Şi lătra nâptea la lună. 

Pe tâte vălcelele,. ... , Mai .are Costea, are . 
Ca să” fete.oile.. . „.„. Pe Togan, | 
Aşa " fată oile, - a. „Câine d'un an, 

10 Cum sunt: vara; ciupercile. Cu capul ca de cârlan, 
Și are Costea oi mărunte. - „50 Că şedea'el nâptea 'n c..; 
„Câte: pietricele ?n munte; „-  :Şi- păzea nouă stâni, 
Are Costea mieluşei, a Adi mr-e Luni, . 

„.Cât- sunt vara brebenel ; > Mâine. mt-e Marţi, 
15 Are. Costea mieluşele, . : „„- “Pleacă Costea la Galaţi, 

Cât sunt vara viorele.. - . __55 Cu măgarii însămărați, 
Şi mal. are Costea, are “Să ia tăriţe 
D'o miorea, .: .. ae „La-oiţe 

-Nu'mi este n lume ca ea. „Și bolovani . | - 
20 In. trup mi-e.de şepte palme - . . Pe la cârlani, -: 

Şi n cap mie cupatru cârne; ... 60 -Opinci pe la ctobani, - 
"In.verful corniţelor, -.. . minei... i 
Câte o piatră nestimată -:-. - La vătăşei, 
Dă lumină noptea totă,— . - :..-: Cu Fulga ”'n cale se'ntâlnea, 

25. Pe lumina. pietrilor. . „. Bună diua lor că 'şi da: Ducea seama oilor;— :; :. : 63 — Bună diua, nene Costeo! 
Cu lâniţa zugrăvită, .—Mulţumescu-ţi, nene. Fulgo! 
Cu unghiile poleite:;- n Alei, nene Fulg bătrân, „Când simte de -vreme bună, Fu. bărbuţa în e a . - o ii Ă . . : - n 30 Trage oile înpăştiune; . : -- “Turtiă, frate, o! înflămândi, E Când, simte “de vreme rea  ...+ 70 Tu la mine ca.săvii Trage oile n perdea. „î--Şi ca frate că ți-0k da “Tot mai'are. Costea, are „„. Un berbece. de frigare, „Nre-o cinct-deci: de câini bă-. - O-mioră. d'o căldare 

“[trâni,. Brânză dulce din sădilă, „35 Care “mi păzesc pe la stâni;  .. 75 Cascaval'di i - Vre-o cinci-deci: de cățelandri.:. o * Cum sta i Ta von „are păzesc pe:la mandre, * , . Pe mine să nu mă strici. ! “Vre-o cinci-deci de puşlățel. Alei, nene Fulg bătrân, Cari păzesc pe la. odăr: 
.. 

- Lasă-te. de haiducie, -
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80. Xrin “cu minE'n ciobănie! | 
: Căci: mayY bine-o să ne-viel.. 
— Alei, nene Custeo, nene, IE 
Lasă-te de ciobănie, -. . 
Vin! cu. mine'În hatducie,. 

E 85 Că mat .bine'o să ne vie. 
Tar Costeo. că mi-şi .pleca;.” 
Diua bună că-şi lua, | 
“Fulza "n urmă rămânea, a 

E „In “Vale: că'mi cobora, ' 
'9o: Cinci-deci de. haiduci. avea, 

- Haiducii că mi-l vedea : 
- — Alei, nene Fulg bătrân, - 

o Fisa -misţi bărbuţa în c.... 
__*:.-De când. frate tu te-al dus, 
95. - Vinul în ploscă. sa.-acrit. - 
„„ Şi.pâinea sa mucedit. 

„Când mai răă -ne:am. mânia - 
-. Şi. pin cângi că: te-am: lua, 

„.... Giaba de viaţa ta! 
„oo Iar Fulga-că le. striga: 

i „— Nol voinicilor, - 
 Luaţi-vă după mine, . 
La măgura. cea: surpată,. 
Unde:am mai. urlat odată, 

E „105: Alţii ca câtnit să Jătrati 
Alţii ca lupii. să urlaţi, 

"2 Alţii chiote să'mi daţi.. 
: : Câinii „Costi mi- o audi : 

a După: vol s'o "nşirui;-. 
“11o'Ei în“târlă- mI-0k intra, .. 

Por lua-una, moi lua două. 

„Voiii:rupe turmă drept îndoug -.. 
.-. “Tot fruntea berbecilor; - * 

„a Fala negustorilor,.. IE 

““urg Nădejdea, stăpânilor. 
„Câinii Costi c'audia, - : 

După- -el se 'nşiruia 5. .-. 
„.. “Fulga "m urmă rămânea, -. 

i La tarlă :că.se - ducea, . . 

: 720 Iar'd6lfa că mi-l ochia': 

= Vino; vino, Fulg bătrân, 
„Bi-imi-ţi bărbuţa. în c:. 

-Că mai.am: “doui dinți ! n gură, i 

„iz. 2 AYa-am săl:rup în tine |. 
- “125: Pe” dolfa somnu .6 “ura, 

Fulga” n târlă-că intra, . 
“- Turma ?n două mi-o rupea, 

- --Din dărăt că le 'lua. 

E Su „Sin vale le:cobora.:' aa A 

„1.130 Când: voiniciy' le: Vedea, 
“ Unii, frate, că'mi tăia, - 

- Alţi frate” iljupula, 

SE „Alți. focuri că'mi. făcea, | Ni 

Alti neică,: cămi frigea, ae 

  

140 

170 
- "Numai. de dolfa ştiut.. 

135. Alge pâri gură lua, 
_De-şi mai ţinea inima, ! 

la' vedi Fulga cel bătrân, 
"Că şedea piun buşten, 

145 

„Şi rodea d'un ciodălan.: 
Adi. mi-e Luni, 
Mâtne mi:e Marţi; 
„Vine. Costea din Galaţi -- | 

= “Cu măgari. Ansă măraţi, 
Cu bolovani 
Pe lâ- cârlani, * 
Cu opinci pe la clobani, 

= Cu tărîțe 
“La oiţe.- 

„Când Costea acas că vena 
150. Oile la strungă le da, 

Nu venia lăpțile la - măsură, 
Nici brânza la "nchegătură, 

- Zerul frate că" lua : 

155 
Şi pîn cofe că'l punea; . 
“Tot dulăii că”! striga; - 

- Nici dulăii nu se sătura. 
Dar Costea: ce mi-s: făcea? . 
Braţul de sburături umplea, - 

" Toţi câinii sburăturea, 
„160, | 

-. 1: De tref .ork târla o ocolea,.: 
Numai! dolfa remânea ; - 

“ La gura târlil venia 
- “Ba 'din gură că dicea : 

E 2 Nu. mă bate, măi stăpâne; 
„165 Cam slujit la moş: dal 8, 

"Am; stujit-la taycă „tă. 
Vine vremea şi la tine, -: 
Nu mE bate măi stăpâne,! 
Ia-te tu după mine!. - - 
La isvoru rece de mult, 

Unde Costea c'audia, ! 
Cârligu .” n mână că. lua, 

„1... Delfa. "nainte ' mergea. 

„175 Ri 
„+: P'o nare că :şulera, - i 

„„Când.în vale-se uita, 
- Costea oile vedea, .-... 
“Ca câinii la zahana; 

:'180 

De: picior amelinţa, 

Fulga pe buştean şedea. 
„Şi: rodea d'un ciodălan.. . 

_Dolfa când îl. vedea, 
„Din deal. se: repedea.. 

“185 
Şi de vână ba apuca. : 
„Costea că mi-ş striga: 
— “Ţine, Dolfo, acilea, 
“Mare bacşis ţi-oi da; . a 

- Până -Costea:că'mi sosia . -. * 

1 .“Ginel-deci de 'votnici” pleca, . Să
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190 Pini păduri se împrăştia, - 
Numai Fulga rămânea. 

„Costea mâna pe Fulga punea, . 
- * La respântie îl ducea, 

Din guriță 1 judeca: . . 
195 — Bine Fulgo, dumneata 

Ce răii frate -ţi-am stricat, 
De pe mine-m'ai furat ? 
Nu mai furat cum se.fură, - 
N'ai luat una, n'a! luat două, 

„ 

200 Mi-a luat turma drept pin'două, 
Tot fruntea berbecilor, 
Nădejdea stăpânilor. . 
Tu mi-ai furat haiduceşte, 

„.-O să-ţi car e ciobăneşte. 
205. Câte o bncată tăia, 
„- - La răspântie arunca; 

Toţi dulăii că” striga, 
“Nici dulăii nu'l mânca, 

“D'al dracului ce era, 

- “MOGOŞ! VORNICUL 
Cules de Christea N. Țapu, din gura lăutarului Dumitru Vâleanu din Roșiorif. . 

de Vede. . 
A se confrunta. acest cântec cu varian 

țiunea lui V. Alexandri pag. 153 sq. 

La umbră la şepte brad, 
“Unde se cinstesc şapte frați . 

„*: Albi ca nişte "mpăraţi, | 
. „Şi-cu'Mogoş sunt 'cumnaţi. 
5 EX în vorbă ce'şi avea, *_: 

-Pe Stăncuţa o logodta.. 
După cine vrea s'o dea ? 

-- După Mogoş vornicul, - 
| Călare pă: galbenul, . 
___10 Conteş iîmbăterat. : ._ 

-.. Dar pe Stanca că r-o da - 
„Şi-a casă.că mi-o ducea; - 
„Dar cu. Mogoş. prinsâre avea: 

. _— Măi Mogoş dumneata, 
-„15 No! pe Stanca că ţi-o dăm; 

„- „Dar no! prinsâre savem: - 
Să. vie vara de dece ori, «+ . 
Cam în luna lui Cuptor, 
"Căs- mât 'multe sărbători 

20 Mai puţine lucrători ;. .. 
, 

Şi iarna vir.d& cinci oră, —. : 
„Că so. 'ntâmpla d'o fi ger. 
Nu e. bine călător. 
Mogoş tot aşa dicea, .- 

25 Penă pe Stanca o lua. -: 
„Când acasă. mi-o ducea, 
Nou& ani că mi-ş trecea, 
Pe la cumnaţi nu ma! da, 

__. Când împovârnia: pe: dece, . 
30 Eacă: Mogoş se gățeşte,  - 

ta prescurtată Mogoş Vornicul din colec- 

“P'un. cal galben Dobrogen,. 
_ Coâda'i trage pojar verde, 
„la vedi-urma "1 se pierde. 
-“ Când la ei că mi ajungea 
35 'La-umbră la şapte bradi, 

El din gură că'mi striga: 
» — Bună ziua şapte fraţi, 

NE * Şepte fraţi, şepte cumnaţi, 
- Albi ca nişte 'mpăraţi, .. 

„40: Cu. Mogoş sînteţi cumnaţi, 
Cu Stăncuţa sinteţi - fraţi. 
Cei şâpte fraţi se scula, , 

- — Bine Mogoş mi-ai venit, 
„Pe Stanca ce ni-al făcut ?. 

„45—Măi şepte, fraţi şepte cumnaţi 
- Vineşi Stanca pe urmă, - 

Invălită'n. rogojină, . 
“Ca să nu vă fie ruşine, 

- Intr'un car mare moldovenesc; 
50 De: spiţat, mi-este spiţat, 

Numai nu mi-e obădat, 
„Gu doi bot. moldoveneşti,: - 
„Când te uiţi pîn c.... 
“Le:numeri măselele. 

+55 Cer şepte frați când audia 
- “Inima că le-o rănia. . 
"Al mat mare ce-mi făcea ? 

Paloş din teacă'mi trăgea, 
Lui. Mogoş capu să” ia. 

“60 Iar Mogoş fu mai voinic,
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Cu -paloşul lui .prijinea, 
„Pe cumnată-s&u îndărăt îl da, 

lar la masă că'mi şedea, 
lar frate-că mi-l ispitea, 

65 Mogoş tot aşa! spunea. -- 
-.. Cumnată-să&ii cel :mai mic 

Fu slugă la un ispravnic, 
EL fuse mai priceput. 
Fratele: mai mare ce'mi făcea ? 

70 Pe Mogoş de vorbă ţinea, 
Al mic după Mogoş se da, 
Paloşul din teacă scotea, 
Capul lui Mogoşi'tăia 
Şi cât colo el sărea.. 

75 De îngropat unde'l îngropa? - 
Tot la umbra bradilor, 
Cu 'frunda mi-l iînvălia, . 

- Căluşelul %-l'lua, 
'In grajd de platră 71. băga, 

80 Şi mal mult că nu trecea, | 
_O cucie că'mi venia. 
Ce fel de cucie-era? 
Poleită, - a 
Cu aur zugrăvită, . 

85 Cu: postav verde "nvălită, DE 
„Cu dol-spre-dece telegari 
"Negri, nene; ca corbii, 

Supţiri,. frate, ca şerpil - 
-.. Si iuți, frate, ca focu. 

. - 
/ 

go De mânat cinei mâna? . a 
„Mic de mocănaş,-. - 
Cu gluga "ntre spete, 
Cu -băieri de bete, . -: 

- Mâna nu 'se vede. 
Dar în cocie cine era? 

- Vedi Stăncuţa cea frumosă, -- 

-. Suri6ră la şepte fraţi; 

- Albi ca nişte mpăraţi. .  - 

Şi că nene, unde trăgea ? 

“100 Pa umbră la şepte bradi: 

„ — Bună diua şepte fraţi, - 

"Cu Mogoş sînteţi cumnaţi, 

:Şi cu mine sînteţi fraţi. 

_.— Bine Stanco. mi-al. venit. 

"105 Pe Mogoş ce.ai făcut? - 
î— Măi şepte frați, - , 

"Albi ca nişte "'mpă&raţi, - 

“Mogoş mi-a plecăt nainte; 

 P'un.cal galben dobrogean, 

110 Câda” trage pojar verde, 

la vedi urma i-se' pierde, 

Şi Mogoş era cam; beat, 

- Om că calu Pa trântit, — 

"Ort că vol Paţi omorit? - 

115 Unde et.că mi-audia, 

119 

Unul la altul se uita, 
- Semn.la altu că'şi făcea, 
Câte tre! c'o ispitea, .. 
“Stanca tot aşa: spunea. 

120 Dar Stăncuţa ce făcea ? 
La cucie se ducea,  . 
"O. boldeicuţă 'şi-avea,; -. - 
Jos din cucie mi-o :da, 
La ş&pte frați mi-o. ducea. 

„125 Dâra: sângelui afla, - 
Pe sânge că se.lua 
Pen'la grâpă d'o ducea. . 

" Boldeicuţa că scărma,y 
Peste Mogoş că mi-ş da, 

130 Şi Stăncuţa că!l lua, -. 
"- MIl săruta în tăietură, 
”. Parcă! săruta'n gură. 
“Tron 'de ceră că! făcea 

_Şi pe cucie că'l punea, - 

135 La.Domnie. că'mi pleca. . 

. Iar Stăncuţa că striga: 
_. Dar 'qa Stanca pânăn îie,. 

. Să resbescă la Domnie, 
_.. Să vă văd pe tref:legaţi, 
140 Şi pe patru spânzurați. - 

La Domnie. se ducea | 

"Şi din gură -că'mi striga: 
— D6mne,—Măria-ta 

.. “Turci'n ţară mi-a venit. 

145 Pe- mine. m'a vEduvit. 
“Domnu când mi-audia, 
“Un firman că'mi scria, 
[ece -ceauşi că'mi venia, 

»: Toţi Turcii că mi-l strângea, | 

150 La bătaie că-i punea. 

“lar Turcii că mi-ş striga: 
„ —Baca, Baca Ghiaura 

- Cum bate pe drepți, . 
"Să spute vinovaţii. 

155 Unde Domnia audia .- .. 
Pe Turci îl ispitea, 

- "Tureit drept că spunea: - - 
“Dâmne,—Măria ta: a 

N'am tăiat-nol pe Mogoşu 
160 Mogoşu Vornicu, MI 

Ci pe 'Mogoş Va tăiat 
". Al gepte fraţi, 

"Albi ca nişte 'mpăraţi, 
“Cu Stăncuţa et sunt fraţi : 

_165 Şi cu .Mogoş sînt cumnaţi ! - 
„Unde Domnia audia, 
Un ceauş mYaducea, * 

„- La şepte frați că trimetea 
Și. din gură'i poruncea: 

170. —De-i vei găsi la masă,



120 i __“MOGOŞ. VORNICUL. 

Lasă-i să cinescă ; 
De-i vel găsi. culcați,.” 
Frumuşel să mi-i legaţi. 
Unde ceauşu 'pleca -.:: 

175 Ş'acolo că se ducea, 
El la masă -că-i: ăsta, : 
“Firman pe: masă le: trântăa. 
“Unde el: că mi-l vedea. 
Şincepea de-al citea - 

180 Lacrămile'i podidea. . 
Al mai 'mare se scula, 
"Trei catiri că 'mi-aducea, 

" De gălbiori îl- încărca, 
Un plocon la Domnie trimitea, 

185 Domnia când catirii. vedea 
- .. Pe Stanca mi-o sictirea ; 

“Iar Stăncuţa când audia, 
In cucie se punea _- : 
ŞI. din gură că dicea.: 

190 — Dâmne, Măria ta, 
Dar 'da Stanca penă'n ile. 
Să resbescă la 'mpărăţie,. 

„Să te_scâţă din. Domnie!. 
„:Dar Domnia auda, „- 

195 De ea, frate, se: spătmânta.. 
De mână că mi-o. lua, 

.. Şi pe:scaun .mi-o poftia: | 
— Star. Stăncuţo. tu. acilea. 

| Stanca-..pe scaun stetea, , 
200 Domnia 'ce:mii făcea ?,, 

Trei. ceauşi că'mi. chema 
"Şi la ei că”! trimetea --. 

“ Şi din gură -le poruncea: 
a — De aţi găsi: culcaţi 

"205 Să mi-l aduceţi legaţi 

Pe câte şepte legaţi.  - 
„Şi cYauşu' când pleca, 
_EL acolo 'c'ajungea, 

" Firman “pe. masă trântia. 
„210 Când ăl mare că! citea, 

„Trei catâri că mal aducea - 
De gălbiori îi încărca, - 
La. ciâuşi căi dăruia, | 
Să nu-I. ma! ducă legaţi, : 

| 215 Să dică că's vinovaţi... . 
Când ef'că sapropia, - -. 

- Stanca în gura: mare striga - 
— Dar da Stanca :pânEn n fie. 

- Să vestesc la 'mpărăţie, 
220 Să vă&'văd pe trei legaţi, 

„Şi pe -patru..spinzuraţi. : 
„Unde Domnia audia 

Pe câte. trei mi-i. lega” 
Şi pe patru-i Mândra, 

| 25 Cheful Stancii că-i făcea, 
Şi .pe Mogoş îl îngropa, 

“La umbra cu şepte bradi,: 
“Unde beaii cei şepte fraţi, 
Albi ca nişte 'mpărați; 

o 230.:Şi cu Mogoş sînt cumnaţi. . * | 
_EX cu -vadra .se cinstea, . 
Vadra 'Țaligradului: - 
= Măsura Impăratului, 

Mă- plătit cu. cântecul . | 
. 255 Ca: lupul cu urletu, 

" Când venătoru'l goneşte, 
Dă pielea şi se „plăteşte. : 
Si mai dați cu picătura, 
Să- -Şi ude țiganu. gura.
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“MO Goş „vonnicuL 

-. Augit de Chr. N; “Tapu, de la nutarul Ioniţă Nicolae” din Roşiofi (Teleorman) 

"Ia. umbră la septe bradi; 
Unde:se cinstesce gepte ia, 

--. Albi ca -nişte împăraţi,. 

ui
 

Cu Stăncuţa că“ sînt. fraţi - - 
Şi 'cu. Mogoş sînt cumnaţi ; 
Dar în vorbă ce-şi avea? a e 
Tot pe. Stanca o logodia.— 
După cine'că mi-o da? 

10 

„După: Mogoş vornicul . - . a 
Vestitu, vitezu,.. - | 
C'ala e fecior de: domn, . a 
N'are frică de om. 

„ Dară eă.ce mi-ŞI. “făcea? -- 

"- Cu: Mogoş ei că. vorbia : 

15 — Alei, Mogoş dumneata, 

No'.pe Stanca: să ţi-o dăm, N ă 

“De bogată, de.avută. 

"20 

„II. stă: pieptul: clăbuşit - 

"De aur.şi de argint, 
De n'am ve&dut de când sint! 

“Noi pe Stanca să ţi-o :dăm ;.. 

 Dar'.nol. prinsore să-avem 
Să 'vii vara de cinci ori 

„Că-s mat multe sărbători; 

:Şi iarna de.trei ori, 

Că's mat multe. lucrători, 

- Şi s'o întempla .4'o. fi. ger, 

a. Aşa: prinsore. făcea. 
so 

Nu e'bine.: călător. 

Dară .Mogoş ce făcea ? 

"EL pe Stanca c'o.lua. - 

___ Şi acasă că mi-şi pleca... E 

* -. Nouă ani că mi-ş trecea, 

" Pe.la cumnaţi . nu mai. da; - 

Când povârnea pe dece, ... “ 

laca. Mogoş se: găteşte - . 
P'un cal galben “dobrogean,. . . _ 

- -. Coga-l” trage. -pojar verde,. 

Ii 1 40 Si 
- Urmele i -se pierde. - o 

“Mogoşcă mi-și pleca a 

e el; frate se „măgea. 

i 

| - La umbră la. septe bradi, 
„-- Unde se cinstea, şepte frați. 
-— Bună diua şepte: fraţi, ” 
Albi ca nişte împ&raţi, 

..Cu Stăncuţa sînteți. frați - 
i cu mine sunteţi cumnaţi. . 

— Mulţumescu-ţi. dumitale, 
| Ca la. un cumnat maj. mare | - 

5O. Să sculă fratele ăl may mare: 
_„. — Bine Mogoş ai venit, 
"Pe Stăncuţa, nu ni-o aduci? 
„— Nine şi Stanca! pe urmă, 

.-- “Iavăluită ?n rogojină, 

"55 Să nu vă fie ruşine; 
" Întrun car mare. mocănesc,, 

„. Nalt. în drig, mărunt în 'râte 
- : Cudoi boi: moldoveneşti, i 

Lungi de cârne, 
Ciungi. de code, 

“Unde” te uiţi prin cp....le 
“Le numeri. măselile.. 
De trei ori că'l ispite, 

Si i -Mogoş. tot aşa spunea, 
De-al dracului ce eral 
Fratele mai mare ce făcea t 

_ Paloş din teacă. scotea”. 

-F ratele 

: “Şi pe Mogoş: Pamelinţa: 
„=. 2: : Mogoş fuse mai voinic, . 
70 Pe sub; ;paloş s'a: pitit... 

Și cu-al lui la prijinit. — 
cel mat mic-se scula 

„3. Şi ?n cârciumă că-l băga, 
ui 5 Ş, O oca de. spirit. că-y da. 

i pe Mogoş îl îmbăta, 
- Paloş din teacă scotea 
“Şi pe Mogoş.îl tăia: — 

: Unde. frate că] ducea,: 2 
La umbră la. şepte brâdi, 
Unde. se cinstesc şepte. fraţi ; 

, «ȘI acolo că! îngropa: 
„ie cu „lungă. il invălia..
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Nici mai mult că nu trecea, 
- Iaca Stanca şi sosia. E 

85 Nu venia' cum ii-spunea, - 
“Şi Stanca că mi-ş venia 

Intr'o cucie zugrăvită, 
- Mult mi-€ poleită, - 

Cu potintele de aur, - 
- “go Cu cruciuliţe-de argint, 

Care n'am :vădut de când sînt! . 
„Şi bună diua le da:: 

— Bună diua şepte fraţi, . | 
Că cu.mine sînteţi fraţi, - - 

95 Şi cu Mogoş sunteţi cumnaţi. 
— Mulţumescu-ţi dumitale, 
Ca.la o soră mai mare! - 

Bine Stanco, cal venit, - 
-.. Pe Mogoş nu mi-l aduci? 

» 100 — Mogoş mi-a plecat înainte 
P'un cal galben neinvăţat, 
Cu conteşu imbăierat, 
Şi Mogoş era cam beat," 
Ori că calul Va trântit,. | 

105 Ori că voi laţi omorit? '.. 
__ Dar Stăncuţa ce făcea? - 

- : O boldeicuţă şi-avea, 
De ştia, de -mi-ş vorbia. 
Boldeicuţa: c'o lua, - 

“110 Jos din trăsură c'o da. 
- > Boldeicuţa ce făcea? . 

„. -- Urma sîngelui că lua, - -. 
- Peste Mogoş că mi-ş da. * -- 

A Şi Stanca,ce mi-s făcea? - 
„115 La-Mogoş că:se ducea . 

"Si de mână că mi-l lua, 
Capul la spate-i cădea; 

Il săruta: în tăletură, - 
Parcă '1 săruta “n gură! — - 

120 — Dar da Stanca pânăn fie, 
- „Să vă vădreii la Domnie, -.- 

Să vă văd pe trei legaţi . 
Şi: pe patru spinzuraţi. |, 

125 In cucie:se punea, 
„ La Domnie se: ducea 

"Şi din gură că dicea:: 
— Domnule, . Măria-ta, . 

Dar Stăncuţa ce'mi făcea 2. - 

NE Turcii: "n ţară că mi-a dat... 
130 'De m'a ars şi rn'a prădat, 

Pe Mogoş mi Va tăiat, - 
Pe mine:m'a văduvit, - 
Copilaşi mi-a sărăcit! 
Și Domnia -şi-audia 

135. La ceauş'că poruncta : -- 
— Măr, ceâuș tu mi-eşti ră, | 
De când tu mi-al ceauşit, 

Nici o slujbă mai făcut, 
.- Dar pe-asta ca s'o faci! 

140 Firmanul în mână că-i da 
„Şi din gură-i spunea: 
"— Dacă la masă-l afia,. 
- Să-i laşi pân€ ori cina, 
Că şi ei ori fi ceva! 

145 Dar ceauşu ce făcea ? 
Firman în mână le da, . 
Dar ei, frate, ce făcea? 
Firmanul că'l citia 
Lacrimilex podidia, | 

150 Că le-a scurtat viaţa ! — 
EI de frică ce făcea ? - 

* Un catir-că mi-ş lua - 
„Şi de bani îl împovăra, 

La Domnie: că pleca, 
_155. Domniei ca: să-l dea. 

Dacă-la Domnie venia, 
Ei banii că-i aducea. 
Domnia. baniă că lua - 
Şi pe Stanca-o sictirea, 

160 Jos din case o'sictirea. 
“Dar Stanca ce mi-ş făcea ? 

— D'o-da Stanca pânăn ie 
Să răsbescă la 'mpărăţie, 
Să te scâță din Domnie. 

a „165 Dar domnia ce făcea ? 
„Sta niţel şi se gândia, 

__- Și pe Stanca co chema, 
Indărăt c'o.aducea,! 
Şi pe Stanca co întreba. 

170 Stanca tot aşa spunea : 
„— Turcii în ţară C'a intrat 
Şi ma ars şi.m'a prădat 
Și pe Mogoş-l'ă tăiat. 

-. Domnia aşa 'audia,  : 
"175 - Toţi Turcii-i aducea, 

La falangă că-i punea. - 
Doi turci bătrâni s'alegea ; 
Şi la Domnie vorbia: | 
— Baca, baca, Gheaurea, . 

-180 Domnule, Măria-ta. - 
Că baţi pe drepți, 

>. Să'spule -vinovaţii, . - 
.. Că pe Mogoş Va tăiat 

Şepte frați. d'ai Stanchii. 
„185 Domnia aşa -audia,:. - 

„ Drumul Turcilor le da, 
Pe fraţii Stanchi îi lua, 

„Pe cel patru îi spinzura 
„Si pe trei că mii lega, 

190 Chefu Stanchi că. făcea. 
l-a murit, nu se mal vede 

Lumile nu li se perde -
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Şi a plătit la lăutari 
De.l'a scris la sărindari, 

195 Să'l spuie la dile mari. 

ME 'mchinai cu cântecul, 

123 

"Ca lupul cu urletul: 
"Cât trăieşte lipoveneşte, 
Dacă puşca '] dobândeşte, 

200 Dă pielea şi:se plăteşte | 

MOGOŞ VORNICUL 
(VARIANTA) - 

  

Cules de Ch; N. Ţapu din gura lautarului Ioniţa Valeanu, Roșiori-de-Vede. | 

Departe, vere, .departe, 
__ Departe dar nu prea forte, . 
-. La umbra de şepte brad, 
Und! se cinstesc şepte fraţi, 

5 Albi ca nişte 'mpărați, 
Şi cu Mogoş sînt cumnatţi, 
Mare masă -mi-este ?ntinsă, 

--De şepte frați mi-e coprinsă. 
Ei pe Mogoş adăsta, - 

Io lacă-Mogoş că susia, . 
Cam cu chef că mi-şi. venia, E 
La ei că se ploconia. 

“EX, măre, nu-i mulțumia, 
Şi din gură că-i striga : 

15 — Alei. Mogoş. Vornice, .:. 

“Tu, măre, că ni-ai venit, : 

“Pe Stăncuţa nu ni-o aduci, 

C'aşa prinsâre ni-ai dat, 

Când pe Stanca noi ţi-am dat, *- 

20 S'o.-aduci vara de cinci ori,. 

__Că's.mai multe: serbători; - 

„Şi iarna de trel or, . - 

-"Că's mai multe. lucrători. 

- Dar. Mogoş ce: mi-şi făcea ? - - 

25.E1 nici habar că n'avea... . 

- Grăi fratele-ăl mai mare: - 

— Ori la puşti să'l împuşcăm, 

“Ori cu sabia să'l tălem? - 
Grăi fratele-ăl mai mic, 

"30. Că-i, mat rhic şi mal voinic” . - 
- Şi la minte. priceput. - 

Paloş din teacă scotea, 

“Capu lui Mogoş tăia 
Şi,. măre,.că/l îngropa. 

5 Dacă, măre, îl îngropa, 

-Iacă.Stăncuţa..sosia,, .. - - 

| - “Bună diua că,le da: 

45 

„+65 

— Bună diua şepte fraţi, - . 
Cu. mine sinteţi, vot, frați, 
Si cu Mogoş sînteţi cumnaţi. 
Pe Mogoş ce l'aţi făcut? 

Ea, măre, că mi-şi umbla, 
Pe dâra sângelui. mergea, 

-. Si, măre, că'l desgropa. 
]l săruta ?n tăietură, 

- Parcă "1 săruta în gură: 
—-Cum pe Mogoş laţi tăiat, 

Că era, frate. cam. beat ?. 
Ea.mi se-jelea, 

50 Cu "palmele se 
_*Şi din gură le spunea: 
„..— Do da Stanca pâne 'n ile, 

_ - Ca-să. mă duc la Domnie, . 

„Să vă văd pe trei legaţi, 
_55 Si pe patru spânzurați! . 

Stanca, măre, că'mi pleca, 
“Pe Mogoş că mi-l lua, 

Şi la tron că'l aşeda, 
„In trăsură că'l punea, 
La Domnie că mergea. 
La Domnie '1.arăta, 
Şi pe fraţi învinula. - 
Domnia ce mi-şi făcea? 

- La el frate trimetea, . 
Pe câte şepte-i aducea, 
Şi. pe trei că mi-l lega,. . 

“În puşcărie că-i băga. - 
Pe patru că-i. spânzura. 
Stăncuţa că'mi remânea, 
La -un: dughian se ducea, 

“Şi acolo că mi-şi plângea, 
Totă n6ptea.se jelea, 

_Şi văduvă remânea, -. 
- Acasă „că se ducea, ... 

40 

bătea, 

„60 

70
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n STAN DIN BARAGAN 
e VARIANTA) 

Cules de Chr. N: Ţapu din gura lautarului. Stancu Ion din Cucueţi (Teleorman). Ă 
- . Acest cântec este o variantă prescurtată a celui întitulat «Juganii» din Colecţia 

- dlui G. Dem. Theodorescu pag. 688 sq.. - e . . : 

Departe, vere, departe,:  -:.: . 40 In dosu furci se da 
„Nici departe,. nici aprâpe, -:: .  Şi-puţin mi-l scârţia,.--. 

„Tocmai calea jumătate, . . . _ Pen cârlăiorii venita. 
La mijlocu: câmpului, - Apă, neică, că mi-şi bea, ..... 

"5 La puţu porumbului, .:.: . Pe lângă 'sghiab se juca,. 
Unde fir de iarbă nue, - ...- „45 Pină 'narcane că da. -..-. 
“Numai dalbă colelie,.  :: .: : Când ei- prinşi că: se vedea, „Cine, nelcă, că: "mi mergea.? :  . - Odată că se uzmia, -. 
Să vedi, Stan din-Bărăgan.. .. : . Furcă din pămînt .scotea, 

“IO Dar el, neică,- cemt-făcea?. . Unde furca -se'trântia, : . 
„Peste câmp că se uita, ... ..50"Gr6pă de border:făcea ; . -: „2. Frei cârlălori:năzăria, .-: Și unde ciutura cădea, - „Trei cârlători gălbioră,  : Gropi de grâi mi se săpa, .. . >... Pe spinare negrişori, - „us - Dar Stolan ce-mi-şi făcea ? 15 Şi'de-nare, ..:.. „im. De necaz,.frate, ce avea  . O strânare, ... . iii +55 Barba albă “ŞI jumulla, ” | Şi 'mbuestru ?n fugă mare. -. -* . Mustăţă roşii că-ş:rupea. . -.. "EL neică-ce. mi-şi făcea ? au. î Un Cârlan W'se'opria,.. + Indărăt 'că'se 'ntorcea.. '.... -: „La salcia cocoşată, .. | 20 Şi lua câsa şi gresia. . . .-.- ” „Unde s'a mat -umbrit odată. ! - -- Şi 'ndărăt mi.se ducea. . ,. "60 Dară Stan că mitafla . o + Şi de cosă s'apuca. - „1 Şi pin terg-că se plimba ; Dar. el, neică, ce'mi.cosia? . : .  : Lua trei traisty şi trei căpestre; Tot secară, - . .- > un. Tot căpestre de bumbac - - 25 Cu negară.. :-. - i „i “Cumişade la jugâni drag. . Tocmai o vară costa. * 2 65 El la er'că se:trăgea; . Şi de: arcan S'apuca. | a Căpestre *n cap le-aseda.. | Impletitura dintr'o vară :.... „- Paloş de la brâu scotea, . -... 2  -  muriră-copiă de fomet: o e: Arcanele le tăia. 30+ Când arcanul că] sfârşia,.. -. - P'ăl maY mare încălăca .... îi "La spinare că-l lua. -:.... „70 Şi unde, neteă, mi-șt. mergeal Și-unde, neică, mi-l trăgea ?. “Colea n -terg la -Nâjloveţi, Se a puţu lui Ciorăptel,: au Unbse'vînd" cârlani” cu preţ.. -  Ciorăpiel ălivolnicel, .  ..- i : Când'cârlânit sforăia .. .. "35 La stupina: cea; betrână, i Din - picere Ssvăpăia i „..„ Care e'aprâpe: de fântână. - 75 Cocâne. se spătmânta, . . Sghiabu de apă-l-umplea: - > Ape.'că 'se turbura IE Și arcane.:mi-aşeda,.: * „i Livedi verat că: să "ncurca e furcă mi-le lega, „îi "Munţii se cutremura, 

DE Sea N
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Până Turcil că 'mi sosia, 
8o Cât cerea atâta da, 

Opt sute de lei că-i da 
Şi 'ndărăt mi se 'ntorcea. 
Și cu cin' că se 'ntâlnia? 

„Vedi cu Stan din Piersica, 
35 Omul cel de nimica, - 

_Călare pe galbina. 
“Din guriţă So mi striga : 
— Măi, unchiule Stane, 

“Tu frate nu mi-ar. vedut - 
go Trei cârlăiori gălbiori, 
” - Pe spinare negrişori ? 

"Dar el frate ce " dicea 2: 
„— Măi, nepote Stane, 
Aseară pe la o.vreme ..: 

95 Colea 'n târg la Nâjloveţi,: 
Und” se-.vind cârlani cu preţ, 
Trei cârlani a rinchezat, 

„„ Cocâne s'a spăimântat. 
"Dacă este vorba „aşa, 

- zoo 'Adu pe galbina "ncoa. 
După ea descăleca . 

- Şi Stan frate ''ncăleca. 
Si unde neică mio trăgea ? 
Tocmat 'n târg la. Cladova, 

105 Und'se vinde galbina.: 
Când galbina mi-ajungea, 
Odată că'mt sforăia, . -- 
Cura Turcii ca bura. 
Cât .cerea, atâta da, 

110 Cinci. sute de lei .că'mi lua, 

Stan în pungă le băga - 
Şi ?ndărăt mi se 'ntorcea. 

*- Când de Stan s'apropia 
| Şi căciula: o lepăda. - 

115 Din guriţă că: striga : ca 

  

— Măi, nepâte Stane, . 
- Wa fost galbena a ta, 
„Ci ţi-a fost, vedi de furat 
Şi ?n târg frate ma apucat, 

120 Cinci galbeni din pung'am dat, 
Şi căciulița din cap, 
Ce-am păţit până-am scăpat, 
Dacă vedea Stan aşa, 
Mâna 'n pungă c'o băga, 

125 Cinci, galbeni că scotea 
Şi *ndărăt că % înturna. 

_* Diua bună că'şi lua 
- Acasă că se ducea. 
Dar nevasta-l întreba: 

130 — Pe galbena n'ai găsit, 
„Pe galbena. ce al. făcut? 

— Ei, nevastă, m'am întâlnit 
Cu unchiu Stan, | 
Şi pe galbena '-ăm dat. 

135 Şi el, frate, că s'a dus, 
cea 'nterg-la Nâjloveţi, | 
Und'se vind cârlani cu preţ; 
Şi ?n târg că l'a apucat, 

„Cinci galbent din punga dat 
140 Şi căciuliţa din cap. 

„Indărăt "i-am întornat, 
Dar. nevasta ce-l dicea 2 

„_— Asta nu-e minciuna, 
Că .eşti Stan din Piersica, 

145 Omu cel de nimica ! 
Dar nevasta ce'mi făcea ? 

":  Tâtă n6ptea bombănia, - 
Pîn' cârlanu-i aducea, 
Cam aşa pe supt, nimiez, . - 

150 Îmi sosia şi galbina,. 
„Cu toţi .mânjii după ea; 
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- MIZIE CRAI. 
  

Audit de Chr, N. Ţapu de ia lautarul Ioniţă Valeanu din Roşiorii-de-Vede. 

- Frunză verde de susat, 
“In casă la Mizil. Crai, 
Mare masă mj-este 'ntinsă,: . . 
De mulţi boieri mi-e cuprinsă. 

„„.5 FOle verde bub năut, 
“De când mă-sa l'a făcut, 

Fii din trup nu i-a născut,. 
Făr' de trei pietre de fete, 
Frumuşel încondetete.: 

10 Dar pe nume cum 'le chiamă ? 
Una o chiamă. Stăncuţa, -.: 
P'a mijlocie: Rada, . ..--- 
Şi a mai mică Mizilca;  -" 
Din oraş din Taligraa, . 

15 De la cinstitu 'mpărat, - 
„ Mândră carte că”! venia,. 
„Să dea fiă din trupul lui, 

Să slujască 'mpă&ratului,. -. - 
“In pârta “Ţaligradului.  - 

20 El cartea că mo citia, 
Lacrâmile "1 podidia, 
Şi prin'sală se plimba... | 
Fata mare că-l vedea, - 

Şi din gură "] întreba: * 
25 — D'alei taică, dragă taică, | 

De ce plângi, te tânguteşti ? 
Foiţică de năut, : 
Unde pe noi ne-a! crescut, 
D'aia tu te-ai necăjit ? 

_30 Dar tat-săi că-mi-i grăia : 
— D'alei talcă,. fata taichii,! 
Stătuşi, tacă; m& 'ntrebaşi, | | 
Mai cu dreptul spuheţi-aş, 
Să'mi put mâtnele în piept, 

35 Să-ţi sput cuvîntul cu drept. _ 
Mie taică: mi-a sosit, | 

„ “Firman de la "mpărăţie, — .. 
Carte albă, -slovă neagră ! — 

__Să dati fiii din trupul mei, 
40 Să slujască "'mpăratului, * 

“În porta Ţaligradului, - 
— Taică, taică, dragă taică, 
Dă'mi cal bun de călărie... J 

„Şi haine de premenelă 
45 Și bani albi de cheltuială, 

- Ca eu taică să mă duc, 
Să slujesc la Impăratul, 
În pârta Ţaligradului. 
Ea măre că se gătia, 

50 Voiniceşte se 'mbrăca, . * 
- Și la cap că'se tundea, 

Şi pe cal că: "'ncăleca,  . 
Și la împ&ratu mergea. 
Imp&ratu c'o vedea, 

55 EI, vedi, nu mi-o cunoştia: 
Dacă, măre, n'o cunoştea, 
Dar Domnița că-i dicea!: 

„_— Ceasta o să fie fămete. 
_ - “impăratul nu credea, - 

60 Dar Domnița ce'mi făcea ? 
Un bâlci, mare, că făcea, 

“Şi pe ea că mi-o ?ncerca; 
Toţi: soldaţii că-i strîngea, 
Şi, măre, le poruncia, 

„65 Furci, măre, că mi-aducea, - 
"Şi de puşti tot aşa. 
: Ea cu soldaţii se plimba, 
Impăratu cu domniţa privea ; 
Ea, măre, că se plimba, 

70 Cei alţi cu puştile umbla,. 
Ea la furci. c'alerga. 
Dar Domnița că rîdea, 

- Şi din gură că dicea: 
— Nu ţi-am spus că este aşa ? 

"75 ŞI pe ea că-'mi-o afla, .. 
Și la piept că. mi-o căta, 
Ţiţele că mi-i vedea, 
Şi acasă c'o trimitea. 
Dar Mizilcuţa. se scula, . _:::8o Si la tat-săii se ducea, 
Şi din gură că-I grăia: 7 Dalel taică, dragul taichi, „ Calul tăi de la tinereţe, | | Care-a ajuns.la bătrâneţe, 85 Să mi-l dai, tu taică, mie. „. Hainele -de la tinereţe, -
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Care aii ajuns la bătra e 
„Să mi le ip tu mie. nețe, i Baco femele, 
„Dacă ea că se gătia, - | pn 

90 Se gătea si mist pleca. 135 sase â voinic, 
Vedi, la un cap de pod . Boldeke Su ea în sus, Lu 2 i o Acicuţa audia, 

pul în cale "i eşia, - La Mizil ă 
Ea mâna pe armâ punea, Si din : Ea ti Al 
Și pe lup că mi-l plesnia, Ea o &a ă chta 

95 Şi de drum că-şicăuta; 140 Bine i e ră o pui 
La Impăratu că-şi mergea. o Mai d te arunce 
Când împăratu o vedea, Pe to EI cea că 

„Bomniţa nu se "ncredea ; - Teimaeacl întreba, 
a o boldeică 'şi avea , s ” 

100 De ştia de mi-şi vorbia, 145 E ce aa; 
oldeica .tâte.i spunea. Ț , , 

“Dar Domnița cerdicea i PO = cand acasă mi mergea a . i p&ratul mare halai îi făcea, 
S'o culcăm cu patru inşi, EI, vedi, dă mi-o 

Dacă-o fi, măre, femeie, Dacă,. măre, o petrecea, 
105 Stoldurile le are mari. : „1so Ea'n .vapor 'că & unea 

Boldeica mi-audia, o * Sai! e mal sedea e 
La Mizilca se ducea, . a Ea, măre se desbrăca 
Şi ei, măre, că-i spunea. | ŞI țiţile le :scotea. 

Ea, măre, unde se culca, Şi toţi măre c'o vedea, 

110 Gropă, mare, că-şi făcea „155 Şi toţi că se-necăjia.. 

Și şoldul. că]. îngropa, -. „  Cată, fi, mumăta 

Tocmai cu ăia venia.. „- Un „cap de femeie pe not. să 

Domnitorul măsură le lua, ” „ [ne stăpânească ! - 

Tot una că mi-şi venia. . “Ei, măre, că'mi poruncia 

115 Dar Imp&ratu ce dicea? -. -- Vaporul. de mi-l opria, - 

—AY la bâlci să-i plimbă, 160 Până Impăratu venia ” 

Dac'o .fi. femeie, . | Şi la ea că mi-şi intra, 

Ea alergă la furci ș. - ; iţele că mi-i vedea. 

Dacă ofâvotnic,.. "Şi de mână c'o lua -: 

120 Alergă la puscă. -. "Şi din gură că. dicea: 

| Toţi. soldaţii se plimba, „0165 —Atdi, fată, să trăreşti | 

- Ea la pusci că mi: -alerga,.: - - Când vaporul că'mi „pleca 

_Mâna pe puşcă - punea;. . . a “Toţi drumu la puşti că da. 

Le soldaţi muştra făcea... . _ Acasă că se ducea; --.. . 

125 “Domnița se minună, . _ Mizil Crai că mi-o vedea, 

Şepte ani că mi-şi slujia, 170 În guriţă c'o săruta . 

-Nimenea n'o cunoştea, Şi din gură că-l dicea: 

„ Ghinărar că.mi-o punea. i — D'alel tacă, draga talchil, 
„Tu af făcut totă slujba, 

Dacă slujba isprăvia, a. 
Tu. să mănânci starea mea ! 

130 Imp&ratu o încerca, .. 

La işitore o trimitea, ri



MIZIL CRAI: 

„MIZIL CRAI- 
„.* VARIANTA, 

„. Fâfe-verde 'de Susal,; | 
In. curte la Mizil! Crai,: . ; 
Mare masă mi-este întinsă, 
De mulţi boteri mi-e coprinsă. . : 

5 Dar la masă cine-mi şade ? 
Şade Domnul Mizil Crai Dom- 

- - . 2, . , 2 ” [nul 

Cu d'alb palme 'n obraz .: 
„> Şi cu'cbtele pe masă. 

El din 'masă că 'nchina, : 
10 Mare -firman că-l pica, - 
__” Firman de la Impărăţie, ” ... 

Carte 'albă, slovă neagră, .. - 
„Să dea -fiii din trupul lu, 
EI frate ca 'să slujască --- 

15 Porţilor, .. :- = 
Cetăţilor, a 
Inaintea Impăratuluj, 

- In porta “Ţaligradului, . 
El de la tinereţe, -..-.: 

Fiu din trup că n'a.făcut. - 
Făr' că ce mi-a făcut? 
Trei pietre de fete, . 
rumuşele 'ricondicte, .. : 

25 Dar pe nume cum le chiamă? | 
„A mare Delidarda, ..-.: 
"A mijlocie Rada, .-: ..:. 

Şi-a ma! mică “Mizilca, — 
„Numele tătină-săă. 

30 Dar Mizil Crai ce: "mi făcea CĂ îi 
„Intra 'n casă tot rîdând, 

" Cheful mesi! tot făcând, . | 
„ŞI afară lăcrămând, . - - 

„.. Faţa albă sgâriind, . -- 
35. Barba neagră jumulind - 

Şi la pămint grămădind. - 
„Lui seama cine-i băga? 

Fata mare că'l vedea, 
„Anume Delidarda, - 

75 

  

45 

Audit de Chr. N. api de la lautarul Costea Gheorghe din Sacent— Teleorman 

— A-ba, taică dumneata, 
De ce intri în casă ţot ridend, 
Cheful mesit tot făcând? 
Eşi afară lăcrămând, 
“Faţa albă sgâriind, 
Barba neagră jumulind? . 

- Şi la pâmânt grămădind ? 

50 

Dar el din gură dicea : 
— D'alei, taică, fata: mea, 
Ce făcuşi de mă 'ntrebaşi? . 
Mal cu dreptu spune-(i-aş; 

Să "mi pur mâinele 'n piept, 
„Ca să-ți daă cuvintu drept! 

55 
“De când maica m'a făcut,:. 
Trup din trup că n'am facut, 

„Mie, 'taică, mi-a picat, 
- Firman de la 'mpărăţie, - 

„ Carte albă, slovă neagră,: 

| „60 
„20 Pân'la d'alba-i bătrâneţe:. “-* -.. 

„65 

Să dai fii dim trupu mei, 
EI taică ca să slujească 
Porţilor, 
Cetăţilor, - - 
Inaintea: 'mp&ratului, 
In-pârta 'Ţaligradului. - 
Ei de la tinereţe, 

„Pen'la d'alba'mi bătrâneţe, 
„- Fiă din' trup că n'am făcut. 

Fără cât ce.mi-am făcut? . 
- Pe VOI. trei. pietre de fete, - 70 Frumuşele "ncondelete,- 

1 pe anume cum vă chiamă? 
Pe tine “Delidarda, . 
Pe-a mijlocie Rada 

Şi p'a .mică “Mizilca. 
Ea din gură că dicea : | — Măi, taică,. nu purta. grija, 

de mine e: purtată ; 
„- Să mă duci la bărbier, 
Să mă tundi” cerchezeşte, : | num „i 80.8 _40 Și din gură că-i dicea Ci i 

ă'mi laşi chica. dehieşte, - | „Sămi dai cal de călărie,
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Şi haine de vineţie 
- Şi bani albi de cheltuială 

„85 
Și cămăși de premenclă ; 
Sa slujesc porților, 

Porţilor, .. IE 
Cetăţilor, 

! Inaintea Impratului, - 

go: 

95 

100 

— REmâl, 

In porta Țaligradulu”. 
Dar Mizil Crai cemy făcea? 
Pe ea la bărbier. c'o ducea. 
Și frumos mi-o tundea, : 
Şi- -o.tundea cerchezeşte : 

“Şi "I lăsa chică delieste: | 
li da cal de călărie 
Şi haine de voinicie; 
II da bani de cheltuială, 
Şi cămăși de premenieală. . 
lia pe cal că'ncăleca, : 
Iiua bună că'şi.lua : 

taăcă, “sănătos 
Ca un busuioc verde frumos |. 

105 

115 

— Du-te, taică sănătoasă 
Ca-o garoafă frumoasă |! 
Delidarda că'ny pleca, . 
Tat-s&i dupe ea se lua, 
„Şi înaintea ei că ieşia, 
La capul, podului că sta; - 
Acolo cl se făcea 
Un urs mare 

"Cu gura căscată, 
Cu limba p'o falcă. -_. 
Delidarda când vedea, 
Indată se spăimânta 
Şi acasă că se 'nturna. 
Dar Misil Crai ce'mi făcea ? 

“Cu pumnii ?n piept se bătea 
Şi din gură că dicea: 
— Ce pote fi asta ? 
Imi slutii copiliţa, 

“ Copiliţa mi-o slutii, 
Nici slujba nu mi-o făcut. - 
„Mizil Crai ce mi- 

125: 

130. 

ş făcea? . 
Acasă că mi-ş renta, 
Intra ?n casă tot ridând,  “, 
-Cheful mesii tot făcend, 

. eşia afară plângend. 
Lui seama cine-i. băga gr 

Fata 'mijlocie ”l vedea | 

Anume Rădiţa,. e 
Şi din gură că-i dicea.:: 

— A- ba, taică dumnea-ta, 

“De ce: intri în casă ridend;. 

„135 Cheful mei tut făcend 2 

Esi afară lăcrămând, 
Faţa albă, sgâriind, 

“ 140 - 

Cuvîntu spune ți-aş ; 

129 

Barba neagră jimulind 
Si la pămînt grămădind ? 
-Dar el din gură. dicea: 
— D'alei fată, fata mea, 
Ce făcuşi de mt 'ntrebaşi ?. 

_Să'mi pui mâinile la piept, 
145 

150 

155 

160 

165 

Ca să-ţi dai cuvintu drept |. 
De. când maica m'a făcut, 
Fii din trup n'am facut, 
Mie, taică, mi-a picat 
Firman de la impărăţie, — | 
Carte. albă, slovă neagră,— 
Să dati fii din trupul mei, 
EL taică ca să slujească! 

Porţilor, 
Cetăţilor, 

Inaintea Împăratului, 
In porta, Ţarigradului. 
Eu de la tinereţe, 
Pen'la. d'alba bGtrâneţe, - 
Fiii din trup că n'am făcut, 
Fără cât'ce mi-am făcut? 
Pe voi trei pietre de fete, 
Frumuşele încondelete. 
Dar Rădiţa ce'mi dicea, 
— Măi, taică, nu purta grija, 
Că de mine e purtată; 
Să me duci la bărbier, | | 
Să mă tundi cerchezeşte, 
Să'mt laşi chica delieşte, - 

- Să'mi. day cal de călărie, 
“170 Si haine de vineţie - . 

Si bani albi de cheltuială, 
Şi cămăși de premenelă, 

ii Să slujesc Porţilor, 

175 

180 

Porţilor, 
Cetăţilor, 

"Inaintea Impăratului, 
In porta Tarigradului, 
Mizil Crai ce mi- și făcea, . 
La bărbier c'o ducea - 
Şi pe ea-c'o tundea; 

„O tundea cerchezeşte, 
Cu chica. delieşte. 

“Ea pe cal că "ncăleca, 

185 

190 

La Impărăție pleca. 
Dara tat-săti ce 'mi făcea ? 
Cap de urs că,se făcea, 
La. pod că se „ducea, 
Inaintea Radi. Yeşea, 

"Fa: vedi frate se 'spăimânta, 
Indărăt “că. se 'ntorcea, 
Şi acasă că 'mi venea. 

“Mizil Crai ce mi-şi făcea ? 

9
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it 'n piept se. bătea Şi cu -chică delieşte - 
Se Pe că aicea: Ia Şi dă'mi bani de cheluială 

195 — Ce pote fi asta? . . : + 250 Şi haine de premenclă 
Imi sluţii copilul, — Să slujesc Porţilor, 
Pe Rada şi Delidarda, — | - Porţilor, . 

-- P'amendouă le sluţii, . - . “ Cetăţilor, 
"Nici slujba nu mi-o făcut! „ Inaintea Impăratului, 

200. Mizil Crai ce mi-şi făcea, "255 In porta Ţaligradului. 
EI în casă că intra, - Ea în pod că se urca, 
Intra în casă tot ridând,  : _ Şi frâul că'l găsta 
“Cheful mesii tot făcând ; -- Şi la erghelie se ducea 

- leşia afară plângând, ... - j Şi din gură că striga: 
-205 Faţa dalbă sgăria, „260 Ptruia..., calul tati din tinereţe 

Barbă neagră jumulia  -. - Să vit la bătrâneţe. 
La pământ. c'o grămădia. : Dacă calul că'mi venia 
Dar Mizilca cemi făcea, Forte slab tare era. | 
Fata lui a mică? - Căpăstrn în cap W-l da, - 

-210 Lui. seama că-i băga „265 Acas' cu el mergea, 
Şi din gură întreba: .. Şi la grajd că'l băga, 
— Măi, talcă Dumnea-ta, i Pe grăunţe că'l punea, 
-De ce intri în casă ridând, Cu  ţesala "1 ţesăla, 

. Cheful mesii tot făcând; - „Cu peria că”l ştergea, 
- 215 Şi eşi afară plângând, - "270 Cu : unt-de-lemn îl ungea 

Faţa albă sgăriind.' „Si afar din grajd că?l scotea, 
— Fata taichi,- Mizilca, „Frumos că. mi-l înşela ;: 
Bine făcuşi mă 'ntrebaşi Cruce la piept ridică 
Cu cuviîntu spune-ți-aş! . N Şi pe cal că ?ncăleca 

„220 Mie, taică, mi-a picat, | 275 Şi din gură că dicea: 
Firman' de la 'mpărăţie, . —hemâi, taică, sănătos 

“Carte albă, slovă neagră, “Ca un trandafir frumos | 
„Ca să dai fiii din trupul mei, : Şi tat-săii din- gură-i dicea: 

"Să pădiască. Porţile, . . - „„— Du-te, taică,. sănătosă 
225 Porţile,  : .  .:  ... 280 Cao garoafă .frumoasă. 

„. Cetățile,  -. a Dacă fata că pleca, ă 
Inaintea Impăratului _ | Mizil Crai ce'mi făcea ? 

“In porta Ţaligradului.” | . “EL p'altă parte că'mi da; 
- „Et de când maica-m'a făcut Când fata mi-ajungea, 

230 Fiii din trupei n'am făcut; : 280 La podu d'aur c'ajungea, 
- Fărde cât ce mi-am făcut ? EA p'altă parte că da, 

Pe voi trei pietre de fete, i Dincolo de .pod trecea, . - 
Frumuşele. *'ncondelete.. - - „Dol şerpi că. se făcea, 
Dar Mizilca ce'mi făcea ? . - | ___ Unul p'altu se mânca. 235 Ea din gură ce-i spunea: | "285 Şi fata -că mi-i vedea, — D'ala, taică, dumnea-ta, ". Paloş din teacă scotea, . 
Ei o să slujesc, | " Când odată c'aducea 
Cortilor, Și capul ca să i-l ia. 

ăilor, Dar Mizil Crai ce făcea ? 240 Inaintea Impăratului, - 
In porta “Ţaligradului. . 
Dar mie,. taică, să'mi day 

290 Drept în. picere "mi. sărea : 
—O taică, tu; fata mea, 
Stai tu, nu mă tăia, . Calul tăă din tinereţe, . . - “Cătu ă slui Armele din tinereţe, Mae Ă Porţilor. Stujestr, 

245 Puşca şi cu- sabia; .. 2 Cetăţilor, - | Şi mă du la bărbiar OS aie ilor . Inaintea: Impăratului, - Şi tunde-mă cerchezeşte- In p6rta 'Ţaligradului |.
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Ea trăgea de'se ducea. 
Dar tată-săii ce făcea ? 

„Din ochi negri lăcrăma 
300 Şi el frate leşina. . 

Fata aşa că mi-şi vedea 
Inapoi că se 'ntorcea . 

„Şi pe tat-să&i că mi-l lua 
Şi-acas” cu el se ducea, 

305 Frumosă masă 'ntindea 
Şi cu el bea şi mânca, 
YoOrte tare se cinstea 
Și aşa din gură dicea: 
—Taică, taiculiţă al mei, 

_310 la să "mi dai boldeicuţa 
„ Ca să "mi ţiti vorba cu ea, 

Că eii o să slujesc - 
Porţilor, 

_ Cetăţilor, N 
315 Inaintea Impe&ratului, 

In porta 'Ţaligradului. - 
Și boldelca că i-o da, 
Cruce la piept ridica 
Şi pe cal că 'ncăleca. 

320 Şi din gură că dicea: | 
„ —- Rămâi, taică, sănătos. 

Ca un trandafir frumos! 
Şi Mizil Crai că” dicea: . 
— Du-te, taică, s&nătosă, : 

325 Ca o garofă frumosă, 
Că tu o: să slujeşti | 

Porţilor, 
-Cetăţilor, - | 

Inaintea Impăratului, . 
-330-In pârta Țaligradului! 

Şi trăgea de se ducea 
Şi-acolo că 'mi ajungea, 

La pârtă că-'mY şedea, 
Trei 'dile şi trei nopţi şedea, 

335 Nimeni în seamă n'0. băga. 

Impăratu ce făcea ? i 

Impărăteasa afar' eşia .. 

“Si pe sală se 'mplimba - - 
Şi pe Mizil c'o vedea  -_ 

340 Şi din gură.că dicea: : 

— Alei, Impărăteasa mea, . 

Feciorul lui Mizil Crai,. ... 

"A venit să slujască, - 

Nou& ani şi jumstate, 

345 Să 'mi. slujască în dreptate.” -» 

Impă&răteasa ce 'mi făcea ? 

__ Ea din gură că dicea:.. - . 

„_"— Impărate luminate,  - 

_.De ce nu judeci cu dreptate? 

.350 Feciorul lui Mizil Crai... 

"7 Portul W este voinicesc,. : 

“395 Feciorul lut "Mizil Crai . 

Se , 

-- “E femeie, nu-se pote. 
El aşa: când mi-audia, 
“Forte răi se întrista. 

"355 La'masă că 'mi şedea, 
Ei forte 'se sfătuia, „| a 
De fecioru lut Mizil Cra! vorbia 
Dar boldeica ce făcea?" i 

___ Pe sub masă că umbla, 
360 Face-6se d'a redea, ? - 

„Să nu-l bage seama, .- - 
Când e! frate că'mi vorbia, 
T6tă vorba c'o. asculta, 
Ce vorbire că vorbia.. | 

365 Dar vorbirea lor ce era?. 
Ei frate că se vorbia, | 
Să facă un târg de măciuci, 
Și altul de furci, i." 
Că dacă o fi femeie, 

„370 Să: tragă la furci; 
Dacă-o. fi. .voinic, 
O. să tragă la măciuci..:, 
Aşa boldeică audia, . 

„La Mizilca că mergea . 
375 Şi din gură,că dicea: 

— Dragă, Mizilcuţa mea, 
Imp&ratu s'a' vorbit. 
Și din gură-a. poruncit, 
Să facă un târg de furci 

380 Şi altu' de măciuci. - --: 
A dis, dac-ot fi femele, . 
AY să tragi la furci; 
„Și dacă-oi fi voinic, 
AY să tragi la măciuci. 

385 Ea diri gurăcă dicea: |: 
„.». — "Dragă 'boldeicuţa mea, 

Fă de mai! ascuiţi ce-va, 
De mai îm: drege' inima! 
lar sub masă că intra, - * 

390 Tâtă vorba c'o asculta," 
EI vorbirea ce'mi vorbia, 
Impărăteasa iar striga : 
— AY, împărate luminate, 
De ce nu judeci cu dreptate ? - 

” Portul este bărbătesc; . 
“ Cu: ochii ?ricap ca de şerpâică, 
E femeie, nu se pâte. . 
Dacă aşa că mi-şi vedea-" 

400 La m6şa satului trimetea 
Si mâşa că 1ni-şi venea 
„Şi din gură că-l dicea: 
—Alef m6şă, moşa-mea, 
Feciorul lui: Mizil Crat - | 

405 A venit să slujescă nouă ani,
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Dar ochii? n cap ca de şerpoică; o 
[zi junu&tate . 

Impă&rătesa mea dice că e fe- 
[meie, nu. se pote, . 

Cu ochii ca de şerpolcă l 
Când:ea aşa audia, 

“410 Cândbin ochi ei se uita 
Şi ea. din gură dicea: 
— Impărate luminate,” 
Cum judeci cu dreptate, 
Cu adevărat portul: este băr- 

| [bătesc, 
415 Are ochi! de. şerpâică, 

E: femele, nu se pâte. 
Ea din gură .aşa dicea: 
— Impărate luminate, | 
Incercare ca să-i dăm, 

420 La umblătore s'o ducem, 
Că dacă'o fi femele, trebue s'o | 

a cundştem. 
Boldeica' că mi-audia - 
Dosul la Mizilca 'da 
Şi din gură că dicea: 

425 — Dragă Mizilcuţa mea, 
Impăratu s'a vorbit, 
Ca să vă facă o încercătâre, 
Să te ducă la umblătâre; 

| Că dacă'ol fi femeie, 
430 'Trebue să te cunâscă. 

Dacă Mizilca aşa audia: . 
- Şi din gură că dicea: 
— Dragă, boldeicuţa mea, 
Fă de mai! ascultă ce-va, 

435 De mai îmi drege inima, 
- Col şti ei ce-of făcea! 

Dar. Mizilca ce făcea? 
O cucută că găsia 
Dinainte c'o punea, 

340 La umblătere mergea ; - 
Ea încerca şi s'apuca 
Şi ma! înainte: aruncă. 
Atunci Impăratu, dacă aşa 

. [vedea, 
Sictir, moşă, d'acolea, 

445 El din gură că dicea. 
Că. e “adevărat ficiorul luY Mi- . 

, [zil Crai, - 
Ca Ştiut 4 să ne slujască, - 

DE 

"Din porunca 'mpără tească, 
-Nou€ ani şi „jume&tate, 

450 Să slujască "n dreptite. 
„— Impă&rate luminate, . 
„Feciorul lut Mizil Crai,. 
Portul este bărbătesc, 
Ochii 'n cap ca de şerpâică, 

455 E femeie, nu se pote! - 
- Şi altă încercare să vedem, 
La culcare să-i punem, 

“Şi atunci o să-i cunoştem. 
Aşa boldeica auda 

460 La -Mizilca că "mi vena” 
Şi din gură că-l dicea: 
Dragă Mizilcuţa mea, 

“Impăratu s'a vorbit, 
Incercare să vă&-dea, 

465 La culcare v'o punea. 
“Dacă tu fomele-oi fi, 
EX frate te-or cunoştea. 

„Ea aşa că audia, 
Puţinel că se'ntrista.. 

470 Şi de la frunt c'o lua. 
La încercare c'e ducea 
Și la culcare c'o punea, 
Şi ea că se tăvălia, 
Numai în labe că sta;. 

475 larba după ea se ridica, 
Că să nu-i bage seama. 
Aşa împă&ratu vedea, ” 
Şi pe'ea că ml-o lua 
Şi 'n casă că'mi-o băga, 

„480 Ciubuc cafea cu ea că bea. 
Dacă slujba termina 
Şi ea că se libera, 
Imp&ratu ce făcea? 
Toţi gorniştii că-i stringea 

485 ŞI pe ea co petrecea, 
_ Peânila. mare că: mergea. 
Dacă apa, c'o trecea,. 
Ea dincolo că trecea, 
Jos după cal se da; 

- 490.P&nă *'n brâi se desbrăca 
Şi apă că'mi lua, 
Ţîţele le .recoria. 
Aşa iîmp&ratu vedea,  - -: 

494 De tref.ort că-mi leşina! .
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_GANTECUL LUI TUDOREL! 

CANTECUL LUI TUDOREL 

Cules de Christea N. Tapu de la Nicolae Cobzaru din T.-Jiu (Gorj). n 
A se vedea cântecul Tudorel complect din colecţia D-lui G. Dem. Theodorescu. 

„669 sqq. 

Pe din. sus de Dunăre 
L/acel.sat mare sârbesc, 

- Jumătate ruimânesc, 
N'avea naiba ce lucra, 
Tudor tînăr se'nsura, 
Frumosă mândră lua. : 
De frumosă ce era, 

“ Cârciumăriţă mi-o punea. 
Unde Turcii.mi o vedea," 
Câtă avere toţi avea - 
Tot la dânsa o toca, - 
Tudorel se'mbogăţia. -- 
N'avea naiba ce lucra, - 

Mori pe subt pâmînt făcea; ; 

Nouă mori ferecate, 
De macină n6ptea totă,.— 
De macină. la. argint, ” 

“La argint inărunţel:“ 

“20 
De mor boieri după el. 

Turcii frate'mi sărăcia; : 

Numai cu chisele rămânea ; 

. 25 

» - Pungă. plină 

Turcii mi se. necăjia, 

"Vedi, lui: Tudor ce i. “acea ? 2. 

La greii haraciiă îl punea : 

Tot) pe lună 

Şi. .pean - 
“ Hazna de: bani. 

-" Avutu»le-a, 

- Să se vadă cortorosit, 
Datu-le-a, 

-“Cu-a lut Voică după gât.. 

Tudorel că .- sărăcia; ' 

"“D'atâta 'avere ce: da - 

„35 Și Si el din gură. "mi grăia': 

— Alei, Voiză, mândra mea, : 

.- Scutură. hambarele, 

Să'mi faci d'o azimioră, 

40 

N 

Şi mi-o pune?n Irăstioră ; 
_Că ei mândro n să: plec 

50 

“Tot din sat, în sat, în sat, 
„Si din văd, în vad, în, vad, 
“La cinstitu' de 'impărat. 

45 ME duc să mă Jeluesc, 
Că nu pocii să mai trăesc | . 
„Că Turcil sinicit, 
Câinii mahalagii, 

' Averea: :mi-a jefuit, 
Pe noi că ne-a sărăcit | 
Când. .la "mperatu mergea, 
Trei dile în'poită sta, 

__„Nimenia nu] cerceta. 

„554 

“Impă&ratu în foişor ieşia 
Şi pe. Tudor îl vedea 
Și pe el-că mi-l chema: 
— “Tudore ai sărăc t, 

„Ori. mi-te=al Imbogăţit, 

6o 
"Pe la mine Cal venit? : 
— Impărate luminate, 

"Să mă judeci cu dreptate. 

„95 

“70. 

:75 

Frământatăn, erămidre” a
 

Nici n'am sărăcit, 

Nici n'am bogăţit | o 

Am venit să.mă jeluesc, 
Că nu mai pot să. trăesc ! 
Că Turcii silnicit, - 
Câinii mahalagil. . 
La greii haraciii I'a pus: 
Tot pe lună, 
Pungă plină 
Şi pean. . 
Hazna. de bani. 
Avutu-le-am, 
Datu:le am, . 
Să mă văd cortorosit 

" Cu-a: mea Voică după gât, 
Până când m'am s&răcit | 

Dar Imperatu, ce făcea Î



„134 
Mai tare il imbogăţia, 

8o Precum inainte era. 
. De găsia turme turceşti, 

Le făcea împerăteşti. 
“De găsea ciredi turceşti, 
Le făcea impărăteşti ; 

85 De găsia herghelii turceşti, 
Le. făcea împărăteşti, 

Lui Tudor le dăruia. 
Când acasă că mergea, 

„_ Tudorel le aduna; 
go Cu ciobani cu tot le lua. 

Mergea calea jumătate, 
Ciobani în urmă” lăsa, .. . 
Conac .acas 'le tăcea.. - , 
Pe la mied de nâpte ajungea, 

95 El seama porţilor ştia, 
„Nevasta n'o deştepta. a 
El în pimniţă intra,. . 

„Mare sete Lajungea; o 
„ese cupe de vin că bea 

„100 Până el că sembăta,  - 
„+,,n'-pimniţă adormea. .-. 

„” Când--fu nâptea, jumătate, 
Muma lui Tudor se  deştepta 
Şi din gură că-mi striga: . "105 — Alei, Volcă, noru-mea ! | 

„ Volea. din somn, se. deştepta, 
In pimnițţă că se ducea, 
O cupă de vin că lua, - 

„„ Când afară că.Yeşa,. . 
110 De “Tudorel se'mpiedica 

Şi ea:se'nspăimânta . -. 
„Şi cupa că mi-o Spărgea. 

„ Când. audia că ţipa, - 
„__* Socră-sa mi-se scula, .. 

- 115 Pe dânsa că mi-o certa: 
— Al.tu curvă ţolină, - 
De când s'a dus Tudorel, | 

„Tu ţi-at prins ibomnicel?. - 
A b&ut şi s'a 'mbătat, 

„160. De focşoru tăi |. 

GANTECUL LUI TUDOREL 

120 În pimniţă s'a culcat. 
.S6cră-sa ce mi-şi făcea? 
Sforă de mătase lua, 
Gâtul lui Tudor r&punea, 

125 Incepe da-l sugruma. 
Trage Voica nu prea trage 
Dar socră-sa mârte:și: face. 
Dimine€ţa se scula, 
Ciobănaşii că striga: 

) 

_130 — Tudorel, descuie porţile, 
Să băgăm dobitâcele, . 
Voica?n -pimniţă intra, 
Pe “Tudorel îl cunoştea, 
-Incepea se văicărea, 

- 135 Mă-sa morte că-și făcea, 
P'amândoi îl mormânta ! 
Dară. Voica ce'mi făcea ? 
Ea vitele că le. vindea, 
Banii la ciobani că da 

140 Şi pe toţi îi socotea. 
Numai unu rămânea, 
Socotela “că nu-i da, 
Care un: semnişor, 
Semăna cu Tudorel. 

Ei 145 De soţie că'l lua, 
Incepea Voica d'a cânta: 
— Ei Tudore, Tudorel, 
Saigean Tudorel, 
Dobrogen Tudorel, 

150 Co să-ți mor de dor, 
„Vara pe răzor, 
„CGâmpu plin” de flori, 
“In luna lui Coptor! 

- Din clobănaşii tăi 
-155 Unu cam găsit, 

Frate el s'a 'nemerit, - 
Cu un semnişor 
Ca'n obrazu tăi, - 
Şi ei Pam luat,
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Bogatul şi stracul şi ciocoiul. 
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(Gorj). 

TERANUL ŞI CIOCOIUL. 

Cules de Christea N. Tapu de la Gheorghe Porumbescu Jautar în com, . No- 

Vedi varianta prescurtată din colecţia d-lui G. Dem. Teodorescu, pag. 9 ldem 

Foie “verde ustoroiii, 
Pe deal pe.la Canaboi 
Trecea un car cu şase boi, 
Incărcat de păpuşoi. 
Din dărăptu carului 
Arindaşul satului, 

- Taie tutun dracului. 

10 

Inaintea carului 
Primăraşu satului ; 
La leucele carului 

_Vătăşelu satului. 

15 

20 
- Cinci pogone - -am arat, 

Trage Oaşu, nu prea trage, 
Dar Gâscanu morte "şi face. 
Arindaşu satului, 
Să r&stea ţăranului : 
— Mână boii, măi: țărane ! 
— Nu mai pociii, măi cucone, 
De trei dile neîncetat . 
Boii nu i-am dejugat, 
Nici la apă nu I-am dat ; 

- De tref dile n'am mâncat 

Şi tu'mi dici mie că's beat! 

“- Dar ciocoiu' ce'mi făcea ? 

25 Trase biciii calului 
-Şi trase ţăranului. 
li trase o sută şi cinci ! - 

-.De dete ţăranu 'n. brânet | 

- Dar țeranu s&racu, — 

30 Să nu'şi lase: năravu, — 

Să dete pe din! cea, -. 

din colecţia « d-lui V. Alexandri pag. 41; 42, 2 25 

Şi: băgă mâna "'ntr'o 16să 
%i tăiă d'o nula grosă 
Şi la cap căpăținâsă 

35 Si -i trase o sută şase. — 
:-— Stai, țărane, nu mă bate, 

Ca mă 'ustură la spate. 
-Măi, ț&rane, tu esti 'beat, 

i — Sictir, ciocoi, 'gulerat; 
40 Trei pogâne ţi-am. arat, 

Boii nu "i-am dejugat,. - 
-- Nici la apă nu i-am dat, 

De trei dile-n'am mâncat 
Şi tu'mi dici mie că's beat. 

"45 Dar ciocoiu ce'mi făcea ? 
La fugă că mio lua, 

„Sus acasă se ducea, 
"De la pârtă că'mi striga: - 
— l6ne, l6ne, 

pis ne, barlabone, 
- Deschide-mi porta. ma! tare, “ 
Şi du-te la han în vale 
Şi ia spirt de cinci parale 

i mă udă pe spinare, 
- 55 Ma bătut. țăranu 'n' şale. 

Vai de mine, răi mă dâre! 
— Bine ţi-a făcut, cucone! 
Că ţ&ranu %. supărat, 
Cinci pogâne ţi-a arat, 

60 Nebăut şi nemâncat, 
Nici boii n'a dejugat, 
lar tu dici lul că e beat!
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“ TERANUL ȘI CIOCOIUL - 

> 
  

" (VARIANTA) - 

Comunicat lut Chr. N, Țapu de D. Brezulescu: — Novaci (Gorj), - 

Foje verde fol.trifoi,. .. 
Pe deal pe la Barlaboi - 
Trece-un. car cu. şese boi; 
Caru-i plin de păpuşoi, 
lar pe urma carului 

- “Arîndaşul satului, — 

10. 

— Bună, diua măi ţărane!. 
—: Mulţumim ţie, cocâne !. 
—: MS, ţ&rane.,: tu „eşti beat. 
— Sictir, ciocoi gulerat 

„Tu mă faci pe mine beat! 

15 

Trei pogone ţi-am arat, -. 
Boif nu t-am dejugat, 
De mâncare .nu le-am dat! 
lar .clocoiu-al dracului - . 
Nu'şi lăsa năravu lui, - 

“ Trage biciu câlului . .:- 

20 

ŞI-I trage ţăranului. 
- ŞI-I trage o sută. şi cinci, - 

De cădu -ţăranu "n brânci. —. 

4 

40 

lar ţăran serac de el,.: 
“Tate o tufă cam tufâsă 

IA
S)
 

Uu
 

Și la cap căpăţin6să 
Şi-i trage 0. sută şi şapte, -: 
.De cade. ciocoiu pe spate. 
Iar ciocoiu ce'mi făcea ? . 

“EL pe cal încăleca * 
-- Şi la" Barlabon: mergea: 

2? 7 30 
— Ione, l6ne, 
Barlabone, - 

“Deschide porta mai tare - 
aprinde d'o lumînare - 

„Și te uită la spinare 
„+ «De vedi că e o vargă. mare, 
„35 Aolică r&ă mă dorel! | 

la-te du la han în, vale 
„ȘI Ya spirt de cinci parale . 
„Și mă udă pe spinare, 

p 

_ Ma bătut țăranu în şale, IE 
— Bine ţi-a făcut cucone !



GHEORGIIITA! POIANU |? a 137. 

GHEORGHIŢĂ POIANU. 

Audit de Chr. N. Țapu' de. la Precup Urlan, din Saicia-Teleorman. 

"Foife verde salbă mâle, 
Când fu Vineri în discră, 
Trei beşlii se. ridicară, 
Trei beşiii şi trei zapcii,. 

5. Acuşi sosiți de la Dir, 
- Cu căpute nărîmzii.. 

Dar el unde se trăgea? - 
La Gheorghiţă Puianu, 

„ Cala le e căpitanu, 
10 C'un tin&r de Moldoven, 

P'un cal galben dobrogean ; 
Ala le e căpitanu, 
De la p6rta -tainu. N 
In puterea nopții ajungta, 

"15 Gheorghiţă Potanu în -picere - 
(sărka | 

Cu totu, frate-i primia ; ; 
“CăluşeiY îi lua, 
In grajd de. piatră-i îi băga,. 
Fen cu flori. le revărsa. 

20 Dar el, frate,-ce "mi făceau? .* 

Le tăta câte-o midră,. 
Şi un berbece de frigare, 
Să le fie de gustare, . 

Pân' o veni. „prându. mate. 

“25 Masa ?n foişor punea, 
Moldovenu ce făcea? . 

_Hoţu, câinele duşman, - 

Văduse cucâna lui Gheorghiţă, 

Mult e “nândră' drăguliță, 

30” Din 'creştet până "n pămînt, 

Numai aur şi argint, 

„De la'ptept pen” la: guriţă, 

„Părea că e o: porumbiţă. 

"IL secase la inimioră, 

„.35' Aşa. mândră frumuş Gră. 

EL apă de. spălat cerea, 

“Cine focu vrea săi. dea? 

. Cucona luj Y Gheorghie se scula, 

Lua peşchiru pe stânga, 
40 Şi năstrapa în drepta. 

Afară ea că "mi Yeşia, 
Şi apă ?n mâini că-i turna. 
Dar Moldoven ce făcea ? 
Apă n guriţă lua, 

- 45 Pe cucâna c'o stropta 
Şi 'ncepea d'o săruta. ... | 
&he orghiță ce mi-şi făcea ? | 
Dor cu. ochit se uita, - 

- La inimă că'l seca. 
| so Gheorghiţă că mi-l: vedea, - 

. Şi din gură că striga: 
„* - —. Istudore, sluga mea, 

esală pe roşu mei, 
Pune şaua pe suru, 

55 Pe suru pe nebunu, . : 

"Cor să 'mpuşe p'ăl Moldoven, 
La inimă fu viclean, 

_-Că sărută cucâna mea, 
"Mi-a secat: inimiora ! 

60 -Lui Moldoven că-i Spunea : 
— .Moldovene dumneata, 
Mi-ai sărutat cocâna, 
Mi-ai - secat inimiora | 
-N'o duseşi în grădină la pascea, 

65 S'o săruţi tu cum oi vrea ; 
Ş'o strutaşi la ivelă, - 

- ME secaşi la inineră-l- 
'-La Moldovenu alerga, . 
Cu pistolu îl împuşca. 

7o Pe deal pe la Ialomiţa 
Fuge căpitan Gheorghiţă, 

„Cu a lui d'o sluguliţă. 
--De' gonit cine-l “goneşte ?- : 
Trei beşliY şi trei zapcil, . 

75 Cu căpute nărimzii,, 
Acus sosiți de la Di.
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BOGĂTUL ŞI SARACUL 

Vedi şi colecţia d-lui s. Dem. Teodor 
colecţia lui V. Alexandri pag. 41, 42. 

-. Şi-bogatu cu litra,.. 

10 

Fele verde bob areă,. 
Colea ?n vale ?n Făgădăi, 
“In. cârciuma- lu! Dămândăti, 
Unde bea şi bun şi răi, 
Bea săracu cu bogatu, 
De. se minună:şi dracu ; 
Bea săracu cu vadra | 

De se. minună lumea, 
Dar bogatul că-i striga : 

„— Băi, 'sărace, vreme rea, 
-.Ce bef.în potriva mea,. 

15 

20 

Că n'al care fericate, |. 
Cu cercuri de fier legate 
Şi ciredi de boi. la- baltă - 

i pătule cu bucate - 
Şi mâgazii încărcate,. 
Dar săracu ce-i i striga ? 
— Băi, bogate dumneata, 
Eă bei astă. dy, beaii şi mâine Ei 
ŞI. le „plătesc cârid imi vine 

  

- 

30 

:35, 

escu pag. 296 sq. şi Bogulul şi săracul din 

Şi mă chtamă ca pe tine. 
“Dar bogatu ce'mi dicea ? 
—Măi, “sărace dumneata, 
"Ei am care ferecate, 
Cu cercuri de fier legate 

- Şi pătule cu bucate, 
Şi magazii încărcate 

ŞI ciredi. de bot la baltă. | 
Dar săracu. că-i. striga ; 
"—Măi, bogate dumneata, - 
Dar'ar Dumnezeii să dea, 
Ca să-ţi arză carili 
Se: rămâi cu fiareli, 
Ca mine cu palmili, 

“Să'ţi moră ciredili. 
Să mă duc la cuţitari, 
Să mi-ascut cuţitele,. 

e Să-ţi belesc. ciredile, . 
40. Să'mi dat d'un boi câte- -un lei, 

Ca să plătesc. ce bei cei!



NOICHITA 139 

_ VOICHIŢA 

Teleorman. 

Fotie verde .sălcioră, 
P'a gură de vale, 
Sorele răsare, 

„Este o casă mare, 
“5 Înaltă ?n foişore, 

Cu nouă celare, 
Cu nouă uşidre, 
Cu nouă umbrare... 
La nouă umbrare, 
Nouă legătore, 
Cu al Voichiţi—dece, 
Inimiora-i rece. 
Mai marele lor,. 
Din şi Constantin, .- : 

15 Legăior dintâi, 
Fără „căpătâi ; 
Cel cu barba neagră,. 
Cu chip de ispravă,. 
Și cu inintea 'ntregă. 
Frungă” verde şi-o “alea 
Voichii că-i venia, 
Neşte negustori, 
Chip de peţitori; 
Din 'sus după mări, 
Tot din Nadolie, 
Vedea-o-aş pustie, 
P& cum să rămâie! 
La Din că trăgea, 
Plosca că: mi-i da. 
Din ce mi-şi. făcea ?. 

La masă pleca, 
Şi din gură dicea :. 

10 

2 0 

25 

30 

-=— Mamă, maica mea, i 

Voichil v-a venit, 
35 Neşte negustori, 

Chip de peţitori, “ 

Har's'o mărităm, 

S'o căsătorim, | 

40 Până când trăim. 

“Mă-sa că nu vrea: 

ă — Nu dati. pe Voica. 

De sus după miar. : .. 

Cules: de Chaistea N. Fapu din gura lautarulut Dumitru Radu, din Baneasa. — 

Fata, ca fata 
Torce cu furca, 
Dă mă-si turta ; 
Şi torce pin sat 
Lui. tat-s&ă colac. 
Din ce mi- şi făcea ? 

„ Acas'că Vinea, d 
50 

_55 

60 

-Cu el se 'nvoia, 
Pe Voica: S'aducă, 
larna de cinci ori, 
Că sînt sărbători, 
Vara de trei ori, . 
Că sînt lucrători. -..- 
Şi. mi-o mărita. 
Şi-o “căsătoria ; -- 
Îutt că nu trecea, 
Toţi fraţii muria,: 
Mă-sa rămânea, 
De mi-i tămâta 

„Şi mii comânda, 

63 
Pe Din blestema : | 
— Dine;, maică Dine, : 
Fierul şi oţelul .. 
El să putredească 

__Şi să mucezască, 

70 

Trupşorelul tăi : 
Nici să mucezască, 
Nici să: putrezască. 
Cum tu te-ai sculat 
Pe Voica cai dat 
Şi mi-o al:măritat : 

“Tot în Nadolie, 
75 Peste ţări pustie ? 

Nouă ani trecea, 
Nici nu mucedia, 

„Nici nu'putredia, - 

so 

Sta cum mi-l băga. 
Din ce'mi şi făcea? 

“De D.- deii se ruga: 
— -Dâmne, sfinte Domne, 
“Tu de ce.nwmi faci, 

a Tronişorul mei, - -



a. 

85:Mie de căluşel; -- 
-„. Pânzişâra mea, 
 D'albele ibîncr; . 

Brâuleţul meii: 
Mică chinguliță, . . Di 

go Piedicuţa mea 
Mic de friuleţ ? 

„“D-deii îi făcea, 
EI pe cal incăleca, 
In Nadolie că pleca, 

'95 La Voica trăgea, 
La ea că striga+ | 
— Noichiţă, Voichiţă, 

“Vin tu la neica. 
Ea că n'audia, . - 

„__100 Pe ea c'o găsia, 
Intr'o bascia, 
Sta de cununa” 
Şi mi-şi boteza, . 
Fină că dobândia. -- 

105 Ea că mi-şi striga ; 
— Neică Constantine, 
Te. înţeleg prea bine, 
Nu te văd pe tine.: 
Pe potecă apuca, 

110 La Din.se ducea, . - 
Din pe cal c'o punea,..: 
“Drum că-şi lua, 
Pe tărimu ăl-alt intra, 
Calu încontina, 

115 Voica: că vedea, 
Neşte păsărele, 
Cânta. viersurele, - 
Pe rămuri verdele. 

„Din gură -dicea: ... : 
120 — Yerice de noi, .. 
„De părinţii noştri, 

At la ce trăi, -. 
Ati la ce muri, 
„Aici c'or veni... 

125. Voica că-i vedea. 
„ Şi-se spăimânta, - 

Din că mi-i dicea: 
| — Voichiţă, Voichiţă, 

„..* Nu te' spăimânta, 
__130 Că. eşti cu netca.. 

"Nu sînt păsărele . 
„ “ŞI sînt copilaşi *-... 

Să vedi, botezați 
Şi vedi, creştinaţi. . - 

135 Şi din mână daţi. 
" "Nainte mergea, 

Voica că vedea- 
Neşte păsărele, . .. 
Cântă întunecâse, 

" VOIGIIITA . 

| 140: Pe: rămuri uscate,. 
„Din gură dicea: . - 

„— "Var de nol, 
“-De părinţii noştri, 
N'ai la ce; trăi, . 

“145 Aici Cor veni, 
Neică Constantine, 
Ce sint astea ? - 

„. Sunt bieţi' copilaşi, 
„ Vedi nebotezaţi, 

'150. Din mână nu daţi. 
Inainte mergea 
Voica că 'vedea: 

» Două căţeluşe, - 
- În gură s'alătra, 

155: Gard le. despărţia, 
_— Gardu este s6cră-sa. 
“"Nainte mergea. | 
Voica că vedea 
D'un mormînt vedea, 

160 In pară de foc ardea. 
„O 'oiţă-ce.făcea ?. . 

- “ La-riă se ducea, - 
„În rii se muia, 
« La” mormînt. venia, . 

_165 P& el se scutura, 
- Para d'o stingea; 
-Voica că-l. vedea 
Şi din gură 'ntreba: 
— Neică -Constaniine . - 

“170 Ce este asta ? 
— EL cioban. c'a fost, 
R&ui că mi-a făcut; 
O oiță a dăruiţ, 
Bine Wa 'părut..: 

“175 Înainte mergea; 
Voica că vedea --: 
D'o vacă, vedi, grasă, 
„Fără fir: de iarbă, 
Fără strop de apă. 

„180 Voica întreba : 
._— Neică Cunstantine ! 
„Ce este asta? - 
„—" Neică când a botezat. 
Şi-mi-a cununat, ” 

„185 Din-gură-a dăruit = 
Bine ia părut. 

„+.“ "Nainte mergea, 
“Voica că: vedea 
"De, vedi, vacă. slabă, 

„190 Slabă. şi 'mârgavă, 
Tot p'in livedi verdi. . . « - 

Și pîn ape:'rect, - 
“Voica.că vedea „Din gură: gicea“ e



195 — Neică Constantine, 
Ce este asta? 
— Când a botezat - 
Şi mi-a cununat, 
Din gură o a dăruit, 

200 Ră&u că -a păruti 
Dup& tărîm.că Yeşia, 
Casele mă-si se vedea, 
Dup& cal descăleca, 
Pe Voica c'o lua, 
In cap că-Y căta,. 
Somnu c'o lua. 
EL se "'nfurişa, 
El că mi-şi pleca, . 
La casa de -veci. 

210 Acolo mergea, | 
Ţărână se fâcea. . 
Voica se scula 
Pe Din că î] striga: 
-— Neică Constantine, -.. 

215 Dine, Constantine | .. 
Costandin. nu :&spunde, 
Că nare de unde. . 
Voica ce făcea? . 
La măsa pleca, 

220 La uşă-i bătea | 

Si din gură „striga: 
= 

VOICHITA 141 

— Mamă, maica mea, 
Descue.- my uşea . 

“Ca venit Volcal ? 
- 225 Măsa că-l dicea: 

—" Fugi, morte grăbită, 
„Nouă fii că am avut 

Şi pe câte nouă i-aY luat; 
Şi-ar venit vedi, şi la mine, 

230 Să mă ef, vedi, va! de mine! 
Vuvica mere că. striga, 
Mă-sa e! că-i. răspundea : 
— Dacă eşti Voichiţa 
Vino colea la măicuţa, 

235 La fereastră că venia, 
Cosiţa că mi-o băga 
Și mă-sa c'o cunoştea. 
Atunci uşa descuia, 
In braţe că mi-o lua. 

„240: Şi pe pat că mi-şi cădea 
Şi mă-sa- că mi şi murea | 
La biserică 'c'o îngropa, 

"Voica r&mânea, 
De mi-o tămâia. 

245, Lorcea cu furca, 
Da 'mă-si turta; 
'Torcea prin sat 
Lui tat-s&ă colac.



„CÂNTECE HAIDUCESCL 
| ————



BURILEANU | 
  

Cules de Christu N. Țapiu din gura lautaralut Dumitru Radu, din comuna Ba- 
neasa-Teleorman. . 

-A se compara cu Burileanu din colecţia d-lui G. Dem. Theodores 6 
sqa- Idem «Burileanu» din colecţia lui Vulpian pag. 17-18. cu pag. 099 

Frundă verde-ismă crâţă,- 
Când fu jot de diminâţă, . 
lui Burilean cade greţă. 
De greţă ce mi-i cădea,. Să 

-$ Nici cafeaua no mai bea, 
Nici dulcâţa 'n'o mânca. 
La slugă că poruncia, 
Şi din | gură că dicea: 
_Istudoe catana, 

-10 F...tu-ţi crucea şi "legea, 
la vedrița din drepta | 
Şi te du la valea rea, : 

De. moşu meii-e săpată, 
15 De taica mre ridicată, 

Prea e-o apă. lăudată - 
Istudor ce mi- ŞI făcea ?.. 

Vedriţa 'n mân'o lua,: 
La fântănă se ducea,. 

20. Mâna pe clutură punea . 

*n fântănă „co băga, 

Apă rece că scotea, 
“ In vadră că mi-o punea, 

_Ochil negrii 'şi arunca 

25 “Tot pe vale în valea rea, -. : 

Aci'n gură de colnic. 

. Şedea un tînăr de. voinic. 

E „7 “La fântâna cea de piztrăe 

30 

35 

40 

45 Şi 

“Cu shintu ved), pe butuc, 
De cinci şint e şinuit, 
De cinci luni neslobodit. 
Istudor, când îl vedea, 
Vadra ?n pămînt că trântea, 

| Dosu la Burilean 'da 
Şi din gură: căY spunea; 
-—Burilene dum niata, 
Colea'n vale'n valea rea 

- Crescut-a trestichia'n ea 
Şi mi-o 'ngână cinteza, 

- Impuiat'a haiduci în ea! 
Burileanu c'audia, 
“Inima ?n el.că sălta,! 
Frumuşel .că se gătia, 
La biserică pleca. , 
Cu pircalab se 'ntâlnia 

i. din gură că-i dicea: 
| „-Pircălabe, “plază rea, 

„50, 

- Şi vola lui că mplinea. 

Cinte-a scos în calea mea ? 
Tu mie ca să'mi găseşti, 

- Dacă vreisă ma! trăieşti. 
Vre-o cinci-deci de cositori, 

-Să'mi cosâscă fân de flori | 
“ Pircălabu ce făcea ? 
Pe Burileanu asculta, 

19



146 

55 

BURILEANU 

Arvuna că-o primia, 
Cinci-deci cositori tocmia. 
Colea n vale 'n vale rea, . 
Acolo că mi-i băga. 

Si mult fen că -zotonia - 
bo 

65 

Dar Burilean ce făcea? 
La biserică pleca,: 
„La ce popă că mergea? 
Lia popa, vedi, Măcăcin,- 
Că dă la păcat puţin. 
Nici slujba n'o isprăvia, 
Burileanu că dicea; . 
— Părinte, sfinţia ta, 
Al mai tare cu slujba. 

* Colea ?n vale 'n valea.rea 
? 

70 

75 

80 

85 

90 

- Să-ţi răpul tu viaţa! | 
-„ Averea ta şi cu a mea 

Impuiat'a haiduci în ea, 
“ME duc să câştig ceva, 
Că dic, dă&i, pe legea mea, 
Că n'am ckubuc la lulea! 
Frunduliţă şi-o lalea 
Popa din gură dicea: 
— Burilene dumneata, 
Vedi-ţi tu de treba ta, 
N'ai nimic cu slujba mea, 
„Dar Burilean ce făcea? 
Mâna 'n pozinar băga, 
Şapte rubiele scotea, - . 
In mână popii că le da, 
Singur că se miruia .. 
Şi acasă că-se ducea. 
Frumuşel că se gătia, 

„Sflinta din cui că lua, 
La: valea rea că pleca. 
Dar nevasta că-i dicea; 
— Burilene du mneata,: 
Nu te.du la valea rea, 

"95 

100 

„105 

“io 

„115 

S'o mănânci cu lingura 
Şi de zat că nu "1-0! da. 
Ala nu e tin&r voinic, 
Ci e Bica Catana 
D'a speriat graniţa ; 
De şapte ori m'am măritat, 
El v&duvă că m'a lăsat] 
Burileanu ce făcea ? 

“Sema vorbii n'o lua, 
La valea rea: că pleca, 
Pe Bica că mi-l vedea, 
“Sflinta la ochi că punea 
Și ?n el, frate, că trăgea. 
Sflinta foc nu lua, 
Numa'n tigate pirlia. 
Şi Bica că mi-i dicea; 
— Burilene dumneata, 
Intorce-te, frate, acasă 
Şi vedi-ţi de jupânssă, 
Că de tine nici nu'mi pasă; 
Şi ţi-e Yarba cam udată 
Şi cremenea ţi-e cam spartă. 
Burilean nu se lăsa, 
Ci may r&ii se 'nfuria, 
Inc'o dată-o slobodia 
Pustia foc nu lua! 

„-. Bica atunci se n&căjia, 
“120 Ghintu la ochi că'l punea 

-. Şi?n Burilean mi-l slobodia, 
Patru caravele-l făcea. 
Nevasta că 'mi-audia 
In fuga mare că venia, 

125 Si pe Burilean jălia | 
Pe Burilean ea 7] lua 
Şi acasă că'l aducea, 
La mânăstire "] îngropa, 
La mânăstirea domneâscă 

130 Albă să se pomenâscă !
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CÂNTECUL LUI CORBEA. 
(VARIANTA) 

  

Cules de I6n Odor de la Moş I6n Guiu, Vatenr- Prahova, 

Frundă verde de măcriş, 
La temniţa lu Opriş, 
Unde şade Corbea 'nchis, 
Nici prea de mult că nu'mi şade, 

5 D& nouă ani şi jumătate, 
Şi nouă dile de vară : 
Şi alte trei de primăvară. 
Muma Corbii se scula, 
Savai, muma Corbiei, 

10 Din ţara Moldoviei' : 
Cu trei ouă roşiore, 
Cu-trei lumînări de ceră, 
Trei colaci de -grâti de vară, 

__ La temniţă se ducea. 
15 Unu da portarului, 

-Și altu temnicerului, 

Şi altu păstra Corbiei. 

Muma Corbii-acolo' mergea, 

La temniţă s& ducea, . 

.'20 Şi-aşa din gură 'mi striga : 
dragu .— Corbeo, Corbea, 

“ [maichii De eşti viii, 
Ca. să te ştiii, 
De eşti mort, 

'25 Să te jelesc, 
La preuţi să te slujesc, - 

Sărindare să'ți plătesc!. - 

Aşa Corbea caudia, 

„— Alei, măiculița mea, 

30 Că'ţi înţeleg eii gura, 

- Că eşti maică dumneata |! 

„Nu pociii maică,. -- 

Nu pociii .dragă, . E 

Nu pociu makcă-a mai trăi. 

„35 DE rangătu brâştilor, 

DE zg&ona năpârcilor, . * 

- DE şueru şerpilor! -. 

Nistru mare mi-a venit, 

„Până ?n sapă, 

Şi 'n noroi, 
„Până ?n ţurloi. 
Barba "mi :bate braţele, 

45 Mustăţile cotele, 
Şi păru călcâilel. | 
O drăcâică dă şerpoică,. 
lacă, că s'a încuibat,  - 
In pla caftanului, 

5o In gura pozinarului, 
_Şi puii că şi-a scos. 
De crescut, cu ce mi-l creşte? 
Carne din mine ciupeşte | 
Aleo, măiculiţa mea, 

55 .Fă'ţi pomană pentru mine, 
La Ştefan Vodă să mergi, 
De departe să te rogi, 

-_ De-aprâpe ca să'mi genunchi, 
„Pela, mâna să-l săruţi, 

60 Şi-aşa din gură-să dici: 
.— AY, Demne, Măria Ta, 

Iartă'mi, Dâmne, p& Corbea, 
Că şi-a făcut vedeua, 
Nou& ani şi jumătate 

65 Şi nouă dile de vară, 
Şi-alte trei d& primă-vară! 
Ştefan Vodă ce dicea ? 

_— Babo, slabo şi dă trebo, 
La- cuvinte 'dă ispravo, 

7 

"70 Las”, Corbea, că-l logodit, | 

“ Logodnica i-a venit, 

Jupânesa Carpina, . 

Adusă din Siatina. a 

Din bardă, nu-i bărduită, . 

75 Numa din topor cioplită, 

"Si la cap e ascuţită, -.. 

La rădăcină-i pârlită ; 

Tot dă Corbea e gătită. 
Ştefan Vodă ce dicea.? 

Temniţa mi-a nămolit; i 80 — PB Corbea că lo ierta, 

“40 Şed în apă, : Ii 
Când el că mi-o dărui, ., 

_ | Pe Roşu nădsrăvanu, 

7 =



| 148 

Care fuge cu anii, - 
Cu anu, cu lunile, 
83 D& lungeşte dilele! 

- Muma Corbi-aşa audia, 
Lăcrimile-o podidea, - 
Şi la Corbea se ducea:. . . 

— Corbeo, Corbeo, dragu maichii 
go Tu eşti, maică, logodit, 

Logodnica ţi-a venit. 
Jupâneasa Carpina, 
Adusă din Slatina, 
Din bardă nebărduită, 

95. Numa din topor cioplită, 
- Şi la cap e ascuţită, 

La rădăcină pârlită, 
Tot de tine e găttiă. 
Dar pe tine te-o ierta, 

100 Când tu-i dărui pe Roşu, : 
PE Roşu năsărăvanu, 

Care fuge cu anu. 
Dară Corbea ce dicea ? 

— P6t să fie dăruit, - 
105 Inimiră l-apoftit! . 

D& cât, maică, să te duci, 
Tot la Domnul Ştefan Vodă; 
Salaorii, ca să'mi cei, 
Tot cu sape, cu lopeţi 

110 Şi tu, maică, să te duci, 
„In ce verde moviliţă, - 
Și tu, mâică, ca să'mi sapi, 
În r&săritu sorelui 
In băligaru cailor, | | 

115 Da! de uşa grajdului! 
Muma -Corbii ce făcea? . 
La Ştefan: Vodă mergea, 
Şi salaori că'mi'ceren, 

| La movilă se ducea, 
„120 Şi Yacă, că'mi poruncia. 

Şi ei când săpa, - N 
In r&săritu s6relui, .- 

_- In băligaru cailor, - 
_* Da'de uşa grajdului, | 

125 Muma Corbii, ce făcea? | 
În grajd piatră că intra - 

"Şi pe Roşu că'mi scotea, 
Ne'nşelat, dă&'nfrânat, N 
Cu căpăstru d& bumbac 

130 Şi-afară, că-mi'l scotea, 
Cu unt-de-lemn că'l ungea, 

“Gu basmaua că'l, ştergea. - 
Tot dangale că'l făcea . 
Şi pE uliță-apuca,  .. 

135: Negustorii şir să ţinea; 
"—— Babo, slabo şi dă trebo, 
„De ţi-i Roşu de: vindare, . 

CANTECUL. LUI CORBEA 

Iţi dăm galbint şi parale, 
“In galbini să'l cumpănim, | 

140 Prea bine să ţi! plătim; 
“ Pentru unu să'ţi dăm doi, 
Să'ţi dăm herghelia totă, 
Car' plăteşte lumea totă !. 
Mama Corbii, ce dicea ? 

145 — Nu' mi-e Roşu de vindare, 
Să'mi daţi galbini şi parale, 
În galbeni să'l cumpăniţi. 
Şi mi-e Roşu dă dar mare, 
Scoţ pe Corbea de'nchisore! 

150 Muma Corbii ce făcea? 
De căpăstru că'l lua, . 
La Stefan Vodă ?! ducea, 
Şi'n curte că mi'l băga, 

. De palimari că!'l lega. 
155 Ştefan Vodă că'l vedea, 

Mustăcira că-i ridea, | 
La portar că'mi poruncia, 

„ Poţile că le'nchidea. 
La temniceri poruncia, 

160 Şi pe Corbea că'l scotea, 
Pe& la bărbieri că'l da, 
Mil spăla şi mi'l rădea, 
Mai trumos mi'l primenia, 

» Şi n curte că'l aducea. 
165 Dară Corbea ce'mi făcea ?. 

La Roșu, că se uita, 
„Lacrămile ”] podidia, . 
Dară Roşu necheza. . 

„Ştefan Vodă ce. făcea ? 
„170 PE tâte. slugile striga ; 

„ Car'p&. Roşu "ncăleca, 
Tot în pămînt că-i trântea, 
Flerea într'ânşii că plesnta. 

. Aşa Corbea când. striga: 
„155 —— Hai, Dâmne, Măria Ta, 

Mai încet cu slugile, 
“Că r&mât tără dânsele. 
„la să'mi dai hainele tăle, 
Să se dedea -Roş cu ele. 

180 Ştefan Vodă aşa audia, 
“Tote haine lăpăda - 
Şi Corbea' că le 'mbrăca, 

>> Şi d&sagit cu galbini că'mi 
: NI __„ „cerea, 

„_- Ca Roşu să: se dedea,_ - 
„„185 Că, când o' eşi la: ţară, 

Să nu” facă vro. ocară. 
“ Dară Corbea,. ce'mi făcea ? 

„+ PE Roşu'că '"nealeca, - 
=> Puţintel maidan: făcea, - 
190 Pân& când bine 'nfierbinta, 
„Lua spuma cu mâna, :



CANTECUL LUI CORBEA IIĂIDUCUL 

Clăbucul cât căciula, 
P& lângă mă-sa s€ da, 
Mâna sc6bă că'mi făcea, 

195 Dă brâii pă mă-sa apuca, -. 
Şi la spate o lipla;. - 
P& sus ziduri că'mi săria, 

"ŞI din gură aşa dicea: 
— Rămâi, Demne, sănătos, 

200 Că la -mână că ţi-am fost,. 
Şi tu vrednic nu mi-ar fost! 

“ Stefan Vodă r&mânea, 
Aşa din gură 'mi striga: 
-— Vedeţi hoţu înfierat, 

„210 

| 149 

205 .ME lasă. gol despuiat, 
Numa cu fesu din cap, 
De .sfatu : boerilor, 
D& risu cocânelor ! 
Ştefan Vodă ce'mi dicea. ? 

- Da nu'mi este G& cuşman 
Nici pEntru desagii cu galbini, 

„In pâla caftanului, .. . 
In gura pozînarului 

  

” Era'cărţi mari dă Domnie, 
2t5 Ori în ce ţară-o merge, | 

Să domnescă ţara 'n pace, 
__ N'are nimeni ce-i mai face! 

CÂNTECUL LUI CORBEA HAIDUCUL. 
VARIANTA . 

  

Cules de Chr. N: “Tapu de la Gheorghe S. Stoica lautar, din Comuna. Costesct- 

Vâlcea. IN 

Flore verde flori domneşti, 
Domne, din oraş din Bucureşti |, 

La "'nalte case domneşti, . 

De se văd în Bucureşti, 

5 Flore verde floră. de tisă, 
Î Mare masă mi-este *'ntinsă, 

De mulţi boteri mi-e coprinsă. 

Dar la masă cin! şedea ? 

Şedea Domnul Ştefan Vodă,. 

1o Nici nu bea, .nici nu mânca 

Numai cu ochit privia,. 

Sema la băieţi că'mi lua.. 

- Fldre verde: fot de brid, 

Dâmne, de diua de sân Văsii 

15 Când fac cucânele piftiă, - 

Şi să 'm părţesc : boterii, 

Toţi. boierii l€fă 'mi lua, 

Numai Corbea 'mi rămânea! 

Dar: Domnia /] întreba : 

20:— Alef, Corbea dumneata, - Să 

Ce boierie pofteşti” 3 

P'ata să.ţi-o dărulesc 9. 

Dară Corbea: ce'mi grăia ? 

-— Aler.Dâmne, Măria Sa! i 

| 25 Ce boierie poftese . 

P'aia să mi-o dărueşti ? 
- Poftesc caftan de "mpărăţie 

Şi dugealic de Domnie; 
„Că cu ala'mi şade mie! 

30 Domnia că'm! audi: . - 
„Trei băleţi că mi-ş mâna 
La Gheorghiţă”! trimetea 
„Şi Gheorghiţă că'mi venia, 
iar din gură că! grăja: 

'35 — Gheorghiţă, Gheorghiţă 
Vătaf de temniţă 

î «Şi de temniceri 
Peste mari boferi, . 

Tu pe Corbea să mil duci 

qo.Tot la temniţă de piatră, 

- De şapte Domnil uitată, 

“Cu muschiuleţu d'o schipă ! 
Stetea Corbea la 'nchis6re 

Nouă ani lipsit de sore,; 

“43 Când împovârni -pe dece,. . 
Muma Corbii că'mi soseşte 
Cu trei. 6u& roşidre, 

“ Ducea Corbi de mâncare 
Dar ea, frate, când pleca ? 

“so Din Jota, Joafmarilor, 
N 

y
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Din Vinerea ouălilor, 
Din Sâmbăta Paştilor - 
Şi-ajungea pe la Sân-Pietru 
La portă că mi-ş trăgea, 

55. Ou& la portar că” da, 
La Corbea de mi-o lăsa; 
La ferestră că'mi trăgea, 
Din guriţă că'mi grăia : 
— Aleo, Corbeo, 

60 Dragă Corbeo, | 
Ori eşti vii, 
Ca să te ştiii; 
Ori eşti mort, 
Ca 'să te port! 

65 Că pe tine te-a tnchis” 
_Nejudecat, 
Ne înfățișat, 
Nici pe la Domnie dat! 
Dar Corbea, frate-i grăia : 

70 — Maică, măiculița mea, 
Nu sunt viii 
Ca să mă ştii; 
Nici mort, . 
Ca să mă&.porţi |. 

75 Şi pe mine când m'a 'nchis 
Eram tinerel copil 
Ş'acum sunt boşneag bătrân ; 
Barba'mi! bate braţele 
Şi chica călcâiele 

So' Mustaţa umerile. 
Şi pe mineiar când m'a *'nchis 
“Era -năpârcile - 
Subţiri ca drugile 
S'acum sunt ca furcile ; 

85 Şerpil. ereaii ca aţile 
Ş'acum sunt ca grindile ; 
Broştele ca nucile | 
„acum sunt ca ploşiile; - 
Pe tâte le-aş odihni, 

9o.Dar o drăcâică 
De şerpoică, : - 
De smedică 

„Ea, frate, că mi-a 'mputat 
Cam din. ciocul berbief. 

95 În gura pozunarului. | 
„.Şi ea, frate, când se ?nitinde, 
Înimi6ra mi-o coprinde, . 
Și când, frate se sgârceşte ! 
Înimi6ra mi-o topeşte, 

100 Sufieţelul mi-l sfârşeşte | 
Corbea din gură'i grăia : 
— Ala, maică, makca mea, 
Făcut'al vre-o dată bine; 
Fă şi-acuma pentru mine : 

105 Tu maică, ca să te duci. 

“Tot la târgul al de flori, 
Că vin vara săpători, - 
Săpători şi lopătari ; 
Şi tu, maică, să'mi tocmeşti 

110 Patru-dect. de săpători 
Şi cu cinci-deci de lopătari, - 
Şi de dus unde sii duci ? 
La bălegarul uitat, 
Care moş meii mi Ta dat, 

115 lar tu maică să mai cerci, 
Din guriţă să'm! grăeşti, 

„La palat ca să-mi vorbeşti : 
— Ce e Corbea vinovat 
Den temniță laţi băgat 

120 Nejudecat, 
Neînfâţişat, 
Nici pe la Domnie dat? 

_Drumu Corbi! ca săi daţi 
„Că lui vremea !-a venit 

„125 Vremea de căsătorit 
„Şi miresa i-am găsit! — 
“Dar a babă 
“Slabă, _ 
Cu brâul de lână - 

130 De. păr de cămilă, 
La Domnie c& mergea, 
In. genuchi îngenuchia, 
„De Domnie se ruga, 
Domnia căi răspundea: 

135 — Hai, tu babo, 
Slabo, 
Cu brâul de lână 
De păr de cămilă, 
Inima'mi fărîmă, . 

140 Noi miresă X-am găsit 
Pe jupânesa: Carpina 
Din pădurea C6căna 
Din bardă nebărduită, 
De secure săbuită 

145 Şi la cape ascuţită ! 
Dar ea, frate, ce'mi făcea ? 

- Dacă vedea că nu putea 
„Să scetă afar pe Corbea, 
-La tergu' de flori se'nturna, . 

150 Săpătorii că'Y tocmia 
Şi la băligar mergea. 
Săpa: qi de vară 
Până 'n seră, 
“Făr'de pic de năduşelă 

155 Când da sorele 'n -spre seră 
De uşa Roşului da. 
Dar la 'uşă cum. era ? 
“Lacătu cât baniţa . _ 
„Şi cheia de cinct oca. 

_ 160 Nimeni: nui indrăsnia, N
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De cât singură baba, 
Că " mai ştia ea sema. .. 
Cu pictoru că mi-i da, 

| Uşa din balemare săria, 
165 Şi la Roşu că 'mi intra, 

Odată '| ghtoldorosia. - 
S'unde Roşu că nu'mit sta, 
De căpăstru că mi-l lua 
Si-afară că mi-l scotea, 

170 Cu chebrcua că ?l ştergea; 
. Sârele că se 'nchidea, 
Aşa de roşu 'mi-era ș - 
Şi de căpestru că'l'lua, 

- La vale că 'mi apuca. 
175 Cam pîn dreptul Domniei 

Incepea Roşu a necheza; 
Domnia se spălmânta, 
Coconiţa se stârpia, 
lar din gură că grăia : 

180 — Cată, f...tu'i mumă sa, 
Ce vitez o fi ăla ? 
Trei băfeţi că 'mi mâna,. 
Inaintea babii ieşia, 

_S'aşa, frate, 'mi-o întreba: 
183 — AY tu babo, 

Slabo, - " 
Cu brâul de lână 
De. păr de cămilă, 
Inima'mi fărimă, - 

190 De ţi-e Roşu de vindare, 

Ca să'ți daii ceva parale ? 

Ori, frate, ca de schimbare, 

Să'ţi dai unu, săţi dau doi, 

Să ati patru-deci şi dol, 
195 Numai să se pomenâscă, - 

De herghelia domnescă ! - 

Dară baba ce'mi grăla?  - 

— Nu 'mi-e Roşu de vîndare, 

Ori frâte, ca de schimbare; 

200 Ca să'mi dai ce-va parale. 

“Mi-e Roşu de dăruială, 

Il dăruiesc Măriei-Sale, - . 

Lasă-mi Corbea de 'nchisore! 

, Domnia, când audia,.» 

205 Un băiat că'mi trimetea, 

„Pe Corbea că mi-l scotea,. 

Afară mi-l aducea, 
Pe la bărbier că'l da; 

Şi mi-l tundea sfranţuzeşte, 

* 210 Şi mi-l rădea cerchezeşte, 

-“ Cu mustăţi în vărvalic, 

Şedea bine la voinic.” -! .: 

La Domnie .că'mi mergea 

„Sus pe scară se.urcâ, .. 

215 Din guriţă că 1 grăia: ? .. 

— AY, Dâmne, Măria-Ta, 
Ia să'mi dai dugealicu de 

(Domnie, 
Că cu ala "mi şade bine 
Şi să'mi da! hainele tele, 

_220 Să se dea Roşu cu ele! 
Dar Domnia ce'mi făcea ? 

" Prost de minte că'mi era, . 
Pe Corbea mi-l îmbrăca, - 
Şi la Roşu că'mi mergea, 

225 Şi cu el, frate, 'mi vorbia. 
_ Domnia ce mi şi făcea? 
D'un picior îngenuchia - 
“Până Corbea "'ncăleca. 
Implimba el ce'mplimba, 

230 Lua el spuma cu mâna, 

“De portă că o trântea, 
Sloi de ghiâţă se făcea, 
Din guriţă că'mi grăia : 
— AY, Dâmne, Măria-Ta, 

235 Zăvorăşte porţile, - 

Şi "ntăreşte-ţi strejile, 
_Nu'ţi năpusti slugile ! 
Lui nu: erea d'alt ceva, 

__Cii erea de malcă-sa, 
240 Şi. el, frate, că "1 grăla : 

- — Alert, maică, maica mea, 

Intinde ia cea nuia, 

S'ating pe Roşu cu ea, 

“Să nu'mi facă, cred, una! 

245 Lui. nu'i erea de nuia, 

- Ci-"Y erea de maică-sa. 
EL de' mână mi-o apuca, - 

„Şi la spate mi-o asvîrlia, 

Pe. sus porţile săria -- 

250 Şi din guriţă 'mi grăia :. 

2— Rămâi, D6mne sănătos, - 

Ca un trandafir frumos, 

Că la: mână ei ţi-am fost, 

Şi harnicu nu mi-al fost! 

255 — Du-te, Corbeo, sănătos, 

Ca un trandafir. frumos, 

"Că la mână tu ml-at fost, 

- Şi vrednicu nu ţi-am fost ! 

Domnia că % mai grăla:, 

"240 — Alei, -Corbeo, dumneata, 

-Ce ră, frate, c'at făcut, 

- Atât cât al haiducit? 

_—-AY, Domne, Măria-Ta, 

_-- Adevă&ru da-ţi-l'aş, | 

245 Pe mine de mt 'ntrebaşi : 

Prindeam călătoru "n: drum; 

“Mi-l făceam de rodea fân; 

- Prindeam de-o băbuţă -slabă ! 

Mi-o făceam de păşția iarbă |
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250 Dară Corbea ce'mi-făcea ? 
Mai mergea ce mai mergea, - 
Sta.în loc şi se gândia, 
Şi din gură că'ml grăia : 
— Cată f...tu-! mumă-sa, 

255 Ce r&i Domniei să” fac? 
- Să”! fur lui telegarir? 
Cumpără alţii 'ma! buni ; 

- Să! omor coconiţa ? 
- Se "'ns6ră şi Ya alta, 

"260 Mai bună, nu' ca asta... 
Mai bin'.să % omor coconel,. 

„ Care dârme "n legănel, 
.. Ca să-I. sec ăl suflețel! ”: 

. P& puteri de nopte, 
165 P& sudori de mârte, 

El că se 'nturna, _ '. -. 
P& supt doici că se băga, . 

„. Coconaş de pictor îl lua - 
Şi la-portă că'i scotea,. . 

270 Numai ciosvirți că'l făcea, -. 
„Şi la portă le-atârna ; 
Capu coconaşului,. . 
[l puse "n ţepa dracului: 
Domnia de dimineţă se scula, 

275 Pe ochi negrii se. spăla, 
„Ochii pe ferâstră 'şi arunca, 

"CANTECUL CODRENULUI. 
——. 

Şi la portă se uita, . 
Din guriță c&'mi grăia: 

„__— lay vedi, câinele;;nfăerat, 
280 Mă lasă gol despulat, . 

-Şi.de coconaş sărac ! 
“Mergea Corbea.ce mergea, 
Cu. Ceauş Velcea se 'ntâlnia, 
Care "n. temniţă | păzia, 

„285 Din guriţă că Y grăia: 
-. — Iatagan din teca ta, 

- “Bine-ar. şedea în a mea! 
— Fie-ţi, Corbe-o, dăruit, 
Numai să nu'mi faci nimic!.. - 

200 :Dară Corbea ce'mi făcea ? 
Sta în loc şi se gândia, 

—. Cată, f...tu-i mumă-sa, 
Ast iatagan..de Pam câştigat, 
In carne nu lam cercat! . - 

_295 Indărăt că se "'ntorcea, 
;.. Pe Ceauş Velcea că'l găsta, 
„Din picidre că'l toca, 
„Şi pe drum că mi-ş pleca. - 

Mă plătit cu cântecu, 
300 Ca lupu cu urletu; ” 

- - Când vânătoru "1 întâlneşte, 
Dă pielea şi se plăteşte. 

„Cules de Chr, N. Țapu din gura lăutarului Stancu Ion, Cucueţi.— Teleorman. 
“Vedi Colecţ. d-lui V. Alexandri pag. 86 sq. Cântecul de faţa este 'o variantă, 
Flore verde, spic de grâă, 
Cântă cucu pe pirâă, | 
“Codrenu cu murgu de frâu, 
EI.la târg că. mi-l trăgea, 

5 Căluşelul mi-l vindea ; . 
„ YVindea calul, armili, - E 
Rămânea cu .baldacu, 
Numai cu şâua ?n spinare: „„„. Ce-o'să.mă fac; frățiore, : “To Umblu cu şcua în spinare! : _EI pin terg mi-se 'mplimba „Toţi căluşeil % cerca -- e „Și pe spat&. mi-Y bătea, -- 

„Altu căluşel să'şi “ia ; 
"15 Nici un cal că nu-i plăcea. 

Folie verde a bobului, 
In-scapătul s6relui 
La uşa :oborului, | e 
Cam. în drumul Giurgiului, . 

20 .VEdu, coma roibului. 
- Și gluga mocanului.:: 
"” EL lângă: mocan se da 
- Şi“din gură. că-i dicea ;. | 
—. Bună diua, măi mocane | 

| 25 — Mulţumescuţ-i, căpitane !. 
„— Măi: mocane mocârţane,.
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De ţi-e roibu de schimbare, 
Să-ţi dai unu să ţi daii doi, . 
Să-u dati, neică, până '?n trei, 
Erghelia de la baltă,.. 

„Nu pe t6tă, jumâtate, 

40 

45 

o 

„60 

Și ca rcibu nu se pâte!: 
De ţi-e roibu-de vindare, - 

„Să-ţi. dati galbeni şi parale, 
Să-ţi dai galbeni vinetici 
De câte-o sută şi cinci, 
Să tot schimbi, să tot mănânci 
Si nu se cunoşte aici. . 
Dar Codrenu ce'mi făcea ? 
Mâna pe frâu c'o 'punea,. 
Picioru în scară "| punea. 
Și pe roibu încăleca 
Si prin târg că mi-l plimba, . 
Până spumă mi-l făcea; 
Se lua spuma cu. mâna,. 
De pămintcă mi-o trântea. . 
Sloi de gheţă se făcea. 
Dâr pe la mocan că'mi da, 
Diua.bună că-și lua. 
Fuge Codrenu şi se duce, 
Remâne mocanu şi plânge! 
— Măi Codrene, frăţiore, 

Intârce te,.neică,. din cale 

Dă-'mi dă câte-va parale 

Că mor copiii de fome! - 

* 

Nu mi-e roibu de schimbare - 

Şi mi:e rotbu de vindare, 

C'a fost taica percitor, - 

Şi-a rămas la sat dator - 

O. sută şel-deci de poli. : 

Vindu-i muma roibului, 

“Plătii plasa: Oltului 
„Si-o să vînd şi pe'roibu, . 

„Să 'mi plătesc Teleormanu. e 
-- F...tu-ţi crucea-ta mocane, - 

Când m'or.întârce .din cale 

Şi ţi-oi da şai-spre-ce paime, - 

Să numerică sînt parale, 

„Si moi intârce din drum .. 
70 

Si ţi-oi da vre-o câţi-va pumni, 

Ți-oY da pumni înghesuiți, 

Să dică că sunt .leY mărunți, . . 

P& muchie'.de cet bătuţi! 

- N'ai audit bun Codren 

“Că îa cat de la mocani 

Şi d'un hoţ de căpitan 

Si dun negru de. ţigan, 

„ CANTECUL CODREANULUI N e 153. 

Și miey de la.ctobant, 
Vinu de la cârciumari,. 

8o Nu plăteşte nici un ban? | 
Că când aş sta să plătesc, 
La ce dracu haiducesc ? 
lar Codrenu ce'mi făcea ? 
El .p'un drum'că mi-apuca, 

85 La un ciobănaş trăgea. 
- Şi din gură că-i dicea:. 
— Frunduliţă unt-de-lemn, 
“Ţi s& ?ntâmplă un mieluşel, | 
Foie verde salbă. mâle, .: 

„90 Să ţi-l plătesc cu părale? 
.Dar ctobanu se gândia 
Cată f...tu-i mumă-sa, 
O să daii un mieluşel 
Şi-o. să "mi Ya un sfănţişor. : 

. __95 Şi ctobanu ce'mi făcea ? 
El în târlă că intra 

„Şi pe-codă ] alegea, : 
- .* Patru ciosvirți că'l făcea, 

La desagi că'l aşeda. ' 
'..100 Fugea Codren se ducea, - 

“Fuge Codren şi se duce, 
Remâne cioban şi plânge! 
Ciobanu ca ctobanu: 

-. Nu: ştie ce e şofranu, . 
„105 Tot ca ţiganu Divanu. 

Dar Codren ce mi-ş făcea? 
„La un -cârciumar trăgea - 

Şi un burduf de vin umplea 
Şi pe murgu'l aşeda. : 

„Io Fugea Codren'se ducea, 
Dar cârciumaru 'mi striga: 

- _— Măi Cedrene frăţidre, 

Intorce-te, neică, din cale, 

Dă-mi- dă câte-va parale, 

115 Că mi-e marfa stăpânescă.! 

Dar -mocanu .ca' mocanu,. 

_WVedi pentru-o globă. de cal 

"“Dete 'jalbă la Divan -: . 

Şi o băgă la 'Trebunal. 

120 Unde Codrean se trăgea ? 

- La movila .cea crăpată, 

Unde.a mai scăpat odată, 

_Subt umbră de păducel, 

Cu.cărnicică de miel 

i . 125 Şi cu vin.din burduşel 

Şi cu murgu lângă el, 

Cu costiţe de. purcel;; 

- “Răi trăieşte, vai de el |-
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Cules de Christ. N. Tapu de la Nicolae Mihailescu, Roşiorii-le-Vede (Teleorman) 

Folie verde tre! aglici, 
La Coţofenca la bâlci, 
Codrenu se trage pe brânci; 
Să trage din lesă 'n lesă 
Pân'la Coţofenca 'n casă. 
—Bună diua, fa, cocână! 
—IţI -mulţumesc, căpitane ! 
Acuma "mi dist, căpitane, 
Căci sînt la brâi cu pistâle, 
Patru pline şi trei gâle, 
Să” trag Coţofencii 'n şale! 
lar când veniam la mălai, 
Mă& luai cu câini!'n alai; . 
Şi când veniam la opinci 
Puneai ţigani de'mi da brânci; 
Dar când veniam la părale, 
Puneal ţigani de'mi da palme! 
Bucură te, bătătură, . 
Căci te umplu de untură - 
Din Coţofenca bătrână! 

„ Fole verde ca nalba, . | 
Codren la bâlci că'mi pleca, . 
La un cârciumar trăgea 
Şi din gură aşa” dicea : 
—- Măi cârciumar dumneata,. . 
Ia dă'mi!-o felă de vin, 
Ca să'l v&d dacă e bun. 
Codreân vinu că şi” bea | 
Cu piciorul sticli“ da, 
Bucăţele mi-o făcea. : 
ŞI o tăga 'n buzunar, . 
Ca să dică c'are bani. - - 
Fole verde ca nalba, 

) 

Codren la obor pleca, 
'35 La un mocan că trăgea, 
Că un cal galben avea 

Şi din gură aşa-i dicea: 
—Măi mocănaş dumneata, 
DE ţi-e galben de schimbare, 

40 Să.te duc la Herţa mare, 
* Săi dată unu, să-ți daii doi, 

Să-ţi dati, frate, până ?n trei?.. 
—Nu mi-e galben de schimbare 
Și mie galben de-vindare, 

45 Cam o soră fată mare, - 
-. So cântăresc în parale. 

Iar Cudrenu ce făcea ? 
Picior. în. scară punea 
Şi -pîn sus că 'se uita, 

50 Doi. pinten! la cal că-i da 
Şi ca fulgeru sbura. 
Calul spumă se făcea, - 
Lua spuma cu mâna, 

- -. De pământ 'că-o trântea 
55 Sloi ce gheaţă se făcea. 

-. Înapoi că se uita 
Şi din -gură aşa dicea :. 
—Cată f...tu-i mumă-sa 
Asta-i cal pe seama mea.!. 

60 lar galbenu că sbura 
- Și Codrenu Y% dicea: 

„_-—Hai, galben, la Herţa mea, 
"Că mocanu nu-i vrednic de 
Ca [tine, 

lar tu eşti smei bun de mine!
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CÂNTECUL LUI GHEORGHELAȘIU 
  

Cules de 1. Odor de la Ton Grui, din Valeni (Prahova). 

, A se vedea şi colecţia d-lui G. Dem. Theodorescu < Gheorghela z | | 
Cântecul de faţa e o varianta a celui din colecţia D-iui Theodoescu, PAR 591 SAT 

Frundă verde şi-o crăiţă, 
Cine urcă la Istriţă? 
Savai Căpitan Gheorghiţă, . 
Şi la brâu cu măciuchiţă, 

5 Din bardă nebărduită, 
Numai din topor cioplită, 
D& Macoveiii e gătită. 
Si umblă din stână'n stână, 

__ Săncerce brânza dă bună, 

10 Si caşu de'nchegătură, 
Şi din cordună'n cordună, 
Să'şi capete flintă bună, 
Rea de lemn, bună de fier,." 

Să ducă glonţu la semn. 

15 EI la stână că mergea, 

„Aşa din guă dicea: 

— Moş lRadule, barbă sură, 

Mai ai pă cineva'm sfână ? 

— Ed îţi dic pă legea mea, 

20 Că eii n'am pă nimenia, 

Decât eii şi baba mea 

- Şi decât un biet de mânător. 

Dimincţa sa sculat, 

Oile'n strungă mi-a dat, 

25 Jintiţă multă a mâncat, 

Şi lui, mări, s'a plecat, 

Frigurile Pa luat, - 

Şi sarica şi-a luat” -- 

„Şi în stână mi-a intrat, . 

“30 Intre burduşe s'a băgat. 

Aşa Gheorghiţă audia, . - 

In stână că mişi intra, 

'Ntre burduşe căuta, 

_ Peste Macovet-că'mi. da. . 

35 — 0, frunduliţă de telu, - 

„ Fu.tu-ţi neamu, Macovei, 

Cin'te scâse 'n ochii” mei ? 

" Saii îs dilele tale sfârşite, 

Păcatele mele: multe? ! 

qo Da Macovei ce dicea ? _ 

: —A lei, neică Gheorghelaş, 
Mult eşti tinăr şi gingaş, 
La inimă om vrăjmaş. 
Ia'mi calu şi ojle. - 

45 Mai lungeşte'mi dilele, ' 
Să'mi mai văd copilele, 

“Să mor lângă dânsele ! 
Da Gheorghilaş ce dicea ? 

—P'aii ştiă, vere, d'aii nwmi ştii, 
-5o Când eram.noi şepte fraţi, 

P& toţi ne purta! legaţi?! 
Dă tinerel m'am însurat, 
Frumosă mândră-am luat, 

„Tu la bir m'al aşedat. 
' 55 Nu m'al pus ca pun copil, 

Şi mvaY pus ca pun mazil! 
Aveam eii.o bâtă ie, 
"Mi-o puse sâtu la fofe; 
Aveam şi-un biet cocoș,” 

62 Mil dăruise un moş, - 
Şi-acela-i pus pă răboj !: 
Aveam şi-o biâtă gâscă, 
Mi-o dăruise o bictă mătuşe,. 

„ Si-aceea mi-ai pus'o'n cislă. . 
65 Aveam 0 bictă rață, 

Umbla părcălabu cu ea'n braţe, 

Ca s'o tate: dimincţă, - ! 
* Ca să nud mal fie grâţă ! 

__Eă de frica birului, .. 

70 De groza zapciului, -- 

„Şi d'a pârcălabului, 
Ei me& băjenăriam, | 

La Moldova că'mi treceam 
“Tu. la Buză&i te duceai, 

75 Si armaşi că cârduial, 
După mine că venial | 

Pe hotar că mă găstai ; 

ME băteai mă chinuiaj, * 

P'ângă cal că mă legai,. 

„So MB aduceai pen&n Râmnic
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Nu puteam dice rimic; 
M'aduceal pănâ'n Buzău, 
Ardea suflețelul mei ! . 
De mă plecam să beii apă, 

85 Tu'mi' dedeat cu cisma'n cefă, 
Şi beam apă sângerată, 
Cu măsele mestecată ! 

"ȘI aşa am pus ei de gând, 
Câţi băgenari mi-o fugi, 

go De tne stor hodinil | 
Atunci Gheorghiţă ce'mi făcea? 

* Mâna'n piept că mi-i punea, 
“Din stân'afar' că'l scotea, -- 
Tot bucăţi că mi'l făcea, | 

95 Și la câni că"! inipărția, 
La moş Radu. să ducea: 
— Moş Radule,. barbă sură, 

„la dă'mi cinci sute de lej, 

4 
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Să: nu paţi ca Macovei!. 
100 Da moş Radu ce dicea? 

Dă, îţi dic pe legea-mea, 
C'aici n'am nici o para.. 
"D'acas' dacă mă găstai, 
La altu m&'mprumutam 

105 Şi conacu că'ţi făceam, : 
Puţintel: bani, ce-am avut, 

" Cununatam, botezatam, 
2 Făcutam fraţi şi fertați, 

Şi surate ?n tote sate! 

IIO Aşa Gheorghiţă—audia, 
Mâna ?n buzunar băga, 
Cinci-deci d& ruble scotea, 
Lui. moş Radu-t dăruia, 
ŞI-I cerea şi-o potecea, 

“120 "Care merg haiduci pă ea! 

  

Cules de Chr. N. Tapu de. la Ioan Şoteică lăutar, din' Roşiorit-de-Vede (Teleorman). 

--Fofe verde flori. domneşti, - 
In oraş în Bucureşti, | 

"La ale case. mari domneşti, 
Cari să v&d în Bucureşti, 

5 In:curte la: Ştefan- Vodă, 
Sa strâns *botert la vorbă, - 

Toţi boierii târgului, . | Stâlpr”"Țaligradului, 
Caimacanii târSului, -. 

„10 Sfesnicit "*mpăratului; 
Inaintea Divanului. 
Și sfatul ce'l sfătuieşte 
Și duma ce mi-o dumeşte ? 

„ Tot de Miu că'mr. vorbeşte, 
» 15 Să'l f.... "n lege de Miu, 

Că de când s'a haiducit, . 
" Drumuri mari, s'a părăsit, 
„Agzale la Domnie n'a mai venit - 
C'aud pîn lume 

„20 Că se-spune, . .-.. 
Că". stă fagul dărâmat - 
"Numai aur diamant, . 

e scumpe' arme încărcat, : 

| Toţi mi-ş bea,. se'nveselia ! - 
25 De nimenia nu gârdia. | 
Ștefan Vodă că'mi striga: . 
—Beţi, -băteţi, v&'nveseliţi 
De .nimenta nu gândiţi! e 

| Dacă vedeţi că vă 'mbătaţi, 
"30 Pe la chilii vă culcaţi.: - 

„ Mâine-?n diuă vă aflaţi - 
___ Pele pe. cai s'aşedaţi,. 
_--Pe la şele ? i 
:Buzdugane,  ... 

35 La brâu 'cu 'atagane; 
Co să. facem d'o 'mplimbare, 

„.D'o- 'mplimbare ?n vânătore -. 
După păsări gălbicre, 

„Că sunt bune de mâncare 
40 Şi uşore la. „purtare. 

- Dar cu -paharu' cine. lumia ? - 
- Alei, Calea, fată mare, 
"Suri6ra. Miului, .. o 
“Ibomnica Domnului, - - 

- 45 Ştefan Vodă -ce'mi dicea? 
—Alei, „Cale, fată mare, .
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Lumeşte cupaharu în dreptate 
Să se imbete toți odată; 
Dacă n'0Y lumi cu pahâru în - 

[dreptate 
Să n'a! parte de fetie, - 

„De alba-ţi mărităţie ! 
Alei Calea mi-audia, 
Că de frate-s&i vorbia ; 
Vinu 'n pahar că”l punea 
Cu apă că mi-l umplea, î 
Cu rachiă Pamesteca ; - 
Care cul il da şi”l bea 
Pe toţi frate'i adormia. 
Cine din ei rămânea?  - 
Ştefan Vodă 'mi r&mânea 
Punea d'albe câte pe masă 
Şi mâini! albe” pe obraz 
Şi 'ncepea de mi-aromia,: 
Mi-aromia şi mi-adormia. 
Alei Calea ce'm!l făcea ? 
Ea'n chilie că'mi intra, 
Lua ile dintro mie 
Şi rochița de cutie ;. 
Punea 'n cap d'o lergătore 
Cam în chip de fată mare; 
Lua nişte papucel 
Să intre 'n codru cu ei. . 
Mâna m pozînar băga, | 
D'o basma că mi-ş scotea, 
Pe Stefan .Vodă "'nvălia, .- 
Cu basma verde rotată E 

Ca-să'mt dormă n6ptea t6tă, . 
Ca femeia să'şi petrecă. 
Săria ici, săria colea 
Sapte dealuri şi-o vălcea 
Şi-o pustie de dorea, 
Tamar..ca o păs&rea, 
Până ?n codru mi-ajungea; . - 

Ea în loc că mi contenia 

Şi din gură că'mi. dicea: 

—Cum o să 'merg eii aşa, 

P'ăst mijloc de nopte. 
Cu sudori de nopte 
Când dorm tote ape ?: 

Cine-va că m'o simţia, 

Frumos cap că mi-o tăia!. - 

Ea d'o foiţă 'mi rupea; -: 

In buzişore o punea... .. - 

Şi 'ncepea. d'a şuiera, --- 

SŞulera şi fluiera. e 

Septe cete 'mi deştepta, . -. 

Tot Nevrindi din sus... 
Cu căciuli de urs,. . 

Să vedi ţogoşate, 
oo Lăsate, pe spate. 

, 

De negra străinătate ; 

: Di iti zi - a 
arde 

us 

57 

Groşi la cefă, 
Raşi la falcă, NE 
Cu mustăţi în varvarichi, 

105: Cum stă bine la voinic. 
Cine din er caudia ? . 
Numai Miu *nţelegea 
Şi din gură le dicea : 
—la să staţi, bă'eţii mei, 
Că nu” glasu haiducesc 
Şi e glasul. femelesc ; - 
Aia o fi surira mea. 
Ce zor mare o fi vedut, 
De la mine ca venit? 
Dară Miu ce'mi făcea ?. 

-El la ea că se ducea 
Şi din gură mi-o 'ntreba: 
— A bre, suridra mea, 
Ce zor mare că'ai v&dut 

120 De la mine cai venit. 
„” P'ăst 'mijloc de n6pte, 

Când. dorm tote ape 
Cu sudori de morte? 
Ori stăpân te-a oropsit 

1J0 

125 OrY din chelclug cai sfârşit, 
- Om haine cai ponosit, 

__ Oră vremea că ţi-a venit, 
Frate, de căsătorit? . 
Tar 'soru-sa -că'! dicea : 

130 — Frate, Miule dumneata, 
- Nici din chelciug n'am sfîrşit, 
“Nici haine n'am ponosit: 
"Nici stăpân m'a o:opsit. 
 Aseră la noi s'a: adunat - 

135 Şi mWai stat la sfat 
_ Toţi boleriY târgului, 
„_“Stălpii Ţaligradului 

"Sfeşnicii.'mpăratului, 
Catmacanii târgului. 

140 La sfat că sa adunat 
Şi sfatul ce'l sfătuleşte 

* Si duma ce mi-o dumeşte ? 

- Tot de dumneata frate, 'm! vor- 

e - .  Lbeşte: 

SA te f..'n lege de Miii | 

- 145 “Că de când te-ai haiducit, . 
Drumuri mari sai părăsit, 

“ Agzale la Domnie n'a mal venit 

“Să te f...'n lege de Miu! 
“Taman la.târgu d'afară  . 

-150 Să'ţi bată dout furci şi-o cum- 

„a [peloră,- 

Te puie vameş mai. mare 
Unde trec mocani cu sare, 

| - Să te privâscă. d'o ţară | 
- Dară Miu ce'mi dicea ?.



"155 — AA bre, suriâra mea, 
Tu acasă să te duci; 

„ Ştefan-Vodă so scula, 
Pe tine nu te-o vedea, 
Frumos cap că ţi-o tăia, 

-160 De s'o duce pomina! 
Nu purta inimă rea; | 

„Eu sint peliţă de drac 
De dai la Domnie *'n cap. 

„Alei, Calea ce'm! făcea ? 
"165 Acas' că se ducea, 

Pe Ştefan. Vodă” găsta - 
Tot adormit că'l găsia. 
Urctorul în mână lua 
Şi de apă căl umplea, .- 

170 Mâna pe mătură'mi punea, 
Da pe ici, da pe culea, 
Să nu se: bage sema. 
Ştefan Vodă se scula, 

- Apă de spălat cerea, 
175 Apă cu urctoruY da. 

Pe ochi negri se spăla, 
Buciumu'n mână"! lua 

- Şi'ncepea d'a buciuma, 
T6tă stea se strângea, 

180 Ca frunda. şi ca iarba, - 
Șăle pe cai că punea, 

- Pe la şale buzdugane, 
La brâne cu 'Yatagane - 
Și pe la spete. | 

185 Câte-o. puşculiță verde,. 
La Miu că mi-ş pleca. . 
Dar Miu.ce mi-ş făcea? 

„+ De dimineţă se scula, . 
Pe ochi negri se spăla, 

190 De la fag că mi-ş pleca, . -- 
Pe, măgură se urca. | 
D'un ciobănaş că'mi vedea 
Şi la el că se trăgea: 

- Şi din gură că! dicea : 
195 — Bună diua, măi ctobane! 

„Mulţumescu-ţi, Căpitane | . 
—Măi ctobane cfobănaş, 
Făcutai frun bine'n lume 
Fă'ţi pomană şi cu mine! : 

„200 Na de: la mine qece lei, _-. 
Să'mi dar mie dece ot. 
Dar ctobanu' ca ciobanu 
Nu ştie ce e şofranu, 

Si Ca şi țiganu Divanu. 
205 Lui dece oi că-i da 

„.. Şi dece le că'mr lua - 
La. chimir că-i aşeda. 
Iar Miu îi mai dicea: 
— Măr ciobane ciobănaş, * -.. 
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„210 Făcurăm cu oile, 
Facem şi cu hainele! 
Na de la mine astă. dulămiţă 
Verde ca folia de viţă, 
Să'mi! dai ăl cojoc mare lăţos, 

- 215 Care'l porţi vara pe dos, 
- Cam pe dos pe pielea g6lă 

Îţi ţine vara de răcore. 
Dar ciobanu ce'mi făcea ? 
Şi cojocu că i-l da, 

220 Dulămiţa c'o lua 
Şi-pe dânsu c'o 'mbrăca, 

„lar Miu că! mai dicea:. 
— Măi ciobane ciobănaş, 
Făcurăm cu hainele, 

225 Facem cu căctulele! 
Na. de la mine ăst comănac, 
Care'l porţi -vara cu. drag 
Şi dă'mi tu mie a căciulă 
„Făcută hap 

230 In cap, . | 
| Croită pe muşuroi | 

Cu ochii stârpiţi la oi. 
Dar ciobanu. ca ctobanu 

„Nu ştie ce e şofranu, 
235 Ca şi ţiganu Divanu.. 

Şi căciula. că t-o da 
" Comănacu că!'l lua 

Şi. Miu că-i mai dicea: 
„—Măl ciobane ciobănaş, 

240 Făcurăm cu hâinele, 
„Şin_ă cu căciulele. - 
“Na de la mine paloşu mei 
Să'ți păstreze. capu tău 
Şi dă'mi mie flueru t&ă! 

245 lar piu că'! mai dicea:. 
— Măi ciobane ciobănaş, 

„Plei, câine, din ochi mei! 
Peste-un ces cin 'te-o vedea 
Frumos capu ţi-o tăta 

„250 De s*o duce pomina! 
Dar ciobanu c'audia 

.Intrun răzor să ducea. 
Brâscă'n. pămint să făcea. 
Dară Miu ce'mi făcea ? 

"255 Oile că le lua, 
In drumu mare le scotea, 

" Cam pe troscot le “păştea, 
„Cu flueru că'mi cânta, 
In t6te părți. că se uita, 

260 Pe cine că mi-ş vedea? 
„Pe Ştefan-Vodă'l vedea 
Cu cetile,. . .  --- 
Ca muştile,: | 

„Ca frunda şi ca Yarba,
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„Mulţămescu-ţi, Domn Ştefanel 
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- Numai aur, diamant, . - 7. 
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Asupra. Miului venia ! . 
Și lul frică că! Yerea. - 
Dar inima şi-o ținea. 
Ștefan- Vodă că-mi vena 
Calu'n loc că'mt contina 
Şi din gură că&'mi dicea : 
— Bună diua, mă! ciobane |! 

— Măl -cfobane dumnea-ta, 
Ce curvă de lele fuseş, 
De pe lume că-mi diseşi? 
Și lui Miu răspundea: 
— Ştefan Vodă dumnea-ta 
Nu este cu lopata, 
Este cu judecata ! 
Stat să-ţi spui, 
Ca să ştii: 
No! avem tată bătrân 
Şi calea biserici o bate 
Tot la dile mari, 
Când cânt popii ?n călindar. 
Şi acasă că vine 
Şi pe lume te .spune, 
WD'aia pe lume ţi-am dis, 
Cum tata mie ml-a spus. 
Ştefan-Vodă c'audia 
Şi la cioban răspundea: . 

3 - 

— Bine, măi ciobane, că'f aşa! . 

De ce eşti frumos. şi gras? 

—: De ce sînt frumos şi gras ?. 
Că beau apă din văgaş, 
Şi mănânc felii de caş; 
Data sunt frumos şi gras: 

— Măi ciobane ciobănaş, 

Din fluer doinaş, . ... 
Tot umblând cu oile 
Pin: tâte crengurile, 
N'ol fi audit, . - 
N'ol fi dovedit 
De fagu lui Miu? - 
C'aud pin lume,: 
C'aşa să spune, 
Că- stă fagu dărâmat 

De scumpe arme 'ncărcat! 

F....tu'l în lege de Miu! . 

De când el s'a haiducit, 

* Agzale la mine m'a venit, 

„315 

EI - 320 

Drumuri mari mi-a părăsit ! 

Nu ştii tu să m& duci la el, 

Să-ţi dai două sute. lei ? 

— Ştefan-Vodă dumneata
, 

“Bine ştiă şi bine te duc, . 

Dar de mi-oi lăsa cetile .. 

Să'mi păziască: oile ; 

Că sunt oile stăpâneşt, _ | 
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M'apucă să le plătesc, 
Cu cap n'am să mat trefesc! 
Ştefan-Vodă e Domn, Domn, 

- Dar n'avea minte de om. 
325 Lăsa cetile 

- Să păziască oile ; - | 
„Dar după el că 'mi lua 
O misră, 

„_ Dragă mioră, . “| 
„330. În cap cu patru. cârne. 

Şi'?n vârfu cârnelor 
Câte-o piatră nestimată, 
De 'mi plăteşte ţara -tâtă. 
Ştefan Vodă ce 'mi făcea ?- 

335 El cu Miu că'mi pleca, 
P'o potecuţă strimtă şi boltită 
Cu alune pardosită, 
Numai de Miu ştiută. 
Ei mergea ce 'mi mergea 

340 Şi "n loc că'mi contenia 
Şi Miu că'mi striga : 
„— Stefan Vodă dumnea-ta, 
„Unde s'a. vedut e 
Şi. sa pomenit, 

345 Să mergă sluga "nainte - 
Şi stăpânu pe urmă? 
Stefan-Vodă c'audia 
Inainte că trecea . 

„Si -Miu că! mai dicea: 
350 — Ştefan Vodă-dumnea-ta . 

Intârce-ţi midra ta, 
Că ?n turma oiţelor _ 

Am o midră cu patru corniţe ; 
“Şi "n verful corniţelor .. . = 

355 Câte-o piatră nestimată, 
De'mi. plăteşte lumea t6tă; 

- Gând prinde de vreme rea, 

- Trage turma la perdea; 
Când simte de vreme bună, 

360 Trage turma la păşune. , 

„-. Stefan Vodă e Domn, Domn, 
Dar n'are minte de om. 

“Mioriţa o trimetea, 
„” Amândoi că rămânea -— 

365 Şi "nainte că pleca, 
”- Miu ?n urmă r&mânea. 

Dar Miu ce mi-ş făcea? 
Când de fag s'apropia 
In pădure se ducea, 

370 D'o 'dârjală că lua, 
_. Do. dârjală mare. 

Sta să'l crofască 'n spinare.- 
— Stefan Vodă dumneata, 

| Ia ridică scările, , 

375 Te isbesc smicelile 
Şi m'aude cetile; -
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Că nu mt-e de tine, 
Ci mi-e de mine . | 
Că eu sint; frate, schimbat 

380 Din haine haiduceşti 
In haine ctobăneşti. 

„Aici nu eşti la hârţiş, 
La curpiniş, | 
Ori la Bucureşti, 

385: Ca să te fuduleşii; | 
- Ci.eşti la hârţiş, 

La curpeniş,  .-. 
Unde nui loc de cârmiş! 

__ Ştefan Vodă. c'audia 
390 Buza 'n patru că'i crăpa, 

Sânge pe caftan îi pica, 
Cu cât fierea nu'i plesnia. . 
Dară Miu ce'mi.făcea ? . 
Cu. binişoru "1 lua, - 

“395 Pen” la fag că mi-l ducea, - 
Desbrăca haine ctobăneşti, 
Imbrăca haine hatduceşti. 
Pe Ştefan Vodă ?1 lua 
Şin mâna băieţilor îl da 

400 Şi la: haiduci poruncia : 
|. De tătat să 'nu'l tăiaţi, 

Numai să “mi-l judecaţi ! . 
“Dară Miu ce'mi făcea ? 

* D'o cafea că'mi poruncia 
405 Şi lut Ştefan că i-o da, 

Să'şi maiţie inima; 
„Să nu”! plesniască fferea, . 
Ri la urmă 71 judeca: - 
— Ştefan Vodă dumnea-ta, 

410 Nu ascră, al-alt-eri 'scră, . 
La tine că s'a adunat - 
“Toţi boierii tergului 
Stâlpii Ţaligradului 
Căimăcanii târgului. - 

415 Şi vorba 'ce mi-o vorbial 
“Şi duma ce mir-o dumial ? 

„ Tot de mine că'mi vorbiat 
Să me f.. ţi, în lege de Miu| 
Că de când m'am haiducit 

420 Agzale la tine n'a venit. 
Taman în tergu d'afară 
Să 'mi baţi două furci şi-o 

| BI [cumpeioră, 
Să mă pul vameş ma! mare 

425 Unde trec mocani cu sare, 
Să mă privescă d'o ţară! - 
Când vorbia! de.mine, 
Eă nu Yeram la uşă la tine? 
Ştefan Vodă c'audia 

430 Şi din gură că dicea: 
— EI bine, frate Miule, 

"OI fi vorbit la beţie | 
- — .Dar acuma la trezie 

„Ce-ai cătat, câine, după mine? 
435 Când ei, frate, că'mi vorbia, 

Sora Miului- că venia. 
“Și din' gură le dicea: 

— Frate Miu, dumneacta, 
DE tăiat să nu'l tăraţi, 

| 440 Numa! să mi-l judecaţi, 
„* Că slujesc de nout antjumate, 

Sîmbridră nu mi-a dai, 
Am muncit şi-am alergat 

Și e, frata, mare păcatl 
445 Cerul nostru cu doi. sori, - 

Ţara. n6stră cu doi domni, 
“E mai bine -aşa să fie: 
Cât o fiel în Domnie, 
Să fi şi tu “n haiducie; 

450 Şi când țara e fără Domn. 
E ca femeia fără om !
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Frundă verde flori domnești, 
In oraş în Bucureşti, 
La casele domneşti, 

Vin la masă mi-ai tot dat 
D'astea nu ţi sa 'ntâmplat ! 
Dar Florinca ce 'mi făcea ? 

Din apusul s6relui 
5 La palatul Domnului, 

O frumosă masă "'ntinsă 
De mulţi boieri e cuprinsă 
Şi toţi bea şi chefuia. 
Stefan Vodă că'mi vorbia, - 

- 10 În capul mesei şedea, 
“Cu ciocoii tălnuia 
Şi din “gură as-fel dicea : 
— Beţi, boieri, şi vE gătiţi 
După mine să veniţi; . 

15 Şi la vol să vă luaţi 

20 Că sunt prea dulci Ja mâncare 

La brâii cu şapte pistâle 
Şi la spate fintă mare, 
C'am să fac d'v vânătore — 
După pasări gălbiore, 

Şi uşore la purtare. — 
În munţii codrinului, 
Tot: la fagul Miului, 
Miului haiducului. 

25 Verde frundă şi-o lalea, 
Vin la masă cin'le da? 

Le-aducea vinu la masă 

Florinca fată frumosă, 

Din tâtă lumea alssă, 
30 Suriora Miului, 

35 

40 

Amureza Domnului. 

Da, ea, măre, mi-audia: 

De frate-săi tăinuia ; 

Pahar din mână '! scăpa 

Numai de părere rea; 

os de scânduri cădea 

Şi de grabă se spărgea. 

Dară Domnul ce dicea ? 

— Florincă, fată frumosă, 

Din totă lumea al6să,. 

Ei pe tin” de când te-am luat 

45 Fuga 'n cameră că'mi da, 
Tristă, cu inima rea 
Şi altu pahar că'mi lua, 
Mai. mare de cât ala 
Şi mereii la vin le da, 

so Până ciocol îmbe&ta 
Şi pin palat se culca. 
Dar Florinca ce'mi făcea ? 
Jos la cunie se da, 
Papucii ?n picior trăgea,— 

55 Tot papuci' d'un gălbior 
Şi X.lua pe picloru gol. 
Şi la fugă că mi-o lua, 
Sus la munte că'mi feşia, 
D'a dirept la fag mergea, 

6o Pe niminia nu'mi găsia. 
- Si-o frunduliţă rupea 

" Şi ?n buze când o punea, 
Odată când şuiera, 
Toţi haiducii să strângea 

65 Ca frunda şi ca Yarba. 
Ea piîntre et se uita 
Şi pe Miu nu'l vedea; 
Şi-altă frundă că vupea . 
Si-al doilea şulera, 

70 Munţii că se răsuna. 
lacă Miu o audia 
De p'o vale şi-o vălcea 

__Şi cu tovarăşi vorbia: 
— Machea, f...tu-l mamă-sa, 

75 Acela e soru-mea ! 
Haida să Yeşim la ea, 
C'o cunosc pe şuierat 
Că nu e voinic curat. 
Şi d'a dreptul îmi ieşia 

8o La culare, 
In drumul mare, 
Cu puşca peste spinare, 

II
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Dar Florinca mi-l vedea, 
Nici bună diua nu” da, 

85 C'aprepe nu'l cunoştea, 
C'a plecat tînăr copil. 

Şi era cu barba ?n sîn.: 
Fote verde bob năut,. 
Dar Miu şa cunoscut 

go Şi d'aprâpe mi-o: chema 
Şi din gură.aşa”“ dicea: 
— Soră, suridra. mea, 
Tu porcii mi-“-ai pierdut, 
Ori boierii te-a bătut, 

95 De p'aici c'ai nemerit.? 
Dar Florinca ce'mi făcea ? 
Atunci şi ea "1 cunoştea 
Şi din gură ast-fel spunea: 

+ —Frate, frate Miule, 
100 Ei porcii nu i-am pierdut, 

Nici boieri nu m'a bătut; 
Dar pentru tine-am venit, 

Lui MIU HAIDUCU 

—Fă-te, mă ciobaneincoa, 
F..tu- ţi legea mâni-ta | 

140 Dă'mi tu o mie de oi, 
Să-ţi dati două mii de poli, 
Că de aştia am prea mulți, 
Nu'i mal pociă purta pe munţi 
Şi vroi să'mi pierd capital 

"145 Şi.să mă fac Unguren. 

Că n'am venit pentru mine, 
Că trălesc destul de bine; 

105 Dar 'am alergat pentru tine. 
Şi-mi ascultă vorba mea, 
Frate Miu dumneacta ! 
In oraș în Bucureşti, 

| La casele mari domneşti, 
IIO E o frumâsă masă 'ntinsă | 

Şi de mulți botert coprinsă : 
Şi 'n capul mesei şedea, 
Ştefan Vodă cuvînta 

| Şi cu boierii vorbia, 
115 Tot de tine tătnuia, 

Cati să facă venătâre 
In munţii Cadrinului, 

_Pân' la fagul Miului, 
Dar Miu, când audia, 

120 Aşa: puţin că 'rîdea. 
Şi din gură ast-fel dicea: 
—Soră, suri6ra mea, 
Vedi-ţi tu de grija ta . 
Şi nu purta grija mea. 

125 Vie cum îi-va plăcea, 
F....tu-i legea mâni-sa — 
Că'Y-apuc ei p'aicea; 
C'acuma nu sunt copil, 

| M'am făcut haiduc bătrân! 
130 Sus la munte că leşia 

“Și un ctoban că mi-ş găsta, 
Un cioban cu oi mărunte, 
Dar n'avea el aşa multe: 
Peste-o mie şi cinci sute, 135 P6te să fi fost mat multe, 
Că era vite mărunte. 
Şi din gură cei dicea? 

Dă-mi şi un cojoc mocănese 
* Să-ţi dati un balton turcesc; 

Dă'mi căciula mocănescă 
Să-ţi dati chivără turcescă ; 

150 Dă-mi şi-o bâtă ungurescă 
Să-ţi daii o armă turcescă; 
Dă-mi şi un fluer mocănese 
Să-ţi dai un pistol turcesc. 
Oile şi le-alegea, 

155 Cu cojocu se'mbrăca, 
Căciula ?n cap o punea, - 
Bâta'n suţi6ră şi-o lua, 
'Naintea oilor se da 
Şi cu fluerul cânta. 

-160 lacă oştirea venia, 
Toţi p'ângă el că trecea, * 
NiminYa nu'l cunâştea. 
Ştefan Vodă când venia 

„Nici el nu'l mat cunoştea 
165 Şi bună diua că” da: 

—Bună diua, mă! ciobane! 
"  — Mulţumesc, Dâmne Ştefane! 

la 'scultă, ciobane, 'ncâct, 
__ Nu. vEduşi oştirea mea ? 

170 Dară. Miu ce'mt dicea ? 
—O Dâmne, Măria Sa, 
"O vă&dul trecând colea, 
Aida să te duc la ea. 
Dumnea-ta nu ştii sema, 

175 Foie verde trei grăunţi, 
Și-at mat rătăci pe munți. 
Calul de dârlogi îl lua; 
Şi pe vale mil băga 
P'o vale p'o potecea, 

180 P'o potecea mitutea, 
„Mică, mică şi cotită, 
Cu alune pardosită, 
Numa de Miu ştiută. 
P'acolo dacă'l băgă 

185 La judecată mi-l luă: 
„_—O Doâmne, Măria Sa, 
„Mal ridică-ţi scările, 

Că te iati smicelile. 
C'aici nu” la Bucureşti 

190 Ca să te mat fuduleşti; | 
Aici îi la hăţiş, la cărpiniş, 
Unde n'ai loc de cârmiş ;
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Al venit la largul mei 
Şi-aicea'” la strîmtul t&ă | 

195 Eu 's Miu copilu, 
Care mă ştia! şi tu. 
Dar acuma nu's copil, 
M'am făcut haiduc b&trân! 
Ce-aveal tu la Bucureşti 

200 De mine să tăinuteşti ? 
Jos de pe murgu!l trăgea 
ŞPntr'o poiană '] scotea 

Şi de ţâle "1 desbrăca, 
Şi d'un ştejar îl lega | 

205 Şi coiocu!'l desbrăca; - 
Căciula o lepăda, 
Cu ţ6lele se 'mbrăca, 
Chivăra'n cap o punea 
Si pe murgu *'ncăleca, 

210 Sus la munte că feşa. 
Ştefan Vodă r&mânea 

- Acolo legat şedea. 
Potera când îl vedea 
Toţi la Miu c'alerga, 

215 Verde frundă de bujor, 
Că gândia că-i Domnul lor. 

_ Iară Miu că tăcea, 
Până când s'apropia. 
Degetu 'n gură punea 

220 Şi-odată că şulera, 
Tovarăşii că'mi feşia 
Şi Miu le tăinuia : 

— Daţi'mi durdulița mea, 
Să bag praf cu chivăra 

223 Şi glenţele cu mâna, 
Să risipesc potera ! 
Tovarăşii alerga 
Şi l-o da plină gata. 
De călare-o slobodia,. 

230 Făcea linie pin ea, 
Că pica ca perile, 
Când le bat vânturile, 
Şi care ma! rămânea 
Toţi. la ţară că fugia 

"235 Şi la ţară povestia: 
— Cam audit din bătrâni 

- Că pâinea nui bună?n streini; 
Da am audit, n'am credut 
Acum am. vădut şi crequt. 

240 Dumnedeii să te păziască 
De bătaia haiducescă: 
Te bate te face l&să, 
Te bagă'n bâlă câinescă! 
Numa un foc a slobodit, 

245 Jumătate ne-am topit, 
Ca de mai! slobodia vr'unu 
N'am mai fi rămas nici unu!: 

* 

Mai diceţi, boferi, amin! 
Faceţi voia pe deplin 

250 Şi beţi câte-odată vin! 
.
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CANTECUL LUI MIU. HAIDUCUL, 
(VARIANTA) 

  

Cules din gura lăutarului Sandu Stoica, din Costesci-Vâlcea de Chr, N. Țapu, 

Acest cântec este o variantă a lul «Stefan Voda şi Fagul Miului: din colecţia . 
d-lui G. Dem. Teodorescu pag. s0o sqq. şi <Ştefaniţa Voda» din colecţia lui V, 
Alexandri, pag. 206—209. - , | 

F6ie verde flori domneşti, Cu paharu cin'le da? 
La *'nalte case domneşti, , _ Savai Calea fata mare, 
De se v&d în Bucureşti, Suri6ra Miului 
Mare masă mi-este întinsă, 40 A din munţii Catrinului, 

5 De mulţi boieri mi-e cuprinsă, - Din guriţă că'mi grăia: 
Şed boierii ţărieni, | | 1 — AL; Domne, Ştefan Vodă, 
Căimăcanii târgului, | Aseră te lăuda! 
Feşnicit 'mpăratului, >> Go să pleci în venătore 
Ca stâlpii pământului. . 45 După pasări gălbiore, 

10 În -capu mesii cin” şedea ? Că sunt dulci la demâncare. 
Ştefan Vodă, Domn cel mare Aşa Domnia audia, 
Nici nu bere, nici mâncare. De la masă se scula, 
Numai cu .ochii privea, Cruce ?'n piept că mi-ş făcea 
Sema la băeţi că'mi lua 50 Şi el, frate, se culca. 

15 Şi din gură că'mi grăia: " Dar Savai Calea ce'mi făcea ? 
— Alei, vol băieţilor, - Pe supt pat că se vâra, 
Beaţi şi vă chiotiţi, Sszotea nişte papucei, 
Mâine în diuă fiţi gătiți - Cât eraii de prosticei, 
Să facem noi d'o plimbare, 55 Făceaii cinci-sute. de lei. 

20 D'o plimbare, d'o.vânătâre, Sărea ici, sărea colea, 
După paseri gălbidre "-Şapte dealuri şi o vălcea 
Că sunt dulci la demâncare, Şi-o pustie de derea, 
Şi uşore ia purtare. - Sus pe munţii Crinului, 
Dă s'o întâmpla vr'o tâmplare 60 Tot la fagul AMiului, 

25 Să prindem pe Miu în vânătore. Miului haiducului. 
Cu paharu cin” le da? Pe lângă fagu-l se da, 
Savai Calea, fata mare, : “Trei deşte 'n gură băga, 
Suri6ra Miuluk Do frundă că-mi o arunca 
Din munţii Catrinului.— 65 In buze îmi arunca 

30 Dar ei frate ce'mi mânca? Şi începea d'a şuiera. - 
Numai cegă şi postrungă Codrii mari se despica; 
Și galbenă caracudă . Nimenia nu *'nțelegea, 
SL orice | Numai Miu: pricepea; 

35 Tica de a | Ă 70 Pîn braji mărunți se lăsa, 
ci fee eş ee prin el Pân& la ea că'mi venia. 
S a vin de Orodel. —F6ie verde şi o lalea,
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Ai tu soră,.soru-mea,  - 
Nou& ani şi jumă&tate 

75 Pe la mine n'a dat, frate, 
Dar acuma ce se pote? 
Ori de chelciug al sfirşit, 
Ori haine al ponosit ? 
Dară Miu ce'mi dicea ? 

80 — Indărăt ca o căţea, 
Că s'o scula Domnia, 
Ţi-o mânca simbridra! 
Şi'ndărăt că se 'nturna. 
Până ea, frate, mergea, 

85 Domnia că se scula.! 
Apă rece că'! turna, 
Pe ochi negri se spăla, 
Chică neagră 'şi pleptăna. 
Dar Savatca ce'mi dicea ? 

go — Alei, Domne, Ştefan Vodă, 
As6ră te lăudai 
Co să faci d'o plimbare, 
D'o plimbare, 
In vânătore. 

95 Stefan Vodă ce'mi făcea ? 
Cu bucfumu buciuma, 
Oştile că le strângea 
Ca frunda - 
Şi ca Yarba, . 

1oo După Miu că pleca; 
Dară Miu ce'mi făcea? 
El la vale se lăsa 
La vale, la vale, 

Unde fir de iarbă nu e, 

105 Numai dalbă colilie, 
Bate vântu şi mi-o adie, 

Face pământu piftie. ! 

Dară Miu ce'mi făcea? 
Pe măgură se suia, 

110 Ochii rotă că-i făcea, 
Pe nimenia nu vedea, | 

Numal un mic ciobănaş 

Ciobănaşu de zăvoi, 
C'un număr de dece oi. 

115 Dară Miu ce'mi făcea ? 

Acolo frate mergea, 
Din guriţă că-l grăia : 

— Bună diua, măi ciobane! 

Mulţumescu-ţi căpitane ! - 

120 Dară Miu cemi dicea ? 

Măi ciobane dumneata, 

Ia dă-mi! tu dece oi, 

Să-ţi aa cinci-sute de lei, 

i dă-mi a căciulă ata, 

125 Dă e;făcută hap pe cap; 

Să-ţi dau verde comănac 

Care purtam ei cu drag ;. 

Şi dă-mi şi ăl fluer al t&ă, 
Să-ţi dai arbiaşul mei. 

130 Unde ctobanu nu vrea, 
Numai că Miu "1 plesnia; 

- De grab” cioban se desbrăca. . 
Dară Miu ce'mi dicea ? 
— Când o fila prându mare, 

135 Să vii la oi, frăţidre. 
lară Miu ce'mi făcea ? 
Oile că " le lua 
Şi el, frate, că'mi pleca 
Pe drumu troscotului,: 

140 Cam în calea Domnului. 
Până Domnul că'mi venia, 
El din fluer nu tăcea; 
Şi el, frate, că'mi cânta 
Pământul se legăna. - - 

145 Dară Domnul ce'mi dicea ? 
— Bună diua, măr ciobane ! 
Mulţumescu-ţi, Domn Ştefane, 
Măi ciobane dumneac-ta, 
Fecior de lele fuseşi, 

150 Cum pe nume 'mi diseşi? 
Te văd că eşti priceput 
Pe mine tu să mă duci 
Tot la fagul Miului, 

“ Niiului haiducului. 
155 Dar ctobanu cemi dicea? 

—Ei, Dâmne Vodă Ştefane, 
Ei pe tine că te duc 
La fagul Miului haiduc ; 
Dar lasăţi oştile 

160 Să'mi păzescă oile, 
Că sunt oile stăpâneşti, 

M'apucă să le plătesc. 

Domnul prost de mint era, 
Oştile că le lăsa 

165 Oile că le păzia; : 
Cu Miu pe drum pleca 
Şi mergea ce mai mergea 

De fagu! Miului da. 
„ Dară fagul cum era? 

170 De crăci împologit , 

Şi de arme împodobit; :- 

La trupina fagului 

Zac armele Miului, 

Miului haiducului. 

175 Pe Domn acolo "1 ducea, 

 P'un pat că mi-l punea, 

Trei deşte 'n gură băga 
Şi începea da şulera, 

Cetele că se strângea. 

180 Dară Miu ce'mi dicea: | 

—Aley, voi băeţi voinici, 

_Pă& baltace să mi-l luaţi, . .
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Da "'nsusele să mi-l daţi, 
Pin săbii să mi-l lăsaţi 

185 Şi nimic să nu-i stricaţi. 
Pe Domn scăpat îl făcea. 

Mă plătit cu cântecu 
Ca lupu cu urletul; 
Când vânătoru '] găseşte 

Pr 190 Dă pielea şi se plăteşte, - 

„CANTECUL LUI JIANU . 

Cules de Chr. N. Ţapu de la Anghel Cambrea, Sacelu-Gorj. 
A se compara acest cîntec, care e mai complet, cu cel din colecț. D-lui G. 

Dem. Theodorescu pag. 
Alexandri pag. 15 sqqg. 

F6le verde leuşten, 
N'aţi audit dun Jian, 
„D'un Jian şi d'un Olten 
Şi d'un mare de Mislen? - 

5 Şi dun hoţ Bucureşten, 
Ce se plimbă prin păduri, 
Cu şai-spre-ce panduri? 
Toţi voinici, aleşi panduri, 
Cu chebe şi cu poturi, 

Io Cu pist6le înarmaţi, 
Cu puşci, fiinte încărcaţi, 
Umblă ca nişte turbaţi, 
Secă lumea la ficaţi! 

__Că nici unde nu gândeşti, 
15 Cu el. în drum te 'ntâlneşti 

Şi tentreabă binişor 
Cu cuvânt blând blândişor: 
—De unde eşti flăcătaș, 
Din ce sat din ce oraş? 

20 Ce negustorie ai, 
Birul la cine ţi] dar? 
Spune; voinice, dirept, 
Te jur pe arma'mi;din Plept, 
De a! bani mai multicei, 

25 Dă'mi jumătate din ei, | 
Săţi dati la mână răvaş, 
Să nu' rămâi păgubaş; 
Căci cu vremea, d'oi trăi, 
„PânE'ntr'un ban ţk-ot plăti ;' 

30 Dar cum-va de-oi muri ei, - 
Să-ţi plătescă Dumnedei | 
Fâte verde matosta t, 
Jianu om mic de stat, 
Făr'de rudă de păcat 

:35 Tot umblând din sat în sat 

299 sq. Vedi și varianta prescurtată din colecţia D-lui V. 

Multe case a călcat. 
Pe cine "'ntâlnea smulgea, 
Măduvu la toţi sugea, 

- Lumea de densul fugia, 
40 Da jalbă la Caragea. 

Domnia numai de cât 
Potere la el mânând ; 
Dar Jianu înțelegând 
Se oprea la Olt fugind, 

45 Călare pe armăsar, 
Strigând: — Mă! frate podar, 
Trage podu mat dirept, 
Nu mă face:să te-aştept, 
Că'ţi reped un glonţ în piept 

50 Şi te culc, sati te deştept! 
Trage podul, mă! podar, 
Să trec la ăl boscodar . 

- Că e putred de bogat, 
Şi să-i Ya n'ar fi păcat, 

55 Că e singur ca un cuc 
Şi ei sînt tinăr haiduc! 
Dar podarul ce făcea? 
Să făcea că n'audia, 
Voind poterii să'l dea. 

60 Dar Jianul şi v&dând, 
Să mat âştepte nevrând, 
Dete. drept prin Olt dicând: 
—De cât să mă rog de prost, 
Pân'a pune podu ?'n rost, 

6y Vot fi voinic cum am fost 
„ Şl-ol trece la adăpost | 

F6ie verde măr :creţesc, 
Când oi sta să mă smeresc, 

„La toţi să mă căciulesc, 
70 La ce drac mai haiducesc?
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Și pe murgu 'ncăleca 
D'a dreptu pin Olt trecea 
Si dincolo când feşia 
Murgul *i se scutura 

75 Și aşa puţin că'mi sufa. : 
Dar Jianul ce-mi dicea ? 
—Hal murgule, nu sufla, 
Nu sufla, nu te umfla 
La gasdă vom resufia 

So Şi odihnă vom afla! 
Când la gazdă apropiind 
Aşa audi ţipând, 
Potera gazda legând 
Şi de. Jianul întrebând. 

85 Dar Jianul înțelegând, 
Se'ntorcea la plai fugind 
Şi el fugind tot la plai 
Şi striga la murgul: Hai! 
— Hai, hai, hai, murgule, hai, 

go Să teşim în deal, la plai, 
Să scăpăm de chiii şi vai! 

Şi din gură că'mi cânta : 

— Fole verde şi-o lalea, 

Ține gazdă, nu mă da, 

95 Că'ţi voi da o malotea 
Cu florile cât palma, 
Pe la pole şebăcea, 

Numa firuri şi betea, 

Să se minune lumea! 

100 Dar murgu când audia, 

De sărit ce mi-şi săria 

Tocmai ca căpriora, 
Poşta un sfert că părea; 

Dar de geaba că fugia | 

105 Când la plai apropia, 

Potera mi-l ajungea, 

Mânele în el înfigea . - 

Şi” ducea la Caragea. 

- Cand fu sârele în apus 

110 El la curte ca fost dus, 

Cu tovarăşil'n rând pus 

Şi-aşa'mi! cânta cun glas sus: 

2_ Forte verde lemn domnesc, 

Stai în drum şi mE gândesc, 

115 Ce-o s'apuc ce-o să muncesc, 

Pâine să-mi agonisesc, 
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Copilaşii să'mi hrănesc? | 
Verde frundă de sipică, 

* Taica mă mână la muncă, 
120' Ei pui câdă la măciucă 

Si me& sul în deal în cucă. : 
Mă uitai în valem luncă, 
Tâte plugurile umblă, 
Numai plugulețul mei 

125 La 'nţelenit Dumnedeii! 
Plugu'mi şede la părete, 
Boii 'mi pasc la iarba verde, 
Pogonici 's după fete. 
Si m& dusei la bogaţi, 

130 Care avâi bo! şi argaţi, 
Să'mi dea boil întrun ceas 
Să ar şi e loc d'un pas; 
Dar în zadar m'am rugat 
Că'n semă nu m'aui băgat! 

135 Atunci şi eă m&ntorsei - 

Şi întru sinemi diset: 
— Darar bunul Dumnedeă, 
Să umble şi plugul mei, 

„ Să'1 puli să brăzdeze ales 

140 Unde-o fi crângul mai des; 

“Să trag; brazda dracului. 
Pe marginea satului, 
Drept uşa bogatului, 
Firar mult al dracului! 

145 T6tă vara lam rugat —- 

Şi'n semă nu ma băgat — 

Să'mi dea două trei parale, 

Să Xa copiilor sare; . 

Copiit mi-aii leşinat, 

150 Tot mâncând la nesărat | 

Şi de atuncea m'am jurat, 

Unde v&d omul bogat 
Să” leg să'l arunc su'pat 

Şi să-i cer de cheltuială, 

155 C'acum 1 vreme de larnă. 

Să mai tes odată'n vară 

Să pută şaua pe bălana, 

Să mă plimb din cramă'n cramă 

Cu: disagii cu pastramă 

160 Si cu ploschiţa cu vin, 

"161 SXnec chinu şi suspinu!
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Pe cel deal, pe cea culmiţă, 
Piimbă-mi-se Cătănuţă, 
Cu a lui frumosă mândruță, 
Cu dof-sprece căluşei, 

5 Incărcaţi de disăgei, 
Disăgei cu gălbinei, - 
Merge mândra pîntre ei,— 
Şi dot-spre-ce catâraşi, 
Incărcaţi de gălbinaşi. 

10 lară Ghiţă ce'mi făcea ? 
Pe culmiţă se plimba, 
Cu-a lui d'albă frumușea 
Și la umbriţă trăgea. 
Unde umbra îi plăcea, 

15 Căluşeii îşi priponia” 
Şi de mândra se ruga: 
— Mândro, mândrulița mea, 
Seruta-ți-aş gurița,— - 
Eă, mândro, de când te-am luat, 

20 Nici un cântec n'a! cântat, 
Dar acum o să'mi cânţi. 
Dacă tu nu mi-o! cânta, !. 
Forte răi m'o! supăra, 
Frumos capu ţi-Pot lua ! 

25 Dar mândruţa ce'mi dicea? 
— Ghiţă, soţira mea, 
“Bine, dragă, ţi-aş cânta, - 
O fi r&ă de dumnea-ta ; 
Că mi-e glasul fomeiesc 

30 Şi cuvintu voinicesc. - 
D'oi începe da cânta, 
Munţii -că s'or tremura, 
Ape mari s'or turbura, 
Văi adânci mi-or răsuna, - 

35 Harambaşa mi-o asculta 
Şi gura mi-o cunoştea ; . 

. Harambaşa de haiduci, 
Peste patru-deci şi cinct. 
Şi-o veni la dumneata 

40 Şi ml-e că ţi-o face ceva, 

Să nu fie vina mea! 
Ghiţă-atunci, când audia, 
Forte r&ă să supăra 
Şi de mândra se ruga: 

45 —Cântă-ţi, mândro, cântecelu 
Că mi-e drag ca sufieţelu ; 
Cântă-ţi mândro, cântecu, 
Că mi-e drag ca sufletul: 
„Dar mândruţa ce făcea? 

50 Glas de foc că'mi lepăda; 
Când începea d'a cânta, 
Munţii că se tremura, - 
Ape mari se turbura 
Văi adânci că resuna, 

55: Codru în pâle se usca, 
” Iarba verde se pârlia! 

Harambaşa mi-o audia 
Şi gura i-o cunoştea, 
Cu potera că'mi vorbia: 

Go —Staţi, băeţi, şi wodihniţi 
Şi armele pregătiți, 
La mine să vă gândiţi, 
De poteră fiți gătiți! 
Harambaşa că'mi pleca 

65 Şi paloşu îl ascuţia; 
„ Unde crângu că] ţinea, 

Scotea paloşu şi da, 
Multă pădure strica, 
Potecă bună făcea, - 

'70 Până la Ghiţă Yeşia 
Şi bună diua căi da: - 
— Bună diua, frate Ghiţă! 
„— Mulţămescu-ţi Harambaşo! 

„___ Harambaşo de haiduci, 
75 Peste patru-dect şi cinci, 

Ştii banii să -mi-i mănânci! 
— Ghiţă:nu te speria, 
C'am venit la dumnea-ta, 

- Cam audit mândra mea, 
80 l-am cunoscut gurița |. 
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Şi-o găsesc la dumneata, - 
Nici o para nu ţi-aş lua, 
Numa! mândra că e-a mea. 
N'oi vrea mândra să mi-o dai 

85 Mare pricină-o să af! | 
Dară Ghiţă ce'mi dicea ? 
— Ei pe mândra nu ţi-or da, 
Că mândruţa este a mea, 
Că mi-a dat'o sâcră-mea, 

90 S%W'mi ţiă vicţa cu eal: 
Harambaşa: ce'mi dicea ? 
— Alei, Ghiţă, frate Ghiţă, 
DE ce s?'mi vorbeşti aşa ?: 
Ei văd că te 'mpotriveşti, 

95 Ori-ce dracului gândeşti ? 
Vrei în puşti să ne 'mpuşcăm, 
Ori in săbii ne tătem ? 
Dară Ghiţă ce'mi dicea: 
— Nici în puşti nu ne 'mpuş- 

(căm, 

] 

100 In săbii nu ne tălem; 

Numai la luptă ne luăm, 

Că e bună şi direptă 

Și de Dumnedeii lăsată! 

Harambaşa c'audia, 

105 Forte. răi se supăra, 

- Armele jos că trântia, 
La Ghiţă se repedia 

Şi qe luptă sapuca; 

Fără veste mi-l lua, 

106 Mijlocelu X cuprindea. 
Se lupta cât se lupta, 

TDi de vară până n seră, 

Fără pic de năduşelă. 

Din lupta ce se lupta 

115 Lui Ghiţă "1 se *'nt&mpla, 

Cureaua i se rupea. . 

Dară Ghiţă cemi făcea ? 

De mândruţa se ruga: 

— Mândro, mândruliţa mea, 

120 Nu şedea, nu te uita, 

Cată f,.tu-Y mumă-sa. . 

Că'mi pierde hoţu viţa ; 

Vin” de'mi n6dă curcua. 

Dar mândruța ce "mi dicea ? 

125 — Gihtă, soțira mea, 

Luptă-te cum oi putea, 

Curtua nu ţi-oi 'noda ; 

Care vă veţi birui, 

Tot o soţie mi-o fi! 

130 Atunci Ghiţă "mi audia, 
Forte răă se supăra, 

Co mână că se lupta; 

Cu alta curea 'noda; 

Dupe ce curea 'noda, 
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135 Amândouă le punea; 
Când odată '] aducea, 
Pin rădăcini mi-l trântia, 
Penă ?'n genunchi îl îngropa. 
Harambaşa se căsnia, 

140 Când pe Ghiţă "1 aducea, - 
De la pămînt nul hurnia. 
Tot Ghiţă se mai căsnia, 
Când al dotlea Paducea 
Şi de pămint că ni-l da, 

145 Până ?n brâu îl îngropa. 
_Harambaşa ce dicea ? 
La rugăciune pica: 
— Alei, frate Ghiţă, frate, 
Mai lungeşte-mi 'vicța 

150 Şi mândruţa fie a ta, 
„Că? dăruiesc potera 

“Si-oi trăi cum oi putea; 
Moi duce la ţara mea, 

__ W'am ştiut de dumneata ! 

155 Dară Ghiţă ce'mi tăcea ? 
Nici o vorbă nu vorbia, 
Numai d'o parte se da, 
Şi paloşu mi-l scotea. 
Când odată “aducea, 

160 Capu c'o spată-i tăia, 
Ca pe varză mi-l toca, . 

Şi de mândra se ruga: 
— Mândro, mândruliţa mea, 

Să 'mi aduci pe murgu 'ncoa. 

165 Dar mândruța ce'mi făcea ? 

Ea pe, murgu *] aducea 
Şi de dălog îl ținea, 
Penă Ghiţă 'ncăleca. 
Dacă Ghiţă *ncăleca, 

170 De călare se'ntindea 
Şi pe mândra că mi-o lua; 

Mâna în brâne "1 punea; 

- La spate şi-o arunca 
Şi cu murgu că vorbia : 

175 — Murgule, murguţu:meii, 

Ei de când te-am cumpărat 

Nici un sgârbaci nu ţi-am dat, . 

Dar acum o să te bat! 

Când 'frâul ît slobodia 

180 Cu pintenii îl înghioldia, 

Mitutel măYdan făcea. 

Trecea dealu Ardealului 

i valea Sabarului, 

Câmpu Severinului. 

185 La mijlocu câmpului 

Vădu mică sălcidră 
Cu umbriţa rotungicră. 
Acolo descăleca, 
Pe murgu şil priponia
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190 Unde iarba '% plăcea.: 
La disagei căuta, 
Mică ploschiță scotea 
D'o vadră şi cinci oca, 
Care bea Ghiţă cu ea. 

195 Dou& pahare umplea : 
— "Ţine, mândro, vin de bea 
De la mânuşiţa mea, 
C'oi mai bea, 
Ori n'oi mai bea, 

200 De la mânuşița mea ! 
Dar mândruţa ce'mt' facea ? 
Incepea d'a suspina 
Şi din pahar nu mat bea. 
Dar Ghiţă ce mi-ş făcea ? | 

205 Dacă vedea că nu bea, 
Forte r&ii se supăra, 
Mâna pe ploscă punea 
Şi din gură mi-o sălta, 
In fundu-i o r&sufia 

210 Şi-pe Yarbă mi-o trâniia. 
Mâna "n pozinar băga, 
Mitutel paloş scotea, 
Să făcea d'amelinţa; 
Capu c'o spată-i tăia 

215 Ca p'o varză mi-o toca. 
Ţiţele % le alegea 
Țiţele, 
Cosiţele, 
La disăgei le punea, 

220 Pe murgu încăleca 
Şi la s6cră-sa 'mi pornia. 
Calu afară că”l lega 
Şi "n casă când intra: 
—Bună diua, maică-mea ! 

225 Mai ţii, maică, varză acră, 
Să băgăm cu carne grasă 
Din fie-ta ta cea frumsă, 
Dacă i-a fost mintea prâstă ! 
S6cră-sa că nu credea, 

_230 Gândea masa că cerea. 
Frumâsă masă-i punea, 
Cu vin dulce mi-l cinstia, 
Bea Ghiţă, se ospăta : 

— Maică, măiculița mea, - 
235 Vino, maică, să-ți arăt, 

Dacă nu'mi credqi cuvintul, 
„Nici nu "i-am făcut mormîntul, 

„Vin să-ţi dati odorele, 
Ca să-mi credi cuvintele ! 

240 In disăge! căuta, 
Ţiţele i le scotea, 
'Țiţele, 
Coşiţele. 
Ea atunci, când le vedea, 

"245 Pe dată le cunoştea 
Şi tot hoţu mi-l făcea. 
Mâna 'n cap îşi punea, 
Cât apuca atât rupea, 
De fie-sa se vălcărea! 

250 Dară Ghiţă ce'mi făcea ? 
Dacă vedea şi vedea, 
Paloşu el că'] scotea, 
După ea se repedia. 
S6cră-sa ce mi-ş făcea? 

255 Ea de frică că fugia, 
Pin bălăriY se băga; 
Dar el căutând de ea, 
Două plaste că'mi vedea 
Şi d'un furceluş căta 

260 Şi'n cosițe”l înfigea. 
Sus pe plaste o urca, 
Vârful la plastă că făcea. 
El pe murgu încăleca 
Şi pe culiniță pleca. 

_265 Mergea Ghiţă şuterând 
Şi cu murgu neghezând. - 
Cine la Ghiţă asculta, 
Fete mari se *mbolnăvia 
Nevestele se stârpia ! 

270 ME plătii cu cântecu, 
Ca lupu cu urletu; 
Când vânătoru'] goneşte 
Dă pielea şi să plăteşte. 

- Şi ial daţi cu picătura, 
275 Să ude Policea gura!
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Fole verde peliniţă . 
Pe cel deal, pe cea culmiţă, 
Trece Ghiţă Cătănuţă 
Cu doi-spre-ce catârăi 

5 Incărcaţi de gălbinei, 
Cu mândruţa pîntre ei. 
Trec prin codrii. 
Merg 'la socrii. 
Dară Ghiţă ce'mi dicea ? 

10—Eiă mândro de când te-am luat 
Nici cântec nu mi-ai cântat, 

Să te ascult, mândro, cu drag.. 

Dară mândra ce'mi dicea: 

—Ei, Ghiţă, când ţi-oi cânta 

15 Ape mar; s'or turbura, 

Copaci mari s'or despica, 

Văf cu văi s'or împreuna, 

Munţii în capete s'or da; , 

Şi am un glas cam femeiesc, 

20 Şi cuvintele haiduceşti, 

Şi Lotrenul mi-o audi, 

Lotrenul Lotrenilor, 

Harambaşa al hoţilor. 

Dară- Ghiţă ce'mi grăia ? 

25 —Cântă-ţi, mândro, cântecu 

Că mi-e drag ca sufletul | 

Ca cât m'of vedea în piciore 

De nimeni să n'a! fidre. 

Dară mândra ce'mi făcea ? 

30 Incepea d'a cânta; 

Ape mari se turbura, 

Văi cu văi se împreuna, 

Munţii în capete se da 

Şi Lotrenul mi-o audia, 

35 Lotrenul Lotrenilor 

Harambaşa al. hoţilor, 

Foiţică şi-o lelea . j 

Dar Lotrenul ce'mi făcea ? 

Gură la băteţi că da :. 

40 — Audiţi mândruţa mea; 

Care mă iubiam cu câ 

45 

59 

55 

6o 

65 

70 

75 

8o 

Din copilăria mea! 
Impă&naţi pădurile - 
Și tâte colnicile. 

=Y pădurile împena. 
Dar Lotrenul ce'mi făcea? 
La vamă el alerga 
Şi puţinel că mi-ş sta, 
lacă şi Ghiţă 'mi sosia 
Cu mândra da 'mpreuna. 
Când. Ghiţă mi-l vedea 
Un pas înapoi că da 
Şi Lotren lael striga:  - 

—Dă-ţi, voinice, dă-ţi de vamă 
Dă-ţi pe murgul teii de vamă 

Să te las cu capu'n ţară! 
Dară Ghiţă ce'mi grăia? 
Cât capul la trup mi-o sta, 

Nici pe murgul nu l'oi da, 
Că mi Pa dat tatăl mei 
Să'mi pârte trupşorul mei ! 
Dar Lotrenul iar striga: 
—Dă-ţi, voinice, dăţi de vamă, 

Dă-ţi pe mândra ta de vamă, 

Să te las cu capu'n ţară. 

Frunduliţă şi-o lalea, 

Dară Ghiţă ce'mi dicea ? 

—Cât capul la trup mi-o sta, 

Ei pe mândra nu mi-oi da, 

Că mi-a dat'o sâcră mea," 

Din copilăria mea, 
Să'mi supţiu casa cu ea! 

Dar Lotrenul ce'mi dicea ? 

— La luptă să ne luăm, 
Ori în săbii să ne tăfăm? 
Dară Ghiţă ce'mi grăia? 
—La luptă să ne luăm, 
Că lupta este direptă, 
Nu-i ca sabia spurcată. 

Ei la luptă se luai 
[)i de vară până "n seră. 

- Veni srele la prând
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Lui Ghiţă-i veni un ris ; 
Veni s6rele la amiad' 

85 Nu 'ma! putea de necaz; 
Veni sorele în chindie, 
Veni lui Ghiţă mânie. 
Foie verde şi-o lalea 
Dară Ghiţă ce'mi făcea? 

go Brâu'n jos că'l slobodia 
Şi pe mândruţa 'ncerca: 
—Rădică'mi, mândro, brâneţu, 
Că mă prăpădeşte Lotreţu ! 
Dară mândra ce'mi grăta ? 

95 —Voi, cari v'aţi pridudi, 
Tot dun bărbăţel mi-o fil 
Dară Ghiţă ce'mi făcea ? 
Binişor el să "'nvârtia, 
Cu Lotren în pămintcă da 

100 Şi paloşul că'l trăgea, 
Capul lui Lotren că lua. - 
EI la cal că mi-ş mergea, 
Piciorul în scară punea 

Şi pe cal încăleca; 
105 La cârciumă descăleca 

La cârciuma Lotrilor : 
Din munţii Carpaţilor. 
El la cal că mi-ş mergea 
Mâna ?n disagi c'o băga,! 

110 O ploschiţă că scotea, 

„O ploschiță mitutea 
De-o vadră şi cinci oca 
Şi la mândruţa mergea : 
— Ţine, mândro, vin de bea 

115 De la d'albă mâna mea; 
Ori oi bea, ori n'oi mat bea! 
lară mândra ce'mi dicea? 
—lartă-mi, Ghiţă, greşela ! 
—lac-oi să-ţi iert greşela | 

120 El paloşul mi-l trăgea, 
Capul mândruţii că'l lua 
Şi în disagi câ mi-l băga 
Şi pe. cal incăleca, 
La s6cră-sa că mergea. 

125 Socră-sa, când îl vedea, 
Masă afară că'i punea. 
Dară scră-sa grăla: 

—Să fie şi mândra ta, 
Tot mai bine ţi-ar şedea, 

130 —Dară Ghiţă ce'mi grăia? 
— Maică, măiculița mea, 
Mândra ţi-a tost de furat, 
Păgubaşu-m'a apucat. 
Dar n'ai, maică, varză acră, 

„135 Să băgăm cu carne grasă 
Din mândruţa ce-a frumâsă, 
Decă nu'mi credi cuvintul, 

138 Poftim şi moţişorul ! .
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Pe culmiţa dealului, 
Dealului Ardealului, .: 
Plimbă-mi-se Cătănuţă 
Cu-a lui d'albă de mândruţă, 
Cu do! bani în puzinar, 
Cu do! trei catâraşi . N 
Săcsănaţi de gălbinaşi 
Și cu doui căluşei 
Săcsănaţi de gălbinei, . 
Cu -mândruţa pîntre ei. 
Plimba Biţă cât plimba, 
La o -cârciumă că da, 
Bea cu mândra şi mânca 

Şi puţin chef că făcea. 

Biţă mândrii că dicea: - 

— Alei, mândră, mândra mea, 

De când, mândro, te-am luat - 

Un cântec nu mi-ai cântat, 

Să te-ascult, mândro, cu drag. 

“Dara mândra ce'mi dicea ? 

— Alei, Biţă Cătănuţă, . 

Am un glas cam femelesc 

Cuvintele haiduceşti ; 

Când oi începe d'a cânta 

Livedi verdi s'or scutura, 

Munţii că s'or tremura 

Apa'n puț s'o turbura, 

i pe mine m'o audi 

Aldi Pana, 
Ruşiana. 
Graiul mei lo înţelegea 

Şi la tine co veni 

și pe mine m'o lua, 

„Că Y-am fost ibovnicea 

Din mică copilăria; j 

Geaba de dragostea mea 

Căci pe mine m'o lua LI 

Dară Biţă cemi dicea ? 

_Cântă-ţi, mândro, cântecu, 

sufletul 

Incepea mândra da cânta 
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Pana Ruşiana o audia 
Şi la Biţă că'mi venia; 
Pe. Biţă că'l întreba: 
-— Ce ne calci moşiile 
Şi ne paşti ferburile ? 
la să'mi da! pe murgu vamă, 
Ca să scapi cu cap la ţară. 
— Eu pe murgu nu'l-oi da 
Odată cu viața mea ; 

„Că mi Pa dat socru-meii, 
Să-mi porte trupşoru mei ! 
— Dă-mi pe mândra atunci, 

: [vamă, 

Ca să scapi cu cap la ţară. 
— Nici pe mândra nu ţi-oi da - 
Odată cu viața mea, 
Că mi-a dat'o sâcră-mea 
Să iii căscioră cu ea! 
Dară Biţă ce'mi grăia ? 
— Alei, Gruto, ce'mi pofteşti? - 

Ori în .săbii să ne tăiem 

Ori în luptă să ne luăm? 
— Lasă sabia 'ndrăcescă, 
Ai în luptă voinicescă, 
Că mi-e bună şi înţeleptă 
Şi de Dumnedeă lăsată! 
EI în luptă se luai, 
Se luptară ce se luptară, 
Di de vară pân€n scră, 

Nici unu nu se trântia. 
Dară Biţă ce'mi făcea ? 

Breneţu la vale lăsa 
Şi pe mândra c'o chema 
Şi din gură că-l dicea: 
— Sări, mândruţo, 
Sări, drăguțo, 

De'mi legă brâneţu, 
Că mă trânteşte Lotreţu, 
Şi'mi r&ăpune mie capul 
Dar mândruţa ce'mi grăla ? 

— Ja luptaţi, Biţă, luptaţă,
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Care cum o birui, 
Tot un bărbăţel mi-o fi! 
Dară Biţă ce'mi făcea ? 

85 Brâneţu în dinți că lua, 
Când odată că răcnia 
Pe Lotreţ că mi-l trântia; | 
Lotreţ din gură grăia, 
Fraţi de cruce se prindea, 

06 Voie de la altu'şi lua. . 
Dară mândra ce'mi dicea?. 
— lartă -mi, Biţă, greşala 
Că n'oi ma! face asta! 
— Lesne, mândro, te-ot lerta, 

"95 Anevole oi uita, 
Dar ştii, mândruţo, ce-va ? 
Astă vară ce-a trecut, 
Tot de c6să m'am ţinut, 
Șapte copiţi că mi-am făcut. 

100 La şase le-am făcut vârf, 
Numai una mi-a rămas; . 
D'o vrea bunul Dumnedei, 
S'o fac et cu capul tăă! 
Dară mândra ce'mi dicea ? 

105 — lartă-mi, Biţă, greşala 
Că n'oi mat face asta! 
Dară Biţă ce'mi grăta ? 
— Mândro de cândeiite-am luat 
In spate nu te-am cătat, 

110 Spatele că! arăta, 
Capu cu paloşu tăia, 

Sus pe clate c'o urca 
" Verf la clate că făcea, 
Codele şi ţiţele le tăra 

115 Şin pozînar le băga 
Şi la sOcră-sa mergea, 

Sâcră-sa, când îl vedea, 
Mult bine ei că-i părea, 

„. Frumâsă masă” întindea; 
120 La b&utură că mi-ş bea, 

Socră-sa din gură'mi grăla : 
— Bine-ţi şade, Biţă, aşa; 
Dar mai bine ţi-ar şedea 
Când ar fi şi mândra ta. 

125 Aminte lui i! aducea, 
Codele din pozînar scotea: : 
— Poftim şi pe fitca ta! 
Alei, maică, maica mea, 
Mai al niţică varză acră, 

130 Să băgăm cu carne grasă, 
Din fie-ta ta cea frumâsă, 

- Că i-a fost el mintea prâstă | 
„Când mamă-sa că-l vedea 
Câdele şi ţiţele, 

235 Ea din gură că grăta: 
— Lasă-i fie r&ă, nu. aşa, * 
Că mi-o cerea din vecini, 
li făcea 6meni nebuni; 
Dară Biţă om de trebă 

140 li tăle capu mai de grabă!
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CANTECUL LUI PAUN HAIDUCUL 

Cules de Chr. N. Ţapu de la Ghiţa Schiopu, Jâutar în R.-Vâlcea.: 

Fole verde dedeţel, 
Cine trece prin Muscel? 
Păunel ăl frumuşel . 
Cu dot spre-ce după el, 
Cu doi-spre-ce catâraşi 
Incărcaţi de gălbinaşi. 
Fole verde şi-o lalea, 
lară Păun ce'mi făcea ? 
In gazdă la popa trăgea, 

10 La masă că mi-l găsia:.- 
— AY, Păune, să cinăm! 

ui
 

— Nu cinez, popo, cu tine. 
la mail dă-mi cheiţele, 
Să dăscui lădiţele, 

15 Să'mi ridic cu sutele, 
Tot galbeni şi gălbiori, 
Că sint la purtat uşor 
Şi la schimbare cu spor. 
lară popa nu se da. 

20 Dară Păun ce'mi făcea ? 

Cu stânga că mi-l isbia 

Cu dreapta mi-l sprijinia. 
ară popa ce dicea ? 

—— Iartă-mă, tăicuţule ! 

25 Pune mâna după uşă, 

Vedi că e o căldăruşă, 
E plină de părăluşă. | 

Păun nu se mulţumia 

Cu stânga că mi-l isbia, 

30 Cu dreapta mi-l sprijinia. 

Dară popa ce'mi dicea ? 

— Jartă-mă, tăicuţule, 

Că mai am un borcănaş 

Şi mi-e plir de gălbinaşi ! 

35 Şi p'ala că -mi şi-l lua 

Şi tot nu se mulţumia. 
Dară Păun ce'mi făcea ? 

La popa că se răstia 

Şi cu palma că'l plesnia. 

40 Când cu drepta că!], isbia 

Cu stânga mi-l sprijinia. - 

Cată f....tu-i mumă-sa, 

7 

Dară popa ce'mi dicea ? 
—lartă-mă&, tăicuţule, 

45 Că mai am un chimiraş 
Cu dobânda din oraş! 
Dară Păun ce'mi făcea ? 
Banii pe murgu 'şi punea 
Şi la colnic se suia. - 

5o F6ie verde lemn de prun 
De când s'a iscat Păun; 
Nu mai trec clocot pe drum, 
Tot de frica lui Păun, 
Fole verde şi-o lalea, 

55 Dară Păun ce'mi dicea? 
F....tu-vă 'n lege ctocoi, 
De vaşi șrinde la zăvol 
Cu măciuca să vă 'moi, 
Să vă fac capul 

60 Ca bumbacul, 
Şi spinarea 
Ca căldarea; 
Să vă belesc pe picidre, 
Să'mi fac tecă la pistole ; 

65 Să vă fai pielea după cap, 
Să'mi fac tecă la baltac; 
Să văE Yaii pielea după c.... 
Să'mi fac teaşcă dE tutun ! 
F6ie verde şi-o lalea 

7o Negustori la bâlciii trecea ; 
Negustori Bucureşteni 
Trec la bâlcii la Riureni. 
Dar Păun ce'mi făcea ? 
Calea la strâmtori ţinea 

75 Şi d'un negostor prindea. 
De chiotâre mi-l lua, 
In valea mare "| băga, 
De parale ?] scutura, 
Tot parale duralil, 

80 Luate de la zapcii, 
De la hoţi de consilii; 
Tot galben! şi vinetici . 

Tot de dou&-deci şi cinci, 
Să 'mpărţescă la voinici,
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85 Diua 'm! bea cu mânădrele, 
Noptea 'mi isbesc tufele 

Și 'mi calcă mătuşele 
Şi ridic cu sutele | 

GANTECUL HAIDUCULUI RADU ANGIIEL - 

ME plătii cu cântecu, - 
9o Ca lupu cu urletu; 

Când venătoru "'ntâlneşte, 
92 Dă pielea şi se plăteşte. 

CANTECUL HAIDUCULUI RADU ANGHEL 
= 

  

Cules de Christ. N. Țapu de la Stancu 16n, lautarul, Cucuieţilor-Teleorman. 

--Frunduliţă samulastră, 
Aici la drumu din câstă 
Bea “Radu şi c'o nevastă, 

„Co h6ţă de priâtesă, — 
5 Frunduliță barlaboi, 

Priotesa din Pribot,— 
Frunduliţă foi de viţă, 
Priotesa popii Ghiţă. 

„ Frunduliţă şo lalea, 
“10 Dar S6re că cemi dicea ? 

— Măi Radule dumneata, 
Ce şedi cu femeile, 
Că ne-a'mpresurat poterile ? 
Dară Radu ce'm! dicea ? 

15 — Mai Sâre, om blestemat, 
Câte chefuri mi-ai stricat 

“Şi mereii că te-am iertat, 
Tomn'acum am să'te bat! 
Nici vorba nu isprăvia, - 

20 Ocol potera că"! da, 
Şi el, frate-i respundea: 
— Las să vie f...to'n. cruce, 
Că cum vine-aşa st duce !: 
Mâna "n brene că băga 

25 Şi un pistol mare scotea 
In poteră 1 slobodia, 
Mare drum pîn ea făcea. 

“Fote verde şi-o lalea, 
Da, vedi, Radu ce'mi făcea? 

30 EI, frate, că se scula, 
La vale că'mi scobora, 
La popa Ghiţă "m! sosia. . 
— Bună sera părințele ! 
— Mulţămescu-ţi, căpitănele ! 

"35 — Căpitanii sînt la târg, 
Ei sînt Radu cel din crâng ; 
Ei s€ portă cu. papuci ... 

lar eii m& por cu opinci; 
Cu opinci cu cataramă, 

40 De nu'mi bagă nimeni samă! 
Dar când popa ml-audia 
Scotea vinu cu vadra, 
Rachiu cu arama . 
Şi" da lui Radu de bea. 

45 Și bea Radu, nu prea bea, 
De parale 71 întreba. 
Dară popa ce'mi dicea ? 
— Răducule dumneata, 
Ei dic,tdeii, pe legea mea 

50 D'oi mai avea fre-o para! 
—. Hoţule, ai parale, 
Deslegând la sărindare ! 
Radu, frate, ce'mi făcea ? 
Buzduganu că'mi scotea, 

55 Pe popa ?n cap îl isbia. 
Dară popa ce'mi făcea? 
Cheile în mână lua, 

„La casă de bani mergea, 
Cinci pungi de galbeni că”! da. 

60 Diua bună nu'şi lua, 
Radu p'aci că'mi pornia. 
Dară popa ce'mi făcea ? 
FI, frate, mult se 'văita 
Şi din gură că striga: 

65 — Nu ţi-e, Radule, păcat 
Atiţi bani de mi-a! luat? 
— F..tu-ţi crucea ta depopă, 
AY tocat, ori n'at tocat, 
Multă lume-at înşelat. 

70 Mătuşele de prin sat 
Au luat banii pe periat 
Şi tot ţie ţi-i-aă dat! 
Folie verde şi-o lalea, 
lacă potera'mi sosia,.



CANTECUL Lut 

13 Botera din Slatina, 
Bat'o maica Precista | 
Radu, frate, ce'm! făcea ? 
El la crâng, vedi, s'ascundea. 
Potera'l inconjura 

8o Flintele'n el că ochea 
Şi pe rând le slobodia. 
Dară Radu ce'mi făcea? 
Glânţele'n palmă prijinea 
Şin dărăt că le-arunca: 

85 — Ţineţi băteţi, glonţili, 
De v& umpleţi fintili, 
Că vă prind poterili ! 
Dar un hoţ de dorobanţ 
Puse mâna pe un sfanţ, 

go In patru că imni-l tăiă 
Şin flintă că mi-l băgă, 
Şi pe Radu "| impuscă, 
Cam la buza fesului, 
La retezul părului, 

IANCU JtANU - 17% 

95 La casa -sufletului, 
Unde” păs voinicului ; 
Pe spate că mi-l culca, 
Potera la el năvălea. 
Radu, măre, se scula, 

100 Şi din guriță grăta: 
— Băieți, staţi încetinel, 
Să vă cânt d'un cântecel. 
Foie verde trei sipici, 
Dintr'o câtă de voinici, 

105 R&măsei singur p'aici ! 
Câte văi sunt mari şi late 
Tot de Radu sunt călcate, 
Câte văi, câte vălcele, 
Tâte's surorile mele! 

Ilo Şi el sfârşitu că'şi da, 
Potera mi-l ridica 
Şi la Slatina'l ducea. 
Cin” pe Radu că'! vedea, 
Tot pe Radu'l miluia! 

CANTECUL LUI IANCU JIANU. 
(VARIANTA) 

  

Cules de Chr. N. Țapu de la lautarul Cosma, din Barbateşți- Vâlcea. 

Forte verde de lipan, 
N'aţi audit d'un Jian 
Şi d'un hoţ de căpitan, 
Care umblă prin păduri 

5: Cu 16 panduri ? 
Cu pistele înarmaţi, 
Cu puşci flinte incărcaţi, 
Umblă ca nişte turbaţi ; 

Fură mie! de la ciobani, 
10 Armăsari de la mocani 

Făr'de plată făr'de bani, 

Umblă ca nişte duşmani. 
Dară lancu audia, 
Pe el potera îl căta, 

15 El de poteră fugia 
Tocmai la Olt se opria;- 

Călare pe armăsar ” 

_Şi striga: Frate podar | 

Trage podul,. 
20 Să. trec Oltul, 

Că-ţi trimet.un glonţ în piept, 
Ori te culc, ori te deştept! 
Aşa lancu 'ce'mi dicea ? 
— De cât o para la pod 

25 Murgu'mi trece cam la pod; 
La ce să mă căciulesc 
Şi la toţi să m$ smeresc, . 

P&nă-oi trece Oltu'n piez ? 
Dară lancu ce'mi dicea ? 

30 — Hai, hai, murgule hai, 

Nu mai face păru creţ, 
Hai la Slatina'n judeţ! 
lancu la judeţ venia 
Şi pe el il dojinia: 

35 — lancule Jianule, 
Lasă-ţi nebuniile, | 

Cot să-ți daii d'o boierie, 
Ca să-ţ; fie bucurie! 
F....tu-ţi boleria 'n c.. 

40 Adi mi-o dai, mâine mi-o: iei ; 

12



Tu cu boferia ta, 
Ei cu nebunia mea, 
Oi trăi cum o! putea! 
De cât în târg cu papuci 

45 Mat bine în crâng cu opinci, 
Să'mi fai galbeni venetici, 
Să pădesc pe la strâmtori 
Ca să despoi negustori. 
Să le fai pielea după c... 

5o Să fac tecşor de tutun, 

18 0  ANCU ÎIANU 

Să le tai pielea după cap, 
Ca să'mi îmbrac un măzdac! 
“Ce-oi câştiga într'o vară, 
Beaii cu mândrele într'o seară, 

55 lpiua cu mândrele în chef, 
N6ptea cu tufele'n piept. 
De cât să mă căciulesc, 
Mai bine să haiducesc, 

59 „Să trăiesc să 'nveselesc! 

IANCU JIANU 
(VARIANTA) | 

  

„Cules de Christea N. 'Ţapu, de la G. Savian — Ocnele-Mari (Vâlcea). 

Folie verde de lipan, 
N'aţi audit dun Jian 
Și d'un hoţ de căpitan, 
Care în codru mi-a teşit 

5 Cu dece întovăroşit ? 
Şi nici unde te gândeşti, 
Cu el în drum te întâlneşti. 
Şi te'ntreabă binişor 

„ Cu _cuvent bun blândişor: 
io —De unde vii, flăcăYaş, 
„ Din ce sat din ce oraş? 

Luat-ai de drum răvaş 

Să nu pătimeşti ce-vaş? 
Ce negustorie ai? “ 

15 Birul la cine ţi-l dar? 
De a! bani mai multicei 
Dă-mi jumătate din ei, 
Că'ţi dai la mână râvaş 
Să nu rămâi păgubaş! 

20 Şi cu vremea de-ol trăi, 
Până 'ntruna ţi-o! plăti ; 
lar dacă-oi muri-ei, 

23 IțI va plăti Dumnedei!
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CÂNTEC HAIDUCESC 
VARIANTA. 

  

Audit de Chr. N. Țapu de la- lăutarul I6n Ţugui, din Râmnicu-Vâlcea. 
A se vedea varianta N. 210 pag. 167 din colecţia Bibicescu, idem variantă No, 

XXXII pag. 262 din colecţia D-lui V. Alexandri. 

F6ie verde de livede, 
Sub 'pâle de codru verde 
yyititel focşor se vede, 
Mititel şi potolit 

5 Şi de hatduci ocolit, 
Nu ştiii dece sai doft-spre-ce, 
Peste sută câţi mai trece, 

Cules de Ch. N. Ţapu de la Ion Stan Baluica-Mânăstireni. Vâlcea. 

  

Şi mi-ş frige d'un berbece. 
Nu mi-l frige cum se frige 

IO Şi! întorce din cârlige 
Şi mi-l pune prin belciuge, 
Ca să-i fie carnea dulce 
Şi mi-l duce la colnice 
Şi mi-l bea cu vin de'ldulce! 

CANTECUL LUI CORBEA 

A se confrunta cântecul «Corbea» din colecţia d-lui G. Dem. Theodorescu pag. 

517 sqq. | 
Corbea, şi 

Adi e joi de dimineţă,. 
Stefan Vodă s'a sculat, 
Faţă albă şa spălat, 
Pe ochit negrii s'a spălat, 

5 Chică negra pieptănat, 
La icâne s'a închinat, 
Multă 6ste a adunat 
Şi în vânătâre a plecat, 
Pe câmpu la Calafat, 

1o După paseri gălbiore, 
Că sunt bune la mâncare. 
Păsărele n'a vânat, 
EI ochianu că şi-a luat 

Şi pe câmp că s'a uitat, 

15 D'un ciungar "nalt c'a ochiat. 
Ciungar "nalt, 

n cântecul de faţa sa vorbesce de metamorfosarea passrei Corbea în haiducul 
este unicul cântec pâte, unde se vorbesce de această metamorfosare, 

'Nalt şi minunat, 
_De c6je curat, 
De crăci dă&rimat, 

20 De 'verf aplecat, 
In el Corbea mi-a 'mputat. 
In luna lui Undrea, 
Când îi Iarna grea, 
Corbul că oua 

25 Corb pasere neagră, 
Lighi6nă "'ntreagă. 
In luna lui Cărindar 
Şi a lui Făurar, 
Când sunt geruri tari, 

30 Şi nopţile mari, 
EI că mi-ş clocea, 
Puii că'i scotea,



a 

Martie venia, - 
Pui dolofănia, 

35 Zac ca val de ei! 
Corbea că'mi pleca 
Pe munţi, 
Cărunţi, 
Sârele *mi pripeşte, 

40 Piatra se 'ncăldeşte, : 
Fraga că 'nfloreşte. 
Corbea c'o păzia 
Până să cocea, 
Şi el că mi-o lua 

45 Şi la put vena; 
Vântu mi-abătea 
Despre Calafat, 
Câinele spurcat. 
Tare adia, - | 

5o Ciungar jos că'mi da, 
.. Cukibu.că'l surpa, 

Corbea, când venia, 
„EI se supăra 

Şi el că pleca, _ 
55 Mai sus se sălta. 

- Corbea 'mi cloncăneşte, 
Ziduri se clăteşte; 
Corbea mi cloncănea, 
Ziduri se surpa, 

60 Pagubă făcea. 
Ştefan Vodă ce'mi făcea ? 
Ştefan Vodă cel mai mare, 
Care era Domn în ţară, 

- Multă ste adupa; - 
65. Aşa el că poruncia, 

Ca pe Corbea să'l impuşte. 
EI cu armele trăgea, 
Pe Corbea nu'l nemerea. 

__ Dară Corbea ce'mi făcea ? 
70 Mai la vale se muta, 

La late 
Corlate, 
Unde murii-şi bate, 
La colţ de cetate. 

75 Ştefan Vodă ce'mi făcea ? 
El de gânduri că se lua 
Şi trei fete mi-ş avea, 
Trei fete de măritat, 

„__ Câte trele sunt de dat. . 
So Aşa Corbea s'a gândit; 

Să se lase de Domnie, 
S'apuce de haiducie, 
N'o fi nemerită bine? 
Ştefan Vodă c'audia; 

85 Din vreme se pregătea: 
ŞI mozică că chema, . 
Ficiori de domni 'nvita 

igo CÂNTECUL LUI CORBEA 

Şi la dânsn că” pofiia. | 
Ficiori de Domni că venia 

go Pe canapele şedea. 
Ştefan Vodă ce'mi făcea ? 
Fetele că le'mbrăca, 
Tâte la un port era, 
Mere de aur le da 

95 Şi el că le “nvăţa: 
— Care vouă vi s'o părea, 
Merişâre le veţi da; 
In cine veţi nemeri 
Cu ăla vă volti logodi. 

100 lacă două nemerea, 
„A mal mică remânea, 

Frumâsă masă întindea. 
- Dar la masă ce'mi mânca? 
Numai peste şi postrungă 

105: Şi d'a dulce caracudă, 
Bea boferii veselia 
Şi de Corbea sfătula, 
Dară  Corbea ce'mi făcea? 
Că el la târg că mergea, 

IIO Ca boier se 'nchipuia, 
Şi-ş lua haine "'nporuncelă, 
Scris'a luna 
Cu lumina 
Şi s6rele cu căldura ; 

“115 Şi ?ntre dot umerel 
Scris'a dot luceferei 
De mor fetele de ei; 

“Fete mari se 'mbolnăvesc 
Nevestele se stârpesc. 

„120 Corbea, dacă se'mbrăca, 
La Ştefan Vodă mergea 
Şi la uşă mi-asculta. 
Când boierii sfătuia, 
Numai de el că vorbia. 

125 Mâna pe clanță punea, 
Când în casă se ivia 
In casă se lumina.: 
Boierii, dacă vedea, 
De la masă se scula, 

130 La Corbea se ploconta 
Și la masă că'] pofiia, 
Şi Corbea, măre, nu vrea. 
Ștefan Vodă ce'mi făcea? 
„Din palat se ridica 

135 Şi pe Corbea '] aşeda. 
A mai mică fetişeră, 
Care ?n urmă remânea, 
Ea la Corbea se ducea, 
De gâtu-i se agăța 

140 Şi pe -genunchi-i şedea. 
Măr de aur că! scotea 
Şin pozinar îl băga,



CANTECUL LUI GORBEA | | ISI 

Ştefan Vodă aşa vedea, 
Pe Corbea mi'l logodia 

- 145 Şi pe fie-sa că i-o da. 
- De zestre ce'i dăruța ? 

Tot ciredi de boi 
Și turme de oi, 
Şi care de bani, 

150 Şi-'un car de duşmani. 
„ Corbea ce făcea? 
Nu se mulțumea ; 
El ce'mi-ş grăla ? 
— Taică, tăiculiț-al mei, 

155 In zadar m'ai logodit! 
Mie ce mi ai dăruit, 
Mie că nu m'-a plăcut, 
Ei nu eram de însurat, 
Dar la ce nam bucurat? 

160 Când odată te-am ochiat, 
Pe la noi pin Calafat, 
Tot pe Roşu 'ncălecat, 
Si cu norii amestecat, 
Acilea m'am bucurat, . 

165 Dar nu eramde 'nsurat. 
Ştefan Vodă c'audia, . 
Forte reiă se supăra 
Şi el aci ce grăia? 

| — Că dacă ei că ştiam, 
170 Fata n'o mai măritam. 

Nici pe Roşu nu'l mai dam. 
Dar fata, dacă audia, 
Forte: răi că se'ntrista 
Şi lacrămile îi curgea. 

175 Dar boterii ce dicea ? 

— Ah, Dâmne Măria-Ta, 
De cât fata 'mbolnăveşte, 

Dă-i pe Roşu "l dărueşte 
Şi de nu ţi-o fi cu voia 

1So Dâr din gură dărueşte, 
Penă fata-ţi logodeşte 
El din gură -'mi dăruia, 
De la inimă nu vrea. ! 

Dar el, măre, ce făcea? 

185 EI pe fie-sa că I-o da. - 

In carită şi-o punea : 

i-acasă mi-o trimetea. 

Unde casele ce i da 

FI acolo se ducea, 

“190 Cu nevasta -că'mi şedea, 
Punea masa şi mânca! 

Şi d'o slugă trimetea, 
Ca pe Roşu să i'l dea. 

Ştefan Vodă că nu va. 

195 Uite Corbea ce făcea ? 

Adăsta până "'nsera, 

Frumosă masă punea, 

Cu vin dulce se cinstia ; 
Nevasta şi-o adormia, 

200' Paloş din cuti şi! lua, 
“La socru-seii se ducea. 
Porţi încuiete găsia, 
Lacăte cu mâna lua, 
D'asvârlita că le da, 

205 Corbea *n curte că untra 
Nimenia ca nu-l simţia. 
Corbea ia grajd că trăgea, 
Mâna pe Roşu punea 
Şi pe Roşu încăleca, 

210 Cu norii s'amesteca 
Şi acasă mi-ş venia, 
In dosu grajdului, trăgea. 
Dar în dosu grajdului, 
In malu bălegarului, 

215 Mică tainiță făcea, 
Şi pe Roşu 7] îngropa. 
El în casă că untra, 
Nevasta şi o săruta, 
Si din som mi-o deştepta 

220 Şi cheiţele că'! da. 
- La pimniţă-o trimetea 

Şi vin dulce că i scatea; 
Bea Corbea se ospeta, - 
Până s6re ră&săria, 

225 Stefan Vodă se scula 
Şi la slugi că poruncia, 
Cheiţele că le da 
La pimniţă descuia, 
Vin roşu că strecura 

230 Şi ord verde vântura, 
Care la Roşu să'l dea; 
lar pe Roşu nu'lgăsia, 
Lui Stefan. Vodă-i spunea. 
Ştefan Vodă ce făcea ? 

235 Multă oştire chema, . 
Căutare că făcea. 
Şi de Roşu nu mal da. 
Dacă vedea şi vedea, 
Doi gialapi la drum scotea; 

240 Cine pe drum că trecea, 
“Mi-Y bătea, mi-i chinula 
Şi de Roşu nu mai da. 
Când era s6re 'nchindie 
Punea 6meni la friînghie; 

245 Răsări şi sfânta lună, 
Sosi d'o babă b&trână,. 
Cu brâu de lână 
De păr de cămilă. 
Gealapii o v&dură, 

250 De mână mi-o luară, 
La Domnu o duseră. 
A babă bătrână .
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Cu cărţile da, 
P'anume '] spunea. 

255 Adasta până 'nsera, 
Dot gealapi că trimetea 
Şi pe Corbea "] aducea; 
In casă că'l închidea, 
'L întreba mi-l ispitia, 

260 Mi-l bătea mi-l chinvia, 
Până s6re răsărla 
Şi Corbea tot 'nu se da. 
Dacă vedea şi vedea, 
Ştefan Vodă ce făcea? 

265 La gealapi că poruncia 
Şi pe Corbea mi-l lua, 
La temniţă mi-l ducea, 
Sus pe apa Nistrului, 
La cea temniță pârlită, 

270 De nout ani e părăsită. 
Şi acolo că'l închidea 
Nou€ ani mi-l rânduia 
Şi fie-si că nu-i spunea. 
Dar nevasta Corbii 

275 Ea că-l căuta, 
Lumea ispita 

- Și de el nu da, 
ka dacă vedea, 
Pomană-! făcea 

280. Şi mic sărindar 
Şi cruce la drumuri mari. 
Puțin timp îini trecea 
Și ea că'mi audia, 
La tat-săă mergea 

285 Şi ea se ruga, | 
Cu lacrămi plângea: | 
— Taică, tăiculiţ-al mei - 
De nouă ani şi jumătate 
De când nu-l'am vădut, frate!. 

290 Ce răii mare ţi-a stricat, 
De *n temniţă Pai băgat ? 
Ştefan Vodă asculta, 
Şi milă i se făcea: 
Şi pe ea mi-o:trimetea: 

295 — “Tu, tată, să mi te-duci 
Sus pe apa Nistrului, 
La cea temniţă pârlită, 
De nouă ani e părăsită, 
Şi la ferestră să-l strigi. 

300.D'o fi mort, 
Să ţi-l porți, 
Cu lacrămi să ţi-l jeleşti, 
D'ale morţii să% găteşti ; 
D'o fi viu, ca să ţi-l scoţ 

305 Şi-acasă să ţi-l trimeţ. 
Tu acasă să te duci, 
Ouă roşii să froşeşti, 

Premenele să gătesti, 
“Că pe Corbea să ţi-l scoţ 

310 Şi—acasă să ţi-l trimeţ 
Ea aşa că'mi audia, 
La Corbea că se ducea: 
— Corbeo, soţisra mea, 
De eşti mort 

315 Ca să te port, 
De eşti vii, 
Ca să te ştii 
Şi de talca să mă rog, 

_Ca pe tine să te scoţi 
320 Dar Corbea,. măre, audia 

Şi el că mi! r&spundea: 
— Alei, tu, soţia mea, 
Nu's mort, nici nw's viă, 
Numai sufleţelu'mi ţii! 

375 Zac în apă 
Până ?n talpă, 
Şin nămol, 
Pen€ 'n potmol! 
Briă la vale-a putredit, 

330 Briîti la deal a mucedit; 
Barba: 'mi bat genunchile 
Şi chica călcâile; 
Mustăţile, 
Braţele, 

335 De nou& ani şi jumătate, 
De când zaciîn gros pe spatel 
Pe mine când m'a băgat, 
Brâştile erai ca nucile, 
Năpârcile ca fusile ; 

340 Dar acuş de nouă ani, 
Brâştile ! 
Ca ploştile, 
Năpârcile 
Cât grindile ! 

345 Dar o hâţă de năpârcă, . 
Cred în barbă mi-a 'mputat. 
Când se ?'ntinde, 
M& cuprinde, 
Se sgârceşte, 

350 ME topeşte, - 
Solzii pe ea că trosneşte, 
Inimi6ra mi-o sfirşeşte | 
Dragă, soţidra mea, 
Alt cum-va că n'aY putea. 

355 Tu acasă să te duci, 
In dosu Srajdului să mergi, 

„În malu bălegarului, 
In bătaia s6relui, 
Să sapi, mândruţă, de sară, 

360 Să'mi dai pe Roşu afară, 
„Că e "'nşelat şi 'nfrinat, . 
„Pe la țalcă-tăui furaţ,
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Cum e bun de 'ncălecat, 
Pentru Roşu m'a băgat! 

365 Dară Marţi de dimineţă, 
Se face d'un terguleţ, . 
Tu la târg cu el să mergi, 
Şi să mi-l tragi de căpici, 
In gura mare să strigi: 

370 — AY la Roşu de vândare, 
Să'mi daţi galbeni şi parale ; 
Dar, tu, măre, să le spui:, 
— Nu mie Roşu de vândare, 
Să'mi dați galbeni şi parale ; 

375 Mi-e roşu de dărurală, 
Ca să scoţ pe Corbea afară. 
Că mi-e Corbea la ?nchisâre, 
De nouă ani şi jumătate, 
De când nu lam vă&dut, frate ! 

380 Nimenia că nu s'afla, 
Stefan Vodă c'audia, 
El ca şoimu că venia, 

„Mâna pe Roşu punea 
Şi pe fie-sa o trimetea,. 

385 Acasă mi-o trimetea, 
Cu guriţa mi-o 'nvăţa : 
— Alei, tu ficuţa tati, 
Tu acasă să te duci, 
Premenele să găteşti, 

390 Ou& roşii să roşeşti, 
Ca pe Corbea să ţi-l scoţ 
Şi acasă să ţi-l trimeţ. 
Ea aşa că'mi audia, 
Tare fuga că mi-ş da, 

395 Ouă roşii că roşia 
Şi premenele gătia. 
Adăsta cât adăsta _ 

Şi Corbea nu mai venia. 

Decă vedea şi vedea, 

q0o Drumu 'ndărăt că'și lua. 

Ştefan Vodă ce'mi făcea ? 

Doi gealapi că trimetea 

Şi pe Corbea "1 aducea, 
În: raza s6relui îl punea, 

405 La bărbier trimetea, 
S'apuca de mi-l rădea, 
Păru cu totu se lua. 

Ştefan Vodă aşa vedea, 
La gealapi că poruncia, - 

4lo Frumos capul să i-l ia. 
Dar Corbea dac” audia, 
Ca mai tare se ruga: 
— Taică, tăiculiț al mei, 
Nu mă tăta pe pământ, 

415 Că nu's ficlor de mojic, 
Ci mă tate pe covor, 
Cam fost ficioraş de Domn! 
Stefan Vodă ce'mi făcea ? 
La gealapi că poruncia, 

420 Frumos capul că i-l lua. 
Nevasta Corbii venia, 
Mâna !'n sânge că băga, 
Capu lu Corbea că !l lua, 
Cred în braţe mi-l strângea, 

425 Si p'obraz îl săruta. 
- Stefan Vodă ce dicea, 
Decă el aşa vedea? 
— Alei, tu ficuţa tati, 
Decă ţi-a fost drag aşa, 

430 Să dea unul Dumnedeii, . 
Să facă d'un târguleţ 
Şi ?n căruţă să te puii, 
Pen târg taica să te plimbe. 
Care boier ţi-o plăcea, : 

435 Ala taica să ţi-l dea! 
Dar ea, măre, ce dicea? 
— Taică,. tăiculiț al mei, 
Nu'mi trebuie nimenia, 
Numai soțiora mea, 

440 D&că este vorba aşa! 
Să dea unul Dumnedei 

" Şi tote dilele mari, 
Să te 'nsori de nou& ori, 
Să faci nouă fectori, 

445 Şi pe urmă-o cuconiţă, 
Să te-adăpe la temniţă! 

M&8 plătii cu cântecu 
Ca lupu cu urletu, 
Când potera'l goneşte, 

450 Dă pielea şi se plăteşte.
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Fâie verde foi de roibă, 
Ascră la Ştefan Vodă 

Mulţi boieri s'aii strâns la 
E [vorbă 

Să'mi facă d'o vânătâre 
5 După paseri gălbisre, 

Că's uşore la purtare 
Şi sunt dulci la demâncare, 
Sus la 'naltul cerului, 
Pân' la fagul Miului, 

10 Miului haiducului, 
Din florea Cadrinului, 
De sub frunda teiului. — 
Acolo voi să vă duceţi, 
Voi pe Miu să! aduceţi, 

15 Netăiat neapipăiat, 
Nici de armă vătămat, 
Că nu-i nimeni. vinovat, 
Nummai o cracă mi-a tăiat ; 
Armele le-a aninat, 

20 Să nu-i plâie ploile, 
— Ruginesc oțelile.— 
Dară sora Miului, 
Paharnica Domnului, . 
Cu pahar la masă 'mi da, 

2S Şi atunci ea că'mj audia, 
Că se face o venătore, 
Pe Miu să mi-l omâre. — 

- Ea atunci, când mi-audia, 
Pahar din mână % cădea, 

30 Mâna supat că'mi băga, 
Scotea papuci gălbiori 
Şi-i lua pe pictorul gol; 
Pe potecă că'mi pleca, 
Pe poteca părăsită, 

35 Numai de Miu ştiută. 
Când la fag că mi-ajungea, 
Imi rupea d'o frundicea 
Și pe buze mi-o punea ; 
O dată că'mi şutera,, 

40 Miul de jos se scula, 

4 

Bună diua că mi-ş da: 
— PD'aoleo, soru-mea, 
Eu de când te-am măritat, 
Nici pragul nu mi-ai călcat, 

45 F6le verde şi-o lalea, 
Rupea soru-sa a vorbia: 
— Fie verde foi de roibă, 
Ascră la Ştefan Vodă 
Mulţi boieri sai strâns la | 

[vorbă, 
so Ca să'mi facă d'o venătore 

Dup& fagul dumitale, 
După paseri gălbidre, 
Că-s- uşore la purtare 
Şi sunt“ dulci la demâncare.— 

55 Dar frati-s&ui că-i grăja: 
— D'aleo, măre, soru mea, 
la vedi, tu, de capul tăi, 
Nu vedea de capul mei, 
Că eti sunt bolă de drac 

60 De dai Domnilor de cap! 
Dară Miu ce'mi făcea ? 
Pe potecă că'mi pleca 
C'un Ungurean se 'ntâlnia ; 

- Dară Miu ce'mi dicea ? 
65 — Ungurean cu şapte oi, 

Să facem târg amendoi, 
Să'ţi dati ei ore domnsscă, 

„Să'mi dat tu pa ungurâscă; 
Să'ţi da flintă ghintuită, 

| 70 Să'mi dai tu bâta pârlită;; 
Să'ţi dai potcaphii domnesc, 
Să'mi dat tu pă”l unguresc! 
Pleca Miu şuterând, 
La şapte ol tot mânând 

-75 Şi Ungureanu ridend.— 
Când la poiană 'mi ieşia, 
Pe'mperat Miu 'ntâinia, 
-Bună diua, că mi-ș da: | 
—: Bună diua, Ungurene, 

80 — Mulţumescu-ţi, Ştefan Vodă,
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Dar Imptratu ce'mi 'grăta : 
— la, vedi, f...tu-r mumă-sa 
Că şi ăsta mă ştia ll 
Ştefan din gură-i grăia : 
— Ungurean cu şapte oi, 
De când paşti câmpurile 
Și tote pădurile, | 
Ori nu ştii fagul lui Miu, 
Miului, 
Haiducului ? 
— Ba eii ştii fagul lu Miu, 
Dar nu las oiţele, 
Că le mânc oştirile! — 
Dar lwpărat ce'mi făcea ? 
Şapte oşteni că'mi chema 
La şapte ol că'i punea, 
Şi-i punea, mi-le păzia, 
Cu Ungureanu pleca, — 
Prin haţiş, prin curpiniş, 
Unde-i drumu la cârmiş. — 
Miu din gură-i grăia: 
— Stefan Vodă, dumneata, 
Aici nu-i la Bucureşii, 

Să dici că te fuduleşti;, 
Ci-aici eşti la hăţiş 
La .hăţiş, la curpiniş, 
Unde merg Domnii cârmişi— 

Mai ridică-ţi scările, 

Te lovesc smicelile ; — 

2 te-o lovi vre-o smicea 

Ţi s'o strica faţa ta ! 
Când din hăţiş că-mi ieşia _ 

Şi la fag că'mi ajungea, 

Atunci Miu ce'mi! făcea ? 

Băga mâna ?n găutrea, 

Şi'mi scotea d'un scăunel 

Scăunel de aurel 

De şedea Miu pe el. — 

Dară Miu ce'mi făcea? 

— Ştefan Vodă, dumneata, 

Sa fi lăsat Dumnedei, 

Acum ţi aş lua capul tăi! 

Stefan Vodă ce'mi făcea? 

EI de frică 'ngălbinia 

Şi începea d'a tremura 

Şi din gură aşa grăia : 
7 
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— Aida, Miule copil, 
Cât oi fi eti în Domnie 
Tu să fii în haiducie! 
Când oştile că-i venita 
Mare masă că 'ntindea 
Și din guuă că'mi grăia: 
— Beaţi copii şi chiotiţi, 
De "'mperatu nu 'ngrijiți! 
Dară Miu ce'mi făcea ? 
Incepea d'a şulera 
Aulţi haiduci el îmi stringea 

Şi pe Vodă 'mconjura; 
Paloşul că mi-l scotea 
La Vodă se repedia. 

- Când vrea capul să i-l ia, 
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Miu 'n vale se uita, 
Ce vedea el, nu credea. 
Savai Calea că'mi vena, . 
Suridra Miului, 
Paharnica Domnului; 
Ea la Miu ajungea 
Şi 'ncepea de mi-l grăia: 
— Nică Miu dumneata, 
lartă-l pe Măria-Sa, 
Că vedi, ţara fără Domn. 
E ca femeia fără om! 
Dară Miu ce'mi făcea ? 
Pe Vodă că mi-l.ţinea, 
Cu soru-sa 7] logodia, 
P'amândo' îi cununa 
La fagul Aliului, 
Miului haiducului. 
Din munţii Cadrinului. 
lară Miu ce'mi făcea ? 
EI pe Domn "mi-l slobodia, 

* P'amândoi îi trimitea 
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In oraş în Bucureşti, 
In ale case mari domneşti. 

Acolo nuntă făcea 
Şi cu Miu benchetia. 
Dară Ştefan ce'mi făcea? 
El lui Miu că” grăia: 
— Pl&că, cumnate, sănătos 

"Şi haiduceşte omenos; 
Haiduceşte 'n direptate, 

Eă nimic n'am ce'ţi mai face!
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Pe cel drum cam părăsit, 
Părăsit cam de demult, 
Cu negare acoperit, 

* Tare 'mi vine d'un voinic, 
5 D'un voinic cam Ortoman, 

C'un cal negru Dobrogean ; 
Să făcea de se trăgea, 
La herghelia Sultanului, 
Hanului, Sultanului. 

10 Acolo când se ducea, 
Ocol hergheliei da, 
Pe herghelegii nu'l găsia. 
In herghelie că intra, 

„În staroştea juganilor, 
15 In fătăt6rea iepelor, 

Acolo, frate, îl găsia, 
Adormit.cu faţa ?'n sus, 
Părea din lume că "1 dus, 
Cu arcanul căpătâi, 

20 Cu paloşu-atârnat în cui. 
Dar Ortoman ce'mi făcea ? 
O palmă bună că-i da 
Şi-din somn că mi-l tresvia. 
El din somn se deştepta 

25 Şi lui Ortoman dicea: 
— De ce pe min” mă sudufeşti 
Şi cu palma mă plesneşti? 
Ei sînt herghelegiu Sultanului, 
Hanului, Sultanului. 

30 Aici Sultanul ma rînduit, 
De când eream copil mic; 
Ca să stati să stărulesc, 
Herghelia să i-o păzesc. 
La capul arcanului 

35 Este-o apă vinectoră, 
Pinten6gă de pici6re, 
Când pe ea ît încăleca, 
T6tă herghelia după ea se ia. 
Dar cel vitez ce'mi făcea ? 

49 Şaua pe ea că'mi punea 

Şi pe dânsa. 'ncăleca. 
Ea trăgea de se ducea, 
Tâtă herghelia mi-o lua ; 
Herghelegiu singur rămânea, 

45 Incepea, frate, d'a plângea, 
“Băga mâinile în sîn » 

Şi plângea ca un nebun. 
Herghelegiu ce făcea ? 
La Sultan că se ducea, 

5o Sultanul bine pricepea, 
Că la densu el venia, 
Că i s'a 'ntâmplat ce-va, 
Sultanu că'l întreba; 
— Ce-ai păţit herghelegiii, 

55 Herghelegiii, ciorbagii ? 
Incepea d'a mi-i spunea, 
Cum el, frate, pătimia. 
Dar Sultan ce mi-ş făcea? 
Potera după el trimetea, 

6o Pe voinic că mi-l găsia, 
In târgu din Câmpina, 
Unde jugani: că vindea. 
Incepea”l împrejura 
Şi pe dânsul mi-l lega 

65 Şi frumos, frate, 1 -bătea, 
Cu sfircul gârbaciului 
Pe faţa obrazului, 
Herghelia şi-o aduna, 
Inapoi că se 'ntorcea, 

70' Punea masa şi mânca. 
De steajăr pe el că'l lega, 

- O pânză d'americă lua, 
Frumos, frate, o cătrănia, 
P'acel hoţ înfăşura, 

75 Atuncia că mi-l lumia, 
Cum pe el, frate, ?1 chema. 

- Turcu aci bea, chiuia, 
Saca! ardea şi plesnia, - 
F...tu-i crucea mâni-sa l
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La 'dealu bărbat; 
La malu săpat 
Din ctocan ml-e fapt, . 
Nu strică clocanu, 

5 Ci strică ţiganu 
C'ascuţit ciocanu 
Şi mi-a săpat malu. 
Plimbă-mi-se, plimbă 
Miu Sglobiu, 

1o Miu Copilu, 
Din topuz cântând 
Foja'n trei plesnind ; 
Miu Copilu, 
Inşălător de domne, 

15 lubeţ de cucone, 
Umblă n6ptea.pe r&core, 
Scutură farba de rouă, 

Din topuz cântând, 

Fota?n trei plesnind: 
20 — Hat murgule, hai 

Pe costă de plai! 

N6ptea că mergea, 

Nâptea *ntunecosă, 
Calea mi-e pletrosă. 

25 N6ptea că mergea, 

Piatra'mi scăpăra, 
Noptea'mi lumina, 

Nâptea ca diua. 

Unde se trăgea ? 

3o La pădure deasă, 
La poiană grasă, 

La lină fântână 
Cu apşoră bună. 

Acolo se ţine , 

35 Patru-deci şi cinci, 

Cincr-deci fără'de cinci : 

lanoş Unguru, " 

_Cela bătrânu, .. - 

Cu barba lungită, 

qo Cu brâu *nveliță 
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De rele "'nvechită. 
Şi el că'mi mergea 
Din topuz cântând, 

„ Fola?'n trei plesnind, 
45 'Topuzu de os 

Mult dice dulos, 
Coârdele de peşte 

" Und'le sdrăncăneşte, 
Inima lui lanoş topeşte. 

“so Altele de tufă 

Mult dice. cu trufă, 
Pădurea ascultă | 
Frundele şoptia, 

Calu se sfia, 
55 Drumu că'l lăsa, 

Colnicu lua. 
Miu ce'mi dicea ? . 

— Nea, murgule, nea, 

Ce-mi laşi drumu 

60 Şi apuci colnicu ? 

Calu că-i vorbia : 

— Stăpâne, stăpâne, 

Noptea mănsereză 

Calea?'n codri intră, 

65 Coări Irşivini 
Şi-at Suvelniţi. 
Aici că se-ţin 

Patru-deci şi cinci 
Cinci-deci făr'de cinci, 

70 De voinici levinţi, 

- Duşi de la părinţi, 

„De când erai mici: 

lanoş Unguru, 

Ala bătrânu 

75 Cu barba lungită, 

Cu brâu "nvelită 

De rele 'nvechită. 
Şi e amar de mine 
Şi e amar de tine ! 

„80 — Di, murgule, di,
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Nu lăsa drumu 
Şi-apuca colnicu, 
Nu-ti fie teamă 
Că te iati pe seamă; 

85 Eu sunt Miu sglobiu, 
Miu copilu! 
Dar câţi sunt ei? 
O sută,o mie; 
lasă?n cale mie, 

90 Dacă vrea să ştie 
Cine e Miu, 
Miu sglobiu 
Păunaş de codru, 
Voinicel de codru, 

95 Inşelător de dâmne, 
lubeţ de cucâne, 
Umblă nâptea pe r&câre 
Scutură Yarba de rouă! 
lanoş l-audia i 

- 100 Că s'apropia, . 
Din topuz cântând, 
Frunda'n trei plesnind, . 

- lanoş Vaudia 
Din gură striga : 

105 — la mi vă sculaţi, 
Inainte plecaţi ; 

- Că eii cam aud 
F6ia'n trei plesnind 
Cordele de peşte 

„110 Un "le sdrăncăneşte, 
Inima'mi topeşte. 
Inainte-i Yeşiţi, 
D'o fi vrun beţiă 
De vinuri stricat, 

115 De fomei fermecat, 
„Două -palme-i daţi 
Drum să-i arătați; 

-D'o îi vrun viteaz 
Să Yasă la urmaz * 

120 Să nu'mi facă necaz! 
Doi inşi se scula, 
'Nainte-Y Yeşia, | 
Dară Miu ce'mi făcea ? 
EL cu durda da, 

125 Pădurea urla 
Și ei să spăria, 
Indărăt se da, 
Și toţi se scula, 
Toţi se'ngrămădia 

130 Și la el venia. 
dară Miu ce'mi făcea ? 

El pe er că se punea. 
Pe toţi îi rescula 
Și pe fugă: că-i punea. * 

135 lanoş din gură. striga : 

MIU SGLOBIU . 

— Lăsaţi puscile, 
Lepădaţi pistolele, 
Că nou€ ni-a venit 
Vremea de prăpădit - 

140 Dară lanoş ce făcea? 
La Miu se ducea 
Şi se 'mbrăţişa ; 
La masă'l pottia, 
Amândoi că bea 

145 Şi se'nveselia | 
Şi din gură că dicea: 
— Amândoi să bem 
Şi să ospătăm, | 
Pe urmă să ne luptăm; 

150 Care pe care om birui, 
Tot ne-om omori! 
La masă şedea 
Şi ei că şi-şi bea 
Şi se'nveselia. 

155 EI că se scula,. 
D'o parte se da, 
La lupră se lua, - 
Amândoi -că se lupta.— 
Miu copilu răcnia, 

160 Ca cerbu' sbiera ;.— 
Când în sus îl ridica 
Şi de pământ îl trântia, 
Capul îi răpunea. - | 
R&maseră Ungurii 'ncremeniţi 

165 Toţi de morte gătiţi. 
Dară Miu ce'mi făcea? 
Armele jos le punea 
Şi la ei că striga; 
— Cine e să fie, 

170 Acela să vie 
Cu mine'n vitejie ! 
Busduganu meti 
Cât mi-este de grei, 
Puşculiţa mea 

„175 Cât este de grea; 
Cine e vitez, 

"Vie să le ea! 
In spate să le pute, 
Vie cu minen vitejie! 

180 Toţi că se căsnia 
Nici unu nu putea, 
Armen spate să puie 
Să fie'n vitejie.— 
Dară: Miu ce'mi făcea? 

185 Din gură le striga: 
— Fugiţi voi, 
Nu sunteţi ca noi! 
Lăsaţi cringu 
ŞI luaţi-vă jugu, —. 

190 Sunteţi Gmeni de glotă
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Si de sapă lată! 
Miu ce'mi făcea ? 
Armele lua 
Cu deştiii le ridica, 

195 La spinare le punea. 
El în cerdac că intra, 

189 

Bănişorii şi-i lua 
Şi la disagt că-i punea: 
Şi pe cal că 'ncăleca. 

200 Inqărăt că se 'ntorcea, 
Din topuz că mi-ş cânta 
Şi Ungurii că'mi fugia. 

CANTECUL LUI IONIŢA HAIDUCUL 

leorman. 

Foje verde lămâiţă, 
Pe deal pe la Cratoviţă, 
Trece paznici cu Ioniţă, 
Să mi-l ducă la temniţă, 

5 La temniţă la 'nchisore, 
La 'nchisore, la gros mare, 

Unde nu'l mai vede sore, 

Cu cătuşi de mâ'nişore, 
Cu fiarele de piciore! 

1o La 'nchisore mi ba pus, 

Ca călcat două cucone, . 

A din deal şi a din vale. 

Foie verde lămâiţă, 
Pe sus pe la Jalomiţă, 

15 Trece tat al lui Joniţă, 

Cu cinci-deci de bioliţe, 

Să le pule la temniţă, 

Să scoţă pe Ioniţă. ă 

Cum ajunse, cum le dete, 

20 Pe Ioniţă nul mai vede ! 

Mal de jos de lalomiţă, 

  

Cules de Christu N. "Țapu de la lautarul Dumitru Vaăleanu, Roşiori-de-Vede, Te- 

Venia muma lui Ioniţă 
Cu cin deci de vaci legate, 
Să le pute la temniţă, 

23 Să'mi scâţă pe Ioniţă.: 
Cum ajunse, cum le dete, 

Pe .Joniţă nul mai vede! 

Mai de jos de Craioviţă, 
Ibomnica lui Ioniţă, 

-3o Cu patru cai la căruţă. 

Cu cinci-deci de sălbuliţe, 

Să le pute la Divan, 

Să dea pe Ioniț afar. 

Ibomnica ce'mi făcea ? 

35 De departe 'ngenuchia, 

De d'aprope se ruga, 

Gura la Divan mi-o da, 

Nici .o salbă nu lua, 

Pe loniţă-i dăruia. 

qo — AY, gailcă Ioniţă, acasă, 

La copil şi la nevastă, 

42 Dacă ţi-a fost mintea prostă |



6) - ALDE NAE DIN VADENI 

IONIŢA HAIDUCUL 
(VARIANTA) 

  

Copiat de Chr. N. Țapu dintr'un mănuscript de Cântece bătrâneşti ale repausatu- 
lui Inveţător Trotea, din comuna Runcurelu — Mehedinţi. 

F6ie verde de crăiță, 
Pe deal pe la Ialomiţă, 
Trece tata lu Ioniţă, 
Cu cin-deci de bivoliţe, 

5 Câte cin-deci brezuliţe, 
Ce le duce la temniță, 
Ca să'mi scotă pă Ioniță. 
Cum ajunse, cum le dete, 
Pe Ioniţă nu'l mai vede! 

10 F6ie verde d'o crăiţă, 
Mai în jos pe Ialomiţă, 
Trece fraţii lui Ioniţă 
Cu cin-dect de cârlăniţe, 

Câte cin-deci sirepele, 
15 Cu codile mititele. 

Cum ajunse, cum le dete, 
Pe Ioniţă nu'l mai vede! 
Foie verde de crăiță, 
Mai pe jos de Ialomiţă, 

20 Trece sora lu Ioniţă, 
Cu cin-deci de sălbuliţe. 
Trânti salba şi-o cunună, 
Şi pe Ion îl luă de mână: 
— Nol te ţinem la Domnie, 

25 Tu at fost la grea urgie! 

ALDE NAE DIN VADENI 

  

Cules de Chr. N, Tapu din comuna Novaci-Gorj. 

Foie verde. trei coceni, 
Este Nae din Vădeni 
Şi cu câţi-va orăşeni, 
Cu Ioniţă Piţigor 

5 i mai e unul Băloi, 
e face dintr'un pol dot. 

EI nu fură, ci hoţesc, 
Jola ?n târg le tălmăcesc, - 
Cu Scurtu din Măghereşti . 

10 Și cu Cocoş din Bălceşti. 
„Joia 'n târg ei se strângea, 
La Piţigoi se ducea, 
Mare masă-y aştepta, 
Gătită de Ilinca. 

15 De la masă „se scula, 
Podu Jiului trecea, 
La un popă se opria, 
Dot inşi în curte intra, 
Sus pe scări că se sula, | 

20 De uşă că'mi impingea, 
Uşa 'nchisă că ferea. - 
Zamfirache ce'mi tăcea ? 
Uşa popii că spărgea 

ȘI în casă că'mi intra, 
25 Popa un băiat avea, 

şa deschisă vedea, 
Puşca n mână c'o lua 
Şi 'ndată. o slobodia,
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Pe Zamfirache 'mpuşca, . 
30 Şi pe Cocoş îl rănia. 

Jară Cocoş ce'mi făcea ? 
„Jos pe scară că se da, 
La tovarăşi că mergea 
Şi din gură aşa dicea: 

35 — Incălicaţi 
- Şi haideţi, 

C'am hoţit, cât am hoţit, - 
Aicea ne-am. prăpădit! 
Sus pe cai încăleca, 

40 Către oraş că pleca, 
La Piţigoi că mergea, 
Masă mare "1 aștepta,. 
Gătită de Ilinca. 
Iară Cocoş ce tăcea? 

45 De pe cal descălica, 
La hodaie că mergea, 
Aprindea de-o lumînare 
Şi vedea rana lui mare, 
A doua di Cocoş more 

CANTECUL LUI CORBEA 

„ (VARIANTA) 

  

Cules de Christu N. 'Țapu, din gura lăutarului Cosma Tuţă, din Comuna Băr- 
bătesci-Vâlcea. 

F6ie verde de cireşi, 
Mat! aprâpe m Stoieneşii, 
Mat departe 'n Bucureşti, 
Şi sînt case mari domneşti, 

5 Şi sint malte foişore, 
Zugrăvite pistriciore, | 
"Şi 'nsâră Vodă fecioru. 
Mulţi ostaşi că 'mi aduna 
Şi prin oraş trimetea, . 

10 “Toţi boierii "i aduna. 
Toţi boierii târgului, 
Şi cu ai Carmaziului 
Ca stâlpii pământului, 
Feşnicii 'mp&ratului. 

15 Când boierii saduna, 
Cu mozica -când cânta, 
Şi la masă s'aşeda, 
Pe urmă ce să vedea? 
lată Corbea că'mi venia, 

20 Pe un căluşel cam mic, 

"Si el un negru haiduc. 
EI acolo când venia, 
Boierii toţi se scula, 

: Cu cântări că mil primia, 

25 Şi la masă că'l poftia. 
Ştefan-Vodă ce'mi făcea ? 

Fector de masă 'mi .punea, 

Pahar la masă îl da, . 

Iar boierii bea, nu bea, 
30 Corbea bea pân” se 'mbăta. 

Jar la masă ce'mi mânca ? 
Numai peşte şi postrungă, 
Şi pană de caracudă, 
C'am audit din .bâtrâni 

35 Cala e peşte mat bun. 
Dar boierii ce'mi făcea? 
Tot de Corbea 'mi vorbia, 
Corbea pe urechi băga. 
In capu mesii cin' era? 

40 Tot Corbea impelițatul, 
Care e frate cu dracul. 
El odată ce'mi făcea ? 
Cu levodverile foc că'mi da, 
Doi miniştrii că 'mpuşca, 

45 Ştefan-Vodă ce'mi dicea ? 
„— Iată, f..tu-f mumă-sa, 
Ce să-mi facă mie aşa ?» 
Trei gealapi că'mi trimetea, 
Frumos pe Corbea 1 lega, 

50 Cu trei funij de mătase, 
Cât un braţ voinic de gr6se 
Din ele să nu. mai iasă. 
Ştefan-Vodă ce'mi făcea ?. 
Pen” la Juri că mi-l ţinea, 

55 Şi țapa că %-o gătia.. 
Dar Jurii ce mi-i făcea?
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De la ţapă că'l scăpa, .- 
La temniţă "1 trimetea. : 
Sus pe apa Jiului, 

60 Jiului Codriului, 

Unde-i. dor voinicului ;. 
La cea temniţă pârlită 
De nouă ani părăsită, 
Şi acolo că mi-l băga, 

65 Cu trei funii că'l lega 
Cu trei funii de mătase 
Cât un braţ volnic de grose. 
Foiţică şi o lalea, 
Şi lacătu-i punea, 

70 Lacătu căt baniţa, . 
Si cheia de cinci oca, 

Ca să nu scape Corbea. 
Dară Curbea ce'mi făcea? 
Odată că se 'ntindea, 

75 Dou€ funii le rupea, 
Numa ună remânea, 
O funie nodurâsă, 
Talie carne, razmă n se. 
Foie verde şi o lalea, 

8o Vestea 'n ţară ajungea, 
;. Că s'a închis Corbea. 

lară măsa c'audia, 
Trei azmişore făcea, 
După Corbea că'mi pleca, . 

35 La Ştefan-Vodă ajungea. 
Trei dile şedea la portă, 
Nebăută, nemâncată, 
Şi de nimeni ne'ntrebată. 
Foie verde şi-o lalea 

90 Ştefan-Vodă ce'mi dicea :. 
— Babă slabă şi bătrână, 
Cu brîul: de lână 
De păr de cămilă, * 
Cu doi dinţi ?'n gură, 

95 De trei dile şedi la portă, 
Neb&ută, nemâncată $ ! 
Dară baba ce'mr dicea ? 
— Să trăie;ti, Măria-Ta! 
Câţi boieri de sama Corbii 

100 Toţi aii fost în veselie, 
Numa Corbea ?n pedepsie, 
Pe Corbea ca să mi-l daţi, 
Ca să'mi iati d'o nor în casă, 
Să'mi dea paharu la masă; 

105 La vremea ge slăbăciune, 
Să'mi aducă d'un tăciune,: 
Să'mi aducă un pic de apă, 
Să'mi aţiţe un foc în vatră, 
Aşa baba ce'mi dicea ? 110 — Ştefane, Măria-Ta | 
Pe Corbea ca să mi-l daţi 

Şi singură nu mă lăsaţi! 
Ştefan-Vodă ce'mi dicea? 
— Pe Corbea Pam însurat, 

115 Bună mirâsă l-am dat 
Tot.pe Vişa, 
Căpinişa, 
Şi de zestre ce I-am dat? 
Tot satul Corbenilor, - 

120 Şi cu-al Coţofenilor. 
Bucătar că ce t-am pus? 
Un vultur 
Cu capul sur, 
Ca să-l scobescă la c.... 

125 lar baba ce mi-şfăcea ? 
Dacă d'astea audia, 
Potecuţa că mi-o lua, 
La temniţă se ducea . 
Şi prin gratil se uita 

130 Şi pe Corbea că'l striga: 
— Corbeo, Corbeo, fiul maichit * 
De ești mort, 
Ca să te port; 
De eşti viă, 

135 Ca să te ştii 7» 
Dară Corbea ce'mi dicea ? 
— Maică, -măiculiţa mea, 
Nu sînt'mort ca să mă porţi 
Ci sînt vii, 

140 Ca să mă ştii. 
Maică, matculiţa mea 
E aici cănd na băgat, 
Șerpii eraii ca fusile 
Şi-acum sînt ca grindile; 

„145 Brâştile ca nucile 
Şi-acum sînt ca ploştile ! 

* Ori ştii, maică, când eram, 
Nici mustață că n'aveam, 
Nici barbă n'o năzăream;; 

150 Dar acuma, maica mea, 
Mustăţile, 
Umerile, 
Şi barba genunchile ! 

__ O hoţoică 
155 De şerpoică | | 

„„.. Pe mine că ma 'nşelat, 
Pui în barbă mi-a fătat; 
Cănd se 'ntinăe, mă cuprinde, 
Se sgârceşte, | 

160 ME fărşeste, 
Inimi6ra mi-o topeşte ! 
Aşa, măiculița mea, 

„Ce-a ajuns ca să nwmi fac ? Acasă ca să te duci, 
"165 Ouă roşii să'mi aduci, Să mai dată pe la mocani,
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Să mă scâță -pe grătar; 
Lopătari ca să'mi tocmeşti, 
In colţul grajdului să mergi, 

170 Să'mi scoţi pe Roşu nebunu, 
Că e înşelat, | | 
Şi 'afrenat, | 
De nouă ani nepipiat.» 
Aşa baba ce'mi făcea ? 

175 Acasă că se ducea, , 
Lopătarii mi-i tocmia, 
In colţu grajdului. mergea, 
Vr'o două locuri săpa, 

„__Şi-o tăfniţă că'mi făcee. 
180 Mare piatră ridica 

Şi-o gaură se vedea, 
D'abia pe murgu. zărea. 
Trei lopătari că intra | 
Şi pe Roşu că”l scotea; 

185 lară Roşu că'mi ieşia 
Şi prea tare necheza, 
Munţii se cutremura, 
Copaci mari se resturna, 
De nuw'l vedeat pe: Corbea,. 

"190 Dară baba ce'mi făcea? 
De căpăstru că mi-l lua 
Şi ?n oraş cu el pleca,. 
“Toţi boierii se mira. 
*Naintea babi Yeşia, 

195 Fete mari că 'nbolnăvia, 
Cucâne că se stirpia, 
Ştefan Vodă ce'mi dicea ? 
— Babă slabă şi bătrână 
Nu ţi-e Roşu de vândare, 

200 Să-ţi: dai galbent şi parale ? 
In ruble loi socoti . 
Şi'n galbeni l'oi cântări. 
lară baba ce'mi qicea? 
— Nu mi-e Roşu de vândare, 

205 Să'mY dai galbeni şi parale, 
Mi-e Roşu de dăruială 
Inaintea Mării-Sale, , 
Scoţi pe.Corbea d'închis6re. 

* Ştefan Vodă ce'mi făcea ? 
210 Strejer verde că'mi bătea 

“Si pe Roşu că'mi lega, 
“Trei gealapi mi-l trimetea, 
Frumos pe Corbea scotea 
Și mi-l scotea la mirare, 

215 Unde vând mocanii sare. 
Trei bărbieri că'mi punea 
Până pe Corbea'l rădea 
Până la apus de sâre | 
Pă&ru-i zace hartapale. 

220 Fole verde:şi o lalea, 
Tot mai frumos Corbi-i sta 

LUI CORBEA., | 193 

Iară Corbea ce'mi făcea 2 
_O dată se repedia, 
Mâna pe Roşu 'mi punea 

225 Şi pe el că 'ncăleca, 
“Dece ziduri că'mi săria . 
Şi de ele n'atingea, 
De-al dracului ce era. 
Ştefan. Vodă ce'mi dice? 

230 — lată, f....tu-i mumă-sa, 
De când maica m'a făcut, 
Cal ca ăsta n'am vădut. 
lară Corbea ce'mi dicea ? 

„_.— Ştefan Vodă, dumneata, 
235 F...tu-mi-ţi cucona ta, 

ŢOlele tote după tine 
- Adu să le 'mbrac pe mine, 
Când oi încăleca la scară, 
Să mi te dea de ocară. 

240 Cuşmanul din capul tăă 
Adu-l să'l pun într'al mei; 
Caftanul de 'mpărăţie 
Să mi-l dat şi p'ala mie, . 
Când ol încăleca la scară, 

245 Să nu te dea de ocară! 
Ştefan Vodă ce'mi făcea? 
De ţole se desbrăca 
Şi pe Curbea'l imbrăca' 
lară Corbea ce'mi făcea ? 

250 Pân'la cal se repedia 
Şi pe mă-sa v'o lua. 
Şi la spate c'o punea, 
Zece ziduri că-mi săria 
Şi de ele n'atingea - 

255 Şi cu mă-sa se ducea. 
Ştefan Vodă ce'mi dicea ? 
— Să vedi, dracu împeliţat 
ME lăsă gol dăspuiat 
Numai cu fesu din capl 

260 Dară Corbea ce'mi dicea ? 
Cu măsa că se vorbia: 
— Maică, măiculița mea, 
Ce-a ajuns ca să.nu-i fac ? 
Să-i omor telegarii ? 

265 El are, măre galbeni mulți 
Şi-şi cumpără alţii murgi ;— 
Ca să-i omor nevasta ? 
Se "ns6ră şi'şi Ya alta. 
Dară mă-sa ce” dicea? 

- 270. —Corbeo, Corbeo, fiu maichi, 
Aşteptă pânt-o 'nsera, 
La stupărie să mergi, 
Deştiu ?n miere ca să'l bag! 
Şi la leagăn să te tragi, 

275 Ca să-i tură coconaşu. — 
Unde era să te pue pe tine, 

13
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Să-i înfigi copilaşul bine | 
Iară Corbea ce'mi făcea? 
Aştepta pânEn sera, 

280 La stupină că'mi mergea 
Deştiu 'n miere că băga 
La leagăn că se trăgea 
La buzele copilului da, 
Nici dracu că mi-l simţia 

285 Când copilul îl fura 
Şi la ţepă că-l ducea, 
Lui milă i se făcea, 
Numa de faşă îl punea. 
Stefan Vodă ce'mi făcea? 

290 Despre diuă se scula, 
Mâna'n leagăn c'o punea, 
Copilaşu nu -găsia. 
De păreţi că se trântia 
Şi r&i capul şi-l zdrobea; 

295 Cucâna se chinuia, 
Per din cap îşi jumulea. - 
Ştefan Vodă ce'm făcea? . 
Ochian pe masă punea 
Şi la ţepă îl zărta, 

300 Copilaşul lui plângând, 
Din gură şurligăind 
Şi din lăbuţe bătând! 

Ştefan Vodă ce'mi făcea ? 
Argaţii mi-l trimetea 

305 La ţepă ca să se ducea 
Şi copilaşul că'l lua 
Şi pe masă că-l punea, 
Şi la piele "1 căuta, 
Vătămat că nu'l găsta; 

310 Dece mii de pungi le lua, 
Şi cu aur le umplea, 
Navală Corbea că'mi da; 
Nou& care că'mi umplea 
Şi cu ele că pleca, 

315 — Măi Ştefane dumneata, 
Fu..tu-ţi cucâna ta 
Asta e sîmbria mea, 
Care am.slujit eii pe ea!» 
Du-te Corbeo sănătos, 

320 Că tu la mănă "mi-a! fost 
Şi. vrednic eii nu ţi-am fost! 

ME plătii cu căntecu 
Ca şi lupu cu crângu; 

" Cănd vănătorii "1 întălneşte, 
325 Dă pielea şi se plăteşte, 

Maţile-i remăn în crăng 
Şi. plelea-i se duce ?n târg. 

=
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IANOȘ UNGURUL 

Comunicat de colegul meii Normalist, Ilie Constantinescu-Dioşti (Romanaţi) 

La măgura "'naltă, . 
Inaltă şi săpată, 
Făcută de piatră, 
Poartă mi-se, poartă 

5 Tot Miul. 
Sglombiul, 
Fecioraş de Sîrb 
Başmarghiol. de Lotru, . 

- Ştejărel de codru, 
IO Drăgălaş de fete, 

lubeţ de neveste. 
El că se purta, 
:Calu-şi arânea ; | 
„Da -iarbă de lesă, 

15 Facă coama dâsă, . 
Coada retezată 
Cum e 'n lumea tâtă; 
Bea apă din Olt. 
Se -'ngraşă de tot. 

20 — Murgule, Murgule, 
Ei te-am arănit 
Ri te-am ştrejuit, - 

- Nu m'am odinit ; 
. Să te priponesc, 
25 Să mă odinesc. 

EI mi-l priponia, 
Frumos c'aşternea 
Şi se răsturna, . 
Cu calu-mi vorbia : 

30 — Murgule, Murgule, 
Tu, când mi-ei vedea 
Tot pe cine-va, 
Din pictor să baţi, 
Priponul să-l mişti - 

35 Şi tu să-mi nechezi, 
a să mă deştepţi. 

EL mi-l priponta 
Şi se răsturna, 
Copusul lua, 

40 In gură mi-l punea, 
Copusul de os, 
Mult cânta frumos | 

Coardele de sirmă 
“linima-mi fărimă |. 

45 Pe el l'audia 
lanoş Ungurul, = 
Cela b&trânul, 
De-a spart Braşovul, 
F....tu-i sufletul | 

50 Braşovul Pa spart 
Şi el c'aii plecat. 
Cu cinci-deci de inşi, 

„ Erau fralvoinici, 
Cu mantale lungi, 

55 *Ncalţaţi în opinci, 
Cu căciuli tot 'nalte, | 
Inalte, stogoşate, | 
Lăsate pe spate 
Tot de strinătate, . 

60 Şi el c'aii plecat 
Tot prin codrii verdi, 
Prin d'albe livedi, 
Pe el P'audia, 
Din copus cânta. 

65 Ianoş ce-mi făcea ? 
O dată striga: 
— Măi cinci deci de inşi, 
'Ncălţaţi in opinci, 

„Cu căciuli tot 'nalte, 
70 Lăşate pe spate 

Tot de strinătate, 
Voi că mi-aţi dormit 
Şi V'aţi odinit, 
Eu vam ştrejuit, 

75 Şi eii am audit | 
Un copus cântând, 
Coardele de sirmă ' 
Inima-mi fărimă |! 
Cuiele de soc, 

So Mult cântă de focl... 
Voi că să-mi plecaţi 
Tot de curmeziş 
Şi de curpeniş, 
De loc să-l găsiți;
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85 De-o fi vrun nebun 
De-o palmă să-i daţi, 
Calul să-i luaţi, 
Drum să-i arătaţi ; 
De-o fi vitez bun, 

go Noi să ne lovim p 
_Să ne isbândim. 
Cei cinci-deci de inşi, 
E că mi-şi pleca 
Tot de-a curmeziş 

95 Şi de-a curpeniş. — 
De loc mi-l găsia 
Numai cât.bate puşea; 
Calul că-i vedea, 
Din picior bătea 

100 Şi când necheza 
Priponul mişca, | 
De mi-l deştepta:. — 
Miu ce grăia? 
Calul blestema: 

105 — Murgule, Murgule, 
Lup să te mănânce, 
Mai r&iă nu ţ-oi dice ! 
Cum tu nechezaşt, 
Priponu'l mişcaşi, 

I10 De mă deşteptaşi.? 
Ce frumos visam |! . - 
Ei că mi-ş vedeam 
“Tot cinci-deci de inși, 
Era fraivoinici, 

„115 Veniţi după munţi, 
- Cu mantale lungi, - 

Cu căciuli tot 'nalte, 
'Nalte, stogoşate, 
Lăsate pe spate 

120 De str&inătate.. 
Cu el că era . 
lanoş Ungurul, 
Cela bătrânul 
De-a spart Braşovul, 

125 F....tu-i sufletul | . 
Braşovul -Va “spart 

"Şi el Cai plecat. . | 
Tot prin codrii verdi 
In dalbe livedi, 

130 Calul ce mi-şi grăia ; 
„__— Stăpâne, stăpâne, - 

Vis ce l-ai visat 
Ţi-e cu adevărat ; 

Eu că mi-am vedut, 

135 Din -picior mi-am dat -. 
Şi mi-am nechezat, . 
De te-am deşteptat. 
Miul ce-mi făcea ? 
Şaua c'o punea, 

iANOŞ UNGURUL 

140 Sabia-mi scotea, 
Cu 'ei se intâlnia, . 
Miu ce'mi grăia ? 
=— Măi cinci: deci de inşi 
Sânteţi fraivoinici, 

145 Cine va mânat, 
Capul v'a mâncat! 
EI că-mi răspundea: 
— Pe noi ne-a mânat 
lanoş Ungurul, 

150 Cela bătrânul, 
F.itu-i sufletul, 
De-a spart Braşovul ; 
D'ei fi vr'un nebun 
De-o palmă să-ţi dăm, 

155 Calul să-ţi luăm, 
Drum să-ţi arătăm 
Miu răspundea : 
— Nu sânt vr'un :nebun 

„. De-o palmă să-mi! daţi, 
160 Calul să-mi luaţi, 

Drum să-mi arătaţi, 
Şi sânt vitez bun. 
Noi să ne lovim, 
Să ne isbândim ; 

165 Nişte mâtni curmate 
N'ai cu cin'se bate, 
Cu sîrmă legate, 

"Fie şapte sate, —, 
EX îndărăt .se 'ntorcea, 

170 Lui Ianoş spunea. 
lanoş ce-mi făcea ? 
Steag că'mi ridica -- 

-N bătaie pleca, 
„Cu el se "'ntâlnea. 

175 Miu ce-mi făcea? 
De trei ori că-i ocolia, 
Pe lanoş tăia. 
'Allanţi ce făcea? 

" Arme-mi lepăda, 
180 Toţi că 'ngenuchia, - 

„La el se prăda, 
Miu ce făcea? 
La rând că-i punea, 
Unu c'alegea, :. - 

185 Mai mare-l punea 
Şi drumu le da, 
Să se arănească,* 
Să nu se. prăpădească. 
Miu ce făcea? 

190 Acas se. ducea, 
Pe mă-sa 'ntreba : 
— Maică, maica mea, 

' Să'mi spui, mie, adevărat, 
Frunzuliţă razachie,
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Cine mi-a fost tacă mie, 
De: ma făcut del voinic, 
Ce.am gândit, 
Mi-am. isbindit ? 
Mă-sa ce grăia? 
— Maică, cine te-a făcut, 
S'o fi prăpădit, 
Că este de mult! 
EL că :te-aă făcut, 
lanoş Ungurul, 
Cela b&trânul, 
De-a spart Braşovul. 
Braşovul l'a spart 
Şi el caii plecat, 
Cu  cinci-dect de -inşi, 
Era fiaivoinict, . 

“Cu mantale lungi, 
'Ncălţaţi în opinci, 
Cu căciuli tot 'nalte, 
'Nalte, stogoşate, 

/ 
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215 Lăsate pe spate, 
Tot de strinătate. 
EI că mi-a: plecat, 
Tot.prin codri verdi, 
In d'albe lived! 

220 Miu c'audia, 
Lăcrămi că-i cura, 
Calu 'ncăleca, 

“ Indărăt se 'ntorcea, 
Pe ta-să&i lua, | 

225 Pe cal că'l punea, 
Acas 'l-aducea, 
Tron că mi-i făcea, 
„Popii că-i strângea, 
Pe el că-l sluja 

230 Şi mi-l îngropa 
La mânăstirea domnească, 
Ca să mi se pomenească | 
Şi, neică, s'o. pomeni 
Cât soare pe cer va fi! 

IANCU JIANU 
(VARIANTA) 

  

Cules de Chr. N. 'Ţapu, de la cobzarul Cristea, din TJii.. 

F6ie verde leuşten, 
N'aţi audit d'un Jian 
Şi d'un şiret de Mislen, | 
Şi d'un hoţ de Unguren, 
Care se plimbă prin păduri, 
Cu şaispre-dece panduri, 
Toţi cu chebe cu potori buni, 
Cu găitani prin cusături ? 
Uite-al dracului înfocaţi, 
Cum se plimbă de harmaţi, 
Cu frânte arme 'ncărcaţi! 
Umblă ca nişte turbaţi, 
Secă creştini la ficaţi! 
Pe care prindea " 
Smulgea, , 
Prea, frate, lumea speria, 
Da jalbă la Caragea. 
Dar Caragea ce făcea ? 

- Potera la el mâna, 

20 Jianu nu se spăimânta, 

Punea masa şi mânca, 
Carabina 'mi o umplea, 
Şi în poteră c'o slobodia, 
Nimica nu înțelegea, . 

25 Căci şi el se spălmânta. 
Atunci pe el că”] întreba: 
— Măr. Jiene, de unde vit ?: 
— De la târg de peste Ji? 
—  Jiene, ce-a! târguit ? 

„30 — Datam aur şi argint, 
Luat'am Yarbă şi plumb, 
Să duc la băeţi la crîng, 
Că's băeții făr' de minte, . 
Risipesc la glânţe multe, - - 

35 Nu le stă 'nimeni 'nainte'! 
Dar Caragea că'mi audia, 
La dânsul că se ducea, 
Cu nişte voinici levinți, 
Strînşi de vină, 

qo Buni de. mână,
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Graşi la faţă, 
Groşi la cefă, 
Cu mustăţi în vârvarichi, 
Aferim | ce mai voinici, 

45 Străini de pe la părinţi! 
Dar Jian se spătmânta 
Şi la pod el că mergea, 
Din guriț aşa striga: 
— Măi podar, podar, 

-5o Trage podul, 
Să trec Oltul, 
Că p'aici mă 'calcă focul!» 
Cănd podar că'mi audia, 
Mai tare podul lega, 

55 Pin'vase că s'ascundea. 
Dară Jianu striga: 
— Măr podare, trage podu 

[mai d'adrept, 
Să nu- ți daii vr'un glonţ în 

(piept, 
Să te adorm, să te deştept! 

„60. Podarul că'mi audia, 
"Lut Jianu respundea : - 
— Mă! m'aţi audit d'un Jian, 
Că Ia vinu fără bani, 

CANTECUL! LUI IANCU JIANU 

Şi mieit de la ciobani, 
65 Şi el nu dă nici un ban? 

„Şi păinea de la brutari, 
Şi el nu dă nici un ban? 

» — Când ol sta să tot plătesc, 
La. ce focu hatducesc! 

70 Miu Panduru din gură-i grăfa: 
—, Măi Jiene dumneata, 
Lasă-te d'atita hoţie 
Ca să'ți daii d'o boferie! 
F,..tu-ţi boieria în bot, 

75 Adi mio dai, 
“Mâine mi-o ieil 
Tu cu botferia ta, 
Eu cu haiducia mea! 
Cât câştigi tu într'o vară, 

8o Ei câştig” numai într'o scră, 
Şi beau cu măndrele tomna! 
Ore Jiene, nu-i păcat, 
C'ai fete de măritat 
Şi flăcăi de însurat, 

85 Col să mori spinzurat? 
Mai las'o dracului de hoţie, 
C'oi să mori în puşcărie ! -
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CANTECUL LUI CATANUŢA 
(VARIANTA) 

  

Cules de Christea N. Ţapu din gura lăutarului I6n Tuţă, din com. Pasesci-Vâlcea. 

Frunduliţă gutuiţă, 
Pe. cel deal pe cea culmiţă, 
Mi se plimbă un Cătănuţă, 
Singurel cu-a lui mândruță 

3 Cu doi-spre-ce catâraşi. 
Incărcaţi- de gălbenaşi ; 
Cu doi-sprece catârei, 
Să plimbă Ghiţă cu ei, 

__“ Cu mâinilen pozinari 
Io Cu doi-spre-ce lăutari. 

Iară Ghiţă ce'mi dicea? 
-—. Mândro, mântruliţa mea, 

- Pe tine de când te-am luat, 
Un cântec nu mi-at cântat! 

15 lară mândra ce'mi dicea ?. 
— Ghiţă, Ghiţă dumnea-ta, 
Ei, măre, când ţi-oi cânta, . 
Ape mari s'or turbura, 
Munţi că s'or surupa, 

20 Al fagi. mari s'or despica 
Livezile s'or 'ncurca ; 
Că mi-e glasul fometesc, 
Şi mi-e glasulvoinicesc, 
Când o! începe da cânta, 

25 Harambaşa no audia, 
Harambaşa de harduci 

" Peste patru-deci şi cinci! 
Iară Ghiţă ce'mi. dicea ? 
— Cântă-ţi, mândro, cântecu 

30 Că mi-e drag.ca sufletu ! 
Incepea de mi-a cânta, 
Harambaşa. mi-o audia, - 

Harambaşa de haiduci 
Peste patru-deci şi "cinci. . 

35 Verde frundă şi-o lalea, 
Dară Ghiţă ce'mi făcea? 
Ochii la vale şi-arunca, 

_Ce vedea el, nu credea, 
Că tare'mi venia d'un voinic, 

40 Călare p'un cal cam murg, 

Strălucind din câte-o nare, 

- 

Şi'nbuestru 'n fuga mare, 
Din pistâle tot trăsnind, 
Gardurile pologind; 

45 La Ghiţă,că mi-şi venia, 
Bună diua că mi-şi da. 
— Ghiţă, Ghiţă dumnea-ta, 
Dămi mie pe mândra ta! 
— Ei pe mândra nu ţi-o dai 

5o Că mi-a dat'o sâcră-mea, 
Să fie soția mea! : 
— Ghiţă, Ghiţă dumneac-ta, 
Dă-mi tu, frate, pe murgu, 
Murgu cela nebunu. 

55 — Ei pe murgu nu ţi-l dai, 
Că mi Va dat socru-mei, 
Să'mi pâtre trupşoru mei | 
— "Dă-ţi, mă ghiţă,. paloşul, 
Cacuma îţi ai capul! 

6o — Et paloşu nu ţi-l dai, 
Mi la dat cumnată-meiă, 
Să'mi păziescă capul mei ! 
Harambaşa ce dicea ? 
— Ghiţă, Ghiţă dumnea-ta, 

65 Ori-ce morte vrei, pofteşte : .. 
Ori vrei morte 'tunecâsă, 
Ori vrei morte lumin6să;, 
Ori în săbii ne tăfem, 

__ Ori în puşcă să ne'mpuşcăm, 
70 Ori la luptă să ne luăm? 

— AY la luptă să ne luăm, 
Că e bună şi'nţeleptă 
Şi de Dumnedei lăsată! 
Verde frundă şi-o lalea, 

75 Harambaşa ce făcea ? 
Pe Ghiţă”l imbrăţişa 
Şi la luptă se lua. 
Şi et, frate, se lupta 
Ii de vară 

_8o PânEn seră: 
Făr'de pic de năduşelă. 
Dară Ghiţă cemi făcea ?
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Se lupta, ce.se lupta : 
Cureluşa i se rupea, 

85 Şi din gură-atunci grăia : 
- — Mândro, mândruliţa' mea, 

Săi de'mi 'n6dă curcua, 
Că'mi tate hoţu viaţa | 
lară mândra ce'mi dicea ? 

9o — Ghiţă, Ghiţă dumnea-ta, 
Care, frate, o remânea 
Soţie mi s'o chema! 
Dară Ghiţă ce'mi făcea ? 
Trei lacrămi din ochi vărsa, 

95 C'o mână curea 'noda 
Şi cu una se lupta. 
Dacă curcua 'noda | 
Pe Harambaşa "'mbrăţişa 
Şi cu el mi se lupta 

100 Ji de vară 
PânE'n seră 
Făr' de pic de năduşelă; 
L'aducea ce'l aducea, . 

„ PenEn brâii că'l îngropa. 
105 Dară mândra ce-mi dicea ? 

— Ghiţă, Ghiţă dumnea-ta, 
Cum prăpădiş Domnia, 
Dă te blestemă ţara !. 
Dară Ghiţă ce făcea ? 

110 Şele pe.dol cai punea,, 
La sâcră-sa că'mi pleca: 
— Mândro, mândruliţa mea, 
E pe tinede când te-am luat, 
Pe la mă-ta n'af mai dat! 

1i5 Şele pe do! cai punea - 
La s6cră-sa că pleca. 
Mâna'n. pozinar băga, 
Mică cheiță scotea, 
La pimniţă descuia, 
Mică ploschiţă umplea ; 
La disagi mi-o aşeda 
Şi la scră-sa 'mi pleca - 
EI mergea ce mi-ş mergea, 

120 

La o fântână tăbăra, 
125 Mică cheiță scotea 

La disagi că descuia, 
Mică ploschţă scotea 
D?o vadră şi cinci oca, 

„_. Măsura "mpăratului, 
130 Vadra Ţaligradului, 

El n'avea cui închina 
Şi-o da mândri ca să bea: 
— Ţine, mândro, vin de bea 
De la mânuşiţa mea, 

135 CPoi mai bea, ori n'oi mai bea 
“De la mânuşiţa mea, 
Curva *ncepea d'a redea 
F... tu”! crucea şi legea! 
Dară Ghiţă ce făcea ? 

| 140 El pe vale se uita 
Nişte clăi de fân vedea, 
Care fără verf ml-era. | 
Mâna pe mândră-o punea 
Frumos, frate, mi-o toca 

145. Şi vârf clăilor făcea. 
Numai ţiţele alegea 
La disagi că le punea 
Şi la s6cră-sa'mi pleca: 
— Mail ţii, maică, varză acră, 

150 Să băgăm cu carne grasă 
Din fi-ta ta cea frumâsă, 
Dacă i-a fost mintea prostă? | 
lar sâcră-sa că dicea: 
— Lasă”! fie rindu-aşa, 

155 N'a ascultat de vorba meal 
Dară s6cră-sa ce făcea ? 
Eşia afară tot plângând, 
Intra?n casă tot redend. 
Dară Ghiţă ce dicea? 

160 FE... tu-ţi crucea mâne-ta ! 
Curvă 'mi-a fost fieta ta,. 
Mai curvă eşti dumneata, 
Să te scot în bătătură, 

164 Să te toc ca pe untură!
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CÂNTECE BETRĂNESCI-HAIDUCESCI 

CHERA CHERALINA 
(VARIANTA) 

  

Comunicată de D-l prof. Universitar Gr, “Tocilescu — de la lăutarul Ilie C. Ma- 
nafu,din Catunul Bucovicioru, Comuna Vela.—Dolj. 

Vedi mai sus cântecul «Kira Kiralina». 

F6ie verde f6ie frundă, 
„F6ie verde ca mălura 
De din jos de schilă, 
Din jos de Brăilă, 

5: Car că mi-se 'ncarcă; 
Două trei stambâle, 
Nou& saradle, 
Dar de ce se 'ncarcă ? 
Marfă fămeiască 

10 Că e mat! băn6să, 
Sculuri de mătasă (bis), 
Marfă f&melască 
Că e.mai bănosă. 
Dar cine le 'ncărca ? 

15 Un arap sangiap, 
Negru şi buzat, 

+ Cu lutu pe cap 
Ca solzi! de crap, 
Cu lutu pe bucă | 

_20 Ca solzii de ştiucă. — 
Fotie d'o sarma, 
Cine 'mi târguia ? 
Chera Cheralină, 
Frumuşica zînă, (bis) 

25 Flâre din grădină 
Ruptă din tulpină. 
Chera ce'mi avea ? 
Nouă buţi de vin, 
Două de rachiii. 

30 Vinu cipe'l bea ? 

35 

40 

45 

50 

Al arap sangtap 
Cu lut di pi cap 
Ca solzii de crap, 
Cu lutu pe bucă 
Ca solzii de ştiucă. — 
Flâre d'o sarma, 
Din gură "1 dicea: 
—- Cheră Cheralină, 
Frumuşică zină, 
Flâre din grădină, 
Aida tu cu mine, 
In ţara arăpescă, . 
Să se pomenescă ! (bis) 
Al arap sangiap, 
Negru şi buzat 
Cu lut di pi cap 
Cu solzii de crap, 
Cu lutu pi bucă 
Ca solzii di ştiucă, 
Cu mustăţi de rac 
Parcar fi un drac; 
Cherei că dicea : 

_— Chera Cheralină, 

55 

60 

Aida tu cu mine 
E bine de tine! 
D'ai mergea cu mine, 
E ţie ţi-oi face 
Coperişul tăi 
Parale mărunte 
Pe sirmă ţesute (bis)
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Sunt la zaraf multe ; 
Peridra ta 
Gălbiori mărunți 
Sunt la arapi mulți. 

65'Foie d'o sarma, 
Cu vorba 'nşela, 
La hazna mergea ; 
În şeică c'o punea, 
Pe Dunăre *n jos 

70 Mergea cu folos. (bis) 
Din gură 'ml dicea: 
— Lopătarilor, . 
Lopătarilor, 
Voi luntraşilor 

75 Care nouă dile 
Să mergă ?n trei dile, 
Că voit plăti bine! (bis) 
Pe Dunăre ?n jos, 
Mergea cu folos, 

8o C'o cârmă de os, 
Cum cânta frumos ; 
C'o cârmă de sirmă, 
Cum cânta a milă. 
Frăţiorii ei, 

85 Din şi Costandin, 
Hoţii Brăilii, . 
Şerpil Dunării, - 
Fraţii ei venia, 
La pârtă 'mi trăgea, 

9o Din.gură 'mi striga : - 
—Chera Cheralină, 
Sora nâstră bună |. 
Fl6re din grădină, 
Ruptă din tulpină, 

95 Deschide pârta; 
 Băgăm haznaua ; 

Cam negustorit, .. 
De ne-am procopsit | 

_— Chera nu respunde, 
100 Că n'are de unde 

Mumă-sa teşta 
Şi lor se plângea: 
— Chera nu respunde, 
Că n'are .de unde! 

105 — Mumă, mumă-mea, 
Nu poţi cu gura, 
Arată cu mâna, 
Cotro a mers Chera? . 
— Pe Dunăre 'n jos, : 

110 Mergea cu .folos, 
Co .cârmă de .os, 
Mergea: cu folos, 
Cum cânta frumos ;' 
Co cârmă de .sîrmă, 

115 Cum cânta a„milă |. 

Flâre d'o sarma, 
Fraţii ce'mi. făcea, 
Din şi Costandin ? 
Flâre d'o sarma, 

120 În margine se da, 
Ochianu-l punea 
Şi se că uita, 
Luntrea c'o vedea. 
Asvirlita 'mi da, 

125 Buzdugane 'mi trăgea, 
Cârma o frângea, 
A cârmă de os, 
Cum. mergea frumos, 

- Şi-a cârmă de sirmă, 
130 Cum cânta a milă. - 

Flore d'o sarma, 
- In loc se "'nvirtia, 

Ca vertelniţa, 
 Pân& mi-ajungea, 

135 In luntre săria. 
La arap mergea, 
Culcat îl găsia ; 

» Când se dice trei sarmale, 
Şi cu capu n pâle. 

140 F6le d'o sarma, . 
Cu Chera 'mi vorbia: 
— F6ie matostat, 

Pe cine-al întrebat, 
Când te-at măritat ? 

145: Cu cine-at vorbit, 
„ Gânt te-ar logodit? 

— Fole matostat, 
Al arap sangiap,: 
Negru şi buzat, 

150 Cu lut di pi cap, 
Parc'ar fi un drac, 
Cu lutu pe bucă, 
Ca solzii de ştiucă. 
F6ie matostat, 

155 Să vedi, ma 'nşelat! 
Paloşu-l trăgea 
Şi-cu el că'mi da, 
Arapu-l tăia. 
Pe Chera mi-o lua, 

A 

-160 Indărăpt pleca, 
_. F6le mărgărit, - 

In către apus. 
F6ie d'o sarma, 

"Din gură-o întreba : 
165 — Cheră Cheralină, 

Sora n6stră bună, - 
Fie matostat, 
Pe cine-ai întrebat, 
Când te-ai măritat? 

170 Cu cine-at vorbit,
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Când te-at logodit? . - - 
Flore d'o sarma, 
Acas' o ducea. 
Mumă-sa vedea, 

175 Din gură " dicea: 

— Şi n'aţi pe fie-ta, 
Că'ţ plesnia iferea | 
Peţitori venia, 
Peţitori, aşedători, | 

180 Tocmai din c6de de mări. 

- MIHU COPILU 

(VARIANTA) 

  

Comunicată de D-l Prof. Universitar Gr. G. Tocilescu, de la Jlie C. Manalu 
lăutar, din cătunul Bucovicioru— Comuna Vela (Dolj). 

A se confrunta cu variantele de mat sus <Miul haiducul» 

F6ie verde măr domnesc 
Din oraş în Bucureşti, 
Peste ale căşi mari domneşti, 
Mare sunt împărăteşti | 

5 De se văd în Stoleneşti, . 
Dar Ja Ştefan Vodă *n curte 
Frumâsă masă mi-e "'ntinsă 
De mulţi boieri mi-e coprinsă 
Cu şese făclii aprinsă. 

10 —Beţi, copii, vă 'nveseliţi, 
Mâine 'n diuă vă gătiţi, 
Să facem d'o vînătore, 
Vinătâre, de-o plimbare, 
Colea din Peret ăl mare, 

15 Ca să găsim pe Mihu, 
Unde este. cu fagu — 
Foie verde d'o sarma, 
Mihu o soră mi-avea. 
Soră-sa, când mi-audia, 

20 Soră-sa, ce mi-şi făcea? 
In pimniţă că "mi intra, 
Scotea vin d'al marmuziii, 
Coles tâmna mai târdiă, 
Omâră omul de viii — 

25 Folie verde d'o sarma, 
Vinu ?n pahare "| punea 
Şi le da, frate, de bea, 
Vedi, frate, din ele bea, 
Să vedi, frate, se 'mbâta.— 

30 Care pe su' pat intra 
Şi prin pat că mi-şi cădea; 

Pe su' pat, frate, cădea, 

Alţii prin pat că pica, 
Şi alții pe su' pat intra:— 

35 Soru-sa ce mi-şi făcea? 
Mâna su' pat c'o băga,. 

„Dol papuci că mi-l scotea, 
Papucei d'ăt prosticei, : 
Numai de cin-deci de iei. 

40. În picidre că şi-i lua, - - 
. Di pe Mihu că 'mi pleca. 
Printr'o luncă că mi-şi da, 

"O f6le de păr rupea, 
Incepea d'a şuiera.— 

45 Mihu că mi-o audia, 
Vedi, frate, o cunoştea: 
— Ala este sora mea, 
Vine să 'mi spule ce-va. 
Şi din gură că” spunea: 

5o F6ie verde trei sarmale, 
Să te păzesci, frate, tare, 
Se face hurcuitâre, 
Că se face 'n vânătâre 
Colea din Peretu-ăl mare, 

55 Ca să găsim pe Miu, 
„Unde este cu fagu.— 

Fole verde d'o sarma 
Pe sorusa 'ndărăt mână: 
— Du-te 'ndărăt, dumnea-ta, 

60 Aia este treba mea! 
Indărăt, frate, pleca, 
Dar Miu.ce mi-şi făcea ? 
Şi el, frate, că'mi pleca, 

-P'un drum câ mi-o apuca,
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65 Un cioban cu ol găsia, 

Bună diuă că mi-i da: 
—Ciobănăş cu oile, 
Să schimbăm cu ţolile! 
"ŢI dai cojoc boleresc, 

70 Să'ți dai unul ciobănesc; 
"Ţi dău ă căciulă boierescă, 
Să'mi dai una ciobănescă ; 
Să'ți dai flintă flintuită, 
De cinci ani neslobodită, 

75 Să'mi dai bâzdâcă pirlită. 
Să vedi, nu e isprăvită; - 
Schimbăm cu ţolile, 
Schimbăm şi cu oile. 
Fofe verde d'o sarma, 

8o Oile căi le da, 
Cin-sute de lei îi da; 
Un fluierel: că: mi-da, 
La brâi, frate, că'l punea, 
Cu oile că'mi pleca, - 

85 larba verde că 'mi păştia. 
lacă 6stea că'mi venita, 
EL cu fluierul 'cânta. 
— Bună diua, mă! ciobane! 
— Mulţămesc Domnului Şte-: 

__ [fan-Vodă 
"90 — De unde ştilcă mă chiamă 

- IŞtefan-Voadă ? 
— La noi la Mitropolie, 

Te citeşte popa 'n hârtie, 
— Nu ştii, frate pe Miu 
Unde este cu fagu? 

95 — F6le verde d'o sarma 
„la lasă tu stea ta, 

Să păziască turma mea, 
- Că de' mio cheri fr'o mia, 
Să'mi slujeşti un an pe ea, 

100 Şi de mi-o cheri fun miel, 
Să'mi slujeşti un an pe el! 
F6ie verde d'o sarma, 
Ostea că mi-o lăsa, 
Cu el, frate, că'mi pleca. 

103 În marginea luncii că'l lăsa, 
El la fag:că se ducea 
Şi frumos că se 'mbrăca. 

“F6le verde d'o sarma, 
Bicii'n mână că şi-l lua, 

110 Odată ?'n el că'm! plesnia, 
Lunca, frate, 'mi ţiunea. 
Dară Ştefan c'audia, ? 
Fuga prin luncă că'mi da. 
„— Na barda, tă-ţi colnic!. . 

113 — Lasă-mă& că fug pe câmp! 
La “margine că'mi eșia, 
F6ie verde. mărgărit 
C'un car de curpen la git; 
Cuţit că nu mi-şi avea 

120 Şi cu dinţii că rupeal 

Pat iii iii
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GHIŢA CATANUŢA 
(VARIANTA) 

  

Comunicat de Dl. prof. Universitar Gr. G. Tocilescu — de la Ilie C. Mânafu 
lAutar, din Catunul Bucoviciorul—Comuna Vela (Dolj). , , 

A se confrunta cu variantele de mai sus . «Ghiţa Catanuţa şi Biţa Catanuţa». 

Fâte verde-o peliniţă 
Pe cel deal, pe cea culmiță, 
Piimbă-mi-se o cătănuţă 
Numai el cu-a lui mândruţă. 

5 Din gură mândri-i dicea: 
— Mândră, ei de când te-am 

i | (luat, 
Foie verde matostat, | 
Nici un cântec n'a! cântat; 
Dar să cânţi un cântecel, 

1o Fie cât de scurticel, 
Numa! fie frumuşel, 
Să suim ăl deal cu el! 
— Dară Ghiţă dumneacta, 
Când oi începe da cânta, .. 

15 Meri, bradi că s'or scutura, 
Apele s'or turbura, 

- Livedi verdi că s'or culca, 
Ketrile s'or despica, 
Cu un glas mândru fomeiesc: 

20 Cântecu mi-e haiducesc ! 

- Fâle verde d'o sarma, 
Să vedi, frate, n'o lăsa 
Şi din gură că'mi cânta, 

Meri, bradi, că se scutura, 

__25 Apele se turbura, 
Levedi verdi că se 'ncurca, 

Ketrile se despica. — 

Trei voinici că mi-audia, 

Trei voinici 'din văi adânci, 

30 Câte trei pe treicai murgi.— 

Când se dice ca lipanul, 
Unul. mi-esre tot Lotreanul, 

Fâie verde d'o sarma 
La el, frate, că'mi venia 

35 Şi din gură că! dicea: 

 — Dară Ghiţă dumneacta, 

F...tu-mi ţi crucea, legea, 

"Ce caţi pe moşia mea, 

De'mi încurci livadia ? 
40 Şi dă'mi mie mândra ta, 

Ca să'ţi lungesc viața! 
„— Ba, pe mândra nu ţl-olda. . 

„ Odată cu viaţa, 
Că mi-a dat'o s6cra mea, 

45 Să fac eii casă cu ea! 
— Şi dă'mi mie calul tei, 
Ca să'ţi lungesc capul t&ă! 
— Ba calul, nu ţi Voi da 
Odată cu viaţa, - - E 

5o.Că mi Pa dat socru mei, 
Să'mi pârte trupşorul mei | 
— Şi dă'mi mie paloşul tăi, 
Ca să-ţi lungesc capul teii! . 
— Paloşul nu ţi Pol da 

3 Odată cu viaţa, 
Mi Pa dat cumnatul mei, 
Ca să'm! apăr capul mei! 
F6ile verde d'o sarma 
Şi la luptă că se lua (bis) 

60 — Dar la luptă să ne luăm, 
Saii să vil să ne tăfem? . . 
— Ba la luptă că e dreptă, 

„E dreptă şi înţeleptă, - 
- De Dumnedeă mi-e lasată| 

65 Şi la luptă că se lua, 
Fote verde trei sarmale, : 
Di de vară până 'ns6ră. 
Veni sorele la prând, 
Să vedi lupta mi-e-cu ris; 

70 Veni s6rele 'n amiadi, 
- Să vedi lupta cu necaz. 
Fâie verde d'o lămâre, 
Veni s6rele 'n chindie, 
Să vedi lupta cu mânie. 

-75 Fole verde d'o sarma, 
Dară Ghiţă ce făcea? . 
Brâneţul că'l slobodia, 

20? +
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Şi la mândra că'mi striga : 
— Mândră, mândruleana mea, 

8o Vin de 'mi sumete brânaşul,. 
Că mă tate tot vrăjmaşul ! 
F6ile verde d'o sarma, 
Mândra din gură dicea: 
— Car pe car' v'aţi birui, 

85 Tot un bărbăţel mi-o fi! 
Dar Ghiţă când audia, 
Pe Lotreanu că mi-l lua, 
Odată că'l ridica, 
Cu el în pământ că'mi da, 

9o' Până 'n genuchi mi-l băga, 
Odat să mai! opintia, - 
In pământ că mi-l lăsa, 
Până 'n brâă că mi-l băga. 
Paloşul că mi-l trăgea, 

05 Să vedi gâtul că i-l lua 
Şi pe cal că 'ncăleca, 
Şi pe mândra că 'şi-o lua. 
Dar la salcia cocoşată 
Şi la măgura tăiată, 

100 Unde-a cosit el odată, 
Nouă clăi că mi-a făcut... 
Şi la opt că le-a scos vârf 
Şi la una n'a ajuns: 
—- F6re verde bob are. 

105 Şi-o.să-'l scot.cu capul tăi! 
F6ie verde d'o:sarma,. | 
Supt:un păr. că mi-şi mergea, 
Frumâsă masă "'ntindea,. 
Vin în pahare punea: 

110 — Ţine, mândră, vin de. bea, 
De -la mânuşica mea, . 
C'ăr mai bea, ori. măi may bea | 
Dară: ea: că âudia, 
Să vedi: că să. pricepea, 

115 La inimă se ardea.. 
—Dară Ghiţă dumnea-ta,. 
Şi ce-o: mai fi asta? 

_ Când. se dice. trei: măsline, 
Că ei am.glumit cuitine; 

120 Când se dice d'o sarma, 
“Ţi-am ştiut vitejia |! 
F6ie verde: d'o sarma, 
Poloşul că'l ascuţia 
Să vedi capul că i-l lua 

125 Şi pe clafe că'l arunca 
Şi pe claie că'l punea. 
Dar de la ea ce mai lua? 
Fie verde murele, 
Deştul cu inelele (bis) 

-130 Keptul şi cu țiţele (bis) 
F6ie verde d'o sarma 
La disagi că le punea 
Şi pe cal încăleca (bis) 
La s6cră-sa se. ducea (bis) 

135 Calu.'n uşă că'l lega (bis) 
Şi din.gură că-i dicea: 
—Da n'ai, muică, vardă acră, 
Să băgăm cu carne grasă 
Din mândruţa cea frumâsă ? 

140 N'are mulca vardă acră, 
Ca să bagi cu carne grasă 
Din mândruţa cea frumosă, 
Fie verde d'o sarma, 
Ulceaua 'n mână şi-o lua, 

145 Pe la vecini că 'mi pleca, - 
“Indărăt că mi-ş venia, 
Vardă acră nu găsia.— 
La: disagi că se ducea 
In-disagi că. "mi. căuta 

150 Şi deştul că i-l. găsia.— 
Când se.dice murele, 
Deştul cu.:inelele.. 
Şi keptul cu ţiţele. 
F6le verde d'o sarma, 

155 Dar s6cră-sa.ce dicea? 
Din gură că'l blestema: 
—Dar'ar, mulcă, Dumnedei, 
Să te 'nsori. de: nouă. ori, 
Să iei. nouă cuconi . 

160 Şi pe urmă o cuconiţă,. 
Să te plimbe pe uliţă!
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Li 

“MIUL HAIDUCUL. 
(VARIANTA) 

  

Comunicata de d. In Tanasescu, fost Normalist. 
“Focşani. ” 

In curte; vere, în curte, dragă, 
In curte la Domnu Ştefan Vodă 
Frumosă- masă mi-e ?ntirisă, 
De mulţi boieri mi-e coprinsă. 

„-5 lar la masă cine-mi şede?' 
Şed boierii ţării, 
Caimacanii tergului, 
Cinstiţii divanului, - i 
Nepoţi de-a! Impă&ratului. 

10 lar pe masă ce mi-e pusă.2.: 
Numai cegă şi păstrungă 
Şi galbenă caracudă, - 
SŞalătaş, 
Del gras, 

15 Ştiuculiţă 
Lunguliţă, 
Săbi6ră e 
PaY'că sboră, 
Ş'o mrenă gogonişoră 

20 Şi-o aripă'de morun, : 
C'am audit din b&trân 
Că ăla-i peşte bun. 
Vorba. ce-o vorbia, 
Sfatu ce sfătuja ?' 

25 Tot de Miu pomenia, - 
Tot de” Miu copilul, 
Cela, frate, vitezul ; . . 
Că; de când s'a tâlhărit, 
Drumuri mari s'au părăsit, 

30 Mărfurile sai scumpit ; 
Aferim.! ce mal voinic! 
Cu pahar cin” le lumia? „,- 
Şi-am dis verde salbă mâle, . 
Să vedi, Calea, fată mare, 

35 Suribra Miului, 
Miului haiducului. , 
Dar când fu: despre beţie, 
Despre d'alba” veselie, 
Grăi Domnul Ştefan Vodă: 

40 — Hai, tu Caleo, fată mare,— 

+45 
„ Fata mare dac'audia, | 

Culesa de la lăutarii din 

Să m'ai parte de fetie 
Ca Miul de haiducie, 
Ca şi ei, cred, de Domnie,— 
Dă-ne cu pahar din dreptate, . 
Toţi să ne 'mb&tăm odată. 

Butotu la subţiră că lua, 
Mâna pe pahar punea, 

$o 

55 

60 

65 

75 

Toţi boferil s'amija, 
NumaY Domnul se 'mbeta, 
Cote pe masă rezema,: 
Nu ştia ce'şt mat vorbia. 
Dar îi dise Calea, fată mare, 
Suridra Miului, - 
Miului harducului : 
— Domnule Ştefan Vodă,te-am 

” [audit, 
Că o să faci d'o vânătâre, 
Dimincţa 'n prândul: mare, 
După pasări gălbidre, 
ŞI-o să-adormitezi pe cale, 

Numai câte trei renduri le da. 

“Ruşine Mărie! Sale | - 
Ştefan Vodă aşa audia 
Şi din somn se deştepta : 
— Iată f..tu-l mâmă-sa, 
Voi boierilor . 
Şi vol divănaşilor, 
D'aţi mâncat, ă 
De n'ați mâncat, 
D'aţi băut, 
De n'aţi băut, 
Talere, furculițe v'adunaţy, 
Pe la tocuri le-aşedaţi, 
Pe la chilii v& culcaţi ; 
Penă "n diuă să vă aflaţi, 
Toţi caii să-l țeselaţi, 
Dimineţa să vă aflaţi, 
Care *nşelaţi, 
Care ne 'nşelaţi, 

14
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80 

85 

90 

95 

100 

105 

110 
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Care 'nfrenaţă, 
Care ne'nfrenaţi, 
Care numai cu piedici pin 

gură, 
Numai să fiți de măsură! 

Boierii aşa dac'audia, 
Poticelele-apuca, 
Fată mare-i petrecea, 
Cu o ploschiţă 
Mititică, 
D'o vadră şi cinci oca, 
C'aşa era m&sura. 
Fata mare, când boierii petre- 

îi (cea, 
Sus pe cer că se uita, - 
Tâte semnele ştia, ” 
Penă ?n di cât mal era ; 
In pimniţă că intra, 
Papuci pe talpă 'şi lua. 
Lua papuciori 
Gălbiori, 
Numai pe piciorul gol; 
Rochia 'n brâă mi o sumetea, 
Săria un deal şi o derea 
Şi-o scursură de. vălcea, 
“Tocmai la fag ajungea. 
O folie de fag rupea 
Şin guriţă c'o punea ; 
Unde-o dată că ţipa, 
Nimeni glasul nu-l audia, 
Numai Miu o 'nţelegea: 
— lată f..tu-i mumă-sa, 
Aia este Calea, soru-mea, 
-Mi-o fi dat de vre-o belea. 

„El numai de tri! ori. păşia, 
Cu soru-sa se *'ntâlnia 

- Și din gură că” grăia: 
115 

120 

-125 

—Hai,: tu Calea, sora mea, 
Ce cauţi tu pe-aicea ? 
Că de când maica te-a făcut 
Tu la fagul mieă n'at veniti; 
Ori papucii ţi I-a! rupt, 
Ori hainele ţi-ai ponositii, ' 
Pe la-mine că ai veniti? - 
Dar X% dise soru-sa: | 
— Neică Miule, adevărat, 
Că, de cănd maica .m'a făcut 
Ei la fagul tăi n'am venit,| 

„Neică Miule, nici papuci n'am 
SI [rupt 

Nici ţole nam ponosit, po 
Dar, măre, pâr am audit: 
In curte la Domnu Ştefan Vodă 

„130 Mulţi.boleri s'a străns 'a vorbă. 
Vorba ce-o vorbia 

Sfatu ce sfătuia ? 
Tot de tine pomenia,. 

- Pe tine să te vâneze, 
135 

140 

145 

150 

155 

Din pâmînt, din Yarbă verde, 
Aci la târgul de-afară 
Să stea nelcă, la mirare - 
De faptele dumitale 
Două furci şo cumpesră ! 
Unde Miu c'audia 
Ochii 'n pâmînt că punea 
Lacrămile'l podidia 
Şi din gură că grăia: 
"— Eă cu nebunia mea 

O să daii de vre-o belea. 
La un ceas că-i respundea, : 

— Hai, tu Caleo, sora-mea, 
Indărăt să te întorci 
Binişor să nu-i deştepţi, 
Că. şi eii sînt bolă de drac, 
De daii Domnilor de hac. 
Mâine se vii pe la mine, 

Vedi cum şed cu Domnu de 
a , (mână 

Şi-Y dati palme peste gură; 

S-o lipsi el de cateaua lui cea 
- bună, 

Să i dau eii de-a de pădure, 

F...tu-l în lege de câne! 
Soru-sa aşa audia 

Indărăt că'se 'ntorcea ; 
160 

165 

Dorile să revărsa, 

Antâia că se scula, 

Ibric la foc că-l punea. 
Penă Domnul se spăla 
Şi cafeua se gătia. 
'Tare încura oştirea - 

Ca? frunda, şi ca tarba, 
“Loc în curte că n'avea,. 

170 

175 

180 

Bietul Miu ce'mi făcea? 
La-un 'câmp luciii că'mi eșia, 
La lucie, | 
La câmpie | 
Unde fir de iarbă nue, 

Numai salfi colilii, 
Vântul bate de-mi adie. 

In tote părţile se uita, 
Nimica nu mi 'şi vedea, 
Numai un ciobănaş zărea, 

Cioban cu o sută de oi 
Neică, străinul de noi. 
Când pe cioban că-l vedea, 
Sufleţelu că-i venia: , 
— Ajută'mi, Dâmne, cu bine 
-Că acum sînt voinic în fire, 
Să-mi isbutesc p'astă lume
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185 El la cioban se ducea, 
D'a buşele 'n oi că'mi intra, 
Tâte oile că se speria, 
In tote părţile se risipea, 
Ciobanul ce mi'şi făcea ? 

190 La Miu dărjela c'ardica; 
lar Miu ce mii dicea: 
— Dă-ţi la natba dârjela, 
Că nu-ți facii eti nimica; 
Să schimbăm cu ţelele, 

195 C'o să'ţi cumpăr oile. 
Să'mi dai căctula de ţap 
Bălţat, 
Necroită hap 
In cap;. 

200 Croită moşoroiiă, 
Afumată prin odăi; 
Să-ţi dai verde comănac, 
Verde ca fâia de fag, 
N'am, neică, ce să-ţi fac! 

205: Acum să-mi dai barsa ta cea 
| . (cănită, 

Să'ţi dai scurteica 'mblănită 
Verde ca fâia de viţă; | 
Să'mi dai tu cârligelul tă, 
Să'ţi dai băltăcelul mei, 

210 Să'ţi apere capul tăi, 
' Cum apără el pal mel. 
“Trei ceasuri că se ruga, - 

In cale nu putea să'i dea, 
Iar Miu .ce-i mai dicea: 

215 —Nu-mi trebuie ţ6lele tele, 
Nici oile tele, 
La prând să vii la ele, 
Numai să scap eii de belele, 
Că sint poterile grele!. 

220 lar ciobanul ce-i dicea? 
— Tu vrei să lungeşti dilele”. 

[tele, 

Se scurtedi pe ale mele! 

- Unde Miă-aşa audia . 

In gândul lui el își dicea: 

223 — Eu cu bunătatea mea 

N'am să fac nimica ; 

Tot cu nebunia mea 
De n-oi mai scote ce-va. 

"Unde de piept că lua 

i din gură căi dicea: | 

250 Și Sue ciobane, frunduliţă 
N [mărăcine, 

De când mă rog eii de tine 

Şitu nu te uiţi la mine, 

A dat diua peste mine. 

235 Unde de plept că mi-l lua, 

“—" Numaj de trei ori că mi-l trântia 

De se ducea pomina.. 
Ciobanul că lepăda | 

- "Tâte ţolele crobăneşti, , 
240 Imbrăca haine haiduceşti, 

Dai cu glonţul nu răsbeşti. 
Pe lângă el se uita 
Şi Miul ce mi-i dicea: 

_— lată f...u-i mumă-sa, 
245 Te-am scos în rând cu lumea! 

O rublişără îi scotea 
Pe iarba o trântia 

“Şi în 0Y că intra. | 
__. Dece of că mi'şi lua, 
150 Numai pecâdă le-alegea; 

Ipece oi cu mieil lor. : 
Pe ctoban că mi-l gonia 
Şi flueru i-l lua, 
E! în loc că remânea, 

"255 Oile că le păştea 
Pe p6lele crângului 
“Tot în calea Domnului, - 
Jar Domnul ce mi'şi facea ; 
Nici un ceas că nu trecea, 

260 Tare-mi încura oştirea 
Ca frunda şi ca iarba. 
Domnul, înainte venita 
P'un cal vinecior, 
lute de picior, 

263 lar Miul cum îl vedea | 
Căciula pe ochi mi-o. *ndesa, 
Să nu-l cun6scă cine-va, 
Şi din fluer că cânta; 
Unde dracul de ştia, 

270 El atunci se-iînvăţa, | 
Ca să scape de belea. 
Domnul Ştefan Vodă -că venea 
Bună dimincţa că-i da: 
-—Bună-dimineţa, măi ciobane! 

275 —Mulţumescu-ţi Ştefan Vodă, 
Cela cam prostav de vorbă. 
Ştefan Vodă aşa-audia 
Şi pe cal că 'ncremenia : 
—lată, maică, mătcuţa mea, 

280 Şe&pte-spre-ce ani de când am 
„[domnit, 

Om pe nume nu-mi-a dis; 
Dar ăsta un ctoban prăpădit 
Cu mine sa potrivit. 
F6ie verde mărăcine, 

285 De unde mă' ştii tu pe mire, 
.F6ie verde lobodă, . - 
Că m€& chiamă Ştefan Vodă? 
Cela cam prostav de vorbă 
Dar“ dise Miul; 

290 Cum să nu țe știii ei pe tine



Noi avem omeni bătrâni şi 
' | [mume 

Care calea bisericei ţine ;: 
Aude popii citind. - 
De tine pomenind, .. 

293 Că te chiamă Ştefan Vodă, 
Cela cam prostav de vorbă. 
Stefan Vodă dac'audia, 
Din gură ce-i mai grăia ? 
— Măi ciobane, dumnea-ta, 

300 Te văd că eşti priceput 
Şi la cuvînt desluşit; 
Eşti cu mustăcidra negră 
Şi cu mintea t6tă 'ntregă. 
Ştii, tu frate, să m& duci, 

305 Cu aste oştiri d'aici 
In gura lambrului, 
„Supt pslele codrului, 
“La puţul porumbului ; 
Pin'la fagul Miulut ? 

„310 Că-am audit şi eu că e'nalt 
Şi cocoşat, 
Incărcat de d'albe ţle, 
De grele pistele. 
Jos la rădăcina fagului 

315 Galbeni cu baniţa v&rsaţi, 
Tot de Miul adunaţi 
De la 6meni-ăi bogaţi. 
Unde Miul c'audia, 

„EL din gură că grăta: . 
320 —Ştefan Vodă, cum să nu ştită 

| ! [să te duc 
Că ăştă oi de le-am prăsit, 
Acolo le-am păstorit ; 
De când eram copil mic 
La umbră de fag am dormit. 

325 Dar să)ţi laşi oştirile 
Să'mi păzescă oile, 
Că sint oile turceşti 
M&-apucă să le plătesc. 
Nu căta că sînt dece 

330. Ca'sînt prin tufe risipite. 
Domnul ca prost de minte 

, [ce era 
Oştira ca frunda şi ca iarba 

| [la dece oi lăsa, 
Numai cu Miul pleca. 
Bietul Miul ce'mt ficea ? 

335 Târa după el dârjela ; 
Dar Ştefan. ce. îi dicea ? 
— Măr, ciobane, dumneata, 
Dă'ţi dracului dârjela. 
Că te-o durea şi mâna, 

» 340 Tot târând dârjela. 
Mai 'nainţe că-l ducea, 
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lar Miu ce mi-şi făcea? 
Căciula după ochi că mi-o 

[sălta, 
Domnul faţa i-o vedea. 

345 Dar Ştefan ce mi-i dicea ? 
— Măi, ciobane, dumneata, 
Bobuleţ de grâu curat, 
_Să nu fii bală de drac, 
Ce-ai băut şi ce-al mâncat, 

350 Prea bine te-ai îngrăşat? 
lar Miul ce mii dicea ? 
— Ce te miri de mine, 
D'un ctoban ca mine prăpădit 
Şi la târlă năpustit? 

355 Mănânc mămăligă rece 
Şi cu seul de berbece 
Şi beau apă din văgaş 
Şi-atunci bine că mE'ngraş. 
Mai nainte că-l ducea, 

360 lar Vodă ce mi-i dicea ? 
—Măi, ciobane, dumnea-ta, 
De ce sînt ţolele negre ca tina, 
Pielea mai albă ca a mea? 
lar Miul că-i r&spundea : 

365 — De ce sint ţâlele ca tina, 
Pielea mai albă ca a ta? 
De fumul odăi, 
De scrumul căldării. ! 
Dimineţa când strecor ei 

“intiţa, 
370 V&a că se albeşte pielea, 

Ma! albă de căt a ta. 
Mat 'nainte că-l ducea, 

.P'o potecă că-l ducea, 
“Pe potecă că-l băga; 

375 Poteca "n codri se 'nfundă, - 
lar Miu la locu seii se vedea; 

Şi, măre, ce mii dicea? 
-— Ştefan Vodă, mai sumeteţi 

(scările, 
_Că lovesc smieelele 

380 Şi ne-aude cetele, 
Că nu-mi este de nimic, 

Că ei sunt schimbat din ţole. 
- Ştefan Vodă aşa-audia 

Și pe cal incremenia; 
385 Calul îndărăt înfrânguia, 

“Tar Miul ce misi făcea? 
Mâna pe dârlog punea: 
—Stăi, Domnule, că nu e âşă, 

Că nu mat eşti în Bucureşti 
390 Cu să te fuduleşti ; 

Aici eşti la hăţişi, 
La cărpenişi, . 
Numai e loc de cărmşi'
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Ascră ai fost la beţie, 
395 Dar adi eşti la trezie. - 

Ce caţi câne, pe la mine? 
Te-ai lipsit de cafua cea bună 
Şi-ai plecat după mine, 
Şi-am să'ţi dati de-a de pădure 

400 Fiind-că al venitpe la mine! 
Numai atâta. că-i dicea, 
Deştu în gură că băga, 

Unde odată flutera, 
O cetă de voinici venia.: 

405 Ce fel de voinici venia? 
Roşi la falcă, 
Groşi la cefă, 
Cu mustăţi în vartvalichi 
Cum stă bine la voinic! 

410 A doua 6ră .flutera,. 
Altă cetă că venita. 
Ce fel de voinici venia ? 
Strănşi la vână, 
Buni de mănă 

415 Şi de resboi, | 
La vreme scotvoinici din nevoi 
A treia 6ra fluera, " 
Altă cetă că-i venia, 
Ce fel de voinici venita ? 

420 Voinici de sus 
Cu căciuli de urs, 

- Inalte, 
Stogoşate, 
Cu moţuri vergate 

425 Lăsate pe spate, 
Watt cu cine se bate, 
Neică, de străinătate. 
Al patrulea "şi fluiera, 
Altă câtă că'! venia; | 

430 Şi ce fel de voinici venia? 
Boeri 'nalţi şi subţirei 
Se saltă frunda cu ei. 
AL .cincilea 'şi fluera, 
Altă cetă că” vena. 

435 Ce fel de voinict "i venia ? 
Voinic încălțaţi o 
Cu opinci de capră sterpă, , 

Să umble la apă fiartă, 
W'are neica ce să” tacă. 

440 Al şeselea că fluiera, 
Altă cetă că” venia; 

- Ce fel de voinici venia 
Frunduliţă salbă mâle, 

Vin voinicii de -la vale, 

- 445 Toţi călără, în fuga mare, 

Pe sub şale buzdugane 
Şi pe la tocuri pistele, 

La spinare flintă- mare, 

Că-a aflat d'o vânătere 
450 Cam despre sre-răsare, 

ŞeEpte cete se strângea, 
Ocol Domnului căi da 
Nici-unul că ?1 cunoştea, 
Numai pe Miul că-l întreba? 

455 — Cine dracu este ăsta, mă! 
- (frate ? 

lară Miul ce spunea >: 
— Asta este Ştefan Vodă, 
S'a lipsit de la cafeua lut cea 

. : [bună 

Şi-a plecat el după mine. 
460 la să-i faceţi de pădure, 

Fiind-că a venit pe la mine! 
“La băieţi că-mi poruncia, 

- Toţi Yataganele scutea 
-ŞI pe-o tufă se punea - 

465 Şi de câjă o curăța 
__ Şi ?n căldare 'mi-o ferbea, 

Să I facă cafea, | 
Domnul ca să bea. 

„ Domnul la căldarecă mi venia, 
470 Nuinai de trei ori că'mi sorbia. 

Şi din frunte că 'ncreţia, 
Bag sema că nui plăcea. 
Dar Miul ce mi-i dicea ? 
—Bea, Domnule, nu te 'ntrista, 

475 Fiind-că "ţi fuse mintea aşa! 
La băleţi că'mi poruncia, 
De trei stânjeni în sus că-l 
o? ” [ardica, 
In paloşe că 1 sprijinea, 
La un deşt nu mi-l strivia. 

480 Domnul jos se mai vedea, 
„ „La 'căldare năvălăa, 

T6tă zema că-mi sorbia, 
Atunci la fag că-'1 ducea. - 
Ce fel de fag că era? 

485 Ca. sorele strălucia. . 
Bietul Aliul ce-mi făcea? 
După fag că se. pitia, 
Lepăda ţ6lele ciobăneşti, 
Imbrăca haine hatduceşii, 

490 Dai cu glonţul nu răsbeşti. 
Luă nişte şelvărei 
Verdi ca fâta de tei 
Şi mal imbrăca şi-o dulămiţă, 
Verde ca fâia de viţă. 

495 Şi mai încinge o săbioară, 
Taman ca v siriră 
Şi la Vodă se arăta, 
Şi Domnul se jura, 

| Cum că nu era ăla. 
500 Dar Miul ce mi-i dicea ?
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— Ștefan Vodă ia şi dumnea-ta 
Galbeni cu mâna, 
De stărueşte Domnia, 
Fiind-că ai venit pe aicea! 

'505 Vodă, ca prost de minte ce era, 
- Galbeni în mână că lua, 

In buzunare că îndesa, 
Bietul Miu că se necăjia - - 
Trăgea măcluca dela sacsana 

510 Care venea şapte-spre-ce oca 
Şi unde odată că-lisbia, . 

- Jos de pe cal că mi-l da, 
Ingenuchiat de mi-l tăa. 
Dintr'o parte se uita, 

515 Tare 'mi venia soru-sa 
Intro căruță poleită, 
Prin năuntru numai cu-pietre 

| [scumpe, 
Cu opt telegari 
Ca munţii de mari, 

520 Negrii ca corbii, 

Iuţi ca şoimii, 
In gura mare că striga: 
— Neică Miule, să nu tat tu 

| [Domnia 
_Că ne blestemă lumea; 

525 Că vedi, ţara făr'de Domn, 
Ca muierea făr'de om 
Şi ţara fără 'mpărat, . 
Ca calul despedicat 
Când îl vedi sera, ţîşti peste 
i (gard, 
530 Unde Miul aşa audia 

Şi scăpat că mi-l făcea; 
lar Vodă slobod se vedea, 
Joc de fugă nu-şi bătea 
Şi baltonu 'şi lepăda 

535 Fugia ogăreşte, - 
„ Cotia epureşte, 
Făcea crângu tot colnice | 
Şi lăsile hălăciuge ! 

IENCEA. 

(VARIANTA) 

  

"Focşani. 

— Câte fete 'n Țaligrad, 
In Ţaligrad şi Beligrad, 
Nici una nu mi-a scăpat 
Ne muşcată, 

5 Ne pupată, 
„Pe papuc ne' călcată. 
Numai una Stăncuţa, 
Stăncuţa din Beligrad, 
Nepoţică de 'mpărat, 

10 Numai ea că mi-a scăpat 
Ne muşcată, 
Ne pupată, 
Pe papuc ne călcată. 
Aşa 'mi căuta, măre, lencea 

15 Dar mă-sa ce mi-i dicea: 
— D'alei lenceo şi Bienceo, 
Ţaci cu majca, nu. ofta, 

3 

Comunicată de d. lon Tanasescu vechii normalist. Culesa de la lautari! din - 

Nu ofta, nu mat plângea: 
Tu la Stanca te-oi ducea, 

20 Mi i: muşca-o, 
Mi-i pupa-o 
Şi pe papuc mi-i călca-o ; 
— D'alei lenceo şi Bienceo, 
Leapădă coifu bărbătesc, 

25 Şi-mi ia conciu femeiesc; 
Şi-mi pune d'o furcă ?n briă 
Şi te du la Stanca ?n portă 
Şi strigă în gura mare: 
— "D'alei, surăţico Stanco, 

30 D'ai făcut vre-o dată bine, 
Fă-ţi pomană şi cu mine. 
Stanca de ţi-o descuia, 
Hal de dânsa c'ăr avea. 
Mă-sa cum mi-l înveța,



ÎENCEA 

35 lencea 'ntocmai că urma; 
“Ca tiptil mi se 'mbrăca, 
Pen” acolo se ducea, 
Pen' acolo c'ajungea, 
Furca 'n brâu că'şi înfigea, 

40 Muiereşte c'o -striga, 
D'alei Stanca ce'mi făcea ? 
La robe că'mi poruncia, 
Porţile că'mi deschidea, 
Pe lencea 'n curte băga. 

45 Dară lencea ce mi-şi făcea ? 
Torcea şi nu-mi torcea 
Şi'mi striga în gura mare: 
— D'alei, surăţico Stanco, 
Dai făcut vr'o dată bine, 

so Fă ţi pomană şi cu mine; 
Căci d'o veni puşchiul bet, 
El pe mine mo 'mpuşca, 
Geaba de pomana ta! 
D'ale Stanca ce'mi făcea ? 

55 La râbe că'mi poruncia 
Pe lencea ?'n sală 7] băga. 
lencea *n sală cum intra 
Timpul iarcă nu-l pierdea, 
Din furcă iar că mi'şitorcea,; 

60 Imi torcea ce mi'şi torcea, 
Şi 'mi striga în gura mare: 
— D'alei, surăţico Stanco, 

| bre! bre! 
DWai făcut vre-o dată bine, 
Făţi pomană şi cu mine; 

65 Căci d'o veni puşchul bet 

70 

2i5 

El pe mine m'o 'mpuşca, 
Geba de pomana ta! 
Iar Stanca ce mi'şi făcea ? 
La robe că 'mi porunca, 
Pe lencia în casă că'l băga, . 
La masă că-l aşeda, 
Cu Stanca el că mânca. 

„Dar lencea dacă mânca 

So 

85 

90 

95 

De făcut ce mai făcea? 
Incepea far a torcea, 
Imi torcea lar ce mi'şi torcea - 
Şi striga în gura mare: 
— D'alei, surăţico Stanco, 
D'ai făcut pe lume bine, 
Fă-ţi pomană şi cu mine 
Că viind puşchul bet 
Acuma pe 'nserat 
De la tine m'o lua, 
Pe drum m'o arunca, . 
Geaba de pomana ta! 
D'alei Stanca ce'mi făcea: 
La r6be că'mi poruncia 
Aşternutul că-l făcea 
Pe lencea ?'n plapomă -l punea. 
Când fu somnul de cu seră, 
lencea 'ml dormea cum se 

(dorme , 
Când fu pe la mied de n6pte, 
Stanca 'mi varsă sudori de 

” [morte ; 
Când fu la revărsat de dori. 
Stanca 'mi plânge de s'omori.
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DRAGOSTE 

" FOIŢICA TAMAIORA 

Audit de Chr. N. Țapu, de la Dumitru Bacioiu, din Petresci-de-Sus—Gorjii . 
"A se confrunta variantele «Rele-s dragostilea pag. 19, din colecţia d-lui Bibicescu. 

Foiţică tămâidră, Adi cu dor, mâine cu dor, 
D'aolică “zac de bâlă, - Nici nu poci să ma! adorm. 
Nişte friguri mă omoră! „10 De trei dile n'am dormit, 
Rele snit. frigurile, - De trei dile şi trei nopţi 

5 Mai rele dragostile: Şi-am mâncat porumb! necopţi; 
Frigurile te băşică, : Ibovnica bate-o, Dâmne, 
Dragostile te usucă ! „Te face de mori de fome ! 

FOIE VERDE FOI MIGDALE 
* (VARIANTA) 

  

. _ Comunicată de Ilie Constantinescu-Dioşti de la Vasile Nicol4escu Com. Pictrâsa 
(Vâlcea). ” - " 

T'6ie verde murele, 
Rele sunt frigurile, 
Mai rele dragostile : 
De friguri zaci şi te scolr, 

10 De dragoste zaci şi mori| 

Fole verde foi. migdale, 
Dragostea e lucru mare, 
Nu”ţi dă stare 
La mâncare, 

5 Nici odină la culcare ! 
-
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FOIE VERDE MURELE 
„VARIANTA 

  

Comunicată de Ilie Constantinescu,—Dioşti de la Nic, Zănescu, com. Vladimir (Gorj). 

Fote verde murele, | 5 De dragoste mori ca dracul ; 
"Rele sînt frigurile, De friguri bet şi mănânci, 
Mai rele-s dragostile, De dragoste te usuci ! 
Că de friguri ma! leg! capul, 

FOIE VERDE AVRAMEASA 
  

Culesă de Ilie Constantinescu, de la Nic, Zanescu, 

Fâte verde avrămeasă, 
Oftează, mândră, oftează, 
Totă lumea să te creadă, 
Cal fost neicăi de-amorează ! 

5 Oftează şi pentru mine . 

Com. Vladimir (Gorj). 

Cam trăit amândoi bine! 
 Mândro, când erat a mea, 

T6tă lumea 'te cinstia,- 
lar de când te-a! părăsit, 

To Tâtă lumea te-a urit |! 

  

AM UN FOC LA INIMIORA 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la N. Cojocaru,—Novaci, (Gorj). 
A se confr unta varianta «Foc la inimidrA» pag. 322 colecţ. poes. pop. G. D. Teo- dorescu. : | | ăi 
—Frunduliță sălcidră, 
Puica neichir bălăidră, 
Am un foc la inimYoră, 
Potoleşte-l suridră. 

5 — Ce puternică sint ei, 

Să-ţi potolesc focul tăă ? 
„Focul tăă.când s'o aprinde 
Şapte judeţe nu'l stinge, . 
Nici Prahova, nici Alomiţa, 

IO Numa! leica cu guriţa ! 

- 
——
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FOIE VERDE ŞI-O LALEA 
(VARIANTA) u 

  

Com. de Ilie Constantinescu-Dioşti, culesa de la Nic. Firculescu, com. Greceşti (Mehedinţi). . . . 
, 

Fole verde şi-o lalea, - SR 5 Resucind la borangic ; 
Trecu mândra pe colea, De trei dile zăsuceşte” 

„Cu cămaşa lic, lic, lic . Şi pe fus nu! mai sporeşte | 
Cu papucii tic, tic, tic, 

FOIE VERDE ORI-CE-AR. FI 

Comunicată de Colegul mei |. Constantinescu-Dioşti, de la Nic. Zanescu, « com. 
Vladimir (Gorj). 

. 

LA 

F6ie verde ori-ce-ar fi! 
Cât ol fi, cât oi trăi, 
Fată mare n?oi iubi ; 
Fata mare să mărită, | 

5 Rămâi cu inima friptă ! 

TRECE VASILE CALARE 
4 

  

Adunata din comuna Soreni (Romanați), de colegul meii I. Constantinescu (Dioşti)- o 

Trece Vasile călare - 5 Dore: fă m sun fluturel 
Cu stânjinul la spinare „a Vasile pe 

Cu cămaşa albă flore, ! | __Dâmne, fă-mă d?o fiâre 

Măsură nişte pogne. La Vasil'e n cingătâre |



223 : DRAGOSTE 

FOIE VERDE TREI MIGDALE 
(VARIANTA) 

4 A 

  

Culesa de Llie Constantinescu de la Zanescu N., Vladimir (Gorj), 

Folie verde trei migdale, ! C'astă vară n'a plouat | Ş'apucai drumul la vale, ! _ Sam plătit de le-am sădit 
ME 'ntlânii c'o fată mare, - - Cu banii după Iubit, 
Pusei mâna, luai o fiâre. Ş'am plătit de le-am udat 5 — Nare gulca flori de dat, 10 Cu bani după sărutat]! 

„FRUNDA VERDE TIRIPLIG 

  

" Com, de Ilie Constantinescu, din Dioști, culesa din com. Dioşti (Romanați). 
A se confrunta varianta prescurtată «Dorul Mândrer» pag. 278 Colecţ. G. D. Teodorescu, 

S Ă 

„ Frundă verde tiriplic, De tre! qile răsuceşte Tiriplic şi siminic, . Şi pe fus nui mai sporeşte Vine lJ6na pe colnic 10: — Cum dracu să fac să-i dic, “Cu papucit lip, lip, lipl Să vie la neica ?n crâng, 5 R&sucind la borangic. Să'mi dea gura s'o sărut, Fi-i-ar fusu afurisit e Parcă'mi fu gura legată Că pe el n'are nimic De n'o săruta odată 

  

FOIE VERDE TIRIPLIC 
(VARIANTA) . 

, 

  

. Culesa de Ilie Constantinescu de la Nic. Zănescu, com. Vladimi; (Gorj). 
Fole verde tiriplic, 
Trece mândra pe culnic, |, 
Cu papucii lic, lic, lic, ” 
Cum să fac să-i qic,- să-i dic, 

5 Să vie la neica 'n crâng ? 

Fole verde şi-o lalea, 
“Trece neica pe colea, 
Cu ploschiţa supt:manta 
Cu mâna pe puicuţa.!
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DOAMNE, SA NU ME OMORI 
  

De la Ioniţă G. Mateiaş, Mieiţa — Dolj.. 

— Frunduliţă. de trei flori, 
D6mne, să nu m& omori 
Că m'am făcut deajutor, 

- Când, îmi daii fetele flori, 
5 Nevestele ochişori! 

| FOAIE VERDE MAGHIRAN 

(VARIANTA) 

  

Comunicata de I. Coustantinescu-Dioşti, de la Nic. Zanescu, com. Vladimir (Gorj). 

— Fole verde maghiran, 5 Când îmi dai. fetele fiori, 
De ce, neică, nu muriam, | Nevestele ochişori, 

„ Când eram copil dun an? - Ochişori şi cu bujori?! 
Dar acum la ce să mor, 

FOAIE VERDE SALCIOARA 
  

Cules de Chr. N. Țapu de la Costică Ionescu, — Bucureşti. 

4 mica variantă <Frunduliană lozi6ră» pag. 55—56 colecţia <cântece 

Moldosoisai Savsetea- Vedi varianta «Maridrei» din colecţia d-lui G. D. Teodorescu | 

pag. 324. 

— Fole verde sălcicră, .- - ŞI nimic n'am folosit | 

Draga neichi Marioră, = N'are țaţa flori de dat, 

Ce-ai în guşă, Maricră? _. 10 C'astă vară n'a plouat 
— Mărgărit şi tămâloră, „Şi-am plătit de le a udat 

5 — Dă şi neichi mărgărit, . - „Cu bani după sărutat, 

Căci, nu: mai poci de ostenit, . „Şi-am plătit.de le-a. sădit 

- Tot umblând după !ubit „Cu banil: după Yubit |
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„FLORE VERDE TREI SMICELE. 

Culesa de Chr. N. Tapu de la lautarul Gheorghe Costea-Saceni-Teleorman . 

  

Fl6re verde trei smicele Să le dăm la ibomnicele. 
Merg la crâng să tat nulele, Ibomnica o fi urită, 
Arqă-le focu de nurele, 10.,Să-i dăm chita vestejită, „Noi să fac niţicai satele -- Şi. legată cu răchită ; 5 Să bag armăsaru n ele. . | Ibomnica o fi frumâsă, - M'apucal de viorele, Să-l dăm şi noi chit alesă Să le facem chiticele, 7 “"14 Şi legată cu mătase. 

  

ME SUII IN DEAL IN CUCA. 
— 

De la N. Ionescu, „Dozesti- Vâlcea. 

ME suil în deal în cucă, 10 Ori să culeg viorele, ME :nital în vale 'n luncă, „Să le duc mândruţii mele? Tote plugurile 'mY umblă, F....tu-le n bot de nufele „ Numul pluguleţul meă . „La ce să mă rup cu ele? 5 Şade la părete re! Mai bine culeg viorele, F6le verde trei smicele . .... 15 Să m& duc acas cu ele, Intru'n luncă, tai nurele, - Să le daă mândruţir .mele, Lunca " plină de viorele. 17 Să mi-le dea, când le-oi cere! Nu stii orl să tal nutele, . +. E 

„CE MEŞTER TE-A MEŞTERIT? 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la lautarul Costea Gheorghe, din Saceni Teleorman. 
— Foie verde bob năut, Aşa ?naltă şi subţire, Ce meşter te-a meşterit, | La buze făcută bine ? Ce tâmplar te-a tâmplărit ? Parcă m'a "'ntrebat pe mine, - F6ie verde. mărăcine, 9 Secaş inimiora ?n. mine | 5 Cine te-a făcut pe tine
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> 

MARIORA: DINTRE BALŢI 
  

Culesa de I. Constantinescu-Dioşti de la Nicu Zanescu com. Vladimir (Gorj). 

— Marioră dintre bălți, 5 Şi ea'mi spune că e şters; 
Na. o rublă şi doi zloți Eu îi dai o rub/alesă 
ȘI nu te iubi cu toţi. Şi ea'mi spune că e ştersă | 
ui îi dati un pol frumos 

7 

MARIORA DINTRE BALȚI 
(VARIANTA) 

  

Culesa de IL. Constantinescu — Dioşti, de la Nicu Zanescu, com. Vladimir (Gorj). 

Mariora dintre bălți, . 5 Nn'mi trebue rubla ta 

Na o rublă şi doi zloți, Ci'mi trebue bani merunţi, 

Şi nu te iubi cu toți! „Ca să m& iubesc cu mulţi! 

6le verde “şi o lalea, 

  

FOIE VERDE DE MARAR, 
— 

Culesa de Christea N. 'Țapu, din Hurez-Valcea.: 

Folie verde de mărar, | Şi nimic nu folosil. 

ME dusei la potcovar, Nu e vina calului, 

Să fac potcove la cal. - Nici a potcovarului, 

De trei ori potcovii calu, Ci e vina mândruţii mele . 

"5 De trei ori îl potcovii 10 Ca pus casa'n drumuri rele ! 

  

15
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FRUNDA VERDE CA LIPANU 
(VARIANTA) 

  

Audita de la V. Nicolaescu com. Pietrâsa (Vâlcea) de Ilie Constantinescu. 
- Frunqă verde ca lipanul, 5 Nici a potcovarului, Tot suind la I6na dealul, i Ci e vina putcif mele Mi s'a despotcovit calul.. C'a pus casa 'ntre vă! grele! - Nu e vina calului, 

TOT TRECEND LA PUICA DEALU 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Cristea N. Tapu la hora de la „Novaci-Gorj 

Tot trecena la puica dealul . - 5 Ci e vina mândrii mele, “Mi s'a despotcovit calu. "Ca pus casa: între vălcele, . Nu e vina calului, Nu mi se vede 'la iele| Nici a potcovarului, 

FOIE. VERDE DE MOHOR 

  

" Audit de Chr. N, TȚapu de la Stancu Ion, lăutar din Cucueţi-Telcorman. * 
Fie verde de mohor, O sută cinci deci de poli Veni vremea să m&'nsor, Numa! la doi negustori : _ Trăsei gheata la picior Mai sînt la o copiliţă Și dedei ţărit ocol. . 10 O leiţă şi-o băncuţă, 5 Tote fetele nu vor, Pentru că mi-a dat guriţă ! M'a aflat că sint dator
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UND"IE DUCI TU PETRIŞOR? 
(VARIANTA) 
  

De la N. -Popescu, Goardiniţa (Mehedinţi). 

— Und'te duci tu Petrişor:? 5 Sînt dator la percitor 
— La Craiova să m&nsor; . : _O sută-cinci-deci de poli; 
C'aici fetele nu vor, “ Sint dator la o fetiță, 
C'a audit că sînt dator. .. _8'Că.nu t-am dat o guriţă! 

S 

. FRUNDULIȚA DE BUJOR . 

De la Oaie lautarul, Com. Dioşti (Romanați). A Se vedea varianta prescurtată 
«“Rcbunarea» pag. 335 din! colecţia d-lui G. Dem. Teodorescu. 

Frunduliţă de bujor . - Ochii lor să nu mă vadă, 
Veni vremea să .m&nsor, - - IO Daii cu spuză pe ferestră, 
Scoset calul din obor a - - Nu. mă lasă să'mi fac casă, 
Trăsei gheata la picior Să'mi ardă luminele 

5 Dedei ţărilor ocol, - Să nu vE&d potecile, 
- Tâte fetele me vor. . Tâte grădiniţile, 
O fată de preutesă I 5 Să'mi Iubesc amantele | 
Şi una diaconâsă 

FOIE VERDE MARACINE 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu din gura lautarului I6n.Streche, din Polovraci—Gorj. 

-- F6ie verde mărăcine, | Şi să mi-l botez tot eti 

inte, puică, pupă mine, Şi săi pui numele mei; 

O lună două de dile, Şi să'mi dică mie tată, 

Penă mişcă puiu ?n tine. : Să se mire lumea tâtă, 

5 Să'l dai la babă sălcrescă, ___10 Ca fost dragostea curată | 
Li
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. BATA-L DUMNEDEU SA'L BATA 

  

Audită de Chr. N, Țapu de la Stancu I6n, din Cucueţi Teleorman. 

„F6le verde, f6ie lată, De'mi lumină strada tâtă Bată-l Dumnedeă să'| bată - Şi Craiova jumătate. Pe Costică barbă lată, Nu pot trece la hamantă, C'a făcut podu de piatră Că'mi scîrţie talpa ?n S&hiată 5 Şi-a pus felinar în pOrtă, : - 10 Şi m& simte garda tâtă | 

FRUNDULIŢA DE ȘERPET 
(VARIANTA) 

  

Audita de Chr. N. Țapu de la Dumitru Băcioiu, din Petrescil-de-sus (Gorjiu). 

Frunduliţă de şerpet, , Plec cu mândra so petrec, 
Streja mă 'ntorce "'ndărăt 
Şi mă 'ntrebă de bilet,. .- | 

  

BATA-L DOAMNE ŞI-L OMOARA 
(VARIANTA) 

  

y 

Culesa de llie Constantinescu de la Ioniţă Gh, Mateiaş, com Mieiţa (Dolj). 
Bată-l, Domne, şi-l omoră 5 —  Duc-te-acas? băiatule, P'el d'a făcut drum de care; Să n'aud mâine, poimâine Plec cu mândra so petrec, Că e pricina din tine | Straja mă întorce 'ndărăt:
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FRUNDA VERDE $'O LALEA, 

(VARIANTA) 

  

De la Ilie Constantinescu, com. Dioşti—Romanaţi. 

— Frundqă verde ş'o lalea, 
Costică, inima mea, 
De te-aş prinde unde-va, 
Numai ochii ţi I-aş lua ! 

__  MARIORA CU BARBAT . 
  

Comunicată de Î. Constantinescu,— Dioști de la Nic. Ionescu, com. Dozâlcea, , - 

„— Fote verde matostat, si când îmi dai câte odată, 

Mari6ra cu bărbat, | Nu'mi dai chitişoră tâtă: 

Fă şi neicăi loc la pat, 10 Şi mi-o dal. pe jumătate, 

Că e tinăr ne'nveţat, - Parcă mi-e lumea prădată! 

5 Nici mustaţa nu "i-a dat : „Mi-o căta în altă parte 

Mari6ră minte nai, Mai de soi şi mai de viţă, 

Nici floricele nu “mi dai! Nu ca tine-o:rămăşiță !. 

| MARIOARA DE LA PLAI 

  

Comunicata de 1.  Gonstantinescu-—Dioştt ae la Nae Ionescu, Gom.: Dozeşti (Vâlcea). 

A se , vedea varianta «Barbat mai» pag. 316 din colecţia-G. D. Teodorescu. 

Grna ?n vie 
6ră de: la lat, Se 5 “Cand: s'0 câce c 

S paria gura cul o dai? Şi struguri! şi razachie ; 

Dis-mi- o mie cu chirie, Dă-mi-o mie ?n adăstare | 

Până la Sântă Mărie, -: | Până la Vinerea Mare. '
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N 

MARIŢICO, BARBAT N'AL 
(VARIANTA) - 

  

Audita în Dioşti (Romanați) de Ilie Constantinescu. 

- — Mariţico, bărbat nai 
Dar guriţa cui o dar? 
Dă-mi-o mie cu chirie 
Până la Sintă Mărie, : 

5 Când se coce cârna'n vie 
Şi strugurii razachie | 

———— 

„FOIE VERDE DE SUSAL 

  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la I6n Mihat din București, 

Fore: verde de susai, a Pen! s'o. câce poma ?n vie, Mariţico bărbat nai, Strugurii şi razachie ; Dar guriţa cul i-o dar? Dă-o neichi cu parale Dă-o neichi cu chirie, 9 Penă la Vinerea mare | 5 Pân&.la sfântă: Mărie, i | 

  

HAI MANDRA. 
————— 

Culesa -de. Chr, N, Tapu de la N. Frăţilă, Novaci. —Gorj. 

— Hai, mândră, să ne Yubim, Numa amândoi să ştim, C'avem doi părinți în casă. Şi. pe not că nu ne lasă | : 

——————__
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FOIE VERDE. DE SPANAC: 
  

Culesăa de Chr. N.. Țapu,. de Ia.hora. din. Novacr.—Gorj... 

— Foie verde de spanac, Unde-s nevestele bune 
Domne, la ce m'ai lăsat, Şi barbaţii duşi în lume, 
Băiat tînăr şi sărac, Să fie ţulca de prune. 
Să fii fetelor pe plac? 10 la-m&, Dâmne, şi mă lasă 

5 Fole verde trei alune " Unde's nevestele frumose 
Ia-mă&, Domne, şi mă pune Şi bărbaţii duşi la cosă | 

„2 CUCU GANTA! 
  

Culesăa de Chr. N. Țapu de la lâutarul Dumitru Bacioiu,: din: Petrescii de 
sus, — Gorj. | 

A se vedea No. XCV din colecţia d-lor Iarnic şi Bârsan,. 

— Vaudi, mândro, cucu'mi cântă, 
Eşi afară de'l ascultă. 
De-o cânta de vitejie 

„Vino, dragă, spune mie; 
5 De-o cânta de alt-ce-va 

Uşuieşte-l la naiba! . 

FOILIŢA. FOL CA SALCA. 

  

Audita de la Chr. N. TŢapu, de la Dumitru: Bacioiu; din Petrescii de sus.— Gorj. 

A se vedea sfîrşitul variantei No. DI pag. 238—239 din colecţia d-lor Iarnic şi! 

Bârsan. “ 

oii . ca i dragi să ne fim dragi — Foiliţă foi ca salca Şi de g | ragi, 

Porneşte mândruţă, vaca, Dar nădejde să nu tragi; 
Să pască şi ea săraca | 10 Că nădejdea de la mine 
Pen'o pasce vaca iarba, E ca sârma de subțire. 

A m treba. _ Cândo put pe mărăcine, 
5 Aeneon, | Tragi de ea şi nu se inel 

Și amândoi să ne iubim. | 
| 

o ——————
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DOAMNE SA NU ME OMORI, 
  

Culesa de Chr. N, Țapu de la Costica Ionescu, str. Şelari, — Bucureşti, 

— Dâmne, să nu m& omori, Să'mi treacă bună şi rea, 
Cam tubit două surori. Să treacă ibovnica mea, 
A- mai mare n'a ştiut, Care m'am Yubit cu ea, 
Și-a mal mică ,a priceput, Din copilăria mea. 

s Ca fost iute la iubit, 20 Şi-am să las cu jurămint, Dă'mi, Dâmne, bolă să zac, Cine m'o băga ?'n păment, 
Pe braţele cui mi-e drag. Să'mi facă cosciug de plumb, Dă'mi, Dâmne, bâlă să mor Să me 'ngr6pe mai adânc Pe braţele cui mi-e dor. Să nu putredesc curend. IO Şi-oi să mor, n'ot să trăiesc, 25 Să putredesc la cinci ani Lumea să mi-o moştenesc, Să fac voia la duşmani, Şi-ol să mor, ţaţo, ca: mâţne, , Duşmanii, duşmancili, Intins pe braţe la tine. . Care sparge casili, Să'mi deschidr. ferestili - Şi strică dragostili | 15 Să'mi despleteşti pletili. 

! 

„LASA, DOAMNE, NU ME BATE 
(VARIANTA) 

  

„Culesa de Chr, N. Ţapu, de la Novaci—Gorj. 

—lLasă, Dâmne, nu mă bate, 
C'am Iubit două cumnate, 
Domne, să nu m& omori, 

4 Cam tubit două surori!
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AM SA LAS CU-JURAMENT 

  

Audita de Chr, N. Țapu de la lâutarul Costea Gheorghe-Săceni (Teleorman). 
„A se vedea varianta «Sa fie al meii> pag. 304 din colecţia d-lui G. Dem. Teodorescu 

Fole verde bob năut 10 Să'mi trimeţ nevestica, Şi-oi să las cu jurămînt, Să'mi cheme ibomnica, Care m'o băga ?m pămînt, Să'mi ţie luminarea, Să mă 'ngr6pe mai adânc. a Să mor cu ochii la ea. 5 Să mă 'ngr6pe unde-oi dice, - Şi să şadă lângă mine, Intre plept cu două ţiţe, 15 Dor d'oi muri şi eii bine, Că e dragostea prea dulce ! Să mă vadă t6tă lumea Frundă verde ca nalba, C'a fost amureaz'a mea ! 
Şi-o! să las cu viaţa 

+ 

DA-MI, DOMNE 
” (VARIANTA) 

  

Audită de Chr. N. Țapu de la I6n Bondoc-—Bobu-Pojogeni—Gorj. 

—Dă-mi, Dâmne, bâlă să zac “Când oi muri, tu şi ei, 
. Pe braţele cul mi-e drag, Am lăsat cu jurămînt 
Pe-o perină de bumbac, - Să'mi facă cosciug de plumb; 
Cu Maria după cap, IO Să :mă& 'ngr6pe mai adânc, 

5 Să văd bine că mi-e drag. Să nu putredesc curând! 
Mario, sufletul meii, 

7 

. 

„180
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FOICICA MERULUI 
  

Culesa de Christ. N, Țapu de la Mihai I6n din Bucureşti. 

A se vedea sfîrşitul variantei No. DXĂVI, pag. 252 din colecţia d-lor Iarnic şi 
Bârsan. 

— Foicica m&rului, -* 10 Tu eşti fata cu ruşine, 
— Nu-i credea flăcăului, Eu sunt fiăcătaş în lume. 
Căci flăcău e mare câine, . — Nu ţi-e milă şi blândeţe 
Multe dealuri se cuvine „.. D'ale nostre tinereţe ? 

5 Până vine şi la tine . Ă Nu ţi-e milă şi păcat, 
Şi se face diuă bine 15 M'ai iubit şi m'aY lăsat, 

__ “Şi te pune pe ghenuche ” Cu trupşoru 'nsărcinat, 
Şi-ţi propune mil şi sute, Ca 'un dobitoc la gard, 
Până te scâte din minte. Ne băut şi ne mâncat! 

UNDE VED AMANTA MEA 
  

Audita de Chr. N. Ţapu de la Anghel Cambrea—Săcelu—Gorj. 

A se vedea varianta prescurtată No. CXXIV pag. 54, din colecţia d-lor Iarnie 
şi Birsan. ii . . 

. 

Unde vE&d amanta mea 5 Să se ducă pomina : 
Pe braţele altuia,. Sa junghiat un voinic 
Sam. cuţit m'aş. junghia. Pentr'un lucru de nimic | 
„Şi pe mine şi pe ea, 

MARIŢO DE LA CEPARI 
  

Augita de Chr. N. 'Țapu, de la l4utarul Florea, din Radomir-—Romanaţi. 

Frunduliţă de mărar, i "Și Mărin de la Frundari ; Mariţo de la Cepari, Frunduliţă ca lipanul 
Cu gâtul cu galbeni mari Şi Costică Boşotenu; Făcută de doi primari: Frunduliţă d'alion, - 

5 De Costică din Comani IO Suie ?n deal la sfîntu Ion,
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[o S x: Frunquliţă şi o lalea, Dar să vedi tu, ce-t aduce? Acolo e dragostea, | 20 O felie de măr dulce, „Iubeşte pe Marița Dar în dosul foiţet, 
Şi'şi petrece dragostea. Scris numele Mariţăi, 

15 Frunduliţă d'abanos, „Că Marița e frumâsă, , 
Trece sara pe din dos, O iubesc zapcil din plasă 
Dar poteca unde "] duce? : 25 Şi Costică nu mi-o lasă 
La Marița gură dulce. 26 Că e Marița frumâsă! 

MARIȚO!DE LA CEPARI 
(VARIANTA) 

  

Augita de Chr. N. Ţapu. | 
Comunicată de de I. Constantinescu la lăutarul Oaie din Diotiş— Romanați. 

Mariţo de la Cepari,. . 10- Când.Yubiam 'mi mergea bine 
Cu salba de galbeni mari Aveam .cin'-sute de lire, 
La mijloc cu icoşari, Dar de vre-o trei săptămâni 
Eşti fetiță de primar, N'am nici tre! franci în chimir | 

5 Vin la neica supt umbrar, Foie verde de brânduşă, 
Nu căta că sunt băbar, - „15 Fă-mă&, Dâmne, o căldăruşă 
Că iubesc şi fete mari " La Marița după uşă 
Le dai poli şi icoşar. 17 Să mă fac stăpân pe ţiţel 
Folie verde mărăcine, „-. Si 

FRUNDULIŢA DE MARAR 
(VARIANTA) 

  

Audita de Chr. N. Țapu, de la Dumitru Î6n Bacioiu din Petrescii-de-sus—Gorj 

Frunduliţă de mărar, 5 Să-ţi dea neica icuşari, 
Mândra mea de la Cepar, Sa Icuşari îngăurit . Ă 
Cu dinţii mărunți şi rari, Să” put, mândruţo, la gât! 
Vin la neica subt umbrar, 

4
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DE-AR FI MANDRE TOT DE-A RANDUL 
  

Augita de Chr. N. Ţapu, de la D. Brezulescu, hora din Novaci—Gorj. 

De-ar fi mândre tot de-a-. 
a (rândul, 

Dacă nu'! cine mi-e gândul; 
De-ar fi mândre tot şireag, 
Dacă nu-i cine mi-e drag; 

5 De-er fi mândre cât de multe 
Dacă nu-i, cine mi-e 'n minte! 

FRUNDULIȚA PELINIȚA 

  

Audita de Chr. N. Țapu, de la lătuarul Dumitru Ion Bacioiu, din Petrescil-de sus—Gorj. a . - 

Frunduliţă peliniţă, Că nu vrei să'mi dai guriță ; Fire-al a năibi, leliţă, Că guriţa de la tine 
Că nu vrei să'mi dai guriţă ; M'a ofticat vai de minel 
Fire-at a naibi, leliță, Şi cu gura de.la tine 5 Cu cămaşa cu alţite, „10 Mai trălam două-trei dile |: 

  

ŞEPTE VAI ŞI-O VALE ADANCA 
|. 

  

Comunicat de d. M, 1. Şerban din Bucuresci.— Acest cântec se cânta acum 30 ani de bătrâni l4utari Bucureşteni. SR | 

Fole verde de-o sipică, Care m'am lubit cu ea Trecui delu fără frică; | 10 Din copilăria mea! Şepte văi şi-o vale: adâncă Ş'apoi, lupe, of mânca Aici lupii mE& mănâncă. . Ori pe mine, ori pe ea, 5 Stă, lupe, nu mă mânca .  ... Din doi care ți-o- plăcea, Pân'o Tăsări luna, . Să se ducă pomina | Să daii mâna cu puica, 15 Dincolo de Braniştea|. Cu pulca, cu draga mea, 

POE n OO
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SUE-ME NEICA CALARE 
  

Audita de Chr. N. Țapu, de la Dumitru Băcioiu, din Petrescii-de-sus— Gorj. 

— Verde frundă trei lalele, Dar pe noi nişte voinici? Sue-mă, neică, călare, 3 15 — Spune, murgule, ţi-e grei Că nu mai pociii de picisre, „Ori să mă dati jos şi ei? Că mi-e drumul glonţuros, - __ Dacă.poţi, murgule, mult, 5 Şi nu pochă merge pe jos. - - Să" n'am nici un cunoscut. - 
— Eu, mândruţă, te-aş sui, Mi-l băga vre-o vină mârne, Dar mi-e murgul tinerel, - 20 Că nu m'am dat jos după tine; Şi "mi pare cam r&ă de el! Să n'avem vre-o socotelă, 

„_—Duce murgu doi şi trii, ” „. Cam mers după câsta "n vale, - 
10 Dar pe noi nişte copii? „Cu mândruţa ?n supţi6ră. 

Duce murgu trei şi patru, „E, mândră, te-am coborit, . 
Dar nevasta şi bărbatu ? | 25 Că mi-a fost murgu nepotcovit. ÎN 
Duce murgu patru, cinci, 

PUICA TOT GANDIND LA TINE 

Audită de Chr. N. Țapu, de la Dumitru Baăcioiu-Petresci— Gorj. - | 

A se vedea o mică variantă, No. CLIII, pag. 61—68, din colecţia d-lor Iarnic 
şi Bârsan, . « ” 

— Puică'mi, tot gândind la tine „Şi ţine ochii 'n pămînt, 
S'o lipi ce-va de mine; 10 Să dică că ne-am urit, 
V'o bolă cu lipitâre, | Că şi eii mă uit pe sat, | 
Să faci pe neica să moră! „Să dică că ne-am lăsat. - A 

5 Că ţi-am dis de mil de ori | „Of! nu ştiă d'o burutană, | 
__ So dati la duşmani să moră 

15 Şi nu ştiă d'o rădăcină, 
„So dai la duşmani în gură! 

Puică, când treci pe la pârtă, 

Nu-ţi arunca ochii rotă, ” 
Că pricepe lumea t6tă. .
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FRUNDULIȚA DE ACLAS 
  

| Augită de Chr. N. Tapu de la Dumitru Baicoiu-Petresci—Gorj. E 

Frunduliță de aclas, 
Mor mândrele de necaz, 
Că le fubesc şi le las.. 
Că Yubesc numai! pe una, 

5 Altele zac cu luna |! 

7 

"BATE VENTU SALCILE 
1 

. 
  

Audita de Chr, N. Țapu din gura lăutarului Dumitru Vâleanu, din Roşior-de-Vede Teleorman, , 

A se vedea începutul variantei «Şaicile»>, din colecţia d-lui G. D. Theodorescu 
pag. 309. , 

Bate vântu sălcile, 
Sălcile “ostrâvele, -. 
SE porniră şeicile ; 

Şi'mi tate Dunărea 'n două: 
Se porneşte şi a mea, 
Da a mea unde mi-o sta? 

S& porneşte-o şaică veche, 10 La lleana văduva, 
5 Şi-mi tale Dunărea 'n dece; Care m'am iubit cu' ea „- Se porneşte şi alta nouă Din copilăria mea | 

  

BATE VENTU, VENTURILE 
| (VARIANTA) „ 

  

Audit de Chr. N. Țapu, de la Dumitru Baciociu din Pitescii-de-sus— Gorj. 

Bate venţul, vânturile : : A i | „5 Să'mi pornesc şi şalca mea Şi pe neica gândurile, „ La Maria din Sladova, Sp'şi pornescă şeicile, "Care m'am avut cu ea . Să'și pornescă şatca' lur p. 8 Din copilăria mea !
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INIMA MEA S'A JURAT 
  

Augita de Chr. N. Țapu de la Dumitru Bacioiu, din Petrescii de-sus— Gorj. 

Inima mea s'a jurat . , De m'o prinde ?n pat cu ea, 
Că nu mai face păcat Oi da gl6bă şi-o! scăpa. 
Cu femeie cu bărbat! „Fie gl6ba şepte lei, 
— Inimă, nu te jura!  : . Aia Y% grija dumneaei, 
Cu nevasta altuia. “+ To Că se află 'm satul'erl, 

" CRESCU IARBA, DETE FRUNDA 

Audită de Chr. N. Ţapu de la Dumitru Bacioiu, din Petrescii-de-sus— Gorj. 

Crescu iarba, dete frunda, - | 5 Tâte trec, tâte se duc, 
Dacă nu-i şi mândra, surda. -Numai dorul şade ?n trup, 
Crescu frunda, dete iarba, - 7 Ce-am tubit nu pot să uit! 
Dacă. nu-i şi mândra, geaba! - 

D'AOLICA INIMIORA 
. 

  

Audita de Chr. N. Țapu de la Dumitru Bâcioiu, din Petrescii-de-sus—Gorj, 

De Yubeşte fără milă, 
Cu tînără cu betrână, 

1o Ei le fac tote d'o mână; 
Şi rumâncă. şi ţigancă, 

12 Ce-o vrea Dumnegeii să'mi 
[facă | 

— D'aolică inimi6ră, 
Să te pociii te-aş da afară, 
Te-aş face bucăţi la scară- 
Şi te-aş presăra' cu sare, 

5 Că tu m'ai adus la stare . 
De-am făcut dragostea mare | 
Am o inimă păgână,
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VERDE TREI AGLICE. 

Audita de Chr. N. Țapu de la I6n Caza *u-Ştefaâneşti— Gorj. 

Verde, verde, trei aglici, Col. potrivi cum ol vrea. Ei geaba venii la bâlciă, "Cu arniciu de la mine, Că mândrei nu luat papuci, Cu țesutu de la tine, Nici basma cu fluri în cruci. 10 Să trăim amândoj bine; 5 — Mândră nu te mânia - Să. pul pisma la pămînt, Pentru o trență de basma, | Să trăim ca mat,de mult! 

  

DRAGOSTEA DE FATA MARE. 

  

Audita de Chr. N. Țapu; de la hora din Novaci—Gorj 
| A'se confrunta varianta «Frunda verde de răchită, Pag. 44 — 45; colecţia d-nei E. Sevastos, . - . 

Dragostea de fată mare „ Dragostea cea de nevastă, E ca flârea după cale, „E ca fi6rea din ferestră, Când o bate vântu ?n faţă, Când o. bate vântu ?n faţă, Umple câmpu de dulceţă ; 10 Umple casa de dulceță ; 5 Când o bate vântu ?n dos, E Când o bate ventu ?n dos, _-Umple câmpu de miros! Umple casa de miros! 

  

DE-AŞ ȘTI, NEICA, CAI VENI, 

  

Audita de Chr. N. Țapu, de la Nicolae Fraţili—Novaci. - 
De-aş şti, neică, c'ai veni, 
Casa mea aş vărui | 
Tot cu var d'ela mărunt, 
Dâr vii, neică, may curând 

5 Tot cu var d'el mar mare 
Dor -vii, neicuţă, mai tare!
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CODRULE FRUNDA ROTUNDA” 
  

Audită de Chr. N. Țapu, de la Nicolae Fraţila — Novaci. 

Vedi varianta «Codrul» în colecţiile «Iarnic-Bârsan», V. Alexandri etc. 

— Codrule, frundă rotundă, . ..5 ŞiI face păcat cu ea 
Lasă-mă la tin” la umbră. | Şi mi-o cădea frunduţu ! 
— Eu la umbră te-oi lăsa, - „Cucu ?n ea n'o mal cânta. 
Dar ţi-e puica tinerea 

DUMBRAVIORA, DUMBRAVIA 
(VARIANTA) 

  

Audita de Chr. N. Ţapu, de la Nic. lonescu—Dozeşti— Vâlcea. 

— Folie verde şo lalea, - Că-ţi e mândra tinerea 
Dumbrăvidră, dumbrăvia, , Şi-ei face păcat cu ea, 
Lasă-mE la umbra ta „De mi s'o usca iarba 

- Să me Yubesc cu mândra! - ŞI s'o veşteji frunda, 
5 — La umbră nu te-oi lăsa - 10 Cucu în ea n'o mai cânta! 

AL, NOROC, NOROC 
  

Audita de Chr. N. Ţapu, de la Constantin Dobre.din Govora— Vâlcea. 

A se vedea o variantă No. IV, pag. 8 din colecţia d lui larnic şi Birsan. 

— AY noroc, noroc, noroc, 5. Ochii şi sprâncenile 
De te-aş prinde la un loc, C'alea fac păcatele. . + 

“Să-ţi puli paie, să-ți daii foc, . De n'ar fi ochi şi sprâncene 

Să-ţi remăie ochişorii, N'ar mai fi păcate rele! 

16
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SPUNE-MI PUICA ŞI-MI GHICEȘTE 
(VARIANTA) 

  

Augita de la I6n Şt. Udrescu-Bogaţi.-Dâmboviţa. de Ion Ionescu, abs în Seminar 

— F6le verde solz de peşte 
- Spune'mi pulcă şi 'mi ghi- 

Codru de ce 'ngălbeneşte, 
Omul de ce 'mbătrâneşte? 

5 — Codrul de zapadă grea, 
Omul de inimă rea. - 
Codru "1 bate vânturile 
Omul ?1 bate gândurile! 
— F6le verde salbă mâle 

Io ME jur, codre, dumitale, 
Să mă laşi supt umbra tale, 

PECAT DE DRAGOSTEA MEA 
  

[ceşte 

— Eu, voinice te-aş lăsa, 
Dar ţi-e mândra tinerea 
Şi-i glumi ce-va cu ea 

15 Şi mie "mi cade frunda, 
Şi "mi rămâne ramura 
Şi-ţi bolnăveşte puica |. 
—- S-altă f6le trei smicele 
Codre, ramurile tele 

20 Mult fu lungi şi subțirele 
Le-aruncă vântu ?n vălcele 

22 Zace zăpada pe ele | 

i 

Augita de Chr. N. Țapu de la Anghel Cambrea-Sacelu.—Gorj. 
A se vedea sfîrşitul variantei «Mângâierea, pag. 319, din colecţia d-lui G.D., Teodorescu. 

F6ie -verde şi-o lalea, 
Păcat de dragostea mea; . 
EU o fac şi altu o ia, 
Las s'o ia, s'o ta, so Ya . 

5 Bage-o ?n ochii mâne-sa ; 
No sto ţie închisă 'n casă 
Şi o să Iese să mă vadă, 

Ori la apă la fântână, 
Ori la lemne 'n bătătură. 

IO Să'mi ies nâptea pe stele, 
Când duşmanii tate lemne ; 
Să'mi les nâptea pe lună, 
Când duşmanit-dorm în ducă.!
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DRAGOSTE FARA NOROC, 
(VARIANTA) | 

  

Culesă de Chr. N. Țapu de la Ion Mihai, din București, 

A se vedea o mică variantă cFrundă verde și-o lalea» din colecţia d-nei E. Sevastos. 

Foie verde siminoc, | i Bago ? n ochii mâni- -sa 
Dragoste făr' de nuroc. Că” no s'o ţie închisă 'n casă 
Ştir « ca cărţile de joc, Și la mine tot o să tfasă. 
Altu pune, şi altu Ya, Io N'o 's'o ţie n colivie - 

5 Caşa merge dragostea. Şi la mine tot o să viel. 
Las! s'o Ya, s'o Ya, s'o ia 

UCIGA-TE CRUCEA, DRACE 

(VARIANTA) 

  

Culesă de Chr. N. Ţapu de la Dumitru I6n Bacioiu lăutar, din Petrescii-de-sus — Gorj 

Păcat de dragostea mea, 
Eu o fac şi altul mi-o ia. 
Lasă s*o ia cum o vrea, 

10 N'o so bage în colivie » 
Şi tot la min” o să viel! 

— Foiliţă trei spanace, 
Ucigă-te crucea, drace, 
Cum nu laşi dragostea 'n pace ? 
Eă o fac şi tu o strici, 

5 ME mir, drace, ce câştigi? 
Foiliţă şi-o lalea. 

CINE IUBEŞTE. ŞI LASA 
  

Culesă de Chr. N. Țapu din gura lautarului Ghiţă Schiopu, din R.-Vâlcea, 

F6te verde avrămâsă, 
Cine tubeşte şi lasă, 
Dă-i, Dâmne, mare pedepsă, 
Mărăcini pe la ferestră. 

3 Cine, lubeşte şi ţine 
N'ar avea mârte pe lume |
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LA FANTANIŢA DIN PLAI - 

  

Augită de Chr. N. Țapu, de la Toma Todea, din Saliştea— Transilvania. 

F6ie verde de: susi, 
La fântâniţa din plat 
Pusei masa şi mâncat, 
Pe mândra nu-o:aşteptai. 

5 ME mistră mândruţele, 
Că nu'mt plac bucatele. 
— Ori ţi-o mai dat altele, 
Ori bucatele nu's bune, 
Ori 'mândruţe sint pe lume. 

10—De-ar fi mândre cât de multe, 
Şi bucatele nu's bune, 

PUICA NEICHI CEA DORITA 

Augita de Christea N, Tapu, 

Fole verde şi-o sipică, 
Puica neichii cea iubită, 
Te-a mâncat duşmanii friptă, Când era! a mea iubită 

5 i-era casa zugrăvită, 

I5 

    

De-âr fi mândre mulțămite, 
Bucatele's negătite ; 
De ar fi mat bune ale tele, 
Nu's ca ale mândruţii mele. 
Ale mândri nu's gătite, 

„Că nu's bine potrivite. 
Geaba sînt, mindruțo, dulci, 
Dar cuvintu unde-] duci? 

- 20 — Du-măE neică la biroă, 
Dacă ţi-am fost e vrun reă! 

N 

de la Ghiţa Schiopu lăutar, din -R.-Vâlcea. 

A 

  

Numai de când lipsă's e 
Rei te pârli „Dumnedeii, 
Nici mai bine, nici mat reă, Numai cum ţi-am Sândit-eă! 

FRUNDULIȚA SPIC DE GRAU 

  

Audita de Chr. N. Țapu de la Dumitru I&n Bacioiu, din Petrescil-de-sus—Gorj. 

— Frunduliţă spic de grâu, Spune'mi, mândră, când să vită Mai de vreme, ori maţ. târdii, — Nici de vreme, nici 'târdii, 5 Când se cOce „b6ba, în grâu ! 

Pa
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FOAIE VERDE ŞI O LALEA 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu, din Novacr—Gorj.. 

—:F6le verde şi o lalea, „Unde mi-ai dis am venit. 
Mândro, mi-ai fâcut ce-va —Spune'mi mândro cănd să 
De nu te mat poci ulta ? : (vin? 
Foie verde siminic „10 Mai din n6pte, mat târdiu ? 

_5 —Eă nu l-am făcut nimic . - —Mai târd'u la miedu nopţii 
Dar mi-e vorba cu lipic,. Când duşmanii dorm somnu 
Când mi-a! dis nu nu te-am | . [morţii | 

Iminţit, 

AOLICA MOR PLESNESC 
  

Audita de Chr. N. Ţapu, de la Dumitru: Baciou, din Petresci-de-sus 

Aolică mor plesnesc Au făcutu-ţi ţi-am ceva 
Cu măndra să mă 'ntâlnesc, „Dă nu mE-nmia! poţi uita? 
Eu mor mândra pentru tine Ba nu mi-ai făcut nimic, 
Şi tu n'af habar de mine! 9 Dar ţi-e vorba cu lipic. 

5 Aolică, mândro, fa 

a 

VAI DE MINE CE-AM FACUT? 
. 

- Audit de Chr. N. Țapu, de la hora din Novaci—Gorj. 

„Vai de mine ce-am făcut ? "5 Mult mă mir şi m& gândesc, , 
), - ) 

Cam dat dragostea 'mprumut Cum aș face s o Tubesc, 
i i uit, i | 

Şi acuş cu ochii mn ut 8 Şi sto iati cu lingura. Cum-aş face să mi-o apuce
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„DRUM LA DEAL, DRUM LA VALE 
  

" Audita de Chr, N. 'Țapu, de la Stancu I6n, din Cucueţi— Teleorman. 

F6ie verde sălcidră, 
Drum la deal şi drum la vale, 
Drum prin porta dumitale, 
Şi aseră trecu! călare 
Pe la porta dumitale; 
Vădu! portiţa crăpată 

"Şi rochiţă ridicată, 

Cu cămaşa de ţiţic 
Incheiată cu borangic. 

10 Sfircu iţi l'am v&dut, 
- Am ameţit şi-am cădut, 
Calu mi s'a poticnit 
Din pustiu de iubit. 

; 

„CAND OI PICE TREI SARMALE 
(VARIANTA) 

  

„Culesa de Chr. N. Ţapu, de la 1. Ionescu— Muscel. 

— Când oi qice trei sarmale, 
Puică, trecui asară călare 
Pe la porta dumitale, 
Te zărit la luminare 
Cu cămaşa ca o fiâre, 
ME ofticaşi frăţidre ! 

„ME uita! pîntre portiţe, 

10 

15 

Vedui botu unet ţite, 
Mă prăpădişi, dăiculiță | 
Să-ţi fi vedut ţiţa t6tă, ! 
Mai fi găsit mort la pârtă, 
S'ar fi 'nchinat lumea tâtă | 
— Când oi dice peliniţă, 
Cum aş face, Mariuţă 
Să mă v&d stăpân pe ţiţă 
Ca sârbu pe lubeniţă ? 

Când oi. dice fenişor 
Neică, neică, neichişor 
Muşcă-m& ma! binişor . 

20 Să nu'm! faci vrun semnişor 
C'am un frate, dracu gol 

„SE uită pe obrăjor, 
Şi d'o vedea semnu pă mine 
ME omoră ca p'un câine, 

„25 Când oi dice iarbă neagră, 
Dacă ţi sînt aşa dragă, 

__ Muşcă-mă de pe subt barbă ; 
Nu mă muşca de obraz, 
Că mă văa ăi dup' acas 

30 Şi 'm! aruncă vr'un ponos, 
Cam şequt cu tine jos !
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AM IUBIT CAT AM IUBIT 
_ (VARIANTA) 

  

Audită de Chr. N. Ţapu, de la Dumitru Baranca, din Pesteana-de-sus—Gorj.: 

Frunduliţă siminic Aa „10 Popa. cu cădelniţa 
Am kubit, cât am fubit, „.Gă mi-a fost dragă mândra l— 
Dar acum sînt om cinstit ; - “ Când o văd pe potecea 
Am umblat cât am umblat, Cu cămaşa subţirea, 

5 Dar acum mi s'a 'nfundat, | Să văd ţiţele pin ea; 
M-la dat fubitu de cap! 15 Ţiţe mici cu bolturele 

Să muşte nefca din ele Frunduliţă şi-o lalea 
Ca din dot faguri cu miere! De Yubit nu m'oi lăsa 

Pân' o suna scândura, , 

E CANTA: CUCU 
- 

  

Audita de Chr. N. Țapu, de la I6n Cazacu, din Ştefaneşti—Gorj. 

5 Of, of, bate-o Dâmne ! 
Dar nici neica nu-i urit 

7 Că-i trumos afurisit ! 

Cântă cucu în dealu mare 
Şi glasu X resună 'n vale 
La mândruţa, bate-o Dâmne, 
Că-i frumoâsă ca o fl6re 

FOAIE VERDE TREI MIGDALE 
(VARIANTA) 

  

Comunicată de 1. Constantinescu, de la Niculae Zânescu, com. Viadima— Gorj. 

F6le verde trei migdale, 
Descalică, neică, ?n cale 

La mândruța peste vale, 

Că-i frumâsă, bate o Dâomne, 

5 Dar nici neica nu-i urit 

Şi e frumos alimănit ! 
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MARIE, MARIOARA. - 

  

|. 

Audita de Chr. N. Ţapu, de la Novaci—Gorj. 

—F6ie verde salcidră, . —Ei, neică, nu te otnor, Măr Mărie, Mărioră, . Ci-ţi dati gură să te scol, Nu vedi, cam cădut în bolă? „Că eşti tinerel băiat la dă'mi gură şi m& scâlă Şi ca să mori e păcat! 5 Ori ia part şi mă& omâră! 

  

FOAIE VERDE TREI SMICELE . 
—— 

Cultsa de Ilie Constantinescu, de la Niculae Zănescu, com. Vladimir Gorj, - 
A se vedea varianta No. CVIII, din colecţia d-lui Tarnic și Birsan. 

Foie verde trei sinicele, . 5 De-o vrea maica, de n'0 vrea —Mă băiete, băteţele, Vin” pe noapte şi mă ta; Nu mă lua de la surcele, “ Cu carul cu sania Vin” la matca, de mă cere. Şi-mă du la asa ta. 

bi 

  

MANDRO, DE DRAGOSTEA NOASTRA 

  

Culesa de Chr. N. Tapu dela D, Brezulescu— Covaci, 
A se vedea No, CLVI, din. colecţia “arnic şi Birsan pag. 70. 

F6ie verde samurastră Precum ne-avem noi de dragi! Mândro, de dragostea nâstră : „—De aşi şti, badeo, că's a ta A crescut doi pomi în câstă Mai bine m'aş spânzura Şi-a crescut şi-a făcut: prune 10 De ciucurii br&uluy 5 Precum ne-avem noi de bine, Să fac fală vântului | Şi a crescut şi a făcut fragi
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DE CAND IUBIAM LA COPILE 

  

- Audită de Chr. N. TŢapu, de la D. Brezulescu— Novaci. 

dorescu; 

F6ie verde de trei fire, 
- De când iubiam la: copile, 
Eream băleţăl în. fire ; .: 
lar acuma la neveste 

5 Mi-a dat barba fără veste. 

_MANDRO PÂN” NU TE ŞTIAM 
  

A se vedea «Dragostele», variantă, pag. 302 din colecţia d-lui G. Dem. feo- 

Dumnedei să-te păzescă 
De dragostea muierescă 

- Că te usucă ca pe-o Yască 
_Și te scote 'n primă-vară 

„10 Galben ca turta de câră!. .: 

Audita de Chr. N.. Ţapu, de la D. Berzulescu—Novaci. 

- Mândro, pân'nu te ştiam 
Unde m& culcam dormiam, 
Dar acum de când te ştiii. 

„Pui capu pe căpătâiii: 
5 Şi la. tin” gândesc întât; 
“Pu: capu pe pernidră 
Şi gândesc la Marioră, 
La MariGra peste vale | 

Că-i frumoâsă, bat-o, Dâmne,. | 
10 Dar nici neica nu-l urit * 

Cit frumos “afurisit ! 
Pui capu pe periniţă - - - 

"Şi gândesc la tin' Anuță, 
La Anuţa de pe deal 

15 Care parcă "mi da alean! 

VALVAE LUMEA DE NOL 

" Audita de Chr. N. Ţapu, de la Constantin Dobre din Govora—Vâlcea: 

Fie verde foi de foi, 
Vâlvâte lumea. de noi: 
Că ne iubim amândoi. 
Lasă |umea vâlvâiască. 

5 Numa nefca:să'mi trăiască To Pe pofta -inimei mele.— 

- La neveste să'm! lubescă ; 
La neveste tinerele, 
Ţi-e drag să te plimbi cuele, -- 
"Prin grădini cu floricele 

16
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„FOAIE VERDE SALCIOARA 
  

Audita de Chr. N. Ţapu, de la I6n Bondoc-Bobu—Gorj. 

Foie verde sălcidră, Fole verde. colelie , , Măi Mario, Maridră, - 15 D'aolică, măi Mărie, . Ta-ţi bobocii de la mâră SI Câte mi-ai. făcut tu mie Că vin porcii şi-i omâră. . Să te trag la Primărie , 5 —Mânca ţi-ar lupii. porcii, i “Să spul tu,.să spui Şi eul; Că "mi prăpădiră bobocii! . _ Tu nevastă, eii flăcăi, „F6le verde de stejar „20 Să vedem cut şade ră, Să dai jalbă la jandari, Tu nevastă cu bărbat, Şi să 'mi chem un comisar, - î E voinicel neinsurat, IO Să'ţi încheie procest verbal, „Nici mustața nu mi-a dat; Că mi-a fost bobocii mari | „Tu cu copilaşu "n braţe, Să I plăteşti c'un icusar, „25 Eă cu mustaţa nedată! M& judec cu tine un an. 

" MARIUŢO MARIOARA - 
- . A (VARIANTA) 

  

Culsca de 1. Ionescu, de la l6n Ştefan Udrescu, Bogaţi— Dîmboviţa. 

Foie verde sălcidră,. 
Mariuţo! Maricră, a 
la-ţi bobocii de la m6ră, : "15 Că vin porcii şi-i omâră.-— 

5 —Mânca mi ţi-ar lupii porcii 
Că mi-a omorit bobociţ |: 
l'6ie verde fot lipan, 

— Frundă verde salcioră, 
Ce-ai în gură, Marioră ? 
— Mărgărit -şi lămâioră - 
Ş o sămînță sălcidră, . 
— Dă'mi şi mie, Marioră . 
O săminţă sălcidră, - - 
Să'o samăn la primă-vară, Am să-ți fac procest verbal -:20 Să ne umbrescă la vară, Să te dată 'la Trebunal, .. - Dă'mi şi mie lămăidră . 10 Că mi-a fost bobocii mari, Că dragostea mă ombră ; - . Să-I plăteşti c'un icuşar .D ă-mi şi mie mărgărit -.. Şi c“un pol imperial. | „Ca să'mi treacă de urit! 

> 2
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„NAM GANDIT, NAM SOCOTIT 
  

Augita de Chr. N. Papu, de la I6n Toma Todea; din Saliștea-— Transilvania, 

„Verde frundă rug. palit, * 10 Că dear fi frunqdă pin fagi 
- N'am gândit n'am. socotit : Câte mândruţe mi-s dragi ; 
Dorul o avea sfirşit .. - "Si nui Yarbă pe pămînt” 
Şi dragostea despărţit ?. ă Câte mândre mi-am iubit | 

5 Verde “frundă “şi-o lalea, | -,,Că'mi Yubiam diua câte dece. 
Cam lăsat la mârtea mea 15 Si” noptea - două- -spre- dece 
Să'mi iscălesză mândra, o Tot mi-i frică: că: m'o "'ntrece 
Să fii cu tronul iscălit . | Dăr Oltul dacă ol trece : 
Că's- nesătul de Iubit. a -.  “Offubi vre-o şelspre- gece ! . i 

FOAIE VERDE SAMULASTRA Da 

Augita de Chr. N. Tapu, « de la Ghiţa Schi opu, “din R Valcea. 

A se confrunta cu textul variantel «Frunda. teiului» pag. 204, din colecţia d-nei 
| E. “Sevastos. | 

Role verde samiulastra. a | Şi codiţa lungă. 
„dor de dimincţă,. . Da „— Hal, tetule,- hal, 
„Pe râu pe: ceţă, - Cum o să te. tar, | 

- Bate mi se bate.: EN -15 Cu-o bardă tătosă . 
- 5-Ce-frundă se bate? i «Cu pulca frumosă b—  -: 

Frunda tetului i Să -mi-te- duc acasă 
„Şi cu a plopului: - Să 'mi-te fac-d'o masă, 

Dar de ce se bate? . e " Mândră îşi frumosă, 
-- Se:bate. că-i pasă, "320 Pentru puicuţa d'acasă ; 

10 Că e frundă desă _- .. » Să'mi gătească de mâncare, 
Şi. fola rătundă . Pa “Guriţă “de sărutare !
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FRUNDA VERDE DE-O LAPTUCA | 

Audita de Chr. N. Tapu, din com. Rncurelu—Mehedinţi. - - 

_-  Frundă verde de lăptucă, * Şi Iar verde trei sarmale, ' La luncă, puică, la luncă N „La- vale, puică, la vale Să” tat rischitor. şi furcă. Io Ca făcut fasulea flore: La mijlocu lunculicii - | Și mazărea păstăyore. 5 Să.daf datoria furcii ; „- Hai puică. să hărnicim Şi la capu dealului 13 Şi-amândot să ne fubim! Plata rîschitorului ! | | | = 

  

„FOAIE VERDE SALBA MOALE 

  

Auţiti de Chr. N Ţapu, dz ia Stincu Ion Cucueţi.—Teleorman. 
A se vedea o variantă de 10 versuri, No. 103 din colcţia d-lui Vulpian, pag. 47 

Foie verde salbă mele Uite, dadă, n'am murit - Căci nu mă lovia d'o bolă * Şi am trăit de te-am tubit Când dormiam la puica ?n polă_ N'am murit cât am fost mic Cu capul pă peribră, . 7 - 15 Dar acum că sint voinic? 5 Cu mâna.la ţiţişeră,. .. |. Demi dă fetiţele ori, „Cu gura la bărbidră.. . -.. , Nevestile brățişori . - F6le verde şi-un lipan, . Şi ştiă calul să] înching Dar de ce eă nu muriam, Și puşculița so ung Când veniam de te iubiam „„„.20 Şi săbidra so 'ncing - 10 Din Vlăşcuţa 'n Telsorman - Şi pe pulcă s'o mângâi, Numai singurel pe cal?. 

  

„CATE GAROAFE AM IUBIT - 

  

Audita de Chr. N. Tapu, de la Stancu In-Cucueștr— Teleorman 
- “EF6le verde bob năut, 5 Nu. mă 'ndur.s'o oropsesc ! Câte garofe am iubit - O. iai de mi-o suflu ?n vânt „Pe tote le-am oropsit ! .. _Ea se. sădeşte ?n Pământ, - Dar am p'asta d'o tubesc DE 8 MB strigă să mi-o seruți 

———————_——
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FOAIE VERDE TREI COSTEI 
  

Audita Chr. N. Ţapv, de la Ioan din Cucueii-— Teleorman. 

Fie verde trei costei, 
A ieşit un obiceli.. 
Să nu se pârte cercel 
Numai negri zulufei. 

'5 Cu panglice pintre ei. 
“Pentru zulufu din frunte - 

Trecul gârla făr' de punte,. - 
La Didiţa mea din luncă. 

” Fâie verde bob şi linte, 
"10 Aolică, Dâmne sfinte, - 

Scote-mi pe Dida "nainte, 
Să'mi vorbiască, - ..- 
Să-i vorbesc, ” 
Să'mi spule und” s'o găese - 

-15: Colea ?n bălării 
Unde ne 'ubeam întâi. 
Uitte dealu, uit'te via . 

- Unde iubiam pe Măria ;. - 
Uite şi tăvălitura 

N - 

.20 Unde: mi da: Măria gura. 
Uit'te tufa curățată, 

-Unde ne Yubta m. odată; 
Uit'te şi. Părugenu - 

„Unde priponem cu „calu. 
25 Puneam pe murgu n pripon 

Săriam la puica ?n pridvor 
- Mi-o _sărutam hbinişor 
Nu m& simţia puf-de om. 
Dar acuma că iubii, 

“30 DE Tubii învăpătat 
De m& dovedi un sat. 
F6ie verde solz de peşte, 
la vedi lumea cum tubeşte 
Şi nu se mai dovedeşte. 

35 Dar eu iubii într'o seră 
Şi mă& dovedi o ţară, 
Dar să Â fubit mai mult 

| 38 Că m'aşi fi facut pâmint | 

VARA, VARA 

Audită de Chr. N, Țapui de: la. ln: Preuteșcscu- Novaci Gori. 

Vară, vară primă- -vară,, 
la zapada di p'afară, . 
Di pe dos şi di pe taţi 
Să resuie florile, - 

5 Să umple costiţele 
“Şi tte vălcelile, - 
Să le- adune fetele, 

Să: Ie facă chiticele, 
Să le „pule pin “mărgele, | 

-10 Pe:voia inimi mele. . 
S'adune şi mândra mea . 
Să le dea la:neicuţa; .. 
Că e neicuţa dorit 

“14 De viorele de crâng!.



254. DRAGOSTE 

  

- COLEA'N VALE IN POTICELE 

Audită de Chr. N. Tapu de la Ion Bondoc, Bobu—Bojogeni —Gorj, 

„ Colea ?n vale în poticele, "V&dui ochii negrişori . „ “Putredesc ochi şi sprincene! “10 Fă-mil nelcă vindători . -„„ De n'ar fi ochi şi sprincene - “Că şi neica-i negustor. - : N'ar mai. fi păcate.rele ; . . ..:. De ochi negri negrişori! 
„5 Ochif şi sprincenile. Pa ?.. . — Verde frundă trei: smicele | Alea fac: dragostile. Sa -. Nu.mi-s ochii de vândare.. | „Verde frungă de bujor „ 15"Şi mi s'ochiY de schimbare ..  M&-ultaf pintre stohori .. -"Ți-l dăruesc: dumitale ! 

_ 

- “MARIO CE MI-AI FACUT . 

  

Augita de Chr. N. Tapu, de la lon Bondoc, Bobu. Gorj. i 

„F6le verde mărgărit, :'.-  . Facă ghete de iubit: Mario, ce mi-ai făcut, , - „10 Fir'ar cias alimănit | Mario, nu te mat uit, - „ Când m'apucar 'de iubit “Pe-vara care a trecut - „. Mat bine să fi murit „Trei perechi de ghete am rupt Cala m'a înbătrânit. | Pentru-un pustiu-de iubit, »-- Iubitu mi-a scos barba, Tot suind şi coborând. . - „15: Şi. dragostea 'mustaţa! „Cu trei cismari am vorbit - 

  

AȘA "MI VINE UNE-ORI i . 

  

„. Audita de Chr, N. Tapu, de- la IG Michar—Bucureşti, 

i s 

. F6le Verde de mohor, i: „Cu puica să mă 'ntâlnese Aşa mi vine une or “Dou& vorbe să-i vorbesc; ” . . „Să beat otravă: să mor. . -.: : 10 Că am să. mă. prăpădesc |. "Fole verde.măr domnesc "2 “Rabdă inimă şitaci, Stai în drum şi m& gândesc, - Ca pâmântu care-l calci. - La ce să mă otrăvesc 9 „De le faci de nu le fact _: - - Mat am dile să trăiesc 14 Eu văd bine că le tragil 

—————————
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FOAIE VERDE SALBA MOALE | 
  

Audita de Chr. N. Țapu de la Stancu I6n, din Cucneţi— Teleorman. 

Fole verde salbă 'mâle,. : „10 Să-ţi ie! astă= di şi mâine : 
Intr'o di de sărbătore, - - Pân” la. patru deci de dile, 
Scoboram din deal de vale „Că nu“mai daă pe la tine. 
Cu vînătu de zabale. — ME mir ce pămînt te ţine 
ME 'ntâlnii cu puica n cale. De nu mai! dai pe la mine? 
Şi într'o scară mă lăsat, . . 15 — Mă ţine pămînt uscat 
De zulufi o apuca, E Nu pociă veni nechemat; 
Şi ?n guriţă-o sărutat. —  . 2 ME ţine pămiînt cu farbă”. 
„— Serută-mă, neică, bine, „Nu. pociii veni făr' de trebă, 

NU ŞTIU CE PAMINT TE- ŢINE 

(VARIANTA) 

  

Aita de Chr. N. Tapu, de la p. Brezuleseu--Novasr.. 

— Folie verde mărăcine, Sai o 15, Cu bărbatu să fac patru 
Nu ştiii ce pămint te ţine. Bată-l, Dâmne, fermecatu! . - 
De nu mai dai pe la mine ?. - „7. Nici nu vede, nici maude . 
—ME ţine pămint. cu iarbă . „„„. Parcă e pe altă lume.— 
Nu pot veni fără trebă! - - . Sint lăsată 'n voia mea 
ME ţine o palmă de loc: 20 Ca să iubesc, nu geaba. 
Nu pot veni la soroc!_ :  . -.. : Sint nevastă cu credință.. 
ME ţine pămint uscat „Trimit bărbatu 'n pivniţă 
Nu pot veni nechemat, „Și ei beată şi ospătesc 
Că 'mi-e frică de bărbat ! Ie -Cu amanţii, ce'i iubesc. 

» —Dar bărbatu, ce gândeşti, - 25 Aşa fac, -aşa trălesc 

„Ştie că tu:-măE Yubeşti? .. aa "Şi pe tine te iubesc: 
„—De cât tine mai-am dor - Dacă: “i place, spune, bine, 

Şi cu tine să fac, trei, Că mai sunt voinici. ca tiriz! 

îi
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"ASTA-I VIA, ASTA-I VIȚA 

  

Augita de Chr. N. Ţapu de la Anghel Cambrea, din Sacelu--Gori, 

Astai via, “astă-ă viţa | “5 Unde -priponeam noy calu Unde mă Yubiam cu Ghiţa, - Și beam vinu cu borcanu. Şi beam vinu cu :ploschiţa. Eu te beaii vine, de bun, Uivte via uite deal „ S Tu mă faci şi: mai i nebun. 

DIN roBituL MEU CEL MULT 
  

 Audita de Chr. N, Tapu, « de la I&n Cazacu din Ștefaneşti—Gorj. 
A se vedea varianta prescurtata. «Frunduliţa mărgărita,. pag: 132 din . colecţia «Cântece Moldoveneşti». a d-nef.E. Sevastos, . 

Din Yubitul meiă cel mult Nu şti cine s'a găsit . Ajunsei . ca să mă? mprumut „TO De' mi-a făcut de urit, La cine 'n'am socotit, Cine. şi-ar face pomană N'am gândit, n'am socotit „>...“ Să ne "'ndrăgostiască Yară, 5 C'v avea dorul sfîrşit “aş da munca dintro vară, Și dragostile mâhnit. a laş da şi o mie de lei Ce dragoste aveam noy, frate? * * 15 Să ne mpreune pamendoi | Gândeam mârte ne-o desparte. 

  

PUIGA D DIN PRICINA TA 

  

Audita: de Chr; N. Tan de la Ion Cazacu, Ștefanești--Gori î. 

Puică din pricina ta, SE 5. Singur mi:am făcuvo ei, MY-am cădut la bolă | grea - i Singurul cu mâna mea, Şi astă bolă de-o zac ei, . : - Că într-a plăcut dragostea Nu-e de la D-deă, î 8 Din. dala copilărea.—| .
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FOAIE VERDE-TREI SMICELE . 
  >. ze 

Audită de Chr. N. Țapu, de la Constantin Prună, lautar, din Pesiesagi oreus, -- Gorj. 

Folie verde trej smicele, 
Peste vârful casei mele” 
Trece un pâlc de rândunele; 
Nu e pâlc de rândunele 

LA CE, DOAMNE, 
  

ae 

5 Ci sînt inândruțele” inele, 
Care m'am-fubit cu ele 
Din tinereţele mele! 

NU MUREAM 

Audita de Chr. N. Țapu de lu Dumitru Constantin Prună, din Pesteana-de-sus—Gorj. 

Foie verde de lipan, 
La ce, Dâmne, nu muriam 
Când cu mândra me Yubiam ? 
Și mă Yubiam pe zăvui 

5 Cânta cucu lângă noi, 
Să fi murit amândoi.— 
Fote verde de lipan, 

De ştiam, mândro, ştiam, 
Nu ne mai amurezam 

„10 Şi şedeam tot cum eram: 
Că mai bine petreceam, 
De. ştiam că n'o să fie,. 

-- Pentru noi statornicie 
I4 Nar mai fi nici o mânie! 

HAMORULE - HAMURAŞ _ 
pan 

Teleorman. 
- Audita de Chr. N. Tapu, din gura Jautarului Costea Gheorghe, din Sâceni— 

A se vedea. varianta prescurtată «Amorul» pag 314 din colecţia d-lui G. Dem. 
„Teodorescu. 

Fâie verde mărăcine, 
Hamorule, ce al cu mine? 
Nu fac nici o stricăciune 
Numai dragoste pe lume. 

5 Flore verde arţăraş 
Hamurule, hamuraş, 
Vedea-te-aş călugăraş 
La mânăstirea din laş, 

Ă Cu mâinele pe psaltire 
10 Cu ochii după copile; 

  

Cu mâinele pe ferestre 
Cu ochii după neveste ; 
Cu mâtnele pe icâne 
Cu ochii după cucone. 

15 Fâle verde de alună, 
_Hamorul când se 'mpreună, 
Par'că beai vutcă d'a bună, 
Hamurul când se desparte, 

19 Par'că beai pahar de morte! 

17
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PASARE PRIVICATORE 

(VARIANTA) 

  

Audită de Chr. N. "Țapu, de la Costica Ionescu din Bucuresct. 

Pasere privicătâre, IO Să te ved la mânăstire, Ce cânţi nâptea pe r&câre? La mânăstirea din laş Ce tot cânți şi ciripeşti, Cu mâinele pe psaltire, De hamor te jelueşti, | Cu ochii după copile; 5 De hamorul te tiran Cu mâinele pe icâne, Şi la inimă duşman 2— 15 Cu ochii după cucâne ; Hamorule, hamuraş Cu mâinele pe ferestre Vedea-te-aş călugăraş Cu ochii după neveste. Până *n patru-deci de dile,. 

  

+ 

MANDRUȚA NEICHII D'ODATA 

  

G Audită de Chr. N. Țapu de la lăutarul Dumitru Baranca, din Pestena de Sus= — Gorjii. . , ” 

Frunduliță grâii de baltă 5 De n'am stătut nâptea t6tă 

  

Mândruţa neichii d'odată Am şeduto jumătate la dă'mi mâna şi mă iartă Cot fi fost într'altă parte | Că ţi-oi fi greşit odată a 

MARGARITARUL 

  

Audit de Chr. N, Tapu, de la l4utarul P, Brândușianu, Costesci— Vâlcea. 
Foie verde leuşten Trec la târg la Ialomiţă Pe deal pe la Vicşoren Să'si c , iță . Mi-a 'nflorit mărgăritaru, Strâmtă meta A o rochiță Mărgăritar înflorit IO Larcă 'n pă Ă , , n p6le 5 Cine mi te-a ciumpăvit ? ” Croit îţi 1 Fetele trecând la târg, - roită pe fițigore! +
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FOAIE VERDE FOL DE MURE 
  

Audita de Chr. N, Tapu de la Costea Gheorghe- Saceni, Teleorman, 

A se vedea varianta în «Dorul» ediţia 1896. 

Fote verde foi de mure. Măcar fie şi 'n zahar 
Pe supt plai, pe supt pădure, 20 Trupul miei e tot amar! 
Trec fetiţele la mure . Verde, verde de spanac, 
Şi băeţii lu alune, Vine anul de când zac, 

5 Fire verde fot de mure, Mi-a crescut iarba la cap, 
Pe supt pole de pădure, „Că n'am pe nimeni cu druu 
Se duce-o femeie în lume. 25 Să'mi puie mâna la cap 
-Cu prunculeţu pe mână, Să mă 'ntrebe de ce zac 
Gonită de o s&ptămănă, De ce zac, de ce bolesc, 

10 Flâre verde matostat, - Şi cu dile mă topesc, 
Cu pruncu ne botezat. Las'mi zac şi să'mi bolesc, 
Oropsită de bărbat „30 Ca ceara să mă topesc 
Şi gonită de amant Ca ceara de lumînare 
Ne-scăldat ne-botedat ! - Când o bate vânt de vară 

15 Fl6re verde de măr dulce, ! Şi cură ceara la vale 
Prunca plânge, măsa' i dice: Şi remâne feştila 
— Taci cn maica nu mai plinge 35 Rei .ml-a secat inima! 
Că te scald în lapte dulce! 

7 

RESAI LUNA, RESAI SORE 
  

Audită de Chr. N, Ţapu, de la Costică Ionescu din Şelari, Bucureşti. 

RăsaY lună, r&sai sore, Sa măniat Dumnedeii; 
Ră&sai lung, mai de vreme . 10 Nici nu ninge, nici nu pluă 
La puicuţa 'ntre sprăncene ; ; _Nici din cer nu cade 16u8 
RăsăY, lună. ma! în nor Şi totă n6ptea mă .bat 

5 La puicuţa ? n pridvor : Ca un peşte pe uscat, 
Că sunt prăpădit de dor, | Şi t6tă noptea mă torc 

Tot umblănd după hamor ! 15 Ca un peştişor pe foc! 
Că de dorul teii şi-al meii
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PRINTRE MUNȚI, PRINTRE PADURE 

Audita de Chr. N. Țapu, de la Oie lautarul, Dioşti — Romanați. * 

Vedi varianta de mai sus «Fole verde for de mure», pag. 259. 

Frunduliţă trei masline 
- Printre munţi, printre pădure, 

Trec fetiţele la mure, 
Nevestele la alune, 

5 Cu coşuleţe pe mână; 
Şi băieţii la nuiele. 
Să facă hamor cu ele. 
Frunduliţă trei granate, 

“Pe supt munţii, pe supt cetate 
IO Trec fetiţele la lapte, 

Cu 6lele îmbăierate 
Cum una şi alţa de'nalte, 
Cu fredura la o parte 
Inima'n neica se bate, . : 

"15 Pe supt pole 'de pădure 

————————— 

Se duce-o femeie ?n lume 
Cu prunculeţu pe mână, 
Ne'nfâşat, ne botezat | 
Și'mi uwblă din sat în sat, 

20 Oropsită de bărbat 
Pruncu 'mi plănge 
Mă-sa % dice : 
— Taci cu mama nu ma! plânge 
Pân'om suit în deal la cruce, 

25 Să te scald în lapte dulce. 
Dar pruncul ce'mi grăia ? 
Așa mic cum se afia? 
— Maică fie şi zahar- 

29 Trupul mieii tot este amar! 

„IOANA A DRACUI IEŞTI 

Audita de Chr, N. Țapu, de la Costea Gheorghe, din Saceni-— Teleorman. 

— Lele IOnă a dracui eşti | 
De ce focu nu Yubeşti ? 
Ori cu pismă să'my trăeşti 9 
Lasă'mi pisma la pămint 

"5 Şi te ap:că de 'tubit 
Pe cum ştiat de de mult, 
Verde, verde matostat, 
Spune'mi, Ionă, adevărat, 
Spune'mi drept, că nu te bat, 10 Lele, cin' te-a sărutat, - 

"Cât am foşt înconcetrat ? 
Căci v&d obrazu muşcat 
Parcă e matricolat, 
Matricolu de soldat 

„15 La inimă m'a secat | 
Foie verde bob are, 
M'a sărutat vărul teă 
Şi are şi umbletul tei 
Şi cântă cântecul teii 

20 Mi-a trecut de dorul teă!
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PE DEALUL LUI VICŞOREANU 
  

Audit de Chr. N. Ţapu, de la lautarul Costea Gheorghe, din Săcent —Teleorman 

Foie: verde de lipan, ă Trecând Vinerea la târg; 
Pe dealul lui Vicşorenu, ă Şi dorobanţi de la schimb, 
La hanu lui Grigorenu, Flăcăi la cosă mergând 
Pădurea din capu dealu, 15 Şi babe la spovedit; 

5 Lastaru lu Scrioştenu, - Dorobanţi la schimb trecând, 
Mi-a "'nflorit mărgăritaru, Dorobanţi dorobănţeşti, 
Mărgărit verde "nflorit Câciulari căclulăneşti, 
Şi pe pâle 'mbobocit | „ Imbrăcaţi în haine domneşti, 
Spune'mi cin'te-a ciumpăvit 2 „20 Trec de rând la Bucureşii, 

10 — Fete mari de la prăşit, Ducend banii ostăseşii, 
Neveste de la iubit, 

PE DEALUL LUI SAPUNARU. 
(VARIANTA) 
  

Audita de Chr. N. Țapu, de la Ilie Constantinescu—Dioşti. 

Pe dealu lui Săpunaru Ş 5 —Fete mari trecând la terg 
Mi-a "nflorit mărgăritarul, Călăraşi trecend de r&nd, 
Mărgăritar 'nfiorit - | Trec de rând la Bucureşti, 
Cine mi te-a ciumpăgit? Să 'mi ducă banii domneşti. 

- AM IBOMNICA LA GORJ 

  

- Audita de Chr. N. Ţapu de la P. Brânduşianu, Costescl— Vâlcea. 

Fâie verde fot de boz, . . Să vede ţița pin ea, 
S'am ibomnică la Gorj; Roşie ca vişina, - 
Fie verde şi-o lalea, _ Gurguiată ca para, - Ă 
Aşa 'naltă supțirea, 10 :N'aş mai bea, n'aş ma! mânca, 

5 Cu cămaşa fir betea, De trei ori te-aş s&ruta, 
Cusută cu igliţa, - a __Că ţi-e dulce guriţa !
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CE-AM IUBIT NU SE MAI VEDE 
  

Audita de Chr. N. Țapu, de la Costică Ionescu, din Şelari, Bucureşti. 

A se vedea variantă, <Verde, verde», pag. 304 din Colecţia d-lui G. D. Teo- dorescu. . : 

Verde, verde şi iar verde, 
Ce-am iubit nu se mai vede 
Nici pe câmp. nici pe livede 
Nici pe cositura verde. 

5 Cătat iarba fir cu fir 

Şi găsii d'un trandafir; 
Trandafir cu trei boboci 
Te-aş iubi, dragă. nu pocii; 
Trandafir cu f6ia lată 

IO Pentru tine, dragă fată! 

LELIŢO, SAFTIŢO 
  

Augită de Chr. N. Țapu, de la Costică Ionescu, din Şelari— Bucureşti. 

rescu. 

— Leliţă Săftiţo, 
— Audi, neiculiţă 
— Dar dacă audi, 
De ce nu'mr' respundr? 

5 Căci e mult d'aseară. 
De când stai p'afară, 
Vremea 'm! vremuyeşte : 
Cămaşa 'mi răceşte, 
Straşiră 'm! pică . 

10 Giubeluşa 'mi strică. 
Nu mi-e de giubea 
Ca de' fermenea;. 
Nici de fermenea 
Ca de găitan, 

A se vedea varianta «Leliţă Saftiţa», pag.- 313, din colecţ. d-lui G. D. Teodo- 

15 C'am muncit d'un an. 
—Nu pociti, neică, acum 
Căci mi-e omu "n cas, 
E lungit în pat 
Ca un blestemat! 

20 Du-te, neică, du-te 
La locu ştiut, 
Und' ţi-am aşternut 
Ismă, calonfir 
Şi cu trandafir. 

25 Plăpămisra ta 
Pieptişorul miei, 
Perni6ra ta, 

28 Mâna drept” a mea!
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FOIE VERDE ABANOS 
  

Audita de Chr. N. Ţapu, de la P. Brânduşianu, Costegti— Vâlcea. 

F6ie verde abanos, 
S'ai, lele, pe vale ?n jos 
Să găsim un loc frumos, 
Să şedem amândoi jos, 

5 Tu să numeri stelele 
Şi eti floricelele !— 

TARE'MI PLACE A ME PLIMBA 

  

Audita de Chr. N. Țapu, de la Costică Ionescu, din Şelari—Bucureşti. 

Tare 'mi place a mă plimba Şi tu dormi, dormir'at mortă, 
Prin mahala, | Şi julica ta m latră. 
Cu basmaua cu stafide şi năut, __ Dacă vădui şi vEdul, 

Cu stafide cu năut, -.. „10 Pusei şapca căpătâi, 

__5 Să” dau putcii de urit.. Cu giubeaua mă 'nvălii, 
Totă n6ptea bat la portă . Of, Tano, ieşi afară de me vedi. 

“SALCIOARA PRESADITA 
  

Audita de Chr. N. Țapu de la lautarul Ion Cazacu, din Bobu—Gorj. 

F6le verde. sălcidră, | Nici de maica. horopsită, 

Sălcidră presădită, | Dor de matale dorită! 

Puica neichi cea dorită, „10 — Dacă eşti a mea iubită, 

Ce eşti. tristă şi măhnită, „_Pleacă-te şi mă& sărută, 

5 Ori eşti de tat-tăi bătută | Dacă n'a! fost mulțumită 

Şi de mă-ta horopsită ? D'a mea dragoste cinstită ! 

— Nu sînt de țaica bătută,
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FIRICEL DE IARBA NEGRA 
  

Audita de Chr. N. Ţapu, de la Costica lonescu, din Şelari—Bucuresci. 

A se vedea variantele «Firicel de iarba negră», pag. 308 din colecţia d-lui G. Dem. Teodorescu. - 

- Firicel de iarbă negră, D%o lună şi-o săptămână, 
Dragă, dragă şi Yar dragă, | ___ D'o mână şi d'un picior. 
Cine mă vede mă "'ntrebă „ — A la ţaţa, sto spăl ei, 
De ce port cămaşa ncgră ?. 10 Cu săpun din sînul mei 5 Las s”o port c'aşa mi-e dragă, „Și cu apă din Buz&ă, "Căci mi-e nevasta bolnavă, Dragă, dragă şi far dragă! 

“DE CE PORŢI CAMAŞA NEGRA 
(VARIANTA) 

  

Audită de Chr. N. Țapu de la Stancea St. Ungureanu, Diosti—Romanaţi. 

„Dragă, dragă, şi ar dragă, N'a spălat rufe d'o lună. De ce porţi cămaşa nâgră? - — Ad la ţaica, s'o spăl et, — Las's'o port c'aşa mi-e drag, Cu apă din aleştei, Că mi-e nevasta bolnavă ; | 10 Cu lemne de la Buztă, 5 Nu mi-e bolnavă de bâlă, ! Cu săpun din sînul mei, . „Ci mi-e bolnavă d'o mână, * Dragă, dragă, şi iar dragă. 

FOIE VERDE BOB DE LINȚE 

  

Audita de Chr. N, 'TȚapu, de la Costea Gheorghe, din Saceni—Telcorman. 

Foie verde bob de linte, 
Bată-te focu de minte, 
Că nu te-aveam mai nainte! 
Când aveam parale multe, 

-5' Aveam poli şi "galbeni mari, 
De-i dam pe. la fete mari ; 

„Aveam poli şi firârici, 
De” dam pe la fete mici ; 
Aveam poli şi mahmudele, 

10 De dam la mândrele mele, 
De mă tubiam cu ele! 

DN
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FOIE VERDE BOB DE LINTE 
(vanzanra) 

Audita de Chr. N. Tapv, de la Novaci—Gorj. 

Folie verde bob de linte, 5 Numai poli ŞI icusari 
Fire-ai a dracu de minte | Și când dam la fete mari, 
De ce nu fuşi mai: "nainte, Fete mari şi lăutari ! 
Când aveam parale multe ? | 

FA-ME, DOMNE, CE MOI FACE 
  

Audita de Chr. N. Țapu, de la lăutarul Gheorghe Costea, din Sacent-Teleorman. 

Flore verde trei granate, - Folie verde de spanac 
- Fă- -me, Domne, ce mol face, - Ri mai dice trei spanace, 
Fă-mă un puli de bodârlăii, Fă-mă, Dâmne, ce m'ol face, 
La Şegarcea la aleşteii, 15 Fă- mă râta stelilor, ” 

5 Să brind peşte şi şalău ; ; In drumul Cralovencilor 
Peştele să'l mănânc ei, - Si mtral Piteştencilor. 
Că-i lăsat de Dumnedeii. Să'mi aleg d'o Piteştencă, 

- Salăul să!l fac batoc, . Care mi-o fi mie dragă. 
Să mi-l trimeţ într'un loc, 20 Ce fată o fi ma! curată, 

IO La Marița peste Olt, __ Flâre la flăcăi nedată, 
Să mi-o sărut ei cu foc! : „Cu gura nes&rutată ! 

LA CARCIUMA DIN PARLOGE 

Audită de Chr. N. Țapu de la Costea Gheorghe, din Saceni — Teleorman. . 

A se confrunta varianta «Frunda verde trei vizdoce» pag. 243 din colecţia d-nel 
Elena Sevastos. 

F6ie 'verde trei spanace, N'a ştiut. şi maică-mea, 
De la Bucureşti încâce, a _Că venia şi bea şi ea 
La cârciuma din pârloge 10 Şi nu mai remânea grea, 
Mi-este vin de trei sorâce Ca să pârte pe gaica, 

5 Si mi-l vinde trei nemţâice, - Să'şi facă inimă” rea 
Trei nemţoice, trei jidâice, „13 D'un,; voinic ca dumnea- ta! 

Cine bea copil nu face. -
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NU E CEAS NU E MINUT 

  

Audita de Chr. N. 'Țapu, de la lautarul Costea Gheorghe din Saceni-Teleorman 

F6ie verde bob năut, 
Nu e ceas, nu e minut 
Ca să nu fii nă&căjit . - 
Pentr' un puişor dorit; 

5 Nu e di şi nu e ceas 
Ca să nu dai de necaz, 
Pentr'un puişor cu haz. 
F6ie verde de spanac, 
Un lucru care mi-e drag, 

„10 Fie negru, fie alb,. - 
Ei cu lumea ce mă bag? 
Eu fug de urit să scap, 
El me ţine după cap 
Şi mă sărută cu drag. 

15 Fl6re verde mărăcine, , 
De urit m'aş duce ?n lume, 
Dragostea pe loc mă ţine! 

NU MAI E NICI O FERICIRE 

  

Audită de Chr. N, Tapu de la Dumitru Valeanu.—Roșiorii-de-Vede, 

Foie verde trei aglice, 
N'a mal fost nici-o ferice, - 
De neica cu ibomnice, 

"Că el multă grijă duce, 
5 Multă duce, multă are, 
Nare timp când să adormă, 
Să miră cum să se stricore 
Pen” la puicuţa din vale, 
Că e frumsă, bate-o D6mne, 

10 Dar nici eii nu sînt urit, 
" Sint frumos alivănit. : 

Multe fete le-am Yubit, 
Le-am iubit, le-am oropsit; . 
Dar p'asta d'o iubesc 

15 Ei nu pot s'o părăsesc. 
Amendoi să facem târg, 
Nu departe colea *n crâng, 
Două coste 'n plept să”ţi frâng, 

" P'ale Valte tâte ?'n rind. ” 20 Şi mai am să iubesc opt, 
O fată de protopop, 
Să-mi stele inima la loc!
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FOIE VERDE TREI GRANATE 

(VARIANTA) | 

Audita de Chr. N. Ţapu de la lăutarul G, Ştoica, Costeşti— Vâlcea. 

F6ie verde trei granate, Multă grijă, multă are, . 
l-ascultă, iubite frate, Pe unde să se stricore, 
Să-ţi spul patimile tote. Să vie la puica ?n vale, 
Fie verde trei aglici, . 10 Că e frumâsă, bavo Dâmnel 

5 Nu mai e nici o ferice, Nici nelca nu mi-e urit, 
De omul cu ibomnice ; E frumos alimănit ! 

FERICE ŞI IAR FERICE 

(VARIANTA) - 

  

-Culesa de Ilie Constantinescu, de la Niculae Zanescu, com Vladimir Gorj. 

Folie verde trei aglice, 10 Că-i frumosă, bate-o Domne | 
Ferice şi iar ferice Şi mai pune şi zorzâne. 
De o:nul cu ibomnice. “Fâie verde foi de brei, - 
Ferice, dar nu-i ferice, „- la cu zorzonele ei 

5 Săracu, ce grijă duce! | Mă face pe drum de plel. 
_ l'6ie verde trei migdale, .. 15 F6re verde bob năut, 
Multă duce, multă are, Nici neicuţa nu-i urit, 

Cum să facă să se stricore, Da-i frumos alimănit ! 

Să trecă la mândra n vale, 

NU MAI E NICI O FERICE 
(VARIANTA) 

  

IN 

Augita de Chr. N. "Țapu de la Dumitru I6n Bacioiu, din Petresci-de-sus-Gorjii. 

Nu ma! e nici o ferice 5 Pe unde să se strecore, 

De omul cu ibomnice. Să vie la puica ?n vale. 

Că el multă grijă duce. Să vie să mi-o mângâie 

Multă duce, multă are, Şi de dragoste să! spute | 

-
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NU MAI E NICI: O FERICIRE 
i (VARIANTA) 

  

Audita de Chr. N. Țapu de ja lautarul Oie, Dioşti — Romanați. | 

Frunduliță trei. sipici, E frumosă, bat'o Dâmne ! Numai e nici.o ferice,. Frunduliţă bob năut, De omul cu ibomnici, a „Dar nici eă nu sînt urit, Că el multă grijă duce. 15 Sint frumos alimănit. 5 Nici la masă nu mănâncă, Amendoi să facem terg, Nici în pat nu se mai culcă, Nu .departe. colea ?n terg, Cu gândul la ibomnică! - Trei câste din piept să-ţi frâng, lese afară la r&câre i P'ele Palte tot de-arând, Şi cu ochii la privelă, __20 Să te duci acas” plângând, IO Se miră cum să s stricâre, - Una să ţi-o las mai mâle, Penă la Lenuţa ?n vale, - Aci între ţiţișâre ! 

DE AMUREZAT CE. SINT 

Culesă de Ilie Constantinescu, comuna Dioşti, (Romanați). 
A se vedea varianta «Grei mărunt» pag. 319, din colecția d-lur G. D. . Theo- 

dorescu. 
. . 

De amorezat ce sînt, 10 Cine bea rămâne grea ; Nu văd farba pe pămînt, - Apă rece de fântână, “Nică sorele r&sărind, . Cine. bea de dor %-alină. Nici luna pe cer mergând. Bate vântul, tarba-mi creşte, 5 Nu ştii luna pe cer merge, “Dorul țaţii mă topeşte ; Ori pulca la apă-mi trece, 15 Bate vântul, farba-my culcă,. Să'mi aducă apă rece, — . Dorul ţaţii: mă usucă ; Cine bea de dor îi trece. . Bate vântul, farba-my scâlă, Apă rece de ceşmea, Dorul ţaţii mă omâră !
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TA VEDI, DOMNE CE-AM AJUNS 
(VARIANTA) 

  

Culesa de I6n Odor, din Cireşiu-—Prahova, .. 

Verde, verde b6b năut, * Să'mi aducă apă rece ? la vedi, Dâmne, ce-am făcut? Apă rece năstiăpidră „ Am dat dragostea 'mprumut, Şi năsip în batisţidră,, Am gândit să fai mai mult. Să mi-l.pui la inimisră, “5 Verde flâre de năut, '- „15 Să'mi trâcă de foc d'ascră! 
De amorezat ce sint, - Focu meii, când s'o aprinde, Nu văd iarba pe pămint, - | Șepte judeţe nu-l stinge, 
Nici luna pe cer mergând. Nici gârla, nici Dâmboviţa, 
Nu ştiii luna-pe cer merge, - Numa puica cu guriţa 

I0_ Ori pulca la apă trece, 20 Şi Marița cu guriţal 

DE S'AR VINDE IUBITU. 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. 'Țapu de la Ghiţă Şchiopu,— R.-Vâlcea, 

De s'ar vinde Yubitu | Şi-aş cumpăra. dragostea. 
Aş da boii şi plugu . Ca de-amurezat ce sînt, 
Şi-aş cumpăra lubitu; - Nu vEd iarba pe pămint, 
De sar vinde dragostea, | Nici luna pe cer umblând, 

5 Aş da boii şi vaca, „_. 10 Tot la putca mea gândind! 

IN ORAŞ IN CALAFAT 

Augita de Chr. N. Țapu de la Constantin Dobre lautar, din Govora,—Vâlcea, 

Fote verde matostat, a i 5 Ci mi-e neica amorezat: 
In oraş în Calafat „ „ Amusez făcut lulea 
Mi-este un pomişor rotat 3 Cu. nevasta altuia, 
Nu mi-e pomişor rotat
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CAND AM PLECAT LA INSURAT. 

  

- Augita de Chr, N. Țapu de la.Nicolae Ghiţa Stoica, lăutar în Govora,—Vâlcea 

F6ie verde matostat, „Cu al mândri, mele dor ! 
Când am plecat la *nsurat 10 Ducem'aş cu nori! 'n vânt 
Forte r&i m'am îmbătat ; Cu al mândrif mele gând. 
După ce m'am desbătat, Ducem'aş cu stelele, 

5 Parcă nu m'aş fi însurat. Nu-mă& lasă mândrele. 
Rău mi-a părut de junie | Ducemaş cu norii ?n lume Şi fetii de logodie. „15 Cu al mândrii mele nume! 
Duce-m'aş cu vântu'n nori 

FOIE VERDE ŞI O SILIE. 

  

Audita de Chr. N. Țapu de la Constantin Dobre lautaru din Govora,— Vâlcea, 

- FOle verde şi o silie 
“T6tă lumea 'mi dice mie 
Că sînt amureză ţie. . | 
Şi unde naiba să nu fie 

5 D'a n6stră statornicie | , 

  

BATA-L CRUCEA DE HAMOR 

  

Audita de Chr. N, Tapu din gura lăutarului l6n Iepure, din Hurez—Vâlcea. 

Fote verde de mohor, Dar mie nict o dreptate. Bată-l crucea de hamor, : :.- - Nică dreptate, nici noroc De L'aş prinde la isvor, Să fim, puică, la un loc; Ca să'l tai şi să'] omor! La un loc şi-alăturea, 5 Tuturor le făcu parte, 10 Ca doi pui de rândunea |!
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FOIE VERDE BOB NAUT 

  

Audita de Chr. N. Țapu de la I6n Streche, din Polovraci—Gorj. 
A se confrunta mică variantă 

FOie verde bob năut, 
Tote fetele se duc 
Supt umbră de nuc. 
Numai eii nu mă mai. duc 

5 Supt umbră de nuc (bis), 
Căci măicuţa nu mă lasă, 

„= Că-I pădurea. desă (bis); | 
Căci măicuţa nu mă vede, 
Că-Y pădurea verde (bis). 

Io Foie verde matostat, 
Tâte fetele se trag 

„Frunduleana bob năute pag. 56—57 din colecţia (Cântece Moldovenești) a d-ner E. Sevastos. ” 

La umbră de fag (bis); 
Dar măilcuţa nu mă lasă, 
Câ-i pădurea desă (bis). 

15 Tote fetele se trag 
La umbră de fag, 
Numai eii nu mă ma! trag 
La umbră de fag (bis); 
Căci pe mine nu mă lasă 

20 Măicuţa d'acasă, 
Că W-e frică că mă pierde, 

22 Că-i pădurea verde. 

FOIE VERDE MER MUSTOS . 
  

Audita de Christ. N. Țapu de la Costică Ionescu, din Şelari-Bucuresci, 

A se confruntă sfîrşitul variantei <Frunduliţa pui de nuc>, pag. 91-—92 din co- 
lecţia d-nei E. Sevastos. 

F6ie verde m&r mustos, 
De ce n'a lăsat Hristos 
Să ta frumos cu frumos, 
Să trăiască drăgăstos ; 

5 Şi uritu cu urit 
Să trăfască amărit ! 
Fie verde bob areii, 

De ce n'a lăsat D-dei, 
Ce-o lubi să fie al mei ? 

1o Pelin bea, pelin mănânc, 
Sera pe pelin mă culc; 
Dimineţa, când mă scol, 

13 Cu pelin pe ochi mă spăl!
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PENTRU O MANDRA CARE-MI PLACE 
  

Culesă Chr. N. “Tapu, de la lautarul Ion Streche, din Polovraci—Gorj. 

Foie verde trei spanace, 
Pentru-o mândră care'mt place 
Trei dile pătimaş sînt, 
Trei dile şi-o săptămână, 

5 Că t-a fost guriţa bună. 
Foie verde de bujor, 
Bate murgu din picior 
Să pui şaua binişor, 
Să mă duc unde mi-e dor, 

Io La mândruţa din Pribor. 

Foie verde samulastră, . 
De eşti bună şi “Inţeleptă 
Să laşi uşa descuiată 
Și ferestra destupată, 

15 Să vedem cum eşti culcată ? 
. Dacă-i fi culcată bine 
Să mă dati pe lângă tinc; 
Dacă-i fi culcată răi 

19 Să'mi caut cu Dumnedeiă ! 

- _SERUT OCHII ŞI O SPRINCEANA | 
  

Culesa de Chr. N. Tapu, din gura lautarulut Constantin Barlabancea, din Cos- teşti—R.- Vâlcea, 

Fie verde şi-o castană, 
S&rut ochii şi o sprincână 
Şi aluniţa de sub genă 
Puiculiţa mea! , 

5 Şi-al să mal trecem pârleazu 
Să mai sărutăm obrazu, 

- Să ne mal uităm necazu, 
Puiculiţa meal | 
Sărut ochii şi-o 'sprinceană; 

10 Şi alunița de supt geană 
i-al să ma! bem not cu haz, 

Să ne trecă de necaz, 
Putculiţa mea ! 
Fâie verde de livede, 

15 D'ar fi puşca'n farbă verde 
Şi-o companie de fete, 
Puiculița mea! 
Eu să fii locotinent 
Să le comand cu rispet, 

- 20 Puiculiţa mea, , 
Şi-al să mal bem not cu haz, 
Să ne trecă de necaz, 

„Să mal trecem ăl pârleaz 

Să mai sărut ăl obraz, 
25 Puiculiţa mea ! : 

ŞI-am în brazdă patru boi 
Şi mai am în grajd vre o dor 
Puiculiţa mea | 
Of! leliţo, treci pârleazu, 

3u Să ne trecă de necaz.: 
Şi aolică, nene Dincă, 
Geaba ai casa de sticlă 

_Și n'aj, neică, ibomnică | 
„___ Dar ei şed întrun bordeiii, 
35 lubesc diua dou&-trei 

Puiculiţa mea |! 
Potcovesc 'calu cu sfanţu 
Şi trec la Marița şanţu, . 
Puiculiţa mea |! 

40 Potcovesc calu cu rubla 
Şi trec la Marița gârla 
Puiculiţa mea! E 
Of ! lelişdră, treci pârleazu 
Să ma! scrutăm obrazu, 

45 Să ne mai trecă necazu: 
46 Puiculiţa mea |: 
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IONA, DAICA IONA 
- (VARIANTA) 

  

C omunicată de |; Constantinescu (Dioşti). Culesaă de la Calistrat Stoenescu co- 
muna Tirpeziţa' (Dolj). , 

Pupu. ţi ochii şi-o sprincenă 
Şi-aluniţa de supt genă 
Şi negelul din obraz, 
Să fac la duşmani necaz! 

Foie verde bâbă cârnă, 
l6nă, Ionă, daică Ionă, 
Naiba te scâse 'n. potană, 

„Albă ca o buidiană, 
5 Frumosă ca o icână? 

RESAI LUNĂ, RESAI DRAGA. 
  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Gheorghe Stoica, lăutar, Costeşti—Vâlcea.. 

-A se vedea varianta prescurtată „Frundulenă pui de nalba“ pag. 85, din "colec-' 
ţia d-nei Sevastos. . Pe 

— Destă-mi, puică, ce-ai făcut. 
10 Nu mă ţine zalogit,. 

Că nimic nu ţi-am făcut! - 

Fete verde fir şi nalbă, 
Ră&sai lună, r&sai dragă, 
Răsai lună, mai de grabă, 
Să'mi vie puica ?n: ogradă, „u— Nu l-am făcut să-ţi desfac, 

5 -Să vedem cum e cuicată? . "-  'Tt-am făcut că mi-ai fost drag ; 
Să'mi tal Yarba . Nu ţi-am făcut ca să „piei 

i 15 Ți-am făcutca să mă lei |. Să'mi tai nalba, . 
Să'mi daii pulchil să'mi desfacă. 7 

RESAL LUNA MAI DE GRABA 

(VARIANTA) 

  

4 
: Cultsa din T. „ia de la Cristea Cobzaru, de Cur. N, Ţapu 

- Şi- mi dă drumul să mă dăc, de fir de nalbă, Foie verde fir Că ţi-ot da un leii bătut. Răsai lună, mai de grabă, - | 
Să se vadă. prin livadă,. o — Măcar să-mi dai dece lei, 

Să dau puicăi să-mi desfacă. Nu ţi-am făcut eii să piei, 
10-Ş'am făcut ca să mă fel! 5 — Desfă, puică, ce-ai făcut 

  

— 

18
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STAI LUMINA IN OGRADA | 
(VARIANTA) 

  

Culesă de Chr. N. Țapu de la Costea Gheorghe, din Săceni— Teleorman, 

Folie verde foi ca nalba : - Si'mi dă drumul să mă duc Stă! lumină, în ogradă, Nu mă ţine zalogit | Să cosim pelin şi nalbă. -  —N'am făcut să-ţi mai desfac "Verde, verde bob năut, Ți-am făcut că mi-a fost drag ! 5 Desfă-mi, puică, ce-a făcut 

IORGULE, GURA MATALE 
N 

  

w 

Audita de Chr. N. Ţapu de la Nic, Popescu, din Goardiniţa— Mehedinţi. 

Frundă verde trey sarmale, Spălată de o fată mare, "Iorgule, gura matale, .. 10 Uscată la lumînare. Face-un pol şi cinci parale F6ie verde a „bobului, *Şi-o basma de cuişore Pe malul Siretului - 5 Şi una de scorţişore | Paşte calul Iorgului ; * Nam cut da dou&-trey parale . Un fir paşte, dece creşte, Să'mi-aducă pe Iorgu 'n cale 15 lorgu mi se călătoreşte | - Cu cămaşa cusută 'n pâle, - N 
% 

e 

IORGULE GURA MATALE 
(VARIANTA) i 

  

+ 

: Comunicată de Zanescu N, din Vladimir,— Gorj. | 

Fole verde trei sarmale, Paşte calul Iorgului; | Iorgula, gura matale, - Un fir paşte dece'mi creşte Face-un pol, şi trei parale C6ma'n patru se 'mpleteşte ; Şi-o mână de cuişâre „10 Calu paşte şi necheză, "5 ŞI un pumn de scorțişre |! - Iorgu'mi dârme şi'mi ofteză ! Pe malul Oltețului „_ Jacă pe colea la vale
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Imi trece Iorgu călare, PI — “Tu să-mi tai aschia mare 
Cu cămaşa albă ?n pole. S'o pui punte peste mare, 

15 Pe vălcea, pe colea?n vale 20 Să trecă Iorgu călare 
“Tale un om un pleop mare, Cu cămaşa albă'n pole! 
„Fata "X dice 'ngura mare: 

ARDA-TE FOCUL, PADURE ! 

_Augita de Chr. N. Ţapu de la Oie, lautarul, din Dioşti—Romanaţi. 

A se confrunta cu începutul variantei «Frundulena rug de mure>, pag. 94 din 
colecţia E. Sevastos. 

Ardă- te focul, pădure, Cum şi-o pârtă maică-sa 
Să 'se facă drum prin tine, 10 Cu rochiţa de bazea, 
Să mă uit la mânăstire. „  Scurteică de catifea, 
Să'mi v&d cârduri de copile, Ca la ea la nimenea. 

5 Să'mi văd şi copila mea,. , "Cu pantofi d'ei de covor, 
Care m& Yubiam cu ea a Inăuntru gălbiori, 
Din copilăria mea! 15 De ei mor:boieri de dor! 
Să m& uit şi eii la ea, 

. FRUNDA VERDE DE-ALION 

Comunicată de 1. Constantinescu—Dioşti. Culcsa de la Nic. Ionescu, com. „De- 
zești— Vâlcea. 

Frundă verde de-alion, - „-  Nue.lon, nu e nimic, _ 
Pe livedeaua .lui loh - Numai calul priponit ; 
Tâte pasările 'mi. dorm; . . | Ion .s'a dus după iubit. 
Numai una n'are somn 10 Fi-i-ar Yubitul de cap 

5 Şi sb- din pom în pom A Că nu s'a mai săturat! 
* Şi strig pe nume Ion.
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IARA FRUNDA D'ALION 
(VARIANTA) 

  

Audita de Chr. N. Tapu, de la lăutarul Niţă Baranca, din com, Pesteana-de- sus—Gorj. . - 

Iară frunqă d'alion, | Ca plecat după Yubit. La livadea lui Ion | i [i-i-ar jubitu de cap Tote păserile 'mi dorm ; Io Că nu s'a mai săturat, Numai una n'are soma, . Cu iubitu m'a mâncat! 5 Că umblă din pom în pom, M'a mâncat, mânca-l'ar focu, "Intrebând d'anume lon. _13 Că el mi-a stins mie norocu! Nu elon, nu e nimic, 

  

LA LIVEDILE LUI ION 
(VARIANTA) 

NR Comunicată de I[. Constantinescu-Dioşti, de la Ioniţă Gh. Mateiaş din comuna Mieiţa—Dolj. o 
t A 

” E La livedile lui Ion Nu e Ion, nu enimic, Tote pasările „mă dorm, | Fi-l-ar ceasu aturisit Numa una n'are somn, Cui Pa 'nvăţat la fubit ; Şi'mi umblă din pom în pom. - Fi-t-ar tubitu de cap 5 Şimi strigă pe nume Ion. . 10 Nici de cum nu s'a lăsat! 

  

LA LIVADIA LUI ION 
(VARIANTA) 

  

| Audită în Dioşti (Romanați) de Ilie Constantinescu, 
La livadia "lui Ion Nu e lon,n imic 

lui | 
u e nimic, Tâte pasările mi dorm, - lon sa dus: după Yubit ; Numai una n are:somn, - Fi-i-ar tubitu de cap 1 Sboră din pom în pom „9 Cu iubit 'a mâni 5 Şi 'ntrebă unde e lon, ” N ma mâncat |
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FRUMOS CANTA CUCU 'N DEAL 

Culesa de Chr. N. Tapu de la I6n Țugui, lăutar, Romani-— Vâlcea. 

Foie verde de lipan, „ La tot bobul face nod 
l'rumos cântă cucu ?n deal, Ca să fiii de dânsa rob. 
Cu glas ca de căpitan; 10 Să-i mai daii cu ghiocei. | 
Mândra şade pe. măidan Să-i ghicesc ibomnicul ; 

'5 Şi'mi înşiră la mărgean. Cu ghiocu Y-oY mai da, | 
Şi nu ?nşiră cum se'nșiră „ Guriţa i- -0ă săruta, , 
Şi "mi înşiră câte-un bob, 14 Fiu-ar dulce ca şi-a mea. 

FOIE VERDE MAGHIRAN 

(VARIANTA) 

  

" Cutesă de'[. Constantinescu Dioşti de la Nic. Zanescu, com. Vladimir—Gorj. 

Folie verde maghiran, -5 Cum se'nşiră, 
Mândra şade pe măidan „Ci mi ?nşiră câte-un bob, 
Și "mi înşiră la mărgean. Să mă vadă la ea rob! 
Nu'mi înşiră 

CANTA CUCU COLEA N DEAL 
- (VARIANTA) 

  

Culesă de Chr. N, Ţapu de la I6n Mihai, București; 

F6le verde leuştean, Face nodu, 
Cântă cucu colea 'n deal, Să mă vadă ţaţa robu, 
Frumos ca un căpitan;. 10 Dar ce fel de rob să fii? 
Ţaţa "mi suie la dăman ; „ - Numan braţe să mi-o ţii 

-3 Ca să'mi şire la mărgean. Diua să” 'spăl vasele, 
Şi nu 'nşiră cum se 'nşiră, . 13 Noptea să-i moi 6sele! 
La tot bobu
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“STAI INIMIORA PE LOC 

  

Cul&să de Chr. N. Tapu de la lăutarul G. Paicu, Bistriţa—Vâlcea. 

Frunduliţă foi de soc, : 5 Dragostea .nu vrea să ştie 
- Stâi inimioră pe loc, . Să „rupe şi să mânie; 

Să'ţi-pui lacăt la mijloc. Dragostea mea e cu foc, 
" Lacăte să fie o mie, . De nu pot să staii pe loc! 

Lă 

PUICA NEICHII CEA DORITA 

  

Culesă de Chr. N. 'Tapu de la lăutarul Gheorghe Paicu, Bistriţa— Vâlcea. 

Puica neichi cea dorită, | Pentr'un: pustiii de iubit, Mânca-ţi-aşi guriţa friptă ; - Că nu mi Pam legumit. Ochişorii să ţi-i beaii, 10 Lol stetea lot dobendi, După drumuri nu mai staă | Voiii şti cum lor legumi: 5 Cine mă vede pe drum, „Ca gaia puişoru, Toţi m'arată că's nebun. Cum duce ventu pirjotu | Dar nu'mi ştiă că mi-am dorit 

ȚINE-ȚI BARBAȚELU BINE 

  

Culesă de Chr. N. Țapu de la lautarul G. Stoica, Costeşti-—Vâlcea, 

Fole verde mărăcine, C Deschid uşa 1.bag în casă - Ține-ţi bărbăţelu bine, Şi mi-l culc cu capun p6lă Că vine sera la mine Să-i irecă de rebegelă; Şi clocăne la ferestră „10 Căci mi-e puiu ostenit, 5 Şi-afară plouă şi varsă: Alergând după iubit! „EU sînt femeie milosă-
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FRUNDULIȚA DE MER DULCE 

Comunicată de D. Brezulescu—Novaci. 

Frunduliţă de mer dulce, „ȘI când veniam pe la. vor 
Și-aminte să mi-ţi aduci E Si şedem pe pat la voi. 
De-ale nstre vorbe dulci. Si şedem pe pajişte 
Când “eram nişte copii, | Si vorbiam de dragoste ! 
Ne sburăturiem cu glit, 

PRIETINA ŞI VECINA 

(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la lautarul G. Stoica, Costești— Vâlcea. 

Fole verde mărăcine, 5 Cam trăit amândoi bine, 

Prietină şi vecină, Când şedem pe branişte 

La mulţi voinici "făcuşi bine. Şi vorblam de dragoste! 

Fă şi- -acuma pentru mine, 

FOIE VERDE LEUŞTEAN 

  

Culcesă de Chr. N. „Papu d de la lautarul G. Stoica, Costeşti— Vâlcea. 

Folie verde leuştean, 5 Să fai frunda s'o sărut?. “ 

Colea 'n deal întrun piscan Că pen” la anu e mult, 

Mi-a 'nfrundit d'un făgulen. Nu ştii ajung, ori n'ajung 

Cum aş face să mă duc, Să mt-aii frunda s'o strut!
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TRANDAFIR CU DOI BOBOCI 
  

- Culesă de Ch. N. Țapu de la lautărul G. Paicu, Bistriţa.— Vâlcea 

A se confrunta varianta «Numats, pag. 319 din colecţia lui G. Dem. Teodo- 
rescu,. 

Trandafir cu doi boboci, 10 Unii daii cu sutele 
Te-aş iubi şi nu mai poci. De iubesc slutele, 
Frunduliță solz de peşte, - „„. Dar eii dati numai o leiţă,. 

„_ Totă lumea că fubeşte: De iubesc do porumbiţă 
5 Şi nu se mal dovedeşte. Şi mă fac stăpîn pe ţiţă: 

Eu odată că fubii * „15 Pe ţiţe pe boldurele, - i dă loc mă doveaii. Muşcar'ar neica din ele 
ar să fi Yubit mai! des 17. Ca din doi faguri de miere! De mine s'ar fiales! - i 

FOIE VERDE TREI SPANACE 

  

Culesa de Ch, N. Țapu de la lăutarul Constantin Dobre, Hurez— Vâlcea. 

F6ie verde trei spanace, - . ..- 5 Că fa fost guriţa bună. „Pentru mândra care'mi place, . „Tret dile pe drum m'aş duce | Trei dile pe drum aş face, „7 Că f-a fst guriţa dulce! „Trei dile şi-o săptămână 

  

AICI LUBII ME MANANCA 

) Culesa de Ch. N. Ţapu dela I6n: Mihal—Bucureștr 
A se vedea varianta de mai sus <şepte văi şi-o vale adincă> pag. 236. 

Şepte văl şi o vale adâncă . .. 5 Să&'ml vie ibovnica, Aici lupit mă mănâncă | Cu struguri negri! 'n basma. — O lupe, nu m mânca a Pe-urmă tu moi mânca * Pen” n'o resări luna, - Şi pe mine şi pe'ea!
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HO, HO, VALE ADINCA 

| (VARIANTA) e 

  

Comunicată de D. Brezulescu, Novaci—Gorj. . 

Ho, ho, ho, vale adincă,- "g Si-atuncă, lupe, m'oi mânca, 

Aici lupii m& mănîncă. Şi pe mine şi pe ea, 

— Stăi, lupe, nu mE mânca Să ne piară dragostea 

Să vie şi mândra mea, 8 Şi cu ea iubirea | 

  

CATE FETE MI-AM IUBIT 

  

N 

Culesăa de la Gh. Nicolaescu, com. Pietrâsa (Vâlcea) de Ilie Constantinescu. 

„ Câte fete mi-am Yubit | 5 Nu mai pot s'o mai Yubesc, 

Pe tote le-am mulțumit Că sunt în scara de jos 

Cam fost în scara de sus; Mi-a dat cuțitul de os! 

Dar acum pe care o am 

ME .UITAI DIN DEAL IN LUNCA 

- Augita de Chr. N. Țapu de la hora din Novaci.— Gorj. 

5 lar nevasta îl dicea: 

— Mai stat, morte, nu m&lua, 

Că mat am şi ei ce-va! 
ME uita! din deal în luncă 

. Şi vădui o nevestică, ” 

e certa cu moârtea furcă. . 

Fole verde şi-o lalea, 

- -
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FOIE VERDE DE SIPICA 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. Tapu de la Nic. Ionescu, com, Dozeşti (Vâlcea). 

" Foie verde de sipică, 
Ş'apucat pe-un drum de sticlă, 
ME'ntâlnii c'o nevestică, , 
Se certa cu mârtea furcă, 

5 MoOrtea dicea ca s'o ia, 
Dragostile n'o lăsa ! 

ME SUII IN DEAL IN CUCA 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Ilie Constantinescu, Dioşti, (Romanați). 

ME suil în deal în cucă „De supţire ce era, Și me uita peste luncă, . | Se vedea ţița prin ea, V&dui lunca 'nbobocită ” . Se certa cu mortea furcă: Şi-o nevastă primenită, | — Fugi, morte, nu m& lua 5 Într'o cămaşă supțirică, 10 Sunt nevastă tinerea | 

  

FRUNDA VERDE BOB NAUT 

Culesa de Chr. N, TȚapu de la Cristea Popescu, din com, Goardiniţa (Mehedinţi). 

Frundă verde bob năut, Şi-acum zace 'n aşternut Câte-amante mi-am fubit Și trimite să m& duc] Frigurile nu le-a prins ; De m'oi duce, să fiii câine, Numai mândra de demult „Să fiii “câine, şarlă rea, 5 Mi-am rugat'o şi n'a vrut 10 Să-i mătur bătătura ] 

—————————
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"AŞ MURI, DAR NU ACUMA. | 

Audita de Chr. N. Țapu de la Calistrat Stoenescu, com. Tirpeziţa (Dolj). 

Foie verde ca aluna, ! Când era cu tine grea, 

Şi-aş muri, dar nu acuma, De lua apă din ceşmea 

La tâmnă, -când o da bruma . Şi da murgului să bea 

Pe braţe la Catalina. _ 10 Apă de la trei ceşmele, 

5 — Catalino, fată fa, Strecurată prin basmale. 

Fi te-ar fi stârpit mă-ta, 

FOIE VERDE CA ALUNA 
(VARIANTA) a 

  

Comunicată de Ilie Constantinescu-Dioşti, de la Gh. Grămescu, com. Pleniţa (Dolj) 

Fâie verde ca aluna,; i Semănă cu Catalina. 

Şi-aş muri, dar nu acuma E Maria "mi face cu mâna, 

La tomnă, când o da bruma Să mă duc să-i văd grădina, 

Pe braţe la Catalina. _- Grădina cu brebenei 

5 Una lâna şialta Dina | 10 Se plimbă Ina prin ei! 

  

FOIE VERDE CA ALUNA. 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. Țapu.de la Nic. Zanescu, com. Vladimir (Gorj! 

Foje verde ca aluna, Fi te-ar fi stârpit mă-ta, 

Şi-aşi muri, dar nu acuma, Când era cu tine grea. 

la tomnă, când o da bruma, Hai să'mpărțim dragostea, 

Pe Braţe la Catalina. ” 1o Să nu dici mâine, poimâine, 

5 Foie .verde şi o lalea C'a fost mai multă Ja tine 

— Catalino, fată fa, 12 Şi mal puţină la mine!
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MANDRA MANDRULENA MEA. 
“ (VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N, Țapu de lu Iorgu Popescu, com. Goardiniţa-Mehedinţi. | 

Mândră, mândrulena mea, . 10 Recorescă inima mea ! —  Ficte-ar fi stârpit mă-ta, Mândră, mândruleana mea, Când era cu tine grea. , -  De-aş şti, mândro, c'ai pleca, Ştii asară la ceşmea Ți-aş ţine calea?'n şosea, 5 Calu miei apă nu bea, Să'mpărțim dragostea, Tocmai din pricina ta ; 15 Să-nu dici mâine, poimâine Pân'l-oi duce la ceşmea, Ca fost mai multă la mine Să-i dati apă cu vadra 17 Si mai puţină la tine | Strecurată prin basma, | 

„FETIŢO DE NEGUSTOR. 
N 

  

Comunicâtaă de D. Ilie Constantinescu- Dioşti, de la Nic, Ionescu com. Dozeşti (Vâlcea). 
Fie: verde de trei flori, „Fă-ţi grădină -cu pârleaz „Fetiţo de negustor _ IO Şin grădină Cu salba de gălbiori, - Fă-ţi fântână, | De nu te-oy Yubi, să mor! „Că atunci matca mă mână 5 — Să mori, neică, să plesneşti, „De tret oră pe s&ptămână “Pe mine nu m& iubeşti, - „Cu donicioru pe mână, - Că ei sunt cu păzitori I5 Să-i aduc apă de-abună! „Pân'la grădina cu floră |
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SA ŞTIU, „NEICA, CAI PLECA 

(VARIANTA) 

  

Culesa de Ch. N. Ţapu d> la Nic. 1. Popescu, com. Goardiniţa (Mehedinţi). 

Să. ştită, neică, c'al pleca, 
Ți-aş ţine calea'n şosea, 
Să'mpărțim dragostea; . 
Să nu ici mâine, poimâine 

5 Ca fost: mai multă la mine , 
6 Şi mai puţină la tine! Ă 

FOIE VERDE: MATOSTAT 

  

Culcsă de Chr. N. Tapu de la Nicolae Zanescu, din com. Vladimir (Gorj). 

Fâie verde matostat, 
Murgu'mi şade legat 
Cu batista împledicat. 
Fire-ai, neic'afur isit, 

5 Că te-ay pripit la iubit! 

"FOILIŢA PELINIȚA 
(VARIANTA) 

  

De la Calistrat Stoenescu, comuna Tirpeziţa (Dolj) audita de Ilie Constanti- 

nescu, com. Tirpeziţa (Dolj). 
o la tomnă mă mărit 

Foiliţă peliniţă, - 5 Că e mă 

Cani Cucu? n Dâmboviţă, Şi rămâne neiubit Ă 

Să'mi deştepte pe loniţă. Ca nimenia pe pământ, 

Să'l deştepte negreşit, „8 Ca Corbu-ăl călugărit |
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MARIORA DE LA ŢII 
  

Culesa de Chr. N. "Țapu de la Nic. Zanescu, com. Vladimir (Gorj). 

Daolele, mor plesnesc, | — Cucule, măria ta 
Cu mândra nu mă "'ntâlnesc! Venii pân'la dumniata, 

„— Mariră de la Jii Du-te, spune lui Ioniţă 
Cu ţiţele durduliy, . Si IO Să vie să-i daii guriță, 

5 Vin:de dă nechii guriţă, Că “la tâmnă mE mărit 
lubeşte-te cu Ioniţă ] | Şi: rămâne ne fubit |
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VERDE FRUNDA STEJEREL 
  

Audita de Chr. N. Țapu de la Nicolae Cojocaru—Novaci. 

Verde frundqă stejerel, 5 Dar dacă 'mi îmb&trâneşte, 
Cât e omul tinerel, Dorul se călătoreşte, - 
Se ţine dorul de el, „- = 7 Pe alt tînăr mi-l găseştel 
Ca oiţa după miel; 

i 

2 

“FOIE VERDE LAMAIȚA 
  

Comunicată de d-l V. Alexandrescu, şef de tipografie—Bucuresci,— Acestă doină 

—după mărturia d-lui Alexandrescu—se cânta, acum 30 ani, de betrânii Bucurescilor. 

F6te. verde lămâiţă, ___. ':'Pen' e nor, 

Intro verde grădiniţă Căci dacă o senina, 
Şade-o d'albă copiliță, 15 Mai departe te-oi mâna. 

Supt umbră de trandafir | Şi te-abate la cetate, 
5 Pe scaun de calomfir. - De vedi neicuţa ce face? 

Trece-un. voinicel îngrabă, e De Vai găsi viind pe cale, 

Cu suspin mare mi-o ?ntrebă: __ Să” spui că sunt fată mare; 

— Ce eşti fată, sait nevastă, - 20 De Lai găsi adormit, . 

Sai zînă din cer picată? Să-i spul că m'am logodit; 

10 — Nu sunt fată, nici nevastă, lar d'Ei zăbovi mai mult, 

Sunt zînă din cer picată. E Moi găsi negru pământ! 

— Du-te dor, .:
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DORULE DE UNDE VII? 

Audită de Chr. N. “Țapu de la Nicolae Cojocaru, din Novaci — Gorj. 

— Dorule, de unde vii? ” 5 Că mi-a 'nfrundit vre-o doi fagi, 
— Din «ale păduri pustii. Vre-o doi fagi, vre-o doi go- 
— Dar acuma, unde. tragi? o | [runi, 
— Sus la munte la Novaci, Şi vre-o cinci-şese aluni. 

FOIE VERDE MARACINE; 

  

Cultsa de Chr. N. Țapu de la hora din Novaci — Gorj. 
A se vedea o mică variantă No. CCXXXĂVI din colecţia dlui Iarnic şi Bârsan 

pag. 109. - . | ! A 

Foie verde mărăcine, . Cum m'a! păstrat şi pe mine! 
Eu plec, mândro, de la tine „Să mi-l culci. în pat la tine, 
Ofilit şi făr' de fire, 10 Cum m'ai culcat şi pe mine. 
Murgu meii drumu nu ţine, Foie verde şi un dudăii,! 

„5 Ce-oi să mă fac vai de mine?!. Să mi-l culci în :patul -t&ă, 
Dorul mei la tin? rămâne, 13 Unde m'am culcat şi ei! 
Să "mi-l păstrezi, mândro, bine 

+ 

  

AM AVUT INTRO VREME | 

  

Augită de Chr. N, “Țapu de la I6n Cazacu — Ştefâneşti — Gorj. 

5 Amendoi fără noroc. 

Foiliță trei smicele, | | Of, norâce de te-aş prinde, Am avut şi ei intr'o vreme „Ca pe-un câine te-aş ucide; Un puişor cu plăcere. "Că la unii dai noroc Ei boboc, mândra boboc, "Şi pe alţii-i bagi în focl|
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EU BOBOC, MANDRA BOBOC. 
Ii (VARIANTA) 

  

Audita de Chr. N.. Țapu de la Dumitru Bacioiu, din Petrescit-de-sus — Gorj. | 

'Eu boboc, mândra boboc, - . Şi pe alţii îl bagi în foc! 
Amândoi făr' de noroc. » „: Focşor ici, focşor colea, 
Of, norâce, de te-aş prinde, Mai foc pe inima mea, 
Ca p'un câine te-aş ucide; De dor de la. mândruţa 

5 Că la unii dai noroc „To Că mi-a: secat inima |! 

CINE. NU.MI-O CREDE MIE. 
7 

Culesa de Chr, N. Ţapu din gura lăutarului- Anghel Cambrea, din Sacelu— Gorj. 

A se vedea o variantă «jelui-m?aş> din colecţia d-lui Teodorescu, pag. 279 ldeme 
a se confrunta No. CDăI din colecţia d-lor Tarnic şi Bârsan. 

F6ie verde mărăcine, . ++ Jelui-m'aş prundului ;: 
Cine nu mi-o crede mie, „Prundu are bolovani, a 
Ducă-l Dumnedei să ştie, „Vorba mea are duşmani ! 
Nici ma! bine, nici mai r&ă, “15 Jelui-m'aş codrului ; 

3 Of! numa cum pătimesc eii | Codru verde, . 
Patima ce-o pătimesc . : „Nu mă crede LI 

N'am cui să-o jeluiesc.! -. Jelui-m'aş munţilor - 
M'aş jelui dumitale, : , „.* De doru părinţilor ! 

Ca la un frate mai mare; 20 Jelui-m aş câmpului ; 

10 Nu mi-i crede, frățiore! Să Câmpu are peliniţă, Ne 

M'aş jelui şi n'am cut? e Vorba mea n'are credinţă ! 

  

VAI TINEREŢELE MELE. 

Cules de Chr. N, Tapu de la Dumitru Bacioiu— lautar, Petresci — Gorj. 

die verde trei smicele - Da mai mult m'am amărit. 

ae ee ale mele, i Frunduliţă foi d€ creste, 
, " ? 2 , Da 

Cum v'aţi trecut fără vreme | F...vE n bot, bătrâneţe, 

Vaţi trecut, vaţi veştejit, Cum aţi sosit făr' de veste ! 

"5 Nimica n'am folosit, | , 

19
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7 

CAT TRAIEȘTI, NEICA, PE LUME. 
  

Augita de Chr. N. Țapu de la 1. Const. 1. Petre — Dioști — Romanați. - 

F6ie verde mărăcine, Că mârtea când se găteşte 
Cât trăfeşti, neică, pe lume, - Nu mai vine să'ți dea veste 
„Portă-te puţin şi bine, Şi te ia cum te găseşte; 
Că nu ştii mortea când vine „i de-o fi la vre o'ntâmplare, 

5 Şi te ia de lângă mine. IO Mori şi făr' de lumînare! 

. Audita de Chr. N. “Ţapu de la D. Brezulescu — 

„Sînt la nefca ?n covăţele ; N 

5 

"TOT GANDIND, PUICA, LA TINE. 

  

Audita de Chr, N. Tapu de la D. -Brezulescu — Novaci — Gorj. 

Tot gândind, puică Ia tine, 
N'a rămas inimă 'n- mine 

| Nici cât un bob de neghină ; 
! Puţinică ce-a rămas ! - 

5 Arden mine de necaz! - 

1 MANDRUȚO, NUMELE TELE. 

Nova ci — Gorj. 

Foie verde trei smicele, Şi citesc biletele, Mândruţo. numele tele Mi-alină junghiurile, . 
« ME 'ntăresc durerile, Când mi-e dor mă uit la ele! Imi vin iar puterile! Deschid covăţelele 

i
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 FRUNDULIŢA FOIE FRAGA. 

Angita de Ghr. N. Ţapu de la D. Brezulescu — Novaci. 

Frunduliţă foile fragă, Să resară ?n drumul mare, 
— Ş-aolică, mândră dragă, „So ia neica de călare, 

"De ce 'mi eşti albă şi slabă ? 10 S'o pute la pălărie, 
— Albă sînt de neamul meiă Să se 'ndemne ca să vie. 

5 Şi slabă de dorul t&il] __— Ia-0, nelcă, flârea, lă-o,- - 
— Dorul mei cu-al dumitale, Fire-al a nabei de n'ol lua-o! 
Facă-l Dumnedeii d-o fldre, 

DRAGA, DRAGA. 
  

Audita de Chr. N. Ţapu de la D. Brezulescu — Novaci — Gorj 

—' Fâle verde Yarbă neagră, Ia 5 — Bă Pam prins şi lam legat, 
* Dragă, dragă, şi iar dragă, Dorul a rupt şi-a scăpat” 

Prinde dorul şi ţi-l legă - Şi s'a dus la .mândra ?n pat, 

C'un fir de mătase negră. ” C'acolo 1 doru 'nvăţat! 

FOIE VERDE MARACINE. 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Ion Michai, din Bucureşti. 

Fole verde mărăcine, „Și trage. pămint pe mine ! 

"Drag mi-a fost trăind pe lume; -..  Pămiîntu mi-este cu Yarbă, 

- Frică mi-e că mor'ca mâine! “Trece pulca nu mă 'ntrebă ! 

Remâne lumea de mine, a Pămiîntu-i cu farbă verde, 

3 Mă& duce la mânăstire | 10 Trece lumea nu me vede!
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“COLON VALE. 7 

Culesa de Chr. N. Tapu, din com. Runcurelu — Mehedinţi. 
Ş 

Colo *n vale 'n dealu mare „_ Cu t6tă zestrea gătită. 
S'aude un sgomot mare "— Bucură-te, mânăstire, 
De boieri 'şi de cocâne, „Că frumâsă Adre-ţi vine, 
Ca murit o fată mare, Nu vine ca să "'nflorescă, 

5 Fată mare logodită ” 10 Ci vine să putredescă |! 

IN CEA VALE URLATORE. 
(VARIANTA) '. 

. 
  

Audita de Chr. N, Țapu.de la Zamisi C. ]. Pleniţa — Doţj. 

In cea vale urlătâre, 
„_ Plină de boteri şi cocâne, 

_ Aa A: murit-o fată mare. 
Mă-sa plânge, nu prea plânge, 

5 Ginerile varsă sânge! 

  

TRANDAFIR. FRUMOS, 

  

Culesa de Chr. N, Tapu, din Runcurelu — Mehedinţi. | 

Mi-arde foc în Bucureşti, 
„ Trandafir frumos, o “10 Săriţi surori, 
Că lencuşu nu 'i-acasă S'aducem lui Iancu floră! Şi e dus la venătore | E Trageţi drigu mat la scară, 

5 Că veneze căpriore, Să scâtem-pe lancu-afară, Iancu Singu ea | Să "1 ducem la mânăstire, L a “mpuşcat | 15 Să fi enire ! Cu pistol. de diamant. | 5 e de pomen,re 

Săriţi fraţi,



m
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PESTE PODUL MOGOŞANI: ! 

  

(VARIANTA) 

Audită de Chr.. N. Ţapu de la Zamisi C. ]. Pleniţa — Dolj, pi 

Peste: podul Mogoşani Să” întindem pe o masă 
“ lancu trece 'n vânătore, . - Ca pe-o fl6re de garofă. 
Să'mi vâneze căpriore. 10 Bucură-te, mânăstire, | 
Căpriore n'a vânat, : Că intră o flâre în tine! | 
lancu singur s'a 'mpuşcat! "Nu intră să veselescă 
Săriți fraţi, săriţi surori, a "Şi intră să'mi putredescă,! 
Să punem pe lancu "n flori; | 

BUCURA-TE MANASTIRE. 

1 (VARIANTA) 

  

“ Audi de Chr. N. Țapu de la [. G. Mateiaşi. Mieliţa — Dolj. . 

Frundă verde trei măsline, Daţi ţ&rîna la o parte, 

Bucură-te, mânăstire . De vedeţi 6se 'nşirate, 

__Ce garâfă intră ?n tine! 10 Trupuşor plin de păcate! 

Nu intră să 'mbobocescă 2 Cobori, Dâmne, pe pămint 

Şi 'mi intră să putredâscă ! De” vedi mortea ce-a făcut, 

Dacă nu "mi credeţi cuvintul, 13 Ţerîna s'o sufli n vent!. 
Aideţi să v'arăt mormîntul ; . 

ME GANDESC, MANDRO, LA TINE. 

  

Audita de Chr. N. Tapu de la Dumitru Ioan Baăcioiui, din Petrescii-de:sus—Guorj. 

   
     

— ME gândesc, mândro, la tine | | = — 

Ce negru pămînt te ţine, ZZostolez da e , 

De nu mai vi! pe-la mine? , IN Ze | „Ata | 

_— ME ţine pămînt cu iarbă, | | Seminarul da a 
o zebra / | B A i 

SS u 
se o - Sal Cpaaţă „i . poi 

i ” nai Di iiita PE 

5 Nu. pociii veni făr' de trsbă!
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MANDRUŢA MEA DE DEMULT, 

  

Audita de Chr. N. Ţapu de la Dumitru I6n Baciotă, din Petrescii-de-sus—Gorj. 
 Mândruţa mea, eşti de. mult, „ Trec pe drum, mă uit a tine, Nu gândi că te-am urit, Tremură carnea pe mine ; Te-am urit dou&-trei dile îi ME bat. pe rei căpătâte, Și mi-e gândul tot la tine! | M& prăpădesc val de mine! 5 Eu peste di mor, plesnesc, 15 ME uit la căsciora ta, Cu tine să mă 'ntâlnesc, - - Imi lăcrămeză inima !. Dou& vorbe să-ţi vorbesc, Ardă-ţi căsci6ra ta, Inima să'mi potolesc ! Cum îmi arde inima ; Că'mi crapă inima ?n mine, : Ardă-ţi căsctâra pe tine 10 Mândră,t ce dor de la tine! 20 Cum arde inima ?n mine! 

DRAG MI-E DEALUL SA'L. SUL. 
(VARIANTA) 

  

Audită de Chr, N. Țapu de la Dumitru Ion Bâcioiu, din Petrescii-de-sus—Gorj. 
Drag mi-e dealul să'l: sut Și mi-e gândul tot la tine. La amanta mea dintâi; | » Mândruţă, amanta mea, Amanta mea de demult, „Să-ţi dea cine ce ţi-o da, Nu gândi că te-am urit ; Tu să nu-ţi pierqi credința, 5 Te-am urit dout-trei dile - IO Să-te urască neica |! 

  

SPUNE'MI, MANDRO, MAI DORIT? 

  

Audită de Chr N. Țapu de la Dumitru Băcioiă, din Petrescit-de-sus — Gorj. | 
— Spune'mi, mândro, may 
i [dorit, 

“Cât am fost călătorit ? 
„Că eii de tine m'am fript ! 
De-aş mai trăi r&i, nu bine, 5 Numai ca. să fiii cu tine|
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FOIE VERDE MARACINE. * 2 

Culesa de Chr. Val N. Ţapu din gura lăutarului Constantin Dobre, din Govora — -, 
âlcea. a 

Foie verde mărăcine, 
Tot gândind, puică, la tine, 

« Să uscă 'carnea pe mine, - 
Ca frunda pă mărăcine; , 

5 O litră da mai rămas 
Şi-ala s'a fript şi sa ars!" 

FOIȚICA, FOIE LATA. 
  

Audita de Chr. N. Ţapu de la Dumitru Bacioiii din Petrescil-de-sus —' Gorj. 

Foiţică fole lată, . „= Inima mea s'a "'ntristat | 

Inima neichii e 'nfocată, S'a ?ntristat mândrele mele, 

Veselă era o dată, | ! "Că nu; mai dai,pe la ele, 

Era l6na nemăritată ; Sara şi dimincţa, . 

5 Dar de când s'a măritat, “10 Peste di tot dauna! 

  

VERDE, VERDE DE DUDAU. 

Augita de Chr. N. “Ţapu de la Ion Bondoc, Pojogeni — Gorj. 

Verde verde de dudăii, 5 Dorul de la inimioră, 

Pe drumu care merg ei, - Nu mi-l potoleşte-o țară, . 

Nu-ti fântână, nu-i pir, “Numa mândruţa 'ntr'o seră ! 
” 3 , 

săi 

Să'mi potolesc. dorul mei! -
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| FOIB VERDE BOB AREU. 
(VARIANTA) 

  - 

Cules de Chr. N. Țapu de la lautarul P. Brânduşianu din Costesci. 

— F6ie verde bob areiă, „ .Să'mi potolese focul mei ! Pe drumul care merg ei, . Focul de la inimisră, * Nu e iarbă nici dudăii,, Potoleşte-l, bălăiâră ! Nici fântână, nici pirăă, ___— Ce puternic aşi fi eu. 5 Nici apă din eleşteă, - | 10 Să-ţi potolesc focul t&ă ?! 

  

ALERGA, DORULE: ALERGA. 

" Augit de Chr. N. Ţapu de la Nicolae Cojocaru — Novaci. 

„» Verde frundă, Yarbă negră, 
- Alergă, dorule, alergă, 
Până "i-este lumea dragă ; 
Că dacă-i îmbătrâni, 

5 Vel şedea şi-ey hodini, 

La tinereţe-ei gândi, - 
La ce-ai făcut te-i căi. 
Cat pierdut tinereţea 
Şi ţi s'a pălit faţa! 

  

DORULE BUCATA REA. 

  

Audit de Chr. N. Țapu din gura lui Nic. Fraţila din Novaci — Gorj, A se confrunta varianta «Badea pe costişă, ara». pag. 100, colec 
— F...u-ţi: morţii tă, de dor, Eşi,de la inimă atară, De te-aş prinde te omor'! Amară-i frunda de nuc, Dorule, bucată 'rea ; Si Amar dorul care *] duc ; Eşi de la inima mea, ce A Dulce e frunda. de fag, .... 5 Dorule, bucată amară, „10 Amar dorul care trag | 

ţia ,E.. Sevastos.



e 
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pa 

VERDE FRUNDA DE SECARA. 

  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Toma Todea din Săliştea — Transilvania. - 

A se vedea o variantă No, DXXXIII pag. 255, din-colecţia d-lor Iarnic şi Bârsan, 

— Verde. frundă de secară, a Am _ghisat'o ruptă 'n. două. 
M'am gândit, mândro, şi-aseră, “10 — Ba.minţi,. puică, ba. minţi, 
Verde frundă Yarbă nâgră, Ă | (dragă, 
“Să'mi spui, mândro, să'mi Că 'năpraua e la. mine, 

(spui, dragă, : Dar.s!Q rupt inima: "n tine,. 
5 Astă, n6pte ce-ai; ghisat ?. | Tot gândindu-te la mine! 
— Da-ţi-ar Dumnedeii mult - :M'oi gânai, mândro, şi ei 

ghine, 15 Şi ne-o 'ntâlni Dumnedei, 
Te-am ghisat, bădiţ, pe tine, „..... Dumnedeii şi. ducul sfintu, 
Că năpraua ta ala nout | Care ne țin':pe pămîntu ! 

CINE NARE DOR. 
BP 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Costea „Gheorghe, din Saceni — Teleorman. 

Vedi varianta -«dorul grei» vers, 8—9 din colecţia -G. D. Teodorescu pag. 277. 

5 Isvorăşte din pămînt 
Ca un nastur de argint, 

“ Când cade 'n apă la fund! 

F6fe verde bob năut, 

Cine n'are dor mai mult 

Să vie să'l împrumut, 

Că la mine este.mult;
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MARE-I DEALU LA BACAU. 
- (VARIANTA) 

  

Audită de Chr. N. Țapu de la N, Zănescu din Vladimir — Gorj 

“7 Frunqă verde de dudăii “10 Că la mine e-prea mult! 
Mare-i dealu la Bacăi, Şi aşa 'mi vine une ori, 
Tot mal mare"! doru mei! Să bei otravă să mor! 
Cine nare dor pe lume F6le verde lemn domnesc, 5 Vină să Ya de la mine, . - Stai în drum şi mE gândesc, Că la mine e isvor, 15 La ce să mă otrăvesc, Ca să 'mi ţie tot un dor. | Când am dile să trăiesc Cine nare dor în trup, - | Şi pe puica s'o fubesc?| Vină ca să "1 împrumut, 

CINE N:ARE DOR D'AJUNS. 
__ (VARIANTĂ) 

  

Augita de Chr. N. “Țapu de la Ghiţă Schiopu din R.-Vâlcea, 

Fole verde de năut, 
Cine n'are dor d'ajuns, 
Să vie să'l împrumut ; 
Că la nelca e dor mult 

5 Cură isvor din pămînt 
Lele, lelea mea! 

CINE N'ARE DOR SUPT SORE, 
  

Audită de 1. Ionescu de lal, Negoescu din Bogaţi — Dâmboviţa. 
Frundă verde de cicre, 
Cine n'are dor supt s6re: 
N'are dile 'ntristătâre, 

Tutulor le pare bine, 
Că o să pleci de la mine. N'are dile Nu mai mie 'mi pare reă, Ci dile de sărbătore. : Nu ma! poci de dorul tăi, 5 Frunduliţă mărăcine, ? ” 10 Că ai fost iubitul mei! 
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_FOIE VERDE D'AVRAMESA. 
  

„299 

Audita de I. Ionescu, abs. seminarist, de la S, Udrescu, din Bogaţi —Dâmboviţa. 

File verde d'avrămesă, 
M'ajunse un dor d'acasă, 
De copil şi de nevastă, 
De copii ca de copii, 

5 De nevastă mă topiil 
D'o fi dor de la copil 

Să pui şaua şi să mâl; 
D'o fi dor de la mumă 
Să fac calul numai spumă; 

10 D'o fi dorul de la tată, 
11 Să fac calul numatapă! 

UŞOR, PUIULE, UŞOR. 

  

Audita de Chr. N. Ţapu de la lon Cazacu, lăutar din Ştefânești — Gorj. 

Foie verde de bujor, 
Uşor, puiule, uşor, 

Ce'mi trimeţi atâta dor, 

Prin gurile tuturor? : 

| 5 Nu'mi trimeţi ma! puţinel, 
Să vii dumneata cu el, 
Intr'o fole de bujor, 
Să te văd că "ţi este dor?! 

UNDE-AUD CUCU CANTAND. 

  

Culesa de Chr. N. 'Țapu, de la lăutarul Christea din T.-Jiu. 

_Unde-aud cucu cântând - 

„Si mierliţa şulerând, 

„10 

Ploia'n codru răpăind, 

Luna pe cer cercuind, 

Norii la vale-se lăsând . 

Şi putcuţa suspinând, 

Nu mă ştiii om pe pămînt! . 

Puica cu jale plângând, 

Din ochit negrii lăcrămând. 

Toţ de neicuţa 'ntrebând: 

— Foie verde mărăcine, 

Fă vecină, fă creştină, 

Am audit că dal cu bobibine; 
*Dă'mi şi mie cu bobi bine, 

15 Să văd neicuţa mat vine, 
C'arde inimidra "n mine! 
De când nelca m'a lăsat, 
N'am băut nici n'am mâncat, 
De pe drumuri n'am mai stat | 

20 Vine n6ptea şi 'nserez, 
„Nam cu cine să vorbesc. 
Es afară şi răcnesc, 
Lumea dice că 'nebunesc, 
Nu mă ştie că doresc,
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25 De neica mă prigoresc.!, 
Incă qiuă s'a făcut 
Şi neic'al met n'a mal venit! 
Să pui masa să mănânc 
Aminte de el mi-aduc; 

30 Când mă puli ca să mănânc,'. 
Nu 'pociii, frate, să. mănânc! 
Imbucătura o bag în gură,: 
Ea se face clisă'n gură, 
Că neicuţa nu mai vine! 

35 Cine'mi. dice, cine'mi spune 
Că neicuţa o să ma! vie, 
Aş:da: tot ce vedi pe mine,: 
Că umblu pe drum nebună ! 

DORUL DE CINE S'ALEGA | 
  

Casc gura să'mi lasă pară, 
40 Că nu mai pociă inimidră |! 

Casc gura să iasă foc, 
Arde "l-ar focu noroc! 
Ah ! norsce, de te-aş prinde, 
Ca p'un câine te-aş ucide. 

45 De te-aş prinde la un loc 
Să-ţi pul pate, să-ţi daii foc; 
Că la totă lumea.făcuşi parte, 
Dar mie nici o dreptate. | 
Că vEdui dragoste ?ntr'un loc 

50: Tot cu parte cu noroc, 
La mine mult e.cu foc. 
Arde-te-ar focu noroc! 

Audita de Chr. N. Ţapu de la lăutarul Dumitru Baranca din Peşteana-de-sus, Gorj. 
Frunduliţă de oblegă, 
Dorul de cine se legă 
Nu mai este nici o trebă. 
De-se legă d'o nevastă. 

5 Pierde din lucru din casă; 
-De se legă d'o copilă 
Uită vadra pe fântână | 
Și cusătoreua 'n mână, 

„Cu ochii la curmătură, 
10 Că de mine s'a legat 

Ca făsutu pe arac. 

Făsuiu'are soroc, 
Se suie pân! la un loc, 
Se întârce şi legă bob;; 

15 Dar ce-bob alimănit, 
Că e făcut din iubit! 
Iubitul nu e moşie, . 
Numai pismă şi mânie; 

- Tubitul mi-a scos barba 
20 Şi dragostea mustaţa, 

Şi mustaţa ?n tâte părți 
Ca vreju .de castraveți! 

9 

DORUL DE CINE SE LEGA 

  

Audita de Chr. N, Tapu de la Ion Stancu, lautar din Cucuieţi — Teleorman. 
Firicel de iarbă negră 
Dorul de cine se legă, 
Nu-i paie lucru de şagă, 
Că de mine s'a legat 

5 Ca b6la de om'sărac, - 
Ca fasulea pe arac, 
Fasulea are soroc 
Se sute pen' la un loc, 
Stă pe loc şi legă bob. 

IO S'a legat şi d'un voinic 
Şi-a lăsat plugu ?n pămînt 
Şi boii 'njugaţi la jug 
Şi-a plecat după rubit. 
S'a legat şi d'o nevastă 

15 Şi-a lăsat războiu *n casă, 
„Cusătura pe ferestră 
Şi-a Yeşit să mă iubescă |:
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PE DELU CU LILIACU. | 

Culesa de Chr. N. Țapu de la lăutarul Const. Dobre din Horez— Vâlcea. 

Verde frundă foi ca macu, $ Când îi vine dor de mine, 
Pe dealu cu liliacu Rupe liliac şi pune; 
Şi-a mutat mândra conacu. Când îi vine dor şi foc, 
Nu la mutat de vr'un bine, „ Rupe liliacu tot! 

PE DELU -CU LILIACU. 
(VARIANTA) 

  

Audita de Chr. N. Ţapu din gura lautarului Dumitru Baranca din Peşteana-de-sus, Gorj. 

Când îi vine dor de mine, 
Rupe liliac şi pune; 
Când îi vine dor de foc, 
Rupe liliacu tot | 

Frunduliță fo! ca macu, - 

- Pe dealu cu liliacu 

Şi-a mutat nelca conacu. 

Nu Va mutat de vrun bine, 

5 Ci Pa mutat pentru mine; 

LASA-TE PUICA DE MINE. 

  

Culesşa de Chr. N. Țapu de la Costea Gheorghe din Saceni—Teleorman, 

5 Că ţi-e casa de doi paşi; 
De doi paşi şi-o pâşitură, 
Sint la tine 'n bătătură, 
Şi'mi trece doru de gură! 

— Verde, verde mărăcine, 

Lasă-te, puică, de mine, - .: 

Să trăim pe.lume bine! 

— Dar cum focuosă mă las,
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, | : 

“ŢII TU MINTE, ORI NU ŢII? 

Augita de Chr. N. Ţapu de la lautarul Costea Gheorghe din Saceni-— Teleorman. 

— F6le verde trei lămâi, - | Că de mine tot rămât! 
Țil tu minte, ori nu ţii 15 —Cu cine-oi să te mângâi? 
Când eram noi doi copil, . „Cu dorul star'ar pustii? 
Când culegeam fiori din vii, * —Du-te, leică, şi să vii 5 Mărul îl tătam fălit - , Colea 'ntre stă-Mării 
Şil mâncam pe căpătât ? Când se câce pâma în vii 
Când băgam ţiţica ?n gură, 20 Şi cireşa 'n prăvălii. 
Ei trăgeam sânge din mură ? Puică, tu te-oi mângâta 
F6ie verde trei lămât, ăi “Cu voinici de sema mea! 

I0 il tu minte, ori “nu ţii? —Fie voinici ca frunda, 
Geaba, puică, mă mângâl Ca frunda şi ca iarba, 
Cu gutui şi cu lămâi, . | 25 Dacă nu eşti dumneata, 
Cu zar şi cu mirodii, Care făceai dragostea | 

  

AFARA-I LUNA ŞI BINE. 

  

Culesa de Chr. N, Țapu din gura lautarului Dumitru Baranca, din Pceşteana-de- sus—Gorj, , « - 

Atară-l lună şi bine, | ME sculat şi pipăit, Cine mi-e drag nu mat vine. Dâmne, nimic nu găsit ! „ME culcat şi aţipil, Numai doru inimi! -„ Doru pusei căpătât, IO Scris pe faţa perinit, 5 Cu uritu m*nvălit, Cu cernâla ochilor Dmne, răi mă odihnir! Şi cu pana genelor ! 

  

DORULE CE-AI CUMINE? - 
x 

Culesă de Chr. N, Ţapu de la lăutarul Const. Dobre din Horez—Vâlcea. 
Fole verde trei sulfine, - Dorule, bucată rea, Doruleţ, ce ai cu mine, - leşi de la inima mea --De mă horopseşti pe lume ? Şi du-te la mândruţa, Dorule, tu ştit ce ştii, Să te supție şi ea] 5 Făr'de mine nu-rămâi; Pi $
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DORUL MEU. CE LAM AVUT. 

Culesa de Chr. N. Ţapu de la G. Paicu, lăutarul Bistriţei (Valcea), 

Folie verde bob năut, Câte necazuri mi-am tras 
Dorul miei ce lam avut, Şi de mândra nu mă las; 
I!am dât de mult imprumut. - Că moi lăsa de ea, 
Şi-acum cu ochi mă uit, “ro Când mi-o suna scândura, 

5..Că ce-am iubit nu mai uit! “Popa cu cădelniţa | 
Că de la Paști pân' la Ispas, 

* 

LA VALE LA CALARAȘI. 

  

Culcsă de Chr. N. Ţapu de la Nic. Ionescu, com. Dozești (Vâlcea). 

La vale la Călăraşi, * Să-l fac lumină de sei, 

Strig' un căpitan de marş. Să le pui la capul mei; 

“Nu ştii marşul să'l ascult, | „Să lumine | 

Ori la Iona să mă uit ?. Peste mine, Sa 

5 —l6no, mijlocelul t&ă „ro Să'mi trecă de dor de tine! 

CINE MI-ARE DOR LA VALE 
  

Culesa de Chr. N. Papu de la Nic. Zăgănescu, din com. Vladimir (Gorj). 

Cine mi-are dor la vale, 

"1 se pare n6ptea mare, 
Umblă: nâptea tot călare 

e „Si se scâlă ?n prândul mare; 

5 Cine mi-are dor la deal 

'[ se pare n6ptea an! 
?
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HAI.HAI HAI, DORULE, 

" Culesa de Chr. N. Țapu din Dioști — Romanați. 

— Hai, hai, hat, dorule hai, 
Cu Marița cum te da? 
—Cu Marița mă daii bine, 
Că beaii vin şi mănânc pâine 

5 Şi cu pulca lângă mine! . 

  

AŞ TRAI'ŞI NAM CU CINE. 
(VARIANTA) 

  

- Culesa de Chr. N. “Ţapu din Dioşti — Romanați. 

Frundă verde mărăcine, 
Aş trăi şi nam cu cine ; 
Nu e puica lângă mine, 
Să -beă vin, să mănânce pâine 

5 Şi cu rachiaș de prune! 

  

BUSUIOC DE SUPT RESTEU. 

  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la N. Zanescu din Vladimir — Gorj. 

—Fole verde de-un areă, - 
. Busuloc de supt resteti 

Vedut'a! vrun frate-al mei ? 
—V'am vă&dut, Pam cunoscut 

5 În pămînt verde 'nflorit | : 
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DE GANDURI DE OFTAT 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu'de la lAutarul Costea Gheorghe din: Saceni— Teleorman. 
N 

F6ie verde matostat, Par'că nu's făcut de plin! 
De gânduri şi "de oftat, ŞI-aduc mâna să'mi fac cruce, 
Stati la masă neiînchinat, Mâna din cot nu saduce; 
M& pomenesc nemâncat |! IO Şi *nghiţ câte-o "'mbucătură, 

5 ME& scol în sus să. mEnchin, Mi se face clisă 'n gură | 
Picerile nu mă ţin, 

UND” TE DUCI, BADEO, SARACE ? 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la. G. Gramescu — Pieniţa — Dolj. 

— Frunduliţă trei spanace,. 10 Că de tine nu rămâiii. 

Und'te duci, badeo sărace ? De ţi-e ruşine şi-aşa, 

- —La pimniţa din pârl6ge, Tă-mă trăgător la şea, 

Bă vinul cu trei sorâce. Să merg şi eii cu dumnea-ta. 

3 — De ţi-e ruşine cu mine, Că de-oi zăbovi o lună, 

Fă-mă& brâu pe lângă tine, „15 ME6 găseşti pe câmp nebună ; 

Ca să merg şi eii cu tine, „Şi de zăbovi un an, 

De ţi-e ruşine cu brâi, „ME găseşti negră buşten ! 

Fă-mă trăgător la fre, 

  

TINEREŢELE SE DUC 

  

Culesa de Chr. N. Ţapu de ia lautarul Costea Gheorghe din Saceni,—Telorman. 

Flâre verde foi de nuc, 10 Părul s'a scărleonţit, 

Tinereţele se duc, A  Copilele ma urit. 

B&trâneţile m'ajunsg, . Flore verde şi-o lalea, 

Ce-oi să mă fac de Iubit ? „De sar găsi cine-va 

5 C'aud mânărele oftând, „Cu parale nu geâba, : 

Că “le las pe drum plângend. 15 Ca să'! vând b&trâneţea, 

Ms sătule de iubit, Să mi cumper tinereţea, 

Păcat c'am îmbătrânit | Cam trăit bine cu eal 

Barba negră mi-a albit, 

20



306 DOR ŞI JALE 

FIRICEL DE IARBA NEGRA - 

  

Audita de Chr. N. Ţapu de la Ghiţa Schiopu din R.- Vâlcea. / 
A se vedea începutul variantei No. 375, 

Firicel de iarbă neagră, 
Haideţi, puică, haideţi dragă, 
Haideţi puică să fugim, 
Să fugim, să pribegim, 

5 Cacum e vremea de fugă 
Până este Yarba crudă. 
Unde calci 
Urmă nu faci; 
Unde şedi 

10 Nu te mai vedi. 

pag. 367, colecţia d-lui Bibicescu. 

Haideţi, puică, hatdeţi, dragă, 
Haideţi, puică, să fugim, 
Să fugim, să trecem Olu, 
Că p'aici ne-a călcat focul! 

15 Trecui Oltu jumătate 
ME coprinse un dor de spate ; 
Trecui Oltu, apă lină, 
ME cuprinse un dor cu milă ; 
Trecui Oltu şi de tot 

"20 Iy€ cuprinse un dor cu foc! 

FIRICEL DE IARBA NEGRA 
(VARIANTA) 

“Culesa de Chr. N. Țapu de la P. Brându 

Firicel de Yarbă ncgră, 
Ș'atdeţi, puică, gaideţi, dragă, Haideţi, puică, să fugim, 
Că p'aici nu mai trăîm, 5 Acum e vremea de fugă, 
C'acuma e Yarba crudă. 
Unde şedi nu te maf vedi, Unde calci urmă nu faci. 
Să fugim să trecem Oltu, „10 Că p'aici ne arde focu. 

  

şianu lautar, Costescr— Vâlcea, 

Şi ne-aude protopopu. 
Foie verde trei alune, | D'ar fi drumul prin pădure M'aş duce cu Puica ?n lume; 15 Şi mi-e drumul prin oraş Și mă 'ntreabă de răvaş. Doi mă& 'ntrebă, dut mă legă, Doi mă legă cot la cot, Şi mă POrtă tergu tot |
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VERDE, VERDE ROSMARIN 
) 

  

. 

Audita de Chr, N. “Țapu din gura lut Dumitru Bacioiu, din Petresci — Gorj. 
“ 

Verde, verde rosmarin, 10 Să-i găsesc leacurile; 
Voinic tînăr, cal bătrân, ” Să-i găsesc trei clopoței, 
Rei să'ngăduia la drum ; a Să le fai în trei ulcele, 
Calu trage la conace, Să le pui sera la stele 

5 Voinic tin&r unde-i place, Şi dimineţa la s6re, 
Nu ştie că puica zace. 25 Să'mi dau puicii să se scâle, 
Cum să'mi fac nişte mijlâce, : _Că'ni zace pulca şi more, 
Să'mi văd pe puică cum zace ? „Nat, Domne, ce răi 'my- pare l 
Să'mi lovesc dealurile, 

ZACE ION DE LUNGORE 

Cules de Chr. N. Țapu din comuna Runcurel — Mehedinţi. 

La Ciolpanu din ogore | — Mărită-te, fa fetiţă, 
Zace Ion de lingore, Că dacă m'oi ma! scula, 
Şi! păzeşte-o fată mare, : 10 Oi veni la nunta ta; 
Cu drepta pe luminare, O! sta lângă naşi-ta 

5 Cu stânga la inimicră. Şi-oi da şi eii vre-o para, 
— Zaci, “Ione, ori te scoli, Ce m'o lăsa inima! 

_Că mie mi vin peţitori ? 

COLEA 'N VALE LA ISVORE 
(VARIANTA) 

  

Culesă de Chr. N. Tapu de la Nic. Ionescu din Dozeşti -- Vâlcea. 

Foje verde iarbă mare, Cu codele pe spinare, 

Colea'n vale la isvore,. - Cu bre încinsă pe şale, 

Zace-un voinicel de-o bâlă, Cu stânga la inimioră, 

De-o bolă şi de:o lungore, Cu drepta pe luminare | 

5: Mi-l păzeşte-o fată mare, "10 — Folie verde de tre! flori,
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Zaci, voinice, orl-te scoli ? „Că dac'o vrea Dumnedei, 
Că mie'mi vin peţitori, Mol mai îndrepta şi eă ; Peţitori, logoditori. Şi-ot veni la nunta ta, — Fole verde şi o lalea 20 Să daii banii cu poala, 15 Catalino, fată fa, „ Galbenii cu strachina, Mărită-te cum ăI vrea, „Icusari cu chivăra | 

FRUNDULIŢA FOI DE PUR 
(VARIANTA) 

  

Audită de Ilie Constantinescu normalist, de la Marița Caraian — Craiova. 

— Frunduliţă fot de pur, 
Domnule sergent majur, 

- Te chiamă. domnu Maiur, 
Te pune la cercetare, 

5 — Fănică ce bolă are, 
De zace *'n spitalu-ăl mare, 
De "1 păzeşte-o fată mare, 
Cu codele pe spinare, 
Cu stânga la inimicră 

IO Cu dreapta pe luminare? : 
— Zaci, voinice, ori te scoli, 

Că mie'mi vin peţitori, 
Ca şi eii să m& mărit ? 
— Mărită-te, fată mare, 

15 Că ei dacă moi scula, 
Oi juca la nunta ta 
Şi mi-ei săruta mâna, 
Ți-oi da ruble cu pâla. - 
Dar dacă nu m'ot scula, 

20 Oi veni la mortea mea 
Şi mi-e săruta mâna! 

VOINICUL NEINSURAT 

  

Audita de Chr. N, Țapu de la Ghiţa Schiopu, lautar în R.- Vâlcea. 
F6ie verde salbă mâle, Tînără şi frumuşică, Cine are, cine n'are, 'I se pare nGptea mică I, se pare noptea mare | Şi plapoma uşurică, “Și plapoma supărare, IO Ca pana de rândunică ; 5 Şi salteua glob de sare, - Plapoma cu floricele Cine are nevestică Te gâdilă la picere |
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FOIE VERDE MARACINE: 
  

E Comunicată de d-l I6n Tănăscscu, fost normalist, audită de la: lăutarii din 
“ocșani. , 

Foie verde mărăcine, -. 5 Strigă-mă fl6re de cepă, 
Badeo, câttrăteşti. pe lume, Nimeni să nu te pricepă: 
Nu-ţi striga mândra pe nume, Şi strigă flore de vie, 
Că dragostea ţi-oi r&pune. - Nimenia să nu te.-ştie! 

CURGE UN PEREU CU JELE. 

  

Culcsa de Chr. N. Ţapu de la In Ceparii, din Ocnele Sibiilor (Transilvania 

Supt ferestra maicii mele 
Curge-un pâreii cu ele, 
lasă maica să se spele. 

„Şi nu se pâte de jele, 
5 Că 's tot lacrămi de-ale mele! ” 

FRUNDA VERDE ŞO RASURA 

  

“Culesa de Chr. N: TȚapu de la I6n Ceparii, din Ocnele Sibiilor (Transilvania). 
E 

de şo rasură, Ce mi-e drag mie!'n viață ? . 

a a RĂI şură, 10 Bădiţa fără mustață, O 

Nu' aci cine'mi dă gură. Că! sărut şi nu mi-e greţă,— 

Frundă verde foi de fag, - Are gura cu dulceță 
Şi cuvintul blândişor, - 
Badeo, te iubesc pân' mor! 

15 Hai, bădiţo, când ţi-e dor, 
„Că te Iubesc până morl 

5 Răsărita luna'n prag,  .. 
Nu” aci cine mi-i drag. 

Ce mi-i drag, nu le. pe lume 
 Bădiţa cu dulce nume | =
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PASERE GALBINA'N CIOC 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la I6n Cepariu, din Ocnele Sibiilor (Transilvania). 
Pasăre galbină ?n cioc, Ce fel de pasăre eşti, Răi mi-a! cântat de noroc |! Cu arcu te-aş săgeta De ţi-ar seca ciocul tăă, 20 Și la vulturi te-aş ţipa! Cum mi-a! cântat mie derti; Nu ești tu nici porumbiţă, 5 Şi totă viaţa. mea Nici mierlă, nici clocârliţă, AI cântat să'mi fie rea; Făr'o mică păserică. Şi tote dilele mele ” De te-ar bate Dumnedei, Le-ai cântat. să'mt fie rele! . 25 Cum mi-ai cântat mie de răi, „Cum nu ţi-a fost ţie greță E te-aş blestema, 10 A'mi cânta mie de faţă ? Ca săţi casci o falc'a ta Blestema-te-ar Dumnedeii, ŞI tot prin păduri pustit Când vei face cuibul tă ; Sburând pururea să fil! Când vei vrea puil să! scoţi, . î 30 Nici să mori, nici să trăteşști Să ţi-i mănce corbii toți; „Numai să te chinuleşti. 15 Cât de r&ii mi-a! cântat mie, Să nu mori fără 'mpuşcată De-am r&mas făr'-de soţie ! Şi de gadină mâncată | De-aş-şti unde locuteşti, 

  

SPUNE'MI MANDRO 

  

Comunicată de d-l Iân Tanasescu fost normalist, audită de la l4utarit din Focșani. 
— Spune'mi, mândro, mergi, „15 Şi osinda de nevoi! [nu mergi, Ştii, mândro, -ce-am pus de Ori poteca să'mi deslegi ; | | [gând ?: Spune'mi, mândro, vii, nu vij, „Să plec, să te las plângând, Că colo mă râgă trij. Din ochi negri lăcrămând. 5 Halda, mândro, să fugim, Şi-ot să "'ncalic pe cal murg, Să fugim, Să trecem Oltu, „20 Mal curând ca să ajung, | Să ne schimbăm, mândro, Către deal la Cincu-Lung, , „Lportu, - Către deal, către muscel, Că satul ni s'a mărit Să trec dumbrava cu el ; Şi duşmanii s'aă "'mulţit, Să mă duc la mândra mea, 10 Unde sint dou! sati trei, 25 Care mă Yubiam cu ea Vorbesc de noi între ei, “In copilăria mea | - Duşmanii mel Şi aj tăi, Că eii nu am să-o -uit, Unde sunt dor. cu doi, Că's voinic să o serut, Vorba lor % tot de nof Că pe mine m'o plăcut !
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FRUNDA VERDE DE AGLICA 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu de-la I6n Cepariii, din Ocnele Sibiilor (Transilvania). 

Frundă verde de aglică, | 5 Cine flori ţi-aii pus de-ajuns, 
Praga badii frumuşică, Să-ţi puli şi eti do! bujori. 
Ce'mi eşi sera la portiță, Bujorii *s de sărutat, 
Cu flori aniante 'n chică? Să mă satur de oftatl 

AOLEO, LELIŢA DRAGA 
  

Comunicat de d-l I6n Tanasescu, fost normalist, din Focşani. 

— Aoleo, leliţă dragă, Şi de-l fi culcată bine, 

De-a! fi bună şi 'nţeleptă, ” Să mă dai pe lângă tine; 

Să'mi laşi pârta desculată "Iar de-i fi culcată răi, _ 

Şi ferestra destupată, Să mă duc la Dumnedeii 

Sa te văd cum eşticulcată. IO Să'mi bea vinişorul meu |



URIT 

VERDE FRUNDA, MERULE 
  

Audită de Ch. N. Ţapu de la Dumitru Bâcioiu, din Petresci — Gorj. 

„A se confrunta sfîrşitul variantei No. 251 pag. 201 'din colecţia d-lui Bibicescu, 

— Verde frundă, mărule, Io Potecăraşul mi-a spus 
Unde te duci, dorule ? -. Că lscuri de urit nu-s. “ 

— La vol, puişorule. Că lecul uritului | 
— Dar la noi lace mai vii? E ?n fundu pămîntului, 

5 C'a venit uritu 'ntâi . Că urîtu m'are loc, : 
Şi s'a pus la căpătâi. 15 .Dou& scânduri de brad 

Dac-am vădut și vădut, Şi-un gorun mare la cap 

La potecăraş mam dus Şi altă frunqă şi-o lalea, 

Să'mi dea l6curi de urit. De-acum: pân *o fi. lumea.! 

FOIE VERDE ŞI-O SIPICA 
  

pi | | 

Audita de Chr. N. Țapu de la Ion Țugui, lăutar în. Romani —. Vâlcea,. 

Fole verde şi-o sipică, Curvă-ai fost la maică-ta, 

Sictir curvă prefăcută, Curvă eşti la casa ta, - 

Dacă n'a fost mulţămită La nelca n'ai ce căta. 

De dragostea mea cinstită. . Curvă-al fost, 

5 'Toţi calicil te sărută, 15 Curvă să fil, __ 

Te sărută pe obraz, La'neica să nu mai vii! 

Ca să'mi faci mie necaz. Sictir curvă, rublă ştersă, 

Când te sărut şi eu, Să nu villa mine acasă. 

Dumitale "ţi pare r&ă. Sictir curvă, rublă: veche, 

10 Sictir curvă prefăcută, 20 Ce'mi porţi cârpa p'o ureche !
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PUICA -NEICHI TU ERAI 
(VARIANTA) 

  

Augita de Chr. N. 'Țapu de la lăutarul Dumitru Ion Băcioiu, din Petrescii-de-sus Gorjia, | - ' 

Puica neichi!. tu erai, Altul te săruta ?'n gură, Care te făgăduiat - Curvă-al fost, curvă să fil, Că pe altul nu mat at;- La mine să fu mat vii! - Dar ascră la fântână IO Curvă a-i fost la maică-ta, 5 Te prinsei cu trei de mână. Curvă-a! fost la casa ta, Unul te ţinea de mână, La mine n'a! ce căta |! 

, 

FRUNDULIȚA IARBA MARE 

  

Audita de Chr. N. Tapu de la Ion Cojocaru — Pojogeni, Gorj. 

Frunduliţă Yarbă mare, Că mia urit neic'al mei | Şi-ascră, la cina mare, IO Nu m'a urit că 's: urită, Mi-am feşit la drumu mare N'am zuvelcă firuită, Ca câtnele de turbare. . - Nici cămaşă lănţuită! 5 ME 'ntâlnii c'un şarpe ?n cale, Primă-vara mi-o veni, ! Vers otravă d'a tare. Zuvelcă ml-oi lănţui; „Verde, verde 'de dudăti, 15 Cămaşa mi-o! firui Să mă otrăvese şi eii 5 ; ŞI cu neicuţa mi-ot fi |



 BLESTBM 

OSANDI-TE-AR ŞI TE-AR BATE 

Culcsa de Chr. N. Țapu de la I6n Cazacu — Stefanești, Gorj, 

A se confrunta mica variantă «Osândi-te-ar» din G. Dem. Teodorescu op. citat, 
pag. 279. Idem No. DIV pag. 242 din colecţia d-lor Iarnic şi Bârsan, Idem sfirşitul va- 
riantei No. 429 pag. 393, din colecţ. d-lui Bibicescu, 

Fole verde trei spanace, „ Aseră ţi-am dat inele 
Osândi-te-ar şi te-ar bate - Si acu te văd făr' de fele, 
Peridra de eri n6pte, | Ei întreb ce le-ai făcut, 
Car' ţi o puneam eii la spat Tu'mi pui capu în pămînt 

3 Şi spuneai că nu se pote! 10 Şi 'mi spui că le-al pterdut! 

FOIE VERDE TREI LALELE 
  

Audita de Chr. N. Țapu de la 1. Negoescu, Bogaţi,— Dâmboviţa, 

A se vedea varianta «Muierea urită> din colecţ. d-lui G. Dem. Teodorescu, pag. 272. 

Nebuna mi-a 'mbătrânit 
Şi ei tot m'am prăpădit! 
Puică, fusei urgisit 
De Dumnedeii cel lubit, 

15 Bate-vă crucea de femei, 
M'aţi lăsat încins cu tel, 
Cu tâtă averea să piei! 
Fire-a!, maică, blestemată 
Că nu me făcuşi o fată! 

F6ie. verde trei lalele, 

ME *'nsurai să'mi iaii mulere, 

ME bucurai la avere, . - 

Şi'mi luat muma mamii mele, 

5 Vai de păcatele. mele ! 

La avere, la argint, | 

La un boi de priponit! 

Bou ict, bou colea, - 

Bou, trece Dunărea. 

10 Averea s'a cheltuit



VERDE FRUNDA DE LIPAN 

  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Toma Todea, Saliştea,— Transilvania, 

Verde frundă de lipan, 
lată neica trece dealu, 
Că-i cunosc frâu şi calu ; 
Că mi-e calu .vinecior 

5 Şi pintenog de pictor, 

"Calu să'l lovescă bola, 
Să-i aduc orzu cu pâla, 
B6bele ca băniciora 
Şi apă cu vedrişra | 

„DORUL MEU AJUNGA-TE 

Culesa de 1. Odor de la Anica Mihăescu, 

Bârsan,. 

Mă, neicuţă, puiule, 
Doru mei ajungă-te. 
Pe cale ducându-te; 
Sara desculțându-te, 

5 La rnasă puindu-te. 
Nici odată să nu 'mbuci, 
Pân'_ aminte să'ți aduci. 
D'ale nâstre vorbe dulci, 
Vorbe. dulci şi mângâi6se, 

10 De. la iriimiră scâse, 
Care ţi le-am cuvintat 
Şi nu. mi le-ay. ascultat. 

  

com. Roşioru == Prahova. - 
"A se vedea o mică variantă No. DXLIII pag. 262, din colecţia D-lor Iarnic şi 

Da acu d'aș cuvînta, 
Ştiă,. că. nu le-a! asculta. 

15 Neică, pe: mormintu teii 
Să răsare trandabhirit 

Şi pe mormiţelu me 
Sa rEsale rosmarinii. 
Rosmarinu. să se ntindă, 

20 Trandahiru să] coprindă, 
C'am fost şi not doi iubiţi 
Ca nişte pomi înfloriți 

- ŞI pomil S'a scuturat 
Noi tare .ne-am depărtat! |
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AI, PUICA, LA SEVERIN 
  

Culesă de Chr. N, Tapu de la Zănescu Nicolae, Vladimir, —Gorj. : 

Foie verde lin pelin, IO.Şi t6tă cheltutala ! 
Ş'aY, puică, la Severin, - — Neică, de ce nu muriaj, 
Sa ţinem calea la trin, Când dicea! ca să mă far? 

„Să vedem vine Marin, Marine, să te usuct - 
5 Marin şi cu Costandin ? Ca pâtnea care o mănânci 

Trenu plecă şulerând, 15 Şi ca. vinul care-l bet, 
Lena 'mi remâne plângând |! Când tu 'mi făgădulai 
— Taci, Leno, nu ma! Plângea Că diceai că să mă iai. 
Că-ţi portă. neica grija 

FOIE VERDE FOI DE NUCI 
(VARIANTA) 

Culcsa de Chr. N. Țapu de la Vasile Nicolescu, Petr6sa,—Vâlcea, 

— Fâie verde foi de nuci, " Neică, să: mi-te blestem, 
Neică, să mi te usucă. La: mânăstirea d'un lemn, 
Ca păinea care o. mânănci Să te.usuci ca un pom, : 
Şi ca vinul care-l bei, 10 Ca 'un.pom neroditor, 

st Când. diceai- ca să mă iei, „. Ce-nu: face vara lori, 

Şi acum dici că nu mai vrei, Nici umbră de călători | 

FOIE VERDE CA LIPANUL 

- (VARIANTA) 
  

Culesă de Chr. N. Tapu din gura l4utarului Constantin Baranca, din Hurez— 

Vâlcea, 

Foile verde unt-de-lemn, 5 Să te usuci ca un pom 

Să nu fac să te blestem, Ca un pom neroditor, 

La biserica de lemn Ce nu face vara'flori, 

Să'noenunchi să te blestem. "Nici umbră la călători! 
> ,
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FOIE VERDE CA LIPANUL 

  

Culesa de D-l I&n Ionescu, abs. seminarist, din comuna Bogat-Dâmboviţa. 
A se vedea începutul variantei «Pe cea culme armenescă» pag. 186, din colecţia «cântece Moldoveneşti», a D-net Elena Sevastos, şi sfirşitul variantei «Frunda trei cur- male» pag. 123—124 E. Sevastos. 

Fole verde ca lipanul, 
Cine'mi suie dealu, 
La Radu căpitanu ?" 
I6n Ardeleanu 

5 Gheorghiţă cu calu. 
Cine'mi trece câsta ? 
Gheorghe cu nevasta 
Albă la peliţă, 
Negră la hăinuţă. 

10 Cine'mi trece lunca ? 
Gheorghe cu mândruţa, 
Mândra din gură-i grăta: 
— Pune-mă&, Gheorghe, călare 
Indărătu dumitale, 

15 Că nu mat pocide piciore ; 
Că mi-e drumu gloduros, 
Nu mai poci merge pe jos ! 
— Eu călare nu te pui, 
Că mt-e murgu mititel 

20 Abia'mi duce trupul mei, 
Trupul mei şi armele, 
Sileaf cu pistâlele. | 
Mândra din gură-i grăta : 
—Tu, Gheoghiţă, să mi-te duci 

25 Pen'oi vedea pâlc de cuci, 
Tot printr'o pădure deasă 
Inainte lupi să-ţi iasă, 

; 

Calu să se'spăimântescă, 
Pe tine să te trântescă. 

30. Mâna stângă, 
Să ţi-o frângă 
Şi p'a dreptă s'o scrântescă ! 
Să mâl calu, ştii ca muţi, 
Să ţi fr&ul, ştii, cu dinţii. 

35 Să te duci, Gheorghiţă, duci 
Să te duci, să mi te duci, 
Pen?oi da de lup arând,. 
De piţigoi semănând, | 
Vulpea cu câda grâpând, 

40 Vrăbiile secerând, | 
Berzele pâine făcând, 
Şi tu, Gheorghe, să mi te duci 
Pen'ol ajunge rob la Turci, 
Rob la Turci pe marea albă, 

45 Să'mi tragi diua la catargă; 
Să'mi tragi catarga pe uscat 
Şi n6ptea cu fier. legat, 

"Să vedi că te-am blestemat. | 
Că un blestem de fată mare - 

50 Nw'ţi dă sare la mâncare, 
Nici la lucru de'ndemnare ; 
Când blestemu te soseşte, 
Acolo că te trânteşte !
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DRUM PE DEAL ŞI PE VALE 
(VARIANTA) 

  

Culesă de Chr. N. Ţapu de la I6n Mihai, din Bucureşti. 

Fole verde salbă mâle, | 
Drum pe deal şi drum pe vale 
Drum la puica, piste vale, 
Drept pin porta dumitale, 
Trece un voinicel călare, 
Cu cămaşa albă A6re, 
Când mi-l vede ţaţa more; 
Cu breul lăsat pe şale, 
Cu ceasu de chiotore, 

IO Strigă Leana în gura mare: 
— Pune-mă&, neică, călare, 
La spatili dumitale, - 
Că nu mai poci de picire ; 
Că mi-e drumu gloduros, 

15 Nu mai poci merge pe jos! 

» 

— Nu poci, neică, să te pui, 
Că mi-e murgu mic de dile 
D'abia m& duce pe mine, 
Şi e născut într'o Joi 

20 Şi nu pote duce doi! , 
— Dar'ar, nelcă, Dumnedei, 
Să fie pe gândul mei, 
Calul t&i să poticnescă, 
P& tine să te trântescă, 

25 Mâna dreptă să-ţi scrântescă, 
Şi p'a stângă 
Să ţi-o frângă! 

Dar voinicul ce-mi făcea ? 
Pe murgul se pitula, 

30 Pe murgul se pitula, 
Şi cântând merci, dicea: 
—AY, măi murgule, la drum 

"Să întăresc viforăle, 
Şi ne-astupă urmele. 

35 S'ajungem de vreme acasă, 
La puicuţa cea frumâsă, 
Că nu-i e bărbatu acasă, 
Şi e dus la vânătere, 
Să vâneze căprisre, 

40 Căpridre n'a vănat 
Şi el singur s'a împuşcat! 
Puica pe loc rămânea: 
Şi lăcrămând îl striga: 
—Unde, neică, mi-l 'nsera, 

45 Pe ce pernă te-l culca, 
Ce trupşor ot desmierda, 
Să te gândeşti la mândra. 
Nu-ţi e milă şi osândă, 

“Trupul mei ţi-a fost dobândă 
50 Şi ţiţile jucărie 

C'aşa mi-a plăcut şi mie. 
* “Te-am culcat te-am desmierdat 

Ş'adi cu alta m-a! schimbat! 

DU-TE; BADEO, DUCA-TE 

  

Cules de Chr. N. Ţapu de la D. Brezulescu,—No vaci. 

A se vedea o mică variantă No. CCXXXVII din colecţia D-lor Iarnic și Bârsan, 

Du-te, badeo, ducă-te, 
Dorul mei, ajungă-te! . 

Du-te, badeo, şi far vină, - 

Nu mă& mai lăsa streină 

5 Ca pe-o fidre din grădină! 

Nici acela nu-i streină 
Că mai are o rădăcină; 
Nici aceia nu-i singurea, 
Că mai are-o floricea 

IO Şi 'şi trece timpu cu ea | 

RT ——
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"ARA'BADEA CU -PLUGU 

Culesă de Chr. N. Țapu de la D. Brezulescu,— Novaci. 

Ară Badea cu plugu Şi să stai pen'la plivit 
Alăturea cu drumu ; | ” Ca şi mândra la iubit. 
El ară şi semănă Să stai bin” la secerat 
Şi din gură blastămă : Ca mândra la sGrutat! 

5 —Să te faci, grâule, faci 

_MANDRO, CAND I-O FI MAI BINE 
(VARIANTA) 
  

Culesa de Chr.: N. Țapu-de la D. Brezulescu,—Novaci, 

A.se vedea No. DXLI vers. 20—97 din colecţia D.lor Iarnic şi Bârsan. 

Mânâro, când ţi-o fi mat bine, IO Să te ducă la spitaiăl 
Şepte doftori lângă tine. Mândro, din totă avere 
Patru să te lecuiască Să rămâi pe sat a cere, 

- Şi trei să te doftorescă | „-" Ca soldatu prin cortele. 
5 Ş&pte sute bani în pungă Să vii şi la satu meiă,. 

Catrinţă să nu'ţi ajungă! 15 Să te miluiesc şi ei 
„ Săsţi mănânci cu doftorit ! - Co mănuţă de grăunţă, 

„ Patru bol ca păunil; . > Să-ştiii că ml-al fost drăguță | 
Căruţa cu patru cai 

PRINTRE ŢERI, PRINTR'AMENDOUA 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la: Nic. Frăţila,—Novaci, 

Printre țări, printramândouă Și de mâini ţinându-se - Şe fac două poduri nouă, - Şi din guri mustrându-se : _Pe unu: nelca trecea, . —Bădiţ-bădişorul mei, 
Pe unu mândra 'mi venita. y Ajungă-te dorul mei 5 Amândoi întâlnindu-se IO Călare pe murgul tăi;
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Murgul să se poticnâscă, Și “trei să te lecuescă. Drept în cap să te: trântescă, . 25 Patru bol ca păunii 
Mâna stângă să ţi-o frângă Să ţi-i mânci cu doftorir; 
Mâna dreptă s'o scrântescă | Căruţa cu patru cai, 

15 Frunduliţă de dudăi, Să te ducă la spital! 
Stă! să te blăstem şi eu: Mândră, dintr'a ta avere 
—Totă diua să sta! în prag 30 Să umbli prin sata cere, - 
Cu aţa băgată în ac; Ca soldatu prin cortele. 
Să nu poţi odată 'mpunge, Să vii şi la satu mei 

20 Până nu vei începe a plânge. Să te miluesc şi eii 
Mândro, când ţi-o fi maibine, C'o mânuţă de grăunțe, 
Șspte doftori lângă tine: 35 Să ştii că mi-a! fost mândruţă! 
Patru să te doftorâscă Ea . 

CAND OI DICE ȘI UN' NAUT 

Culesa de Chr. N Ţapu de la Zânescu N,, Vladimir, Gorj. 

Când oi dice şi-un năut, 5 Să vie de sară 'n sat, 

Imi ară netca c'un plug. Să'! aşternă daica "n pat 
Frânge-i-s'ar cormanul, „O perină şi-un macat, . | 

Cormanul şi fieru ăl lat, Lino, şi-o gură de sărutat 
- 

FOIE VERDE MARACINE 

  

Cultsa de Chr. N. Țapu de la Dumitru Barlabancea, “lăutar Peşteana-de-sus — 

Gorj, 

A se confrunta cu varianta «Frunda verde trei gutul „pag. 65,. colecţia E. Sevastos. 

_Tot ciredi, neică, să'mi stea, 
Foâle verde mărăcine,. : Dacă nu- eşti dumneata ! 

Tu pleci, nelcă, de lă mine, - Să'mitrâcă de bradi în sus, 
Tu te duci şi eii rămâi | < A a | 

și singură îă mângâi. | Dacă nu i care 3 a € ic 

T “duci, neică, sărace  “ 15 Să te duci, e aro: 
5 Du te pt Di mot face ? „Pân” te-o prinde ro a Turci ; 

Tu ţr-ot face, mândro,bine, Să Borţi a a deelor NR 

Că mai sînt voinici ca mine ! ş Si iei ora mă grecerci , 

Eii mi-o! face, mândro, re 20 Să duci doru la neveste! : -t 
10 Plec, m& duc, din satu meu: 

ti 

pf 

21
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AM O MANDRA CILIBIE 

  

Culesa de Chr. N. ŢȚapu de la Dumitru Băcioiu, din Petresci — Gorj. 

Am o mândră cilibie, 
Unde-i dic nu vrea să vie. 
D6mne, Dâmne, mă rog ţie, 
Scurtă-i viaţa ei, saă mie, 

5 De cât tot aşa soţie, 
Unde-i dic nu vrea să vie | 

„ PRAPADI-TE-AL NEICULIŢA 
  

Culesa de Chr. N. Țapu din gura lăutarului Anghel Cimbrea d:n Sacelu — Gorj. 

F6ie verde lămâiţă, 
Prăpădi-te-ai neiculiţă, 
Prin flori şi prin grădiniţă ! 
—-La ce să mă prăpădesc 

5 Că am dile să trătesc, , 
Cu puica să mă 'ntâlnesc! 

- MAICA, TU CAND MAI FACUT 

  

Culesa de Chr. N. 'Țapu din gura lăutarului Dumitru Bacioiu, Petresci — Gorj. 

Foie verde bobnăut, 
Maică, pe mine când m'ai făcut, 
ŞtiI bine că ţi-a părut 
Că ţi-am născut fiă din trup. 

5 Co mână țiță 'mi dai, 
Cun picior mă legănai, 
Din gură mă blestemat,
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FIRE-AI NEIC'AFURISIT 

  

Culesa de Chr. N. Tapu de la N. Firulescu, Greceşti, Mehedinţi. 

Fire-ai neic” afurisit, 5 Dar acum la ce să mor, 
Cu batista de la gât; Când 'mi dati fetele flori, 
De ce, nefcă, nu muriam..- Nevestele ochişori |. 
Când amândoi ne iubiam-? 

7 

VERDICICA .D'O LELEA 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la lâutarul 1. Buşă, Ciauru, Gorj. 

Verdicică d'o lelea, 15 Ajungă-te mila mea 
Când vorbisem cu Lina, Se Nici mai bine, nici mat rea, 
S'a 'ntâmplat.o vreme rea,  -- Und "ţi-o fi” calea mal grea ! 

" Duduia şi tulgera a Ajungă-te dorul meă, _ 
Şi trăgea cu vremea rea, Nici mai bine, nici may re, 
Nu poci Yubi pe Lina. 20 Numai cum te-am iubit eă! . 
—Multo fi, Lino, d'ascră, Nu ţi-e milă şi păcat 

De când tot stati eii p'afară ? Că ei tremur lângă gard? 
Mi-a 'ngheţat picioru 'n scară M'ai Iubit şi. mai lăsat 
Şi mâna pe săbicră, Cu cuvintu m'ai legat 
Nu ţi-e, Lină, şi păcat „25 Ca pun dobitoc la gard, 
Că eii tremur lângă gard ! Nebăut şi nemâncat. 
Și tu dormi cu altu'n pat? . Şi mi-eşti bună de "'mpuşcat 
Tu mPeşti bună de 'mpuşcat ! » Fără frică de păcat! 

- —Dute, neică, un” te-i duce, 

5 

  

DU-TE, NEICA, UND' TE-I DUCE 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Nic. Zânescu, com. Vladimir—Gorj. 

Ei rămân negră buşten. -;, 
Du-te, du-te,. ducu-ţi mila, Că gurița mea cea dulce: 10 Cum duce lvul găina ; 

Te-aduce de um” te-i duce. 
* : . Du-te, du-te; ducu-ţi dorul 

Că e LA gr Cum duee ventul pirjolul. 
Sur 3 ană e ' De te-i duce, nu te-i duce, 

Teaduce intr'o, sEptemână ; "14 Ştii bine că ţi-am pus cruce ! Du-te, neică, şi un an 

SD ———
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FOIE VERDE ŞI-O LALEA 

Audita de Chr. N. Țapu de'la Alex, Veleanu, com. Vela (Dolj). 
" 

-F6le verde şi-o lalea, Să nu-i văd căscidra, 
Mâni6să mi-e I6na,: Casa şi bătătura 
De Duminecă sera,  Ş'mprejur ce-o mai avea, „Că Y-am luat batiştira, — Lino, inimi6ra mea, 5 Batiştidra de mătasă PR 15 Darar, Domnul Dumnedei Pe la colţuri tot alesă „Să fie pe gândul mei: Cu arnici şi cu mătasă, — „ “Casa el cea zugrăvită Tot ca l6na de frumosă. S'ajungă părăginită ; Şi Yar verde şi-o lalea, Lino, podu-i orzărie - IO Că nu am pe unde da, 20 Şi căsciora grânărie! 

  

"SUI MARIŢO'N DEAL LA VIE 

  

Augita de Chr. N. Țapu de la N. Ionescu Dozeşti (Vâlcea). - 

Fâie verde iasomie, - Cârna se făcu fântână, Sui Mariţo, ?n deal la vie, Fântână cu cinci isvore, Cati venit. mtărliţele „Să bea duşmanii să moră ; Şi-aii mâncat corniţele. 10 Să bea şi duşmanca mea, 5 Când detet c'o sburătură, | “Să plesnescă fierea ?'n ea! Ii pică cârna din gură, 

  

FOIE VERDE ȘI-O LALIE 
(VARIANTA) . - 

  

Audita de Chr. N, Țapu de la N. Ionescu Dozeşti (Vâlcea). 

Fete verde şi o lalie, 
ME suit în deal la vie 
Şi găsiy mierliţele, -:: 
Mâncându-mi corniţele ! 

5 Şi luar d'o Ssburătură, 
Lovii mierla peste gură 

„Şi-i cădu corna din gură, 
Cârna se făcu fântână, 

“ Fântână cu trei isvâre, . 
IO Să bea duşmaniy să -moâră,— 

Să bea şi duşmancâ:mea, 
Să plesnescă. fierea 'n ea! 

n



CUCULEȚUL 

CUCUL 
  

Cultsa de Chr. N. Ţapu de la Dumitru Băcioiii — Petrescii-de-sus. (Gorj). 

A_se confrunta cu varianta + Frundulena şi de mure», din cântece Moldovenești, | 
(Elena Sevastos) pag. 13 şi pag. 23. n. 2 şi No. CCLVIII pag. 118—119, din colecţ. 
d-lor larnic şi. Bârsan. ” , | 

5. Şade la gherghef şi cosă; 
Nu ştii câsă ori descosă, 
Ori de neica "mi cerceteză. 

— Cuculeţ de undemi vii? 
— De la târg de peste ]ii. 

„_— De Lencuţa ce'mi mai spui? 
— Da, Lencuţa-i sănătosă, 

FOIE VERDE BOB DE BOB 

Audită de I6n Ionescu, de la I6n Şt. Udrescu. Bogaţi—Dâmboviţa. 

— Fâie verde bob de bob, * Şi-a r&mas pui! golaşi 
Şi i-a lăsat golăşei Cucule de Topolog Cu perişoru pe el ) Cob6ră din deal în Olt, . r 

De'mi ma! potoleşte un foc! : 15:De plânge codru de ei! 

5 — N'am ce foc să-ţi potolesc, Mi X-a lăsat pe nisip, 

Nici n'am glas să-ţi hăulesc, Pitulicea k-a găsit. 

Că mila luat mândra 'n crâng Trecu luna lu Sîn-Pietru 

Când eram copilaş mic, . Părăsi cucu făgetu | 

Ş-acu n'am cu ce să'ți cânt. 20 Şi turtureaua vălccua 
Şi mierliţa poteceua |. 

10 Ş-altă f6ie d'arţăraş, 

S'a dus, neică, drăgălaş
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CUCULUI 

  

Audită de Chr. N. Ţapu de la Christea Cobzaru, din T.-Jiu. 
A se vedea varianta «cuculai» pag. 347, din colecţia d-lui G. D. Teodorescu, 

- — Cuculeţ de la pădure 
Du-te la mândra şi spune, 
Să nu mai se pârte bine 

„Cu parale de la mine, 
5 Că gălbinaşii de la gât, 

De neicuţa sînt făcuţi | 

  

CANTA, CUCE, NUMAI MIE 

  

- Augita de Chr, N. Țapu de la Christea Nicolai Cobzaru — T.-Jiu. -- 
Cântă, cuce, numai mie - | IO C'așa "1 vota la duşmani, Că pân' la vară cine ştie?- Să'mi vadă carnea *n cântar, Ori că mor ori că trăfesce Şi sângele "n terezie » Sai d'aicea pribegesc. Să'mi vedă casa pustie, 5 Nu mă duc de sărăcie, -» Caşala duşmani le pare bine! Ci mE duc de duşmănie 15 Casa mea cea zugrăvită Şi mă& duc pen la un loc Ajunse părăginită, Și far, pulcuţă, mă *ntorc, . „De duşmani ocolită | ă pui la duşmani foc. 

ÎI 

FOIE VERDE DE SIPICA 

Audita de Chr, N. Țapu de la I6n Cazacu din Ștefaneşti — Gorj. 

Eoie verde de sipică, | - Frunduliţă bob năut F...u-te'n lege furnică, E.„„u=te'n lege de cuc Că tu eşti juvină mică, Cântă bine că te 'mpuşe - De ştii cucu unde cântă. „10 Şi "ţi frig carnea şi-o mănânc, 5 Frunduliță de lipan, Și "ţi-o frig şi nesărată Că cântă p'un bolovan; : = Numat pin cenuşă dată |



u
i
 

CUCULETUL o 327 

CUCUL ŞI CORBUL 
  

Audita de Chr. N. Ţapu de la Nicolae Cojocaru, din Pojogeni — Gorj. 

„A se confrunta varianta «Cucul şi Corbul» pag. 347. colecţia D-lui G. D. Teo- 
dorescu. 

Frunduliţă for ca plopu, | Spovedită 'n an odată, 
Se câartă cucu cu corbu, ie — Spune cuce pop'al tăi, 
Care să remnâte ?n codru ? 10 Să m& spovedesc şi ei. 
Corbu 'mi este lege rea. — Pop'al mei e vânător, 
— Taci, corbe, nu mă 'ngâna, Cu puşculiţa cu flori, 
Că tu eşti o lege rea; - " Când te-oi spovedi, tu mort! : 

5 

Că eu sint lege curată . 

UND-AUD CUCUL CANTAND 

- 

Audita de Chr. N. Țapu de la lon Mihai, din București. 

Foie verde bob năut, 5 Plâia ?n codru răpănind, 

Unde-aud cucul cântând ME fac brâscă pe pămint, 

Şi mierliţa şulerând,. Ca un puişor de lup Ă 

Jos la baltă fulgerând, Şi intru la puica 'n crâng! 

  

- 

CUCULEŢ DE LA PADURE 

  

Audita de Chr. N. Țapu de la Ghiţă Schiopv, din R.-Vâlcea. 

"6 foi de mure Fâte verde şi-o lalea 

Coe e ae. la pădure Ca să mă iubesc cu ea; 

Du-te la mândra şi-l spune, Că de când nu m am tubit, 

Să'şi spele obrazu bine; Amendoi ne-am ofilit, | 

Să vie la neica 'n culme, 10 La faţă ne-am prăpădit! 
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CUCULE.DE MIC EŞTI MIC 

  

Audita de Chr. N. Ţapu de la Nicolae Cojocaru — Novact, 
A se vedea varianta prescurtată «Cucuşor» pag. 207, colecţia Elena Sevastos, 

— Frunduliţă siminic, __ Vara vil, vara te duci, - Cucule, de mic eşti mic, Și de muncă nu te-apuci, Dar ţi-e glasul de voinic. la biciu şi har la plug. F...u-ţi legea ta. de cuc, — Nam venit să mân la plug 5 Vara vii, vara te duci, 15 Şi-am venit. ca să vă cânt, ME mir iarna ce mănânci ? | — Cântă cuce numa mie, —' Mănânc mugurel de fag Că la vară, cine ştie ? Şi beaă apă dintr'un lac „Că pân” la vară o fi mult, Şi cânt codrului cu drag. „_„ Cine ştie, ajung, n'ajung, 10 — F...u-ţi legea ta de cuc, 20 Glasul t&i ca să] aud?” 

FOIE VERDE BOB NAUT 
" (VARIANTA) 

  

“Culesa de- Chr. N. Țapu 'de la Nicolae Cojocaru —: Novaci. 

— F6le verde bob năut, „_ Castă farnă mi-am cântat F...u-te "n lege de cuc, Peste Olt la Calafat, Vara vii, vara te duci, „P'un bordeiaş dărimat, Nici de muncă nu te-apuci ; 15 T6tă.Yarna m'a picat, 5 ME mir Yarna ce: mănânci ? "Un picior mi-a degerat, — Putrigaiii, COjă de fag .. Cel-al-alt mi sta uscat, Și beată apă de pin lac " Limba ?n gură mi-a 'ngheţat, Și cânt codrului 'cu drag. La cocâna Bălăşiţa, — F6ie verde Yasomie, 20 Până mi-a amorţit guriţa, IO la mai cântă'mi, cuce, mie, Mi-a degerat limbulita | — Nu mat pocită voinicule, o ă
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CORBULEŢU 

Culesa de Chr. N. Țapu din gura Jautarului Ghiţă Schiopu, din R.-Vâlcea. 

A se confrunta cu varianta <Corbul> pag. 251 di lecţia Poesir P 
lui Vasile Alexandri. Peg. 35 p So eeția Vossil foporane a 

Fole verde a bobului,. - Ce tot ţipi cu-atâta jale? 
Ţipă puiu corbului. Ori ţi-e fome, or! ţi-e sete, 
— Ce ţi-e, puişor de corb? . -  . Ori ţi-e dor de codru verde? 
Ori ţi-e fome, ori ţi-e sete, - — Nu mi-e fâme, nu mi-e sete, 

5 Ori! ţi-e.dor de codru verde? 15 Nu mi-e dor de codru verde; 
— Nu mi-e fome, nu mi-e sete, Ci-aş mânca inimi de cal 
Nu mi-e dor de codru verde; Şi-aş bea sânge de Muscal ;. 
Ci-aş mânca carne de Turc „ Si-aş mânca creler de cuc 
Şi-aş bea sânge.de haiduc!  : Şi-aş bea sânge de haiduc! 

10 — Corbe, corbe, frăţidre, 

PE CULMIŢA DEALULUI 
(VARIANTA) 

  

Culcsa de Chr. N. Ţapu de la Nic. Ionescu, Dozeşti (Vâlcea). 

— Nu mi-e fme, numt-e sete 
Nu mi-e dor de codru verde; 
D'aş mânca carne de Turc, 
Ş'aş bea sânge de haiduc. 

Pe culmiţa dealului | 
Ţipă putul corbului. 
— Ce ţi-e, puişor, de ţipi,- 

Au ţi-e fome, aii ţi-e sete, 

5 At ţi-e dor de codru verde ? 

_CUCULEŢ, UNDE-AI IERNAT 
„ (VARIANTA). 

Culesa de Chr. N. Ţapu din com. Dioşti (Romanați). _ 

A se vedea varianta. de mai sus «F6ie verde bob nâut> pag. 325. 

Cuculeţ unde ai fernat? 

Peste Jiii la Vadulat, 
Într'un bordei dărâmat, 

- Fără uşă, fără pat, 

5 Aripa mi-a degerat, 

 



330 CUCULETUL, - 

FOIE VERDE Ş'O LAPTUCA ! 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Nic. Zânescu, Vladimir (Gorj). 

Fole verde şi-o lăptucă. Să dai puilor să 'mi guste, 
F...u-ţi legea ta de curcă, . Puişorii mi-or mânca, - 

„Cai intrat cu puii 'n;luncă, - Când mi-o suna scăndura ; 
La răcore şi la umbră, Nici atuncea; ba, ba, bu. 

5 La umbră şi la lăcuste, 

SENGANA CORBUL CU CUCUL 
(VARIANTA) : 

- 
  

Culesa de Chr. N. Țapu dela Nic. Zanescu, Vladimir (Gorj). 
A se vedea varianta de mai sus <Cucul şi corbul», pag. 327. 

Se 'ngănă corbul cu cucul: „„.5 Că tu nu eşti legea mea; — Nu mă îngăna, corbule, Că tu eşti legea spurcată, Că "mi-ai puşca la cătare, Că bei apă după matcă, Când oi da, cură penele la Şi mănânci carne de vacă! : | [vale, 

  

FOIE VERDE FOI CA NUCUL 
(VARIANDA) 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Gh. Nicolaescu, 
A se vedea variantele 

năut>, pag. 328, 

Pietroasa (Vâlcea). 

de mai sus «Cucule de mic ești mic și Folie verde bob 

—Nu-mi blestema, Leană, cu- 5 Şi bea apă din băltiță; , [cul, | Mănânc mugurel de tei Că mi-e singurel cu trupul, Şi bea apă din ştiubei, | Spune-mi, cuce, ce mănânci? | Mănânce mugurel de fag —Mănâne mugurel de viţă Ş'apoi cânt, «cucu» cu drag!
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FOIE VERDE TREI -LAPTUCI.! 
(VARIANTA) 

  

Cultsa de Chr. N. Tapu de la Nic. Zânescu, Vladimir (Gorj). 

Fole verde trei lăptuci . , Mănânc mugurel d F... în cioc de cuci: Şi beau apă din Steel, Vara vii, vara te duci, — Ce ţi-e guşa galbină ? ME mir Yarna ce mănânci? 10 —. Tot mâncând la. sadină 5 —Mănâne mugurel de fag. — Ce ţi-e guşa gălbioră ? Şi beai apă dintrun lac; | — Tot mâncâna la pădisră. - 

CUCULE, VOINICULE 

(VARIANTA) 

Culesa de Chr. N. Țapu de la Nic. Ionescu, Dozeşti (Vâlcea), 

.5 Şi beaii apă din ştiubel 
Şi cânt mândrelor cât tref. 
Mănânc mugurel de fag 
Și cânt mândrelor cu drag |! 

— Cucule, voinicule, 
Vara vii, vara te duci, | 
M&S mir Yarna ce mănânci ? 
— Mănânc mugurel de tei 

CUCULEŢ DE SADINA 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr, N. Țapu de la lon Gh. Mateiaş, Mieiţa (Dolj). 

'  —Cuculeţ de sadină, 
Ce ţi-e gura galbină ? 
Cuculeţ cu pana sură, 

Ce tot dai pe bătătură ?. 

5 —Cunosc locu unde-am ouat,. 

Nu-l găsesc cum lam lăsat. .
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CANTA CUCU SUS PE CRACA 
  

Audită de Chr, N. Ţapu de la Dumitru Băcioii, din Petresci (Gorjii) 

Cântă cucu sus pe cracă, - Mândruţă cât a mea, 
Cântă hoţu de mă sâcă, Nu e cât ii Blaniţa, 
Tot în pica mea să facă. Cât Blaniţa, cât Gilortu, 
Ei dic cucului să tacă, “Numai peste Ji. la Motru. 

Or El 'se suie p'altă cracă, : 15 Eu aici, mândra la ţară, 
Cântă hoţu de me secă, Amândoi zăcem d'o belă; 
Tot în pica mea să facă !: Eu într'un pat, ea 'ntr'un pat, 
"— Cântă, cuce, nu înceta, Pe nişte scânduri de brad, 
“Cam dat d'o inimă rea, | Jugrăvite 'n 'Ţaligrad! 

Io Mi-a 'mbolnăvit mândruţa | | 

VINE CUCU 

(VARIANTA) 

  

“Audita de Chr. N. “Ţapu de la Ghiţă Schiopu, 'din R.-Vâlcea. - 
- A se vedea mica varianta CDII pag. 213 larnic şi Bârsan. de trei fire» pag. 205, din colecţia E, -Se caste ; 

Idem „Frundulena 

Foie verde mărăcine, 
Vine cucu de trei dile 
Şi n'are pe ce se pune. 
S'ar pune p'o rămurea 

5 De la deal de casa mea, 
ŞI-I e frică de belea, 
Să nu'l vadă cine-va, 
„Fie verde de susai, 

De trei dile vii pe plai 
10 -Cu merinde pe cinci cai, 
_._ Nu b&ui, nici nu mâncai, 
Numai la cucu ascultai, 
E dic cucului să tacă, 
EL se sule p'altă cracă ; 

15 Cântă hoţu de mă secă, 
Numa ?n pisma mea să facă



CUCULETUL 333: 
N 

VERDE FRUNDA MARACINE 

(VARIANTA) 

  

Audita de Chr. N. Țapu de la Nicolae Cojocaru, Novaci (Gorj). 

A se confrunta varianta <Cucul» pag. 346 colecţia d-lui G. D. Teodorecu. . 

Verde frundă mărăcine, S'ar pune p'o rămurea 
Vine: cucu de trei dile | Şi 1 e. frică c'o cădea. 
Peste câmp făr' de pădure, Iar fi cucul d'un voinic, 
Şi nare pe ce se pune. - -L'aş prinde d'un ibomnic ; 

5 Sar pune pun mărăcine Dar mi-e cucu păsărea, 
Şi 'e frică că nu!'l ţine ; Nu ştie de. dragostea. mea! . 

FOIE VERDE FOI CA BOBUL 

Culesă de Chr. N. Ţupu de la Ghiţă Schiopu, R.-Vâlcea. 

Foie verde fo! ca bobul,. ” — Rămâi, cuce dumneata, 
Se certă cucu cu corbul,  - Să ne cănţi primă-vara 
La ce mi-a intrat în codru ? „ S'audă şi pulca mea, 
Fote verde şi-o lalea, E Ca să'mi mai dea guriţa, 

5 Dară Corbu ce'mi dicea? . Io Că mi s'a uscatlimbal 

CUCULEŢ CU PANA: SURA 
  

Culesă de Chr. N. Ţapu din' gura lăutarului Anghel Cambrea, din Sacelu, Gorj. 

A se vedea o variantă prescurtată, colecţia d-lui Bibicescu, din pag. 370 n. 379. 

dem No. CCLXIV, din colecţia d-lor Iarnic şi Bârsan. : , 

_—Cuculeţ cu pana sură | Numai eii şi mândra mea | . 

Ce tot cânţi la not pe şură; — Cuculeţ cu pana sură, 

Ori nu ţi-e inima bună ?!. Ce tot cânţi la noi-pe şură? 

— De ml-e bună, de mi-e rea, Ori ţi-e fome, ori ţi-e sete, 

5 Nu mi-o ştie nimenea, 10 Ori ţi-e dor de codru verde?



334 CUCULETUL 

— Nici mi-e fome, nici e Soia E mănânce 
sete, O dal ţa N 

Nici mi-e dor de codru verde; „Că mult. e bună Și dulce l 
i mi-e dor de satu mei 25 — Cucule, nu'm uşman, Gaia Isi două mândre?n el: Că nu mi-a! cântat d'un an, 15 Una 'n vale | ȘI-acuşi cânţi sus pe buşten ! Ca o flâre, F...u-ţi legea ta, de cuc, Alta 'n deal Tu eşti cuc şi et haiduc; Ca un pahar! 30 Cântă bine, că te 'mpuşc! — Cântă, cuce, nu tăcea, Cântă cucu sus pe cracă, 20 Că mi-ai secat inima | Eu dic cucului să tacă, Cântă, cuce, | Cântă cucu de mă secă | 

FOIE VERDE ȘI-O RASURA 
(VARIANTA) a 

  

- Augită de Ch. N, Ţapu de la Ghiiţa Schiopu, din R.-Vâlcea. 

— Fâte verde şi-o răsură, 
Cuculeţ cu pana sură, 
Ce te plimbi pe bătătură ? Gar6fă mirositâre, Ori nu ţi-e inima bună ? | “Cine” mă mirâse mâre ! 5 — De mi-e bună, de mi-e rea, 15 Cine pe mine 'm'o lua, Nu mi-o ştie nimenia, De loc că şi pornesc grea. Numai puiculița mea ! "De-ar fi cucu' d'un voinic, . — F6re verde samulastră, L'aş prinde d'un ibomnic. Cucule cu pana albastră, - ar mi-e cucu O păsărea, 10 Ce te plimbi pe la ferestră ? „20 Nu'mi pui mintea e cu ea! 

Nu sînt fată nică nevastă, 
Sînt gar6fă la ferâstră, 

  

CUCULE, NU MAI CANTA 
(VARIANTA) Da 

  

Culesa de 1. Odor audită în com. Cireșii (Prahova). 

— Cucule, nu may cânta, al „Ce te plimbi pe bătătură Că mi-at secat inima | „Ori nu ţe inima bună? . D'ar fi Cucu d'un voinic 10 —De mi-e bună, de mi-e rea, L'aş prinde d'un ibomnic, Nu mi-o ştie niminea. 5 Şi mi-e cucu o păstrea, — Cuculeţ, pasăre albastră Nu ştie ce” dragostea | C e vi! nâptea la ferestră, Cuculeţ, pasăre sură, 14 Că sînt fată, nu's nevastă |
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FOIE VERDE CA NALBA 
  

Audita de Chr. N. Țapu de la lautarul Costea Gheorghe — - Saceni, (Teleorman). 

— F6ie verde ca nalba, ME rog de ea să mi-o dea, 
Cântă, cucu, nu înceta, . Mândra dice să mă fa, 
C'am. dat de inimă rea. : Că mi-a fost ibovnicea, 
Mi-a plerdut calu şaua, 10 De când era mititea, 

5 Şaua şi ipîngiaua, “In braţ de la matcă. sa, 
Şi mi-a găsit'o „mândra. 

VERDE FRUNDA DE ŞERPETU 

  

Augită de Chr. N. Ţapu de la Nicolae Cojocaru, Novaci, (Gorj). 

Verde frundă de şerpctu, Luă puii de cuc să-i crâscă; 
Trecu postu lu Sim-Pietru, Coboră din del în vale, 
Mi-a urit cucu făgetu 16 Şi le duce demâncare, 
Şi turturâua | . Să crescă puii mai tare. 

5 Vălceua ” Verde frundă tămâ!sră, 
Şi mândruţa potecâua. Veni cucu 'n.primăvară, 
Verde frunqă foi, trifoi, Găsi puii sta să sbâră 
Plecă cucu de la noi, 20 Şi când le făcu întrebare _ 
Lasă puii mititei ; Cine le-a dat de mâncare, 

lo Pitulicea mai cu milă, Puii ?n semă nu!'l băgară, 
Găsi puii făr' de mumă. Că 1 lăsase făr' de pene, 
Păsărica aşa milosă Nu vrură să-i dică nene! 

CANTA: CUCU ŞI-O MIERLIȚA- 

Audita de Chr. N. Ţapu de la Dumitru Bacioiu, din Petrescii — (Gorj), 

Cântă cucu şi o mierliță, 5 La Dorohoi, 

Găteşte-m& maiculiţă, Şi gâlcevă 

Că la vară e resmiriţă, „n La “Ceplevă! 
Şi resboită
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„CANTA CUCU SA ME DUC 

Audita de Chr. N. Ţapu ae la Dumitru Băcioiu, din Petrescii-de-sus.—(Gorj). 

Cântă cucu să mă duc Ss: aprindă şi cele-l-alte. 
Şi mierlița să mă "'ntore De-aș şti cânta ca cucu, 
Să'mi dai duşmanilor foc ș " N'aş mal Yeşi din codru ; 
Să'mi dai foc cu lemne verdi Ca: cucu nu ştiti cânta, 

5 Şi p'o parte cu uscate, 10 În codru n'am ce căta!
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DEMNA MURGULE 

  

Audita de Chr. N. TȚapu de la lautarul Dumitru Baranca, din Pesteana-de-sus, Gorj: 
A se confrunta varianta <Flacaul şi murgul> pag. 350—351, din colecţia d-lui G. D. Teodorescu. i | - 7 . 

— Frunduliţă ruguleţ, - 10 Pe mine mă legi de gard “Demnă, demnă murguleţ, : - Şi tu şedi cu puica: în pat. Frunduliță fot castană, . . Cum ţi-e drag cu mândra n pat Tot la puica la Peşteana. „Şi mie cu traista ?n cap; 5 — Bată-l focu de 'ndemnat, - Cum îţi sînt dragi ţiţele 
Unde-ajungi, mă legt de gard, 15 ŞI, mie grăunţele ; 
Şi'mi dai fen nuielile Cum ţi-e drag cu mâna 'n sîn Şi tu te joci cu țiţele - Şi mie cu gura. ?n fen! 
Ca cu gutuiţele! - 

„MURGULE, CALUŢUL MEU. 
| (VARIANTA) 

” 

- 

  

: Audită de Chr. N. Ţapu de la Dumitru Batioiu, din Petresci— Gorj. ... .. 

— Murgule, căluţul -mei, ___-Ri.de gard legat mE lay. 
Ce te-abaţi din drum merei?  - Cum ţi-s dragi mândruţele, 
Ori ţi-e greă trupşorul mei ? . “Şi mie Srăunţele ; 
— Nu mi-e greii trupşorul t&ă, Cum mi-e dragă traista plină, 

5 Că tu la cârşmă te-abaţi, - - Io Şi ţie mândra pe mână! 

22
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INDEMNA, 'NDEMNA, MURGULEȚ. 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la I6n Michai, — Bucureşti, 

F6ie verde ruguleţ, 
Indemnă, 'ndemnă, murguleţ. 
Colea 'n vale 'n deluleţ, 
Să face d'un terguleţ 

5 La Iona "ntre Olteț. 
Să-ţi cumpăr d'un freuleţ, 
Mi-ai fost drag de mânzuleţ, 
imi creşteal în cmă creţ ; 
Optea 'mi călcat un judeţ, 

10 Diua 'mi trăgea! în grăjduleţ 
Şi mânca! la orzuleţ. 
Şi iar verde ruguleţ, 

“FRUNDULIŢA BOB ANGLAS.. 

N 
Îndemnă, 'ndemnă, murguleţ. 
—F... în c... de 'ndemnat 

15 -Unde-ajungi mă legi de gard 
Şi'mi dai fen nurelile 
Şi grăunţe stelile 
Şi apă zăbalile, 
Şi tu'mi bei cu mândrele | 

20 Cum ţi-e drag cu mândra?n pat 
Și- mie cu traista ?n capl 
Cum ţi-e drag cu mâna 'n sin 
Şi mie cu botu ?'n fEn! 

(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la [. G. Mateias, Misiţa — Dolj. 
, A se confrun 

Bibicescu. 

— Frunduliţă bob anglas, 
"Indemnă, murguleţ, la pas ! 
—F..u-l.. în bot de 'ndemnat, 
Ca când n'ai mai 'ncălicat, 

5 Nu mi-e grei trupşorul teă, 
Ci mi-e urit năravul tăi, 
Jumetate mergi călare 
Şi jumătate la vale. 

ta varianta «Voinie beţiv> No. 283 pag. 217—218, din colecţia d-lui 
= 

- Fiul. în-bot de 'ndemnat, 
10 Unde-ajungi mă legi. de gard 

Şi'mi day fân nuielile 
„Şi grăunţe stelile. 
Cum ţi-s dragi cârciumile, 
Aşa şi ei grăunţile; . . 

15 Cum ţi-e drag cu mândra?n pat, 
Aşa şi eii cu traista ?n cap! 

-



"Nu coseşte vara fen. 

IO 

MURGULETUL. - | 339 

MURGULEŢ, CALUŢUL MEU 
(VARIANTA) 

  

Cultsa de Chr. N. Țapu de la lautarul P, Brânduşianu, Costeşti — Vâlcea. 

  

— Fole verde de dudăă, . _10 Şi grăunţe stelele, Murguleţ, căluțul mei, : Cum ţi-e drag la veselie Ce te-abaţi. din drumul tăi ? Şi mie la herghelie : Ori ţi-e grei trupşorul mei? Cum ţi-e drag la refenea — Nu-mi-e greă trupşorul tăă, Şi mie asemenea. 
Mi-e urit năravul teu! 15 Cum ţi-e drag cu mindra'n pat Pe la câte cârciumi treci, „Şi mie cu traista ?n cap; 
Pe mine de gard mă legi Cum ţi e drag cu mândrele 
Şi 'mi dai fen nutelele - Şi mie grăunţele! 

FOIE VDRDE FOI DE PRAZ- 

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Alecu Dumitrescu-Abălaru, Roşiorit-de-Vede. 

A se vedea “varianta <Murgului> pag. 351, din colecţia d-lur G. D. Teodorescu, | 

Folie verde foi de praz, E Piecă 'n sat după moşmâne, 
Fot de praz şi de aclaz, 15 Tu mori murgule de fome! 
Mori, murgule, de necaz - Să te. las la soru-.mea? 
Că n'am unde să te las! Soru-mea e fată mare, 
Să te las la tată-mei ? _ la furca pleacă la fete, 

“Tu, murgule, mori de sete! 
7 20 Să te las la frati-meii ? 

Cositura ce-a cosit'o | Frati-meii e hoţ ca mine, 
Nici p'aia n'a grămădit'o ; "Umblă călare _pe tine 
Cu primaru mi-a 'mpărţit'o | Şi te ţine nemâncat, 
Să te las la maică-mea? Nemâncat şi nebă&ut, 
„Maykcă-mea e vrăjitâre, 25 Parc'ai fi fost oropsit ! 
[a disagii la spinare, 

Tată-meă e om b&trân,
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CE STAIMURGULE TRIST? 

Cultsă de Chr. N. Ţapu de la N. Ionescu, Dozești — Vâlcea. 

— Ce stai, murgule, aşa trist? 5 Şi "mi dai fen nuielile. 
— Cum n'aş sta, stăpâne, sta, Şi grăunţe stelile, - 
Că tu la cârciumă merpă, Şi tu 'mi bei cu mândrele! 
Pe mine de gard mă legi - -



pe
 

CALETORIE - STREINATATE. 

VAI VOINIC STREIN ! 

Audităa de Chr. N. Tapu de la lăutarul Ghiţă Schiopu, din R.-Vâlcea. 

„A se vedea varianta <Strainul sărac» din colecţia G. D. Teodorescu op. citat, pag. , 
282 ; idem «Strein singur» din aceiaşi colecţie, pag. 283 vers. 14—25, ” 

Fole verde de pelin, | Trupidra 'mi plânge, 
De. pelin de rosmarin, . . Cu lacrămi de sânge! 
Vai de voinicel strein ! - 10 — Taci, trupină, taci, 
E ca măru dulce ?n drum: _ Că tot tu le faci; 

5 Câţi pe drum că'mi trec, - ! Nu e vina ta, Ă 
Il sburăturesc;. -. Ci-a cui te-a sădit 
Crăcidre 'mi frânge, o „Şi nu te-a "ngrădit! 

- COLINDAI ŢERILE TOTE. _ 
| (VARIANTA). IE 

  

Culesa de Chr, N. Ţapu de la Teodor N. Ţapu, Roșiorii-de-Vede. 

A se vedea mica variantă «Dorul de rude» pag. -254 din colecţ. D-lui G. D. 

Teodorescu, op. citat. Idem varianta din cântece Moldovenesci pag. 10 No. 2, a D-nei,. 
E. Sevastos şi No. MCDXXXI, din colecţ. d-lor larnic și Bârsan. : 

Par'că sînt născut din piatră | 
Şi aşa 'mi vine une-ori, 
Să mă sui la câmp cu flori, 

10 Să'mi văd fraţi, să'miv&d surori. 

Nu'mi văd fraţi, nu'mi vEd 
„ (surori, 

Parcă sînt născut din flori! 

_Colindat ţările tâte,. 
Şi de bine n'avui parte. - 
Şi 'mi vine câte odată . 
Să mă sui la munţi cu piatră, 

5 Sămi ved mumă, să'mi v&d 
i „e [tată 

Nu v&d mumă, nu văd tată,
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PUSEI LACATU LA PORTA 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la N. Ioncscu, Dozeşti (Vâlcea). 

Pusei lacătu la portă, | 5 Parcă sînt născut din piatră | 
Şi pleca! în strinătate, . „Nu sînt fraţi, nu. sînt surori ; 

-Să'mi găsesc mamă şi tată! "Parcă sînt făcut din flori! 
Nu e mamă, nu e tată; „= 

N 

FOIE VERDE MARACINE 
  

Audită de Chr. N, "Țapu de la Ion Preuteșescu,: Novaci — Gorj. - 

F6te verde mărăcine, | Și o găsi! călugăriță! | M'a făcut mama pe mine, — Bine, dragă peliniţă, Numai singurel pe lume; =: De ce eşti călugăriță? . Eu n'am fraţi, nici n'am surori, - 20 — De ce n'am avut credință! 5 Numai grădina cu flort. M& dusei la leuşten, Fole verde de berbină, ŞI-L găsii negru buşten! „Pusel lacăt la grădină, - „2 — Bine, dragă leuştean, Şi pleca! 'n ţeră streină, . De ce eşti negru buşten? Foie verde de tre flori, | 25 De ce nu sînt udat d'un an! IO Să găsesc fraţi şi surori. ME duse! la busuioc, Şi umbla! şi ispitit : | Şi "1 găsil plângând cu foc! Fraţi şi surori nu găsi! | " — Bine, dragă busuioc, “Şi de cela mă întorsei, - De ce 'mi plângi tu cu foc? __F6le verde tre! bujori, 30 De ce n'am avut noroc, 15 Drept la grădina cu fiori! „Să fii cu tine p'un loc! Mă dusei la peliniță,
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REU ŞADE MUNTELUI 
(VARIANTA) | 

  

Audita de Chr. N. Ţapu de la Jăutarul Paicu, din Bistriţa, Vâlcea, 

A se vedea varianta No. DCXI, pag. 318, din colecţia d-lor Iarnie şi Bârsan, 

Folie verde de dudăi, Făcu!Y ochişorii râtă, 
R&u şade muntelui r&ă; ME uitai prin lumea t6tă, 
R&ă 1 şade.făr' de pfatră, „_ Să'mi vEd mamă, să'mi vEq 
Ca şi mie făr' de tată! . - [tată. . 

5 Răi x şade făr' de brumă, 15 Nu vEd mamă, nu vEd tată; 
Ca şi mie far' de mumă! e Parc'aşi fi născut din piatră | 
REu "1 şade făr' de braji, - ME suii pe munţi de fiori, 
Ca şi mie făr' de frați! . Să văd fraţi, să văd surori. 
-R&ă "1 şade făr' de flori, Nu văd fraţi, nu văd surori ; 

10 Ca şi mie de surori 20 Parc'aş fi născut din flori |! 

“ 

ME sui! pe munţi de piatră, 

Li 

FOIE VERDE FOIE LATA 

  

(VARIANTA) E 

Fâie verde fâte lată, | ME suii pe munţi de flori, 

ME suji în munţi de piatră, Să'mi veq fraţi, i my ed 

, ă, "să'mi ved . suror 

Să m vea mur [tată. _Nuwmi vEd frați, nu'mi ved 

N ă, nu'mi ved [surori, 

Nun vs iai . [tată, „ Parcă sînt născut din flori! 

5. Parcă sînt născut din platră | . 

7
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- AMARA STREINATATE. 
  

CALETORIE-STREINATATE 

Culesa de Chr. N. Țapu de la I6n Mihaf, Bucureşti. + 

. Amară streinătate, 
Mult eşti 'tu fără dreptate ; 
Am umblat ţările tâte, - 
Şi de bine n'avui parte ! 

5 Din tinereţile mele, 
Trăiesc în lume cu jele; 
Lumea, ţara m& huleşte, 
Dumnedeii m& milueşte | 
Lumea, ţara am umblat, 

10 Şi de bine n'am aflat, 
Pe nimeni n'am “cunoscut, 
Făr' pe cel ce 'm'aii făcut, 
De-i umbla în lumea ttă, 
N'oi afla mumă şi tată; 

15 De-i umbla şi cât să cauţi, 
N'oi afla doriții frați. 
Aşa "ni vine une-ori, | 
De gândesc pe loc să mor! 
Jelui-m'aşi, vai de mine, - 

20 :Jelui-m'aşi n'am la cine ! 
Jelui-m'aş munţilor 
De dorul părinţilor. 
Jleui-m'aş bradilor, 
Vai! de dorul fraţilor ș - 

25 Jelui-m'aşi florilor, 
De dorul surorilor | 

„Aşa gândesc câte-odată, 
N 

Să.mă& sut pe munţi de piatră, 
Să'mi fac ochişorii râtă, 

30 SE mă uit în lumea ttă; 
„Să mă uit spre răsărit, 

Să văd dincotro-am venit? 
Căci eii sint nenorocit, 

„Şi prin lume părăsit ! 
35 Ve&dutam t6tă lumea. 

Şi marea şi Dunărea. 
v— Vino, dragă turturea, 
De'mi sbâră la casa mea, 
Să'mi vorbesc cu mătcuţa. 

40 Am şi-o dragă suridră, 
"De dorul mei 'stă să mOră |! 
Jele, Dâmne şi pe ele.... 
Jele la tot neamul mei, 

“ Din băteat cum am fost ei; 
45 Că eii tare sînt străin, 

Plin de dor şi de suspin! 
Dar mă rog lui Dumnedei, 
Care'mi ştie gândul mei, 
Să'mi dea viaţă curată, 

50 Să.mal scap de ici odată: 
Val de robia străină, 
Când “ţi apucă Nemţu inima, 
N'ai nimica pe viaţă, 
Numa! puşculiţa ?n braţe !
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CAND ERAM IN VREMEA MEA 

Audită de Chr. N. Ţapu, în Runcurelu — Mehedinţi. 

A se vedea variantele: «Sariţi fraţi şi privighetârea -prinsă> din :colecţia d-lui 
diur Biticeereset pag. 280. Idem varianta prescurtată No. 405, pag. 382, din colecţia 

i ?mi făcu d'un lățişor Când eram în vremea mea, "Ş 
Sburam ca o turturea ; Şi mă “prinse de 'pictor 
Şi 'sburam din 'cracă ?n cracă, Şi mă: băgă *n colivie, 
N'avea nimeni ce să'mi facă! 10 Să m&;sc6ţă ?n prăvălie, 

5 Ş'un răcit de vănător, „Să 'm&'ducă'la Domnie ! 
"Smulse 'trei fire de păr, 

CAND ERAM IN VERSTA MEA 
(VARIANTA) 

  

Augita de Chr. N. Țapu de la N. Ionescu, Dozeşti (Vâlcea). 

__— Und'te duci. tu, sora-mea ? 
— Ei mă duc în ţară streină, 

Şi'mi umblam din cracă în 15 Unde nu e dor, nici milăl: 

| | [cracă, Că mila de la părinți,- 

“N'avea nimeni ce să'mi facă. -Anevole vrel so uiţi ; 

5 Veni un hoţ de vânător, lar mila de la bărbat, 

„Puse laţul umblător; Ca frunda de păr uscat, 

Cum îl puse, 20 Când te. dai să-te umbreşti, 

Aşa mă prinse. _—=Tot mai răi te "năduşeşti ! 

Maruncară ?n colivie, . a > , 
Io M& puseră la feţie | In:altă variantă ultimul vers sună: 

lar mila de la bărbat, -. Câte pastri mă vedeai - a a 

Tâte mă ciricăiai: - - Tot cu pumnii-după cap! 

Când eram în vârsta mea, 
Sburam ca o paserea;
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FOIE VERDE ȘI-O LALEA. 
(VARIANTA) 

  - 

Augita de Chr. N. Țapu de ia V; „Nicolaescu, Pietrâsa (Vâlcea). 
F6ile verde şi-o lalea, Călare p'un cârlător, F...'0 'n bot inima mea, Io Rupse tre! fire de păr Nu mai este cum era! | De la micul cârlător Când eram în firea mea, Și 'mi făcu d'un lăţişor, 5 Sburam ca o pasărea, | In reversatul de zori; Ca o pasăre pribegă, - Şi m'apucă de pictor, N'avea nimeni ce să'mi facă, 15 De aripă şi de cap; Dar un hoţ de vânător, Mi-e frică că nu mai scap! 

  

_PASERICA DUPE LAC 
——— 

Augita de Chr, N. 'Țapu în Novaci — Gorj. 
A se vedea varianta No, "1527 pag. 116, colecţia d-lui Bibicescu. 
— Păsărică după lac, 
Nu mă blestema să zac, 
Că n'am pe niment cu drag: 
Să&'mi pule mâna la cap, -- 

5 Să mă 'ntrebe de ce zac. 

— Păsărică de pe. Ji - 
Da de nefcuţa. ce ştii ? 
— De netcuţa că ştii bine,. 
Bea la vin: şi mâncă pâine 

Io Şi gândeşte tot la tine, 

  

UNDE-AUD ME DUC, ME DUC 
————— 

Audită de Chr. N, Țapu din gura lăutarului Constantin Dobre, A se vedea o mică variantă <Intrebarea> la a-l. G. D, Teodo 
Fole verde foi de nuc, 
Unde aud mă duc, mă duc, - Ca frunda e mă usuc, —. Ca frunda goronului, 5 Pe marginea drumului! 
Fote verde de dudăi, 
Şi bătu! şi parii reă 
Pe margine de pirăă, 
Uitându-mă 'n drumul tău. IO F6le verde bob năut, 

din Govora, R.-Vâlcea. 

Tescu op. cit. pag, 278. 

Cum aş face să m& duc 
Să&'mi faă frunda să'mi sărut 

„Că pân” la anu mte mult, 
„Nu şciă ajung, ori n'ajung 
15 La puicuţa de demult, 

= Să&'mi dea gura so sărut? 
Că sint călător mă duc 
Şi unde am pus de gând 

[n'ajung, La -pulcuţa de demult! 
———
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N 

UNDE AUD CA PLEC. 
” (VARIANTA) 

Audita de Chr. N. Tapu de la 1. G. Mateiaş, Mieiţa, (Dolj). 

Si unde aud că plec, că plec, 
Stii ca frunda mă petrec, 
Ca frunda alunului 
Pe marginea drumului. 

” E .. SUNA,-SUNA 

  

Audita de Chr. N. Ţapu de la Christea Cobzaru — Târgu-Jiu. 

_ A se vedea varianta «Sună pietricica ?n vale» pag. 28 olecţi ii poporane 
de d-l V. Alexandri, P > PS 3» colecția poe! Pop 

Sună, sună şi resună, : Sue-mă& cu tin! călare, 
Sună pletricica "n vale, “ La spatele dumitale. 
Puica mea plânge cu.jale; De vei merge 'ntr'altă ţară, 

Sună pietricica 'n Olt, 25 Ca-să-ţi fiii eii soţioră! 

5 Pulca mea plânge cu foc, — Ei te-aş lua, puică, călare, 

Că n'am parte nici noroc, La spatele mei, frăţidre; 

Să fiii cu puica 'ntrun loc. - Dar mi-e murgul mititel, 

De m'aş vedea 'n deal suit Abia duce trupul mei. 

Şi la vale scoborit, 30 D'aş merge incă pe jos, - 

Da mi-e drumu gloduros 

„Şi nu pociă merge pe jos. 

Şi cu murgu 'mpriponit, „- N Şi mi-e drumul ars de sore 

De-o crăculiță de nuc. Nu pociii merge pe.pictore! 

__— Vino, puică, să te se&rut, 35 Milă de ea că-şi făcea 

15 Că d'alao să mă duc! La spate o arunca, 

— Dar pe mine cui mă laşi ? In Moldova cu ea mergea, 

— Negrilor, streinilor, O cârciumă că'şi făcea, 

Pe mâna duşmanilor! Amândoi în ea trăia, 

—. laca, neică, frăţiore, - 40 Avere că'şi căpăta, 

20 Fă-ţi o milă şi pomană,. . Mulţi săraci adăpostia | 

Nu mă lăsa de ocară, i 1 

10 Să pui masa să mănânc 
"Şi cu puica după gât 

N
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SUNA, SUNA ŞI RESUNA 
(VARIANTA) 

; 
  

Culesa 'de Chr. N. Țapu de la Nic. Zănescu, com. Viadimir (Gorj). 
A se confrunta varianta «sună sună» pag. 325, din colecţia d-lui G. D. Teodorescu, 

F6ie verde şi-o răsură, 5 Sună pietricica-?n Olt, Sună, sună şi resună, -* | Mândra'mi plânge cu mult foc, Sună pietricica 'n gârlă - Cu milă şi cu pârjol, - Mândra mea, 'm! plânge cu Ca să ţie tot un dor! 
[milă ; 

  

FOIE VERDE” ROSMARIN 

  

Augita de Chr, N.. Țapu de la N. Zanescu, Vladimir (Gorj). 
F6ie verde rosmarin " Pe toți mi-t faci precupeţi. F...u-ţi legea ta de trin, - Să vindă mere crețeşti, Cum duci Oltenii de lin, 10 La curţile borereşti, Pe la Turnu-Severin. — Cântăre, oltene, bine, 5 Şi mi-i duci de-i ocoleşti - - Să Yaii mere de la tine; Pen mi-i treci prin Piteşti - Cu drâpta să cântăreşti, „Si mi-i laşi în Bucureşti. - „Cu stânga bant.să primeşti. 

v 

  

CINE:MI FLUIERA: PRIN LUNCA ? 
——— 

Augita de Chr. N. “Papu de la Vasilache F. Costake, Dioşti (Romanați). 
Cine-'mi fluieră prin luncă ? * Și Marin baston de ducă, „Rădiţa cu gura mică > Să se ducă 'n Dobrogea, Și cu buza Supțirică. -.: Acolo pămînt să ia; —- Cine-'mi ciocăne prin luncă ? | 10 Dar'ar Dumnedeii să dea, . 5 Rădiţa cu Marinică, Ca să intre Turcii 'n ea, Tate. răschitor şi furcă Să'mi robescă Dobrogea | 

e
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CINE FLUIERA PRIN LUNCA 
(VARIANTA). 

  

Audita de Chr, N. Ţapu de-la Oie, lăutarul Dioştilor (Romanați). 

Frunduliţă de sipică, Aoleo, ce foc:mă calcă! 
Cine-mi fiueră prin luncă ? „_ „Neică la Dobrogea plecă, 
Rădiţa şi cu lonică, e 15 Cu cămaşa necălcată, 

_ Tate râschitor şi furcă; | Batista ne parfonată, 
$ lonică baston de ducă. | Cu chica nepieptănată.. 

De când Marin mi s'a dus Frunduliţă şi-o lalea,: 
Mat nimic că n'am făcut: Că se duce 'n Dobrogea 

Că se.dă pămint în ea, „20 Nici porumbii n'am prăşit, 
Mânca-o-ar pârdalnica ! Nici orzul n'am secerat, 

10 De când Dobrogea sa dat, Nici grâul nu lam cărat ; 
Multe sate mi s'a spart -. .  M'am ţinut de- vorbă: 'm sat, 
Şi Marin că mi-a. plecat. Tot de el mi-am întrebat! 

CINE-I SINGUREL CA MINE ? 
  

Audita de Chr. N. Țapu de la Anghel Cambrea, Sacelu — Gorj. 

A se vedea primele versuri din «Singur pe lume» din G. Dem. Teodorescu, op. 

citat pag. 283. . , = 

Mierla rămâne şi. plânge Cine-i singurel ca mine ? iierla 
Şi strigă cu mare glas: “Numai mierla din pădure; - 

Nici mierla nu-i singurea.. — Intorce-ve-ţi cam rămas ;. 

Myerla ouă, scâte pui „10 Întorce-ve-ţi care puteți, 

5 Şi face vecini destul. a De mă: scoteţi din judeţ !- 

Unul sboră şi se. duce, :
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STRAINAŞ, MAICA, CA MINE - 
(VARIANTA) 

  

Culesă de Chr. N. Țapu din gura lăutarului Dumitru Baâcioiu, din Petrescit-de- sus — Gorj. 

F6ie verde mărăcine, „.„. 20 Pole verde de mohor, 
Streinaş, maică, ca mine, Aşa 'mi vine une-ori ă N'o mai fi altu pe lume Să mă urc pe munţi de fori, Ca şi cucu din pădure] De dor. de fraţi şi surori | 5 F6ie verde rosmarin, - » De sar face dealu şes:  -— Da nici cucu nu-i strein; 25 Și pădurea lunci frumose, Că tot are-o suridră Să se vadă sat cu sat, Pe mierla cea pestrictoră, Să vă&d şi eii ce-am lăsat. Streinaş, matcă, ca mine Lăsai maică, lăsaY taică, Io N'o mai fi nimeni pe lume, .  -  Lăsay fraţi, lăsay surori, Ca şi-o flâre din grădină. . 30 Lăsai grădina cu flori-! Da nici fisrea nu-i streină, . Dragile mele surori, Că tot are-o rădăcină . Pliviţi şi-ale mele flori, Și cu Yarba pângă ea; | Le pliviţi şi le udaţi 15 Da eii n'am pe nimenia | Şi bine mi le păstraţi ; F6ie verde de muşcată, 35 Să crească cât gardurile, Aşa 'mi vine câte-o dată Să le bată vEnturile, Să mă urc pe munţi de piatră, Ca pe mine drumurile Să mă uit la mândra 'n portă ! „Şi pe mama gândurile | 

  

DE S'AR-FACE DEALU ȘES 
(VARIANTA) 

  

* 

Augita de 1. Odor de la A. Mihaiescu, Cireşu (Prahova). 
De s'ar face dealu.. şes Le pliviţi şi le udaţi Şi pădurea lunci frumâse, * Şi bine mi le păstraţi. . Să se vadă Sat cu sat, Să crescă cât gardurile, Să vEd şi eti ce-am lăsat, „> 15 Să le bată vânturile 5 Că lăsat maică, | i Ca pe: mine drumurile Lăsa! tacă, Și pe maica gândurile. Lăsai fraţi, 

e dragă, plec, me€ duc, Lăsai surori, 
Dă'mi guriţa s'o sărut, Lăsai, grădină cu flori | | 20 Să ţi-o :sărut de-a călare, - 10 Dragile mele surori, S%'mi paie drumu plimbare Pliviţi şi-ale mele flori, . Şi mie şi dumitale |



CATANIE - 
- 

CAT-II SIBIU DE MARE 
  

= 

Culesa de Chr. N. Țapu de la D. Brezulescu — Novaci. | - 

Cât-ir Sibiu de mare, / 5 Maica după e! plângând 
Numa! o cărare are, — - Şi te-ar bate, Impărate, 
O cărare de nisip. __ Lacrămile maicelor 
Merg Catanele tot rând, Şi jalea feciorilor ! 

TU TE DUCI, BADEO SARACE 

Culesa de Chr. N. Țapu de la D. Brezulescu — Novaci — Gorj. 

A se compara cu varianta prescurtată No. 180 pag. 138, din colecţia. d. lui Bi- 

bicescu. 

— Folie verde trei spanace, C'acolo unde merg eii 

-Tu te duci, badeo sărace, Nu mai sunt de felul tăi, 

Dar eă, măre, ce m'oi face? Fără sânge pân€ "n brâii ; 

— Tu te- -0i face, mânâro, bine, - 10 Şi de mine'Y, vai de mine, 

5 Că mai sunt voinici ca mine; Că nu mal găsesc ca tine 

Dar de mine este răi,
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REMAI, MANDRO,. - 
(VARIANTA) 

  

Culesa de-Chr. N. Țapu de la 1. G. Mateiaş, Mierţa (Dolj). 

Frunduliță şI-o lalea, Numai sânge de Român. Rămâi, mândro, cuY ot vrea, Sângele Muscalului - Eu mă duc la râta mea. . Pen” la burta Calului, C'acolo unde sînt ei, ” - Sângele Românului 
Nu egrâi, nue porumb, Io Pân' la coma calului | 

MA FACUT MAICA FICIOR 
——— 

Culesa de Chr. N. Țapu de la Calistrat Stoienescu, Tirpeziţa (Dolj). 

Foiliţă b6bă fartă, 5 Să dai țărilor ocol, Nu m'a făcut maica fată, . - M'a făcut mărgăritar, Ca să staă cu ea pe vatră; Să mă fa la militari! M'a făcut maica fecior, 
Ra . Ei - 

REU, MAICA, MAI BLESTEMAT 

  

Culesa de Chr. N, Țapu de la Calistrat Stoienescu, Tirpezi ţa (Dolj). 

Foiliță păr roşat, a 
Răi, maică, mai blestemat, 
Să stati în puşcă. rezimat: 
Și să mănânc de furat, 

5 Cu Ungurul să m& bat]
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VINO, MANDRO, DE ME VEDI | 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la 1. G. Mateiaşi, Mieiţa (Dolj).. 
A se vedea începutul din varianta 

Folie verde bob urez, | | 
Vino, mândro, de mă vedi | 
Până sunt grânele ver) ; 
Că dacă s'or secera 

FRUNDA VERDE D'ASOMIE . 
3   

<Frunduliţa lanuri verdi» din colecţia :cân- a dâmnei E: Sevastos.. ! pia „sân 

5. Vine ordin şi me ia, 
Şi me& duce la Galaţi, 
Unde 's 'Turcil 'narmaţi ! 

Culesa de Chr. N. Țapu de la l4utarir din Runcurelu (Mehedinţi) 

— Frundă verde d'asomie, 
ME duc, maică ?n miliţie, 
Cam ajuns în vârsnicie 
Să port puşca ?nchituită, 
O sabie subţirică, 
O manta şi c'o tunică, 
Şi pinteni pe la picilore; - 
lară calu cu zorzonale, 
Cum le place la cocâne. 
ME duc, maică drăguliţă, 
Să slujesc cu-a mea credinţă 

„Pentru rege, pentru fraţi, 
„Ce's în lume străinaţi | 

Iar tu, maică mătculiţă, 
5 Şi tu, taică drăguliţă, 
> Rugaţi” mi mie de bine, 

Că voi pleca adi şi mâine 
Şi m& duc în Bucureşti 
In palatele domneşti, 

20 Spre-a vă face vouă nume, 
C'aveţi un fii bun pe lume! 

. Deci să nu vă 'nstrinaţi, 
Pe mine să m'aşteptaţi, 
Că vo! veni cum mă&duc, 

25 Mar frumos şi mai făcut | 

23
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PLANGE-ME MAICA CU DOR. 
  

Audita de Chr. N. "Țapu la bâleiul. din Polovraci.- 

A se confrunta varianta <Frundă verde de mohor» pag. 274, din colecţia dâmnei 
E. Sevastos, ” | 

— F6le verde de bujor, Vinde-ţi maică, ce'i avea 
- Plânge-mă, maică, cu dor,. | Şi mă scâte din belea ! 
Că şi eii ţi-am fost ficior; „10 Vindeţi, matcă, boii toţi, 
Ţi-am scos boii din obor Şi mă scapă de la sorți 

5 Şi plugul de supt şopron. A _— Maica nu te pote scote : 
„Nici o brazdă n'am brăzdat - De la sorţ-şi de la morte 
Şi'n, miliţie m'a luat! 

VERDE FOIE DE MOHOR 
_ | (VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Nicolae Frăţila—Novaci. (Gurj). 

„+: Verde f6le de mohor, 
Plânge-mi maică, cu dor, 
Că şi ei ţi-am fost ficior. 
Ţi-am scos. boit din obor 

5 Şi plugu de supt şopron - N 
Şi-am tras brazda la răzor! 

, = 

  

FOIE VERDE MANDALAC 

  

Culesa de 1. Ionescu, de la Anton Cojocaru, Vladaia (Mehedinţi). 

F6ie verde mândălac, - 
M'a făcut mama bătat, | 
M'a crescut, m'a legănat, 
Ma legănat cu picioru, . 

5 Şi din furcă a 'tras fuloru. 
M'a legănat, m'a crescut, 
ME făcul ma! măricel, 

M& chemă taica cu tel 
La sapă la plug s'ajut, 

10 Pân de vârstă m'am făcut. 
Şi nu trecu multă vreme 
VeEd că patria mă cere, 
Să merg şi să isbutesc 
Pe tărâmul cel turcesc,
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i5 Co opincă mEncălţat, „Cu nouă glânţe pin plept, In cap căciulă că luat, -. 35 — Nainte, băieţi nainte Căciulă c'a lui Mihaţ. Şi să v'aduceţi aminte Trecui rîu Dunărea, De al vostru căpitan, Cetatea Nicopolea ; Adevă&ratu oşten | 20 La Griviţa când sosit, Mârte cruntă a suferit, Pe părinţi nu mai dori. | -40 Ce-a dorit a isbândit; Ş'apucai în jos pe vale; Patria nu şi-a vindut! . Striga Turcii ?n gura mare — Saltă, Românie, saltă, * Din reduta cea ma! tare: C'acum te-afli măritată 25 — Brel Avradini sictir | După mirele “dorit, 
Cu toţii ne prăpădim, 45 De doi-spre-ce af venit. 
Ghiauru nea împresurat : Românie, fiii tăi 

„Şi nu e loc de scăpat! o Te vor scăpa de nevoi! : 
Baca, baca ghiauru, România mi-a avut 30 Ne răpeşte sufletu | , „Doi fit bravi carea trecut: - 
Valter, căpitanu bun, | 50 Pe Ştefan cel lăudat, Adevăratu Român, - Pe Mihat, bravu bărbat! 
Să sule pe parapet - 

PENTRU-O ARMA RUGINOSA 

Culesa de Chr. N. Tapu de la Florea lautarul, Radomir (Romanați). 

A se vedea mijlocul variantei «Frundi verde isma creţă» din colecția d-mnet 
E. Sevastos, pag. 269. ! 

ro Fata strigă—mamă, mamă, 
La inimidră mi-e rană! 
Fâie verde trei bujori, 
Şintrebă copii! lor : 

Folie verde avrămesă, 
Pentru-o armă rugin6să 
Lăsa!. masă, lăsa casă, 

_Lăsai nevestea frumosă, | 

5 Cu doi copilaşi la braţe, „—Mamă, unde-i tatăl nostru ? 

F6Ye verde matostat, 15 Tatăl vostru 'n Bucureşti 

C'o fată şi c'un băiat, | Călăreşte cai domneşti, | 
i igă— - i se pârtă 'n.ţ6le verdi, . 

Bitietagu) sugi cai dei vedeţi nu'] cunoşteţi! La inimă mă săgctă | 

FRUNDULIŢA ŞI-O LAMAIE 
  

7 

Aita de Chr. N. Țapu de la Florea lăutaru, Radomir (Romanați). 

ită imâ . Şi r&mâne mândra ţie | - 

randul ie ture Saar mândro, cui! vrea, 
-0 . e, e i 

Cântă, cuce, numai mie. : Spa rr Be manta, | 

5 Me fă a Silţie? | 10 Să mă duc la slujba mea, . . 
o le la 

.
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„Ca să'mi fac datoria, . Când oi dice bob năut, 
Să mă curăţ, de belea! | „ Cântă, cuce, să te-ascult, 
Să m'adăşti la patruani; | - Pân'la vară este mult, 

| Când oi povirni pe dece, - . Ori trăiesc, ori nu trăfesc, 
15 Să'ţi fie inima rece |: „20 Ori în pămînt putredesc | 

 RECRUTUL 

  

Culesa de Chr..N. Țapu de la lăutarii din com. Runcurelu (Mehedinţi). 

Ş 
A se confrunta varianta prescurtată «Frundultna grâi marunt> pag. 246—247, din colecţia d-mnei E. Sevastos. (cântece „Moldovenesci). - 

Șialtă dată bob năut, Şi cun moş că se 'ntilnea: 
"Vineri, maica m'a lăcut, — Bună-diua, moşule! 
Sâmbătă m'a botezat, 25 — Mulţumim, voinicule| 
Duminecă m'a 'nsurat, „us — Unde-at plecat moşule ? 

5 Luni in 6ste m'a băgat, - — la,.m€& duc în deal la vie 
Vorbă la nevastam dat: Să tai 'viea din trupină 
Să m'aştepte şepte ani, , Că sa umplut de ciorchină, Şapte ani şi şapte luni ' 30 —Spune, moşule adevărat Şi fro patru săptămâni. De nu e vre-o nuntă 'n sat? IO — Dac'oi vedea că nu viii —Spui, tată, în credinţa mea, Să sameni, puică, busutoc, . Că e chiar la casa mea: larna, pe geru de foc. S'a măritat noru-mea. De-o ieşi el crăcănos,. 35 — Spune, moşule adevărat, - Să ştif.că sint sănătos; Spune, pe cine-a luat? ” I5 Dio feşi fel cam pălit, | * — Bătatu primarului, Să Ştii că m'am prăpădit; Din capu oraşului. D'o leşi el resfirat, Soldatu că mi-şi” pleca Să ştii că m'am depărtat! | 40 Şi la nuntă se ducea. Soldatu ce mi-şi făcea ? " Miresa câtu'l vedea : 20 EI, frate, s& libera, | Ă — Maică, măiculița mea . Acasă că mi-şi pleca, Mi-a venit soţiora ! Pe drum singur că venia 

  

"FOIE VERDE DE NAUT 
(VARIANTA) 

  

Culesa de I6n lonescu, de la N, Radulescu, din com. Bozaţi, — Dâmboviţa. 
A se vedea varianta prescurtată «Frundulena gr'ă merunt>, din colecția domnei E. Sevastos. | , . Ă 

- 7 
Fole verde de năut, 
Vineri matca ma făcut, 
Sâmbătă m'a botezat, 
Duminecă m'a "nsurat, 

5 Luni la 6ste că m'a luat, 

La Bucureşti am plecat, 
Şi aşa răspuns am lăsat: 
Să "mi ție puicuţa bine; 
Cu pâine şi cu masline, 

IO Cu rachiă de tiscovină,
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Să nu ducă dor de mine! 
Nici o lună n'a trecut, 
Nici anul nu s'a umplut 

„ Şi 'scris6re mi-a sosit, 
15 Că pulca s'a logodit. 

Ei atunci, cum audii, 
La Mator că mă ceru. . 
Matorul drumu că 'mf da, : 
P'un cal negru încălecam 

20 Şi pe cale că mi-o luam, 
Pe vălcele mi-apucam, 
Ostenit, ofl cum eram. 
Când la jumate de cale, 
Unde scoborii îl vale, 

25 ME 'ntâlnil cun moş bătrân: 
— Bună diua, moş bătrân ! 
— Mulţămesc, soldat strein, 
Ca -n' tot-d'auna ?'n deplin |! 
—De unde eşti moş bătrân 

30 Venit aici în ăst fin?. 
» — Din sat de la Milueşti, 

D'aci ?n vale, cum ocheşti. .. 
— Spune, moşe adevărat, 
N'ai vEdut vr'o nuntă *n sat, 

35 Nici pe di, nici pe nserat ? 
— De la deal de casa mea, 
Jocă nunta noru-mea. 
Ei atunci cum audii, 
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Bici calului că dădui, 
"40 Drept la pârtă mă oprir 
ȘI drept cum m'am repedit, 

Porta ?n. patru sa făcut. . 
De mână doi că mă lua 
Curva 'n mână că mi-o da: 

45 —Hai, tu curvă, după mine, 
Cam b&ut banii cu -tine, 
"l-am băut şi X-am mâncat, 
I-am băgat în sărutat. : 
Cum aş plânge şi ofta, 

50 Să'mi v&d ei amarita mea 
Pe braţele altuia. 
N'am cuţit la mâna mea . 
Pe-ameEndoi "-aş junghia 
De s'ar duce pomina, 

55 De s'ar duce vestea 'n ţară 
Şi dă aş fi de ocară! 
Foie verde iarbă lată, 
Bată-te crucea, armată, 

- Cum mă laşi făr' de nevastă!, 
6o Fâie verde dun fulor, 

Să trăieşti, Dom'le Mator, 
Că "mi făcuşi parte di fector. 
Foie verde d'avrămesă, 

__ Să trăim bine, nevastă, 
05 Ei nu ţi-oi mai dice ba, 

Tu mi-oi dice totaşal - 

MOŞNEGUL 
(VARIANTA) 

  

Audita de Chr.: N. 'Țapu din gura lui Constantin Dobre, din Govora (Vâlcea). 

Vedi varianta «Moşnegul»> (balada), în colecţia d-lui G. Dem. Teodorescu, pag. 616. 

Fole verde samulastră, . 
Lăsai vorbă la nevastă 
Să m'aştepte nouă ani, 
Nou& ani şi nou€ luni 

5 Şi câte-va săptămâni. 
Dar soldatu ce'mi făcea ? 
Din armată că leşia 

"Și acasă.că'mi pleca, 
Cu tată-s&u se'ntâlnia. 

10 Fote verde şi-o lalea 
Şi din gură il dicea 
Bună dqiua că își da: 
—Bună diua, moşule! 
—Mulţămescu-ţi, soldatule ! 

15 Dar soldatu întreba : 
— F6le, verde matostat, 

Spune, Moşe, adevărat, 
De este vre-o nuntă?n sat ? 
Fole verde şi-o lalea 

.20 Şi moşu lui răspundea: 
—Nuntă este 'n casa mea, 
“Se mărită noru-mea ! 
Soldatul, când auqia 
Ochii lui îi lacrăma 

25 Şi din gură aşa dicea: 
-—Moşule, pe cine ia? 

— Feciorul primarului, 
Soldatul, când audia, 
Fuga acasă. se ducea, 

- 30 Toţi mesenii că'l vedea 
Dar pe el nu'l cunoştea. : 
Fâie verde şi-o lalea 

7
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Şi la masă că şedea 
Numai vin roşu că bea, 

35 Veni vremea banilor, 
De schimbul darurilor. . 
F6ie verde de bujor, 
Bagă mâna ?n portofel 
Şi mi-ş scâse d'un inel. 

40 F6le verde şi-o lalea 
Şi pe pâine că'l punea. 
Dacă naşu mi-l vedea 
Şi miresa că chema 
Inelu în mână " da. 

45 Miresa că.mi-l vedea * 

50 

55 

Şi din gură aşa dicea: 
.. —Mi-a venit soţiGra | 

Dar soldatul ce făcea ? 
Drept în sus că se scula: 
Şi din gură aşa dicea; 
— Beţi, voinici, şi ospătaţi, 

" Dar miresa să n'o luaţi! 
__F6ie verde şi-o lalea, 

Dar soldatu ce făcea 
Tâtă nunta împlinea 
Şi miresa că 'ŞI lua 
Şi'n fericire trăta ! 

LA UMBRA DE STEJEREL 

  

Audita de Chr. N. Țapu de la N. lonescu, Dozeşti (Vâlcea). 

Vedi o variantă în Dorul, carte de cântece. 

Colea 'm vale 'n făgeţel, 
La umbră de stejerel, . 
Frumos dorme-un soldăţel, - 

“Cu raniţa lângă el 
Şi cu puşca căpătâr: 
—ME duc, maică, să'l mângât |! 

“10 

—Nu te duce, fata mea, 
C'ala e om cu belea, 
Vine ordin şi mi-l ia 
Şi mi-l trece Dunărea - 
Aprâpe de Turchia,. 
Mai în sus de Plevina! 

FOIE VERDE DEDEŢEL 
(VARIANTA) 

Fole verde dedeţel, 
Supt umbră de păducel, 
Frumos dârme-un grănicer, 
Cu raniţa lângă el. 

„5 — ME duc, matcă, după el! 10 

_— Nu te duce, fata mea! 
- Grăniceru-i cu belea. 
Vine ordinu şi-l fa 
Şi mi-l duce 'n Dobrogea 
Şi tu r&mât tot a mea!



| CATANIE -359 

REU E, DOMNE, PRIN STREINI 

Audita de Chr. N. Țapu de la 1 utarul Paicu din Bistriţa (Vâlcea). 

. A se confrunta sfârşitul variantei No. 169 şi începutul variantei No. 170, pag. 130 131, din colecţia d-lui Bibicescu, : - 

“Rău e, Dmne, prin'streini, 15 Fă-mE lumină de sei 
Ca desculţ pîn mărăcini; | Şi mă „bagă ?n sînul tăi. 
Rei e, Dâmne, pîn duşmani, | Că tu unde-oi însera,: 
Ca desculţ pîn bolovani! . Eu din sîn ţi-o! lumina, 

5 — Tu te duci, bade, te duct, Ţie bine ţi-o părea | 
Tu te duci, bade sărace, | 20 Munte, munte, piatră secă 
Dar ei ce focul m'oi face! Lasă'mi voinicel să'mi trecă ! 
— Tu, mândruţă, ă! face bine, : "Să'mi trecă la ciobănie 
Că mai sint voinici ca mine. Să'mi scape de. cătănie. 

„10 — Ba et, bade, oi face ră, - Cătănia cui ie dată ? 
Că nu's mândre !'n portul meii. 25 La fecioru făr' de tată. 
la-mE badeo, şi pă mine, - „Cătănia cui fe bună ? 
-Fă-mE brâu pă lîngă tine. La fecioru făr' de mumă, 
"Ţi s'o părea brâul greii, __Că "nvaţă mustra. 'ntr'o lună! 

FOIE VERDE DE BUJOR 

Audita de d-l 1. Ionescu, abs. seminarist, în com. Runcu (Dâmboviţa). 

Fâie verde d'un bujor, 15 Şt-am dis forte d'avrămesă, 

Tot pe deal pe deluşor, : "Că, când am plecat d'acasă.. 

* Urcă-o fată şi-un fector ; - | Am trecut podu pe l&să; 

Fecioru urcă cântând, Şi m'ajunse-un dor d'acasă 

5 Fata după Yel plângând. - De copii şi de nevastă! 

— De ce cânţi, băiete, a jale? 20 Dar fi dor de la copii, 

' Oră ţi-e grea arma 'n spinare? Să pui şaua şi să mâi; 

—Nu mi-e grea arma'n spinare, D'ar fi dor de la nevastă, 

Dar mi-e dor de părinţi tare! Să las calul să mai pască. 

Io Şi-am dis verde d'avrămesă, | D'ar fi doru de la mumă, | 

Fă când am plecat d'acasă, . 25 Să fac calu numai spumă ; 

Am lăsat boit 'njugaţi D'ar fi doru: de la tată, | 

Şi căişorii 'nhămaţi Să fac calul numai apă ! 

Şi părinţi! supăraţi |!
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„__FOIE VERDE MATOSTAT. 
  

> 

Augita de Chr. N. Țapu de la Gheorghe Petrescu, Picher, Petresci (Gorj). 

F6ie verde matostat, 35 Of, of şi aoleol 
- Ma făcut maica băiat ; - Fole verde trei coceni, 
Of, of şi aoleo! - | „ Sus în deal la Cotroceni, 
M'a făcut 'm'a legănat,. „ Este-un regiment de gen. 

5 Din gură m'a blestemat, - Of, of şi aoleo ! , 
Of, of şi aoleol 40 Gorniştit .marşu sunând, (bis) 
Ca să fiii şi ei soldat (bis), „.. Comandanții comandând, (bis) Of, of şi aoleo ! Of, of şi aoleo po . 
La o pârtă de 'mpărat "Şi dacă ai greşit în front, . 10 Stai în puşcă rezemat, „ Numa?n palme?n ghiontte scot Of, of şi aoleo! 45 Şi ce-va de ma! grăie şti, Neb&ut şi nemâncat, „La carceră nimereşti. (bis) . Ca un sfint din cer picat (bis) Of; of şi aoleo! Of, of şi aoleo! | Când e sârele *'n chindie: "15 F6ie verde merişor, „.— Hat copil la teorie. „Pe cel deal pe delişor 50 Of, of şi aoleo.l Trece-o fată şi-un flăcăi, - Siliţi copil de 'nvăţaţi Of, of şi aoleo! Ă Numa să nu desertaţi; (bis) Flăcăul flueră a jale Of, of şi aoleo ! 20 Fata-i face o întrebare (bis): Căci dacă veţi deserta, Of, of şi aoleo! „55 Garda pieţii vo mânca. — De ce flueri bătetea jale? - Of, of şi aoleo! Ori ţi-e grea arma 'n.spinare? - Mal la vale de cazarmă Of, of şi aoleol „>... Un azil de domnişere, (bis) 25 —Nu mi-e arma grea'n spinare, “Of, of şi aoleo! | Dar mi-e dor de matca tare(bis). > 60 Domnişsre tinerele ME Of, of şi aoleol! | Mor sergenţii de pe ele | „ FGle verde tre! granate, x - Sergenţii- când se-adună, ” Regimentul doi cetate Nu vorbesc vr'o vorbă bună, 30 Mult e dus în strinătate, - Și vorbesc tot vorbe rele 

' 

Şi n'are cine să!'l cate, „65 Pentru fete frumuşele, Of,.of şi aoleo! „ Cu igreta fâlfâind * Mama din pămînt nu pete, | Şi cu cocarda lucind (bis) Tata este prea departe. (bis) * . 68 Of, of şi aoleo! ”
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FOIE VERDE TREI BUJORI 
, 

Audita de Chr. N. Tapu din gura lui Gheorghe P Petrescu, Picher, Petresct (Gorj). 

Vedi-l şi în Cartea de dor. 

Folie verde trei bujori, 
Adio, mamă, fraţi, surori ; 

„Să vă mai revăd odată 
Şi-apoi pot să mor. 

5 Foie verde de stejar, 
Vai, s&rmanil marinari, 
Duce viaţa cu amar, 
lăcând termen de cinci ani! 
Fie verde de trei fort, 

10' Al reginei sînt feciori ; 
Ei se duc ca fluturii 
Şi vin ca călugării! 
Cine-a prelungit armata, 
Dumnedeii să-l dea r&splata : 

15 Să”! fa mâna şi-un picior 
Ca s'ajungă cerşetor | 
Cine m'o fi blestemat, . 
Mările să le străbat, 
Pin” la Oceanu 'ngheţat? 

20 Nu m'a blestemat la lună, 
Ca să stati cu arma 'n mână; 
Si m'a blestemat la nor, 

„Ca să stati sus pe vapor! 
Mână, „mână, lopătar, . 

25 1 Mână. pân! la țermul mei, 
“Termul mei cel păriritesc, 
Unde-am născut 
Şi crescut, 
'6ie verde trei sfănţâice, 

| 30 De la Galaţi ma! încâce, 
Este o cârciumă în pârloge, 
Tinută de trei Turcâtce, 
Vinde vinu trei sfănţoice, 
Beaii marinarii săracii. 

35 Vinu 'Y bun de Drăgăşani 
Ocaua opt-deci de bani, 

„Beat marinarii strmani. 
F6ie verde Yarbă mare, 
Când eram la recrutare, 

4o Eram frumos ca o flore, 
Ce sta vara la răcâre; 

„Dar acum la liberat 
" Mult sînt palid şi uscat, 
Parcă n temniţă am stat ! 

FOIE VERDE MARACINE 
  

Culesă de Chr. N. "Țapu de la Dumitru Bacioiu, din Petrescii-de-sus, (Gorj). - 

__— F6ie verde mărăcine 
Tu pleci, neică, de la mine; 

Du-mă,: neică, şi pe mine 

- Neică, 'ntr'o țară “cu tine! 

5 — Foie verde de măr dulce, 
-Bucuros, mândro, te-aş duce; 
Da mi- e murgu- tinerel, 

Nu ne duce doi pă el, 
Şi mi-e murgu de trei dile, 

„10 W'abia mă duce pe mine; 
F6ie verde de dudăi, 
D'abia 'mi duce trupu, 
Trupu cu păcatele, 
Mijlocu cu armele..
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15 — F6le verde mărăcine 
Tu pleci, neică, de la mine ; 
Du-mă, neică, şi pe mine, 
Neică, într'o ţară cu tinel 

-— Mândro, unde mă duc ei, 
20 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

'Pân 

Nu-i nici iarbă, nu-i nici grâă,. 

GATANIE 

7 

Numa sânge până ?n brâi! 
 F6le verde de dudăi, 
Mândro, unde mă duc eă, 

Nu e terbă * 
25 Nici nu-i nalbă, 

Numa sânge până ?n barbă! 

FRUNDULIŢA USTUROI. 

A se confrunta şi variantele de mai sus «Recrutul şi Moşnegul» pag. 356— 358. 
Audita de Chr. N. Țapu de la Gh. Porumbescu, din Novaci (Gorj). 

Frunduliţă ' usturoi, , 
Colea 'n vale "'ntr'un zăvoi, 
Face Badiu case nuoi, 
Cu ferestrele la sâre, 
Cu uşile 'n vEntu mare. 
Foicică şi-o lalea, 
In casăcine şedea? 
Un bosnâg, bosneg bătrân 
Şi mi-ş avea d'un copil.. 
Sâmbătă Pa logodit, - 
Dumineeă Pa nuntit. 
Luni scâse plugu din obor, 
Şi mi-l porni pe 'ogor. 
Nici o brazdă n'a brăzdat, 
Pe el la 6ste Va- luat. - 
Dar bălatul ce'mi dicea ? 
Din guriţa lui grăta; 
— Fa, nevastă, mândra mea, 
Şi tu, măre, să m'aştepţi, 
Şepte ani şi jumătate, 
Să m'aştepţi în direptate. 
Şi, măre, tu să'mi sădeşti 
Trei vetre de busuyoc. 
Busuioc d'o resări, 
La şepte ani şi jumătate,. - 
Să ştii bine c'ot veni ; 
Busuioc n'o răsări, 

la şepte ani şi jumetate, 
Tu să nu mai aştepţi, frate | 
Tu pulcă să te logodeşii, 
Şi cu altu să trăeşti | 
Ea, măre, că mi-aştepta 
Şepte ani şi jumătate, 
Busuioc că 'mi semăna, 
Busutloc nu resăria. 
Ea, măre, se logodia ; 
Sâmbătă sa logodit, 
Duminecă s'a nuntit, 
Dar bosnegu ce 'mi făcea? 

„45 

50 

55 

40 Sapa ?n spinare 'c'o lua: 
In deal la vie 'mi sula. 
Săpa via din tulpină | 
S'o sece la rădăcină, 
Struguri verdi şi pârguiţi, 
Peste garduri asvârliți. 
Dar bosnegul ce 'mi făcea? 
Ochii la vale arunca, | 
D'un 'voinicel că 'mi vedea, 
D'un voinicel ortoman 
P'un cal bun şi Dobrogen, 
Cu mustăţi în tâte părți, 
Par 'că-i vrej de castraveți. 
Dar bosneagu ce 'mi făcea? 
Nici gândul nu 71 isprăvia 
Până voinlcel sosia. 
Dar voinicelu 'mi venia, 

-. Către unchiaş îi dicea : 
„— Bună-diua, moşule | 

60 

70 

— Mulţămesc, copilule |! 
— Frunduliţă şi-o lelea; 
Măi moşule, dumnea-ta, 
De ce sapt tu via aşa? 
Şi mi-o sapi de Ja tulpină 
Şi mi-o seci din rădăcină? 
Struguri verdi şi pârguiţi 
Peste garduri asvirliţi ? 
Dar moşu că răspundea: 
— Sa măritat noru-mea ; 
De foc de inimă rea, 
D'ata sap eii via așa. 
— Frunduliță ş-o lalea, 
Măi, moşule, dumneata, 

„la lasă-ţi via aşa; 

75 
N'o săpa de la tulpină 
ŞI o seca din rădăcină! 
Şi lasă-ţi via aşa, 
Haida, să-ţi vEd nunta! 

| Dar bosnegu ce făcea ?
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s Sapa "n spinare co; lua, Dar volnicul ce'mi dicea? 
O Cu voinicu acas pleca, _— Mă moşule, dumnea-ta 

ŞI porţile le descuia 95 la scâte-mi, tu, mireasa, 
Si La grajd că mi-ş mergea, Să-mi să&rute mânuţa, . 

alu n grajd că mi-l băga S'o dăruesc cu ce-va. 
Şi 'n casă că mi-ş intra - Moşul mireasa scotea, . 

S5 Şi la masă că 'mi şedea. . Mânuţa Y-o săruta. 
Meseni! cum îl vedea, 100 Ea inelul cunoştea, 

La el ţintă se uita e Inelul din logodit, 
Şi din gură că grăia; Şi din guriţă 'm dicea: 
— Cată f...u-l mumă-sa, — Beţi, copii, ospătaţi 

90 Dar cine-o mai fi şi ăsta? Şi de cale vă cătaţi; 
Şade la masă nechemat, 105 C'asta-i bărbățelul mei, 
Bea paharu neiuchinat? | Care-i dat de Dumnedei! 

TU TE DUCI, BADE SERACE 

Culesă de Chr. N. Ţapu de la l6n Vacarii:, din Ocna Sibiilor (Transilvania), 

A se vedea şi varianta «Fie verde mârăcine» pag. 361—362. 

— Tu te duci, bade sărace, -. Und'ei vedea steag împlântat, 
Eu cu dorul t&ii-ce-ol face ? Acolo o! fi picat, 
— Tu ţi-l face, mândro, bine, Tot în sânge închYegat ! 
Căci mat sint feciori ca mine ; 25 Tot în- sânge del roş . - 

5 Dar ei m'ot face mal r&ă, De la feciori d'ei frumoşi ! 
Căci m&. duc din satul meu! Mândro, mândrulena mea, 
Mândro, unde m& duc ei, Mândro, semnul mi-oi afa, 
Nu vedi firicel de grâu, | La pici6re iarbă mare 
Numai. sânge până ?n brâu: 30 Şi la brâă holdă de grâii, 

10 Sânge de-al Muscalului, Şi la guriţă 
Pen 'n coma calului ; | ” Tămâiţă ; 
Şi sânge de-al Turcului . -Din ochi-ţi 
Până *'n coma murgului ! | „Dol păuniţi, 
Mândro, mândrulena mea, 35 Din sprîncene 
De te-ajunge dor de mine, - Dou& pene; 
la drumurile de-a-lungu, Din buziţe 
Oraşele de-a rându ; - - Scânteluţe 
Unde te-o ajunge dor de mine, - Şi la gât , 
Sue 'n munţii lui Tirol e 40 Saschiti "nflorit, , 

20 Şi "ţi fă ochişorii rotă Că de grea mârte-am murit! 

CATANIE a 363- 

Şi te uită 'n lumea totă.
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CATANIE 

„IN VERFUŢUL NUCULUI 
(VARIANTA) 

  

| Culesa de Chr. N. Țapu de la Ştefan Munteanu din Braşov, Transilvania. 

In vârful nucului | 25 La picire 
Cântă-şi puiul cucului, [arbă mare, 
Mal in jos pe rărmurele, |. Pe la brâu 
Cântă şi două turturele, - Holdă de grâiă, Mal în jos pe la tulpină " Din-buzuliţă Cânt'o pasăre streină. 30 Schinteiuţă, 
Şi-aşa cântă de cu jele, | Din guriţă 
Frundă, terba tâtă piere, .  Tămâiţă, | S& opresce sfintul sore,. - Din ochiţi Şi es maicile în cale; - Doi păuniţi; Num'a mea nu may eşia 35 Din sprincene Să "mi asculte pasărea Două pene, : Cum mi-a cântat patima ? . Şi din frunte Maică, măiculița mea, . lerbă verde. De te-a lovi dor de mine, Și la gât [la drumuţul de-alungu, „.. 40.Saftii forit “Oraşele de-a rându, N „Că de grea mârte-am murit. Că pe mine mii afla . De plasa cuţitului, In fundul Italiei, „De puşca 'mpăratului ; La compania mândrei, . Făr' de lumină de ceră, Supt o trupină de brad 45 Făr' de om din a mea țeră, Acolo mi-i afla ngropat, . lăr' de lumină de săi, Unde Nemţul m'a puşcat, " Făr' de om din satul meii ! Mândre semne mi-i afla: - 

  

EȘI, MANDRA, PAN” LA FERESTRA 
——————— 

Culesa de Chr. N. Țapu de la Ştefan Munteanu din Braşov, Transilvania, 

Eși, mândră, pân” la ferestră Cu cămașa lui cea nouă, Şi te uită 'n sus pe câstă. IO Cu inima ruptă ?n două, Eşi, mândruţă, din chilie Eşi, mândruță, ?n drumul s&ă Și te uită ?n sus spre vie, Şi-i dă tu inelul tăi Vedi pe drum cine coboră ? Şi te uită după el | n Car: mare cu povară, Cum se duce câtinel. Şi te suie 'ntrun măr dulce, : .15 Pentru ce nu merge tare? Vedi bădiţa cum se duce | Că r&ă inima îl dore.
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Şi se duce fluerând 
Şi din ochi tot lăcrămând 
Şi din gură cuvântând:; 

20 —Plânge-mă, mândră, cu dor, 
Că ţi-am fost voinic fecior 
Şi ţi-am fost drag pe plăcere | 
Pe votă şi mângâere, 
Pe plăcerea ochilor, 

25 Pe voia părinţilor. 
“Când porunca, mi-a picat, 
Dâmne, d&i m'am supărat; 

* Când am prins a o ceti, 
Inima mi se topi! 

30 Mândra mea, mândră iubită, | 
Nu-ţi fie voia urită 
Şi inima r&ă scârbită ; 
Că de-a fi 'n lume vr'un bine, 
Eii Yar voii veni la tine 

35* Şi de-a fi 'n lume vro pace, 
Eu ară me voii întorce; 
Dar de-a fi vr'o r&utate, 

M”otă lipi lâng-o cetate: 
Şi ţi-otă scrie mândr'o carte. 

40 — AY, bădică, bădişor 
Scrie-mi, scrie-mi, că mi-l dor, 

" Dar n'o scrie cu cernelă 
Că de-aceia % multă ?n ţsră, 
Şi no scrie-cu cărbune 

45 Că de acela % mult în lume, 
Ci mi-o scrie cu argint 
Să ştii că-i de la iubit. 
Cărticică "n cornurele 
Pe de lături cu mărgele 

50 Cine-o prinde s'o citescă 
Lacrămile să'] porniască, 

" Şi n'o scrie tare greii 
Să o pot ceti şi et. 
Ei oii ceti prin grădină 

. 

55 Şi sera pe la lumină 
Cu suspinul din inimă, 
Şi-oiu ceti prin pomişori 
Cu lacrămi din: ochişori | 

- PORUNCITU-MI-O ION 
  

Culesă de Chr. N. Ţapu de la Ion Vacariul din Ocna Sibiilor, Transilvania. 

Poruncitu-mi-o Ion 
Din Cluşiă, din batalion, 
Să-i fac penă de ţitron. 
Eu încă i-am poruncit: 

LI 

mata Austriacă în Bosnia. 

Cântă cucu dintr'o cracă, 
Rămas bun, tată şi maică; 

Cântă cucu ?n peri cu flori, 

. Rămas bun, fraţi şi surori. 

5 Ei, când am eşit din sat, 
* Diua bună mi-am luat. 

* De Ia clopu me cu penă, 

De la tată, de la mamă; 

De la grădina cu flori, 

10 De la fraţi, de la surori; 

„5 Pe şuierul vântului, 
In casarina Cluşiului, - 
Că ţitronul s'a scumpit 
Şi penă nu t-am gătit! 

A r 

-REMAS BUN TATA ȘI MAICA 

Audită de Chr. N. Tapu de la Ştefan Munteanu, din Braşov, fost sergent în ar- 

De la părul cel cu pere, 
De la veri şi de la vere; 
De la prunii înfloriţi, 
De la prietini şi Yubiţi. 

15 Vin din vie n'oiii mai bea, 
Pretini buni n'oiii mat vedea. 
R&mâi tu, Yubită ţeră, 
De-oi trăi, să te calc cră. 
Ştii eii bine c'olă veni, 

20 Dacă tref ant oii plini,
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Dar trei ani, e vreme lungă 
Cine pote să-i ajungă ? 
Şi pe-atunci dac! oiii veni, 
Forte tare-oii bătrâni, 

25 La nime n'oiă trebui. - 

Dar îmi dice mândra mea : 
— Nu te, bade, supera, 
Că ori când i înturna, 
Drag mi-i fi ca acuma!



VOINICESCI -HAIDUCESCI 

CE MI-E DRAG PE LUME 
  

- Culesa de Chr. N. Tapu din gura lăutarului Constantin Baranca, din Horez, 
(Vâlcea). - - 

A se vedea mica varianta «Frunda verde avrăm esa» pag. 250, colecţia E. Se- 
vastos. Idem «Calul şi nevasta» pug. 298, colecţia G. Dem. Teodorescu. 

Foe verde trei alune, Voinic verde de gânduri ; 
Ce mi-e mie drag pe lume? 15 Calu trage la conace 
Poteccua din pădure, . Şi voinicul unde-i place! 
Pardosită cu alune, — Ce mi-e mie drag în cale? 

5 Cu alune mărunţele, . Cărarea cea după vale, : 
„ Se plimbă puica prin ele, Făcută de-o fată mare - 

Că-I trosneşte sub picere. - . 20 Şi d'un voinicel călare, 
Ce-mi e drag pe lumea asta ? - Tot trecând la vrăjitâre, 
Calu, puşca şi nevasta : | „Să ghicescă-ce me dâre? 

- 10 Nevasta te primeneşte; Focul de la inimioră, 
Puşca de hoţi te păzeşte; La inima mea e rană, 

Calu teâcălătoreşte ! : | 25 Nu e rană de cuţit 
Calu-i negru de drumuri „Şi mi-e rană de lubit | 

CE MI-E DRAG MIE PE LUME | . 

(VARIANTA) 

  

Culesă de Chr. N. Ţapu de la N. Firculescu, Greceşti (Mehedinţi). 

Ce mi-e drag mie pe lume? Trandafirule, 

Mariţo, stejarul, | Bobocelule L 

Păduricea verde, : ---ro Cu alune *nghiorate, 

Trandafirule, Să 'm: fubesc două cumnate, 

$ Bobocelule! „Două cumnate şi-o soră, 

Poteceaua de pe culme, Dou& surori şi o cumnată 

Pardosită cu alune, | „Şi pe o bătrână din vatră | 

1
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p. 

FRUNDULIȚA FOI SMICEUA 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. Tapu de la Ion Cazacu, lautar, Ștefâneşti (Gorj ). 

Frunduliţă foi smiceua, Să'mi facă să mă omore; Pe valea cu turturcua ÎL - 15 Potecâua dintre fagi, E lăstarul cât undreua, Făcută de doi dănaci, Frunduliţă cât paraua. Urdinând la not la vaci. 5-Imi luai puşca şi vergua, Frunduliţă solz de peşte, Şi "mi apuca: poteceua, | Primă vara că'mi soseşte, | Potecâua de pe culme, „20 Câmpurile că'mi verdeşte, . - “Pardosită cu alune, 
Cu alune mititele, 

Iu Scârţie ghiata pin ele; 
Poteceua după vale, * 
Făcută d'o fată mare, 
"Urdinând la vrăjitore, 

Mândra la pânză 'nălbeşte, 
Neica de plug se găteşte. 
Când neica plugu porneşte, 
Mândra ?n luncă hăuleşte. 

25 Cine-Y-om atuncy trăleşte ! 

————_—— 

VERDE, VERDE DE NAUT 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N, TȚapu de la In Cazacu, lautar, Ștefâneşti (Gorj). 
Verde, verde de năut, I den To Și ei cu mândruţa *n 'crâng; a ME uitai la resărit, . - Neica ?mi hăieşte din gură, Văqui primă-vara vind; „ Eă cu mândra 'n curmătură.. Primă-vara că'mi soseşte, - Verde, verde d'o mălură, 5 Tote câmpurile nverdeşte, -----. Şed cu mândra ?n bătătură | Netca la plug că&'mi hateşte, | -15:Și nu sînt sătul de gură. Mândra la pânză 'mi nălbeşte, 

î 
and 

Mândra neichii, pui boboc, Cine- i om atunci trăieşte ! Dă'mi guriţa să mă joc, Neica "mi haleşte la plug Săi dea Dumnedei noroc]. .
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„PE e DEAL VIU, PE DEAL ME Duc 

  

Culesa de Chr. N. Tapu de la N. Ionescu, Dozeşti (Vâlcea). 

Fote verde de năut, 5 Voiniceir codrului, 
Pe deal viii, pe deal mă due. Nu vE dareţi somnului, 
Și naud gură de cuc, . Că somnul-e 'nşelător, - 
Numai gură de voinic, | De voiknicii călători | . 

DRAG MI-A FOST CALU BALAN 
  

- Culesa de Ilie Constantinescu, “ain Dioşti, Romanați, Acestă doina era la moda 
cum vre-o 10 ani în acea comună. | 

Frundă verde leuşten, e Si Craiov' a ireta parte. 
Drag mi-a fost calu bălan, - Şi lam găsit la Focşani, 
Calu alb şi .şaua verde, “10 Priponit “dun „leuşten, 
Ţine”l, Domne, nu mi-l perde, iu —'Leugten, cin'te-a sădit ? . 

-5 Că Pam mai pierdut odată E — Marița care-a fugit. 
Şi lam cătat ţara t6tă, - - .: . . — Leuşten, cine te-a pus ? 
Bucureştii jumătate _-  - - Marița care sa dus! 

FOIE VERDE DE TULPAN 
(VARIANTA) - 

Culesă de Chr. N. Tana dc la Nic,  Zanescu, Vladimir, — - Gorj: 

| ] i Lam cătat « o vară! tâtă ; 

pote verde de, tulpan, Dam găsit în Bucureşti I-a fost calu bă ân, 
Şi mia Tata mane SI i La: căjmaril? căjmarii boiereşti, 

e, Sa d) Şi pus lângă flori domneşti, . Il. băl i şaua verde, . | Ă 

5 Tie Î, Cin nu'l mai pterde E Să- l mat vedi, tu, nul cunoşti! - 

Că Pam mai plerdut odată, DR 

>
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"CAL “BALAN, si ŞAUA VERDE. 
“4 (VARIANTA) 

  

“Cules, de. Chr. N. “Țapu de la Gu. Nicolaescu, Pietr6sa, Valcea. | 

Cal bălan ŞI : şaua verde,. . . “5 Şi-o Yarnă şi jumătate ; 
- “Ţine, Domne,nu mi-l pierde, -- :. Şi :Pam găsit în Focşani, 
"Că mi Pam plerdut odată, „Legat de un leuşten! 
I-am cătat o vară totă, 

| FRONDULIȚA FILAȚEĂ 

| „Gulesa de Car. N. Tapu de. la Oaie: tautarul, Dioşt, Ronanaţt 

Frunduliţă Alaleă, a - Sadun câte-o viorea, | 
F.. 0 "n bot inima mea, - Să mi-o fac 'de-o chiticea, 
-De ce nu e cum-era,. . : ... . . .10 S'o trimet la mândra mea; 
“Când eram în fl6rea mea? . - . .: In pădure la Scorila,: | 

5 Tălam calul cu scara, - e “Unde cântă cinteza 
lebinca, trăgătârea, : -: . ::: Şi' mi-o "'ngână presura!: 
Aplecându- mă pe sea, 

îi „FOIE VERDE ŞI-c O LALEA. 
(VARIANTA) 

__„F6le verde şi-o lalea, - . : : :Scobind. cu briciul la ea, 
Fame 'n-bot inimamea, „Ca s'o duc la mândra mea, -- 

De.ce nu e cum era, a [ - 10 Care m'am iubit cu ea 
Când eram în vremea.mea? -... . : Din copilăria mea ; 

5 Tătam calul cu scara m Să.mi-o pule ?n sân la piele, 
" Aplecându-mă pe şea, „i "Să mi-o dea când et i-o cere-o. 
Ca să rup o.viorea, a a Ra



10 

- - Drag mi-a fost şi "mi pare bine, : 
Cam cal negru: pe supt: mine 

„_- Si'cu şaua de meşină, 
5 Şi-cu disagit cu pâine, 
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“LUNCA CATINEȘTILOR 

  

Cules de Chr. N. TŢapu de la Ne Zanescu, Vladimir, Gorj. 
Lunca . Călineştilor e Unde ajungea, In tote vere o | „15: 0O tăta, 
Făcea' mere. „i — taţi, fraţi, 
De păzit cin' le păza? ! De mă judecaţi — Un bălat şi-o fată mare  - Şi la urmă me tar. Mi-şi păziră cât îmi vrură,. _ - Und s'o fi-mai dovedit De mână că mi se luară, 20 Om tătat 
La biserică 'mi plecară. „3 Nejudecat?' 
Fraţii ei că mi-o: aflară, - — Du-te, fată, sănătosă, 
Fraţii ei, . a Dac! ai fost aşa sfătâsă ; 
Ca nişte smei, - - — Du-te, neică, sănătos, 
Cu cuțite poleite, 25 Ca un trandafir frumos ! ? 
Cu beţele aurite, 

„VOINIC LOTREAN 

Culesa de Chr. N: Țapu de la Ioniţă G. Mateiaş, Mieiţa, Dolj. 

F6ie verde de lipan, .. E Ă | Nu te-0i mai vedea suit, 
-Bată-te crucea de deal ; „Şi la cruce tăbărit, 
Când eram voinic Lotren, a Şi cu murgu priponit, - Ă 
Te sufam, te coboram, : “10 Să pur mâsa să mănânc; 
Eă de tine nu grijam. .. . Să mă "nchin la Duhul Sfint A 
Dar acum am be&trânit, 

"DRACULA FOST ai 
  

Audită de Chr. N. Tapu' de: la Ghiţa Seniop, R. Valcea. | 

ti -Şi cun-pui. fript de. găină, 
Şi cu -plosca la ctochină, 
„Plină :de ţuică de prună; 

„De la Leana din grădină, 
“ro. Ea dice că „nu e bună | 

Foie verde mărăcina,-
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ME: MANA TAICA LA PLUG 
  

Audita de Chr. N. Țapu de la Stancu In, din Cuenieşi —Teleornăan. 

- Role verde de năut,. - a Nişte fiare ruginite, - 
ME mână taica la plug „Nişte vite. amârite. 
„Nu şti boii să-i înjug :" 10 M& mână tata la sapă; 
Eu îi înjug cu câdele, Bat'o poteca muncă slabă. . 

5 Ei mă 'mpung cu cornele. . Sapa'” grea, câda-i scurtă, 
Că şi plugu % dandana; - Numai văd parale ? n pungă! 
„Nişte lemne înşiruite, 

» 

DARAR DUMNEDEU SA „NINGĂ 

  

- Audita de Chr. N. ŢȚapu de la Ghiţă Schiopu, din R. Valcea. 

Dar ar “Dumnedeă să ningă, -5 Să'mi tai drumurile ? n două, "Să'mi încing calul co chingă - Să'mi scutur Yarba de rouă, Şi pe urmă “să mai plouă, -. i Simi prind ibomnicea nouă! Să” încing i întramendouă ;. -- 

  

“FOIE VERDE BOB NAUT 

  

. Augita de Chr. N. Papu de la Dumitra I6n Bicioiu, din Potrescir de-sus — Gorj 

„Fotie verde bob năut, | 
„Bob năut'şi fot de nuc, - 

- Şi-aşa 'mi cântă un: pui de cuc, 
.Să'mi put şaua să mă duc, 

-5 Să mă duc că sint voinic, 
Şi-am parale la 'chelciug, 
Să cinstesc. mândrele ? n târg. 
Am Parale şi rublele. 

Să'mi cinstesc mânărele mele ; 
- 10-Am parale şi-o rubia, 

- Să'mi cinstesc mândruţa mea, 
Care m'am Iubit.cu ea, 
Din. copilăria mea, .. . 

_"- Din braţ de la maică- -sa,. 
15 De. când era: mititea |
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FOIE VERDE TREI SPANACE. 
  

Audita de Chr. N. Țapu de la lâutarul Gheorghe Costea, din Saceni — Teleorman. 

F6ie verde. trel.spanace, - L/a' băut că n'a ştiut, 
De la Bucureşti încoce, „10 D6r. pe mine m'a făcut, 
Este-o cârciumă 'n pârlâge, , M-a făcut numa pe mine, 
Şi are vin de trei soroce, - Se temea lumea de mine; 

5 Şi mi-l vinde trei Nemţâice, Dar să fi făcut vr'o dot, trei, 
“Trei Nemţâice, trei Jidâfce,. .. Se. temea Turnu de noi! - 

Cine'l bea copii nu face. 15 Ea m'a făcut dâr pe mine, 
Numa! maica la but, . Se. teme Giurgiu de mine | 

= 

LA CARCIUMA DIN PARLOGE. 
(VARIANTA) 

Culesa de Chr. N. “Tapu din gura lăutarului Stancu Ion, Cucuieţi — Teleorman. 

La cârciuma din pârl6ge, „Dar şi mama a băut, 
MI este vin de trei sorâce, : : ' Pe mine tot m'a făcut, 
Şi mi-l vinde trei Nemţâice, - - „De ştii calul să'l înching 
Trei Nemţâice, trei Jidofce, . Şi armele să le 'ncingl 

| 3 Cine bea copii nu face. a 

FOIULIŢA POPALNIC 

  

| Audita de Chr. N. „Papu de la N. Ionessu, Dozeşti, Vâlcea. - 

Fotuliţă popâlnic Şi cucu că mi-a venit; 

Fire-aY codru afurisit, - „ Mititel şi jigărit 

Nu vedi vara ca venit, a “Şi tu şedi negru 'ncănit, 

Copacii toţi a ?nverdit, * .- -.. - "Fire= ză. codru afurisit ! 
5 Şi- tu şedi negru: încănit?
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„FOIE RUPTA "N CINCI 
  

Audită de Chr. N. Țapu din gura lui I6n Preuteşescu, Novaci, Gorj. - 
A se vedea varianta prescurtată No. 201, pag. 162, colecţia d-lui Bibicescu. „ 

Idem a se vedea variantele.de mat sus : zace un voinic și colea'n vale pag. 307—308, 

Foie verde ruptă ?n cinci, - Şi din guriţă dicend: „Plin îi codru de voinici, _ — Zaci, bădiţă, ori te scoli, - La tot bradul câte cinci.: - : : Ori maj dă-mi şi mie bâla? - Dar la un brad tot maf mare -- „15 Caci mie mi sa urit, . „5 Zace un voinic de lungore,. “La perinâre mutând, Cu mândruţa la piciâre, „Din ochi negrii lăcrămând! Tot mutând la perinâre, - „Tot mutând.la perinere, Nici la umbră nici la s6re, * Nici la umbră, nici la 'sâre, Nici la cap, nici la picidre ! '20. Nici la cap, nici la pici6re, — Io La perindre mutând, - Tu zaci, badeo, de lungre | Din ochi negrii lăcrămând, | 
' 

  

„MA FACUT MAICA PE MINE 
. (VARIANTA). . 

  

Culesa de Il. Odor, de la Mihai. Guran, Podu-Vadului,. 

„Fole verde mărăcine,  . „u„*..  Zace un votnie de lungsre, "Ma făcut neica pe-mine . :. „2 Cusa 'luf mândră la picidre. Şi se duse 'vâlva 'n lume. „.:. „IO Mândra de'n grai îmi grăi : Da dacă făcea mat mulţi,-. . a — Ori zaci, ori te şcâlă, - „5 Gemea codru de haiduci, - Or mat dă.mi şi mie bâlă ? La tot fagu câte cinci... "Să bolesc bâlă cu tine, „Dar lă faguăl mai mare, .. “Și-apoi să .mor, vai de mine! *-
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" ASTA-DI BEU ȘI. MAINE BEU 

Culesa de Chr, N. Țapu de la I6n Michai, Bucureşti. 

"A se vedea Vulpian, colecţie de poes. „Pop. pag. 9, No. 1 și ca varianta «hai- 
ducul> G, Dem. Teodorescu, pag. 290. Ă 

7 Astă-qi beii şi mâine bei, - +. 25 EX. se ?'ntorc cu câdele ; 
ME mir bani de unde.iaii? _ -Plugul este gongă rea, 

" Nici cu câsa nu-cosesc, - A Dă cu corne 'n burta mea. 
Nici cu sapa nu prăşesc, - „ Talca, maica mă mân'la c6să; 

5 M& mir bani d'unde găsesc?  - F...'0'n câdă bătătâsă. 
Din cârciumă nu lipsesc. ... | 30 Trăsey- două trei brazde, 
Diua bei cu mândrele, : - -. F&mea la-pămint mă trase! 
Nâptea isbesc tufele, „. Dacă-vă&dul şi vădui ... 
Să'mi câştig paralele, „O trântii d'un păducel ; 

IO Ce le-am băut cu mândrele| * Daca vădul şi vădui 
Fete verde Yarbă negră, „35 O luai la subţisră ! 
Taica, maica tot mEntrebă, „ ŞI-apucal pe drum la vale, 
Ce munculiță mi-e dragă ? . » ME *ntâlnii c'un meşter mare : 
Taica, maica, mă mân Ja sapă; a Măl meştere, meşter bun, 

15.F...on c6dă, nu mi-e dragă. : Aşedă cuşniţa 'n drum 
Sapa” scurtă, câda-i lungă, - 40 Şi lucreză fără cărbuni, 
Nu mai vedi para la pungă. „ Sămi faci tu dun căţel, . 

D'un căţel, d'un băltăcel, 
Să nu-i pui câdă de tei, 

! “Că n'are lemnu temei. 
45 Să nu-i pul câdă deulm, 

- __*  Că-nu este lemnu bun, 
„n. Şi săX-pul câdă de corn, 

„1 Când oi da, să mi-l adorm. 

Veni sârele la călcâi, . 
Pusei sapa căpătâi 

20 Şi cu coda mEnvălii! 
“alca mă mână la plug: 
F...u-l. în c... meşteşug, 
Nu şti boii să-I înjug. 
Ei. îl înjug cu cornele
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FOIE VERDE TREI SCAIEȚI 
(VARIANTA) 

  , 

Audită ae Chr. N. Țapu de la lăutarul Ion Stancu, Cucueţi — Teleorman. 

Fore verde trei scateţi,: +» Banif?n pungă isvoresc, 
F..u-le copiii toi, .. - Ca nisipu se prăseşc. . 
Cui îmi strigă că sunt.hoţ. | - Se miră şi cârctumariy,. . 
Nu sunt hoţ, ci sunthaiduc,  ..  - De unde le mai daii banii ? 

5 De unde fai, nu matduc. - 15 Diua "mi bea cu mândrele, 
Astă-di bei şi mâine bei, „Pe la tâte umbrele ; 

„ME mir bani. de unde tai? - N6ptea isbesc tufele, 
Că cu câsa nu cosesc, | Lovesc buturugele, 
Nici cu sapa nu prăşesc; .- i Taman ca nebunele |! 10 Din cârctumă nu lipsesc, 

„= O DUNARE, APA VIORA 

Augita de 1. Constantinescu de la 1. Const. Petre, Dioşti, — Romanați. . 
A se confrunta o varianta din colecţia Sevastos «Cântece moldoveneşti» pag. 14 n. 2. 

L'6ie verde de negară, "Și haine de primenială . - De negară, de secară, „10 Și'un cal bun de călărie, - Dunăre, apă viGră,. : Ca să plec în haiducie Face-te-ai negră cernelă, >» Ce-ol câştiga să-ţi daă ţie! 5 Să te pun în călimară, „. De-ol câştiga poli, argint, Să te scriti pe-o hârticră, . Să ţi-l daii să-i pui la gât; So trimet la maica 'n ţară. 15, De-oi câştiga cal şi bor, Să'mi dea bani de cheltuială „Săi împărțim amândoi |
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CAND ERAM COPILAȘ MIC 
  

„Culesa de Chr, N, Tapu de la p, Valeanu, lautar — Roșiorit de-Vede. 

Frunduliţă de năut, Câţi trec, toţi de el-se plâng. 
Când eram copilaş mic, - . . Mă băete, băeţaş, 
Aveam minte de voinic, „15 Cu faţă de copilaş, 
Nu me& hodineâm nimic. La inimă om vrăjmaş, - 

5 Dacă mă făcut mai mare, .: - De unde eşti, băeţaş? - 
ME hodinesc de-a călare. Din ce sat, din ce oraş? 
Cine mă vede călare . . „AY luat la mână răvaş, 

- Toţi îmi dice: căpitanel - -. 20 Să nu pătimeşti ce-vaşi ? . 
— Nu "mi mai dice căpitane, _* De ai bani mai multicei - * 

10 Vedi şi di-mi pe nume: l6nel|l Să'mi da! şi mie din ei, 
Căpitanii sînt la târg, - - Să-ţi fac la mână r&vaş 
Eu “sunt Ionel din crâng, „Să nu pătimeşti ce-vași | 

S'A TRECUT VINEREA MARE 

Culesa de 1, Odor, din com, Cires — Prahova, 

Frundă. verde salbă “măle, Şi bea şi se 'nvesclea; 
S'a trecut Vinerea mare, „._-  Diua bună că "ŞI lua, 
Sa rărit codru pe pole, — P'acasă că se ducea, 

" Haiducii scobor' de vale, | Primă-vara că 'mi venia, 
"5 De vale la lunca mare; 20 Iar cu toţi. că se 'ntâlnia, . 

Să 'mpărţescă la parale, - a Din Giurgiu şi din Galaţi, 
Şi "mi intră ?n codrii juraţi. 

" Strălucesc ca sfântu s6re. „_._— Căpitane, vara "ţi trece, 

— Căpitane Dragomire, „Din două una "ţi alege: 

10 Impărțeşte la bani bine, - „25 Sau la muncă, - . 

Să nu trag cu flinta n tine. . „ Sau la luncă, 

- Aşa căpitan audia, Saii la câmp în halagiucă ? 

La toți grămedi le făcea. | _Să câştigi la gălbioră, 

O grămadă rămânea --.. La purtare îs “uşort . 

15 Şi Îa cârciumă, mergea Şi la schimbare cu spori! 

“La parale gălbidre - -
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7 

- CINE E VOINIC, VOINIC. - 
îi 

  

Culesa de Chr..N. Țapu de la D. Valeanu, I4utar, Roşiorii-de-Vede. 

A se vedea varianta, pag. 161, din colecţia d-lui Bibicescu. 

Frunduliţă tiriplic, -5 Numa cu pălmile gole, 
Cine e voinic, voinic . „= La bre cu şapte pistele, 
Urcă sera la colnic;- - „. Patru pline şi trei gole! 
Fără băț, făr de nimic, 

_FOIE VERDE MARACINE 
  

Culesa de Chr. N. “Țapu de la N. Zanescu, Vladimir, Gorj. 
_ “A se'vedea varianta « Potera> pag. 294, colecţia d-lui G. Dem. Teodorescu, 

Fole verde mărăcine, Re „„ De-nu% mai încape locul | Ține, mândră, uşa bine, i „Fie câţi de 'mulţi, nw'mi pasă, "Să-mi pun mâna pe baltac, | Numai tu să'mi fii acasă, Să-mi vedi strejii ce-o să fac. ă 10 Să le găteşti demâncare . „5 Să-i daă un pumn după cap; “Trei fripturi şi trei rasâle, Că sînt mulţi bătu-i-ar focul, „Cu ce-o curge din pistele! . 
S Î. 

  

„VUL, VUI, MANDRELE MELE! 

  

Culesă de Ilie Constantinescu de la Ion Petre, Dioști, Romanați. 

“Vut, vui, vul, mândrele mele, ! .:-- 
Cele 'nalte supţiiele - -. -:. 
Și retrase: la sprâncens, .. 

__ Care mă iubiam cu ele, - 
5 Din tinereţile mele! - 

Să vă strângeţi. câte trele;.. . 
De prin văi, de prin vâlcele 
»Să serbăm d'o s&rbătore, 
"Că mi-e Gligă: la "nchis6re,;. 

10 La 'nchisâre la gros mare, 
- Pentru o. trenţă de basma, 

Cu cinci mii de poli în ea. 
„Fâle verde ş-o lalea, - 

D Ş'o_ lalea .ş-o micşunea, - 
„..15 Maică, măfculiţa mea, 
- „Vinde, mamă, ce-i avea 

Şi -mă& scapă. de belea, 
pi Că mie misa-urit, | 
a “Tot suind şi coborând, 

'20 Cu fiarele după gât! 
- Fiarele mi-ati ruginit, .. 

"- Mâinele mi-ati putredit!
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“VUI, VUI, VU, MANDRELE MELE 

  

(VARIANT) 

Culăsa de Chr. N. Țapu. de la Dumitru Baranca—Peşteana- de-sus — Gorj 

„Vui, vui, văl, mândrele mele, Piciorele mi-aiă. rănit! 
" Cele 'nalte supţirele, Vinde-ţi, maică, averea 
Cam trase pe.la sprâncene, . - 15 Şi mă scapă, de belea. 
Scurtarea dilelor mele! , „Că mie mi sa urit 

5 Ce-aţi pus cârciuma ?n vălcele, „= “Tot suind şi coborând, 
Scurtarea. dilelor mele? Mae Cu fiarele zorzoind,. 
Mai ţineţi de-o serbătore, -“Piciorele mi-ai rănit ! 
Că mi-e Gligă la 'nchiscre, 20 Vinde-ţi, maică, ce'i avea. 
La ”nchisore la gros mare, . „Şi mă scapă de belea. 

IO Cu fiarele de picidre, Vinde-ţi, maică, porcii toţi 
Cu cătuşi la mâ!nişore! . . , Si scapă-mă că hu mai poci - 

”  Lanţurile ai ruginit 

INFRUNDEŞTE, CODRE, BINE 

Culcsa de Chr. N. Țapu de la Dumitru "Valdanu, lăutar, Roşiorii-de-Vede. 

Frunduliţă. mărăcine, 5 Imbrăcați cu haine verdi,. 
Infrundeşte, codre, bine,  . :  . Intră 'n codru,nu mi-l vedi ! 
Că ca mâine intru.'n tine. Ia In alte variante ultimul vers sună: 

Cu doi-spre-ce după mine,  .. : : Intră ?n tine, nui mai vedi! 

1 CANTA, CUCE, NUMAI MIE ! 

“ rariratera) 

_ Gulesa de. Chr. N. “papa de la 1. Minas, Bucureşti 

„.:Role verde i iasomie, : i. | a i E 5 Tine, codte, frunda bine | 
„>. Cântă,:cuce, nu. mal mie, 7, : .. -Căci ca mâine intru-n: tine, - 

Că la vară nu se- ştie, . . „5 »".Cu dol-spretce "după mine ! 
3 Coi să plec i în haiducie, i
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LA CARCIUMA DIN PADURE 
  

Culesă de Chr. N: Tapu de la Ion Michai — Bucureşti. 

Fote verde mărăcine, 
La cârctuma din pădure, - 
Bei voinici d'adunătură, 
Beii voinici de scma mea, 
Drag 'mi-a fost la'refenea, - 
Cu voinici de sema mea, 
„Drag "mi-a fost la băutură 

10 

15 

20 

Cu voinici d'adunătură ; 
— Beţi copii şi ospătaţi, 
Bt copil şi »iuiţi 
Și la n6pte s'o loviți 
Colea jos la Slatidră 
La boieru cel mat mare! 
Dar -băteţii, când audia, 
Inainte că pleca, 
Foie verde şi-o lalea, 
Acolo când ajungea, 
La p6rta că se-opria, - 
Doi, tre! în casă intra, || 
Pe ciocoi cum îl găsta ?. 
Tocmai la masă mânca 
Şi din gură că-i dicea : . 

„— Bună sera, măi cocâne! 

25 

Culesa de Chr. N. Țapu de la I6n Concila, 

- Să văd caii cum: se vind 
Şi păgubaşii plângând, - 

5 

— Mulţumim, măi capitane ! 
— Şi iar'f6le şi-o lalea, 
Cată f,...u-i mumă-sa, - 
Ce stati ei şi mă gândesc, 

“La toți să mă căciulesc ? 
" Mâna pe paloş punea, 

30 La boieri se repedia, 
Către drepta că'l lovia ! 
— Foie verde şi-o lalea, 
Căpitane, de or da, | 
De n'oi da, Ma - 

35 Noi ce om avea, 
Tot ţie ţi-om da! 
F6ile. verde şi-o lalea, 
Paloşu că mi-l trăgea, 
Ochii că mi şi arunca, - 

40 Şi vedea şi ce'mi vedea ?. 
"D'o găletuşă . N 
D'o vadră şi cinci oca. 

"Nici p'atât nu mulţumia. 
Fole verde şi o lalea; 

45 Dar cocâna ce dicea ? 
— Mat am do sălbuliţă, 

„ȘI sto dati la copiliță, 
Care este pe poliţă. 

" Căpitanu. d'au dia, 
50 Întindea mâna şi-o lua 

Și ?n pozinar mi-o băga, 
Și afară, că'mileşia. 
Haiducii că mi-i strângea . 
Şi la refenea pleca! . 

  

FOIE VERDE BOB NAUT . 

Foie verde bob năut, * 
ME duse! Joia la târg, - 

Foie verde darţăraş 

"-- Și când fu la adălmaş, - 
| „N'aveam loc de păgubaşi. 

“ME dusei- să'mi fati.o pâine : 
„9 Păgubaşii după mine |. - 

lăutar în Urdarii-de-jos — Gorj. 

pă
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FOILIȚA FOI DE PRUN 
  

Culesa de Chr. N... Țapu de la Ion Michat — București. 
po A se vedea varianta «Hoţul de cat», Pâg. 299, şi nota asupra istoricului acestui că ntec în colecţia d-lui G. Dem. Teodorescu. a. - 

— Foiliţă foi de prun, i Să” trec cu caii pe ea, 
Spune'mi, spune'mi, moş bă- - Călare pe galbina, 
Na | - [trân, | 20 Cu doi-spre-dece după ea, 
Spune'mi caii cum se fur ? __ “Toţi născuţi din mumă-sa ? - 
— Când este ceţă şi bură, | — F6ie verde murele, 

5 Atuinca cail se fură. „_.. Căpitane, hoţule, | 
„Se ia cam de dimincţă, : | __Ce-ai făcut pe roibele $ 
Cam „pe rouă, cam pe câţă, "25 — La Giurgiu săracele, 
Când eşticu mândruţa ?n braţe. Aşteptă cârlanele, | 
—/Foie verde foi de nuc, - Să'mi primesc paralele. 

IO Spune'mi şi tu,pul de cuc, | - _Fole verde foi de spânz, 
„ Dacă” fur, unde săi duc? . „_Fu.u-ţi legea ta de mânz, - 
„—: Supt polată de pădure, „30 Să sui sorele ?n prânq 
-C'a crescut fânâţa mare, Şi pe tine nu te-am prins, 

„De nu te vedi de călare.  . Păgubaşii m'ai. ajuns. 
15 Foie verde bob lalea, - „„„. Fole-verde de lipan, 

Spune'mi şi tu, turturea, -. Și să mergem la divan, 
Ingheţată”i Dunărea, - .. 35 Să-ţi dai banii pe cârlan! -- 

“SUPT POLELE CODRULUI 

Culesa de Chr. N. Țapu de la I6n Michat — Bucureşti. 

Supt pâlele codrului,. | „ 10'Tref mă lEgă, - - - 
- Zac hainele haiducului; .. | “Pentr'un murg şi-o i€pă ncgră. 

Şi le plouă şi le ninge, lepă negră de furat, 
„Si mare cine le "'ncinge |! Lupii să te fi mâncat, | 
-“5 Haiducu care le-a 'ncins . Când eii te-am despiedecat! 

" Şade la temniţă 'nchis! - --. . 15 Tu mal dus, - o 
La temniță fadului,:- Tu mal adus,.. i 
In fundu pămîntului! . “Tu la temniţă mal pus! 

Tre mănjură, ii Aaa
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"DOINA LUI CARTIAN. 

"Culesă de Chr. N. Ţapu de la I&n Concila, lăutar, Urdaril-de-jos, Gorj. 

Foie verde mândălac, - “Şi mal am pe fulgeriş 
Port cămaşa băibărac, Te face de fugi cârmiş! 

- Nu's fecior de om sărac, F6ie verde usturoi, | 
Şi's fecior de Unguren F..u-vă ?n lege ciocul, | 

'5 Is născut în Cartian. --: 20 Că voi ne-aţi mâncat pe noi. - Port căciulă d'astragan N'o veni vremea d'apoi, Şi cămaşă de tulpan, „ - Să: punem primar din noi, De nimeni nu am habar, Să vă judece pe vot 
Că mai am un cal cocor, „Şi să vă bag în. zăvoi, 10 De'mi a pasărea din sbor. | „25 Cu măcluca să vă moi, ». Şi mai am şi pe ctolacu, | „Să vă luăm cucânele, De nu mi-l intrece dracu. „Să grăpăm pogânele. -“ Când diceam odată hăfl . - | Câte grăpi- sînt pe pogone - Treceam patru-deci de văi . "+30 Atâţia draci în cucâne | 15 Şi-o luncă cu păducel ; .: 

- —— 

- POIE VERDE ŞI-O SIPICA. - 

  

-“Culesa de Chr. N.- Țapu de la I6n Mihai, Bucureşti. 

Fole verde şi-o sipică, Sa Vino?n sat la noi, . > „Fu.ucte ?n lege richită, . .-- „10 Să-ţi daă două, trei ciomege; . - Când să te văd înflorită, Să te'nmoj,. . - Să te „Pui curea la flintă ? o Să ţi-ai pielea după cap, 5 Să iai flinta. la spinare, .  - O Să'mt fac sileap la mazdrac ; So iai pe ăl drum la vale, . Să-ţi-ta ptelea după c..,- Să "'ntâlnesc ctocoiu în cale. „15 Să'mi fac chisea de tutun, Mă clocoii, clocoiaş, Că ţine tuturiu bun! 

- 
>
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„_FOIE VERDE SOLZ:DE PEŞTE 

Culâsa de Chr. N. -Țapu de la lautărul Ion Concila, Urdarir-de-jos —Gorj. 
A se confrunta varianta: No. XXXIL, pag. 262 din colecţia D-lui V. Alexandri şi No. 210 pag. 167 din colecţia d-lut Bibicescu. [dem G, Dem. Teodorescu, colecţia poesii pop. pag. 295. - Pa i - 

Folie verde solz de peşte, "Ori o sută şepte-spre=ce ; 
Supt pâle de codru verde, . . : Că mi-şi frige d'un berbece. | 
Micşorel focşor se vede. . „Io Nu mi-l frige cum se frige, 

- Nu ştii focu'” potolit, „Ci mi-l întorce prin cârlige, 
5 Saii de haiduci ocolit: “ Ca să” fie carnea dulce; 

La tot fagu patru-cinci; . -. . “Şi 7] unge cu saramură, 
-- Nu ştiii, dece sai dot-spre-ce, „Ca să” fie carnea bună. . 

„_ FOIE VERDE DE SULFINA 
  

Culesa 'de Chr. N. Țapu de la lăutarul Ion Concila, Urdarit-de-jos, Gorj. 
4 . 

Fâie verde de sulfină, — [F6ie verde bob lalea, - 
Şade Stângă. pe. trupină, ae Mă cucâne dumneata, 
“Cu şepte pistole 'n mână... „„.... Indărăt cu potera, a 
„Nu ştii gole saii sînt pline, : -  Că-ţi văduvesc cucona 

5 Că'mi bagă potera 'n:ziîne. : -. : "10 Şi-ţi s&răcesc -feciora ! - 

O PAU-TEN LEGB,-OLTEŢ. 

Audita de Chr..N. Țapu de la Christea Cobzaru, Târgu Jiu. 

F... tuce?n lege, “Olteț, „5 Slam intrat făr de, mustață 
"..: Din tine n'o' să maries; „+ Și-acum e rad barba grosă, 

-- Cam intrat tînăr copil . : : _: . Numai mă cunosc acasă 
Şi-acum sînt mat mult bătrân! | : La copii şi la nevastă ! N
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_FOIE VERDE BOB NAUT 
  

Culesa de Chr. N. Tapu de la Iautarul Stancu Ion, Cucueţi — Teleorman, | 

— Fâle verde bob năut, Cu plosca cu vin trezvit, “Tu, maică, când miai- făcut, - IO Cu murgu nejugănit, 
De ce nu m'al strâns de gât, -. Cu pistolu ruginit, | Să dai cu mine n pămint? -.. Şi al treilea m'at blestemat, 5 De cât să mă fi făcut Să stati în puşcă rezimat - Ca' să trătesc amărit, ia „Şi să mănânc de furat; _ Amărit şi necăjit, - _ 15 Pân' n'oi mânca de furat, Cu purcelu ?n disagi fript, „Să nu mă văd săturat! 

VIN, MANDRO, DE ME GATEŞTE 

  

_Culesa de Chr. N. Tapu de la lăutarul Stancu lân, Cucuieţi — Teleorman. 
„.„_A se vedea varianta prescurtată eFa'mi un câpeneg» pag. 161, din co'ecţia d-lui -- Bibicescu; - : . . ia 

— Foicică solz de peşte, - 
Vin, mândro, de mă găteşte, 
Că primă-vara soseşte, 

„. Zăpada se pietriceşte, 
5 Colţu ferbii se iveşte, . 

- Murgu 'n. grajd înebuneşte - 
Armile ?n. cuj rugineşte, - 
A-ba, nică mândra. mea, 

- Pune mâna, nu şedea, 
10 Ia cotu şi fOrfeca,. 

De 'mi croteşte o. ipingea, 
„* Numai verde ca frunda, - 
Să intru ?n codru cu ea; | 

„= Şi"mi crofeşte imurluc 
15 Verde ca frunda de nuc, 
„Că: cu el oi să mă duc. 

Şi 'mi croteşte nădrăgei, | 
- Mai verdi ca frunda de ter, 

Să intru ?n codru cu ei!
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ME URCAI IN DEAL IN LUNCA 
  

Audita.de Chr. N. Ţapu 'de la Ion Michat, din Bucureşti, . 
A se vedea varianta <Jianul pas. 291 din colecţia d-lur Bibicescu. 

_Fore verde foi de nucă, 
Mă urcat în deal, în luncă, 

__ V&dul lunca *mbobocită 
Şi câmpia înflorită 

5 Şi plugurile brăzdând 
Şi Gmenii sem&nând. 
Numa! pluguşiorul meii 
Şade la perete răi | 

"Sabia s'o fac un plug, 
Io Pistolele să le? njug ; | 

Să'mi pui plugu să'mi brăzdez, 
Unde-o fi crângu mat des. 
Să'mi trag brazda dracului, 

“PE la capul satului, 
15 Pîn uşa bogatului! 

SALTA INIMIOARA'N MINE 
(VARIANTA) 
  

Culesă de 1. Ionescu, de la C. “Tomescu, Bogaţi — Dâmboviţa. 

Foie verde mărăcine, 
Când îmi vedi vara că'mYvine, 
Mult mi-e drag și 'mi pare bine. 
Saltă inimidra în mine. 

5 laudi, neică, pupăza, - 
Eşi afară, nu mai sta, 
la "ţi cotu şi forfeca: 
Şi 'mi croeşte o ipingea, 
Să samene cu frunda, 

10 Cu frunda şi cu iarba ; ; 
Să intru ?n codru cu ea. 
Paudi, neică, 'n grângureii, 
Ia croeşte- -mi potureii, 
Verdi ca şi frunda de tei, 

15 Să intru ?n codru cu ei, 
Cu doi-spre-ce voinicei, 
Să'mi apăr ţara cu ei! 
Toţi voinici înalți ca mine, 
Imbrăcaţi şi 'narmaţi bine. 

_20 Fâle verde mărăcine, 

Ma făcut matca pe mine 
"Un tâlhar ş'un porede câtne, 
Nu'şi aude nici un bine, 
Numai blesteme pe lume. 

25 Dar ce bine să-şi audă ? 
Trage Greci de vii prin spuză. 
Şi păzesc pe la zăvoi, 

„Unde trec Turcii "n puhot, 
Ei de piele mi-i jupoi - 

30 Şi-o vînd de'mt cumpăr. boi. 
Pielea de Turc cinci parale 
Şi cumpăr la copil sare. 
Să fi. făcut maica, cinci, 
Mi-era codru plin dWarduci, 

35 De tot fagu-câte cinci,. 
Să fi făcut măcar doi, 
Jucam ţara cum vrem nof. 
M'a făcut numai pă mine 

Şi tot mă ştie o lume. 
"40 Că's voinic şi sunt Olten 

25 4
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Copil de Mehedinţen, 
De trec' Oltu pă buşten, 
Sui în del la popa Stan, 
Că: mai ţine câte-un ban, 

45 Pentru mine că's sărman. 
M& cunoşteam că de mic 
Am să fiă Olten voinic. 
Când eram de şepte luni, 
Furam pa din grădini 

50. Şi custuri de la vecini 
Şi custuri şi bricegele 
Şi pânza de prin argele 
Şi de la fete inele | 
'M'am făcut de şepte ani, 

'55 Dădul busna prin duşmani. 
“Duşmanu mei om bogat, 
Venit de la: Ţaligrad, 
C'o trenţă de fes in cap, 

.. Cu caftanu zdrenţuit, 
60 În cinci ani s'a 'mbogăţit 

Şi satu mi-a sărăcit! 
Pe tata fript Pa mâncat 
Şi p& mine rob m'a luat. 
Multă vreme am slujit, 

65 Sâmbria nu mi-a plătit, 
Şi pentru-o purcea păpată, 
Mi-a oprit simbria tâtă ; 
Pentru-o şarlă de căţea' 
Mi-a mâncat tinereţea ! 

70 Şi iar verde mărăcine, 
"Stai Loviştenii de mine, 

Ca'să mă scâţă din fire, 
Că ştiă calea 'n .codru bine. 
Dar eii le spui că nu merg, 

75 Că sint slugă la un Grec; 
„Şi Grecu: mi-e om bogat, 
Sâmbri6ra mi-a mâncat 
M& căsnesc să'l bag supat, 

"- Să! trântesc, să'l tăvălesc, 
8o De el să m& mântuescl 

D'ar veni diua de mâine, - 
Să'mi dică şi el jupâne 
Șiei să-l dic :—pore de câine | 
Ții minte, fiară spurcată, 

85 Când m'aplecam să bei apă 
M& pica! cu cisma ?n câfă, 
De dam cu gura de piatră, 
De beam apă sângerată, 

__ Cu măsele amestecată?! 
9o De -spuneam că 'mi este sete, 

"MI dai cu biciu pe spete; 
Şi de spunem că n'am pâine, 
Asmuţiai. câinii pe mine! 
ME făceai că sînt calic 

95, Şi că nu's „bun de nimic ? 

> 

- 

Verde frundă mărăcine, | 
Când îmi vEd Yarna că'mi vine, 
R&i îmi pare vai de mine! 
larna % mare, geruri grele, 

100 Şi că sînt s&rac în plele,— 
Vai de păcatele mele ! 
D'ar veni primă-vara 
Cu frunda şi cu Iarba, 

" Tot dărâmând vacilor 
"105 Prin vâ&rfu copacilor, 

Nu dai sama sdrenţilor! 
"T6tă vara mi-am .cosit, 
“Altul am agonisit,— 

Ei nimic n'am folosit ! - 
IIO Acum mă duc la vecini, 

Să'mi dea o 'polă de fân, : 
__Că mor vacile leşin ! 

Dar vecinu, om bogat 
In semă nu m'a băgat! 

115 Eu pui mâna pe ţ&poi, 
Oile se fac purcoi, 
Crede că le dai trifol. 

„ Arunc ţăpoiu 'n zăpadă, 
Vacile se fac grămadă, 

120 Crede că .le dai la iarbă: 
Dar de un' să- le daii iarbă 

_Că-i pustia de zăpadă ?. 
 T6tă vara am muncit, 

Pe Grec lam îmbogăţit, | 
125 Ş-am r&mas sărac lipiti 

N'am să mă mai ducla sapă; 
Bată-i câda, nu 'mi-e dragă, 

„Că prea are câdă lungă ; 
„„ Numai nojese para 'n pungă! 
130 Verde f6ia fagului, 

Ia di-i, maică, taicului | 
Să dică ţiganului, | 
Să dea fieru dracului, 
Din gura ctocanului ; 

135 Nwmi trebuie sapa lui!" 
Mi-a dat frunda şi Yarba, 
Şi 'mi. trebuie flinta mea, “ 
Şun brâi verde pentru şale, 
Ş'un''sileaf cu opt pistle. 

„140 Fole verde de năut 
Taica m& mână la plug, 
Nu ştii boii să-i înjug. 
Ei "1 înjug cu codiţele ; 
EI mă înpung cu cârnele. 

145 Plugu "mi este o 'gângă rea, 
„- Merge d'a 'ndaratele, 
Cu cârnele 'n burta mea. | 
Nişte lemne înşiruite 
Nişte vite omorâte 

150 Nişte dile prăpădite,
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Nişte brazde r&sturnate 
Nişte păcate 'nşirate. 
“Câte găuri sînt la plug 

155 
Tâte mă mână la crâng, 
Să tai cute să le astup. 

Taica m& mâna la sapă, 
Nu m& duc, că nu "mi-e dragă; 
Că sînt voinicel înalt, 
R&iă 'mi şade cocoşat, 

160 Cu argaţii la săpat! 

FRUNDULIȚA ISMULIȚA 
N 

„ Culesa de Chr. N, Țapu de la lautarul Stancu Ion, Cucueţi —Teleorman. 

| Frunduliţă ismuliţă, 

10 

Ce bine mi-e, măiculiţă, 
Cu doi-spre dece după mine, 
Inarmaţi şi 'mbrăcaţi bine ! 
Veniţi, băieţi, după mine, 
Veniţi, băieţi, să bem vin, — 
Să bem vin, să ne vorbim,. 
De seară unde să isbim ? 
Să isbim la Cârligaţi 
De vale la Dorobanţi, - 
Că sînt. 6menii bogaţi, 
Num&ră n6ptea la sfanţi. 
Da d'aş trece Dunărea - 
Pe la Suliman Paşa, 

15 Da d'aş câştiga ceva, 
S'avem ce- va ce mânca ?. 
D'aş avea vr'un .norocel, 
Să mă joc cu gălbiori, 
C'o să'mi plec din sat în sat, 

„20 Să'mi găsesc omu bogat, 
-Să mi-l trag la plug legat, 
Să trag măctuci după cap. 

"Şi unde-oi-găsi om bătrân, - 
Să'i dai baidace la c.. 

25 Să'l fac să mănânce fân ; 
Şi unde-oi găsi câte-o babă. 
Să mi-o 'ngenuchi ca p'o ladă, 
S'o“fac să mănânce larbă! 

FOIE VERDE BOB NAUT 
  

Cutesa de Chr. N. Tapu de la l4utarul Stancu Ion, Cucueţi— Teleorman. 

A se vedea variantele No. 204, 295 pag. 163—164, din colecţia d-lui Bibicescu. 

Fore verde bob năut, 
De când maica m'a făcut, 
Pin codru m'am pomenit; - 

Nici lumea nu m'a vă&dut, 
Nici luna, nici s6rele, 
Numai căpridrele. 
-— Căprisră, 
Surioră, 
Ce 'mi eşti curvă şi marghi6lă, 
Inalţă-te 'n două picidre, 

-De râde crângu pe pole, 
Că nu mai pociii de piciore ; 

Şi mă& dor şoldurile | 
Tot ţiind pistâlile! 

1 5 Rode pâla codrului, 
„Să ved matca Oltului, . 

Chivera voinicului 
- Şi cârciuma 'Radului ! 

Oltule,. Olteţule, 
20 Seca-ţi-ar isvârele, 

Să-ţi remâte ptetrile, 
Să trec cu picirele, 

„Să mă vadă mândrele!
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-_FOIE VERDE BOB NAUT 

  

Cuulesa de Chr. N. 'Țapu de la lAutarul Stancu lon, Cucueţi]— Teleorman. 

Fâfe verde bob năut, - 
Unde:aud pe 
Jos la baltă 

cer tunână, 
fulgerând, 

Plota ?n codru răpăind 
5 Apa văgaş curând | 

Şi mierliţa şureră nd, - 
Sturzu ?n vale ciripind— 
ME fac brâscă pe pămînt 

IO 

Ca un puişor de lup, 
Să'mi trag negustori! la crâng, 
Negustori Bucureştenr: 
Trec la târg la Riureni, 
Să'şi cumpere bouleni,. 

„Mari de trup şi graşi de carne 
73 Şi cam Yeftini de parale. - 

ME FACU MAICA PE MINE 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la I6n Mihai — Bucureşti. 

Fole verde mărăcine, 
ME făcu matca pe. mine, 
Nu s'aude n ici un bine! 
Da ce: bine să s'audă, 

5 Că trag negustor 
Negustori B ucureşteni, 

„: Jumătate Piteşteni | 

i | 7 
Audita de Chr. N, Ţapu de la I6n Bondoc, 

Verduliţă de 

10 

Y prin spuză |— 

  

Şi trel-patru Slătineni." 
Şi câți-va din Cratoveni, 
Trec la târg la Riureni 
Să-şi cumpere bouleni, 
Bouleni şi junict grase, 
Să vie cu ele acasă, 
Să vadă câştig le tfasă | 

- VERDULIȚA. DE FASUI 

făsui - 
„„u-te'n lege, făgut, 

Tu'mi frunde 
Să'mi lati armele din cui, 

5 Puşca de su pt căpătâi, 

  

din Bobu-Pojogeni — Gorj. 

„Ca să plec în codru întâi | 
ŞtI, mie nu'mi spui, 

Io 

— 

Frunduliță şi-o lalea, 
Să mă duc la hamanta, 
Care mă fubiam cu ea, 
Din d'alba copilărea |!



/ 

VOINICEŞTI-HAIDUCEŞTI | 389 

TEIULEŢ CU FOIA LATA 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu din gura lautarului Ghiţa Şchiopu, din R.-Vâlcea. 

F6ie verde fâie lată, | „15 lar acuma să mă duc, Teiuleţ cu f6fa lată, . Să'mi gonesc pe Arsan Turc, Ce bine mi-ai prins odată,— Să "i! măsur grajdu de lung, | Odată la vremea mea, De la uşă pân: la fund ; -.5 Când potera mt gonia, - Să'mi aleg d'un cal porumb „ Potera din Slatina 20 Scurt în gât şi 'nalt în trup, Şi cu a din Cratova, Să 'mcerc Dunărea d'adânc. C'aia mi-a uscat viaţa ! . Să nu se ude scara, 
Supt umbra ta mă umbriam, Nici colţu la ipîngea, 10 Sup frunda ta m& "'nvăllam "Ca să trec în Cladova 
Şi de poteră scăpam! 25 La Maria v&duva, 
Poterile că trecea, Care mă iubiam cu ea 
Pe mine nu mă vedea. | Din copilăria mea! 
Folie verde foi de nuc, 

TOTA LUMEA "MI DICE HAIDUC 

| Audita de Chr. N. Tapu de la Gheorghe Porumbescu, Novaci, Gorj. 

A se vedea doina haiducesca No. DLXXXVI, din colecţia d-lor Iarnic și Bârsan. 

_ Frunduliţă mărgărit, Bălatu aşa 'mi dicea : - 
“Tâtă lumea 'mi dice hatduc ; —F...u-te, depăgubaş 

„Eu nu le-am făcut nimic; = Nici pe ăsta nu mi-l laşi? . 
> Dar le-am spart grajdu prin 15 Frunquliţă de spanac, 

„ (fund. „Nu ţi-o fi ţie păcat, 
5 Din trei cal luai pe-l porumb, Tu cu trei cal la coşare 

[| păşteaîn n6ptea la crâng Şi ei tînăr pe piciore | 
Şi diua '] scoteam la târg. D'oi sta de m'ot mânia 
Negustorii că 'mi venia 20 Şi pe negru ţi: lot lua, 

„ Cum îl frunda şi iarba, Te-oi lăsa cu sarcina, 
10 Bune parale că 'mi da. | De ţi-oi vedea belua ! 

Păgubaşu că'misosta ; 

-
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 FRUNDULIŢA CA SMICEUA | 

Audită de Chr. N. 'Țapu de la Ion Cazacu, Ștefâneşti, Gorj. 

Frunduliţă ca smiceua, 
VEdul frunda ca paraua 
Şi lăstaru ca undreua. 
Imi luai puşca şi vergeua 

5 Şi "mi apuca! poteceua. 
Suii dealu şi vălcâua 
Şi mi-aşternu! ipîngcua, 

8 Unde cântă turturâua ! 

CINE MI-I VOINIC LOTREAN? 

  

Andita de Chr. N. Ţapu de la I6n Preuteșescu din Novaci-—Gorj. 

Frunduliţă leuşten, - 
Cine mi-i voinic Lotren 
Să mergă cu min! un an, 
Să mi-l pui d'un căpitan ? 

5 — Căpitane de judeţ, 
Ce tot mă ţi la 'coteţ, | 
Pentr' un puii de mânzuleţ ? 
Şi dă-mi drumu pe la prând, 
Ţi-l aduc f..u-l de mânz; 

10 Şi dă-mi drumu la amiadi, 
Să ţi-l aduc murg şi brez! 
Căpitane de Ardeal - 

“Ce mă ţii închis d'un an, 
Pentr'o fepă şi-un -cârlan? 

15 Şi Iepa a murit de slabă, - 
„ Cârlanu Pam dat de glsbă. = 

Şi "mi lua! şaua la spinare 
Şi ajunse! pe drum la vale ; 
Dar un nebun de rumân 

20 Priponise iepa 'n drum. 
ME făcut şaua d'a pune, 
Me făcui d'a 'ncăleca ; 
li dam pintene să stea, 
Ea mai tare că fugra ; 

25 I€pa Giurgiu apropia, 
Bune parale că lua. 

„Dar bătatu ce 'my făcea ? 
Șaua din spinare co lua, 

y 

Şi-apuca pe Câmpina, 
'30 Se întâlni cu Galbina. 

Şarga neagră pe spinare, 
Pe supt f6le rotogsle, 
Pinten6gă de picidre, 
Stremurată de o nare, 

„35 Şi ?n bufâstră ?n fuga. mare. 
Dar nu era singurea; 
Cu cinci cârlăi lângă ea, 
Şi avea şapte. jugatori, 
Cum ţi-este drăguţ de ei. 

40 El pe Şarga 'ncăleca, 
Drumul d'alungul că!l lua. 
Frundulină măr de! creţ, 
Se ducea la Magloveţi, 
Se face d'un târguleţ, - 

'45 Und se vînd cârlani cu preţ. 
Acolo când mi-ujungea, 
Bune parale că 'mi lua, 
Păgubaşu că 'mt Costa, 
Mâna cu ciocoii da, 

50 Frumuşel că mi-l lega 
La judecată "1 ducea, 
Acolo că 71 întreba: 
— F..u-ţi mama. ta de hoţ; 
Cum faci, când furi caii toţi? 

55 — Frunduliță de maslină, 

st



„ VOINICEŞTI-HAIDUCEŞTI 391. 

Ei fai iepa cea bătrână, ——- Şi boierilor le dicea : - 
- Şi cârlanii vin pe urmă. — Măi boieri, măi dumneacta, 
“Ei merg din gură cântând - -:63 Să 'mi daţi la mână bilet, 
Şi cârlanii. nechezând, . . Să trec Dunărea 'ndărăt, 

6o Dar băiatul ce 'mi făcea? . , Cam vii şi am moşii 
Mâna stângă c'arunca, Şi nevastă cu copil! 

; Bune parale le da 

N 

N'AM O-CALE SA ME DUC 

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Nicolae Fraţilă—Novaci. 

F6le verde bob năut, Să n'am nume de voinic, 
N'am o cale să mă duc, Că la vară iar mă duc! - 
Să 'mi mai trecă de urit. 15 ME făcui mal măricel, 
Nu me duc de sărăcie " Taica mă luă după el ; 

5 Şi mă& duc de duşmănie; Şi me 'narmă cu pistâle, 
Că duşmanii s'au vorbit ME puse să daii târcole, 

„Să mE& prindă "n aşternut, | "Să omorim pe ciocoi, 
Sx ne lege cot la cot, 20 Că et nu mai ţin cu noi, 
Să sperie satu tot! a „Ne-ai prăpădit, va! de not! 

-10 Ş' altă verde de năut, Că sint mulţi bătu-i-ar focu, 
- Tu, maică, când mai făcut, . | De nu-i mai încape locul 
De ce nu m'al strins de gât, . 

DOINA HAIDUCULUI ION TUNSU 

Cutesa de Chr. N. 'Țapu de la Elena Potlogeanu, din com, Corbii mari —Vlaşca. 

Vedi mai sus cântecul lui Jianul.haiducul, 

- Veste'n ţară mi-a ajuns - » 15 Luatai de drum r&vaş,. 

De un hoţ, ce” dice Tuns, Să nu pătimeşti ce-vaşi ? 

Care 'n codru mi-a eşit, * Ce negustorie al? . 

Cu şase întovărăşit, - Birul la cine ţi-l dai ? 

5 Toţi voinici, aleşi Panduri, | Spune, voinicule, drept: 

_Tâlhari n€oşi de păduri, . 20 Te jur -pe arma din piept; 

Cu ghebe şi cu poturi. | " De ai bani mai multicei - 

Şi'mi umblă din crâng în crâng, ”Dă'mi jumătate din ei, 

Câţi trec toţi de ei se plâng. ” Să-ţi dati la mână r&vaş 

10 Şi'mi ese la colnicel Să nu rămâi păgubaş! 

Şi te 'ntrebă binişor, 25 Că eu cât ofii mai trăi, 

Cu cuvint blând blândişor:  . Penă *'ntr'una ţi-o plăti; 

— De unde vii, flăcălaş; „.. Dar cum-va de-oiii muri eii, 

Din ce sat din ce oraş? : : . 1ţi va plăti Dumnedeil
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MUGUR, MUGUR, MUGUREL 

Audită de Chr. N. Țapu de la Elena Potlogeanu, din com. Corbii mari — Vlașca 

- Mugur, mugur, mugurel, „Mal bine ctoban la of, 
la fă-te mai măricel - 10 Cu capu pe muşuroi, 
Şi "'nfrundeşte frumuşel ; „= Cu ochiă stâlpii la ot.. 
Că ne-am. săturat de iernă Şi ptelea după: cioco! 

5 Şi de greutate "n ţară, — | So fac burduf de cimpoi, 
Cărând fân cu sarcina Ca să cânt cu fel pe plot; 
Şi lemne cu crosnia. * | - 15 Și plelea după piciâre 
De cât slugă la ciocoi, “ „_%'o fac coburi de pistâle! 

FOIE VERDE SOLZ DE PEŞTE 

Culsa de Chr. N. Țapu de la Elena Potogeanu, din com. Corbii mari — Vlașca, 

Fote verde solz de peşte, 15 Mai verdi ca fâta de tei, - Primă-vară, că-mi soseşte, “Să intru ?n codru cu ei; Zăpada se peticeşte, “Și "ml croieşte un comănac, Colţu la Yarbă 'mi iveşte, Verde ca fâia de fag, 
5 Murgu 'n grajd înebuneşte. | Se intru ?n codru cu drag! — Sc6l,. mândro, de mă gă- „20 Şi să nu mi-l croleşti larg, E [teşte |. Că .mă d6re după cap, „Ta cotu şi fârfeca - Umblând prin crâng aplecat. 

Şi'mi croeşte o ipingea, - Şi "mă croieşte imurluc, Mai, verde de cât frunda, . *Verde ca f6ia de nuc. 
10 Să-intru n codru cu ea; „25 Şi să nu mi-l croteşti lung, Şi 'mi croieşte dulămiţă, | - Că mă dore după gât, 

Verde ca fâla de viţă, | Tot umblând pe brânci prin Să ati codru cu credinţă ; LL [crâng !. Şi 'mi roteşte nădrăgei, -
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ARDE PODU MOGOŞOIEI 
  

+ 

Culesa de Chr, N. Tapu de la Elena Potlogeanu, din Corbii mari — Ylaşca. 
„A se vedea varianta de mai sus <Arde podu Mogoşâiei». | 

— Arde podu Mogoşotei | “Cântă cucu sus pe cracă' 
Şi casele Morozâief. 15 Pe lancu 7 duce la &râpă; 
— Las' să ardă că nu 'mi pasă, „_ Cântă cucu sus pe cruce 

„___Că Iencuţu nu-i acasă ; „„„.. Pe Iancu la grâpă ”l duce; 
5 Este dus.la vânătore, Cântă cucu sus pe casă, 
„Să 'mi vâneze căpricre. | - Pe lancu la grâpă '] lasă]. 
Căpridre n'a venat, - ! 20 Veniţi, fraţi, veniţi, surori, 
Iancu singur s'a 'mpuşcat, De 'mi vedeţi pe lencuşor, 
Cu pistol de diamant: Cum e 'mpodobit cu flort ! 

IO Şi cu pietre de smarand. De la cap pân! la picere, 
F6ie verde de cicâră, ! Numai flori şi micşunele, 
Cântă cucu sus pe moră, 25 Şi pe pleptu-i trandafiri, 

- lancuţu ?mi trage să moră! „Şi în mână-l calomfir | 

  

FOIE VERDE DE TREI FIRE 
  

Culesa de Chr. N. Tapu de la Elena Potlogeanu din com. Corbii mari — Vlaşca. 

Foie „verde de trei fire, „5. Mă bagă ?n bâlă câinescă, 
Cine n'a iubit în lume "Mă usucă ca p'o lască; 
Să Ya 'nv&ţul de la mine, Dar dragostea de copilă 
Căci, când eram tinăr pe lume E ca fi6rea din grădină, 

5 Şi lubiam numai copile,. - „20 Ca mierea dela stupină, 
Eram flăcăiaş în fire ; Mărânci cu lingura plină | 
“Dar de când iubesc neveste, Şi "ți pare că 'e puţină, 
Barba mi-a dat făr” de veste, - __ Dragostea de cin" se legă 
Mustaţa mă pridideşte, Nu ”] lasă cu mintea "'ntregă ; 

10 P&ru ?n cap încărunţeşte, 25 Căci de mine sa legat 
Copilili mă urăşte, “Ce-am mal dat pân'am scăpat. 

" Nevestile mă Yubeşte! .. De când s'a legat de mine 
Cât oiti fi şi-oi 'mai trăi, „Ma prăpădit, vai de mine! 

„Nevastă n'oi mai iubi, Ma făcut din om ne-om 
15 Că dragostea de nevastă 30 Şi m'a uscat ca pun pom!
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FOIE VERDE MER CREŢESC 
  

, 

Audita de Chr. N. Țapu de la Elena Potlogeanu, din com. Corbii mari — Vlașca, 

Foie verde măr creţesc, 
Drag mt-a fost ca să trătesc, 

„Să Yubesc pe cin': gândesc, 
Măcar să m& prăpădesc! - 

5 Că ce'mi place tot tubesc, 
Căci ca. mâine putredesc 
Şi nu ma! poci să lubesc, 
Să lubesc pe cin” gândesc! 
F6ie verde mărăcine, 

10 Drag mi-e să trălesc pe lume ; | | 
Frică mi-e că mor ca mârne ; 
M& duce la: mânăstire, . 
Şi pune pămint pe mine! 

„__ Pămintul cu iarbă verde, 
15 Nimenia nu mai mă vede; 

Pămiîntul cu Yarbă negră 
Nimeni nu m& mal întrebă 
Ce puiculiță mi-e dragă ! 

„ F6le. verde de năut, 
20 Drag mr-e să trătesc ma! mult; 

Frică mY-e că mor curând! 
Şi-am să las cu jurămînt, . 
Cine m'o băga 'n pămînt, 
Să 'mi facă cosciug de nuc; 

25 Coperişul de argint, 
Să'mi lege dragostea de gât' 
Şi amoru 'n aşternut, 
Să nu mă ma. ţiă- căit, 
Că pe lume n'am iubit] 

30 Şi să mă 'ngr6pe mai adânc, 
Să nu putredesc curând; 
Să putredesc la cinci ant, 
Să fac vota la duşmani. 
Duşmanii, duşmancile 

35 Că nu'şi păzesc casile 
i păzesc gardurile 

- Şi-ascultă ferestrile 
Şi strică dragostile. 

. Şi duşmanii şi vecinii, 
"40 Mânca-t-ar viermii şi câini | 

FOIE VERDE RUG INTINS 

Culesa de Chr. N. Țapu de la Elena Potlogeanu, din com. Corbii mari — Vlașca. 

Fole verde rug întins, | 
ME culcat în drum 'n-adins, - 
Să'mi visez pe Leana'n vis. 
Me culcat şi mă& scula“, 

5 Și pă Leana în'o -visal.. 
Pusei punte peste punte, 
Ca să 1ecla Leanan curte, 
Să”! Yaă bobocel. din frunte. 

Nu fu bobocel, 
IO Fu'ismă, . - | 

* Prinseră dușmanii. pismă ; 
Nu fu ismă şi fu flore, 
Stă duşmanii să mă omâre; 
Nu fu fidre şi fu dracu, 

15 Stă duşmanii să'mi taie capu ! 

———————
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BULGARAŞI DE GHIEŢA RECE 
  

„Culesa de Chr. N. Tapu. de la Elena Potlogeanu, din com. Corbii mari — Vlaşca, 

A se vedea varianta de mat sus din Dor și jale, «Bucura-te manastire», 

Bulgăraş de ghicţă rece, Şi faţă la r&sărit | 
larna'mi vine, vara'mi trece Folie verde mărăcine, 
Şi n'am cu cine'mi petrece ; „„.” Bucură-te, mânăstire, 
Că cu cin' m!l-am petrecut 10 Că ce bobocel îţi vine! 

5 S'a dus şi n'amai venit!. "Nu vine ca să'nflorescă, 
Mi-a pus spate la pămînt ” Şi vine să putredescă ! 

TINERA, COPILA DRAGA 

- Culesă de Chr. N. Ţapu de la Elena Potlogeanu, din com. Corbil mari — Vlașca, 

— Tinără, copilă dragă, Mult ai fost rienorocâsă ! - 
- lubeşte până eşti fragă, Tinerețe c'ale mele . 
Cacica mâine îmb&trâneşti ; - N'a mai fost altele rele | 

„ “Tinereţea jindueşti ! . | Tinerețe ce-am avut 
5 — Tinerețe ticălosă, | ___1o Cu amor le-am petrecut! 

INIMIORA, INIMIORA 

“Culesa de Chr. N. Țapu dela Elena Potlogeanu, din com. Corbii mari — Vlaşca. . 

- —  Inimi6ră, inimi6ră, Inimi6ră stai pe loc 

N InimiY6ră, suridră, Că-ţi pui lacăt la mijloc. . 
 Ce'mt stai tristă şi amară?  - „"— Să-mi pul lacăte şi-o mie 

Inimi6ră ce te baţi | | Inima face ce ştie | 
5 Decâste şi de ficaţi ? 

s
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FOIE VERDE DE TREI MURE 

  

Augita de Chr. N. Țapu de la N. Ionescu, Dozeşti — Vâlcea, 
„A se confrunta varianta No, 33 pag. 19, din colecţia «Poesia populara» a d-lui Vulpian, ! - 

Folie verde de trei mure, Cu flăcăi d'adunătură ;— 
La cărciuma din pădure, Băui preţul la cinci cat, 
Zidită pe patru bârne, a De vin nu mă săturat; 
B&ui astă-di, b&ui mâine, Bă&ul preţul murgului, 

5 Bu! patru-deci de dile IO Vequi saţiul vinului, 

N 

MAM JURAT CA NU BEAU VIN 

Audita de Chr. N. Ţapu de la N. Zânescu, Vladimir —. Gorj. 

M'am jurat că nu bei vin, o 5 M'am jurat că nu bei spirt, Pân' n'o fi paharulplin; PEn' n'o fi ş-un purcel fript|; M?am jurat că nu beu ţuică, M'am jurat că nu bâi bere, Penă no fi pusă "n sticlă ; Până nu Mi-0I lua muiere.
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E DE TREI DILE BEAU LA BERE 

  

Audită de Chr. N. Țapu de la Christea Cobzaru — Târgu-Jiu. 

A se vedea o mica variantă No. 33, din colecţia d-lui Vulpian; pag. 19. 

De trei dile bâă la bere, . 
Las' să bei că n'am muiere, 
Părcălabu bir nu'mi cere. 
De tre! dile bei supt câstă, 

5 Las” să bei că n'am nevastă, 
Băui preţu murgului, 
Vedui gustu vinului 

"Şi saţiă rachiului ;. 
B&ui preţ de şapte Yepe. 

10 Adu vin, că mor de sete! 
La- Voica  cârciumărâsa, — 
Bato, Dumnedei s'o bată, — 
Mult e *'naltă sprincenată, 
Scote litra plină rasă, 

15 Şi.mE ţine după cap, 
Şi bâii vinu eă cu drag; 
Alta muşcă, alta pişcă, 
Alta cu vin m& stropeşte, 

„ Feţişora "mi rumeneşte 
„20 Punga mea se cheltueşte | 

Când 'mi era punguţa plină, 
ME culca puica pe mână; - 
Când fu pe jumătate, 
ME dădu puica la spate; 

“25 Când povârnea pe fund 
ME luă cu prăjina ?'n-lung. . 
Când bag mâna *'n pozonar, 
Nu găsesc nici un crăițar, | 

» —l:am băut şi %-am mâncat 
30 Cu Voichiţa după cap; 

Mi-a dat dragostea de cap, 
“ Cam "umblat cât am umblat, 
Dar acum mi s'a 'nfundat; 
Curv' asta m'a b&ut şi m'a 

E [mâncat,— 
Remâsei gol despuiat!
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CANTECUL GINERELUI 
  

Audit de Chr. N. Țapu de la Ghiţa Şchiopu, din R.-Vâlcea. 

A se confrunta varianta «După însurătore» din colecţia d-lui G. Dem. Teodo- rescu, pag. 271—272. : E 

F6ie verde trei alune, Şi mă plimbam und” vream ei. 
Când eram la taica june, „_„.. FOYe verde de susaj, 
Ştiam şaua cum se pune. Ce făcul de mă 'nsurat ? 
O puneam moldoveneşie : 15 Multă. draguste strical, 

5 Şi 'ncălicam haiduceşte ; Nu stricai pe-a multora. 
-  M& plimbam printre neveste, — F6le verde foi de dres, 

Tot neveste giurgiuvence, „ Rade-te, neică, mat des, : 
Că sînt curve fâr' de lege. Ca me "'nţ&pă barba ta 
Fâie verde de dudăii, | 20 Şi 'mi strică rumenela - 

Io Ce bine trălam flăcăă, "Şi totă feţişora! | 
Că "'ncălicam calul mei . 

CANTECUL MIRESEI. 
  

Audit de Chr. N. Țapu de la Ghiţă Șchiopu, din R.- Vâlcea. 

A se confrunta <Maăritişul şi cântecul miresei», din colecţia d-lui G. Dem, Teo- dorescu, pag. 270 şi Lado-Lado No, 4, pag. 383, din colecţia lui V,. Alexandri. 

Foie verde samulastră, 10 Infloriţi de: staţi părete, 
Când eram la maica acasă, Că ei mi-am feşit dinfete! 
Ştiam fi6rea cum se portă; . Plângeţi .ochi şi lăcrămaţi, 
Dar dacă măE măritai, . Că voi sunteţi vinovați, 

„5 Floricica lepădar. „Că ce Yubiţi 'nu lăsaţi 
— Infloriţi, flori, înfloriţi „15 Şi ce vedeţi nu u taţi. 
Că mie nu'mi trebuiţi. „. Busuloc verde pe masă, 
Mie când îmi trebuiţi, REmât, maică, sănătosă, 
Voi atunci îmbobociţi. Că eti mă duc să'mi fac casă,. 

26 
!
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Busuioc verde ştevios, 25 Şi richita vineţele ; 
20 Rămâi, tafcă, sănătos, Când o da lapte din piatră, 

Ca un trandafir frumos. | Atunci te-i mai vedea fată ! 
— Taci, miresă, nu mai plânge, „Pen adi cu fetele, 
Că la maică-ta te-om duce | 29 Mâine cu nevestile ! 

„Când o face plopu pere, A 

1 

CANTECUL NUNULUI 

  

Audita de Chr. N. Țapu”de la Ghiţă Şchiopu, din R.-Vâlcea. 

A se vedea varianta <Nunesca», din colecţia d-lui G. Dem. Teodorescu, pag, 
271 col6na I, jos. | , 

F6Ye verde salbă mâle, Mamaiigă nu ma! este 
Şi te scolă, nune mare, Şi nici un baboi de peşte. 
Să jucăm d'o horă bună, .. 10 Niţi cai coji de mălai uscate, 
Să ne luăm sara de mână, | Să aruncăm pîn ale guri căscate, 

5 Că destul de când mâncaţi, Luaţi-vă cuţitele, . 
Legumea s'a isprăvit - 13 Că s'a ctobit lingurile. 
Lingurile s'ai cfobit, „ 

  

CANTECUL GINERULUI 
(VARIANTA) 

  

N 

| Audită de Chr. N. Tapu de la l4utarul Constantin Dobre, din Govora, 

A se confrunta colecţia d-lut G. D. Teodorescu, pag. 271—272 «După însurătâre» 
Idem «cântecul ginerelui» de mai sus pag. 305. | 

F6ie verde de dudăi, - 10 Nu stricat numa! p'a mea Ah! ce bine trătam flăcăi! Și strica p'a multora ! Că 'ncălecam calu meii - l'6le verde samulastră, 
Şi mergeam unde vream ei. Usucă-te, mândră 'n c6stă, 5 Imi puneam şaua turceşte | Cu ochit la casa nâstră. Şi plecam după neveste. 15 Plângeţi, ochi, şi lăcrămaţi, l-6ie verde de susai, | Că voi sînteţi vinovaţi, .  : „Ce făcui de m&'nsurai? Ce vedeţi nu mai lăsaţi Căci multă dragoste stricay. 18 Şi'ce iubiţi nu uitaţi |
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CANTECUL BRADULUI MIRESEI 
(VARIANTA) 

  

Augit de Chr. N. Țapu de la Constantin Dobre din Govora, 

— Fl6re verde fote lată, 
- Când eram la matca fată, 
Ştiam fl6rea cum se portă ; 
Şi dacă mă măritat, - 

5 După. uşă o lepădat, 
Cu picioru mi-o călcat. 
— Flore verde trei arginţi, 
Oh, copiliță cu părinți, 
La ce focu te măriţi, 

10 Că mila de la părinți 
Anevoie vrei s'o uiţi ; 
Dar mila de la bărbat 
E ca umbra de păr uscat; 
“Ştii, când dai să te umbreşti, . 

15 Şi mat rău te înădușeşti! 
Taci, mir€să, nu mat plânge, 
Că la maică-ta te-ot duce, 
“Când o face pleopul pere 
Şi tânjala mugur verde ; 

20 Când o cânta ştiuca 'n baltă, 

Atunci te-or ma! vedea fată | 
— Infloriţi, flori, infioriți, 
Căci mie nu'mi trebuiţi 
Că mie când imi trebuiaţi, 

25 Voi atunci îmbobociaţi. 
Infloriţi de staţi părete, 
Că eii mi-am eşit din fete 
Şi-am intrat între neveste. 

„ Astă-qi sini cu fetele, 
30 Mâine cu nevestele! 

— F6le verde şi-o lalea ' 
R6gă-te de naşă-ta, 
Să-ţi mai lase codiţa, 
Codiţa şi-o viţişoră, 

35 Să'mpleteşti şi tu la vară. 
Râgă-te la Dumnedei 
Să-ţi trăiască naşu-tăă, 
Şi la Matca Precista 

39 Să-ţi trăYască naşă-ta | 

4 

CANTECUL NUNULUI 
  

Audit de Chr. N. Ţapu de la Ion Şoteica, lautar în Ocnele Mari. 

Bine şede doi cu dor. Ș 
_Şi noi frate d'amândoi. - 
Cruciuliță de argint, 
Amândoi v'aţi- potrivit 

5 Şi la ochi şi la sprâncene, 
Ca doi porumbei la pene. 
Cruciuliţă de alamă, 
Amândoi sunteţi d'o semă. 
Fine, nu te spăimânta 

Io Naşu ţi-o purta grija. 
Rogă-te la Dumnedei 

Să-ţi trătască naşu tăi, 
Şi la maica Precista 
Să-ţi trăYască naşă-ta, 

i5 Nuna în prun, 
Nunu supt prun, 
Nunu vede cee bun; -:- 
Să trăiască şi nunu, - 
Să ne deie galbenu; 

20 Să trăiască şi nuna. 
Să ne dete rubiaua.
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CANTECUL MIRESEI 
- (VARIANTA) 

  

Culesa de 1. Ionescu de la lautarul Ivan Laeţul, din com. Aurora-—Mehedinşi. 

— Când eram la maica fată, 
Știam fi6rea cum se portă; 
lar acum mă măritai, 
Flore 'n cap nu mat purtai. 

5 Multe dragoste stricat, 
Nu strical numa! pe a mea, 
Ci stricat pe a multora | 
F6le verde salbă mâle, 
Ardă-te focul de vale, 

10 Cum rămăseşi tu de jale, 
“Fară glas de fată mare, 
Fără vo'nicel călare ! 
Cât sint. tineri se jucară, 
Doi cu doi nu se luară; 

15 Cât sînt tineri se Yubiră, 
Doi cu dor.nu se "ntâlniră. 
Infloriţi, floricelelor, 
Da var datca relelor! 
Infloriţi de staţi ca macul, 

20 Că daichi i-a trecut vacul ; 
Infloriţi. de staţi ca culmea, 
Că mie mi-a trecut lumea ; 
Infloriţi de staţi părete, 
Că daica a plecat din fete!. 

25 Infloriţi, flori, înfloriţi, 
Că -mie nu'm! trebuiţi, 
Căci când mie 'mi trebutaţi, ” 
Voi atunci înbobociaţi. 
LăsaY taică, lăsat maică . 

30 Şi plecat îu strint la socră ; 
lar mila de la. bărbat, 
“Tot cu pumnul după cap! 
—Taci miresă nu mai plânge 
Că la mumă-ta te-oY duce, 

35 Când o face jugul mugur 
ŞI tânjala iarba verde ; 
Atunci mă-ta te.o mat vede: 
Când o cânta ştiuca *n baltă, 
Atunci te-oi maf vedea fată! 

49 Copiliţă la părinţi, 

bă 

Ce pripeşti .să te măriţi; 
Că mila de la părinţi 
Amânat o s'o mat uiţi, 
lar mila de bărbat 

45 Ca frunda de p&ruscat: 
Tu când dai să te umbreşti, 
Tot mai r&ii te scorojeşti | 
Fetiţo de om bogat, 
Nu pripi la măritat, 

„50 Ca ruja la scuturat, 
Că ruja ma! "ntre odată, 
lar tu nu te mai. vedi fată! 
Busuioc verde pe masă, 
— Maică, romăi senătosă 

55 Că ei mă duc să'mi fac casă, 
Să'mi fac casă de mătasă, 
Șă trăiesc cu drag în casă. . 
Că, maică, de adi, de Jor, 
M& despart, maică, de 'voi! 

6o Plângeţi, ochi, şi lăcrămaţi, 
Că voi sînteţi vinovaţi, 
Că ce vedeţi nu lăsaţi 
Şi ce iubiţi nu uitaţi! 
Dragostile dintr'o lună, 

65. Le făcui grămadă 'n mână, 
Le arunca! peste grădină; 
Dragostile dintr'o vară | 
Le facui: grămadă 'n polă, 
Le scosei pe gard afară. 

70 Nu ştiii venturi le luară, 
Oni în apă se 'necară? 
Și plecat pe poticele, 
Găsii maldăr de nuiele; 
Răshirai nuelele, 

75 Plecară dragustile. 
De m'âş vedea măritată, 
De pe potecele luată, 
Din gura lumi! scăpată ; 
De nvaş vedea şi cu conci 

80 N'aş mai dice că nu'poci! 
—————————
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ă CANTECUL MIRESEI 

(VARIANTA) 

Audita de Chr. N. Ţapu de la Dumitru Radu, lautar, din Bâneasa—Teleorman. 

— Arqă-te focul de vale, 
Cum o să rămâi dejale, 

"Fără glas de fată mare, 
„Fără voinicel călare. 

5 Cât fusei vedi neînsurat, 
Purtal calul zorzonat 
Şi chilumu ferecat. 
Plângeţi ochi şi lăcrămaţi, 
Că sînteţi voi vinovaţi, 

Io Că ce iubiţi nu lăsaţi; 
Că iubiţi boşteni pirliţi - 
Şi la urmă vă căiţi. 
Adi sînt cu fetele, 
Mâine cu nevestele | 

15 Infloriţi,. flori, de staţi părete, 

Că datca şi-a eşit din fete | 
— Taci. miresă,nu ma! plânge, 
Că te-i duce la altă mumă, 
Cu râşnița ?n bătătură. 

20 Influriţi, flori, de staţi ca macu, 
Că daichii Y-a trecut vacu ll 
Când eram la mâă!ca fată 
Ştiam florea cum se pârtă ; 
Dar dacă mă măritai | 

25 După uşă o arunca, — 
Multă dragoste strica! | 
Infloriţi, flori, înfloriţi, 
Că mie nu 'mi trebuiţi ; 
Că mie cârd îmi trebuiați. 

30 Voi atunci că "'mbobociaţi! 

ZORILE MIRESEI 

Audita de Chr. N. Țapu de la Ghiţa Şchiopu—R.-Vâlcea. 

F6ie verde samulastră, 
Zorile de dimineţă 
Tuturor se pare grâţă, 
Numai mie cu dulceţă, 

5 Că sînt cu puicuţa 'n braţă.. 
- — F6le verde samulastră, 

Bobocel de la ferestră, 
Du-mi te, puicuţă, acasă, 
Că dorile se revarsă 

IO Şi. te aşteptă mă-ta acasă, 
Cu ocaua plină rasă, 
Cu fripturica pe masă. 

'— Să m'aştepte cât de mult 
De la neica nu mă duc, 

15 Că mi-e drag în aşternut 
Şi guriţa să-i sărut, | 
De la stele pân” la zori 

- T6te stelele că pfer, 
Numai st&ua stelilor, 

„20 Ursătârea fetilor, 
Şede ?'n porta raiului 
Și "mi judecă florile, 
Ce-aii făcut mirâsele? 
Le-a împărţit cu fetile,
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7 

ZORILE MIRESEI 
A (VARIANTA) 

  

Audita de.Chr. N.-Țapu de la lautarul Dumitru Valenu din "Roșiorii-de-Vede, 

Zorile de. dimineţă _*— Zorile de dimineţă, La t6tă lumea cade greţă, » Strânge-mă, mirâsă ?n braţe, Dar miresei cu. dulceţă, “ME sărută cu dulceță. Că e cu ginerile -'n braţe. Cocână, mirâso, of! 5 — Zorilur, 20 Ce-a fost verde s'a uscat, Surorilor, Ce-a *'nflorit s'a scuturat; Ce siliţi de vă vărsaţi, Pân€ adi cu fetile, Multă dragoste 'mi stricaţi ! Mâine cu nevestile ! C'astă nâpte n'am dormit, - Taci miresă nu ma! plânge, 10 Nici la nâpte mam să dorm, . 25 Că te-oi duce la mă-ta, Să'mi trudesc trupşor de om. Când o "'nflori salcia Tote păsărelile dorm, | Și-o face salcâmu. pere Numai păscrica mea 3 Și tânjala mugurele. - T6tă n6ptea 'mi ciripia, „” Când o cânta ştiuca 'n baltă, 15 De hamur se jeluia ! N 30 Atunci te-oi mai face fată | 

  

HORA MIRESEI 

  

Augita de Chr, N. Țapu de la Ghiţa Şchiopu, din R.-Vâlcea. 

Ginerele E . Nunul | 

— Halda doi, cu doi, cu dot: 10 Fâie verde salbă mele, Și not. neică, d'amendoi, - Hopa, hopa, nune mare, Cruciuliţă de argint, Cu doi fini d'ai dumitale! Amendoi ne-am potrivit ; Să trăiască şi naşu, 5 Cruciuliţă de alamă, „Să ne dea gălbinaşu;  Amendoi sîntem d'o semă, 15 Să trăiască şi naşa - _Amendoi ne-am potrivit . | Să ne dea gălbinaşa! Şi la ochi şi la sprâncene 
Ca doi porumbei în pene!
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CANTECUL CUMETRULUI! 

Audit de Chr. N. Țapu de la Ghiţa Şchiopu din R.-Vâlcea, 

— F6ie verde de trei mure, De vin nu mă săturat, 
Hi, cumetre, hi! ” B&ui preţul la tre! tepe 
La cârciuma din pădure, IO Ado vin, că mordesetel 
Hi, cumetre, hi.: . | B&ui preţul murgului 

5 Btui adi, băui şi mâine, | Şi ceprazul. surului, 
B&ui patru- zeci de dile ; | Vădui saţul.vinului, 
B&ui preţul la cinci cay, . Hi, cumetre, hi! 

4 , 

O URARE DE NUNTA 

Audita de Chr. N. Țapu de la moș Nicolae Bucur, din com. Predeal pl. Teleajen. 

— Bună dlmineța, cinstiţi so- 15 Umplute cu hir 
[cril mari! Să ne ştergem gurile d€ ghin, 

— Ce cătaţi, Că aşa ne este dă la Christos, 
" Ce umbiaţi ? ' _ tAmin! 
— Nol ce cătăm şi ce umblăni, " Sănătate, masă, frumâsă, 
D-vâstră samă o să v&dăml, Inchinaii d-vâstră, 
Not am venit pe stelele cerului, 20 'Acest pahar d€ ghin, - 
P& semnili pământului, | Pentru Maica Domnului în- 
P& aburi! vântului, . | [chin, 
Şi-am venit la d-vâstră aici! Pentru buna sănătate a socri- 

1o Am vădut o stea verde,unde .- . [lor şi sâcrelor, 
[mi se lasă. Să vă fie dă ghine, 

Or steua să ni-o.ar&taţi, | Să vă văd sănătoşi, - 
Or r&spunsu să ni 7] daţi! „25 Şi voioşi, 
R&spunsu nostru ce va să qică? Ca pe nişte codrii tineri şi fru- 
Patru basmale de in, | Imoşi !
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Culesa de Ilie Constantinescu, din Dioşti— Romanați. 

CANTECE DE NUNTA 

ORAȚIE DENUNTA 

A se confrunta cele trei oraţii de nunta, pag. 166, 182 şi 183, din colecţia d-lui G Dem. „Teodorescu. 

Ascultaţi, frați, înţelegeţi, 25 Şi dintr” a lui costă. 
Cu mintea vă culegeți, „ Făcu pe Eva, strămâşa nâstră, Ascultaţi şi luaţi aminte, De aceea fiii acuma La vre-o câte-va cuvinte, „Lasă pe tatăl şi mama 5 Care în cărți ne stai scrise Și doi cu: doi se împreună, Şi trebuesc astă-di dise, 30 C'aşa Dumnedeii vueşte Când Dumnedeă cu cuvîntul, -. Ş'a sa lege poruncește. „Facu cerul şi pămîntul, - „ Cinstiţi socrii, acuma... | » „+ Le-a-dat podâbe măreţe Aceşti fii ce 'ngenunchiară: „10 Şi destulă frumuseţe. Și smeriţi cu rugăciune, Cerul împodobit cu sâre 35 VE cer astă-di tertăciune, Și cu stele lucitâre; a Sati că va greşit cuvinte, Marea şi apele tâte, Din prostie şi ne minte Cu peşti fără număr, glote. . „Şi pote că în acea vreme 15 Deci vrând să se proslăvescă- Veţi fi dis niscat blesteme... Fapta-i cea Dumnedetescă, 
Intindând prea . A . Părinţii 1 spund : sfinta mână, inţii 10sp Zidi pe Adam din țerină, 40 — lertaţi să fie, | După a sa asemănare, - Să 'nflorescă ca crinul, 20 Cu cuvint şi cu suflare. Să "'nverdiască ca măslinul Apoi vădând că nu e bine ŞI ?n trai tun, prin tot locul, Să fie omul de sine, "Să-i ţie de păr norocul; Somn lin trimise "ntr'iînsul 45 Şi "n trai bun să se resfeţe - ŞI, când dormia, veni la dinsul * Până 'n adinci bătrâneţe! 

  

VERSUL COLACULUI 

  

Culesa de Chr. N, Țapu de Ju J6n Vaca:iul, Ocna Sibiilor— Transilvania, 
Și mai bună diua 'la dumnea- Am umblat, , [vâstră, - IO Şi nimenea ?'n cale nu ni-a stat. Ce saltă, ce veselie, , Cine sinteţi dumnea-vostră Ce: lucru pote să fie-? De ne ţineţi calea nâstră? | Ce staţi aici, adunaţi Dar fiind-că ?'n cale ne staţi, 5 Dumnea-vosuă, iubiţi fraţi ; Mai bine 'n curte să ne lăsaţi, Că not multe mări am trecut 15 Cu încetul, ! Şi sate ” 
Indepărtate Cu încetişorul,
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Să ne dăm cuvintul, 
Cu adevărul; 
Că de multe ce sînt şi dese, 

20 Nu'le vom putea spune alese, 
Tinerul nostru "mperat 
Forte de dimineță s'a sculat, 
Faţă albă a spălat 
Chica negră a pleptănat, 

25 Cu straie. noi s'a îmbrăcat, 
Murgul şi Va înşelat, 
In trâmbiţă a suflat, 
Mare 6ste a adunat: 
Două sute grăniceri, 

30 O sută fectont boieri, 
Din cei mai mari 
Nepoţi de ghinărarţ. 
Pe la răsărit de sâre 
At plecat la vânătâre; 

35 Şi-ati vânat ţara de sus; 
Despie apus, 
Pen caii. nkl-o stătut 
Şi potcâvele o pierdut. 
Apoi ne lăsarăm mai în jos, 

40 Pe un deal frumos 
S'alergarăm 
De vânarăm 
Munţii 
Cu bradii 

45 Şi cu fagil; 
„ Cerul 
Cu stelele; 
Câmpul 
Cu fiorile ; 

so Dslul 
Cu podgoriile, 
Vâlcelele 
Cu viorelele ; 

| Şi satele 
55. Cu fetele. 

Când sorele răsare, 
Eşirăm la drumul cel mare. 

„Găsind o urmă de fiară, 
Stătu totă 6stea ?n mirare . 

6o. Şi diseră că e urmă de dină, 
Să fie 'mpăratului cunună, 
Aşia, se chibzuiră 
Şi se păsiră 

| Alţi vânători 

65 Mai cunoscători, 
Şi diseră că-l urmă de căprioră 
Să "fie 'mpăratului soţicră. 
Dar nunul cel mare 
Cu grija 'n spinare, 

70 Călare p'un cal,—: 
- Ca un căpitan,—! - 
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Se ridică 'n scări, 
Se umflă ?n nări, 
Şi făcu ochii râtă. 

75 Peste oştirea 16tă 
Și când încoce privi, 
Aici zări 
O floricică frumesă 
Şi drăgăstâsă ; 

so Dar vă&dând că nu 'nfloreşte, 
Nici nu rodeşte 
Şi mai mult se vestejeşte 

e-at trămis penoi, tref lipani, 
Călări pe tre! jugani, 

85 Cu cornele cănite, 
Cu unghiile costorite 
Şi cu codele 'mpletite ; 
Ca cu toţii să pornim 
Şi la curţile. dumnea-vâstră 

go Să venim. 
Pornirăm. 
Şi venirăm - 
Pe faţa pămintului, 

- Pe aburii vântului ; 
95 Bând 

Şi chiuind 
Şi din pistele trăznind ; 
Caii încurând, 
Pe nări foc lăsând, 

100 Rânchezând 
Şi din unghii scăpărând, 
Pân” am sosit 
Și vam găsit. 
Acum floricica să ne-o daţi, 

105 Căci de unde nu, nu scăpaţi! 
Căci am venit cu târnăcâpe 
-De argint, 
Să sc6tem floricica 
Din pămînt; 

110 S'o scâtem cu rădăcină, 
S'o ducem la 'mpăratu 'n gră- 

[dină ; 
C'acolo se 'mflorâscă 
Şi să rodescă 
Locului să” priiescă 

„115 Şi să numai vestejescă ! 
Socrii mici, 
Dumnea- vostră- ne vedeţi 
Cam venit aici, 
Dar avem şi dreptăți 

120 Cu pecetă de la 'mpărăţie. 
Cine ştie carte letinescă, 
Să vie la icpă 'n copită să ci- 

[tescă; 
Cine nu ştie 

125. S& nu vie,



410. _ GANTECE DE NUNTA. 

Şi ca de foc să se păziască! 
Să ne daţi un popă cu barba 

[desă, 
„Să necitescă carte-alâsă ; 
"Să nu fie cu barba cănită 

130 Să rămâte cartea necitită. 
Sai vie-unul cu barba rară,: 
Să ne ţie pân” de scră; 
Ci săefie unul cu barba ca fusul, 
Să nu dete curând răspunsul. 

135 Respunsul nostru să ni-l daţi 
Şi "n curte că ne lăsaţi; 
Că de unde nu, cu no! bine nu 

“ [umbla ! | 
Cinstite stariste de loc, - 
Ţie-te Dumnedeii 

140 Cu bine şi cu noroc, 
Mergi în casă, 
După masă, | 
Că este un colac frumos, . 
Semnul lui Christos, 

145 Spre a împăratului cel tînăr , 
„ defolos! 

Acela *] căutăm ; ă 
Acela să ni-l daţi, 
Noi nu sîntem învăţaţi să bem 
Pen” nu mâncăm... 

150 Căci, când la matcă mititei 
[eram 

- Am luat o dată să bem? 
Pen€ n'am mâncat; 
Şi-a luat matca o plăcintă verde 
Şi aşa ne-a plesnit peste u- 

[rechie, 
155 Cât dumnea-vâstră cu toții nu 
- [ţi putea crede. 

Ba tata dac” a' audit, 
Aă luat un lemn de după 

[cuptor, 
Şi mată pălit de era să mor! 
Puţinel colac: . 

160 Sta-ţi-ar de cap; 
„Carne şi mai puţinică, 
Mânca'o-ai împuţită ! 
Socrii mici, dumnea-vâstră, 
Să vE gătaţicu cuptâre de pită, 

„ 165 Cu buţi de vin, 
Cu porţii legate de fen, 
Că vin patru-deci de călăraşi, . 
Cu cai de se sparg de graşi. 
ŞI, de când sînt pe drum, 

„170 Ati mâncat tot paie! 
Şi nu pot să sale; 
De n'or fi tte gătate 
VE vor suna cojocu *n spate | 

„ORAŢIA PINTENULUI 

  

Culesa de Chr. N, Tapu de la l6n Vacariul, Ocna Sibiilor—Transilvania. 

— Şi mai noroc bun la dum- : 
| [nea-vestră, 

Să ne luaţi sema n6stră, - 
Socrii mict, ascultați 
Şi "n urechi băgaţ 

5 Nol n-am dus pâm'la un loc 
Şi am fost fără de noroc, 

"Ni s'a făcut calea cruce 
Şi nu ne-am mai putut duce ; 
Şi pentru aceia îndărăpt ni-am 

" Îânturnat, IO Să vă spunem cum am umblat. 
Dumneavâstră caru ni Paţi îm- 

povărat, Pogăniciu ni Paţi îmbătat, 
Şi forte re ni Vaţi învăţat, 

Să "'mpedice la deal carul şi la 
vale boii. 

15 El și acela a făcut: 
Coborându-ne din deal la vale, 
A împedicat boii şi-a lăsat 

[ carul. 
Caru s'a rEsturnat, 
Când caru peste boi, când boit 

„- peste Car. 
20 Ce ni s'a întemplat? 

Nunu peste nuna a dat, 
Nuna acum zace pe pămînt, 

[de msrte, 
Nunu ar scula-o şi n'o pote; 
Nunu ar vrea s'o gâdele ; 25 Dar ea nu sufere,



CANTECE DE. 

Caru ?n pâriă stă r&sturnat, 
Omenii cum aii putut ai scăpat; 
La popă capu dedesupt i Lai 

(apucat. 
El din dos se tot sălta 
Dar capu d'acolo nu-i eşia, 
PânE ni-am apucat 
Și-am ridicat | 
Şi 6re-cum capu k-a scăpat. 
Aşia. dar dumnea-vâstră să ne. 

y [daţi 
Patru omeni groşi la grumază 

| [să tragă 
Şi patru boi să 'mpingă, 

„Să sc6tem ori caru?'n deal, 
Ori dealu 'n car, 
Sun doftor bun.. 
Pe nuna să o ungă 
Pe la pâle, | | 
Pe din jos de cingătâre, 
Pe unde o dâre, 
Dâr s'o mai scula din bâle. | 
Şi a nunului să i-o pute la loc 
Că i s'a rupt de prin nod. 
Pe popa la cap să-l lecuiască, - 

"Ca pe Duminică să pâtă să : 
Si . [slujescă. ” 

Noi am fost avut şPun diplaş 
Forte frumos îmbrăcat: 
Avea bunda şi nădragi de su- 

. glie. 
Pe el petece numa! o mie. 
Avia şi-o şapchia. 
De... numai în fund i s'aii fost 

[spart; 
Avea şi 'n piciâre nişte dragi 

[de ciobete, 
Numai Yera rupte tâte., . 
Şi noi ca pe un om de cinste 
L-am pus să şedă mal 'nainte. 
Și cum so răsturnat, 
Un petec din tur s'a luat 
Şi 'oblu într'o baltă au picat. 
Şi s'aii sculat tot flotiăit. 
Şi, dacă Pam vă&dut, 
Cu toţii am fugit, 
Şi, când s'a scuturat odată să- 

[racu, 
Noi arm fugit de el ca de dracu. 
Aşia dar dumnea-vâstră să ne 

[daţi un petec noi, 
MICĂ, - 

30 

40 

45 

SO 
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Socrii 

NUNTA AI 

Dumnea-vâstră vedeţi c'am ve- 
(nit aici, 

70 Dar pentru aceta îndărăpt ne 
. am înturnat, 

Că Gre-ce am ultat. 
Mergi în casă după masă, 
Unde-a şedut jupânesa miresă 
Că ai uitat o năframă, 

75 Forte mândră şi frumâsă ; 
Fie şi de in : 
Cu care 'Şi şterg .voinicii bu- 

[zele de vin, 
Şi cine s'ar afla 
De ni-or da, .. | 

80 Bună vâlciag, ar căpăta. 
De-o fi şi de' fulor 
Nou& şi de-acele ni-i dor, 
De-or fi şi grâsă, 
Şi acela-i frumosă ș - 

85 Dar de-o fi de câlţi, 
Să vi-o trageţi dumnea-vâstră 

. [prin dinţi. 
la-mi să cate sâcra mică, 

-Că dâr o fi mal voinică. 
Că no! frumos om cinsti-o, 

go Cu cisme de veveriţă, 
Cumperate c'o groşiţă ; 
Cu cisme de căpridră | 
Cumpă&rate de la Sighis6ra,— 
De la vară când o secera, 

95 In ele n'o depgera, 
Către socru mare 
Nu sa povestit nimic de acea 

(întâmplare, 
Ce s'au făcut, 
Nu mal te de desfăcut. 

100 Să daţi numai vre-o patru bo! 
Şi vre'o cin-spre-ce oi. 

-Şi vre-o şepte vaci 
Şi alte ce-! mai da 

Le rabdi şi să taci. 
105 Not am mai descălica, 

Am mai sta, “ „. 
Că cu dumnea-vostră ni-i drag ; 
Dar avem de trecut 
Stânci, 

110 Munţi, 
Cu bradi mărunți, 

“ Intunecoşi, - | 
Să r&mâneţi sănătoşi ! 

N
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ORAȚŢIE 
  

Culesă de Chr. N. Țapu de la I6n Vacariul--Ocna Sibiilor— Transilvania. 

Ce-i asta, 'ce veselie, 
Ce lucru pâte să fie? 
Ce staţi aici adunaţi 
Dumnia-vâstră, Yubiţi fraţi ? 

5 Că noi mult loc am umblat 
Şi nicăieri n'am aflat | | 
Un lucru aşa frumos. 
Trei luni sint de când venim, 
Ne uităm şi nu dormim. - 

10 Şi lucrurile sîrit tocmite 
Incă nu ne sint sucite,. 
Mai vedem porta legată 
Şi cu paie ferecată ; . 
Lângă dinsa multă glâtă, 

15 Ostea 'ntinsă ş'adunată. 
Porta legată cu pate, 

„Glâta în cap să ne sale, 
Gândind să ne "ngrijescă ; 
Caii să ne prăpădâscă | 

20 Legată cu lanţ de car, 
Că venim în zadar, 
Cu funie de fulor, 
Dâr de noi wo fost dor.: 
Drept, acela vă rugăm 

25 Şi sfatu sănătos v& dăm: 
Să fiți cu not buni şi blând, 
Că nici nu sîntem fămândi, 
Nici nu ne temem de vot Fă 
Măcar că sintem trei sat dor ; 

30 Şi noi avem gl6tă minunată 
Şi forte bine armată. 
Că a nstră cetă în car vine 

[înapoi ; 
Adică nu cu răi, ferescă Dum- 

[nezei ! 
Sfârşitul e bun 

35 Precum şi dumnea-vostră aţi 
| [prins de veste. 

Apoi, cinstite vornice, 
Pam ma! spune Gre-ce, 
Spune multe şi nu ne pasă. 
Dumnedeii să te vadă, _? > 

40 Şi nădragil să-ţi cadă 

Şi să-ți dea Dumnedeii noroc 
Să umbli cu opinci de porc; 
Și Dumnedei să te trăiască 
Gura să ţi se lăţiască, 

45 Urechile ca fereştile 
„Şi ochii ca ţările ! 
Nu ne lua aşa cu cuvintul 
Ca pulberea vântul 
ŞI nici nu mă tem | 

50: Că noi 6meni mulţi avem 
„Şi sîntem întregi ca mărul 

Şi grăim tot adevărul. 
Tincrul nostru crăişor, 

“Plin de părăsitul dor; 
55 S'aă sculat de dimin6ță 

Şi spălându-se pe 'faţă, 
D'o săptămână, d'o lună, 
Pentru acestă tribună (miresa) 
A luat un bucium mare 

- 60 Şi a suflat de trei ori tare 
Şi a adunat 6ste mare,. 
Şi de el bine asculta 
“Patru-deci de călăraşi, 
Cu cai de să sparg de graşi. 

65 Tot însul vine cu .doi, 
Vine ostea 'napoi, 
Inşirată tot doi cu doi, 
Precum. şi dumnea-ta ştif. 
"Noi prin codrii am umblat . 

70 Şi prin munţi am intrat, 
Munţi am str&bătut 
Şi câmpurile frumose, 
Dumbrăvile r&corose; 
Când ne-am aflat în mijloc, 

75 A stat stea pe loc. 
In loc sînt două urme de fiară. - 
Cralul având nevoie de sfat, 
Pre at sei ai adunat, 
Sfetnici aii sfătuit, 

so Filosofii ai ghicit 
Că n'o fi urmă de fiară, 
Nici. de sălbătişoră, 
Ci de a sa dăruită,
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De soţ să fie “ubită | 
85 Aşa cratului lasă tote, 

Adună ale sale glote 
Şi a făcut cu calul rotă. 
Şi pre noi din ostea totă, 

„_ Fiind caii mai fugaci 
-90 Şi din gură ma! ischitaci, 

Ne-aii trimis mai înainte, 
Să căl&torim ferbinte, 
Ispitând mai din tărie 
D'o mânăstire din trevire. 

"95 Noi am venit ca prin vânt, 
Şi prin semne pre pămint, 
Pe a cerului lumină, 
Prin rada destulă, . 
Pe urma a doue fiare, 

100 Prin ţară, pănă la acest cap 
[de sat, 

Unde-i un pod stricat. 
-Şi aiirupt şi o blană cu mine, 
Ş'am cădut fără ruşine, 
Cădu şi a mea soţie. 

105 Cu o aşa minune tare 
Până când ne-am sculat, 
Urma ni s'a astupat. 
Eşi o babă sbârcită 
Spre al nostru folos Yubită 

I10 Şi spusa să nu ne pașă, 
Să mergem din casă 'n casă, 
Pen€ la acela car, 
Unde stă al nostru noroc, 
Noi aicea vedem multe fete, 

115 Sfătuindu-se sub perete; 
Multă glotă adunată 
Spre ce-va mare gatată. 
Aci urma ne-a adus, 
Precum şi baba ne-a spus 

120 Şi acuma r&it vă pasă 
Să ne faceţi loc în casă. 
În curte să ne lăsaţi: 
Şi urma să ne-o arătaţi, . 
Ori calea să ne-o îndreptaţi.: 

125 Apoi, cinstite vornice, ţi-am 
[mai spune Gre-ce: 

Sburând gâştile din sat, 
Lupul de le-ar fi mâncat! 
Că s'aă făcut calea cruce, 
Şi nu ne mail putem duce, 

130 Apui, cinstite vornice, 
i-am mai spune 6re-ce : 
Nu ne lua așa cu graba! 

Dar de vrei să ştii mat bine, 
Apoi eu îți vot mai spune 

135 Adevărat că sîntem soli împă- 
[răteşti, 

Vorba să nu ne-o clăteşti! 
Că al nostru crăişor 
Cu al cuvintului dor, 
Pe acest loc re când 

140 Crăişoru, când-va umblând, 
A găsit fiică cuvintătâre anu- 

[mită, 
Cu cisme nouă 'ncălţată, 
Cu haină negră 'mbrăcată, 

_* Mutată la cap şi mare, 
145 Bălţată sub barbă tare. 

In curte să ne lăsaţi, 
Ori pe ciuta să ne-o daţi. 
Apoi, cinstite vornice, 
Ţi-am mai spune 6re-ce: 

150 Nol de aceia ne dăm solia, 
Ca să ne iasă simbria. 
—Băgaţi-vă ?n lăuntru ?n casă - 
Că în cornul cel de masă 
Stă un colac frumos, ! 

155 Spre al vostru folos; 
„ Impă&nat, bine gătit, 

Şi cu multe 'mpodobit, 
Şi stă şi-o ploscă cu vin 
Şi-o mănăştergură de in, 

160 Ca buzele să le ştergem 
Şi 'ncăldiţi de vin să mergem ! 
— Forte vă mulţumesc dum- 

[nea-vâstră, 
Că nu sintem iînvătaţi 
“Să bem până nu mâncăm. 

165 Când la maica mititei eram, 
Am luat odată să bem 
Pen" n'am mâncat ; 
lar ea s'a mâniat 
Şi nu ne-ai mai dat. 

170 Apoi, cinstite volnice, * 
Ţi-am mai spune Gre-ce:: 
Buţi de vin, 
Care de fân, 
Ovă&z bine vînturat, 

'175 Cai albi şi gataţi, 
Masa gatată, 
Palită *nfrumuseţată, 
Că de nor fi tote grătare 
Îţi vor suna pugnii în spate! Li
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FRUNDULIȚA BUSUIOC „7 
  

Andita de Chr. N. “Țapu de la hora din Novaci—Gorj. | a 

A se confrunta varianta No. 265, pag. 210, colecţia d-lui Bibicescu. 

Frunduliţă busuloc, 5 Şi cele d'aii mai rămas 
Yar n'avem fete la joc. . Le'cură mucii pe nas; 
Hora mare fete n'are, Şi voi băieţi cari şedeți, 
C'aă murit de gălbinare ; Faceţi bine: le ştergeţi! 

3 

“HORA MARE 
(VARIANTA): 

  

Augita de Chr. N. Ţapu de la hora din Novaci—Gorj. 

- Hora mare 
Băieți n'are, 
Ca murit de gălbinare. 
lar n'avem fete la joc: “ . 
Şi stăm cu ştiru pe bot! 

TRECUI RIU ARS DE SETE | 

Augita de Chr. N. Țapu în Poizna—Transilvania. 

A se videa varianta No. LXXXVII, pag. 3844 colecţia d- lor Iarnie ; şi Bârsan. 

Trecu! riu ars de sete, 
Mă ?ntâlnii cu două fete ;— 
Fetele cu bete nouă, 
Săruta-le-aş p "amândouă ; 

5 Şi pe una tot-d'auna, 
Că i-a fost mai dulce gura ! 

27 :
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FETELE AŞA DIC 
  

Audita de Chr. N. Țapu în. Poiana— Transilvania. 

Fetele aşa dic, ' N6ptea *n sat. , 
Să me 'nsor cât îs mic. Diua 'n ciurda vacilor, 
Nevestele fară dic, - N6ptea ?n patu nanelor ; 

„Să'mă las să nu.mă stric. - 10 Diua ?n ciurda boilor, 
5 Să me las niţel mânzat: N6ptea "n patu mândrelor! 

Diua *n ciurdă, 

SAPA DRACUN VOI FICIORI 

  

Audita de Chr. N. Țapu în Poiana-—Transilvania, ui 

Sapă dracu ?n voi, ficiori, 
De ce voi nu vă 'nsuraţi 
ŞI pe noi să ne luaţi? 
Nişte mucoşi ce-o rămas, 

5 Numai trag mucii pe nas! 

  

NEVASTA DE ASTA IARNA 

  

Augita de Chr, N. Ţapu în Poiana—Transilvania. 

Nevastă de astă iarnă: 
Trage Ja bărbat o palmă. 
— Nu mă călca pe chictor,. 
Că te ştii de' ce ţi-e dor. 

5 De ţi-e dor de s&rutat,. 
Calcă-mă& pe ăstă.Valt!
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FOIE VERDE DE TRIFOI 

Audită de Chr. N. TȚapu în Poiana— Transilvania. 

Fâie verde de trifoi, 
„Nu sint fete ca la noi; 
Da mai sînt într'alte sate; 
Da's cu gurile căscate'! 

PAGUBA DE CINCI GROŞIŢE | 

Audita de Chr. N. Țapu în Poiana — Transilvania. 

Pagubă de cinci groşiţe, 
Că eşti prea mare la ţiţă ; 
Pagubă de cinci criţari, 
Că eşti prea lungă la nari! 

HAI, SARACU SULIMANU! 

Culesă de Chr. N. 'Țapu din Roşioril-de-Vede — Teleorman. 

Hai, săracu sulimanu, 
Cum mărită gugumanu !. 
Săracile decile; 
Cum. mărită secile ! 

-$ Săracile sutele, 

Cum mărită slutele | 
M& bucurai la avere 
La străchini şi la ulcele, 
Val de păcatele mele |
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ARE POPA DOUE FETE 
  

Augita de Chr. N. Țapu în Costeşti— Vâlcea, 

Are popa două fete, 
Amândouă stati să fete: 
Una fată la Ispas, 
Când e laptele mai gras; 

5 Alta fată la Crăciun, - 
Când e laptele mai bun. 

  

i) 

FATA POPII DIN SALIŞTE 

  

Audita de Chr. N. Țapu în Costeşti-—Vâlcea. 

Fata popii din Sălişte 
Şade ?n c... şi "'mpuşcă gâşte. 

MAI STRANGE-TE, LELE 

  

Audita de Chr. N. Ţapu de la lautarul P. Brândușianu, Costești—Vâlcea. 

Fotie verde de stâmbrii, 
Mai strânge-te, lele ?n brâă, 
Că mă& bagi ?'n foc de viă ; - 
Cu ale tale margheolit - + 

5 MS băgaşi în foc de viă|
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VERDE FOIE MER SALCIU 
  

Culesa de 1. Odor de la Marița Diaconescu, Cireşg—Prahova. 

— Verde fie măr sălciii, 
Fată de cântaragiii 
Nu te strânge tare *n brâu 
Că mă bagi | în foc de viii! 

5 — Lasă, neică, să te bag, 
Că prea te-am tubit cu drag ! 

MAI BAIETE FERMECATE - 
  

Audită de Chr. N. Țapu de la Nicolae FraţilA—Novaci—Gorj. 

— Măi băiete, fermecate, Şi bătrâna Ploieştena, 
Pe uliţă nu te-abate, 10 Ce femeie ie s&ărmana ! 

„Că sint fetele turbate, Vinu-i bun, ocaua-i mare, 
- Nevestile fermecate. Beii voinicii, se omâră. 
5-F6ie verde de tutun, Foie verde solz de peşte, 

Şi popă teste nebun, „Pe mine cin”. mă topeşte ? 
De ce-ai pus cârşma "n drum,  ? 15 Refencua de neveste - 
Oprind ori-ce voinic bun ? Şi fete de câşmăreţe | 

NEVASTA CA MEA FRUMOASA 

Comunicată de I6n Tanasescu ; augită de la lăutarii din Focşani. 

Nevastă c'a mea frumâsă 5 Şi se'nveleşte, cu sacu 
Nu ie 'n sat la d-vâstră; | Şi dârme pân'o Ia dracu. 
“Cându-i pomeneşti de furcă, Cându-i pomeneşti de vărjea | 
Ea ia straiu şi se culcă ' 8 Parcă intră dracu m ea!
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CAT Îl CERNADIA. MARE | 
  

Audita de Chr. N. Ţapu de la hora din Novaci—Gorj. 

Cât îl Cernădia mare 
Dragoste în ea nu are, 
Dar Novacii mititei 
A'mpuiat dragostea "n el! 

FETELE DE-LA NOVACI . 
  

Audită de Chr. N. Ţapu de la hora din Novaci—Gorj. 

Fetele de la Novaci 
Nu sînt fete, ci sunt draci; 
Bagă mâna în nădragi 
Par'că bagă după raci 

5 Şi scot d'un păpuşoi, 
Cu ochii ca de răţoi! 

- DRUM LA DEAL ŞI DRUM LA VALE 

  

Audita de Chr: N. Țapu de la .hora din Novaci—Gorj. > 

Drum la deal şi drum la vale, 
Sa luat lumea de mirare 
Că's marghiol şi mă ţii mare ; 

„ ŞPn pungă nici cinci parale, 
5 Numai aţa mămăligii, 

Lipită pe fundu pungii!
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FOIE VERDE ŞI-O LALEA 

  

Audita de Chr. N. Ţapu de la .hora din Novaci—torj 

— F6le verde şi-o lalea, 
Jocă şi nu prea juca, 
Că cămaşa nu e-a ta; - 10 Şi-o găsit c-o trenţă rea, 
Când oi merge acas ţi-o ia. „Cea mai bună şi-o cârpia ;— 
Adi, ţi-o ia, mâine ţi-o fa: Şapte gheme şi-o undrea,— 
Şi r&mâi cu trenţa ta. | Şi-aţa nu! mal ajungea. . 
— Mai am una de bumbac, ” d 

Ruptă 'm c... şi după cap. -. 
— ME dusei la sâcră-mea * 

” 

DA-TE, LELE, NU TE DA - 
(VARIANTA) 

  

Audită de Chr. N. Ţapu de la hora din Novaci—Gorj. 

— Dă-te, lele, nu te da, 
Că cămaşa nu e ata; > 
Adi ţi-o dă, mâtne ţi-o fa 
Şi r&mâi cu trenţa ta! - 

FOIE VERDE MURELE 
  

"Audita de Chr. N. “Țapu de la hora din Novaci-—Gorj. | 

__FOle verde murele, 
Frumâse sînt unele | 
Şi nu le ştiu vorbele; . - 
Când se duc cu pânzele, | 

5 Să mă duc şi ei dupănuiele, 
Să petrec diua cu fele |
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ŞI SA MIRA NEAMUL MEU 

  

Audita de Chr. N. Ţapu în Novaci de la horă, | 

Şi să miră neamul met 
Ce flăcăii m'am făcut ei ? 
Că cu turu nădragilor 
Fac părtie vacilor, E 

5 Și; când merg pe cositură, 
Imi daii păişele ?'n gură. 

| VERDE FRUNDA PELINIŢȚA 
  

Audita de Chr. N. Țapu în Novaci—Gorj, 

— Verde frundă peliniţă, „5 Dice maică-ta ceva AN Draga neichii copiliţă, -De ce "mi dat mie gura? D'astă vară sugeat: țiţă Maică-ta nimic 'nu dice, Şi-acum dat neichii guriţă. . Că ştie că-i gura dulce. 

ȘI MAI DAŢI CU GURILE 

  

__Audita de Chr. N, Ţapu în Novaci—Gorj. - 

Şi mai daţi cu gurile, "5 Bagă mâna ?n săcăraii Cam gătat minciunile. „Scote la minciuni mereă ; Bagă mâna după ladă, “Bagă mâna pe supt pat, | Scote la minciuni grămadă. Că mai e un sac legat,



STRIGATURI | 423 

DI-O, DI-O N'O SMINTI 
  

Audită de Chr. N. Țapu la hora din Novaci—Gorj. 

Di-o, di-o n'o sminti, C'a bătut'o bărbatu ! 
Când oi începe a-te trânti lasă afară şi suspină, 
Şi la naiba-oi pomeni. - C'a bătut'o făr' de vină. 
Ipi-o, frate, ca la frate, - „Na bătut'o cum se bate 

5 Să-ţi dea Domnul sănătate, 15 Şi-a puso dirept pe spate, 
* Sănătatea oului Să dea trupul chinului, 

Şi puterea boului. “Facă banii birului; 
DDi-mi-o neică sdrâncănită, . ___ Să se dea dirept pe spate, 
Că mi-i mândra hodinită. Facă banii jumătate, 

IO — Hodinită, pe dracu, 20 Jumătate a treia parte | 

VAI DE MINE MOR DE CALD 

Audită de Chr. N. Ţapu de la Novaci-—Gorj. 

"Vai de mine mor de cald | Scăpai de nu mă 'necal. 
Și n'am apă să mă scald. Frunduliță usturoi, 
Şi fusei la rîu sec Este o baltă dirept voi 
Şi vrusei câ să mă 'nec. 10 Şi-i plină de lăturol ; 

5 lară frundă de susai, a - M'aş băga de m'aş scălda, 
Şi avusel parte cun pa, Frică mi-i că mor? neca | 

MANDRO, MANCA-TE-AR CAINII 

  

Audita de Chr. N. Țapu de la hora din Novaci—Gorj, 

— Mândr'o, mânca-te-ar cârnil, 
Tu me 'nvăţaşi a tubi, 
A Yubi şi strânge 'n braţe 
Şi a săruta cu i dulceţă 

5 Şi pe nuor şi pe ceaţă, 
Că ai gură cu dulceță!
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STRIGATURI 

Culesa de Chr. N. "Țapu de la tinerii jucători din hora din Novaci—Gorj, 

Ascultaţi, ficiori, la mine, 
Să ve sput pe sârba bine, 
Să nu dăm de vre-o ruşine, 
Că sintem 6meni de fire. 

:5 Frunduliţă bob năut 
Puneţi una la pămînt, 
Ce n'am vădut de când sint! 
De la una, sus la două, 
Coperiţi-o să n'o plouă. 

10 S'a dus una, maie una, 
Pân'om 'porni pe nebuna. 
Daţi-i una, 
Luaţi-i urma ! 
De la două, sus la trir 

15 Vai de mine, ce tubil?| 
Nevastă cu trei copil, 
Parcă fu sate pustit. 
S'a dus una, mat e două 
Coperiţi-o să n'o plouă. 

20 S'a dus două, mate una, 
Să jucăm cu toţi 'ntr'una 
Pân'om porni pe nebura. 
Daţi-! una, 
Luaţi-I urma ! Mă 

25: De la trei şi sus la patru ! 
Leliţe din Calafatu, 
Lepădaţi cu dreptu patru ; | 

- De la patru, sus la cinci 
Şi o pereche de opinci | 

30 Să le rup jucând aici: 
De la cinct şi pân'la şase, 
Leliţă cărciumăresă, 
Lasă-mă& de seră 'n casă, 
C'afară plouă de varsă. 

35 Şi simbrie nu ţI-0l cere 

40 

Numa să mE laşi la piele, 
Să ţi-o b... pintre picere. 
De la şâse pen'la şepte, 
Pişc'o, muşc'o măt bărete, 
Şi mi-o "'ndreptă la părete, 

“Să plesnescă iia ?n spete. 

45 

50 

55 

- 60 

63 

De la şepte pîn'la opt, 
Cucuruzu nu s'a copt; 
Da do fi vre-o vreme bună, 
S'o câce n6ptea pe lună. 
De la opt şi pân'la nous, 
Ciocârlia sus pe ouă; 
Mie unu, popii două; 
De la nou€, sus la dece, 
Părtuţ cu apă rece 
Pe la porta mândril trece ; 
Cine-o bea de dor îi trece, 
-Cine-o bea porneşte grea, 
Cine nu remâne aşa. 
Dar din dece 
Ce mai trece ? 
I-augi una, i-audi două, 
l-audi tret şi i-audy patru, 
La pământ şi bateţi patru! 
De la patru. daţi-i drumu, 
Că s'a "'ntăritat nebunu. 
Că nebunu când se porneşte, 
JOcă până! nebuneşte ; 
Că nebunu când se pune 
J6că până face spume, ? 
Tale curmu şi stoborii, 
Că s'a 'ntăritat feciorii ; 
Tale curmu şi pârmacii, 
Că s'a 'ntăritat dânacii !
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“STRIGATURA DE HORA 
" (VARIANTA) 

Culesă de I. Ionescu, abs. seminarist, de la Gh. Mihai, Topoloeni—Muscel, 

Lăsaţi dura. pe călcâi, 
Ca mâra pe căpătâi - 
Şi la fete să le-o puli, 
Nevestelor-să le-o bag. 

5 Să jucăm hora cu drag. 
Strigă popa din Brăila 
Şi cu soru-sa Păuna 
Să ţinem dura la una. 
Daţi-i! una 

10 Luaţi urma | 
Ciocârlanu sus pe 6uă, 
Țineţi dura pân! la două, 
Sa dus una, mail e una 
„Pân' om porni pe nebuna. 

15 Daţi-i una, _ 
Luaţi-i urma ! 
Fâie verde samulastră, 
Al treilea de casa nostră, 
SE r6gă vecina nostră 

20 S'o' fac din fată nevastă, 
Eu de rugămintea ei 
I- aşternul făşii de tei 
Şi făcui dupe obicei. 
Puneţi dura pân” la trei. 

“25 S'a dus două, mail e una 
Pân' om porni pe nebuna. 
Daţi-i una, 
Luaţi-i urma ! 
Ciocârlanu deşelat 

30 Sări 'gardu tot pe lat; 
Se jelui la 'mp&ratu. 
Să ţinem dura la patru. 
S'a dus una, mai e trei 
Pen” om porni.pe Andrei. 

35 S'a dus două mai e două, 
Țineţi dura pân' la nouă. 
S'a dus trei şi mai e una 
Pen" om porni pe nebuna. 
Daţi-t! una, 

40 Luaţi-i urma ! 

Frundulită de sipicy, 
N'aţi vedut dura p'aici ? 
Ba uite-o, neică,. în urdici, 
Face la fete opinci, 

45 Să le rupă jucând aici, 
Ţineţi dura pân” la cinci. 
Şi mr-a dis popa Năstase 
Să ţinem dura la şase. 
S'a dus una, male cinci 

50 Pân' om porni pe Drăghici, 
A intrat cotoiu *'n lapte 
Şi pisica jumătate. 
“ineți dura pen” la şapte. 
S'a dus una, mai e şase, 

55 Pân'-o veni şi Năstase, 
S'a dus două, mai e cinci, 
Ţineţi dura, măi voinici | 
Şi mi-a dis un potropop 
Car mânca un porumb copt. 

60 'Ţineţi dura pân! la opt. 
Sa dus una, mai e şapte, 
Ese cotoiu din lapte. 
Tăleţi curmu şii daţi drumu, 
Că s'a "'ntăritat nebunu. 

65 Şi ne-a dis, mă, satu nouă, 
Să ţinem dura la nouă. 
S'a dus una mal e opt, 
Când dicea un potropop 
Car mânca un porumb copt. 

70 S'a dus două, mal e şapte, 
Ese cotoiu din lapte. .. 
Tăieţi curmu şi-l daţi drumu, 
Că. s'a 'ntăritat nebunu. 
Să bem vinu pânt-i rece, 

75 Să ţinem dura la dece. 
S'a dus una, mai e nouă, 

„Ştiţi ce ne-a dis satu nouă? 
Să ţinem dura la nouă. 
Şi s'o rupem drept în două.
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FOIE VERDE TREI GRANATE . 
  

Audita de Chr. N. Țapu de la lautarul Constantin Dobre, din Horez—Vâlcea. 

Fole verde tre! granate, 5 Babele pe jumătate, 
La fântâna din Vârtâpe . Fetele umblă turbate, 
Lemnele sunt strâmbe tâte, C'aii rămas nemăritate! 
Nevestele curve tâte, 

FRUNDULIŢA TREI MIGDALE 
  

Culesa de Chr. N. Țapu de la G. Paicu, lautarul, din Bistriţa — Vâlcea. 

Frunduliţă trei migdale, 
Merg la deal şi merg la vale 
Pe la curtea dumitale ; 
Şi sint fudul şi mă ţii mare 

5 Şi nu iubesc pe fie-care, 

Alţii daii cu miile 
Şi Iubesc nebunele ; 
Ei nu dat nici o para ? 
Şi Iubesc pe care oi vrea! 

UCIGA-TE CRUCEA DRACE 

  

Culesa de Chr. N. Tapu de la G. Paicu, lAutarul Bistriţei—Vâlcea. 

Frunduliţă tre spanace, ” Umblă pe dracu călare. Ucigăste crucea,drace! | la cârpa şi "şi legă capul, Trimesei şepte olace, . Ca să mi-o credă bărbatul, Nu'mi-aduci pe mândra'n câce? | . 15 —- Măi bărbate fermecate, 5 Trimesel dracu ăl mic, „Tu te laud că mPoi bate, N'am folosit mai nimic ; „ Dar sînt mâinele legate Trimesei dracul mai mare, Cu lanţuri ferecate, Vine pe mândra călare, Ca faşa copilului, „Prin gloduri şi prin colțane, - 20 Să Iubesc al dracului, IO Cu' tăgârţa cu bombâne. Din pizma bărbatului | Că muterea fişte-care : |
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FRUNDULIŢA RUG INTINS 

Culesă de Chr. N. Tapu de la lăutarul G. Paicu, Bistriţa—Vâlcea, 

„ Frunduliţă rug întins, -- „. De la fierar, 
SErută-mă, neică, 'n dinţi, Le păstrez unui primar ; 
De buze să nu te atingt; „- Dar primarul tinerel, 
Că's buzele cântărite Se ţine dorul de tel! 

5 Cu- cântar 

MANDRULIŢO, PENTRU TINE 
  

Culesa de Chr. N. Țapu de la lăutarul G. Paicu, Bistriţa, Vâlcea. 

Mândruliţo, pentru tine i 
Mi-aş da inima din mine; 
Dar pentru a! voştri d'acasă 
Inimi6ra nu mă lasă | 

CANTECUL CIOCOILOR 
  

- Culesa de Chr. N. Ţapu de la Gheorghe Paicu, lăutarul Bistriţei, Vâlcea. 

Frunduliţă barlaboi, Iţi fac judecată bună ; 
F....u-mi-vă de ciocoi, Când le dat ocaua rasă 
Venita vremea d'apoj, Îţi fac judecat'alesă. 
Să punem primari din noi, 15: Dar notarul satului 

5 Să vE judece pe voi, S'a făcut al dracului. 
Cum ne-aţi judecat pe noi! Când îl pui jalba pe masă 
Să punem şi comitet, Se face că plecă acasă, 
Să judece pe prefect. - Şi te 'njură de nevastă. 
ConsiliiY satului 20 Dar când scoţi d'un icosar 

ro S'a făcut ai dracului. „Sare ca un armăsar, 
Când le dai ocaua plină, Iți vorbeşte ca un ţinţar !
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DESTUL VOINICEL MI-AM FOST 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la G. Paicu, Bistriţa — Vâlcea. 

Destul vornicel mi-am fost Pe mândruţa să mi-o > prind, 

Şi la minte mi-am fost prost, Să mi-o prind cu cine-va,— 
Şi "n vârstă că mi-am venit „Că cu mine. nu mai vrea, 
ŞI mândrele m'aui urit | + utu-X legea mâine-sa. 

5 De m'aş pune întru ?'n-adins 

Pi 

„FOIE VERDE LOBODA 

  

Culesă de I. Constantinescu, Dioşti—Romanaţi. 

Fâie verde lobădă, 
Fă cu mine, fa dodă, 
Fă cu fecior de văduvă ; 
Dacă n'ei face cu mine, 
Dracu tot face cu tinel 

COLEA'N VALE LA ISVORE 
  

Culesa de Chr. N. Țapu din gura lăutarului 16n Ţugui din Roman—Vâlcea. 

F6fe verde sălcidră, ” IO — Nu este, fine, păcat 
Colea ?n vale la isvore, Pentr'un pustii 'de sărutat? 

" Supt umbră de sălcidră, — 'Ţaţo, are naşu parale, 
Bea un naş cu finişoră, . „ Plăteşte la sărindare, 

"5 Şi beă vin de cel pelin, Fântăne la drumuri mari, 
Pelin bun de rosmarin. 15 “Le ispăşesc de păcate: 
— "Ţine, dragă, vin de bea, Şi de dragoşti fermecate! 
Cam un sând cu dumneata, 
De-ai mai bea, de n'al mai 

[bea |
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_FOIE. VERDE DE-O MASLINA.. 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Ilie Constantinescu, Dioști—Romanaţi. : 

F'6ie verde. de o maslină, -— Lasă, fină, nud păcat 
Fină, fină şi Yar fină, Care nașu-tăi parale, 
leşi în deal pe la grădină, „IO Face cruci şi sărindare 
Să te Iubesc ca pe-o strină. Şi le pune 'n drumul mare, 

5 — Naşule, no fi păcat; „ Cine o trece să se 'nchine, 
Tre! copii mi-a! creştinat, Să râge finii de bine | 
Dou& fete şi-un băiat] 

FOIE VERDE BOB NAUT 

  

Audita de Chr. N. Tapu de la lăutarul P, Brânduşianu, Costesci—Vâlcea, 

Folie verde bob năut, - 
Dracu, nalba te-a ştiut | 

__ Cai fost bună de iubit, 
Că te iubiam ma! de mult? 

FRUNDULIȚA DE-O SIPICA 
  

Culesă de Ilie Constantinescu de la Ioniţă Mateiaş, com. Mieiţa—Dolj. 

A se confrunta varianta No. 402, pag. 381 din colecţia d-lur I. G. Bibicescu,. 

— Frunduliţă de-o sipică, 
Costică, batista-ți pică. 
— la-o, Leană, şi-o ridică 
Şi mi-o spală 'n lăcrămiore,. 

5 Usuc?o la ţiţişore |
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LA TULPAN, LA CRUCEA 'NALTA 

  

Culesa de Jlie Constantinescu de la Ioniţă Gh. Mateiaş, com. Mieiţa—Dolj. 

La tulpan, la crucea "altă, Că sînt nalți şi sprâncenaţi, 
Se 'ntâlnesc fată cu fată : „Nu ca la no! nişte pârliți, 
„— Ce-o să ne facem surată, Cu genunchii prigoriţi. 
Cam rămas nemăritate ?. | Unde. văd tăriţele, 

5 Ş'aidi la Poresta la dănaci, 1o Miorlăie ca mâţele. 

MANDRULENA, PENTRU TINE 

Culesa de Ilie Constantinescu de la Nic. Zanescu, Vladimir— Gorj. 

Mândrulenă, .pentru tine 
Mi-aş da sufletul din mine; 
Dar pentru bărbatu-tăă 
N'aş mat călca pragul t&ăl 

DOMNE, CE-AM AJUNS 

  

Culesa de Chr. N. Tapu de la lautarul Const. Dobre, Hurez--Vâlcea. ! 

Verde frundă lemn de sus, “Tâtă n6ptea am tremurat, 
la vedi, Domne, ce-am ajuns: La un colţuleţ de gard. 

„Să fii Ja curvă supus "Lao cruce de ferestră, 
Şi supus şi aplecat. -Pentru-o curvă de nevastă| 

5 Pentr'un pic de s&rutat,
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MANDRA MEA E O TELELEICA 
  

Pe 

 Culesa de Chr. N: Tau de a “1autaral Const. Dobre, Horez—Vâlcea, 

Mândra meâ e-o o teieleică. RE 5 Ajutoru Y-a luat bumbac, 
Că popa ÎI ia scurtejcă - - De. şi-a. vergat cârpă ” n cap, - Şi primaru iminei |. Că mi-a fost de r ris în sat, “Si logofătu cercei; - - 

- DE TREIL a | PRIMAR. FUSE „ 
  

Cuicsa de Chr. N, Tapu de la lautirul Const. Dobre, Horez— Vâlcea. 

” Verăe frundă trei. costret,. | . 
„De tref af primar fusei - . i. 

: Socotela n'o detel. i 
Şi-oY da-o la primă- -vară 

“5 Cu capu la mândra ! n BO 

TREI IBOMNICI AM PE LUME 

- Culess de Chr: N. Ţapu de la: lautarul, In n Bușa,, din Giauru- Gorj: 

Frunqă verde: tre alune, a Cu casa croplită bine, 
* Trei ibomnici“ am pe lume; Cu bărbatu nătărăi,— 
Vrei..să' ţi: le spui pe nume” . "Acolo mă trag şi ei; 

“ “Una şade lângă mine; .- "Fie bine, fie răi, 
"5 Una” de .la deal de mine, o 10 Ori mi-o fi de capu mei ! 

"28
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ME ROG DOICA DOICULIȚA, 
  

„_ Culesă de Chr. N. Țapu de la lăutarul I. Buşa, Ciauru— Gorj. 

F6ie verde peliniță, 
ME rog, doică, doiculiţă, - 

Să mă fac stăpân pe. țiţă 
Ca sârbu pe lubeniţă ; 

5 Să me& fac stăpân pe 'ele 
Ca ungurenu pe miele ! 

VERDICICA, TREI SARMALE. 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Tautarul. 16n Buş, com. Ciauru—Gorj. 

Verdicică tre sarmale, - 
- Şi-am o mândruţă la. vale, 
Cu cămaşa âlbă flâre, 
Când o vede neica more. 

5 Dar de-o vede un: logofăt . - 
Uită şi condei și tot, - 

Să fe cu ea p'un loc. 
„Vedi, al dracut logofăt, 
Ascră trecu prin foc. 

10 Şi! cu mândr'acum p'un loc, 
- Și se sărută de foc! 

„Sit AȘ FACE, FA MARIȚA : 
  

Culesa de Chr. N, Țapu din gura  Iautarului s. Stoica, Costești Valcea. i 

Fete verde peliniţă, E 5 Simi văd mâtnile- la țtă, 
Peliniţă, gutuiţă E ” Pici6rele supt rochiţă, 

“Şi-o chită “de albăstriţă, - Să te sărut în-guriță  . 
Cum aş. face, fa Mariţă, „ŞI. apoi să mor, nekcoliţă
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A FRUNDOLIȚA, FOI MARUNTE. 

Culesa: de Chr. N. Tapu de la Anghel „Cambrea, lăutarul Săcelului— Gorj. 
Frunduliţă foi mărunte, * Cum ît cântă patima.. 

_"Tâte paserile cântă, Patima ei din fetie 
les. mândruţele şi- ascultă... - - Şi-a nefchii. din tectorie! 
A feşit şi mândra mea - : - . — Mânce-ţi trupu puşcăria, 

5 Să'şi asculte paserea, a 10 Cuni mi-a „mâneat tu fetia ! 

FRUNDULIŢA D'ARŢARAŞ. 
  

- Culesa de Chr. N. TȚapu de la Nicolae Frăţilă, Novaci—Gorj, - 

A se confrunta varianta «Nașul şi finul> pag. 334335 colecţia d-lut G. Dem. 
„Teodurescu. E . 

Frunduliţă d'arţăraş To Imt părură ca o flâre. 
— F....u-ţi legea ta, de naş, - “Fuse -n6ptea 'ntunecâsă, 

"Cu. cine mă cununaşi ? „ Lumînarea fiştelosă, 
“Cu” urîtu' satului - i Imi păru tânta frumosă. 

5 Cu propteua gardului! . ... “Di! naşule să se ducă, 
— F..:.u-ţi crucea ta, de fine, 5 Că la nopte 9 mănânc ; ; 

Nu a fost ochii la tine, „ine dracu s'0 sărute ? 
Să te uiţi la tonta bine? „: Ochi-i curge, 

a — „Naşule, aser' la lumînare - Gura-i pute | 

NU ŞTII VECINE CE-VA:?- 
  

“Culesa de Chr. N. Tapu de la: Nicolae Fraţila, Novacr—Gâri. 

: A se confrunta varianta «Hi cumetrer, pag. 336,.colecţia d-lar a: “Dem, Teodv- 
„escu; şi «Nevasta bolnava», pâg. 203, colecţia d de cântece Marian S.FIl. . 

— Nu şti, vecine, ceva ? | 5 Tote sînt în sân la mine: 

MY-: a bolnăvit nevasta |. - -. “Injugă boil şi-o Yepşâră 
— Ba ei ştiu, vecine, bine, . Şi fă:te a pleca la moră, 

“Câte lâcurl sînt pe lume - Că nevasta ţi se scâlă |
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ŞI ȚI-AM SPUS EU SAMBATA 
  

Culesă de Chr. N. “Ţapu de la Nicolae Fraţi. Novaci—Gorj 

Frunduliţă de ridiță, - | Cu mâna la. inimă. 
i i-am spus ei Sâmbătă, la-m& 'n braţe, strânge-mă 

Ca să vi! Duminică . 10 Şi pe pat aruncă- mă” 
Că-i matca la biserică, a Şi la burtă trage-mă: 
Talca 'n sat la câretumă, Când vă vedea. că mi-e rușine; 
Ei acasă singură, : Atunci să mă strâng! mal bine ! 
Gulcată pe: scândură, 

CE CAȚI, LELE, PE.COLNIC ? 

Cultsa de Chr. N. Țapu de la I&n Bondoc, Pojogeni, Gori. 

A se vedea varianta «Craii», pag. 339, colecţia D- lui G Dem.. Teodorescu. 

— Rote verde tiriplic, a ă 5 Verde verde samulastră, 
Ce caţi, lele, pe colnic - „î. Viţelul să'l potopescă, 
C'o vacă şi-un vițel mic ? *. Ibomnica să'mi trăYască, 
—D'u un drăguţ de ibomnic. s Să vie să mă: Yubescă ! - 

„PENTRU TINE, DRAGA FATA 

  

Comunicată de D. Brezuleseu, Novacr; 

| Pentru i tine, dragă fată, n - | „ Perdur n6ptea jum&tate, “ 
Aşteptându-te la portă . 
Şi tu dormi, dormirea- I mortă ă
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“TOATA NOPTEA BAT LA PORTA 
(VARIANTA) 

  

Audită de Chr.N. Tapa. de la Ion Michar — Bucureşti. 

“Fole verde fâle lată, . _ C'asta fuse cu necaz! 
- Tâtă n6ptea bat la portă 10 M'aruncă peste pârleaz, 
Şi tu dormi, dormirat mârtă !- __ Intro grâpă cu urdici, 
O căţea mare bălţată - » » Socoteam că e lăptuci, 

5 ME goni ograda tâtă; Imi făcu pielea băşici |. 
Când fuse Îa un pârleaz 5 Pentru. o fle6rță de muiere, . 
ME întâlni c'un - câine brez, 15 Imi prăpădii biata piele ! 
-Fir'ar al dracului adi, , 

 DUMNEDEU M'A POTICNIT 

(VARIANTA) 

 Gulesa de Chr. N. Tapu de la Ton Ţ: zui lautar—Rorhani (Vâlcea). 

Dumnedeii. ma poticnit: * - 5 kăcui pielea tot băşici. 
- Intru gropă cu urdici, „ Când Tera la:sărutat, 
Am gândit că sînt lăptuci Nu puteam de scărpinat! 

- Şi-Yele fură urdici, . 

7 

" PUICA DAU SA VIU LA TINE 
(VARIANTA) 

  

“Gulesa de Chr. N. Tapu de la  Iautarul I6n Bondoc, Bubu—Gori. 

Puică, daiă să viă la tine, . : Grădina pe jumătate, 
“Câinii tEi se dai la'mine. : Mi-a-rupt baltonaşu n spate, 
O căţea negră bălțată, Pantaloni jumătate ! - 

+ Firar a dracului mortă | . „10 Si eti sînt un om-milos | 
„5 Şi la gât cam gulerată, Aa Dă 'ngenuchi la dânsa j jos 
M a gonit ograda tâtă, . a 12- ŞI-L desfac lucru frumos!
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„SPUNE'MI, MANDRO 

Culesa:de Chr. N. Țapu de la I6n Vacariu, din Ocna. Sibiilor— Transilvania. 

— Spune "mi, mândro, poţi, nu 

i [poţi ; 
Cu vorba să.nu mă porţi. 

" Spune'mi, mândro, vii, nu vii, Aa 
Cu vorba să nu mă ţi! | ea 

5 Nu me purta cu minciuni, 
Că-ţi umplu ceafa depumni |]. 

MAI, BADIȚA, “TU EŞTI CANE .- 
  

- Culesa de Chr N. Ţapu de la i6n- Vacariu, din Ocna Sibiilor— Transilvania. 

— Măi, bădiţă, tu eşti câne, El ce şedea lângă tine . Că nu vii sera la mine!  . .. „_... Era bun pretin cu mine; — Ba, tu, mândro, eşti cățea, .Elce şedea lângă masă - Că şi-ascră am fost la voi, î Era cu inima arsă, 5 Şi tu şedea! între doi. „io Ca şi mine la ferestră! 

  

BATA-TE CRUCEA BARBAT 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Nicolae Cojocaru, lăutar, Pociovaliştea-—Gorj. . 

Frunduliţă foi de mac, 
Bată-te crucea, bărbat, 
Nu făcuşi patu mal larg, 
Să 'ncape şi d'ăl:sărac, | 

5 Făcuşi patu, preţ d'o blană, 

-.. Nu-ţi mat trebue pomană. 
Făcuşi. patu de .nuiele, 

„Vai de spinările mele 
Şi de genunchele tele |
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FOAIE VERDE MER SALCIU 

Comunicata de 16n Tanasescu—Eocşani. 

F6ie verde măr sălciii, 
D'aş fi gros ca un burghiă 
Şi cu barba pen' la brâii, 
De dragoste tot mă ţii! 

FRUNDA VERDE DE SAFAT 

Comunicata. de I&n  Tanăsescu, fost Normalist, Focşani, i V 

A se confrunta mai sus în cântece de nuntă «Cântecul miresela. 

—  Frundă' verde de săfat, -. Când o face jugu mugur 
Tari de om bogat, - Şi tânjela Yarbă verde,. 
Nu primi la măritat .- | -"Tu atunci. te=ok vedea” 'n fete; 
Ca florea la scuturat. - _10.Când o cânta ştiuca în baltă, 

3 Că fl6rea' mai inflore-odată, „Tu atunci te-oi face fată | 
Iar tu nu te mai facă fată |! - 

““AOLEO, CE MULT DORESC 

-. Culesa de I6n Taănasescu, vechii Normalist, de la Jautarii din Focşani, - 

“Trandafir . braşovenesc, . a , 5 Săi vorbesc, s'o zăpăcesc 
„Aoleo, ce mult doresc i - Sapol să mă despărţesc, 
Cu mândra: sătmă 'ntâlnesc, De nu vrea s'o ma! Yubesc!. 

“Două vorbe să 'mi vorbesc.
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FOIE. VERDE BOB UREZ 
7   

» Audita de Chr. N. Ţapu din gura lAutarului Pătru Brânduşeanu, din. com.* Cos- teşti— Vâlcea. : au ” 2 „- - 

_ F6Ie verde bob urez,. -- Că-ă e mersul legănat, : - "S'amo mândră la Hurez, Şi: mărgeanul resfirat, | --De frumâsă n'are preţ, .:- „Pe sfârcul ţiţei lăsat, | | "* De curvă nu e în judeţ. ” Pentru ea umblu turbat! .- _5'O cunosc numa pe mers, 

_ LEICUȚA CU OCHII VERDI. | 

  

- Cul&sa de Chr. N, Țapu de la lăutarul Anghel Cambrea, Sacelu-:Gorj. 

Foie verde din lived, . 15 Tote *n ochii lui că cad. Leicuţă cu ochi? verdi, ... Dar bărbatu că "imi. dicea ? Ascră venii la tine Na | "—Fă nevastă ce gundie's astea? Greşii calea, vai de mine! „—Nu/?s gundie, omule, - 5 Fuse n6ptea 'ntunecâsă Ci sunt dragostele nostre. Şi poteca luci6să, - 20 Bărbatu de supt pat feşia: Nemerii Ja altă casă, Şi afară se ducea Cu nevestică frumâsă, . Dar nevastă ce făcea ? Cu. bărbăţelu cam prost, Pe ibovnic mi-l] lua, 10 Bun hodor la casa fost, îi Şi "n dulap:că mi-l băea. Că, când vine sera beat, + 25 Bărbatu “n cas” că intra, 1şi Ya cojocelu ?'n cap o - Da nu era nimenea. - Şi să bagă pe supt pat. — Culcă-te, omule ?*n pat, „Câte gunsire *s pă pat, Caici n'a fost alt bărbat | 

p-
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VAL, SERACU, OMU PROST 
CR o (VARIANTA) 

  

Augita de Chr. N. Țapu de la I6n Bondoc, Bobu Pojogeni—Gorj. 

Vai, să&racu, orau. prost, 5 Şi se bagă pe supat. 
Bun odor lă casa fost 1. . -- > Gate gunsie ? s pe pat 
“Vine scra du pin sat, - „i Tâte caâ la el în cap! 
ŞI SI Ya cojocelu” în „cap, - 

10 

MERGE RACU SA SE'NSORE. 

  

Culesa de Chr. N. . Tapu din cor. Runcurelu Mehedinţi. 

Frunduliță foişără  - . 15 Tot găluşte; 
Merge racu -să se 'nsore, - „„.. “Două cocore, 
Dar n'are nici o prinsâre. Cu topore, 
Intâlni pe-brâscă 'n cale: . '...:  : Şed şi tale: lemne afară, 
— Hall tu brâscă, după mine, - Dar în casă cin le-aduce? 
Că te-oi ţine tarebine.. : „20 Rațele, 
„Am o moră după casă, Cu brațele. .« 
Curge făin' pe ferestră., La' nuntă cine-a poftit? 
Doi “cocoşi,, a - Dolipurcei . 
Ţine de coş. . - „o Sint vătăşăi. 
Doi gândaci, o _ 25 De cântat cine a cântat ? ” 
Pune în saci. Ea Doi ţinţari” 

„Dar la nuntă cine-ar fi ? NE Sint lăutari. 
Dous „muşte, . 

„FIRICEL DE PELIN VERDE 

Audita de Chr. N. “Tapu de la Florea Iautarul, Radomir— Romana. 

Firicel de pelin verde, D 5 Şi, cercei de. la neveste. 
- De-ar fi drumul cum 'se vede - - F..u-le în lege fomei, . 

M'aş duce desară 'n.Rede, ME lăsară ! n breii de tei! 
ă Să 'mi iai bete de la fete, 

-. - - .. x
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"FRUNDULIŢA DE VIZDEU 
(VARIANTA) 

  

„ Audita de Chr. N. “Țapu de la Ion Bondoc, Pojogeni— Gorj. | 

„Frunduliţă de vizdeiă, 
-F „u-vă 'n- lege fomet, . - 

- M'aţi lăsat încins cu tei, 
„..  Cumperându-vă cercel ; 

“5 Maţi lăsat-încins cu aţă, . - 
” Cump&rându=v& dulceaţă ! 5 

LA PERU CU PERILI . 

Culesa de: Chr, N. Țapu de la C Ionesci, Şelari—București. 
A se vedea varianta «Cîntecul Sârbilor», pag. 334, colecţia d-lui G. Dem. Tevdorescu.! 

La p&ru cu perili, ÎN 5 A pierdut: Sârba zivelca, Und” să strânge Serbili, Şi." arde obrazu ca sfecla. ” La păru cu fâta lată, - , „A plerdut. Sârbu cojocu, Und” să strânge Serbir TOtă,  - Şi 1 arde capuca focul 
1 

  

"LA PERU CU PERELE. | 
(VARIANTA) 

  

Culesă de Chr. Ţapu de la 1. G. Mateiaş, Mieiţa—Dolj, ia 

La păru cu perele, | e 5 La păru cu fola lată, Unde j6că Serbele îmi Unde j6că S&rbir:rotă, La păru cu perele, ...  : „La păru cu pere moi, “Unde jâcă. fetele - „+ Unde jâcă doi ciocol ! _
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“FOAIE VERDE DE-UN. DUDAU 

Culesă de Ilie Constantinescu, Dioşti, de la Nic. E Zinescu, com. Vladimir—Gorj 

Foie verde de-un dudău 
Mândro, de uritul tăă -... 
Nu mai plouă Dumnedeii! : 
Când. dă. câte-o picătură, . - 

5 Suflă ventu şi mi-o scură ; 
“Când: dă câte-un pic frumos; 
Suflă de la loc mănos!. 

SALCIOARA PRESADITA 

Culesa de Chr. N, Tapu de la Anghel Cambrea, jautarul Sacetului- Gori. 

Foie verde sălcisră, 
Sălcioră presădită, 

- Puica neichii cea dorită, 
*Mânca-ţi-aş guriţa friptă, 

5 Ochişoriă. să “ti beaă, 
DE pă drumuri nu mat staii ! 

* 

FRUNDA VERDE FOAIE LATA. - 
  

Audita de ie Constantinescu de la Zanescu Niculae, din com. Vladimir (Gorj). 

Frunqă verde fote lată, E „Că mă otrăveşti şi mor! - 
Nu ţi-am spus, lslip odată „1 F6le verde tiriplic, 
Să: nu faci-cârpa vărgată? . -* "Si s'o faci de borangic 
Şi ţi-am spus de două or. -Si să vii la nelca "n crâng, 

5 Ca să ! mo mai. faci cu flori, A i0 Ca să nu "ţi maldic nimici
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“MAI BAETE BAEȚELE 
  

“Audita ae Chr. N. 'Țapu' de la D. Brezulescu, Novaci—Gorj. 

n — Măr: băete, băeţele, a 
“Nu-ţi da sfatu pe mulere; 
Că mulerea "1! pază rea 
“Te-o băga în vre-o belea, .. : 

5 De ţi-o! da tot ce-i avea, 
- Nici cu capu n'oiă scăpa! 

IA VEDI BATUTA DE STELE 

  

: Augita de Chr. 
- 

N. TȚapu de la D. Brezulescu, Novaci—Gorj. 

—. “la vedi bătuta de stele -- 
Că pleacă din prând la lemne: - 
Şi vine 'sara pe stele . -... 

- “Numai cu două surcele, 
| 5 Şi nici. elea nu 's surcele: - 

Ci curături de nujele. 

  

ŞI ME DORE PESTE 'NCINS.. 

  

“Culesa de Chr. N, Țapu, de-la hora din “Novaci—Gorj. 

îns Şi mă dâre peste 'ncins, | n De mândruțe câte-am strâns; Să 
„Câte 'am strâns -şi-am. sărutat, ......-. 
Să le strâng 'aş face-un. sat: 

„5 Un sat mal mitutel, - i 
Să mă plimb sera prin el, -: 

ÎN o o :
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a FOAIE: VERDE BOB NAUT- 
" (VARIANTA) 

  

" Culesăa de Ilie Constantinescu din Dioşti—Rommanaţi. , 

| Fore verde bob năut, e 5 Câte mi. le-am , sărutat 
Cate mândre mi-am. avut „ - Să le strâng aş face un sat, 
Să le strâng, - „Să mă pun “de un pârcălab 

"Aş face un crâng; „„. “Să le strâng banii de drag |- 

: „ AOLETE, DOMNE 
  

Audita de Chr. N. Tapu de la N. Firculeses, “Greceşti-Meheiinţi, 

Aolele, Domne, 
Ia m&:n braţe l6ne 
Şi du-mă lut: Radu, - . 
Să me pupe Vladu! 

FRUMOSE SUNT UNELE 
  

N. 

“ Augita de „Chr. N. Tapu de la Nic. zaneset, Vladimir-Gorj 

Foie verde murele 
Frumâse sînt unele, 
Mai dulci de cât uree 

-
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„PUICA MEA DIN MEHEDINȚI - 
  

Culesa de Chr. N. Tapu de la lăutarul Gheorghe s. Stoica, Costeşti (Vâlcea) 
+ ” ) ? 

Fole verde trei arginţi, 5 Bat'o patru-dect de sfinți 
Puica mea din. Mehedinţi, | Și sfânta Dumineca, , 
A cu rîurf risipiţi, | „Cu ea "'mpărţii dragostea ! | 
Pân' la pole grămădiţi, 

 D'ASUDAT, AM. ASUDAT 

  

| Augita de Chr. N. Țapu de la hora din Novaci (Gorj). 

D'asudat, am asudat, | . Dar fi puşca de tocană Da n'am asudat de gras: | „M'aş duce şi eii cătană; “ De ciudă şi de necaz. „2 Reghimentu de femei -Rup gardu şi fac pârlez „„„.  Maş duce-şi e la ef, * -5 Şi de mânăra nu mă las, :. - 15 Dară frundă de scatete Să mai trag pe câte-am tras. - „Si reghimentu de fete, De ciudă şi de mânie, - „Trec pin apă fript de sete. M'a dat satu n cătănie. - „+ Dar fi sabia'scatete, | - Cătănit'aş cătăni, Sa M'aş face sergent la fete! Io Numa puşca de mar fi. - e - 

——— - - 

„ ŞI-AŞ FI BUCUROS CATANA 

Culesa de Chr,.N. Țapu de la Ion Vacariu, din Ocna Sibiilor (Transilvania). 

Şi-aş fi bucuros: cătană, . 
De-ar fi puşca de tocană,. 
Patrontaşul plin de zamă, 
Şi-aş fi bucuros recrută, - 

5. Da-ar fi puşcea. de cucută, 
Patrontaşul plin cu urdă ; 
Curelele de răchită 

- Patrontaşul plin cu pită!
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CINE TE-A FACUT PE TINE 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. Tana din Runcureli Oehozin 

„Fâie verde mărăcine, a Par' că m'a 'ntrebat pe mine. 
Cine te-a făcut.pe tine Fole verde garofiţă 
Aşa 'naltă şi supţire Ia _- De la ptept pen” la, guriţă 
Şi la chip făcută bine, ! Par' că eşti o porumbiţă ! 

 FRUNDULIȚA DE NAUT 

„WARIANTA) . 

F runduliţă de năut, - . Parcă ma 'ntrebat pe mine. 
Mândruţa mea de demult, _ __Eă să te fi poruncit 

„Să te Tau cu de- -a mărunt, -. Şi aşa nu: te-aş fi brodit; 
“Din creştet pen n pămînt, „10 Aşa ?naltă şi subţire, 
Să mr spui cine te-a făcut? .: Şi. la trup făcută bine ! 
Că cin! te-a făcut pe tine, 

"POATE VERDE MARACINE 
  

Audita de Chr. N. 'Țapu la hora din Novaci (Gorj). 

Foie verde mărăcine,. . 5 Şi vine seara la mine. 

„Fa vecină, fa creştină, Că tot bine s'a purtat, 

Măi vecine, măr creştine, - . - In grea bolă m'a băgat, 
Nu-ţi purta nevasta bine, Si * Pen” m'a lăsat lemn uscat! 

| „Că, fuge de lângă tine .. -. E ,
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. MANDRO, MANCA-TE-AR CÂINII 
  

Audita de' Chr. N. Țapu de la I6n Bondoc, Bobu, Gorj. - 

— Mânaro, mânca-te-ar câinii, 
Cum te 'mvăţaşi a iubi, 
A tubi şa nu dori? -- 
ME mir ce dragoste-o fi. : 

5 Cum uitaşi. numele: mele, î 
"-Şi-mi puseşi altele grele, . 
De nu pot trăi cu fele ? 

„_ FOAE VERDE TREI LALELE | 
(VARIANTA). - | 
  

Culesa de la hora din Dioşti (Romanați) de la Ilie Constintinescu. | 

F6ie verde tref lalele, .  . - 
Vul, .vui, vui, mândrele mele, 
“Cum uitaţi numele. mele - 

-.. Şi-mi puneţi altele rele, 
5 De nu pot trăi cu:lele? 

  

„“FRUNDULIȚA TREI SPANACE 

  

*Culesa de Ilie Constantinescu de la N. Zanescu, com. Vladimir (Gorj). n 

Frunquliţă treă spanace, ş | „5 Să-mi aleg de-o Popoveancă | » -Fă-mă&,. Dâmne, ce mt-Y face, | - Cu ochi! bălăureică, Fă-mE rota stelelor : : „7 Cu'e6da ca de şerpoică. - In drumul Popovencelor, . a a .
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MÂNDRA -NEICHII TU ERAI 
  

.“Culesa de Ilie Constantinescu de la Ionia Gh. "Mateiaş, com. : Mieiţa—Dolj,* 

. Mandra netchir” tu Yerat - 5 Te 'prinsei cu tret de mână ; 
Care te făgădutai - . Unul Ion şi unul Mather. 
Că pe altul nu'l mat-af; '7 Şi-cu Nicolae trei ! 
Dar ascră la fântână 

FRUNDA VERDE ARŢARAȘ 
  

Comunicata de 1, Constantinescu, -Dioşti de la Nic. - Zănescu, com. Vladimir 
(Gorj). 

"Frunqă verde arţăraş, 5 Şi la câde planticele. 
Mi-am tubit un boteraş. _ Domnule, boierule, 
Frundă verde trei lalele "Mi te-a urit fetele, 

- Şi mi-a pus la gât.mărgele 8 Te-a 'ndrăcit nevestele | 

FOAIE VERDE OTINTEAVA 

Comunicată. de 1. Constantinescu, Dioşti, de la Christea Popescu, Gvardiniţa 
Mehedinţi. - 

Folie verde otintevă 
Pe mine maica m&ntrebă, 
Ce muncă mt-este ma! dragă? 
— Nu: mi-e -dragă altă muncă 

5 De cât cu mândra pe luncă! 

29
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FOAIE VERDE ISMA CREAŢA 

  

Comunicată de 1,. Constantinescu; Dioşti de la. Zănescu N.. Viadimir—Gorj. 

- Role verde ismă crâţă, - . ::. . + 

Pe mine maica mEnvaţa Sa 

Să'mi iubesc de dimincţă, 

Copilaş făr'de mustață, 
5 Cahase nvaţă a strânge 'nbraţe 

Şi-a s&ruta cu dulceţă-! 

  

SARUTATUL DE CULCAT 

  

Comunicată de I. Constantinescu, Dioşti de la Zânescu N,, Vladimir—Gorj. 

" Sărutatul de culcat, 
Neică, mult mi-e desmierdat ; 

: Sărutatul de călare, 
Netea nici un. folos mare! 

r 

FOAIE VERDE DE TREI PEȘTI 

Culesa de Ilie Constantinescu de la .Nic. Zânescu, com. Vladimir—Gorj. 

F6ie verde de tre! peşti, 
Ghiolbană de Bucureşti, 
Mulţi. voinici prăvăluieşti, 
Dar ca mine nu găseşti.
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_DRAGUȚA, NEVASTA MEA 
  

Culesa de Ilie Constantinescu de la loniţa Matetaş, com. Mieiţa—Dolj. 

Drăguţă nevasta mea, 
_Nu purta inimă rea, 
Că mă Yubesc cu alta, 
Cu alta cu vecina, 

5 Vecina de lângă casă, 
Când ţi-e drag, atunci te lasă | 

SERBA DOFTORILOR 

Audita de Chr. N. Țapu din gura lăutarulur Constantin Barlabancea; din Cos- 
tești— Vâlcea. 

" FOle verde bob secară, "10 Şi te'scapă de venin. 
S'a "mulțit doftorii 'n ţară Fâie verde fo! de ştir, 
Şi s'a "'nmulţit: prin jurnale | “Iacă şi doftor Cârstin, 
Că sunt nişte haimanale. Jocă sârba doftorescă 

5 Ba de una, ba de alta, „Şi strigă să 'nebunescă. 
Până 'şi pun tabla la portă. "15 — Afde, spiţeri, de jucaţi, 
Bune sunt şi babele Zeciuiala să mi-o daţi, 
Că-ţi dă burienele. | Şi cari n'a parale, 
Burieni fierte 'n vin 18 Poftescă pe laspitale ! | p! p 

DE INSURAT M'AŞ INSURA 

Culesă de Chr. N. Țapu din gura l4utarului Constantin Barlabancea, din Cos- - 
teşti— Vâlcea. , 

A se vedea varianta prescurtată, No CCC pag. 453 din colecţia d-lor Iarnic şi Birsan. 

De'nsuratmaş însura, . . " Numai să fie plăcută, 
Nici urită nu mi-aş lua, E - Si-la ochi şi la sprincene 
Nici frumosă nu prea prea, 10 La tote faptele mele. 
Puiculiţă, draga mea | Nici urită nu prea 'mi place 

5 Nici frumosă nu prea 'mi place Că prieteni nu'şi mai face, 
Că prea mulți prieteni face. Nici frumosă, nici urită, 
Nici frumsă, nici urîtă, „Numai să'mi fie plăcută |
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FA-ME, DOAMNE, CE MOI FACE 
  

Audită de Chr. N. Țapu la hora din Novaci--Gorj. 

Fă-mă, Dâmne. ce m'oi face Să remâle mut şi surd. 
Fă-m'un măldărel de tei . Şi la cap 
Şi m'aruncă "ntre femei, | 'Cun. dovleac ; 
Să le aud taina şi sftatu 10 La picidre iţele 

5 Cum îşi fermecă bărbatu, Să-i ia dracu minţele. 
Cu pămînt de la mormînt 

„FRUNDULIȚA. TREI MALINE | 

Audita de Chr. N. Țapu la hora din Novaci — Gorj) 

Frunduliţă trei maline, Şi-o fi şi ibomnica 
Nici odată nu e bine Şi-i vorbi ce-va cu ea 
Să-ţi fei nevasta cu tine. Şi te-o vedea .nevasta 
Foie verde şi-o lalea Şi pricina că-i gata | 

5 Când te-i duce unde-va 

FOIE VERDE PELINIŢA 
  

“Culesa de Chr. N. Țapu de la I6n Țugui lzutar,' Romani—Vâlcea, 
A se vedea varianta No. CXII, pag. 390—391, din colecţia A-lor Iarnie şi Bârsan, 

FOie verde peliniță 
Şi aolică puiculiță 
Astă vară sugea ţiță, 
Acum dai neichil guriță! |
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FOAIE VERDE BOB NAUT 

Cules de Chr. N. Ţapu de la Dinu al'Petri, din Polovraci—Gorj, 

— Fie verde bob năut' 
Dino, cu galbeni la git 
Şi cu bărbatu urit, 

Mai bine cu lada g6âlă 
Cu nevasta galantână, 

10 De cât.cu cisma sgircită 
Mat bine cu gitu- gol Şi cu nevasta urită, 

5 Şi cu bărbatu galanton. Mai bine cu opinci nerase 
Neică de cât cu argintu” n ladă Şi cu nevastă frumâsă. 
Şi cu natantâla'n vatră, 

SPUNE'MI PUIC'ADEVERAT 

  

Culesa de Chr. N. Țapu din Dioști,—Romanaţi. 

— Spune-mi, puică, adevărat, 
Cine mi te-a serutat, 
Cât am. fost eii concentrat? 
Spune'mi drept că nu te bat 

5 Că ţi-e obrazu pătat] 

AIDI, ANICO, LA CEŞMELE 

- 

Ă „Culesa de Chr. N. Țapu din Dioşti—Romanaţi. 

— Frundă verde. trei lalele Rogozul de tăvălit 
Adi, Anico, la ceşmele, Sălciile de umbrit. 
La ceşmelele din dos — Mai poftim, Anico, jos, 
C'acolo e loc frumos. 10 Să-ţi arăt un pol frumos, 

5 Aoleo, ce loc frumos Polul mei te ferecat 
Numa! sălcii şi rogoz, | 12 Şi pe dungă şi pe lat!
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DE CAT IN SARAOLIE . 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu din Dioşti,—Romanaţi. 

De cât în saraolie 
Mai bine cu puica 'n vie,: 
Sera la neica să 'mi vie, 
Să-i pui drepta căpătâii, 
Cu stânga s'o mângâli. . 

FOAIE VERDE ŞI-O LALEA 

  

Audita de Chr. N. Țapu de la Zanescu N,, Vladimir—Gorj. 

F6le verde şi-o lalea, 
Huidu ici, huidu colea, 
Huidu 'n colțu gardului, 
Făcui pofta hadului; 

5 Huidu "n colțu grădini,: : 
Făcui pofta inimi. 

BARBAŢELU NATAREU 
  

Audita de Chr. N. Țapu de la N. Ionescu, Dozeşti— Vâlcea, 

Bărbăţelu nătărăă | C'un briceg de gât legat 
Rei Pa ursat Dumnedei, „Şi bricegul nu e al lui, 
Işi Ya cojocelu ?'n cap, Că bricegul e furat, - 
Vine nOptea mort de bet. „9 Ca mâtne o să'l văd legat.
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I-AUDI, LELE, POPA TOCA 
  

e Li 

_ Augita de Chr, N. Țapu la hora-din Novaci—Gorj. 

_A se confrunta varianta No. 420, pag. 389, colecţia d-lui Bibicescu. Vedi va- 

riantă «audi lele>, pag. 325, din colecţia d-lui G. Dem. Teodorescu. ! 

Paudi, lele, popa tâcă, 5 Că cu el altrăitrăii; 

leşi afară şi te rogă, Şi cu mine, 

Să moră bărbatu tei, - o Vai de tine! 

Să rămâi să te iau ei, 

FOAIE VERDE USTUROI 

„Audita de Chr. N. Ţapu de la Dobre Dungă, din Cetaţuia— Vâlcea. 

Foie verde usturoi - F6ie verde siminoc, 

„Şi la drepta câte dol; Ia faceţi hora la loc. 

Foye verde şi-o lalea a] Foie verde usturoi 

Şi la stânga Yar aşa. 10 Şi la stânga câte doi, 

3 Foie verde barlaboi Ma Fotie verde ca aluna 

Şi la drâpta câte doi. ă 12 Şi la drepta câte una. 

FOIE VERDE MATOSTAT 

  

Audită de Chr. N. Țapu de la N. Zănescu, Vladimir—Gorj. 

Fie verde matostat | 10 Şi la stânga Iar aşa, ... 

Sultanica s'a uitat, F6le verde şi-o lalea 

De când nu s'a mai jucat. Şi la dreptă Yar aşa. 

Foie verde lobodă, ___ F6te verde şi-o alună, 

5 Lăsaţi hora slobodă.. AY să dăm mână.cu mână, 

Fole verde balaboi '15: Să 'ncherbăm de-o horă bună, 

Şi la drepta câte doi, Fotie verde măr, întors 

Câte doi şi câte trei. Mai frumâsă cuma fost ! 

F6ile verde şi-o lalea 

z
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„CE-AI FACUT PARALELE ? 

  

. 

Culesă de Chr. N. Ţapu de-la Dumitru Bacioiu, Petresci—Gorj. 

— Ce-ai făcut paralele, 
Tată, lancule ? 
— Le-am .băut şi le-am păpat; . 
Le-am făcut cu fetele 

„5. Şi le bea cu mândrele, - 

„MARITO DE DRAGUL TEU 
—— 

"Audita de Chr. N. Țapu de la N. Popescu, Guardiniţa—Mehedinţi. o A se vedea varianta «Variantă», pag. 310; din Colecţ. d-lur-G. Dem. Teodorescu, 

Mariţo, de dragul tăii, | M'aş băga. la tată-tei, 
Diua' să spăl vasele, 
Nopţea: să "ţi moi 6sele ! 

————— ———— 

BATE-O' BATE-O 

  

Audită de Chr. N, Tapu de la: Iorgu Popescu, Gvardiniţa—Mehedinţi. 
Bate-o, bate-o Şi-o mustreză, 5 Şi altu-i sărută guriţa. Vara pe unde nserează; » Bate-o, bate-o ]a papuc, Inserează la fintână, 

Că mâine s'o mây'la plug! Unu % ţine cobiliţa: 5.9 mal (a plug



STRICAȚURI 457. 

CIOCARLANU S'A 'MBATAT 

Audita de Chr. N, Țapu. de la N. Firculescu, Greceşti—Mehedinţi, 

Ciocîrlanu' sa 'mbătat, Ciocirlanu 'ncins în bete Halda, upa de! „ Hatda, upa del Umblă noptea pe supt pat. Umblă n6ptea după fete Şi prin sat umblă turbat, Şi diua după neveste! 5 Haida upa de! 

IAR ACUM ȘI NICI ACUM 

  

Audita de Chr. N. Tapu de la N. Zănescu, Vladimir—Gorj. 

lar acum şi nici acum, 5 Şi de sară 
Nici asară, nici acum, ă vii Iară, 
Dar de sară ori şi cum. ” Să-ţi plătesc de cheltutală, Hei, hei, vii şi te du Şi să-ți dai la cataramă! 

a 

NU TE UITA LA COJOC 
  

Audită de Chr. N. Ţapu de la N. Zânescu, Vladimir—Gorj, 

Nu te uita la cojoc, "5 Nu-te uita că joc răi 
Ci te uită cum mat joc; C'aşa' jscă neamul mei, Nu te uita la. căciulă, „Că de-ar fi: jucat el bine, Ci te uită la făptură. ” M'ar fi înveţat şi pe mine!
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: NU ME BATE MAICA 
  

Augita de Chr. N, 'Țapu de la N. Zănescu, Vladimir—Gorj. 

Nu mă bate, maică, bate, 
___ Că nam şedut mult pe spate. 

De audiai cun se ruga, 
-“ AT fi stat şi dumneata ! 

MAI, CAZACE, CAZACELE 

  

Audita de Chr. N. "Țapu de la N. Zanescu, Vladimir—Gorj. 

— Măi, Cazace, căzăcele, 
Ce caţi n6ptea prin argele? 
— După pânză de ismene 
Cam rămas ca dracu ?n piele ! 

FOAIE VERDE ŞI-O MASLINA 

  

Audita de Chr. N. "Țapu de la Dumitru Băcioiu din Petresci—Gorj. 

— Fole verde şi-o maslină „10 Pe care Iubeşti mai bine? 
Of, spune, afurisit'o, spune, - Pe mine, ori pe barbat? 
Mai at vr'unu de cât mine? * —' Mai mult te iubesc pe tine 
— Mai am unu,.mai am doi Că 'p-e punga ?'n sîn la: mine 

5 Şi cu tine se fac trei, Dar lubesc şi pe barbat 
Cu barbatu - 15 Căci cu el sint cununat; 
Se fac patru, Dar să nu fii cununat, 
Bate", Domne, fermecatu! L'aş pune proptea la gard! 
— Spune, afurisito, spune,
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ME 'NTREABA IBOMNICELUL 
(VARIANTA) 

  

Audita de Chr. N. Țapu de la Zânescu Nicolae, Vladimir—Gorj. 

F6ie verde ghiocelul, | 1o Mă *ntreabă. şi bărbăţelul: 
ME ?ntreabă ibovnicelul : Ia — Spune, afurisit'o, spune, 

__— Spune, afurisit'o, spune, Câţi ibovnici ai pe lume? 
Mai ai vr'unul de cât mine? Pe cine iubeşti mai bine? 
— Mai am unul, mal am doi, Ce ţi-e drag ţie pe lume? 
Şi cu mătăluţă trei, "15 —Imt eşti mai drag dumneata, 
Cu bărbatul face patru - Că ţi-e punga 'n mâna mea, | 
Cu care m'am cununat. „Nici unul de cât tine, 

Şi Yar verde otrăţelul . „Că ţi-e punga "n sîn la minel 

„SPUNE AFURISIT'O, SPUNE 
(VARIANTA) 

  

Augita de Chr. N. Ţapu de la C., Barbacioru, din com. llov&ţ—Mehedinţi. 

Spune, afurisit”o, spune, 5 Mai am dot, şi mai am trek 

Mai ai altu fără mine?. Cu bărbatul face patru, 

— Mat am unul, mal am doi, Că-i tot al meiă, lua-l'ar dracu! 

Cu matale face trei; 

SPUNE-MI MIE, IBOMNICA 
(VARIANTA) 

. 
  

Augita de Chr. N. Țapu de la G. Mateiaş, Mieiţa—Dolj. 

Frundă verde de sipică, : "Că cu el mam cununat 

Spune 'mi mie ibovnică "Și lam pus proptea la gard. 

De cine ţi-e ţie frică „La piciore iţele, 

De amant sa de bărbat? . „Să-i Ya dracul minţile | 

5. — Mai frică ml-e de bărbat
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DE MITITEL ME 'NSURAI 
  

Audita de-Chr. N, Țapu de la lAutarul Ioniţă Văleanu, Roşiorii-de-Vede. 

De. mitite! mă *'nsurai, 
Frum6să nevastă luai . 

„+ De frumosă e frumâsă, 
- Dar e cam căpăţin6să, 
5. La gaură nu me lasă! 

UNDE-ȚI VED ȚIȚICA 

  

Audită de Chr. N. Țapu de la lautarul Ioniţă Văleanu —Roşiorit-de-Vede. 

Unde-ţi văd: ţiţica ?n sân, 
Picerile nu m& țin, . 
Par' că nu 's făcut din plin. 
Sînt făcut din jumătate, 

5 De. leliţa n'avul parte ! 

  

FOAIE VERDE RUG INTINS 

  

Audita de Chr. N: Țapu de.la Ionescu. Nicolae, Dozești—Vâlzea. 

Fotie verde rug întins; 
ME culcat în drum 'nadins 
Să 'mi visez pe I6na 'n vis. 
Dormi! şi mă 'săturai, 

5 Pe I6na no visai, 
Imi luat şuba şi plecai !- 

————
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MANDRO CAND ERAI A MEA 

  

Augita de Chr. N: Țapu de la Zanescu Nicolae din Vladimir—Gorj. 

Fole verde şi-o lalea, . -  ŞPn sat cu ibovnicel : 
Mândră, când erai a mea, | * . Bărbatul te necăjeşte, 
TOtă lumea te cinstea, Ibovnicul te cinsteşte 
Că-ţi da rachiiă cu litra. | 10 .Că-ţi dă vin şi mălăfaş, 

5 F6le verde otrăţel, | Şi de-amiadi un struguraş, 
Bine e cu bărbăţel: Ado'l, ado'l pupa-Paş | 

FOAIE VERDE BOB AREU 

Audita de Chr. N. Ţapu de la :Nic. "Popescu, Goardiniţa—Mehedinţi. 

F6ie verde bob areii, 
Dice mândra că nu " plac ei, 
Dar nici ea nu 'mi place mie 
Că nu are pălărie, - 

5 Să 'mi facă umbră şi mie! 

S'A GATAT CU SPUSELE 

Audităa de Chr. N. Ţapu de la D. Brezulescu—Novaci. 

S'a gătat cu spusele, 
S'a gătat minciunile, 
Inc?o horă să jucăm 
Şi acasă să mergem!
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UNGURU E FIARA SPURCATA 

Andgită de Chr. N. 'Țapu la hora din Novaci—Gorj, 

Unguru e fiară spurcată, 
Şi pe dracu are tată; 
Românu-i limbă curată, 

" Are pe Dumnedeiă tată! 

UNGURII NE-OR PRAPADI 

  

Auzita de Chr. N. Ţapu da la D. Brezulescu—Novaci. 

Ungurii ne-or prăpădi, 
Dacă nu i-om r&fui. 
Hay pe ei, flăcăi bătrâni, 
Să ştie cine 's Români!. 

“UNGURU E LIRTA REA 

  

Audita de Chr..N. Tapu la hora din Novaci—Gorj. 

Unguru e liftă rea, 
„Jefutesce ţara rea. 
Când necazu m'o ajunge; 
Pe Ungur că Lot străpunge!
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AM SCAPAT DE TURCI, DE GRECI 
  

Audita de Chr. N. Țapu de la hora din Novaci—Gorj. 

Am scăpat de Turci, de Greci, 
"Şi de Muscalii ăi beţi. - 
-Pe Ungur îl mai avem, 
Hai, pe el să”l repunem! 

HAIDEŢI, BAIEŢI, SA JUCAM 

Auqita de Chr. N. Ţapu de la hora din Novaci—Gorj. 

Haideţi, băieţi, să jucăm, 

Horă mare să "'ntindem, 
Să jucăm şi să cântăm 
Şi-apoi să ne_ospătăm! 

LELIȚA DE PESTE JII 

  

Audită de Chr. N. “Țapu de la Brezulescu, Novaci—Gorj. 

Leliţă de peste Jii, 

Eă plec, tu aci rămâi. 

Plec în armată cântând, 

Mândra remâne plângând. 

Taci,mândra mea şi nu plânge, 

Că 'n armată nu moi ducel 

i i
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CATANIRE-AŞ CATANI 

  

Augita de Chr. N. 'Țapu de la D. Brezulescu— Novaci, 

Cătănire-aş cătăni 
Numal-puşca de n'ar fi ; 
Puşca şi oţelele 
Alea 'mi rupse:şelele.! 

  

PENTRU TINE DRAGA FATA 
— - 

Audita de Chr. N, 'Țapu.de la D.-Brezulescu —Novact, 
e 

Pentru tine, dragă fată, 
Mâncai Vinerea odată 
Şi Sâmbătă nici odată | 

  

REU ME 'NDEAMNA INIMA 
— 

Cultsa de Chr, N. Țapu de la hora din Novaci—Gorj. 
R&ă mă 'n 
Să'mi ures 
Bin: -mă& ? 
Ca să nu 

demnă inima, 
c ibovnica ; 
ndemnă sufletu 
las Yubitu ! 

  

SA IEȘI PE LUNA 

Augita de Chr. N. Ţapu de la hora din "Novact—Gorj. 

Leliţo, să xeşr pe.lună , 
La tufiţa de resură 
Şi acolo să'mi dat tu gură | 

——————
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MANDRULEANA CA A MEA. 

  

„ Audita de Chr. N, 'Țapu de la hora din Novaci—Gorj. 

Mamdrulenă ca a mea 
Nu e în tâtă comuna, 
I frumâsă ca o zină, 
Şi-are inima tot bună | 

DE DORUL TEU. 

  

Audita de Chr. N. Țapu de la hora diniNovaci—Gorj. 

Neicuţă, de doru teă 
Arde sufleţelu mei, 

- lară de dragostea ta 
Arde inimi6ra mea ! 

MANDRO, MANDRULEANA MEA. 
  

Augita de Chr. N. Țapu de la hora din Novaci—Gorj. | 

„ Mândro, mândrul6na mea, 
Nu sciii ţi-am făcut ce-va 
De te uiţi la mine aşa? 

= 
  

Augită de Chr. N. Tapu de la „hora din Novaci—Gorj. 

Dragu mieii, care mi-e drag. 
- . “Ba lume ?n semă nu'l-bag; 

“Cu ăl care n'am nimic | 
“Cu ala vorbesc şi rid |. - 

DRAGU MIEU, CARE MI-E DRAG. 

455 

30
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_FETIŞORA DIN ALT SAT 
  

Audita de Chr. N. Tapu de la hora din Novaci—Gorj. 

Fetiș6ră din alt sat, 
Vin cu neica la jucat! 

- Ş'apoi şi la sărutat, 
"Că pe aia sînt plecat! 

SUS, SUS, SUS OPINCA SUS 

  

Augită de Chr. N. Ţapu de la D. Brezulescu, Novaci—Gorj. 

Sus, sus, sus, opincă, sus, 
Că boierimea s'a dus 

"Şi pe Greci no! t-am răpus | 

  

7 

HAIDEȚI, FICIORI, SA JUCAM 

  

Audită de Cur, N. Țapu de la D. Brezulescu, Novaci—Gorj. 

Haideţi, feciori să jucăra | 
C'o ţiră făină avem, 
Facem turtă şi mâncăm | 

  

OPINCUȚA DE JUNICA 

  

Audită de Chr. N. "Țapu de la hora din Novacl--Gorj, 

| Opincuţă de junică, | 
De-ai juca pân'ay juca: | 
“Tu ca. cisma. n'ai suna |!
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MAI, MARIE MARIOARA 

  

Audită ae Chr, N. Țapu de la D. Brezulescu — Novaci, 

Măi, Mărie, Maridră, 
Ochii. tei mă bagă 'n b6lă, - 
Sprîncenile m&-omâră |! : 

DRAGOSTEA NOASTRA DE MULT 
  

Audita de Chr. N. Tapu de la D. Brezulescu — Novaci. 

Dragostea nâstră de mult 
Mult mă mir ce s'a.făcut! 

IEŞI ANICO LA PORTIŢA 
  

„ Audită de Chr. N. Ţapu de la D. Brezulescu — Novaci. 

leşi, Anico, la portiţă, 
Să-mi dai repede o guriţă, 

„Că pote vine Gheorghiţă. 

 DRAGU'MI BADIŢUL MEU 
  

. 

Audita de Chr. N. Ţapu de la D. Brezulescu — Novaci-Gorj, 

Dragu 'mi  bădiţul mei, 
„Că mă strânge 'n braţ mereu, 
Când mă& pune jos în pat 

- Şi mă strânge 'n braţcu drag. 

3 

467
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-. HAIDEŢI FETILOR LA JOC 
” 

  

7 

Audita de Chr. N. Tapu de la D. Brezulescu, Novaci.— Gorj. 

- . | Haideţi, fetilor, la joc, 
Ori vă duceţi dracu 'n foc, 
N'aţi venit să vă uitaţi. | 
Ci aţi venit ca să jucaţi  - 

FETIŢA- DE OM BOGAT - 
  

Audită de Chr. N. TȚapu de la Novac—Gorj. . 

“Fetiţă de om bogat, 
Nu pripi la sărutat 
Ca fcrea la scuturat! 

 HAIDA FETIŢO LA JOC 

  

Audita de Chr. N. Ţapu de la D. Brezulescu, Novaci Gorj. 
Vedi varianta în colecţia d-lor larnic şi Bârsan pag. 361, No. XI. 

Haida, fetiţo, la joc, 
Să te joc, să te sucesc. 
Altuta să povestesc! 

  

'- 

„DRAGA MIE MANDRUŢA 'NALTA. 

  

Audita de Chr, N. Țâpu la hora din. Novacr-—Gorj. 
A se vedea o variantă No. CXVII din colecția d-lor Iarnic şi Bârsan, 

Dragă mi-e mândruţa *naltă, 
Că-m! dă gura peste pOrtă - , Şi lelița scundicea - “ 
Sare gardu şi-o proptia 

5 Şi făcu treba şi ea! 
a cana
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DRAGU'MI MANDRUŢ A NALTA. 
(VARIANTA) . 

  

„ Audita de Chr. N. Ţapu dela Novaci—Gorj. 

Dragu'm! mândruţa "'naltă 
Că'mi dă gura peste portă. 

NAM MANDRA PE UNDE DA 
  

Audită de Chr. N. 'Țapu de la hora din Novaci— Gorj. 

A se vedea mica varianta No. "LXDVIII, pag. 381, din colecţia d-lor Iarnic şi Bârsan. 

N'am,; mândră, pă unde da - ME. loveşte-un tremurat ; 
Să.nu'ți ma! v&d căscidra, Când cămaşa s'a uscat, 
Căsciâra şi bătătura.: „_.. 'Tremuratu ma lăsat. . 
Unde'ţi v&d casa şi şopru. Io Unde “ţi v&d ţiţele ?n sin 

5 Mi-arde inima ca focu ; Picidrele nu mă ţin, 
Unde'ţi văd cămaşa 'n gard Parcă nu-'s făcut din plin! 

O! JIANA, BATE-O FOCU 
  

Audita de Chr. N. Țapu de la D. Brezulescu, Novaci— Gorj. 

- O !' Jiana, bate- 0 focu, 
Pe supt ea dudue focu! 

PE LA IONA, PRIN OBOR 

  

Audită de Chr. N. Tapu de la D. Brezulescu din Novaci—Gorj, 

Pe la I6na prin obor 
Mi-a dat &himpele * n picior, 
Nu ştii ghimpe: -Y 'nghimpător, 
Ori îi şerpe 'muşcător, 

5 Că mă ustură de mor! 

  

/
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FOAIE “VERDE SIMINOC 
. 

  

"Culesa de Chr. N. Ţapu de la D. Brezulescu din Novaci— Gorj. 

F6ie verde siminoc, 
“ Dragu mi-i cu cine joc, 
Că mir6să a- busultoc ! 

IATA BATUTA DE STELE! 

Augita de Chr. N. Țapu de la D. Brezulescu, Novaci—Gorj. 

lată bătuta de stele, 
Ascră cu cinci inele 
Şi-acum vine fără tele | 

CATE FETE 'S CU CHEPTARE 

  

„Audită de Chr; N. Țapu din Poiana—Transilvania. 
A se vedea varianta No. CCXXIV pag. 430, colecţia d-lor Iarnic şi Bârsan. 

Câte fete *s cu cheptare 
Tote 's strâmbe de schinare ; 
Numai una, ce'i a mea 
II dreftă ca secera. 
N 

  

HOI, LELIŢO SCURTA N BURTA 

  

- Augita de Chr. N. Țapu din Poiana—Transilvania. 

Hoi, leliţo scurtă 'n burtă, - 
Bun” al fi straiță de urdă| | 

ÎN a
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ME MANA MAMA LA JOC 

Audita de Chr. N. Țapu din Poiana—Transilvania, _ 

“ ME mână mama la joc, 
Să joc fata cea frumâsă. 
Dintre trei 
Dracu le ştil 

5 Care ahi 
Nora Machi? 

PAGUBA DE O PIŢULA 

Audită de Chr. N. Țapu din Poiana Transilvania. _ 

Pagubă de o pitulă 
Că "mai nici un dinte? n gură ; 
Pagubă de un suştac 

Că eşti prea mare la cap! 

UNDE VED COPILELE 
  

„Auşita de Chr. N. Țapu la hora de la  Novaci— Gorj. 

: Unde văd copilele, . . M'aş tirî ca şerpele; 

ME tirăsc ca câinele; Unde văd bătrânele 

Unde văd fetiţele, a Le sumuţ cu câinele. 

M'aş tîri ca miţele. a Unde văd cârdu de fete, - , 

5 Unde văd nevestele, "ro Trec prin apă fript de sete!
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UNDE VED CARDU DE FETE 
(VARANTA) 

  

Augita de Chr. N. Ţapu de la-D. Brezulescu, Novaci—Gorj. 
Unde văd cârdul de fete, 
Trec prin apă fript de sete, - Unde văd nevestele, 
ME reped ca .şerpele | 

  

FETELE DIN ROŞIORI - 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la tinerii jacători din Roşiorii-de-Vede— Teleorman, 
Fetele din Roşiori _ Mor tâte după feciori ; e - Cele din Alixandria 
Tâte şi-aă pierdut fetia ! 

  

> 

LELIŢA CU OCHII VERDI 

  

Audita de Chr. N. Țapu de la D. Brezulescu, Novaci— Gorj. 
Leliţa cu ochif verdi 
Nici odată să n'o- creqi ; Când, o dice dăii. şi dăii Atunci minte mai r&ă]| 

  

"PE ULIŢA CAR:MI DRAG 

  

Audita de Chr. N, Ţapu de la D. Brezulescu, Novaci— 
| „Pe uliţa. car'mir drag | "Cale n'am şi trebă 'mi fac, lar pe care mi uriţ A Țrebă am şi nu mă duc | 

Gorj.
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CINE LA IUBIT NU CREDE 

  

. Audita de- Chr. N, Țapu de la D. Brezulescu, Novaci—Gorj, 

Cine l'a Yubit nu crede - 
N'ar măi calcă larbă verde ; 
Cine iubit n'a avut 
Să piară: de pe pământ 

UŞUREL CU IUBITU 

Augita de Chr. N, Tapu de la D. Brezulescu, Novaci—Gorj 

Uşurel cu fubitu, 
Că s'aprinde pământu ; 
Uşurel cu dragostea, 
Că s'aprinde pajiştea ! 

SUCA-TE SUCEŞTE-TE .. 

— 7 

Audită de Chr. N. “Țapu de la hora din Novaci—Gorj, 

Sucă-te, suceşte-te 
De dracu păzeşte-te 
Şi de puşca cu oţele 
De patu cu şebăcele! 

LELE, A DRACULUI MAI EŞTI 

Augita de Chr. N. Țapu de la Anghel Gambrea lautar, Sacelu Gorj 

Lele, a dracului ma! eşti 
„. Numai când te 'mprimeneşti, 

în » Dar când eşti ne 'mprimenită 
Şi dracului eşti urâtă !
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ME ROAGA-VECINA NOASTRA 

  

Audită de Chr. N. Țapu de la lăutarii Dumitru Bacioiu și Anghel Cambrea, 
Sâcelu și Petrești—Gorj, 

ME r6gă vecina n6stră, 
S'o' fac din fată nevastă. 
E îi spui că n'o pot face, 
Ea să sute 'n pat'şi zace! - 

5 Ei de rugămintea ei, 
ME băgat într'un bordei, ' 
l-aşternu-i frundă de tei 

- DE LA NOI A TREIA CASA 

Şi la cap.i-am pus ghizdetii. 
ME suit pe cheptul ei 

IO Şi i-am tras vr'o două trei, 
A dis, bravo! dumneaei. 
— Dumnedeii să-ţi facă parte, 
Că ml-a! luat junghiu din spate, 
Care mă ţinea de morte! 

(VARIANTA) - 

  

Culesa de Chr, N. Ţapu de la lautarul I6n Boboc—com. Bobu—Gorj. . Audita şi de el de lu ciobanii, din Poian 

Frunduliță samulastră, ! - | 
De la not a treia casă 
Se rogă-o vecină a n6stră 
S'o fac din fată nevastă. 

“5 Eu îi spui că n'o pot face, 
Ea se sule în pat şi zace. 
Ei de rugămintea ej, 
Am băgato întrun bordeită, 
Şi aşternui frundă-de tei - 

IO Şi la cap i-am pus ghizdeiu. 
M'am suit pe cheptu ei 
Şi i:am tras vr'o două trei 

a—Transilvania. 

Mi-a dis: bravo, dumneaei. 
Frunduliţă şi-un susai, 

15 Dimincţă mă sculat 
Pe ochi negrii mă spălat 
Şi din gură "mi-o 'ntrebai: 
— Dragă vecinica n6stră, 
Bine-i fată, ori nevastă? 

20 —Să-ţi facă Dumnedei parte 
"De noroc, de sănătate, . 
De luminare la morte, 

. Că mi-ai luat junghiu din spate, 
Care mă ţinea de morte
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FOAIE VERDE SAMULASTRA - 
(VARIANTA) 

  

Audită' de Chr. N. Țapu de la Stancu I6n lautar, Cuc-aeţi —Teleorm n. 

Fâie verde samulastră F6ie verde trei costei, 
De la noi, a treia casă “Să mi-o învălese cu vizdel. 
ME strigă vecina n6stră „Şi mi-e vizdeiul cam verde, 
S'o fac din fată nevastă. "Numai ţița i se vede! 

5 Şi mi-o culc în foi de nuc, 

CE MI-I DRAG NU MI-I URAT 

Augita de Chr. N. ŢȚapu la hora din Novaci—Gorj. 

Ce mi-i drag, nu mi-l urit  . 5 Vara când culeg la fragt, 
Şi mi-s dragi fetiţele Şi mi-s dragi la sărbători, 
Vara "n tote dilele. | Vara când culeg la fiori! 
Şi mi-s dragi fetele dragi, 

ME SUI P'UN CIOB DE STICLA 

Audită de Chr. N. Țapu de la I6n Michai-—Bucu ești. 

F6ie verde şi-o sipică, 
ME suii p'un clob de sticlă, 
Zării casă mitiţică, 
Şi o nevastă frumuşică 

5 Şi. bărbatu: nătărăi, 
Acolo mă trag şi ei!
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SERACII NADRAGII MEI 

  

Audităa de Chr. N.- Țapu la hora din Novaci—Gorj. _- 

Seracit nădragit me, 
Cum se uită la fomel 
Şi fomeile la eY | 

GEABA, LELE, EŞTI FUDULA 

  

Augita de Chr. N. Țapu din Novaci—Gorj. 

Geaba, lele, eşti fudulă, S6cră-mea femeie rea, 
Că n'ai nimic pe bătătură. Când se mânie, mi-oia; 
AI avut d'o purcea' sură Dar socru-meii e mai bun 
ăi ala ţi-a murit de gură. IO A legat'o.la pătul, 5 Fole verde şi-o'lalea; „I-L trage. măciuci la c... Mi-a dat socru-meii purcea, 

  

PLEACA POPA LA PADURE 

  

Augita de Chr. N, Țapu de la Constandin Radu, din Pociovaliştea—Gorj. - 
Pl&că popa la pădure 15 Frunduliţă de alun, | Co bardă şi c'o secure, O trase alături de drum Cu barda că 'mi bărduia, , : 9i S'apucă de meşteşug, Cu săcurea că 'm “cioplea. Să facă 'cârne de plug. 5 Frunduliţă trei migdale | Boişorii - Şi-apucă pe drum la vale, . 20 Ochişorii, Se 'ntâlni c?o fată mare; Rotiţele — Bună diuă, fată mare Tiţele, — Mulţumim, Sfinţit-sale | Mânile 10 Puse mâna la buric, - * “Tînjălile, - Fata nu dise nimic ; 25 Bate pene şi zăvore, Puse mâna la mărgele, Dă popa din c... să moră; __— Mai la vale părinţele, | Bate pene zăvorite Lucrurile sfinţii-sele | Mal salto de c.., părinte!
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- FRUNDULIȚA D'ALILUI 
= 

Audita de Chr. N. Țapu de la lăutarul Constandin Radu din Pociovaliştea—Gorj 

— Frunquliță dalilui o: Frunduliţă frăsinel 
Aveţi grijă că vă spui: “Daţi-i drumu păţintel, 
Veni vremea de 'nvârtit - 10 Şi cu stânga dupăel. 
Frică mi-i de: prăpădit; Daţi drumu să se ducă, 

5 Dar mi-i frică dar nu prea | La fecioru lui măciucă, 
Că mă ţine soţia, C'are el rachiii de nucă. 
Ea pe mine, eii pe ea. | „ 

FETICO DE OM BOGAT 
  

Audită de Chr. N. Țapu la hora din Novacr—Gorj. 

Vedi mai sus în Cântece de nuntă «Cântecul Miresel>. 

Fetico de om bogat, _ Jar atunci, 
Nu pripi la măritat, | 10 Dar nici atunci ! 
Ca fl6rea la scuturat. - „ Când o face plopu nuci, 

„Că fi6rea ma! înfiâre odată, Şi. gutuiii mere dulci, 
5 Iar tu nu te mai faci fată; lar atunci | 

Când o cânta ştiuca 'm baltă - Dar nicY'atunci ! „ 
Şi cârsteiul pe corlată, > 15 Când o face salca mere 
Atunci te-i mai face fată. Şi răchita platagele! . 

* 

| ȘI ME DOR PICIORELE - 

Audita de Chr. N. Tapu la hora “din Novaci—Gorj. 

Şi mă dor pickârele 
Tot trecând isvârele, 
Ale mici şi ale“ mari, 
Tot trecând la Poienari ; 

5 Ale mari şi ale mici, 
Tot trecând la ibovnicr !
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“ŞI AOLICA CE POTOP 
  

Audita de Chr. N. Tapu la hora din Novaci — Gorj. - 

Şi aolică ce potop, Te satur de haia negtă ; 
Cum j6că şi popi şi tot „+ De ţi-or pune mâna 'n cap, 
Şi priotesele plâng cu foc. - Te satur de sărutat, 
— Părinte, sfinţia-sa, - „To Că priotesa ca priotâsa 

5 Păzeşte-ţi biserica. * Că cu haita "şi ţine casa! 
De ţi-oi pune mâna 'm barbă, 

+ 

FOAIE VERDE LEMN DE SUS 
  

Culesa de Chr. N. Țapu de la hora din Novaci—Gorj. 

F6ie verde lemn de sus, 
Pe câte ochii am pus 
Pe tote mi le-am supus, 
Şi am pus ochii şi pe tine 

5 -Cin' te-o lăsa fie câinel 
Fie câine 'n patru brângi, - 
De mi-i scăpa tu d'aici! 

„FOAIE VERDE LEMN DE SUS 
(VARIANTA) 

  

Culcsa de Chr. N. Țapu dela Anghel Cambrea—lăutarul Sacelului.—Gorj. 

Fole verde lemn de sus, 
Pe câte ochit mi-am pus 
Pe tote mi le-am răpus „A“ 
Şi-am pus ochii şi pe tine, 

5 De mi-ei scăpa, să fi câine ; 
Să fiii câine ?n patru lăbi 

De nu te-otii face 'să crăpt Ş 
Să. fiii câine ?n patru brânci 
De. nu te-oiă face să plângr, 

Ca-pe doi faguri de miere! 
IO Să-mi pliîngt urmiţele mele * -
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MAI BAIETE BAIEȚELE 

Audita de Chr. N. Ţapu de la Gheorghe Paicu, lăutarul Bistriţit—Vâlcea. 

Măi băiete; băteţele, | , Cu caii, cu sania, 
„Ins6ră-te de-ți ia muiere, , Să mă duci la curtea ta, 
Nu fil făcător de rele,  : Şi mă pune pe saltea 
Vin la maică şi mă cere, -10.Şi dă'mi pâine cu cafea 
N?o vrea maica să mă dea, | ME s€rută cât-&i vrea! 
Vin pe lună şi m& fa, 

"FOAIE VERDE DE NAUT 

  

Audita de Chr. N. Țapu de la hora din Novaci — Gorj. > 

Fâie verde de năut - - 5 Şi să m'apuc de furat 
Şi-a venit o veste ?n vânt. | La neveste cu bărbat, 
Să mă las tot de Iubit. Să las copii! plăngend, 
Foie- verde de spănac | Şi bărbaţii tot oftând. 

DRAGILE MELE DE FETE . - 

Dragile mele de fete, a 3 Numa v'aş tot săruta. 
De v'aş. putea face oi, Nici la strungă nu v'aş duce, | 

M'aş pune cioban la voi, - Numa 'n braţe v'aş tot strînge ! 
La strungă nu v'aş băga
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FOAIE VERDE FOI DE NUC | 
  

Audita de Chr. N. Țapu la hora din Novaci—Gorj. 

Foie verde foi de nuc, 5 Să 'mi dai gura s'o sărut, - 
Mărie, gură de cuc, | „Că guriţa de la tine, 
Ce-aş face ca să te apuc? | M'a ofticat, vai de mine! 
Numa seara când mă cule | 

——— 

FOAIE VERDE BOB NAUT 

  

Audita de Chr. N. Țapu de la Ion Cazacu lăutar, Ştefanești—Gorj. Ă 

F6ile verde bob năut, | SE v&d ţiţele prin ea. De când maica m'a făcut - Ţiţe mici cu boldurele, Trei! amante n'am avut, ".- Muşcar'ar neica din ele „Dar acum le-am dobândit: - 15 Ca din dot faguri.de mterel 5 Una *'n Gorj | Şi-a din Dolj e priotesă. - Şi alta ?n Dolj, „Si-a din Gorj e cârciumăresă, Alta e 'n sat la Cârcea „Se pârtă cu cârpa .alesă, Şi alta la Riîmnicu-Vâlcea. . Ii bună de cârciumăresă. . A din Cârcea e fată mare, . 20 Vinu-i bun, ocaua ' mică 19 Mi se portă ca o flâre, - „_* Cârcfumăriţa % frumuşică |! Cu cămaşa fir betelă, 

  

FRUNDA VERDE MARGARIT 
(VARIANTA) .. 

  

Comunicata de 1. Constantinescu Dioşti de la Nicu Zânescu, 
Frundă verde mărgărit 
De când maica m'a făcut. ă Cu cămaşa de altiţe Trei amante mi-am avut: Făcută cu o igliţe, Una ?n Gorj şi alta 'n Cârcea, Făcută cu găurele, .. 5 Şi alta la Rimnicu-Vâlcea. 15 Să văd ţiţele prin ele A- din Gorj mi-e primăriţă Muşcar'ar neica din ele Cu răsurei de altiță; Ca din doi faguri de miere! A din Cârcea e priotesă De frumâsă n/are preţ, Imi tot portă cârp! alesă;. De curvă ?ntrece „un judeţ! IO A din Vâlcea ' fată mare Ă - - 

com. Vladimir-—Gorj , 

Cu codița pe spinare 

E a iii 

-
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DIN SIRET ŞI PÂNA'N PRUT 
! (VARLANTA) 

Culesa de 1. Constantinescu—Dioşti de la Christea Popescu din com. Gvardiniţa— Mehedinţi. 

Din Siret şi penă ?n Prut 
Trey amante mi-am avut: 
Una 'mi este 'n Severin, 
Se portă cu păr blondin ; 

5 Şi una 'mi-este, Calafat 

Se portă cu păr buclat. 
Şi-o dragă Bucureştencă, 
Cu ochii ca de şerpâică, 
Când se uită mă săgetă ! 

ȘI TE'NVARTE PE SUPT MANA 
  

Audită de Chr. N. Țapu de la D.. Brezulescu, Novaci—Gorj. 

Şi te 'nvârte pe supt 'mână, 
“Dacă ştii că eşti rumână; 
lar de"! fi de altă lege, 
Pe supt mâna mea m'at trece | 

ŞI TE SUCA PE SUPT MANA 

" (VARIANTA) 

  

Audita de Chr. N. Ţapu de la hora din Novaci—Gorj. | 

Şi te sucă pe suptmână, - Sucă-mi-te, suvelchea, 
Dacă ştii că eşti română; : Dacă ştii că eşti a mea, 
Dar de-a! fi de altă lege, Şi te sucă 'ntrun picior, 
Pe supt mâna mea n'aftrece. 10 Dacă ştii torce fitor ; 

5 Sucă-mi-te, suveicuţă, Şi te sucă într'amendouă, 
Dacă ştii că "mi eşti drăguță; De ştii ţese pânză nouă! 

31
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FOAIE VERDE MARGARITU 
(VARIANTA) 

  

Audita de Chr. N. Țapu de la Anghel Cambrea, Sacelu—Gorj. 

Fole verde mărgăritu, Ea pe mine ei pe ea. 
Veni vremea de 'nvârtitu Ma Suceşte-te pe: supt mână 
Frică mi-i frică de prăpăditu ; Ca să ştii că eşti română; 
Dar 'mi-i frică şi nu prea, | Că de-oi fi de altă lege 

5 Că mă ţine soţia, | - 1o Pe supt mâna mea n'oi trece! 

FOAIE VERDE TREI SIPICE 
  

Audită de Chr. N. Țapu de la Nicolae Ghiţă Stoica din Govora— Vâlcea. 

F6ie verde trei sipice, Şi, când făcu palma pumn, 
Fie gura cât de dulce, Imi cară din spate fum, 
La neveste nu noi duce; Ca dintr'o clafe cu fân; 
Când fu dragostea mai dulce lar când făcu pumnu palmă, 

„5 Pe bărbat dracu Paduce. | 10 În obraz îmi făcu rană | 

LELEA NALTA ŞI D'USCATA. 

Audita de Chr. N. Țapu de la Dostorul Vasil fost profe- 
sor la Gimn, din Braşov. 2 Aransilvani. oral Vasile Glodoru din Ludușu, fost p 

Lelea naltă şi d'uscată 5 — Taci la dracu ce vorgheşti 
De trei-deci de ani îi fată, Că şi de patru-deci de ani eşti; 
Et i-am dis să se mărite, Te părăşte vecinuţa d'ingă tine, 
Ea mi-a dis că nu-i de vârste, Că te chi....n6ptea supt tine!
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FOAIE VERDE DE DOL BRAJI 

  

 Augita de Chr. N. Țapu de la Ghiţă Şchiopu din R.-Vâlcea. 
A se vedea varianta <Femeie cu doi barbaţi» pag. 307, colecţia d-lui G. Dem. Teodorescu' 

— Fie verde de dot braji, 
Nevastă cu dot bărbaţi, 
la'mi cuţitu din ficaţi ; 
Nu'l lăsa să rugintască, 

“5. Ficaţii să'mi putrediască, 
Volnicel să: mi pedepstască | 

HAI, SURATA, SA MAI BEM 
  

Audita de Chr, N. Țapu de la lautarul Paicu, din Bistriţa—Vâlcea,. 

— Hai, surată, să mat bem. Dracu le mai ţine minte! 
— Dar cum dracu să ma! bem, Printre iţe, printre spată 
Cam o pânză la r&sbofii Trece Yapa 'mpiedicată; 
Cu şai-deci de lăturoi. Printre iţe şi fuscei 

5 La sulu de din'nainte 10 O scr6fă cu cinci purcei!. 

NE VESTICA CA A MEA 

Culesă de Chr. N. Ţapu de la lautarul Paicu, din Bistriţa— Vâlcea, 

"Vegi varianta No. CCIV, în colecţia d-lor Iarnic—Bârsan pag. 423. 

Nevestică ca a mea | ” Decă % spui că-i şade bine, 
Nu e 'n sat la nimenea. Sare nebuna pe mine. 
Eu îi spui să'mi pue masa, "Când îi spui că-l şade rei, 

- Ea intră şi 'şi Ia cămaşa Pune mâna pe restei 
"5 Şi mă 'ntrebă că i stă bine? 10 Şi năpadă ?'n capul mei.
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FIR'AI AL DRACULUI DE. FUS 

Audita de Chr. N. Țapu de la lautarul Paicu, din Bistriţa — Vâlcea. 

Fir'ar al dracului de fus ; —Săraca nevasta mea 
S'a dus la bărbat şi-a spus:: - Mi-a 'nebunit'o furca, 
—Bărbate, nevasta ta „O Furca şi cu cânepa! 
Şade ?n cârctumă şi bea. la mai dă-te pe la vrană, 
A pus şi furca zălog, a Mai scâte, nevastă, o 6lă. 
Şi fusu în boloboc. Se&raca nevasta mea 
Dar bărbatu ce dicea? - . Nu mai pote să mai bea! 

FOAIE- VERDE BOB DE LINTE 
  

Augită de Chr. N. Țapu .de la Ghiţa Şchiopu, din R.-Vâlcea. 

—F6le verde bob de linte, - Că ei Lunia. nu lucrez; 
Mai bărbate, fii cu minte, -- 10' Marţia ţii de serbătore, 
la câsa şi fă 'mainte; | Miercurea de fată mare, 
Și 'mi coseşte cânepa, Joia nimenia nu târce, 
Că 'mi-a 'hegrit inima ! Vinerea % de dobitoce, 
Măi bărbate fii cu minte, Sâmbătă de premenit, 
la cânepa şi mi-o vinde 15 Duminică W de tubit! Şi mi-o vinde mai cu preţ, i o 

  

FOAIE VERDE SALBA MOALE 

  

Audita de Chr. N. Țapu 'de la Ghiţă Şchiopu—R.-Vâlcea. 
Foie verde salbă mâle, 
Am o s6cră cârtitore 
Şi o uşă scârţiitore 
Şi o boldeică lătrătâre. 
ME simte latră de mâre.: 

„La untură de găină, 
Unge uşa la ţiţină; 
Moe pâine în lapte dulce 

Dă-i boldicei să mănânce; 
10 Şi c'o mână de cenuşă 

Dă-i în ochi la mătuşă; 
Şi vin la neica pe uşă, 
Să te pup, să te sărut; 
Că de când n'am sărutat, 

15 Limba ?n gură s'a uscat! 

——————_—
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- FOAIE VERDE FIR DE BOZ 

  

Audita de Chr. N. Ţapu de la Ghiţa Şchiopu, diri R.-Vâlcea, 

Fole verde, fir de boz, 5 Să vede ţiţa pen ea; Am ibomnică la Gorj, | Ţiţe mici cu boturele "Naltă, 'naltă, subţire, ! Muşcar'ar neica din ele, Cu cămaşa fir betea, Ca din doi faguri de miere, 

CAND M'AŞ VEDEA CU BARBAT 
  

Audita de Chr. N. Ţapu de la Ghiţa Șchiopu, din R.-Vâlcea. 
A se confrunta varianta prescurtată No. CCCVI pag. 455, din colecţia d-lor larnic 

şi Bârsan, - . 

Când m'aş vedea cu bărbat Când mE& chiamă la băut, 
Şi cu conclulețu 'n cap:  : -: Budaproste mi-a trecut, 
Nu m'aş mai da jos din pat.  . 10 Lă 'nainte că te-ajung. 
Mulţumesc lui Dumnedeti Eă o chem la strâns de fn, 

5 C'am bărbat pe placul meii, Ea 'şi bagă oglinda ?'n sin; 
Când mă chiamă la prăşit, | Ea oglinda se frezeşte 
Nu poci că m'am bolnăvit ; i Fânu ?n luncă putredeşte ! 

FOAIE VERDE FOI DE NUCA 

Audita de Chr. N. Țapu de la Ghiţă Şchiopu din R.-Vâlcea, 

—Fâte verde fot de nucă, 5 Că me lasă făr' de muncă 
Cine 'sauleşte 'n luncă ? . __ Şi m& umple de păcate, 

—0O femele făr' de furcă; „Nu mă spală lumea totă | 
—i-l la dracu să se ducă
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FOAIE VERDE ŞI-O LALEA 

  

Audită de Chr. N. Țapu:de la J6n Mihai din Bucureşti. 

F6ie verde şi-o lalea, Văd pe neica mi-a venit 
Nevestică tinerea, P'un cal negru bulestrând. 
Măritată de iarna, „ Calu % negru şi fugar, 
Cine mi-a dis, n'am dis, ba. Netca tînăr şi curvar. 

5 De mi-ar dice un om frumos, 15 F6te verde castravete, 
De ruşine m'aş, pune jos; Bată-te focul, băete, 
De mi-ar dice un om urât, « Că m'ai sărutat cu sete. 
Nici ei n'am tăgăduit ; Mi-a plesnit rochiţa 'n spete 
Am pus spate la pămînt Şi şepte coturi de bete! 

10 Şi faţă la r&sărit. 

FOAIE VERDE TREI BOBLINTE 

  

Audităa de Chr. N. Țapu de la J6n Mihai din București. 

Fole verde trei boblinte, 
Ia luaţi băeţi aminte 
De vânătu de 'nainte 
Şi de murgu de la râtă, 

5 Mi-a secat inima tâtă ! 

FOAIE VERDE FOI DE FRAGA 

  

Culesa de Chr. N. u Țapu din gura lAutarului Dumitru Gheorghe Manda, din Go- 
vora— Vâlcea. - , 

Fâie verde foi de fragă, Mai de neam şi mai de viţă, 
la vedi puica mea cea dragă Nu ca dânsa rămăşiţă, 
Trece drumu, nu mă 'ntrebă; Că'şi dă gura-pe credinţă; 
Parcă cine-va o râgă. | IO Mai de neam şi mai ce-va, 5 Nici n'o- rog, nici n'o poftesc, Nici ca dânsa farfana, 
Căci ca dânsa mai găsesc, Dă-şi da gura într'o para!
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FOAIE VERDE ŞI-O LALEA 
  

Audita de Chr. N. Ţapu de la I6n Cazacu din Ştefaneşti—Gorj. 

Folie verde şi-o lalea 
ME "'ntrebă mândruța mea, 
Mai am vr'una de cât ea? 
— Ba nu scii, mândruţo, bine, 
Mai zambilă, nu ca tine; 

Mai zambilă, mai de neam, 
Nu ca tine de ţigan; ” 
Mai zambilă, mai de viţă, 
Nu ca tine rudăriță | 

FRUNDA VERDE DE ARŢAR 

  

Audita de Chr. N. Ţapu de la l6n Toma Todea, din Saliştea-—Transilvania. 

— Frundă verde de arțar, 
Leliţă tu cu pteptar, 
Cum ţi-aş face un sărindar? 
Sărindaru ţi-e făcut 

5 Cu spatele la pămint 
Şi cu picidrele în vânt, 
Tu să numeri stelele 
Şi eu petricelile ! 

FRUNDA VERDE ARŢARAŞ 

Audita de Chr, N. Ţapu de la Toma Todea, din Saliştea— Transilvania. - 

F rundă verde arțăraş, 
Leliţa cu ochii traşi 
S'o săruţi şi să te 'ngraşi 
Şi din braţe să n'o laşi. 
Că şi ei când m!-aveam 

Tot în braţe mi-o ţineam. 
Şi acuma d'oi căpăta 
Tot în braţe mi-o! ţinea. 
Iac?-acum mi-am căpătat, 

10 lar din braţe n'o mal las!
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CATE FETE 'N BRAŢE-AM STRANS 

Audita de Chr. N. Ţapu de la I6n Toma Todea, din Saliştea— Transilvania. 

Câte fete *n. braţe-am strâns, De te-i mai! iubi vr'o dată, 
După mine tâte o plâns; 10 Să fiti câine în patru brânci, 
Câte-am strâns şi-am s&rutat De nu te oi 'Yubi să plângi. 
Tâte. o plâns şi m'o oftat; Să fiă câtne până mâtne, 

5 Şi pe tin” te-ol săruta „De n'ot plânge după mine; 
Şi tu-i plânge şi ofta, Să fiii câine regulat, 
Să scii că-i pe urma mea. 15 De te-ol fi iubit vre-o dat! 
Să fii netcă sigurată, 

VERDE FRUNDA ŞI-O LELEA 

  

Audita de Chr. N. Țapu 'de la I6n Toma Todea din Saliştea —Transilvania. 

Verde frundă şi-o lelea, 
C'aşa 'mi dice mândra mea, 
Că guriţă ca la ea 
Nu e 'n sat la nimenea. 

5 Ea este şi “mat dulce, 
Dar nu mă& mai pociii eu duce; 
Da este şi la neveste, 
Numa nu se potriveşte, 

* 

  

"AM O DOICA, AM O LELE 

  

Audita de Chr. N. Ţapu de la Dumitru Bacoiu, din Petresci — Gorj: 

Am o doică, am o lele, 
Am o curvă de muiere, 
Cu t6tă lumea mă teme 
Și cu bune şi cu rele 

5 Şi cu vecinele mele!
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MANDRA FIR'AI A NAIBILUI 
  

Audita de Chr. N. TȚapu de la Dumitru Bacoiu, din Petrescii-de-sus—Gorj. 

Mândră fir'a! a naibiluj, 
De-i spune bărbatului, 
Că eii sera vin la tine, 
Nesupărat, vai de mine! 

VERDULIŢA: TREI MIGDALE | 

Audita de Chr. N. Ţapu de la Anghel Ca mbrea, Săcelu—Gorj. 

Verduliță trei migdale, 
De la Novaci mai la vale 
S'a scumpit guriţa tare; 
Face-un pol şi cinci parale, 

5 Şi-o litră de portocale. 

CE CAŢI MANDRO PE ŞUŞA? 

Audita de Chr. N. Ţapu de la Dumitru Bacoiu, din Petresci—Gorj, 

—Ce caţi mândro pe şuşa? Mititică eşti de stat 

—O lupită de purcea. 10 Şi dulce la sărutat! 
— Vino, vino, la neica, Odat' erai amanta mea, 

Te rog să-ţi dea cin" ţi-o da, 
Tu să nu-ţi pierdi credinţa, 

Să te *'ntreb bine aşa, Să te urască neica. , 

Să-ţi arăt purceluşa, 15 Să-ţi dea aur şi argint, 
Că tu eşti mândruța mea. - Tu să dici că nu-i nimic! 

Să-ţi aştern măntăluţa 
Şi căpătâi tunica,
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VERDE, VERDE ROSMARIN 

Audita de Chr. N. Ţapu de la Dumitru Băcoiu, din Pcetresci—Gorj. * 

Verde, verde rosmarin, 
Hai la popa Constantin, 

“Că e duhomnic b&trân, 
Ne dă păcat mai puțin. 

5 Dintr'o mie fartă o sută, 
Dintr'o sută Yartă dece. 
Părinte, blagosloveşte 

Și 'mi dă drumu la neveste, 
Părinte sfinţia-ta, 

IO Spovedeşte-mi pe mândra 
Să nu-i dai p&cate multe, 
Şi să-i dai mai puţintele, 
Că-ți-aduc un car de lemne. 

VERDE PELINIŢA 
  

Audita de Chr. N. Țapu de la Dumitru Bacoiu, din Petresci—Gorj. 
A se vedea varianta No. CCCXV pag. 458, din colecţia d-lor Iarnic şi Bârsan. 

— Verde, verde peliniţă, 
Spoveditu-te-at leliţă ? 
—Ba ei nu m'am spovedit, 
Că eii când m'oi spovedi 

5 Şepte popi mi-o trebui: 

Şepte popi şun potropop, 
Că nu spun canunu tot, 
Şi să fie şi un deconeciii, 
Să fii spovedită 'n veci! 

FOAIE VERDE PELINIȚA 

  

Audită de Chr. N. Ţapu de la Dumitru Bacoiu din Petresci—Gorj. 

F6ie verde peliniță, | 
Cin” ţi-a pus numele Niţa 
Sfintă să-i fie guriţa ; 
Şi popa care a spovedit 

5 Să fie blagoslovit!
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VERDE, VERDE DE LELEA 

Augita de Chr. N. Ţapu din gura lui Dumitru Bacoiu, din Petresci—Gorj. 

Verde, verde de lelea, „ — Măi nevastă, nu fil prostă, 
De la vale de casa mea, C'aia e vecina nostră ; 
Este o mândră frumuşea, Cin” nu lubeşte vecina, 
Ține pricină cu a mea. Nu ştie prându şi cina, 

5 Şi eii dic nevestei mele: 

VERDE, VERDE FOL SPANAC 

Verde, verde fot spănac, 
Pe câmpu cu liliac, 
Mândra şi-a pierdut amantu. 
Cată să 'şi găsiască altu ; 

5 Neica no scie c'oi s'o fa dracu. 

A dracului e puica. 
Ei o rog şi ea nu vrea, 
Cu parale nu geaba. . 
O rog cu sfănţâica 'n mână 

10 Şi ea 'mi spune că nu-t bună! 

“ IA-ME DOAMNE 

  

“ Awdita de Chr. N. "Țapu da la I6n Cazacu, Ştefaneşti—Gorj. 

A se vedea varianta No. LXV pag. 377 din colecţia d-lor Iarnic şi Bârsan, 

la-măE, D6mne, şi mE pune 

La mândruţe d'ale bune, 

Cu bărbaţii duşi în lume. 

Duşi în lume, în Calafat, 

15 Să mă văd singur la pat, 
„” Singurel făr' de bărbat |
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MANDRUŢA A DRACULUI EŞTI. 
  

Audită de Chr. N. Ţapu de la I6n Cazacu, din Ştefaneşti—Gorj. 

Mândruţă a dracului eşti, 
Câţi voinici prăvăluYeşti ? 
Dar cu mine ce gândeşti? 
Nici nu ridi, nici nu vorbeşti, 

> 5 Numa! din buze 'mi' zîmbeşt | 

  

Y 

FOAIE VERDE: ŞI-O LALA 
  

Audita de Chr. N. Țapu de la Anghel Cambrea, Sacelu—Gorj. 

— Folie verde şi-o lala, 
Mărită-m& mamă fa, 
Că s'a făcut cât a ta 
Şi de negră tot aşa. 

5 Să le punem la măsură ; 
E mai mare a mea la gură. 

—Ei maică te-aş mărita, 
Dar eşti matcă mitutea 
Şi me vait că te-i strica, 

I0 —Dă-mE mamă "'ntr'un noroc, 
Că măciuca 'şi face loc! 

FOAIE VERDE DE DUDAU 

Audita de Chr. N, Țapu de la Ang. Cambrea, Sacelu—Gorj. 

F6ie verde de dudăi, 
Vai, săracul mânzul mei, 
D6rme n6ptea "n lăcăsteiă, 
Dimineţa cată r&ă. : 

5 Ei îl daii fen cu rocoz, | 
EI cată de cap în jos!
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FOAIE VERDE MAGHIRAN 
  

Audita de Chr. N, Ţapu de la Elisabeta Racelescu, Corabia—Romanaţi. 

— FOle verde maghiran, - Şi te 'nşală c'o lămâte 
Mariţico cu ghiozdan, Şi te pune pe canapea, 
Ce te ţilcu Lipiscan ? Şi-ţi dă lapte cu cafea 
Lipiscan cu ochii verdi, 10 Şi te pune pe ferestră 

5 Să nu'l vedi, să nu te 'ncredi; Şi "ţi dă carte franţuzescă. 
Că te bagă *'n prăvălie, 

UNGURIN, UNGURENAŞ 
  

Augită de Chr. N. Țapu de la Anghel Cambrea, Sacelu -Gorj.. : 

— Unguren, Ungurenaş, — D'aş şti Turci! c'or veni, 
Pentru-o felie de caş Ei moca n'o scot d'aci; 
Toltă nâptea mă frecaşi. [aş şti că m'or şi tăfa 
Las felia la pustia, - N'o scot pân nu so "muta | 

5 Şir scâte mâca d'acilea. 

UNGUREN, UNGURENAŞ. 
" (VARIANTA) 

  

Augita de Chr. N. “Țapu de la N. Zanescu, Vladimir—Gorj. 

en, Ungurenaş - Şi scoteţi mâca d'acta. 

Basie felie de caş. O 'scosei ŞI” mi-o svântaţ 

tă nâptea mă frecaşi. Și O svântat | 

N felt - Şi mi-o băgai| 

5 La pustia,
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FOAIE VERDE BUSUIOC 

  

Audita de Chr, N. Țapu de la Anghel Cambrea Sacelu —Gorj. - 

F6ie verde busutoc, 
Ungurene,. apă ?'n toc, 
Adu fata să ţi-o joc; . ” 
Că de n'oi juca-o bine, 

5 Intră dracu în ea şi 'n tine! 

FRUNDULIŢA ŞI-O LALEA 

  

Augita de Chr. N. Țapu de la Nicolae Fraţila, Novaci—Gorj. 
A se confrunta varianta No. 225 pag. 184 colecţia D-lui Bibicescu,. 

Frunduliță şi-o lalea, 
Venii sera de la sapă, 
Ostenit şi plin de apă 
Şi-am găsit pe t6nta?n vatră, 

5 ME restil la ea odată, 
A cădut pe foc gramadă. 
Șcâse capu după uşă, 
Cu cinci oca de cenuşă, 

Unde-o văd cu capu gol, 
" 10 Fug vacile din obor - 

„Şi viţeii până morl 
— Legă-te, tonto, la cap, 
Că mă laşi de boi sărac. 

" Ptru, ptru, vițel bălţat, 
15 Cu şepte lanţuri legat 

Şi tot a rupt Şi-a -scăpat. 

* 

  

“VENII SERA DE LA SAPA 
(VARIANTA) 

  

„Augita de Chr. N. Țapu de la Gheorghe Porumbescu din Novaci—Gorj. 

Veni! sera de la sapă, 
Ostenit şi plin de apă. 
Şi găsil nebuna ?n vatră, 
Desculţă şi desmăţată. 

5 Se ivi prâsta pe uşă, 
Cu capu plin de cenuşă, 
ME r&sti! la ea o dată ; 

Ea coprinse vatra tâtă. 
ME răstii de două orf, 

IO Ea sări după cuptor. 
Se ivi:prâsta pe uşă, 
Rupse bălan şi se duse; 
Din pricina lui bălan 
Se duse şi vioren !
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15 Verde frundă de spanac, 
Şi mai avul şi-un mânzat, 
Şi ala a tras şi scăpat. 
— Na, na, na, bălane, na, 
Nu m& lăsa cu sapa, 

20 Căci sînt slab, nu pot săpa! 
Sărăcuţ de matca mea, 
ReEmăsei de plug aşa |! 
Na, na, na, bălane na, 
Că nu este bâla ta, 

25 Ci este nevestica mea. 

„ a-ţi, tânto, o cârpă mai bună . 
Să'mi vie bălan la mână. 
— N'am de unde neiculiță, 
C'am o ţiră de fulor, 

30 Stă pustie pe mosor. 
Am o .ţiră d'ata grâsă, 
Pustia că nu e târsă. 
Şi-am avut două: ful6re 
Şi le-am dat la torcătâre, - 

35 A fătat mâţele în ele 
Nici în p.... nu mă dorel 

NEVASTA CA A MEA FRUMOSA 

  

Audita de Chr. N. Țapu de la Nic. Frăţilă, Novaci—Gorj. 

Nevastă ca a mea frumâsă, 
Nu e 'n sat la dumneavâstră. 
Când îi pomeneşti de furcă, 
Ia pătura şi se culcă, 

5 Şi se "'nvăleşte cu sacul 
Şi dârme pân” o ia dracul ! 

FRUNDA VERDE SI-O LALEA 
(VARIANTA) 

  

Augita de Chr. N. Țapu de la Anghel Cambrea, Sacelu—Gorj,. 

Frundă verde şi-o lalea, 

Nevestică ca a mea 

Nu ma! are nimenia. 

De bărbată ce e ea, 

5 Intr'o lună torce o lână 

"” Si mâne un sac de făină 

Şi o făşie de slănină. 

Când îi pomeneşti de turcă, 

la pătura şi se culcă 

10 Şi s'acopere cu sacul 

Şi arme pân! 'o ia dracul !- 

Când îi pomeneşti d'argea, 

Par'că bagi pe dracu în ea. 

Nâptea spală şi cârpeşte 

15 Şi diua se premeneşte . 

Şi din horă nu lipseşte. 

Verde frundă şi-o lalea 

Bărbată ce era ea 

Semăna cu mamă-sa. 
20 F6le verde şi o lala, 

ME duset la sâcră-mea, 
O găsil c'o trenţă rea, 
P'a mat bună şi-o cârpea ; 
Cu cinci fuse lângă ea, 

25 Rupea nouă, cârpea două, 
Ca să facă una nouă. 
Dară ea când:mă vedea 
Aşa bine ce-i părea; 
la vedi cinste ce'mi făcea ? 

30 Lapte dulce într'o lulea, 
Mămăligă într'o ulcea, 
Şi aşa bine mă cinstea, 
Trimetea la măcelar 
Şi lua ghighiri (ficaţi) de ţinţari, 

35 Căpăţână de albină, 
Fierbe 'n ghi6ce d'alună,
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Ca să facă o ciorbă bună. , Cu rachiii de comină, 
Punea masa subt pătul, „Să se ducă pomina. 
C'acolo e locu bun. “Când veni rendu la mine, 

40 — Ţine, fine, Ya cumetre ! 45, Ma trecut cu nevederea, 
Cât p'aci, să'mi deâ şi mie. _Caşa a ajuns puterea | 

„FOAIE VERDE TREI LAMÂI 
  

Audita de Chr. N. Țapu de la Anghel Cambrea, Sacelu Gori. 

Fote verde trei lămâi, 
* Maş învârti întrun călcâr, 
Să pociiă țese pânza 'ntâr ; 
M'aş învârti într amândouă. 

5 Să pociti ţese pânza nouă ! 

FATA POPI, MARIA 
  

Andita de Chr. N. Țapu de la Anghel Cambrea, Sacelu— Gorj. [ 

Fata popi, Maria, 
Se trage 'cu sania ; 
Dar caii cu ce i mâna ? 
Cu o biciuşcă de nuta, 

5 Toporişte cum o vrea, 
Să pute şi p... mea! 

  

FOAIE VERDE SI-O LALEA 

  

Audita de Chr. N. Țapu de la Anghel Cambrea, Sacelu—tiorj, - 

l'6ie verde şi-o lalea, 5 Nevasta mi s'a "mboţat, Săraca nevasta mea, Că m'am luat cu alta "n sat, Ce de grije duce ea, | Cât de multe d'aş avea Că mă iubesc cu alta Tot am grije şi de ea!
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_. VERDULIŢA DE BUJOR 

  

Augita de Chr. N. Țapu de la I6n Bondoc, Bobu—Gorj. 

Verduliţă de bujor, 5 Ca să mă mal las mânzat, lise muma să mă 'nsor;: Ca să -daii ocol pin sat 
Ei Y-am spus că nu mă 'nsor. „Pe la d'el de s'a 'nsurat! 
Verde, verde matostat,. 

DISE MAMA CATRE MINE. 
(VARIANTA) 

  

Augita de Chr. N, Țapu de la Anghel Cambrea, Sacelu—Gorj. 

Dise mama către mine: - 5 Şi-o să mă mai las mânzat, | 

— Ins6ră-te, măi copile! - - Să ma! dai târcol pin sat 
— laca tata nu mă lasă, i Pe la cei ce s'a 'nsurat! 
Să t-aduc pe dracu în casă;. 

a 

FOAIE VERDE COLALIE 
  

Audita de Chr. N. Țapu de la Anghel Cambrea din Sacelu—Gorj. 

5 M'am uitat numa odată, 
Şi sub zăvelca cu flori 

„Am cătat de dece ori! 

Fote -verde colalie; - 
Sub cătrinţă vişinie . 

N'am cătat de nu să ştie; 

„Dar supt catrinţă călcată, 

32
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BATE-ME, DOAMNE, PE MINE. 

Audita de Chr. N. Ţapu de'la Nic. Frăţilă, Novaci—Gorj. 

“Bate-mă&, Dâmne, pe mine, 
Că n'am făcut nici 'un bine. 
Nu mă bate, Dâmne, ră, 

"Că şi eii sint copilul tăi; 
-5 Nu mă bate, Dâmne, tare, 

Că şi ei sint al dumitale! 

PENTRU MANDRA CARE'MI PLACE 

Audita de Chr. N. Ţapu de la Nic. Fraţila, Novaci—Gorj. 

Pentru mândra care'mi place 
Nici părinţii n'a ce 'mi face, 
Nici juraţii satului 
Nice Domni! sfatului. 

5 Domnii 'n sfat se sfătuesc, 
r Ei cu mândra mă iubesc! - 

PUICULIȚA DE DEMULT 
  

Audita de Chr. N. Țapu de la Nic. Fraţila, Novaci—Gori, 

Puiculiţă de de mult, 
- Car'mi-ai dat gura 'mprumut, 
Vino discră la noi, 
Să'ţi dai guriţa 'napol ; 

5 Ca să nu cum-va să mor 
Şi-apoi să-ţi rămân dator!
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MAI, BADIŢA NOVACENE 
  

Audita de Chr, N. Țapu de la Nicolae Frâţila, din Novaci—Gorj. - 

Măi bădiţă Novăcene, 
Vino sara mai de vreme, 
Că” pădurea crăcurosă, 
Novăcencele 's frumâse ! 

FOAIE VERDE ȘI-O LALEA 
  

| Audita de Chr. N. Ţapu de la I6n Bondoc, Bobu—Gorj. 

F6le verde şi-o lalea, 5 Foiliţă foile lată, 

mândra pe şuşa, Parcă "mi fu gura legată, 

Secara vai de ea. ă | Ca să mi-o sărut odată!_ 

M& lovi.cu mâneca. 

 FOIȚICA SIMINICU . 

Audita de Chr. N. 'Țapu, de la Ion Cojocaru, din Pociovaliştea—Gorj. 

iți imini —Mânâră mândrulena mea 
Foiţică . siminicu | 1 

Ad dracului e voinicu, MN „De-i însera- unde-va, 

Ca, când vede: nevasta, : „Să-ţi ţie neica calea, 

“Işy” resuceşte mustaţa Să nu umbli de geaba! 

5 Şi mi-o 'ncepe da 'ntreba : 
i
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FOAIE VERDE MATOSTAT 

Audită de Chr. N. Țapu de la N. Zanescu, Vladimir— Gorj. 

Fâie verde matostat, E 5 Nici în casă să nu'l laşi; 
Ungurica sa uitat | ” Adi îţi fură căldăruşa, 
De când nu sa mai jucat. „__ Mâine "nşală muteruşa | 
Ungureanu, f.... te-V'aş, 

IUBEȘTE, NEICA, IUBEŞTE . 
(VARIANTA) 

  

Audită de Chr. N. Ţapu de la I6n Bondoc, Bobu—Gorj. 

lubeşte, neică, iubeşte, 
Şi de duşmani te păzeşte, 
Că duşmanu, f...te-l'aş, 
Nici în casă să nu'l laşi; 

5 Că ori ciupeşte mătuşa, 
Ori îţi fură căldăruşa | 

FOILIŢA SOLZ DE PEŞTE 
" (VARIANTA) 

  

Audita de Chr. N. Ţapu de la Dumitru Bacioiu, lautar, din Petrescii-de-sus—Gorj. 

A se vedea şi varianta modificată «Invăţul» pag, 316, din colecţia d-lui G. Dem. 
Teodorescu, 

Foiliţă solz de peşte,. -: 5 Că duşmanu, f...te Paş, 
lubeşte, neică, iubeşte Nici în casă să nu'l laşi; 
ŞI fetiţe şi neveste Vine, şede la tăciune, 
Şi de duşmani te păzeşte; Umple satu de minciune'!
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LELEA CARE E MAREȚA 

  

Audita de Chr. N. Ţapu de la Ion Michat—Bucureşti. 

Lelea care e măreţă | Şi 'mi strigă :—put i mă: , ă:—pul, puli, pul 
Se scâlă de diminţă. Moţăţico, or mânca. de nor 
Pe ochi, pe faţă 'se spală, .. - o " [mânca, 
la două-trei bâbe 'n pâlă' - Ei. să'mi fac datoria, 

5 Şi Iese pe prisp' afară „Să mă vadă şi nelcal 

NEVASTA CARE IUBEŞTE 

Audita de Chr. N. Ţapu de la Ion Mihai — București. 

F6le verde solz de peşte, 
Nevasta care fubeşte 
Spală n6ptea şi cârpeşte | 
Şi din horă nu lipseşte; 

5 ibomnicu mi-o priveşte ! 

VENDU-I VIA ŞI MOŞIA 
  

Audita de Chr. N. Țapu de la lăutarul Gh, Porumbescu, Novaci—Gorj. 

Vindu-i via şi moşia, Rode la un castravete, 
Să dudui presta d'acilea ; Nesărat şi nemurat, 
Vindui via şi-un prislop, Numai prin cenuşe dat. 
Tânta 'mi şade tot pe loc;  . 10 Unde-o văd prin ăl unghete, 
Vindu-i via şi-un părete, „No cunosc din căminete ! 

5 'Tânta 'mi şade la ungete, 

d-,
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AIDA, DRACE, IA-O :N CARCA . 
  

Audită de Chr. N. Țapu de la Gheorghe Porumbescu lăutar în Novaci—Goij. 

Aida, drace, ia-o 'n cârcă, i De nu era securea 
Că la n6pte tot mă mâncă. . M& mânca balaâna. 
Frunduliţă de spanac Aida, drace, fa-o ?n cârcă 
C'ast nâpte am dormit în pat, Că la n6pte tot m& mâncă! 

5 Am scăpat nu m'o mâncat, 

“CIOBANEL. LA OI AM FOST 
  

Augita de Chr. N. Ţapu de la ciobanul l6n Anghel din Poiana—Transilvania 

Ciobănel la oi am fost Că n'am mândruţă s'o spele. 
Două dile, două nopți. e Mândruţa "mi zace ?n pat, 
O venit un vânt şi o plâie, - - To Porumbul e nesăpat. 
Şi n'am mai! vădut o 6ie. _Mândruţa de s'ar scula, 

5 Uiu, lu, copil de curvă, | _Porumbu că s'ar săpa, 
De ce ţii cămeşa murgă? .. + . : Cămășuţa mi-ar spăla! 
— Că mi-i murgă de curele, 

  

Culssa de Chr. N. 'Țapu de la l6n Vacariul, din Ocha Sibiilor— Transilvania. 

_Fă-mă, Domne, ce mi-i face, 
Fă-m& pasăre pestriță 
Şi la Cluşii o crâşmăriţă ; 
Să crâşmăresc vin şi bere 

5 La recrute tinerele, NE 
Care m'am lubit cu ele!
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NU TE UITA, LELE NU 
  

Culesa de Chr, N. Ţapu de la I6n Vaăcariul, din Ocna Sibiilor— Transilvania. 

— Nu te uita, lele, nu, | A ta "1 bugedă de somn. 
Nu te uita, lele hei, Nu eşti albă de frumesă, 
Nu te uita 'n ochii mei!. Nice roşie de grasă, 
Ochii mei nu's de oglindă, IO Ci eşti albă de 'nălbele, 

5 Să-ţi cauţi faţa de mândră. Roşie de ruminele ! 
Faţa mea "i faţă de domn ;
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RUGACIUNI ŞI CANTECE DE COPII 

CANTECUL MELCULUI 

  

Cules de Chr. N. Ţapu de la Florian Răcelescu, Corabia—Romanaţi. 

A se confrunta «Cântecul Melcului» din colecţia d-lui G. Dem. Teodorescu pag. 19le 

Melc, melc, i te du la Dunăre 
Codobelc, : i bea apă turbure, 
Scâte cârne boieresci __Şi te suie pe boşten 
Şi te du la baltă o 2 Şi mănâncă leuşten! 

5 Şi bea apă caldă; | 

CANTECUL, MELCULUI 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Ilie Constantinescu din Dioști— Romanați. 
i . 

Să spălăm cămăşile ; 
n Pe-ale mele, 

„„ Pe-ale tele, , 
10 Pe-ale lui nea Stan din vale 

î mănâncă leuşten 
Şi te fă cât un buşten, 

Melc, melc 
Codobelc, 
Scâte cârne boereşti 
Şi te du la Dunăre - 

5 Şi bea apă turbure 
Şi ad'o dea limpede,



508 , | RUGACIUNI ŞI CANȚECE DE COPI] . 

CANTECUL ARICIULUI 

Cules de Chr. N. Ţapu de la Florian Racelescu,. Corabia—Romanaţi. 

Arici, Arici - , 5 Şi fa fata lu Ciobsră, 
Pogonici, Cu cercei, 
Du-te la moră, De nouă lei, 
De te 'ns6ră ; i - Cu mărgele 'de surcele,. 

CANTE CUL ARICIULUI 
(VARIANTA) 

  

Cules de Ilie Constantinescu din Dioşti—Romanaţi, . 

Arici, . . | Şi ta fata lui Cicore, 
Arici Cu cercei! 
Pogonici, De nouă lei, 
Du-te la mOră, - Cu mărgele” 

5 Şi te insoră ; "10 De surcele, 

CANTECUL ARICIULUI- 
(VARIANTA) 

  

Cules de Chr. N. Țapu din Vladimir—Gorj. 

Arici, 5 De te insâră; | Arici Şi Ia fata lut 'Cicore Pogonici, _ - Şi boit împăratului Al la moră - Şi caleşca Radului.
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CANTECUL CAPREI 

  

Cules de Chr. N. Țapu de la Elena Pretorian, Costeşti— Vâlcea. 

Şiş capră cu mărgele, Ranţurile, 
“Că-s mai multe viorele. a Branţurile, 
Bonciş, bonciş. Cuscudia, veselia, 
După casa lui Tiviş. la-ţi mâna d'acia ! 

5 'Tivison busuioc, 

CANTECUL CAPREI 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. Țapu dela Florian Raăcelescu Corabia—Romanaţi. 

Sare capra din argele, e Berbecana, 
Cu mai multe ghiocele, , Ranţurile, 
Ronţiş, Branţurile, 
Bonţiş, 10 Curcudia, 

5 După casa lui Tiviş. | Veselia, 
Tivicana, Spârc Măndia | 

CANTECUL CAPREI 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Ilie Constantinescu din Dioști—Romanaţi, 

Sişi capră cu mărgele, Berbecana, 
Că. sint ma! multe râncele - Ranţurile, 
Şi mai multe ghiocele ;: 10 Banţurile, 
Ronciş, . Cucutia 

5 Ponciş - | Veselia, , 
Pe la casa lui Tivict. E „Spăimântă mânia, 
Tivicana,



5160 RUGACIUNI ŞI CANTECE DE corti 

RUGACIUNEA PENTRU PLOAIE 
Rostită de copii ori de câte ori începe vara să plouă. 

Culesa de Chr. N. Țapu din Dozesci--Vâlcea. 
Plouă, Dâmne, plouă, 
Fetele să ouă, 

“Băieţii să trăYască 
Să le cotârcescă, 

“TRECI PLOAIE 
(VARIANTA) 

  

Culesă de Chr. N. Țapu din Vladimir Gorj.. 

Treci plâie La nouă cat; 
Trecătâre, | IO Caii nechezară, 
Că te-ajunge sorele Câtnii lătrară, 

__ ŞI-ţI tale picidrele, Lupii urlară, 
5 Cun mai, - - Ad'o, mamă, druga, 

C'un pai, . o Să mulgem pe murga,— 
Cu căciula lui Mihat. o 15 Murga cufurită, 
Arunca! | Pl6ia risipită. 

CANTECUL -GARGARIȚEI . 

Rostit de "copil primă-vara, când prind insecta «boul lui D-deii şi se j6ca cu ea a- 
dresându-i versurile de mai jos : 

  

Cules de Ilie Constantinescu din Dioşti—Romanaţi. 

Gârgăriţă, 
Mârgăriţă, | 
Incotro o! sbura, 

4 Intracolo mot însura.
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PUSEI ŞAUA PE TREI CAI 

= 

Culesa de Chr. N. Ţapu din comuna Bobu, Pojogeni—Gorj.” 

Pusei şaua pe trei cai, Vă&dui 6meni spovediţi 
Ş'apucai drumul la rat. - 15 Ca nişte pomi 'nfloriţi; 
Când la rai, raiu 'ncu'at, Vădul şi nespovediţi, 
Făcui muscă de argint - Ca nişte buşteni pârliți ; 

5 Şi.Dumnedei ca un sfint, Vă&dul fete spovedite, 
Imi aduse cheile | . Ca nişte flori înfloriţe ; 

__Şi descuial uşile. 20 VeEduil şi nespovedite 
Când intrai | Ca nişte tufe pârlite. 
In ra .: Vădui şi pe Leana mea, 

10 ME plimbai, - “Şedea Iuda lângă ea. 
M& bucurai. Leana dete să se scâle, 
V&dui mese albe *ntinse 25 luda mi-o ţine de pâle. 
Şi făclii de cear' aprinse; 

OLELEU CE VADUL! 
  

Culesa de Chr. N. Țapu din Pociovaliştea—Gorj. 

A se vedea varianta de sub No. 4 şi 5 din colecţia d-lui G, D. Teodorescu pag. 193. 

Aolele ce văzul : pa Să-mi văd coconiţele. 
Vădui fata Grecului, . — Nu-s la mine, 

„Pe malul petrecului. 10 Vai de mine; 
_. Vine Grecul mânios, Sînt la Badea 'n Bucureşti, 
5 Ca un dinte ruginos. : „Unde ouă rațele, 

- Ad, fată, cheiţele, Unde fată vacile. 
Să'mi descui lădiţele,
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OAIE, OAIE, RAPANA 

  

Culesa de Chr. N. Țapu din Horez-—Vâlcea. 
A se confrunta varianta prescurtată No. 383 pag. 372 in colecţia d-lui Bibicescu. 

Oaie, oaie, rapână, 
Şade 'm cur şi dapână, 
Și se r6gă rugului 

„Ni se 'nchină cucului: 
5 — Cuculeţ, măria ta, 

Venii pân” la dumneata, 
Să-mi dai. ăl cal porumbac, 
Să mE duc pân” la Novac, 
Cam audit a 

"10 Ca făcut 
„Trei feţi, 

Logofeţi. 
Unul a murit 
Ş'unul a pierit; 

15 Unu 'n munte s'a suit, 
Muntele s'a şurupat, 

" Apele s'a turburat, 
Peste-un gros, 
Furnigos, 

20 Țişti un Yepure focos. 

ME dusei la musc'a mare; 
Musc'a mare -tretera, - 
Cu fetiţa lîngă ea, - 
Cu fetița cu-chitie 

25 De spanghie, 
Cu pană de ctocârlie. 
— Dă-mi, fetiță, cheile. 
— Nu-s la mine, 
Vai de mine; 

30 Sint la Badea 'n; Bucureşti, 
Sus pe curţile domneşti. 
„ME dusei la Alburuş. 
Alburuş, ceră-ceră S'aprindea, .! 
Raiul se deşchidea ; 

35 Cruce ?n casă, 
“Cruce 'n masă, 
Dumnedeii cu noi la masă.. - 
lomete, , | 
Infiorete, 

40 Dumnedei să ne terte. 

  

2 

“OAIE; OAIE RAPANA - 
(VARIANTA) - 

  

Culsa de Chr. N. Țapu din Baărbatescl-_ Vâlcea, 
Oaie, oaie: rapână 
Şade n cur și dapână, 
Şi se r6gă rugului, 
Şi se-"'nchină cucului. 
— Cucule, măria ta, 

5 Venit pân' la dumneata, 
Să-mi daf ăl cal porumbac 
Să mă duc pân” la Novac, 
Cam audit c'a făcut 
Dol feţi 

10 Logofeţi. . 
Unu 'n munte s'a. suit, 
Muntele s'a surupat 
Peste.un fepure bălţat. 
De gonit cine-l gonta ? 

15 Vătaful Țiganilor, 
Mortea coţofenelor, 
Să-l ajungă - 
Să-l străpungă | 

19 Să-i verse maţele *n pungă. 
———
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OAIE, OAIE, RAPANA 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu din Horez-—Vâlcea. ME 
A se confrunta varianta prescurtată „No. 383 pag. 372 din colecţia d-lui Bibicescu. 

Oaie, oa'e, rapână, 
Şade ?n cur şi dapână, 
Şi se râgă rugului 

„Ni se 'nchină cucului: 
5 — Cuculeţ, măria ta, 

Venii pân” la dumneata, 
Să-mi dat. ăl 'cal porumbac, 
Să mă duc pân” la Novac, 
Cam audit n 

"10 C'a făcut 
- Trel feţi, 

Logofeţi. 
Unul a murit 
Ş'unul a pierit; 

15 Unu 'n munte s'a suit, 
Muntele s'a şurupat, 

* Apele s'aii turburat, 
Peste-un gros, 
Furnigos, . 

20 Țişti un Yepure flocos. 

ME dusei la musc'a mare; 
Musc'a mare -trelera, : 
Cu fetiţa lîngă ea, - 
Cu fetița cu chitie 

25 De spanghie, 
Cu pană de clocârlie. 
— Dă-mi, fetiţă, cheile. 
— Nu-s la mine, 
Vai de mine; 

30 Sînt la Badea 'n- Bucureşti, 
Sus pe curţile domneşti. 
M& dusei la Alburuş. 
Alburuş, ceră-ceră S'aprindea, 
Ralul se deșchidea ; 

35 Cruce 'n casă, 
Cruce 'n masă, 
Dumnedeii cu noi la masă. - 
lomete, , 
Inflorete, 

40 Dumnedei să ne terte, 

  

"OAIE, OAIE RAPANA 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. Țapu din Baărbătesci—Vâlcea, 
Qate, oate' rapână 
Șade?n cur şi dapână, 
Şi se r6gă rugului, 
Şi se-"'nchină cucului, 
— Cucule, măria ta, 

5 Venii pân” la dumneata, 
Să-mi dai ăl cal porumbac 
Să mă duc pân! la Novac, 
Cam audit c'a făcut : 
Dot feţi 

IO Logofeţi. . | 
Unu 'n munte s'a. suit, 
Muntele s'a surupat 
Peste-un tepure bălţat. 
De gonit cine-l gonta ? 

15 Vătaful Țiganilor, 
Moârtea coţofenelor, 
Să-l ajungă 
Să-l străpungă - | 

19 Să-i verse maţele *n pungă. 
———— 

y
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„OAIE,: OAIE RAPANA 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Ilie Constantinescu din Dioşti—Romanaţi, 

Oaie, Gie rapănă, | Cam audit c'a făcut, 
Şade 'n cur şi dapănă Trei feţi 

„Şi se r6gă rugului - Io Logofeţi. 
Şi se nchină “cucului : Unul a murit, 
— Cucule, măria ta, “ Unul a pferit ; 

5 Venii pân” la dumneata Altu 'n munte s'a suit, 
Să-mi dai ăl cal porumbac Muntele s'a usurpat, 
Să me€ duc pân” la Novac, 15 Apele s'au turburat. 

OAIE OAIE RAPANA | 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. Țapu din Dragânese—Olt. 

Oaie, re rapănă, - “Tiri, tiri tangarana, 
Şade jos şi dapănă. - - Incălicai pă pistrici6ra,; 
Şi se râgă rogului” 15 ME dusei la musca mare; 
Şi se- "nchină Cucului. . . Musca mare treiera 

5 — Cucule, măria-ta, E -  Sl-a mat mică vântura, 

DăX'mi un cal porumbac . . Păduchele premetea, 

Să mă duc la soru-mea; Puricele măsura. | 

Cam audit ca făcut 20 — Eşi, Voichiţă la portiţă. 
"Că te chiamă Talion, 
Talion fecior de domn, 
Cu tichie de frânghie, 

24 Cu pană de ciocârlie. 

Trei feţi logofeţi. 
_1o Unu a murit; 

Unu a plerit, 
Unu ?n munte s'a suit, 

33
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FOAIE VERDE DE-UN SUSAI 

+ Cules de Chr. N. Țapu de la Polovraci—Gorj. 

Fâie verde de-un susai, 
Sus, bădiţă, sus, 
Vineri în peţit plecăi, 
Sus, bădiţă, sus; 

5 Sâmbătă că-mi aşedai, | 
Sus, bădiţă, sus; 

" Duminecă “mE'nsural, 
Sus, bădiţă, sus, . 
Luni cu caprele plecai, 

10 Sus, bădiţă, sus. 
Dar de merinde ce-mi luai ? 
Sus, bădiță, sus; 
Un codricel de mălai,. 
Sus, bădiţă, sus. 

15 Ş'apucat pe drum la vale, 

Sus, bădiţă, sus; 
ME ?ntîlnit cun lup în cale, 
Sus, bădiţă, sus. 
— Bună diua, lupule, 

-20 Sus, bădiţă, sus.! 
— Mulţumesc, voinicule, 
Sus, bădiţă, sus. 
— Da ce-al făcut caprele? 
Sus, bădiţă, sus. 

25 —Căpăţâni fântânile, 
Sus, bădiţă, sus; 
Mai pe deal, mai după deal, 
Sus, bădiţă, sus, 

„Mai ie câte-un şodolan, - 
30 Sus, bădiţă susl 

VENI TIMPUL SA ME':NSOR. 
(VARIANTA) 

  

„Culesă de Ilie Constantinescu din Dioşti—Romanaţi. 

Veni timpul să mă 'nsor, 
Sus, Mariţo, sus. 
Sâmbătă mi-o aşedai, - 
Sus, Mariţo, sus; 

5: Duminecă mă 'nsurat, 
Sus, Mariţo, sus. 
Luni cu caprele plecat, 
Sus, Mariţo, sus, 

„Le păscul, le săturai, 
IO Sus, Mariţo, sus. 

ME culcat şi adormil, 
Sus, Mariţo, sus, 
Şi caprele le pierdui. 
Sus, Mariţo, sus. . 

15 Frunză verde salbă mâle! 
Sus, Mariţo, sus, 
Ş'apucai pe drum la vale, 
Sus, Mariţo, sus. 

M& ?ntilnii c'un lup în cale, 
-20 Sus, Mariţo,: sus. 

— Bună diua, lupule, 
Sus, Mariţo, sus, 
— Mulţumesc, voinicule. 
Sus, Mariţo, sus. | 

25 N'ai vEdut caprele mele ? 
- Sus, Mariţo, sus, 
— Le'am vădut 
Sus, Mariţo, sus, 

"Şi le-am păscut, 
'30 Sus, Mariţo, sus, 

La ogaşe, | 
“Sus, Mario, sus, 
Carne grasă, 
Sus, Mariţo,. sus, 

__35 La fântână la Stroteşti, 
Numai carne de berbeci!
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_ FACUL FOCUL PE UN COJOC 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. Țapu din Pesteanu de sus—Gorj.. 

Făcul focul pe-un cojoc, 10 — Mulţumesc, voinicule. 
„ME culca pe lângă foc. — VeEdut-at oile mele ? 

" M& sculat mai peste -n6pte, __— Le-am vădut 
M& uitai în târlidră, Şi le-am păscut; 

5 Nu v&dui nici-o miră. - Pe la fântâni 
Luai s&curea la spinare, | 15 Căpăţâni, 
Ş'apucat pe drum la vale,. . La zăvâle 
M& ?ntâlnil cun lup în cale. | Costiş6re ! 

„— Bună diua, lupule. 

FACUI FOCUL SUB COVERCA 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. Țapu din Vâlcea-cu-apă—Gorj. 

Făcui focul sub covercă,: — Le-am vădut 
- ME culca pe lângă foc, Şi le-am păscut; 
Mbacoperii c'un cojoc.- ” Şi le-am dat pâine cu sare, 
ME sculat peste noptiţă, 15 Pe răzore , 

5 ME uitai în târluliţă, . . Maţe g6le ; 
Nu vă&dul nici-o oiță. - Pe vâlcele. 
Mf-apucai pe drum la vale, Platagele ; 

ME ?ntâlnii cun lup în cale. : Pe vâlcane. 
— Bună diua, lupule, | 20 Şodolane, 

10 — Mulţumesc, voinicule. - Pe la fântâni 
„.— N'af vădut oile mele ? “ Căpăţâni |
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D'UNDE. VII, MA NUȚULE? 
  

"Cules de Chr. N. Tapu, din Roșiorii-de-Vede, 
A se vedea o mică variantă No. VI pag. 193 din colecţia d-lui G. Dem. Teodorescu. 

— D'unde vii, mă Nuţule ? Pân' la deal _ 
— De la pâriă repede. . Pân'la pomii lui Drăgan. 
— Ce-ai vădut, mă Nuţule ? Florică, nu cădea, 
— Doi pul de scripete, „.. Nu'e nean-tăiă să te ta, 5 — Cum făceai, mă Nuţule ? - 15 Şi e dus la Dobrogea, - : 
— Chiţai, Să ia bani cu secera, 
Chiţa! o „Să plătescă dajdia, — 
Baniţa, : aa Dajdia *mpă&ratului N Dă-i cu stremuraliţa, Drumu Ţarigradului | --- 

10 De la vale 

| CANTECUL CUCULUI 
„. Acest cântec îl recitâza copiii când aud pentru prima Gră primă-vara, cucul cântând. 

Cules de Chr. N. Țapu, din Roșiorii-de-V ede. 

Cucule, măria ta,  .— “Unu 'n munte s'a suit, Venii pân' la dumneta „10 Muntele s'a sudumit.. Să'mi da! un cal porumbac ME dusei la musca: mare, Să m& duc pân” la Novac; Musca. mare treiera 5 C'am audit, | , Şi a mai mică vântura, Fi-mea a făcut a Cu pana de ciocârlie, Dour feţi, 15 Hi, Mariey hil, Logofeţi. A - Ei
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CANTECUL BERZEI 
  

- Acest cântec îl rostesc copiii primă-vara, când încep să vină berzele. 
“Cules de Chr. N. Țapu din Roşiorii-de-Vede. 

— Barză, barză 5 — O căpuşă. 
“Ce-ai încioc? - | — Vino la noi după uşă. 
— Un boboc. . | Dar în ghiare ? 
— Dar în gură? . u "— Râschitere, 

e 

JOCUL D'A PITULATA - 

  

Audit de Chr. N, Tapu “din gura domnişârei Elisabeta Racelescu, Corabia-Romanaşi. 

Opi sena, sena-di, 
Chistin boli na costi, 

„ Tangăr, mangăr na cartof, 
Tu avto belenger buf. 

5 Cioc, boc 
„Treci la loc! 

JOCUL D'A PITULATA 
(VARIANTA) 

  

— Culesa de Chr, N. “apa de la elevul Florian Racelescu, din Corabia-Romanaţi, 

Ada, bala, “ Cu căruța. Radului, 
Portocala, 10 Cu. cait *mpăratuluy, 
Eşi bădiţă | | Cu biciă -cumnatului, 

-La portiță, 
"5 Că te-aşteptă Talion, 
_Talion, fecior de Domn, 
Cu chitie de frânghie, 
Cu pana de ciocârlie, 

In mijlocul satului. 
Clanţ, banţ, 
Dorobanţ, 

15 Cioc, boc, 
Treci la loc!
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JOCUL D'A PITULATA 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Elena Pretorian, Costeşti— Vâlcea, 

Una, | Mârli, 
Două, o , „_.. Roto, 
Trema, "Goto, 

Pana, __“ “Ţava cioc! 
5 Gârli a 

- (VARIANTA) 

Culesa de Chr. N. Țapu de la Elena Pretorian, Costeşti—Vâlcea, 

Unilichi, - 5-Ghelnica, Şindilichi - Melnica, Şi decana | i Oprica, clanţ! rocana, | | 

(VARIANTA) 

Culesă de Chr. N. Țapu de la Elena Pretorian, Costeşti— Vâlcea. . 
3 

Enti e 5 Rapiti, 
Tenti, - Papiti, - Turc, . NE Nod! 
Cazac ; -
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 PLUGUŞORUL 
  

Cules de Chr. N. Țapu din Com. Runcurelu—Mehedi. 
„Vedi varianta <Pluguleţul şi Pluguşorul din Colect, d-lor G. Dem. Teodoreccu şi Vasile Alexandri. - 

Hei se sculară Domnu Dum- 
| [nealui 

Intr'o sfintă. Joi, 
„Cu plugu cu doi-spre-ce boi, . 

Să are văile, 
5 Să are Joile; - 

Sub brazda nâgră 
" Grâti de vară 
Să răsară. 
Se duse Domnu Dumnealui 

-10 Intr'o sfintă Joi i 
- Pe la grât. i 

De departe verde % se părea, 
De aprâpe copt 'ise părea, 
Spicu cât vrabia. | 

15 Aşa se pune Domnu Dum- 
! [nealui 

Intro Joi: | 
In vilegu vântului 

, Cu o mână secera, 
20:Cu o mână snop făcea. 

.Şi aduse cai - 
Cu picidrele tretera, . 
Cu câdele vântura, 
“Cu urechile în 'sac băga. 

25 Aşa se duse Domnu Dum- 
a au [nealui 

j 

* Intro sfintă Jot -. 
La terg la Modrogani, 
Să cumpere nouă juncani, 

De câte nouă ani. 
Şi încărcară carele de povară 
Şi le porniră pe -subt pămînt 

. E [la m6ră, 
30 La morăriţa de supt pămînt, 

Unde macină mat curând. 
Morăriţa de groaza ce vădu 
Puse .c6da pe spinare, 

„ S'apucă pe scoc la vale. 
35 Moraru hoţ şi priceput, 

Băgă mâna ?'n pozunar, : 
Scâte trei tărâţe late, - 
De când cu f6metea uitate. 
“Făcură hârcloc boc, 

40 Hart, morişcă, Yar la loc, 
Măcinară şi încărcară, 
Carele de povară. 
Şi-a dis morarul: | 
— Hi,. băieţi, mânați, 

45: Pe lângă bot v'alăturaţi | 
—Noi, tot am ma! -mâna, 
Dar ni s'a 'nţepenit caru 
Intr'o rădăcină de lăptucă, 
Nu pot boil să-l mai ducă. 

5o —Hi, băleţi, mânaţi 
Şi pe lângă bor.v'alăturaţi | 

„—NoI, tot am ma!- mâna, 
Dar ni s'a 'nţepenit caru 

-Intr'o rădăcină de hrean, 
„55 Şi nea stat boul prian,
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PLUGUŞORUL 
  

Cules de Chr. N. Țapu de la I6n Michat, din Bucureşti. 

— Ho, ho; copiişi fraţi, 
- la mai staţi şi ma! îndemnați, 

Pe lângă boi v'alăturaţi, 
Cu cercei, | 

5 Cu clopoţei,. 
la mai trageţi, măi flăcăi! 
— Tot de bine, măt stăpâne 
Cha venit sera lut Sfint Vasile. 
Pune spate la perete -- 

IO Şi urechia la ferestră 
Și ascultă și minciuna n6stră:: 
lar Țuni gasdă să sculară 
Intr'o Joi de dimincţă, 
-P'un cal graur,  - 

15 Cu şaua d'aur 
Şi plecă la mărul rotat, 
Unde e: frumos de arat. 

" Brazdă negră a revărsat 
Grâti de vară a semănat. 

20 Grâti arnăut, 
“Ce-a dat Domnul s'a făcut. 
Veni la lună, la s&ptemână, 
Să vadă grâu dacă-i copt. 

„ȘIl v&du în spic cât vrabia, 
25 Şi'n pa! ca trestia. 
„Se duse la obor, | 

Şi luă nouă oca de fier 
_Și nouă de: oţel 

Şi facu nouă secerele, 
30 Cu dinţii de chiparele 

Şi dete pe la nepoți, pe la 
[nepoţel e 

Să secere grâi cu ele. 
Se puse din stisul vântului; 
Cu drepta trăgea, - : 

35 Cu stânga polog făcea; 
„Din polog snop, 
-Clăile 
Ca otopăile. 
Făcu un stog mare minunat, 

40 De toţi boferii lăudat, 
Se duse la obor şi luă dor 
Negri! ca corbii, [junci 
Iuţi ca focu. 

__ Gu picerile trefera 
-45 Cu urechile ?n sac băga, 

„Nici lopată nu trebuia, 
Cu dinţii înţepuşa, 
Nici aţă nu trebuia. . 
Incărcară nouă cară mocănești 

50 Şi nou& moldoveneşti 
Şi plecă la moră la lerbăneşti. 
Dar .m6ra cum v&du 
O luă pe lunca mare. 
Lunca mare 

55 Frundă n'are, 
Lunca mică - 
Frunda-! chică. 

- Ptru, ptru, ptru, morişca mea, 
Pen& pusei mâna pe ea; . 

„60 Ii dădu! una la şale 
Şi o aşedai la măseale. 
“Băgarăm grâu în coş 

„Şi aşteptarăm să curgă făină 
"Şi nu curse făină; | 

65 Curse aur şi mărgăritar | 
- Pentru casele dumnâvâstră, 

„ [boieri mari. 
Dă-ne, dă-ne, că n'o să ne dai 

Ş [Oltu cu totu 
Şi o să ne daf d'un gălbior, 

+ Să facem d'un boldişor, 
70 Să 'mboldim boii la curişor, 

Să mergă mat tărişor, 
C'a 'nţepenit plugu într'o ră- 

Ie „__[dăcină de lăptucă . 
Nu'l.maY. pâte boii să'l ducă. 
Tot am mai sta şi am mat dice, 

75 Dar nu sintem dup'aict, după 
| [colea, 

Ci sintem de la moră de la 
| [ Mustafa, 

„„-. Unde n'ată ş6recit ce mânca! 
Pentru o frămăturică 
Şepte-deci se trag de chică ; 

80 Pentru o strachină de lapte 
Dou&-deci se bat în spate. 
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IN CELE CASE LUMINOSE 
  

Cules de I6a Ionescu de la Ilie Bâldan, în etate de 80 ant, comuna Bogaţi — Dâmboviţa. 

In cele case luminose, 
Greii, d&ii, dorme, grei boterii. 
Trei porumbei că'mi sburară, 
Sus, mai sus că se'nălţară, 

5 Cu nori d'albi s'amestecară, 
Jos, mai jos că se lăsară, 
Jos, mai jos pă prundu mării. 
Luară apşoră ?n gurişoră 

Pietricele ?n degiţele, | 
IO Şi "mi săltară de'mi sburară, 

Sus, mai sus că se 'nălţară. 
Pe zebrele de ferâstră, 
Și'mi cântară 'ngrângonară, 
Cu apşâră "'nriurară, 

„15. Boleri mari că "mi deşteptară, 

D'ACILEA N VADU BRAILII 
  

Cules de I6n Ionescu de la Ilie Bâldan, din com. Bogaţi—Dâmboviţa. 

D'acilea 'n vadu Brăilii . 
- Sade Jon f&t-frumos, 
P'un căluşel bididiă, 
Şade 'n apă 

5 Până n sapă 
Şi "n noroi până 'n genuche 
Şi el să certă cu Turcii, 
Şi cu Turcii şi cu Frâncii. 

" "Turcii să-i dea vadurili 
10 Şi Frâncii corabili. . 

.. Se certase şi le luase 
Şi trecuse daia parte... 
Daia parte *s Arvunaşii, 

- Arvunaşii 's Gmeni graşi. 
15 Şi ei robise trei dile 

In trei dile, trei pe nori, 
S'umplea numa de junet, 
Vin juneit şuerând,. 
Fete mari horă făcend. 

20 lar pe urmă cine'mi vine? 
„ D”o cucână smedişoră; | 

Nici nu rîde, nici nu jscă,. 
Ci plânge sama să'și facă. 
— Taci, cucână, nu mai plânge, 

25 Nu te duc r6bă să'mi fi, - 
_Ci te duc Dâmnă să'mi fi: 
D6mnă mie, curților, 
Stăpână argaţilor, 
Cumnăţică fraţilor, 

„30. Nor bună părinţilor |



524 COND i 

FLORILE D'ALBE DE MER 

- Acest colind se cântă: în nâptea de sf. I6n. * 

Cules de [6n Ionescu de la [lie Bâldan, com.: Bogaţi— Dâmboviţa. 

Cam din spate, cam din plept, 
Scris mi-e luna -cu lumina 
Şi s6rele cu căldura ; 

"15 Intr'amândoi umerei 
Scris în doi luceferef.. - 
In mâna stângă crucea duce 
Şin a dreptă busufoc, 
Crucea e a bătrânilor, 

20 Busuiocu-al fetelor, 
Şi meru-al juneilor. 

„— Florile dalbe de măr, 
Ia sculaţi voi cam domol 
Faceţi focu cam mat mare, 
Şi-aprindeţi d'o luminare 

5 Şi-o lipiţi pe la icâne. 
Nu v& vin cine vă pare, 
Şi vin jun! colindătort, 
Printr'Enşii şi Dumnedeii. 
Frumuşel mi-e 'mpodobit 

10: Cu vesmîntu mohorit. 
Şi my-e lung până ?n pămînt, 

  

ȘINTREBA ŞPNTREBA 

Cules de Chr. N. Ţapu de la I6n Popescu, funcţionar la Museul din Bucuresci, 

Şi "'ntrebă şintrebă a Şunde le 'nfigea Sfinţi p& Dumnedeiă, Sudor! îl trecea, Și 'ntrebă ast? trebă: „* SE rostogolia Und-s'a rătăcit, . 
5 Christos cel tubit? 
Domnul le dicea, 
Și-I bine cuviînta: 

:- — Dar, vol, sfinţi mărunți, 
Şi nepricepuţi, 

IO La ce ispitiţi? : 
Că voi.bine ştiţi 
Că l'a r&sticnit 
Şi Va chinuit, 
Sus la Rusalim, 

15 In casa lu Noim. 
Ş'unde că-i bătea 
Tot cue de fer, 
Ținte de oţel,: 
In față le bătea, 

20 În dos le ţintuta, 

“N pahar sprijina, 
25 Tot grâiă se făcea. 

Ş'unde-l *mbrăca 
Cu cămaşă verde, 
Verde de urdică 
RE&ă trup ît băşică. - 

30 Şi .când ll freca, - 
Sudori îl trecea, . 
S& rostogolia 
'N pahar sprijinia 
Tot mir se făcea. 

35 Ş'unde-că-i punea 
Cunună de spini 

„Verde mărăcini, 
Ş'unde i-o 'ndesa 

„ Sudori îl trecea, 
40 Să rostogola,
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N pahar sprijinita „45 Să se pomenescă, Tot vin să. făcea, Bolerii dumnea-vâstră, la-l, creştin, de-l bea! . “La mulţi ani! Bună vremea 'n casă 

  

IA SCULAȚI, SCULAŢI 

  

Cules-de I6n: Ionescu din gura bătrânului Ilie Bâldan, din Bogaţi—Dâmboviţa. 

— Ia sculaţi, sculaţi, Vouă vi se. pare, 
Voi, boteri bogaţi ; , Că vouă vă vine 
Şi voi v& uttaţi - Tot ciredi de vaci, 
In spre a gură de vale, Vacile strichind,- 

5 Spre sâre răsare. "25 Viţeii sbierând. 
Vouă vi se pare - Ia sculaţi, sculaţi, 
Că s6re răsare; | Vol boieri bogaţi, 
Nu sore r&sare, - Şi vol vă uitaţi, - 

„ Vouă vi se pare, In spre a gură de vale, 
10 Că vouă vă vine „30 În spre sâre răsare. 

Tot turme de oi, | Vou€ vi se pare 
Oi ocheşăle, :. Că sore răsare. 
Cu lâna cănită . Nu s6re răsare, 
Intraur poleită.. Vouă vi se pare, 

15 Ia, sculaţi, sculaţi, | 35 Ci vouă vă vine 
Voi, boieri bogaţi, . Tot turme de porci,— 
Şi vol vE uitaţi, a „Porcii poleiţi 
In spre a gură de vale, . Cu colții Yeşiţi 
In spre sre r&sare. Într'aur poleiţi | 

20 Nu s6re răsare; 

- “LEROI IN CEASTE CURȚI 
> 

Acest colind se cântă pe la-case în stra ajunului Sf. I6n Botezatorul. — - 

Cules de Chr. N. Tapu de la I6n Michal, din Bucuresci. 

Leroi în câste curți | Sus de! asvârleşte | 
Şi ?n ceste Domnii, | In palmă !1 sprijineşte 
La tulpini de meri, Şi se fericeşte. 

". Mese de boleri, Ferice de dânsul 
5 Danţ de negustori. | 15 Şi dat lui părinți, 

Danţul cin' mi-l trage? In ce ceas la născut, 
Ică, tin&r Ion pile d'a crescut; 
Cu papuci pe talpă arte ce-a avu 
Cu E *ntr'o parte. „De tatcă de maică, 

- 10 Tolag răsuceşte . 20 D'un bărbat frumos
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Mult mi-e cuvios. 
- Frumuşel mil pârtă 
Cămaşă de in: 
Cusută cu fir, 

25 Fir şi ibrişin, 
Guler baba fir. . 

- Sus la vârf de meri 
Mi-este un legănel. | 
Dar în legăn cine'mi şade 5 

30 Domna dumnealui, 
Cucona cutare, 
C6se închindiseşte. 
Trage câte-un fir, 
Rupe câte-un măr, 

35 Sus de'l asvârleşte, | 
Il palmă "1 sprijineşte . 
Şi se fericeşte, 
Ferice, ferice, 
Ferice de dânsa 

40 Şi de-ai ei părinţi, 
In ce ceas o aii născut, 

COLINDE 

Dile ce-ai crescut, 
Parte ce-a avut : 

„De taică, de maică, 
45 De-o dâmnă frumâsă, 

Mult mi-e cuvi6să. 
“ Frumuşel mi-o pârtă, 

- Rochie de cuhnie, 
„_- le ghiorghiolie, 
50 Ciorapt albişori, 

Pantofi negrişori, 
Pe. la toc cu flori; 
Mult mi-e jucători, 
Rar la dile mari 

55 Intre sărbători, 
In diua de Crăciun 
Şi-a de boboteză . 

" Când prioţi boteză, 
Lumea 'ncreştineză. 

„60 Lumea şi norodu 
Şi pre noi pre toți, 
La anul și la mulți ant! 

  

PRIN CEL CEL . 

"Cules de Chr. N. Țapu de ia I6n 
Prin cel cel, 
Prin cel nocet, 
Prin cel verde vişinel, 
Legănă-se 

5 Clstină-se, 
„ Lâgăn verde «de mătase, 

Dar în legăn cine'mi şade ? 
Ionica d'ochi-și negri. 
Şi nu'mi şade cum se şade; - 

10 Şi'mi câse şi'mi chindiseşte, 
La un guler şi-o batistă, 
Guleraşu, ma!chisii 
Batişci6ra frati-s&ă, 
Și nu'mi câse şi să'mi tacă 

“15 Şi'mi cântă d'un cântecel, 
Nu e cântec mojicese 
Și e cântec împărătesc. 
Imp&ratu e la vânat 
Şi p'aicea că ai dat, 

20 Şi pe tine te-a audit, 
După cântec te-a 'ndrăgit. 
— Fă, fetiţo, atâta bine 
De nu mal cânta ăst cânticel 
Că nu e cântec mojicesc, 

25 Ci e cântec împărătesc, 

Mihar, din Bucuresc, 

Imp&ratul trimitea 
Scrisori după scrisori, 

„Şi olac, după olac. 
Da ?n scrisre ce scria ? 

30 — Fă'mi, fetiţo, atâta bine, 
De nu mai cânta ăst cânticel 

— Eă nu cânt pentru *mpărat 
Și cânt d'al met focşor, 
Că's de mică, logodită, . 

35 Astă-di, mâtne, nunta 'mi pică. 
Dacă nu te 'ncredi pe mine, 
lacă colăcerii 'm! vine 
Şi mă ea din ceste curţi, 
De la fraţi de la părinţi, 

40 Şi mă trece peste munți, 
“La alţi fraţi, la alți părinți, 
La alţii necunoscuţi. . - 
Jelui-m'aş şi n'am cul. 
Jelui-m'aş munţilor, 

45 De dorul părinţilor; 
Jelui-m'aş bradilor, 
De dorul fraţilor ; 
Jelui-m'aş Aorilor, 
De dorul surorilor !
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LA TULPINA, L'AŞTI DOI MERI 
  

Cules de Chr, N. Papu « de la Dimitrie Popescu, funcționar, Bucuresci. 

La tulpină, Paşti dot. meri 
Leroloi, mărălot, - 
Este-un pat mare "'ncheiat, 
Cu scânduri dalbe de brad, 
Leroloi, măroloi, 
Cu busuioc presărat, 
Dar în pat ce mie aşternut ? 

” Leroloi, măroloi 

10 

15 

20 

D'o pilotă şi un cearceaf, 
Peste astea, peste tote - 
Leroloi, măroloi, 
Covor verde de mătase, 
Dar în pat cine mi-ş dârme? 
Leroloi, măroloi, 
Dârme (cutare) d'ochi- -şi negri, 
Cu a lui d'albă soţidră, 
Leroloi, măroloi, - 
La obrăjei rotunjră 
Şi cu d'albii coconaşi, 
Leroloi măroloi, 
Voioşi ca doi îngeraşi. 
Dar. (cutare) ce-mi diceară ? 
L.eroloi, măroloi,. ! 
Soţiorului strigară : 

25 —Scolă-te, frate, fir dormit, 
Leroloi mărolot, 
Că ne-a nins, ne-a viforit. 
Din pictoru patului, 
Leroloi, măroloi, 

30 Salt- un stol de porumbeţ. 
Să săltară şi sburară, - 
Leroloi, măroloi, 
Şi mai sus S'aridicară, 
Cu doi nori s'amestecară, 

. 35 Leroloi măroloi, 
-În fundul mări să lăsară, 
Leroloi, măroloi, 
Somnul nostru ne stricară, 
—Culcă-te, dragă; fil dormită, 

40 Leroloi, măroloi, 
Că n'a nins n'a 'viforit ; 
Flori de măr s'a scuturat, 

„Leroloi măroloi, 
Feţele n6stre a rumenat. 

45 Bună 'vremea la ferâstră, 
“Leroloi, mărolot, 
La botert la dumnevâstră, 
La anul şi la mulţi ani! 

IN DIUA DE SFINT VASILE 

In diua.de sfint Vasile, i 
Toţi boerii la curte'mi “vine, 
Numa Gheorghe, sfete Ghe: 
“Nu îmi vine, [orghe 
C'are-o Grecă ibovnică, 
In cale de nouă dile. 
—Nu mi-l credeţi, mari boeri, 
Cam gonit o ciutalină, 
Făr' de splină, - 

  

“ Cules de I&n Odor de la 1. Oprișan—Valeni de munte—Prahova. | 

„10 Din malu Solotrului, 
Până 'n mapa Oltului, 
Acol'a stat, 
Făr' de vad, 
La sabie sa 'nchinat, 

15 Frumos gâtu '“-am “tăiat; 
Pielea *'n târg la tăbăcari 
S'o fac zgardă la ogari |
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= 

DOAMNE ISUSE CHRISTOSE ' 

  

Cules de I6n Odor de la Dumitru Popescu, din Star-Chiojd-—Buzti, 
“Acest colind se cântă în sera de Sf. Vasile. 

D6mne, Isuse Christese, 
Tu ne eşti isvor, prea frumâse, 

„Că din ceriii te-ai pogorit, 
Din fecidra te-al născut, 

5 Cu Gmenii a! petrecut 
Trei-deci de ani pe pămint. 
Şi la ceriii că te-ai suit 
Şi prin iad te-ai abătut, 
Porţile iadului le-ai sfărimat, 

16 Şi pAdam Vai liberat. 
"Şi ceriul Pai împodobit, 

„In patru stâlpi de argint, 
Tot cu stele 
Mărunţele, 

15 Şi ?n mijlocul stelelor 
Duce luna, 
Cu lumina, 
Şi sorele 

__ Cu radele, 
20 Pe zăbrele 

n 

SS 

  

“Turturele, 
- Şintre ele-un porumbel, 
Fuse sfintu Ionel, 
Trimis de la Dumnedei, 

25 Să măsâre pămintu, 
Pămintu cu umbletu 
Şi ceriu cu cugetu. 

“ Dumnevostră, boieri mari, 
Aprindeţi o lumînare, 

30 Şi-o 'lipiţi între icâne, 
Trei icâne, i 
Trei cucâne. 
Cucânele să pregătiră 
D-un colac 

35 De grâiă curat, 
Pe faţa colacului, 
Jumătatea francului; 
Pe colacvadră de .vin, | 
Să fie luC hristos, Amin! 

4 

COLIND LA SFANTU VASILE: 

Cules de l6n Odor de la Gh, Cojocaru din Breza-de-jos— Prahova. Acest colind te cânta acum 100 de ani, 

"După vale din jos, 
Ine o herghelie dă cai, - _ 
Caii nechezând, 
“Mânjii jucând, 

5 Cu codiţa 'm baltă, 
In baltă răsucită 
Intr'aur poleită. 
PE urma lor cine 'mi ine ? 
Ine-un cârd de vaci, 

10 Vacili sberând, 

lţeluşii sărind, . 
„Cu codiţa ?n. baltă, 
In baltă răsucită, 
Intr'aur poleită. 

15 Pă urma lor maj ine,: 
Ine-un cârd dă oI ; 
Oili sberâna, 
Meluşeii jucând, 
Cu codiţa *n baltă, 

"20 În baltă răsucită,
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Intr'aur poleită. 
„Și ?n urma lor ine, 
Ine-un cârd d& capre: 

- Caprili sberând, 
25 ledişorii sărind, 

Cu codiţa 'n baltă, 
In baltă răsucită, 
Intraur poleită. 

VASILCA 

Și "n urma lor cin' mai ine ? 
30 Ine-un cârd de porci, 

Porcii grooind, 
Scrâfili sberânăd, 
Purceii sărind, 
Cu colţu ?n baltă, 

35 În baltă poleit, 
Intr'aur învălit | 

Cules de Chr. N. Ţapu, din Roşiorii-de-Vede —Teleorman, 

În sera ajunului Anului noii, s 
blă din casă 'n casă cu Vasilca. Es 
ciunului, pusă pe o tavă, împodobită e 

  

pre Sfintul Vasile, lăutarit țigani um- 
o căpăţină de porc din ajunul Cră- 

u parale, mărgele, spilci (un fel de ace cu gămălie mare colorată) şi îmbrobodită sati legată cu un bariş, de regulă 
verde sai castani. 

Ţiganii cântă din casă ?n casă cântecul de mai jos, în care se arată” 
tote peripeţiile bietei scrâfe. 

Colindul acesta este fârte vechii, după cum se constată din însuşi 
cuvintele lu. 

Lerui Domne. Lerui, după părerea d-lui Hasdeii este o prescurtare 
din cuvântul Aurel, Aurelian, Impărat Roman, care cuvânt îl găsim şi în. A 
sfîrşitul descântecelor, dă deochi, d. e. Să vă duceţi la fata lui Ler Împărat, 
că are mese întinse, cu făclii aprinse, etc. 

Stra este numele deului Indian, Sivas. . 
Intrebuinţarea âcestui cuvânt în acest colind se explică prin însuşi 

faptul că ţiganii fiind de origină indiană—la emigrarea lor din India, ati 
adus cu dEnşii între alte cuvinte sancrite şi numele deului Siva, Sivo. 

Colindul începe cu următârele versuri, culese de la lăutarul I&n 
Constantin Neblea din Roşiorii-de- Vede : 

Leruij Demne, Domn din Cer, 
Ce mi-e 'n Cer şi pepământ? 
Mi-este o dalbă mânăstire. 
Intre d'aibe mânăstiri, 

5 Mi-este jeţuri de argint. 
Intre jeţuri de argint, 
Sade bunul Dumnedei 
Şi cu maică Precista. 
Lângă maica Precesta, 

"10 Şade bătrânul Crăciun, 
Cu busuiocu ?n drâpta, 
Cu cructuliţa 'n stânga 

“Simi judecă pe Siva: 
Sivo, leo, 

15 Vasilco, leo, | 
Ce-ai băut şi ce-a! mâncat, 

De mi te-a! îngrăşat? 
—Sus la munte m'am suit 
Jir şi ghindă mi-am mâncat, 

20 De-acela m'am îngrăşiat, 
Mai la vale m'am coborit, 
Apă rece mt-am băut, 
Grădinile le-am isbit, 

„ Rumânii că m'aă vEdut, 
25 De pe mine s'a luat; 

Rumâni cu topârele, 
Ţiganii cu barosele. 
M'ajunseră, 
M& doboriră, 

30 Și cu pate mă pârliră, 
Şi carnea că mi-o *mpărţira: 
Luară Rumânii slănina 

34
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Şi ţiganii căpăţina. La cinstiți ca dumnea-vâstră, 
VEdură că se 'nşelară, 40 Şi mE puse p'astă masă, 

35 Frumuşel mE 'npodobriă, Ca pe noi să ne dăruiţi 
„Cu parale, cu mărgele, Cu aur şi cu argint, 

Cu frumose panglicele ; 43 La anul şi la mulţi ani! 
Şi mvaduse 'n câstă casă . | |



— 
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GHICITORI 
Cunest DE CuRISTEA N. ȚAruv DIN OLTENIA ŞI JUDETUL TELEORMAN 

Talvul. 

Burta mea pe burta ta, 
Lunga mea 'n gaura ta. 

- 

B..... 
„Cine. naşte fără suflet 

Şi more ţipând? 

Din Costeşei— Vâlcea. 

| Cântarul 

A se vedea varianta «Cântarul» pag. 58 
sqq., din Colecţia «Cimiliturile Române» 
a D-lui Artur Gorovei, 

Am 0 mâţă găgăuţă 
Şi de codă, hăp tăicuţă. 

Din Costeşci— Vâlcea. 

, Vidra-dipla 

Am o gâscă-ntrun gâtlej. 
„Din Costeşei— Vâlcea. 

Mora 

Vedi varianta <M6ra» pag. 230 sqq. 
Gorovei, op citat. , 

Turta ta pe turta mea 
Heleştei supt caru t&ii. 

Din Costeşel — Vâlcea. 

(VARIANTA) .. 

Pană împănată, 
“Pe apă lăsată. 

Din Costeşei — Valcea. 

Din. Roşiorii-de-Vede, - 

  

(VARIANTA) 

Se vaită Cocoratu 
Că i-a perit satu, 

Cul6să de I6n Odor, din Prahova. 

Lumânarea 

A se confrunta cu varianta «Lumina- 
rea>, pag. 207 sqq. din «Gimiliturile Ro- 
mâne> op cit. 

Mititeua, umple argeaua. 
Din Costeşci-—Valeea. 

Cosa 

Idem varianta «Cosa», pag. 111 sqq., 
- Artur Gorovei, op cit. 

.. Coţofană sdruncoviţă 
"PE unde merge, cale” şi face 
Prin copaci, 
Taci! taci |. 

Din Costeşei— Vâlcea. 

| (VARIANTA) 

Miş, miş 
Pin păiş, 
Cotcodaci 
Pin copaci. 

- Culâsă de I6n Odor, din jud. Buzăă. 

Popa când intră nâptea în 
biserică 

Vedi varianta «Popa», Gorovei, op cit. 
pag. 301 sqqg. 

Coţofană taură. 
Intră n6ptea ?n gaură. 

Din Roşiorit-de-Vede.
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* (VARIANTA) 

Coţofană faură 
Intră n6ptea 'n gaură. 

Culesă de I6n Odor, din Prahova. 

-Căciula 

Vedi varianta «Căciula»>, Gorovei, op 
cit. pag. 48—49, - 

 Reteveiă rotund | 
Bagă flocii afund. 

Din Roşiorii-de-Vede. 

- + Ghi&ţa 
A trimes dâmna de sus 
La cea de. jos 
Săi dea pândă făr'de rost 

Din Roşiorii- de-Vede. 

- Rima 

Veqi varianta «Rima», Gorovei, op cit, 
pag. 315'-sqq. 

“A trimes Dâmna: de 'sus 
La cea de jos - 
Să-i dea carne făr'de os 

-“Din Roşiorii-de-Vede. 

Rischitorul 

" Vedi varianta «Rischitoral»,: : Gorovei, 
op cit. pag. 315. , 

Ce stă ţepăn în ismene ? 
Din Roşiorii-de-Vede. 

Vinul În butie . 
e 

Veqi varianta «Vinul», Gorovei, op cit. 
pag. 394, 

Nebunul satului 
Intr'un cojoc de lemn. 
Ghici ce e? 

"a 

'Din -Roşiorii-de-Vede. 

” Căldarea şi târtele'er 

A se vedea varianta <Căldarea», Go- 
rovei, op cit. pag: 53— 54. 

Punte strâmbă, 
Vale- adâncă. 

”: Din Costeşci— Vâlcea. * 
N 

Şerpele 

= Vedi varianta «Ş6rpele», Gorovei, op 
cit. pag. 362 sqq. .. 

Resteii rece Dunărea o trece. 

Din Costeşci— Vâlcea, 

(VARIANTA) 

Resteii rece Marea Negră trece, 

Din. Roşiorii-de-Vede. 

Oala. la foc 

Vedi varianta, «Doniţa şi Căldarea», 
Gorovei, op cit. pag. 271 sqq. 

Cinci în brângi, | 
Negra 'n nainte. 

Din Roşiorii-de-Vede. 

Doniţa şi Căldarea 
Vedi varianta «Doniţa şi Căldarea», 

Gorovei, pag. 53 sqq. 

-Dobro, grâso, -und'te duci? 
Arso'n burtă, la ce mă 'ntrebt? 

“Din Roşiorii-de-Vede. 
= 

(VARIANTA) 

— Scurtă, gr6să, und'te duci? 
— Arsă'n cur-la ce măntrebi? 

Und' mă duc 
Tot.ţie ţi-aduc. 

Cul6să de In Odor, din jud. Prahova. 

Fumul: şi. Coşul - 

"-” Aise: vedea“varianta «Pumul | şi i Co. 
şul» —Gorovei—op. cit. pag. 161. 

Und'te duci, strâmbule ? 
Ce mă ntrebi,: găunosule ? . 

Din Costesci-— Vâlcea. 

Suvelniţa (suveica) 

A se vedea varianta «Suveica», Go- 
rovei, op. cit. "pag. 362 sad. 

O cută de pepene  - 
Trece „Printre -fire 'repede. 

i “Din Roşiorii- -de- Vede.
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Pulberea -în raza srelui 

Ghici ghicitorea mea: 
Am o funie de nisip. 

Din Costesci—Vâleca, 

Buricul omului 

A se confrunta varianta. «Buricul», 

Gorovei, op. cit. pag. 34. 

Ghici ghicitârea mea: 
La mijlocul câmpului 
Puţu şotingului. 

Din Costesci— Vâlcea. 

(VARIANTA) 

* Cuibul Ciotâcului, 
In mijlocul câmpului. - 

Cul6să dellie Constantinescu, din Dioşti— 
Romanați. 

Corabia sai luntrea 

„A se confrunta varianta «Corabia», 
Gorovei, op. cit. pag. 100 sqq. 

Raţa ?n baltă, 
Penele ?n pădure. 

i Din Costesci— Vâlcea. 

(VARIANTA) 

Fulgir ? n pădure 
Şi rața n gârlă. | 

Din R.-Vâlcea. 

Aria şi steajerul . 

„A se vedea varianta «Aria», Gorovei, 
pag. 12. A 

„Pe o tipsie spălată 7 
La mijloc o p.... sculată 

Din Costesci— Vâlcea, 

Citura cu țuturoiii 

. Am o fată de pandur 
Totă lumea o.pupă 'n c... 

Din Costesci— Vâlcea. 

Călcâile . 

A se vedea varianta «Gălcâiele», Go- 

rovei, op. cit. pag. 5l sad. 

Am doi cai, 
- Când îi duc. la fântână, 

Să uită acasă ; 
Când îi duc acasă, 
Să uită la fântână. 

Din Roşiorii- de-Vede. 

Oglinda 

A se confrunta - varianta «Oglinda», 

Gorovei, op. cit. pag. 255 sqq. 

Lipie pe lipie | 
Voie 'n varvarichie. : = 

Din Costesci— Vâlcea. 

Cârligul de fen 

A se vedea varianta «Cirligul de smuls 
paiele», din colecţia Gorovei, op. cit. 
pag. 62, 

Am un cal, care: mănâncă o şiră 
[de pate 

Şi el nu se satură. . . 

» Din Costesci— Vâlcea. 

Capul, fruntea, ochir, nasul, 
„- _ gura şi bărbia 

A se confrunta varianta «Capul, sprin- 
cenile», Gorovei, pag. 39. sqg. 

Am o clăiţă de fân, 
Lângă clăiță 
O poeniţă, - 

“Lângă poeniţă doi luceferei,. 
Lângă luceferei un cuib mucos, 
Lângă cuibul mucos 
O moră ferecată, 
Lângă mora ferecată 
Un genunchii de porc. 

Din Runcurelu — Mehedinți. 

“Uşa şi Vântul. 

Leica, țufudeica, 
Nea Stan “futerătorul, 

» Din Runcurelu— Mehedinţi: 

Păduchele 

A se confrunta varianta «Păduchele», 
Gorovei, op, cit. pag. 284. 

- 

În pădurea chiriacului 
Este cu'bu liliacului. 

Din Runcurelu — Mehedinți, 

7 

—_
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Uşa . ă 

Vedi varianta «Uşa», Gorovei, op. cit. 
pag..370. 

- Am o fată neagră, E 
Cine vine dă cu palma în ea 
Și ea plânge merei. . 

Din Costesci— Vâlcea. 

-Porcul şi Coțofana 

“A se vedea varianta «Coțofana pe 
pore», Gorovei, op. cit. pag. 110 sqq. 

Titiriscu priscu | Ia 
Pote să ducă pe titirisca prisca ?n 
Da titirisca, prisca 
Nu pâte să ducă 
Pe titiriscu, priscu în ciuş. 

Din Runcurelu— Mehedinţi. 

(VARIANTA) 

aţa maţa; şade.pe țățoii, miţoii, 
Da ţăţoiii miţoiti nu pote să şedă pe 

[ţaţa maţa. ă 
Cul6să de I6n Odor, din jud. Buztă. 

Opinca. 

Nuia duduiană, 
Incunjurai ţara cu ea 
R&mase un crâmpei . 
Făcui obor de „viței. 

Din Runcurelu — Mehedinţi. 

| Opinca 

_Am o casă desvălită, . 
Întâi o mărtăcesc, 
La urmă o *nvelesc, 

Din Dozesci— Văleea. 

S&mânța, vrejul, dovlecul 'sai | 
pepenele 

A se confrunta variânta «Semânța, 
vrejul>, Gorovei, op, cit. pag. 342. 

O bag lată, 
O scot funie 
Şi o iai ghem. 

Din Runcurelu — Mehedinţi. 

ciuş ; 

_Ce şede ?n cui 

Oia 

A se confrunta varianta «Qia», Goro- 
"vei, op. citat pag. 270. 

Am patru resteie 
Şi duc un car de fân. 

Din Runcurelu — Mehedinţi. 

- Briciul 

A se confrunta- varianta «Briciul», Go- 
rovei, op. citat pag. 31. 

Am un cal de fier 
Şi -paşte p'un deal de os. | 

“Din” Runcurelu — Mehedinţi. 

Pleva “de porumb şi de grâi 

Am o erghelie de cai, 
AY slabi săr gardul, 
Ai graşi stai pe loc, 

„Din Qostesci—Vâleea, 

Vătraiu când scârmi cărbunii - 

A se vedea varianta «Vătraiul», Goro- 
vei, op. cit. pag. 392—393. 

Am o erghelie de cai negrit 
Din care unu rescoleşte pe. toţi. 

Din Runcurelu — Mehedinţi- 
- 

Cununa: 

Şi n'are fund? | 
Din Runcurelu — Mehedinţi. 

Meliţa 

"A s6: confruntă varianta «Melița», Go- 
roci, op. citat pag. 225 sqq. 

Am o căţeluşă cluşă 
Alatră 'p'o vălceluşă. 

Din Costesci— Vâleea. 

Sufletul şi trupul 

A se vedea varianta «Sufletul», Goro- 
vei, op. cit. pag. 360—361. 

Am o porumbiţă şi-o lădiță, 
A sburat porumbiţa - 
A rămas lădiţa. 

Din Costesci— Vâlcea.
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Sprâncenele şi ochii 

(VARIANTA) 

Vedi varianta de mat sus, «Capul, 
fiuntea, ete.» pag. 35, 

Pe două deluşele 
Stai două săgeţele 
Subt două săgeţele 
Stati doui luceferei | 
Te vedi mere în ef. 
De vrei să ghiceşti 
Citeşte ?n ochii mei 
Şi vei vedea pe-at t&y. 

Din Runcurelu — Mehedinţi, .. , 

Sorele 
Khe6vo, poe 
K)zrrns Bplozo ufo. 

Incui, zăvoresc uşa, 
Iar hoţul îl găsesc înăuntru. 

Comunicată de d-l. Aristid Milan, Sa- 
marineanul — Macedonia, 

Cârligile de ciorap 
"Cinci sureriţe savină 
Şi vrinedră nu se ajung. 

Cinci surori se urmăresc 
Şi nici odată nu se 'ntâlnesc. 

Comunicată de d-l. Aristid Milan — 

Macedonia. 

Casa 

_A se vedea. varianta «Casa», 

op. cit. pag. 47 sqq. 

Gorovci, 

„Am o vacă cu ugerul în spinare. 
Din Runcurelu — Mehedinţi. 

Lubeniţa 

Am o fântână cu ghizdurile verzi 

Şi cu apa roşie. 
Din Runcurelu — Mehedinţi. 

„Cercelul 

A se confrunta varianta «Cercelul>, 

Gorovei, op. “cit, pag. 63 sqq: 

Incârligat, 
Imbârligat, 
In gaură de 
Fată mare băgat. 

- Dim Costescl-— Vâlcea. 
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Mora 

(VARIANTA) 

Vegi variantele de mai sus <Alora». 

Am o vacă, o mulg cu seara 

“Şi nu e şârpe. 

Şi-o 'mparţ cu țara, 

Din Costesci— Vâleca, 

Brânza 

M'a trimis Domnul de sus 
“La cel de jos 
Să'i aduc carne făr'de os. 

Din Costesci— Vâlcea. 

| Oul 

A se confrunta varianta «Oul», 
vei, op..cit. pag. 262 sqq. 

Goro- 

Ma trimes Domnul desus laăl 
- [de jos 

Să” aduc apă şi rachiti 
Tot într'un burii. 

Din Costesci— Vâlcea, 

Mierea 

Ce e dulce şi mai dulce 
Şi pe taler nu se tate. 

Din Costesci— Vâlcea, 

Melcul 

Are cârne şi nu e boi, 
Are şea şi nu e cal, 
Se sue 'n pom. 

Din Costesci— Vâlcea. 

Castravetele 

Il bagi tare şi uscat 
Il scoţi mâle şi udat 
Şi din cap apă”! curge, 

Din Costesci— Vâlcea. 

Dăsagii 

"A se confrunta varianta . «Desagii», 
Gorovei, op cit. pag. 130. 

Pe valea lui berbeluş 
Un curcan cu dou€ guşi. 

"Din Costesci— Vâlcea,
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Mălaii în țest 

Mama ridică pâlele . 
Şi tata W bagă molile 

Din Costesci—Vâleea. „ 

Plosca cu vin 

A se confrunta, varianta «Plosca», pag. 
294 sqq., Gorovei, op citat. 

Titilană 
lană, _ 
Gaură vicleană 
Cur cu meşteşug 
Şi la gură cu belciug. 

„Din Costesci— Vâleca. 

* (VARIANTA) 

Am o găină cucuiată, 
O ţii în cameră încuiată. 
O să mor să n'o desculi, 
Ii pui mâna pe cucui. 

Cul6să de I6n Odor, din jud. Buzăă. 

Mămăliga și Căldarea 

A se vedea varianta <Mămiăliga», Go- 
- Tovei, op cit. pag. 291. 

Am o vacă negră, 
Când se baligă, 
Toţi alergă, 

Din Costesci— Vâlcea. 

Cosciugul 

A se vedea varianta « Cosciugul», Go- 
royei, op cit. pag. 102 sqq. € Sdd 
Cine! face, nu'i trebue, o. 
Cine'l cumpără, nu'l doreşte 
Şi cul îi trebue, nu'l vede. 

Din Coctesci— Valcea. 

Testul . A 

Cât am trăit 
Pe foc m'am fript; 
După ce am murit, 
Pe drum m'a asvirlit 

Din Costesci— Vâlcea. 

GHICITORI 

Suveica 

(VARIANTA) 

Vedi variantele mai sus «<Suveica», 

De de-asupra ghicță | 
De desupt ghicţă 
La mijloc măcăne o rață. 

p Din Costesci— Vâlcea. 

* Lanţul 

A se vedea varianta «Lanţul», Goro- 
„vei, op cit. pag. 196—197. . 

Am un copilaş, | 
Când îl Ya în braţe, plânge, 
Când îl las jos, tace. 

- Din Costesci— Vâlcea. 

Mâna 

A se confornna varianta «Mâna», Go- 
'rovei, op cit. pag. 994. 

Am o greblă cu cinci-dinţi 
Pe di 'mi trebue de mii de ori. 

B Din Costesci— Vâlcea. 

| Umbra 

A se vedea varianta «Umbra», Goro- 
vei, op cit. pag. 337—399. .- | 

Ce şade pe apă şi nu se scufundă ? 
a Din Drăgăneşti—jud. Olt. 

“Boul 

A se confrunta varianta «Boul», Go- 
- rovei op cit. pag. 29 -sqq. 

Cât trăfeşte, 
Pământul negrește ; . 
Dacă mâre, 
JScă ?n horă. 

u Baa Din Drăgăneşti, —jud. Olt. 

Sulurile r&sboiului 

A se vedea varianta «Sulul resboiului» . 
Gorovei, op cit. pag. 361. 

Am două fete, 
Când una; se goleşte, 
Alta se premeneșşte | 

'Din -Drăgăneşti—jud. Olt.



“ Clopotul: 

"A se confrunta varianta «Clopotul», 
Gorovei, op cit. pag. 85 sqd. 

Intr'un copacii 'găunos 
Urlă un lup bătăios. 

Din Serbăneştii-de- “sus—jud. Olt. 

Birul 

A se confrunta varianta «Birul», Go- 
rovei, op cit. pag. 23. ” 

Ce e grei pe casă. 
Din Drăgăneşti— jud. Olt. 

Numele 

A se vedea varianta «Numele», Go- 
-_rovei, op cit. pag. 247 sqq. 

Ce şade pe mine 
Şi nul simţ: 

Din Drăgăneşti—jud. Olt. 

Mâna 

(VARIANTA) 

Vedi varianta de mai sus «Mâna». 

Am o grebluță 
Cu cinci dinţişori, 
Pe di 'mi trebue 
De o mie de ori. 

Din Şerbănescii- de-jos-—jud. Olt. 

Cuptoru cu pâine ..: 

A se confrunta varianta «Cuptorul», 
Gorovei, op citat pag. 122. 

- Veniră _rigile 
Şi mâncară mămăligile, 
lar doftoru rămase gol. 

Din Drăgăneşci—jud. Olt. 

Pepenele verde 

Am o baltă 
-Cu malurile verdi, 
Apa roşie 
ŞI peştii negrii. 

Din Drăgăneşci—jud. Olt. 
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Zorile, Cocoşii şi Omenii 

Munţii se revarsă 
Diblele cântă 
Viermii se mişcă. 

Din Şerbănescii-de-sus—jud. Olt. 

Cântarul 

(VARIANTA) 

Vedi varianta de mai sus. «Cântarul». 

Am o capră găgăuţă 
Cu ghiarele ca de miţă 
Face adesea din codiță 

„Na tăicuţă, na tăicuţă | 
Din Şerbănescii-de-jos— Olt. 

(VARIANTA) 

Am o găinuşă ciuşă - 
Cu minciunile 
In guşă, 
Cu dreptatea 
Pe spinare. 

Din Roşiorii-de-Vede' 

Spiţele roții | 

Am dece copilaşi, 
Dorm toți p'un căpătâi 
Şi nici unul nu e la margine. 

Din jud. Olt 

“Cuţitul și teaca lui 

leşi Angheluş 
Din lăcătuş 
Că te cheamă 
Cinci afară. 

Din Drăginescii— jud. Olt. 

Vântul 

Vedi varianta «Ventul», Gorovei, op 

cit, pag. 355, 

Intrun vârf de plop 
Alatră un câine orb.. 

Din Drăgănescl —jud. Olt, 

Barza 

Dobra "'naltă | 
„Şade "n portă 
Şi 'ngrădeşte 
Ovreteşte. 

Din jud. Olt.



540 GHICITORI 

| Verda „Ariciul - 

A se confrunta varianta «Curechiul», A se vedea varianta «Ariciul», Goro: 
Gorovei, op citat pag. 194 sqq. - vei, op citat pag. 17—18. - 

Am o fată sdrenţurosă, Este un unchiaş bătrân, 
„Şede cu Vodă la. masă. lese dintr'o vale mare - 

- Din R..Vâleea; Co mie. de cercuri în spinare. 
Din Şurupatele— Vâlcea. |.
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DESCANTECE DE DBOCHI 

- DESCANTEC DE DEOCHI 

Cules de Chr. N. Ţapu de la Păuna Dumitraşcu, din Pesteana-de-Sus—Gorj. 

Amin, amin, 
Descântecul 'meiă să fie deplin! 
Deochiul să fie - peste munte, 
Descântecul peste frunte. 

5 Cine a râmnit la (cutare), 
A plesnit. 
De-o fi deochiat de fată mare 
Să-i pice cosițele 
Să-i plesnâscă ţiţele ; 

10 De-o fi deochiat de votnic, 
Să-i plesnescă bâşele . 
Să” cure pisâţii ; 
De-o fi deochiat de pădure 

„Să se usuce; 
15 De-o fi deochiat de farbă, 

Iarba .să se pârlescă. 
De:o fi deochiat de ape, 
Să-i sece vadurile - 
Să-i r&mâte pletrile, 

20 De-o fi deochiat de vânt, 
Să se ducă ca un sfint. 
Iar (cutare) să remâie, 
Curat, luminat, 
Ca Maica Precista ce Pa lăsat, 

25 Leac şi de mâna mea 
Şi de la Maica Precista. 

Reţetă : Se descântă cu apă şi busuioc şi se dice la sfirşitul descân- 
tecului cuvintele : 

— Cum stă busulocul verde în grădină 
Şi fagurii plini de miere în stupină, 
Aşa să fie vesel şi sănătos (cutare), 

Ca un trandafir frumos l 

DESCANTEC DE DEOCHI 
(VARIANTA) . 

  

Cules de Chr. N. Țapu de la Dumitra Nicolae Vaduva, din Manastireni-Vâlcea. 

Fugi deochi 
Dintre ochi, 
Din frunte 
Dă-te peste munte(de la cutare). 

5 De-o fi deochiat de voinic, 

Să-y. crape b6şele, 
Să-i curgă pişatul.. 
Să-i cază chica, 
Să râqă toată lumea, 

Io Tâtă suflania,
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De-o fi deochiat de fomele, . | 20 De-o fi deochiat de fată mare 
Să i se umfle ţiţele, Să-i plesnescă ochii 
Să-i curgă laptele, - „ Să-I curgă urdorile 

„ ă-I moră copilul de f6me. Să-i cadă cosiţele, 
„15 Să-i cadă cosiţele' Să-i plesnescă ţiţele, 

Să rămână chelă, . „25 Să râdqă-tâtă lumea de ea. 
Să redă tâtă lumea, lar cutare să rămâte curat 
Totă mulţimea Şi luminat , 
Şi t6tă sufania. 28 Ca de Maica Precista dat. 
Reţetă : Se descântă cu ramură de salcie verde în apă, în care se sting 3 cărbuni—pentru cele 3 nume de deochetori ce se pomenesc în des- cântec. Cu apa descântată se stropeşte cel deochiat pe frunte şi gustă de „trei ori din ea. Restul de apă se aruncă pe parii de la gard sai pe un câine. 

DESCANTEC.DE DEOCHI 
(VARIANTA) . 

  

Cules de I6n Ionescu de la o babă din Cucuteni— Dâmboviţa. 

Picătura pică, - , De-o fi deochiat de fată mare, Piatra se despică, - [să-i cadă cosiţele Să plesnescă ochii cula deo- A Să" rămâie hârcele. 
” __ [cheat pe (cutare). „10 De-o fi deochiat de sere, „De-o fi deochiat de bărbat Să-i pieră radele; 

[să-i plesnâscă bâşele, De-o fi deochiat de vânt, 5 Să-i curgă maţele. Să-i plesnescă calul ; De-o fi deochiat de femeie să-i De-o. fi deochiat de apă, 
" Iplesnâscă ţiţele, - 15 Să-i sece vinele. . Să-i curgă laptele, să-i moră De la mine descântecul, [copilul de fome. 17 De la Dumnedei lecu. 

Reţeta : Se suflă de tre! ori în faţa obrazului şi se repetă * vorbele -de mai. sus. - 

  

DESCANTEC DE DEOCHI: 
(VARIANTA) 

p 

  

Cules de Chr. N. Papu de la Tudora "Nae Dobrică, din Roşiorii-de-Vede, ! | 
Cu sufletul am suflat, „+  Deochetele de Ia (cutare) să se „De deochete pe (cutare) Pam [r&spândească.  . a [scăpat, - „De o fi deochiat de sere Cu limba am descântat, - Sa-l piele radele, De deochete l!'am curățat. : 10 Să se mire mic şi mare 5 De o: fi deochiat (cutare) de - Cum s'a mirat de (cutare), [strigot De o fi deochiat de vint, | Ochi! să-i plesnească, Să stea în loc.
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Să se mire şi mic şi mare, 
15 Cum s'a mirat de (cutare) ; 

De o fi deochtat de fată mare 
Să-I cadă cosiţa, . 
Să-i crape peliţa, | 
Să-i cadă genele şi sprânce- 

| [nele, 
20 Să-i plesnescă ochii, pm 

Să rămâie Grbă, 
_Să se mire tâtă lumea 
Cum s'a mirat de (cutare); 
De o fi deochiat de fomete, - 

25 Să-i plesnescă ţiţele, - 
Să-i cure laptele, 
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Să-i mâră copilul de f6me. 
Păsărică albă în codă, 
Sări ici, sări colea, 

30 De colea ?n clinci: 
Clinciul a 'plesnit - 
Deochiatul. a fugit 
Şi (cutare) a remas curat lu- 
i (minat, 

Ca stcua din cer, 
35 Ca.roua din câmp; 

Ca pla Marcii-Precistir. 
Descântecul de la mine, 
Leacul de la Maica Precista, 

Reţeta: Se descântă cu fir pe busuioc, saă cu cracă de salcie în 
apă neîncepută.— Apa descântată se bea şi se stropeşte pe frunte cel 
deochiat şi se dice cuvintele : 

Stropii a sărit, 
„ Deochiatul de la (cutare) a fugit. 

Restul din apa descântată se. aruncă pe un câtne, saă pe par de 
gard. 

„DESCANTEC DE DEOCH 
(VARIANTA) 

  

Cules de Chr. N. Țapu de la Catrina I6na Scurtu, Urdaril-de-Sus— Gorj, 

Fugi deochetură, 
Fugi plesnitură,. 
Fugi isbitură, . 
Din creierii capului, 

5 Din gogşele ochilor, 
Din sgârciul nasului, - 
Din faţa obrazului. SE 
De o fi deochiat de fată mare, 
Să-i cocă ţiţele, . 

10 Să-i pice codele, 
Să rîidă lumea deea; 
De o fi deochiat de voinic, 
Să-i câcă bâşele, 
Să-i cure pişatul; 

15 De o fi deochiat de femele, 
Să-i plesnescă ţiţele, 

Reţetă : Se .descântă în apă cu 

Să-i curgă laptele, 
Să-i moră copilu! de f6me. 
Cine a rîmnit, | 

'20 A plesnit, | . 
"In munte sa suit. - 

Când s'o deociha muntele de 
(inalt; 

Şi drumul de lat, 
Atunci să se mai deâche (cu- 
Pe [tare), 

- 25 Atunci, nici atunci. 
Şi să remâte (cutare) curat lu- 

“ Îminat, 
„Ca argintul stricurat, * - 
Ca Maica Precista ce la lăsat. 

un fir de busuioc. 

35
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DESCANTEC DE DEOCHI 
(VARIANTA), 

  

Cules de 16n Odor de la Sandu Poteovaru, din Valeni— Prahova. 

- Să se compare acest descântec cu cel din colecţia d-lui G. Dem. Theodorescu, 
pag. 369, jos colâna I şi Il. ” - 

Se ia un.fus de tors şi se spune: 
Fugi d&ochi, | 10 DE unde af venit, 
Dintre ochi. | | D'acolo. să te duct; 
D&-i fi d&ochiat d& voinic, - Cu mâncătură, 

. Crape pişăţii; - Cu apucături de inimă, 
5 D&-i fi dă femee, Cu ceas răi. 

Să-ă crepe ţiţiii, - 15 Fugi, fugi, 
Să-i pâlngă pruncu de f6me! „Să te-ducl. 
Fugi dăochi, o . 
Dintre ochi. SR = Domne dă-le lecu, 

Şi ei descântecull 

DESCANTEC DE DEOCHI 

Cules de Chr. N. “Ţapu de la 1. Oprişanu din Vâleni—Prahova. ” 

Cum s'a potolit vântu | Din creerii capului, . 
Și pămîntu Din faţa obrazului, lu (cutare), 
Şi pl6ia din cer, Din sgârciu nasului, 
Focu din cuptor, 10 Dintr'o sută două dă 6se, 

5 Potolescă d&ochiti săgetat, Să s€ topsâscă totă dăochetura! 
Tempinat, 

Reţetă: Se Ia tre! cărbuni şi să pun în apă -neîncepută, . 
Dacă se intâmpla ca atunci cărbunii să se lase la fund, atunci omul 

e dtochiat. După ce. bolnavul bea de trei or! din apa descântată, se mai 
spală la cap, ochi, inimă, etc., şi apoi după ce scâte cărbunii, aruncă 
apa pe un câne, şi acesta dacă s& scutură, atunct e semn, că bolnavului 
îl trece ; dacă nu, nu-l trece. Cărbunii apof st aruncă în răspântii, semn, 
ca şi d&ochiul să fugă şi să să împrăștie, cum se împrăştie cărbunii.
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DESCANTEC DE DEOCHI 
(VARIANTA) 

  

Cules de I6n Ionescu de la Catâluţa N, Popescu din com. Bogaţi-—Dimboviţa. 

Păsărică albă, 20 De-o fi deochiat de fomete, 
Codalbă, [să-i crape fiţele - 
In sus sburaşi, i Să-i cure laptele, - 
In nori intraşi, BR Să-l mâră copilu de f6me. 

-5 Norii pe piatră pică 7 De-o fi deochiat de fată mare 
Şi piatra crăpă. „Să-i cadă păru, | 
Crăpa-t-ar ochii în cap cui a! 25 Să fie de risu fetilor; 

[d&ochiat pe (cutare). De-o fi deochat de flăcăi, 
Avusel o găinuşe ckuşe, Să-i cadă dinţii, 

- O smulsei, Să-i cure balele, 
10 O scursej, - | Să fie de risu băreţilor ; 

Nouă găletuşi de lapte umplu- . De-o fi deochiat de codru, 
[sei. , Să-i cadă frunda; 

ME dusei în târg şi strigai, „30 Dacă-o fi deochiat de pămînt 
Cine audi . Să-i ardă iarba; 
Şi surdi;  Dacă-o fi deochiat de vânt, 

15 Cine bău, i - Să-i cadă aripile. 
Crăpă. Șă rămâe (cutare) curat luminat: 

„ Crăpa-lar ochii ?n patru, 35 Ca. argintu stricurat, 
Cui a dăochiat pe (cutare)! Cum Maica: Precista Pa lăsat 

. De-o fi deochiat de om să-i : Şi naşiu-săi l'a botezat | 
crape boşele ; ; 

DESCANTEC DE DEOCHI | 
(VARIANTA) 

  

Cules de Chr. N. Papu. de la „Oprica G. Diaconu și I6na, Gheorghe Nicolae 
Purice din Bărbateşti— Vâlcea. 

Sa se compare acest descântec cu cel din colecţia d-lui G. Dem. Teodorescu 
pag. 370—371. - 

Păsărică albişră, „Deocheturile se făcură în nouă, . 
Sus sburaşi e De la (cutare) din creferii ca= 
„Cu nori! te-amestecaşi, Din bărerile inimi. . [pului, 
Jos platră picaşi. Fugi deochi . 

“5 Platra se făcu în două „10 Din patru ochi,
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Că eu te-ol sufla | 
Şi te-oi depărta”de la (cutare). 
De.-o fi'deochtat(cutare) de sore, 
Să-i piele radele, 3 
Să se mire şi mic şi mare, 
Cum s'a mirat de (cutare); 
Dacă-o fi deochiat de vânt, 
Să pete după pămint,. . 
Să-i cadă calul şi să m6ră, 
Să se mire şi mic şi mare, | 
Cum s'a mirat de (cutare) ; 
Dacă-o fi deochiat de voinic, 
Să r&mâie de nimic, . - 
Să-i plesnescă bâşele, 
Să-i cure pişatul, 
Să se mire tot satul, 

_Să se mire şi mic şi' mare, 

30 

35 

49 

Cum s'a.mirat de (cutare); 
De-o fi deochiat de flăcăi, : 
Să-i cadă chica 
Să r&ămâte de nimica, 
Să r&mâie chiel 
Să se mire şi mic şi mare, 
Cum s'a mirat de (cutare). 
Dacă-o fi deochiat de fomeie, 
Să-i crape ţițele, 4 
Să-i curgă laptele, 
"Să-i moră copilul de f6me, 
Să se mire şi mic şi mare, 
Cum s'a mirat de (cutare) ; 
De-o fi deochiat de fată mare, 
Să-i cadă cosița”. 

„Să-i piete pieliţa, 
45 Să se mire şi mic şi mare, 

Cum s'a mirat de (cutare). 
De-o fi deochiat de păsărele, 
Să-i cadă penele, o 
Să-i r&mâie tuleiele, 

so Să se mire şi mic şi mare, 
Cum.s'a mirat de (cutare) ; 
De-o fi deochiat de. gard, 
Să-i cadă proptelele, 
Să-i cure nuielele, 

55 Să se mire şi mic şi mare, 
Cum s'a mirat de (cutare) ; 
Fugi deochi, cu patru ochi. 
Doi 
Ca şi noi. 

6o Să treci ca vântul, 
„Că eşti grei ca pămîntul. 
Mic să stai, 
„Îndărăt să dal. 
Să te duci, 

"65 Unde cocoş nu cântă, 
Unde popă nu tâcă, 
Unde fete mari coda nu împle- 

| [teşte, - 
Unde casa nu se spoteşte. 
Şi pe cutare să'l părăseşti, 

70 Şi să'l laşi curat - 
Şi luminat, - 
Ca argintul strecurat, 
Ca din cer Maica Precista ce 

[Pa lăsat! 

"DESCANTEC DE DEOCHI 
- (VARIANTA) 

Cules de Chr. N. Țapu de la vrăjitârea Simina. din Gresia— Teleorman. 

Pas&rică galbenuşă, 
In nort crescuşi şi jos căduşi. 

* Platra plesnia 

Do fi din garduri, să-i cadă 

Şi strigâiele dela (cutare) eşia, 
D'o fi deochiat din vânt,. : 
Să-I piale răcelile, 
Să "i! se astupe găurele; 
Do fi din sâre, să-t cadă radele; 

> 

[proptelile ; 

Io D”o fi din bărbat, să-l crape 
ă [bşele, 

Să-i curgă pişatu, să rămâe 
| [de rîsul lumi, 
Cum a r&mas (cutare) ; 
D'o fi deochitat de muiere, 
Să-I crape ţiţele, 

15 Să-i curgă laptele, să-i moră 
(fiul, 

Să r&ămâre de risul lumii,
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Cum a rămas (cutare); 
De-o fi deochiat de fată mare, 
Să-i cadă cosiţele, 

20 Să-I crape călcâtele, 
Să r&mâie de ris ca (cutare). 
Eu de deochi am descântat, 
De deochi te-am curăţat; 
Semințele aă încolţit. 

25 La rădăcina merilor le-am în- 
| gropat. 
lar strig6ica cu strigoiul îi 

- [sorocesc 
La cel doi copaci minunaţi. 

. Acolo se 'ntâlnea strig6ica cu 
- [strigolu, 

“Muma pădurii cu pădarolu, 

30 Mamorniţa cu mamorniţolu. 
„ Muma pădurei o descântam, 
_În cârnele vacilor o trimeteam 
Pe (cutare) îl tămădulam, 
-Mamorniţa în cocinele porci- 

| [lor o băgam, 
35 Strigoica în lemne şi pietre o - 

[sorociam. 
Şi pe (cutare) îl lăsam curat, 

“(uminat, 
Ca stua din cer, | 
Ca roua din câmp, 
Ca argintul strecurat 

40 Ca de Maica Precista curat şi 
„Dumin at |! 

Reţetă: La copiit mici se descântă cu căiţa, în vin, în care se pune 
seminţe de măr, de păr, etc. La vite se descântă în apă şi i tărițe, pe care 
le dă spre mâncare. 

DESCAN TEC DE DEOCHI i 
(VARIANTA) | 

  

Cules de Ilie Constantinescu, Dioşti—Romanaţi. |, 

Păst&rică albă, 
Codalbă, 
Calcă ?n cer, 
Calcă 'n pămint ; 

5 Călcă ?n piatră 
Nestemată. 
De” fi deochiat de fată, 
Să-i crape ţiţele, 

10 Să” cure laptele; 
De'i fi de băiat, 
Să-i crape bâşele, 
Să"! cure pişatul, 
Să se mire satul, 

“15 Cum s'a mirat el de (cutare); 
De la deochtat. 

_DESCANTEC DE DEOCHI 

  

(VARIANTA) 

Cules de Ilie Constantinescu “din Dozeşti—Vâlcea. 

Păs&rică albă, 
Codalbă, 
Pică din ochii deochetorilor, 
Moroilor, 

5 Strigoilor, 

Pică ?n prateă 
Piatra crăpa 'n două- -spre-dece, 

"Şi se tămăduia 
Şi rămâne curat, 

10 Luminat,
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Ca aurul strecurat . 
Ca maica ce Pa lăsat. 
Maică sfintă, ne rugăm 
Şi ne'nchinăm, 

15 Să ne da! sănătate bună 
Şi inimă bună, 

Să păzeşti lecul de la tine 
Şi descântecul de la mine. 
Maica sfinta Marie 

20 Se dete jos din cer, 
Pe scară 
De ceră; 
Şi luă pe (cutare): 
Şi-l spălă 

25 Sil duse la rîul lui Iordan 
Şi-l spălă 
Şi-l curăţă 
De deochetorâica, 
De mor6ica, 

30 De muma pădurii, 
De grâznica lumii. 
—Tu strig6ico, 
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Tu morsico, 
Tu muma pădurii 

35 Fugi de la (cutare), 
Fugi, depărteză-te, 

- Că Matca sfintă ne: -audi ţipând 
Şi ne luară 
Şi ne duseră 

- 40 La rîul lui Iordan _ 
Şi ne curăţi 
Şi ne dărui 
“Cu săn&tate bună 
Şi cu inimă bună. 

45 Cum e busuiocu în grădină, 
Aşa (cutare) să fie 
Cât o fi, ” 

„Cât o trăi, | 
Dac'o fi deochiat de femeie 

50 Să" crape ţiţele, 
-- Să” cure laptele, - 

Să”! cadă cosiţele, . 
Să" crape pielea, 
Să" plesnescă fierea. 

DESCANTEC DE DEOCHI 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Ilie Constantinescu din Vladimir—Gorj. 

ME duse! pe o cale, 
Pe-o cărare ; 
ME ?ntilnii cu ăl soc mare, 
— Bună diua, soc mare, 

5— Mulţurnescu- “ți dumitale. 
-— N'ai vădut 

De când at şedut 
„Pe deochetâre cu deochetoroiu, 

Pe frigura cu frigurolul, 
10 Muma. pădurii cu pădurotul, 

Striga cu strigoiul, 
Bântul€la cu bântuitorotul 
Şi metricia cu metriciotul ? 
— N'am vădut, n'am audit. 

15 lar plecat pe-o 'cale, 
Pe-o cărare, 
ME dusei până la ăl păr mare. 
— Bună diua, păr mare. 
— Mulţumescu- ți dumitale. 

20 — N'ai vădut 
De când af şedut, 
Pe deochetârea cu deocheto- 

(roiul 

* 

- Frigura cu friguroiul, 
Muma pădurii” cu păduroiul, 

25 Striga cu strigoiul, : 
Bântuicla cu bântuitorotul 
Şi metricia cu metriciotul ? 
— N'am vădut, 
Nam audit.. 

30 Iar plecat pe o cale, 
Pe-o cărare, 
ME dusei pînă la ăl m&r mare. 
-— Bună diua, mer mare. 

a — Mulţumescu- “ți dumitale, 
35 — N'ai vădut. 

De când ar şezut- 
Pe deochetorea cu deocheto- 

(roiul. 
Frigura cu frigurolul, 
Muma pădurii c cu pădurotul, 

40 Striga cu strigorul, 
Bântuiela cu bântuitorotul 
Şi metricia cu metriciotul ? 
— Le-am v&dut, 
Şi le-am audit ; N
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45 Uite-le colo la &l păr mare. 
Ati tăiat un stânjen de lemne 
Şi-aii făcut un foc mare .- 
Şi-ati luat inima lui (cutare) 

" Şi-ati pus-o în frigare; - - 
5o Şi frig 

Şi mănâncă. 
Alergă, maică sfintă Mărie: 

De Ya inima lui (cutare) 
"- Din mâinile lor;  : 

55 Şi Ia-o din frigare 
Şi plămădeşte-o 
Cum se.plămăde trei ciuituri 

(de virfuri de vardă; 
Cum se plămăde trei ciupituri 

[din virfurile mugurilor. 
Ca mierea în stupină; 

6o Şi cum se plămădeşte aluatul 
de pâine, 

Aşa să se plămăde inima lui 
(cutare) 

De cum “se potole -. - 

Reţetă : Se repetă acest desentec de trei ori ; 

> 

Oile în staul, | 
Caprele 'n staul, 

__65 Porcii 'n cocină, 
Găinile în culcuş, 
Caii 'n grajd, 
Boii şi bivolii în bordele, 
Omul acasă, 

70 Pasările pe cuib, 
Aşa să se potole după inima 

[lui (cutare) 
Striga cu strigroiul, 
Moroaica cu morotul, 
Deochet6rea cu deochetorotul, 

75 Metricia cu metriciolul, 
Muma pădurii cu pădurotul, 
Frigura cu frigurotul. 
Aşa să se potole după inima lui 

(cutare). 
Amin, 
Amin! 
"Descântec de la mine, 
Lecul de la Maica Domnului. 

cel bolnav pune lingura 
la .brâii. Se face un amestec detrei ciupituri de “virfuri de vardă, trei “ciu- 
pituri de virfuri de muguri de salcie, miere şi aluat. Se amestecă acestea 
când se zice descântecul.: Din acest amestec se Ya de trei ori dimineţa, 
de trei ori la amiadi şi detret ori sera cu un surcel, aşa ca din aceste - 
luături să se isprăvescă amestecul. 

DESCANTEC DE DEOCHI 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. TȚapu, de la baba I6na Ion Firotin, din Barbâteşti—Vâlcea. 

15 De nouă- deci şi nou€ omeni 
[cu patru ochi. 

Cum piere spuma de mare . 
Şi roua de sore, 
Aşa să periţi vol, ueocheturilor, 

[după (cutare) . 
Şi să vă duceţi în lunci lungi 

20 Şi în văl adânci, 
De lume necălcate, 
De rouă nescuturate. 
Piei, deochi, mai tare 

"Ca spuma de mare, . 
25 După trupul lu (cutare) ; 

Jar pe (cutare) să'l lăsaţi 
Curat, luminat, 

_Ca Maica Sfinta Maria din cer 
[ce Pa daţ, 

Apucă (cutare) 
Pe cale, pe cărare; 
Se întâlni cu Maica Precista în 
(Cutare) se olecăla, [cale. 

5. Se văita şi plângea 
Maica Precista îl audi, 
Pe scară de aur „scobori, 

„La (cutare) că veni, 
“De mâna dreaptă 1 luă, 

10 În apă mare îl aruncă. 
Şi-l scutură de tote bâlele lui 
De nou&-deci şi nou€ de nea-: 

(muri de deochi, 
De nou&-deci şi: nouă de mo- 

[r6ice, 
De nouă- deci şi nouă de stri- 

i [goice,
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Curat, 
” 30 Mai curat 

Şi luminat, 

Ca argintul stricurat, . 
-33 Leac să aibă şi de diua de adi, 

Reţetă : Se descântă în apă cu salcie verde. Se stinge şi trei cărbuni 
- în apă descântată şi se dă bolnavului de o bea şi se udă cuea pe obraz. 

DESCANTEC DE DEOCHI 
(VARIANTA) 

  

Cules de Chr..N. Ţapu, de la Stana Lungoci-Oprişoru—Mehedinţi. 
" Să se compare acest descântec cu cel de deochiii, din colecţia d-lui S. FI. Marian, pag. I11 sq, 

Plecă (cutare) pe cale 
“Pe drumul 'ăl mare, - 
Se întâlni cu deochetârea în 

[cale 
Şi cu deochetorul. - 

5 Il zobiră, 
Îl trântiră, 
De spate îl luară 
Inima i-o mâncară, 
El se olecăi, 

10 Se văită, 
Maica Precista îl audi; 
Pe scară de argint din cer se 

[cobori. 
—Ce te olecăi ? Ce te vaeţi? 
— Plecat pe cale, : 

"15 Pe cărare, | 
ME întâlnii cu deochetârele 
ME trântiră, 
ME zobiră ; 
De spate m& luară 

20 Inima mi-o mâncară 
—Nu te văita, 
Nu te olecăi. . | 
Du-te la (cutare) descântătere, 

„Că e uşoară de mână, 
25 Şi cu lec din gură. 

Ea va descânta 
Cu mâna dreptă, 
Cu limba curată; 
De o fi deochiat din sore, 

30 Să-i sece radele, 
„Lecul să -l dea; 
De o fi deochiat din lună, 
Să-i piară lumina, 

„ Lecul să "-l dea ; 
35 De o fi deochţat din apă, 

3 

Să-i sece vinele, 
Lecul să "Y-l dea; 
De o fi deochiat din codru, 

- Să i se pălescă frunda 
"40 Leacul să '%-l dea; 

De o fi deochiat din câmp, 
Să i pălescă florile, 
Lecul'să %-1 dea; 
De 'o fi deoch'at de fată mare, 

45 Să-i cadă cosiţele,, 
L&cul să %-l dea; 
De o fi deochiat din femee, 
Să-i crape ţiţele, 
Să-i curgă laptele, 

50 Să-i moră copilul, | 
Lecul să %-l dea; : 
De o fi deochtăt de voinic, 
Să-i crape boşele, 

„ Să-Y curgă pişatul la vale, 
5 Lecul să i-l dea. 
Deochetorea de necaz cei fu 
Se sui în comarnic (la stână) 
Şi strigă la brânză roşie, 
ŞI-I plesniră ochii în patru 

60! Şi rămase (cutare) curat, 
Ca argintul strecurat, 
De Maica Precista lăsat. 
Cum a pierit spuma din. mare 
"Roua de ssre, 

65 Aşa să piară deocheturile 
Și isbiturile de la cutare. 
Cum se plămădeşte mierea în 
Pâinea în căpistere, [fagure, 
Salcia în baltă, 

70 Aşa să se plămădescă 
Carnea lui i 
Puterea luj (cutare) !
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„Reţetă : „Descântecul se face în apă neîncepută cu busuioc verde, sati 
în ou de găină neagră ouat Sâmbăta. 

Oul, “ast-fel descântat, se sparge şi cu albuşul se mânjeşte cel deo- 
chiat pe frunte, sati îl bea, 

  

DESCANTEC DE MOROIU 
  

Cules de Chr. N. Ţapu, de la Stanca Diaconescu, din comuna Sacelu— Gorj. 

Amin, Amin! 
Descântecul mei 
Şi al luf Dumnedeii 

Şi al Sfintei Marii. 
5 Leacsă-ifie! 

Plecă (cutare) 
Pe cale, pe cărare, 
Se întâlni cu un moroiii în cale 
Şi-l luă şi-l săltă 

10 Şi inima îl mâncă. 
- Şi 'ncepu a'l ţipa 
i a'l văicărea, 

u un glas mare până în cer, 
Cu lacrămile. până 'n pămint. 

15 Maica Precista îl audi 
Şi pe scară de argint se sco- 

[borî. 
— Ce ţi-e de ţipi şi te olecă: 

[ieşti (cutare) ? 
— Cum să nu ţip Maică Pre- 
Că pleca! pe cale,- [cistă ? 

„20 Plecai pe cărare, | 
Pe ăl drum mare, 
ME ntâlniă cu deochiu şi mo- 

[roiu în cale. 
Şi mă€ luară, 
ME săltară, | 

25 Inima” mi-o mâncară. 
— Unde sînt e!;? 
—EI sint într'un ostrov mare, -: 
Acolo beau şi mănânc: 
Maica Precista după ei tare 

[se lua 

30 i cu mătura "1: mătura, 
u sabia îl tăia 

In Marea Negră îl băga 
Şi-aducea (cutăruia, 
Putere la putere, 

35 Sânge la sânge, 
Şi pe deochiu. cu moroiii şi cu 

[strigoiu 
Şi cu rîmnitorul - 
Şi cu deochetorul. 
IX ducea în copitele cerbilor, 

40 In c6dele mărilor, 
In pădurea negră, 
Acolo să şedă, 
Unde cocoş nu cântă, 
Unde voinic cu securea nu 

i [ctopleşte 
45 Nici fată: mare cosiţa nu 'm- 

[pleţeşte. 
Leac din descântecul mei, 
Şi din Maica Precista 
Și din Dumnedei 

„Şi din Sfântu Christos. 
50 Leacul să-i fie de folos 

ŞI bâla să i-o a” 
5i sănătatea să I-o dea 

i să'l lase curat, - 
Luminat, . 

55 Ca argintul strecurat, 
Ca aurul suflat, 
Ca de Maica Precista dat. 

Observare : Când se de6che un copil, se dice că e deochiat de 6meni 
şi femei cu ochii verdi. Babele care descântă fată copilul în braţe şi pu- 
nând degetele pe templele copilului începe descântecul de mai sus. La 
începutul descântecului, baba face trei cruci şi dice: «Domne ajută-mi 
să dai lcul cutăruia». Descântecul de deochi se mat face şi în apă ne- 
începută cu busuioc verde, saii se descântă într” un că de găină ncgră, 
ouaț Sâmbăta şi se dice la sfârșit cuvințele ;.
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“Cum se plămădeşte oul în găină, 
Varda în grădină, 
Mierea în stupină, 
Aşa să se plămădiască inima cutăruia |! 

DESCANTEC DE MOROIU 
(VARIANTA) 

Cules de Chr. N.Țapu, de la Maria Niţa Udroiii, din Roşiorii-de-Vede— Teleorman. 

-. A plecat strigoiu cu strig6ica 
Şi moroiu cu mordica 
Şi deochetorul cu deochetârea. 

_De-oi fi deochiat de fată mare, 
5 Să-I cadă cosiţele, 

. Să ridă. de ea fetele ; . 
„De o fi deochiat de fomete, 
Să-i crape ţițele, - 
Să-i crape în patru, 

IO Patru să sară în ochif cui a 
" [deochyat pe (cutare); 

De o fi deochiat de om, 
Să-i crape bâşele, 
Boşele să se facă în patru, 
Patru să sară în ochil cul a 

[deochiat pe (cutare). 
15 Voi, deochetelor, | 

Eşiţi de la (cutare) din creieru 
[capului, 

Din sgârciul nasului, 

Din faţa obrazului. . . 
Şi să vă duceţi la fata lui Crai 

[Imperat, 
„20. Că wadastă cu mese atinse, 

Cu pahare pline, 
Să mâncaţi, să ospătaţi 
Şi pe cutare să!l iertaţi; 
Şi să'l lăsaţi curat, luminat, 

25 Ca roua din câmp, 
Ca stcua din cer, - 
Ca argintul cel curat, 
Ca diua ce Pa dat! 
Ling oiţele, căprițele, 

30 ledişori de frumuşori ; 
Eu ling pe (cutare) 
De deochete, 
De desmerdete.: 
Fugi, deochete, 

35 Că te ajunge vântul.turbat! 

„Reţetă : Se descântă la capul celui bolnav. La vite se descântă în 
- tărâţe de grâti şi de porumb; se mat descântă şi în aghiasmă. Şi se re- _ 

petă cuvintele : 

Aluatul in căpistere, 
Pâinea în cuptor, 

«Cum se plămădeşte mămăliga în căldare, 

Aşa să se plămădiască inima .cutăruia, 
„Ei ciocănesc, bocănesc, 
Inima cutăruia o plămădesc. 
—Ce ciocăneşti, bocăneşti ? 
—Inima cutăruia o plămădesc.» 

Se gustă din aghiasmă- şi apot se unge buricul copilului deochtat. 

DESCANTEC DE DEOCHI 
(VARIANTA) 

    

Cules de Chr. N, Ţapu, de la:baba Manea Matheii, din Roşiorit-de-Vede. - 
De o fi (cutare) deochiat de îraot 5 De leoi cu leică, 

strigoi, 
De strigoi. cu moroi, 
De Moro cu mordică, 
De strigoi cu strigoică, 

De ţăpol cu ţăpoică, 
- Să le plesnescă ochii 'n patru. 

Şi să se plămădiască inima (cu- 
[tăruia).
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Cum se plămădeşte mânzu în . - 
[iepă, 

„10 Viţelul în vacă, 
Puiul în oi, 
Pruna! n prun, 
Para *ri păr, 
Merul 'n mer, 

15 Zarzăra ?n zarzăr, 
- Mierea n stupină, 
Varda ?n grădină, 

Reţetă : 
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Aşa să se plămădiască inima 
[cutăruia). 

Şi cutare să remâte 
„20 Curat, luminat, 

Ca aurul suflat, 
Ca firul de grâi semănat, 
Ca Maica Precista ce Pa lăsat. 

„ Descântecul de la mine, : 
25 Lcul de la Maica Precista 

[să fie! 

Se descântă cu cracă verde de salcie în apă s: saui în aghiasmă. 
Apa descântată se bea de cel bolnav; restul se aruncă întrun par de 
gard sati pe un: câine, şi se dice. cuvintele: 

Cum spală 'plâia şi ninsârea parul, 
Aşa să se spele deochiul de.la (cutare). 
Când s'o mai deochia ăst par de gard, 
Atunci să se mai deoche (cutare). 

Dacă apa descântată se aruncă pe un câine, sai pe mâţă cuvintele 
se rostesc ast.fel: 

Când so mai deochia mâţa i ţa ş 
Câinele, 
Atunci să se mai deche (cutare), 
Atunci, nică atunci | 

'DESCANTEC DE DEOCHETE 
(VARIANTA) 

Cules de Chr. N. Tapu, de la Tinca 'Bâlan, din Costești— Vâlcea. 

"Cine Pa deochiat 
A crăpat; es 
Cine a râmnit 
A plesnit! 

5 Să "se deschele 
Deochetura, 
Strigoica, 
Mor6ica, 
Anglez6ica. 
— Nu-l fărâmaţi, 
Nu-l dătunaţi, 
Nu-i dați cu părieturi 
Cu măsele de oţel. 
Dar să vă duceţi 
In dutini, 
In văi, 

10 

15 

colo-văi; 
vârful munţilor, 
umbra brajilor, 

20 In copitele cailor, 
„In cârnele ciutelor. 
Trage-i deochetura 
Tu Mordica, 
Strig6ica, 

25 Anglez6ica ; 
Şi tu muma pădure! 
Nu-l spărisţi, 
Nu-l fârşiţi, nu-l prăpădiți. 
Ci să remâle (cutare) curat, 

"30 Luminat, 
Ca Maica Domnului ce Pa lăsat! 

| In 

In 
În
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DESCANTEC DE DEOCHI 

Cules de Chr. N. Țapu, de la Rada Nicolae Sovălgaii, din Valea cu apa—Gorj: 

Descântecul meii, 
Lecul de la Dumnedei ! 
De o fi (cutare) deochiat de - 

(voinic, 
Să-i pice părul, să remâre chel 

5 Să se mire lumea de el; 
De o fi deochiat de muiere 
Să-i crape ţiţele, . 
Să-i curgă laptele, 
Să-i mâră copilul de feme. 

10 A plecat un om roşu 
De la streje TOŞII, 

“Cu secure roşie, 
Cu cămaşa roşie, 
Cu breul roşu, 

15 Cu opincele: roşii, 
In pădure roşie 
Şi a tăiat copaciul roşii, 
Şi a făcut o strungă roşie, 
Şi a făcut o gălâtă roşie,. 

20 Şi a muls în ea lapte roşii, 
De la o capră roşie, 
Şi a inchegat laptele roşiii, 
De la o capră roşie ; 
Şi a plecat cu caşu roşii, 

i 

" DESCANTEC DE RIMNA | 

  

LE 

25 Pe:drumu roşii, 
La bâlciii roşii, 2 
Şi a începuta striga: 
— AT, moroi cu morolcele, 
Şi leii cu ledicele .. | 

30 Strigoii cu strig6icele, 
Păduroiti cu păduricele, 
Să mâncaţi lapte roşu, 
Şi caş roşu, 
De la capră roşie. 

35 Cum se potoleşte vântu, - 
Şi pământu, 
“Fete mart de joc, 
-Şi voinicii de la petrec, 
Copii mici în leagănele 

40 Şi boerii în plăpumele, 
Aşa să: se potolescă rimna de 

| - [la (cutare). . 
Şi (cutare) să remâie curat, 
Luminat, 
Ca lacrăma din ochi, :- 

45 Ca roua din câmp, 
Ca argintul stricorat,. 
Ca aurul suflat, 
De Dumnedei lăsat! 

„Cules de Chr. N. Țapu, de la Constantina Ion Radoi-—Valea cu apă—Gorj. 

Tu mor6yco, 
Tu strigâico, 
Rimnă din deochi, 
Rimnă cu flori, 

5 Rimnă cu ardime, 
Rimnă cu  dogorime, 

Nu intinde,: 
Nu cuprinde, 
Nu înţepa, 

„10 Nu săgeta, - 
Nu încuţita, 
Nu umila,
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Nu gâmfa, - Şi trupul cutăruia îl vorii cu- 
lar în trupul cutăruia nu te [răţa. 

„ [voii lăsa, „Să rămâte (cutare) curat, lu- 
15 Şi cu apă te votii spăla | - " [minat, 

ŞI iar pe apă te volii da, | Ca Maica Precista ce l'a lăsat! . 
„__„ Reţetă: Se descântă în apă neîncepută, cu miere.—Cu apă îl spală 

şi din miere îi dă să mânce şi 'l unge pe bolnav la: tâmple. 

DESCANTEC DE DEOCHETE 
(VARIANTA) 

Cules de Chr. N. Tapu, de la baba Dina Radu Preda Marcu, din Buzesci—Vâlcea. 

Deocheturi cu întâlnituri, Să-i crape ţiţele. 
- Fugi de la cutare, lar inima:(cutăruia) să se plă-.- 

Din creterii capului, , [mădescă, 
Din faţa obrazului. ” Cum se plămădeşte 

5 De o fi deochiat de câmp, 20 Viţelul în vacă, - 
“Să-i piele rodul, Aaa | Mânzul în Yepă, 

Să-i cadă frunda ; » Oul în găină, 
De o fi deochiat de gard, Varda în grădină, 

„Să-i cadă nuielile, Fagura în stupină ; 
10 Să-I curgă proptelile ; 25 Şi cum se plămădeşte 

De o fi deochiat de mulere, - _Steua 'n cer - 
Să-I crape ţițele, - Şi roua în câmp. 
Să I curgă laptele, . : lar cutare să r&mâie curat, 
Să-i moră copilul de f6me ; „. Luminat, 

„i5 De o fi deochiat de fată mare 30 Ca. Maica Precista ce Pa lăsat. 
Să-i cadă cosiţele 

Reţetă: Se descântă cu busuloc şi cracă de salcie, în .apă de isvor 
şi se sting în acea apă trei tăciuni de lemn de alun. 

DESCANTEC LA NASCEREA COPILULUI 
  

Cules de Chr. N. Țapu, de la vrăjitorea Simina, din Gresia—Teleorman. 

Maica Precista d'un genunchi De la vacă cu vițel, . 
[ingenuchia, Şi de la.6fe cu miel, 

„ Ceasul bun îl striga.. _ Că ele fac mai curând, 
“ Domnul Hristos poruncia, „10 Ceasul ăl bun venia. 
Pântecile (cutăreia) îi deschi- - Şi pe (cutare) uşura, 

5 Pruncul îi pornia, [dea, - Căci pruncu la născut, 
Că mi-a strigat de la ipăcu După ce cu unt s'a uns. 

[mânz,. - 
LI
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„Untul de regulă trebue să fie puţin cald. 

10 

15 

buni aprinşi, şi se amestecă 
tele descântecului. : 

DESCANTECE DE DEOGIHr A 

- 

- 

Notă.— Vorbele acestui descântec se dic pe când să mestică cu câda 
unei linguri nişte unt alb prospăt, cu care unt în urmă se unge pânte- 
cile şi pe la şale femeia, care este în munci pentru naşterea copilului. 

DESCANTEC DE DEOCHI 
(VARIANTA) 

  

Cules de Chr. N. Ţapu de la d. Vasile Alexandrescu, șef de atelier tipografic. 
Audit de domnia-sa când erea copilandru — acum 35 ani — de la o babă în etate 

de 70 ani — numită Zinca — de loc din Bucuresti. 

Cum se potoleşte vântu, 
Pămiîntu, 
Potolit patru-deci şi patru de- 

-  focheturi 
Patru-deci și patru mâncături 

| [de -la (cutare), 
Din faţa obrazului, - 
Din sgârciul nasului. 
Să r&mâie (cutare)  - 
Curat, 
Luminat, 
Ca maica ce a fapt. - 
D'o fi deochiat de fată mare 
Să-i cadă pletele, 
Să remâie (cutare) 
Curat, - 
Luminat, : 
Ca maica ce a fapt; 
D'o fi deochiat de muiere, 
Să-i crape ţiţele, 

» 

Să-i curgă laptele, 
20 Să remâte (cutare), 

Curat, _ 
Luminat, | 
Ca maica ce a fapt; 
D'o fi deochiat de bărbat: 

25 Să-i crape boşele 
Să-i cure pişatul, 
Să remâte (cutare) 
Curat, 
Luminat, 

30 Ca maica ce a fapt. 
Să vE duceţi, vot d&ochetelor, 

[la împă&ratu, | : 
Că şade cu masa întinsă, 

„ Cu făclii aprinse 
Cu pahare pline, 

35 Că acolo vE& este cina, 
Că acolo vă este odina. 

Reţetă : Se Ya un pahar cu apă ne'ncepută şi se pune în el treicăr- 
cu un paiii de mătură, repetându-se cuvin- 

Cu apa ast:fel descântată se unge tâmplele bolnavului deochiat. 
Restul din apă se aruncă pe un câtne 

4



DESCANTECE DE SORE SEC 

DESCANTEC DE SORE SEC 

—— . pa 

Cules de Chr. N. Ţapu, de la Maria Predi, din comuna Bărbateşti— Vâlcea. 

Plecă (cutare), NI Nu'l năplăi. 
Pe cale, - | Că ssrele sec, 
Pe cărare. - 35 Cu lucru vrăjmăşesc 
Se întâlni cu Maica Precista In potecă pe (N) Pa 'ntâmpinat. 

[în cale. . In gură, i-a resuflat, 
5 El se văita, ". Capu" Pa turburat, 

Se olecăia, | | Sângele "i la vărsat, . 
Maicii Precistii se ruga : - 40 Şi jos pe pămint a. picat. 
— Am plecat pe-un drum mare — Tu sore sec 
Şi m'am întâlnit cu sfintu sâre „Şi resec, 

10 Şi m'a cuprins de piciore. Să nu umfli pe (N), 
— S6re, s6re, : | Să nu'l gumfli;  - 
Sfinte s6re, _ 45 Să'l potoleşti, 
Eși de la mine, | Cum se potoleşte 
Din picisre. | . „__ Toate suflările, 

15 Sore sec, La tote călcările, 
Lucru vrăjmăşesc, Tâte -păsărelele 
Sore din nouă&-deci şi nouă de - 5o La tote scorburelele 

A (sori, „Şi caii la coşieri 
Eşi de la (cutare) din mădulări. Şi oile la târle . 
Eşi din piept, - o Şi vacile la obore. 

20 Din spate, a Aşa să se potolescă 
Din 6sele tâte; "55 Totă durerea, 

Din mâini, - . Totă greța, . 
Din plămâni, o ” Totă ceţa, i 
Din urechi, „_ Năplătala LT 

25 Din frunte, , Şi fârşiala de la (cutare), 
De supt frunte 60 Că tu s6re sec 
Din gogoşele ochilor. - Cu muma pădurii 
Nu” junghia, . - Și cu. miadă di 
Nu'l cuţita; „Şi cu miadă-nâpte, 

30 Nu'l aprinde, De o fi din frig, 
Nu!l cuprinde, - „65 De o fi din mâncare, 
Nu”! fârşi De o fi din ostenelă,.
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Că eu te-am întors 
Şi te-am sorocit 

8o De la (cutare) te-am gonit, 

Din apucate, 
Din dătături, 

„De la streine, 
_70 De la vecine, | __ Pe trupini - 

De la surate, . Şi rădăcini. 
De la cumnate Lo Să rămâte (cutare) curat 
De la mâşe, Şi luminat, . 
De la naşe, 85 Ca o casă măturată, 

Ca o fată pieptănată 75 Să te duci şi să te întorci, 
Ca de Maica Precista lăsat. Cum se întorce steua'n cer, | 

Flore de sore. - 

Reţetă: Se descântă la rîă în marginea vadului cu nouă pietre albe. 
Se ocoleşte cu ele capul bolnavului şi se aruncă câte o piâtră pe rând 
„către cele patru puncte cardinale.- Cu apa din rii se stropeşte cel bolnav 
şi la sfârşitul descântelui. se dice şi cuvintele : 

cc. 

-— Fugi sore sec 
Şi prea. sec, 
Că te "nec! . 

(Se repetă de trei ori). - . - 

DESCANTEC DE SOARE SEC 

Gori Cules de Chr, N. Țapu, de la baba Dumitrana Dumitru - Stoica, din Rogojelu— 
Gorj. 

Vedi un mic descântee «din de s6re> ca variantă a acestuia, în colecţia părintelui 
Marian, pag. 321. 

Sore roşu, alb, negru, galben, Nu'l gâmfa, 
[verde, - _Nu'l umfla, 

S6re turbat, a “Nu'l săgeta 
S6re veninat, Eşi de Îa (cutare) şi'l uşureză, 

___ S6re sec, 
- 5 Sore prea sec, 

Eşi din trupu (cutăruia), 
Din cap, 
Din creierii capului, 
Din sgârciul nasului, 

10 Tu sâre sec din sburături, 
Tu sore sec cu mumă pădurii, 
Cu moroiu, - 
Cu morica, | 
Cu strigoiu, 

15 Cu strigoica, 

20 Ca pas&rea sburătore 
Ca lâna de die. 
Şi dute în văi, 
In corovăi, . - 
In câdele mărilor, 

25 În copitele cerbilor. 
„Şi pe (cutare) să'l laşi 
Curat, luminat, 
Ca aurul strecurat 
In numele tatălui şi al Maicii 

[Precistii închinat! 

Reţetă : Se descântă cu nouă pietre la rită şi cu pelin şi se dice vorbele: 

Cum spală apa tâte pietrile, 
Aşa să se spele dorul de la cutare. 
Cu pelinul îl împelinai, 
Cu pietrile îl împietrii, 
De la cutare îl potoli! 

 



DESCÂNTECE DE-SGRE SEC _s6i 

* 

DESCANTEC DE SOARE SEC 
(VARIANTA). 

  

Cules de Chr, N. Ţapu, de la Simina vrăjitârea din Gresia—Teleorman. 

Fugi s6re sec, 
Că te'nec; - - 
Că pe vântul: turbat 
Eu Pam înecat. 

5 Că peste (cutare) al suflat; 
Urechile îl plesnia, 
Ochii "i seumfia,  _ 

- Templele % se bătea. 
Eă dar te-am descântat, 

“10 Pe (cutare) lam lăsat 
Curat, ” 
Luminat, 
Ca .stâua .din cer lăsat. 

Reţetă : Se descântă la fântână de trei ori cu câte trey pietre, cari se 
aruncă şi în fântână. Descântecul se face în scăpătatul s6relui. : 

DESCANTEC DE SOARE SE 
(VARIANTA) 

  

Cules de Chr. N. Ţapu, de la Maria Niţă Udroiu din Roşiorii-de-Vede, 

Sore sec 
Şi prea sec, 
Din răsăritul sârelui, 
Din r&ve&rsatul zorilor, 

5 Din cântatul cocoşilor, 
Din miadă di, - 
Din miadă-n6pte, 

* Din apus, -.. 
Din răsărit, — . 

IO Eşi de la (cutare), 
Din creteril capului, 
Din sgârctul nasului, 
Din măduva osului, | 
Şi du-te în scăpătatul s6relui, 

15 Unde cocoşu nu cântă 
Unde mătură nu se legă, 
Unde câine nu latră, 
Unde om nu se simte. : 

Reţetă :. Se -descântă cu nouă pietre în apă şi cu secerea şi se dice 
cuvintele : «Cuni tale secerea tote patele, tâte terburile şi tâte gundiele, 
aşa să se taie dorul de la cutare; cum spală apa tâte pietrele, tote ma- 
lurile, aşa să se spele tâte junghturile, cuţitele de la cutare»>-—Se ia fie-care 

„din cele nouă pietre şi se face cu ele cruce în faţa obrazului şi se repetă 
cuvintele de trei ori: «cum e pi&tra: de tare, aşa să se întărescă capul 
cutăruia». Ă 

36
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DESCANTEC DE SOARE SEC 
(VARIANTA) 

  

"Cules de Chr. N. TȚapu, de la baba. Ilinca Gaăgeanu, din Petrescii-de-sus — jud, 

Gorj. | a] ” 7 . DE - 

Sere alb, - DL “Tu să te'fef. 

Sâre negru, - | 15 Euă-te trag, . 

S6re din vânt, . i Tu să te tragi. 
Săre din pămînt, | Te iai din ici, 

5 Sore de diuă,, Mi Te arunc colea ;. - 
Sere de nopte, „_. Te tai după spini de mărăcini 
S6re cu sâre;: | - 20 Şi te arunc-pe plapomă de: 

„Nu umfla, - [ mătase, 
Nu săgeta, , Tu sâre să te duci acasă. 

io Nu junghia, - Şi. (cutare) să r&mână curat, - 
Nu cuțţita,: 23 Leac din mâna mea, de ia 
Nu gâmfa ; i e | (Maica Precista. 
Că „ei te tati 

Reţetă : Se descântă la pârii cu nouă pietre şi se l&pădă la cele pa- 
tru puncte cardinale. - | i 

DESCANTEC DE SOARE SEC 
(VARIANTA) 

  

Cules de Chr.'N. ŢȚapu de la Fl6rea Sarăcin6la, din Roşia— Gorj. - 

Fugi s6re sec, - „Aşa să se respândâscă dorul 
Că te-ajunge pai sec, _[de sâre sec de la (cutare). 
Din creferil capului, | „» Şisărămâte (cutare), curat, lu- 
Din faţa obrazului, | (minat, 

5 Din nouă-decişi nouă de oscidre 15 Ca Maica Precista ce Va lăsat. 
Şi din câtele amândouă. | Ca argintul stricurat, - 
Şi te du, unde cocoş.nu cântă, Ca aurul suflat, - 
Unde câine nu latră, | Ca roua din câmp, 
Unde popă nu tâcă. Ca steua din cer, 

IO Cum se respândeşte drumurile, 20 Ca în cesul ce a născut 
Cum se respândeşte hotarele, Ca mamă-sa ce Pa făcut. | 
Cum. se respândeşte potecile, 

Reţetă : Se descântă cu nouă pi i ie si se “4 PI ] pletre şi nou& paie şi se aruncă în 
pâriui.—Cel bolnav se udă de tre! ori cu apă, cu ptetrele şi cu palele.
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„ DESCANTEC DE SOARE SEC 
(VARIANTA) 

  

Cules de Chr. N. Ţapu, de la Maria Matache Ciurea, din Urdarit- -de-Jos—Gorj. 

S6rele sec, 
Cu viforul, | 
Cu sburătorul, a 
Cu păduroiu, | a 

5 Cu pădursica, 
| Cu mordica; 
„Nu întindea, 

Nu junghia, 
Nu cuțita 

10 Pîn cap, 
Pe sub cap, 
Pin creleri 
Pe supt creteri, 
Pin măsele, _- 

15 Pe supt măsele. 

Eşi şi du-te în gheena foculul 
[nestins. 

Acolo să cini, 
Acolo să odini ; 
Acolo să faci casă, 

20 Acolo să faci masă. 
Că acolo v'aşteptă 
Cu nou cuptâre de pâine, 
Cu nouă butâie de vin, 
Să mâncaţi, 

25 Să ospătați. 
lar pe (cutare) să-l lăsaţi 
Curat, luminat, 

: Ca argintul. stricurat, 
Ca Matea Precista. lăsat, 

, Reţetă : Se descântă cu nouă pietre de la rit şi se aruncă în patru 
- părţi : La răsărit, la apus, la miadă-di şi miaqă- -nopte. 

DESCANTEC DE SOARE SEC 
(VARIANTA) . 

  

Cules de Chr. N. 'Țapu, de la Catrina I6na Scurtu, din Urdaril-de-sus—Gorj. 

Fugi sâre sec, 
Că te “nec, 
Cu apă âin lac, 
Cu Yarbă din gard, 

5 Sătrecă (cutăruia) dorul de cap. 
| S Bug isbitură, 
Că “te-ajunge” stropitură, 
Din creteril capului, 
Din faţa obrazului, 

10 Din sgârclul nasului. 
Fugi, isbitură, 
Că te-ajunge stropitură. 

„ 'Tâte cuţitele, 
„'Tâte frigările, 

15 Tâte săgetările, 
Eşiţi şi fugiţi, ă 
Pe (cutare) ”] părăsiți | . 
Şi 7] curăţiţi. - 
Şi cutare să r&ămâie curat, lu- 

| (minat, 
20 Ca steua din cer, 

Ca roua din câmp, 
Ca argintul strecurat, 
Ca Maica Precista ce Pa lăsat. 

Reţetă : Se descântă la pârii cu nouă pietre şi se aruncă ptetrile în | 
nouă părți.
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DESCANTEC DE SOARE SEC 

- (VARIANTA) 

  

Cules de Chr. N. Țapu. de la Maria Nastase, din Romanești—Gorj. 

- “Tu, s6re sec din răsărit, - 
Tu, s6re sec din prând, . 
Tu, sâre sec din amiadi, - 
Tu, s6re sec din. chindie, 

5 Tu, s6re din cântatul cocoşilor, 

Tu, s6re al sorilor, 
Tată alsurorilor, -. 
Eşiţi de la (cutare); 

_30 Nu'l săgetaţi, 
Nu'l cuţitaţi, 

Să "veşi de la (cutare), 
Din crierii capului, 
Din bobâşele ochilor, 
Din băterile inimii, 

10 Cu tote junghturile, 
Cu tâte cuţitele, 
Cu tote săgetăturile. 
Că. tu, s6re călesc, 
Sere bivolesc, 

15 S6re văcesc, 
S6re. otesc, 
S6re căpresc, 
S6re porcesc,  -. 
S6re câinesc, 

20 S6re şerpesc, 
S6re păsăresc, 
“S6re rumânesc, 
S6re lăteţesc, 

» Sore țigănesc, 
- 25 Sore cătcăunesc, 

S6re turcesc, - 

Nu'l junghiaţi. . 
Ci Yeşiţi şi mergeţi în ale văl 
In scorovăi, 

35 Unde popă nu tcă, 
Unde câine nu latră, 
Om nu chioteşte. 
Acolo sînt fete frumâse, 
Plapome de mătase, 

40 Mese'ntinse, 
Făclii aprinse, 
Buţi cu in, 
Care cu fen. 
Acolo.să vă duceţi, 

45. Să mâncaţi, 
Să ospătaţi; 
Pe cutare să'l lăsați 
Curat, luminat, 
Ca steaua din cer, 

5o Ca roua din câmp, 
“ Ca argintul stricorat, 
Ca Maica Precista ce Pa lăsat. 

Reţetă: Se descântă în apă cu nouă pietre şi se aruncă de obiceiii la 
râu în nouă părți, repetându-se cuvintele ; «Pictra a avut nouă surori ; şi 
s'aii măritat în nou€ cornuri de ţară şi nimica nu. s'a ales deele. Aşa să 
nu se alâgă de sârele sec de la cutare».
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DESCANTEC DE SOARE SEC 
(VARIANTA) 

Vâlcea. 

Tu sre din răsărit, 
Din apus, 
Din amiadi, 
Din chindie, | 

'5 De la cina borerescă, 
De la miadă-nâpte, 
Din reversatul zorilor, 
Din glasul cântărilor, 
Să leşi de la (cutare): 

10 Din os, 
Din os mădulos ; 
Din carne, 
De supt carne; 

  

Cules de Chr. N. Ţapu, de la Dumitra Nicolae I6na Vzduva, din Monastiren— 

Din măsele, 
15 Din osctorele,. 

Din mădulare, 
“ Din piele, 
De supt pfele. 
Şi să te duci, 

20 Şi să fugi, 
In câdele mărilor. 
Că are cu ce te cinsti; 
Dar (cutare) n'are cu ce te cinsti 
Cu ce te omeni. 

25 Şi pe (cutare) să'l laşi curat, 
Ca Maica Precista ce Pa lăsat, . 

Reţetă: Se descântă cu nouă bâbe de porumb în apă de rii sati şi 
de la fântână. şi după acela se aruncă în nouă părți bebele. Cu apa se 
stropeşte suferindul pe frunte. - 

-DESCANTEC DE SOARE D'EL MARE 

  

Cules de I6n Odor, de la baba Rada, din Breza-de-sus— Prahova. : 

Pasărea dă her,. - 
A făcut cuibu dă& her, 
In copaciii. d& her, 

Și-a făcut ouă dă her, 
5 Şi-a scos pui d& her. 

Şi să vaită, 
Să olăcăeşte, 
Că mare cu ce-l îmbucătări, 
Cu ce-i sburători, 

IO — Du-tela (cutare), care-i hol- 
Ă - [nav' 

„Şi Yal sdrili dîn cap, 
Din faţa obrazului, 

- Din zgârciu nasului, 
Și lasă!] luminat, - 

15 Că maică-sa, care Pa făcut, : 
Ca roua dă pă pămint; 
Să r&mâte curat, 
Luminat, a 
Ca Maica Precista din cer, 

20 DE la mine d&scântecu; 
DE la Maica Domnului lecu |



DESCANTECE DE APUCATE. 

DESCANTEC DE STRANS 
  

Cules de Chr. N. Ţapu, de la Maria M.. Colţatu,; Scrioştea—Televrman. PI 

Sorele a scăpătat, —Plâng şi mă chiriesc, 
Nou fete curate a plecat, —  .: Că *ntâmpinatu m'a găsit, 

„A plecat din casă în casă, . -  -: Intâmpinatu, 
Din masă 'n masă, aa Cu apucatu. 

5 Din uşă în uşă, ___* 25 In sulițe m'a înţepat, 
Să găsiască uşa descuistă, „ Oasele mi le-a "'ncleştat, 
Ferâstra destupată. e Creleril .mi-a turburat. 
La pat trăgea ae Maica Precista îl trimetea 
Pe (cutare) îl lua. | La Maria descântătorea, 

10 Sus îl ridica, | „... „30 Cu limba îl descânta, 
In suliți îl sprijinia, Cu mâna îl trăgea, 
Crelerii ii turbura, Leacu "Y-l da. 
Sângele îi înfierbânta.. : - Și "i lăsa 

. El chiria, | Curat, 
I5 Şi ţipa. . i 35 Luminat, ' 

Malea. Precista îl audia Ca steua din cer, 
Pe scară. de aur, „Ca roua din câmp, 
Din cer scobora, - Ca argintul cel curat, 

. Pe (cutare) îl intreba : Ca Maica Precista ce Pa lăsat. 
„20 —Ce plângt şi te chirieşti (cu-, ” 

_[tare)? . 

DESCANTEC DE APUCATE 

Cules de Chr. N. Ţapu, de la Maria Gheorghe Toma, din Dideşti— Teleorman. 

Ascră inserat, - | A găsit ferestra destupată, 
Dracu cu drăcâica a umblat, “Uşa descuietă, 
Din casă în casă, - . . Focul desvălit, 
Din masă în masă, a Aşternutul aşternut, 

3 Din uşă în uşă, IO ȘI d Jua pe cutare,
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Frâul în gură 1 arunca, 
Ochii îl roşia, 
Creierii îi turbura, . - 

| Ochii îi roşia, * 
15 Oasele Y le”'ncleşta. 

Iar (cutare) ţipa, 
Şi din gură se văicăria, 
Maica Precista îl audia, 
Pe scara de-aur din cer se 

20 Pe cutare îl intălnia 
Pe cale, 
Pe cărare; 
Şi pe el îl întreba: - 
—Ce ţipi şi te olecăieşti? 

25 —Cum să nu ţip,sănumăo- 
Că aseară înserat, [lecălesc ? 
Strânsu cu apucatu a umblat, 
Şi de mâna dreptă m'a luat. 

- Ma sdrobit, . 

[pogora, 

30 Ochii mi "l-a roşit. 
Maica Precista audia, 
De mâna dreptă pe (cutare) lua; 
La altar îl ducea; 

„Cu toieg de aur îl atingea ; 
35 Carne la carne punea ; 

__ Sânge la sânge punea ; 
- Osânză la osânză, 
Rinză la rînză. 
Maica Precista îi grăia : 

40 — Taci, (cutare), nu te văita | 
- La Maria, descântătârea îl tri- 
Cu untu îl ungea,.: [mitea, 
Cu pleptenele îl descleşta, 
Cu tămâte pe apucat îl de- 

45 Şi din gură-! grăia: [părta. 
— Fugi, strâns, 
Cuprins, 
Că cu untul te-am uns, 
Leacul (cutăruia) l'am adus. 

Reţetă : Se descântă cu pieptenele cu tămâie pisată în unt şi se unge 
cu ea pe corp. Când bolnavul e greti bolnav, atunci tămâta se bea cu apă. 

DESCANTEC DE APUCATE 
(VARIANTA) 

  

Cules de Chr. N. Țapu, de la Badea Voicu Ştirbu, din Drăgșani — Teleorman. 

Am plecat la salcie : 
— Bună dimin€ţă, salcie.: 
—Şedi, dacă a! venit. 
— Nam venit să şed, 

5 Ci am venit să te întreb, 
" D'un strigoi roşu mucos, 

Şi de o strigdică roşie mucâsă. - : 
Şi m'am dus la rug:. 
—Bună dimineaţă, rugule. 
—Şedi. 
—Nu şedi; 
Că n'am venit să şed, 
Ci am venit să te întreb, 
Dun strigoi roşu mucos. 
L'am vă&dut, ” 
A mâncat fragi, 
S'a săturat, 
Şi s'a culcat, . 
Am prins pe strigoi, 

- 20 Lam trântit, 
L'am crăpat, 

ie) 

15 

Inima "-am luat.. 
Am prins pe strig6ică, 
O trântit, 

25 O plesnii,. 
Inima %-o luai, 
Tâte. inimile le strânsei, 
Şi le aduna! 

“In inima (cutăruia) le băgai 
30 Şi acolo le aşedat, 

Şi inima cutăruia Y-o plămădi!. 
Cum se: plămădeşte aluatul în 

[căpistere 
Și faguru de miere, 
Varda în grădină, 

35 Ceara în stupină, — | 
Aşa să se plămădâscă inima 

, (cutăruia) 
Şi să r&ămâte (cutare) curat 
Luminat, 
Ca Maica sfintă Mărie, 

40 Leac să-i fie E 
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DESCANTEC DE APUCAT - 
(VARIANTA) 

S 

  

Cules de Chr. N. Ţapu, de la Maria Niţa Udroiu, din Roşiorit-de-Vede. . 

 Apucătură, 
Călcătură, 
De la miedul nopții, - 
Din cântarea cocoşilor, 

5 Din vărsatul zorilor, 
Din răsăritul s6relui. 
A plecat miercan cu miercă- 
Din casă'n casă,  - [nesa 

- Din coş în coş, 
10 Din uşă în uşă, 

Din ferestră'n ferestră.: 
Pe supt prag se strecurase 

"Şi în cas' intrase. 
Şi pe (cutăriţă) îl aflase 

15 A dormit, 
. Aloşit, 

Şil luase . 
Şi'l călcase, 
Il întâmpinase, . 

20 Fălcile îi le'ncleştase ; 
"Tar cutare se vălta 
“Tare se oligărea. 

” Maica Precista, 
faica Sfinta Maria, 

25 'Tare audia, 
Tare venia, 

"Pe (cutare) îl găsta 

Şi!l striga. 
El tare audia 

_30 Tare se scula, 
Uşa Maicil Precistii 

“Şi Matcil Sfintii Mării descuia. 
Maica Precista . . 
Şi Maica Sfinta Măria în casă 

35 Şi pe cutăriţă!l lua - lintra 
Şi spăla 
De apucături, 

„De întâlnituri, 
De călcături. 

40 Şi trimetea apucatul 
Şi călcatul, 
Unde popă nu t6că, 
Unde cocoş nu cântă, 
Unde fete mari câda nu împle- 

[teşte, 

45 Unde casă. nu se spoteşte, 
Unde câtne nu alatră, 
Unde om nu se simte, 
Iar pe cutare îl lăsă - 
Curat şi luminat, 

so Ca aurul stricurat, 
Ca roua din câmp,. 

„Ca steua din cer, 
Ca Maica Precista cela lăsat. 

Reţetă : Se descântă pe trupul celui bolnav, se unge cu unt-de-lemn 

Și se dice cuvintele: 

Cu untu de lemn te unse, 

Oasele le descleştai, 

Sângele pe la locul lui îl pornit; 

Şi pe apucatul şi călcatul îl trimisel 

5 la (cutare) vrăjitore, 

Că ea are mâna uşoră! 

Şi lec la limbă. 
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„DESCANTEG DE APUCATE 
(VARIANTA), 

  

Cules de Chr, N. Țapu, de: la Marica Petrigor—Roșioritde-vede, 

Apucă (cutare) pe cale, pe că- 
[rare, 

Cu cerbu Treţine să ? ntâmpină 
[in cale. 

In cârne "1 luă, 
In sus îl aruncă 

5 Şi 6sele Y'le zobi, 
„Le frământuri, 
(Cutare) s'a văitat, s'a olecăit; 
Maica Precista din cera audit, 

„Scară de argint, a făcut - 
10 Şi jos din: cer s'a.scoborit, 

„Ni. pe cutare Pa *'ntâlnit: 
—. Taci nu te văita, 
Nu te olecăi, 

unt-de-lemn. 

Că pe Cerbu Trcţină Por goni: 
15 În munţi înalți, 

In “văi adânci, 
- Unde cocoş nu cântă, 
„Popă nu: tâcă, | 
Fată mare cosiţa nu 'mpleteşte. 

20 Dumnedeii nu se pomeneşte, 
Acolo să trăieşti, 
Acolo să văcuieşii. 
(Cutare) să rămâie curat şi lu- 

[minat, 
Ca de Maica Precista lăsat, 

25 Ca argintul cel curat, 
- Ca viţa din vie, 

“ Leac să-i fie! 
Reţetă : Se. descântă pe e corpul copilului, când îl trage şi îl unge cu 

  

DESCANTEC DE APUCATE 
( (VARIANTA) 

  

- Cules de Chr. N. Ţapu de la baba Oprica Gr. Diaconu, din  Barbateşti— Vâlcea 

Apucate de la dile urite, 
Din coborituri, 
Din intărituri,— 
Eşi dela (cutare) din piept, din 

[spate, 
5. Din 6sele tâte, 

Reţetă: Se descântă cu tămâte 

Nu fărima. 
Nu junghia, 
Nu cuţita, 
Nu înțepa, 

10 Eşi şi du-te pe lemne, 
Pe pletre | 

şi usturoiii şi cu unt-de-lemn şi cu acest amestec se unge copilul bolnav pe corp. 
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_ “DESCANTEC DE APUCATE . 
(VARIANTA) * 

  

Cules de Chr. N, Țapu, de la Maria Preda Comanescu, din Bârbatesci— Vâlcea; 

Ucigă-te crucea, vrăjmaşe, 
Pe urechi de ferestre intraşi, 
In gura (cutăruia) te 'nfundaşi, 
In limba (cutăruia) suflaşi, 

5 Pieptulcu spatele "i-l încleştaşi. 
(Cutare) glăsula 
Şi plângea. 
Maica Precista îl: audia. 

"Şi la el că venia. | 
_10 De mâna dreptă îl.lua 

Şi hâţina 
Pieptul cu spatelei-l descleşta, - 

: Capul i-l desturbura, 
- Trupul îl uşura 

-15 De apucături, | 
De încleştături. 

- Şi (cutare) remase curat, 
Luminat, 
Ca Maica Precista din cer ce 

[Pa dat. 

Reţetă: Acest descântec- se rostește, trăgendu- -se copilul cu unt: de- 

„lemn pe corp. 

 DESCANTEC DE APUCATE. 
(VARIANTA) 

  

> 

Cules de Chr. N. Papu, € de. la baba Neaga Zarofir, Gheorghe, € din Butculesci — 

Teleo rman. 

Umblă ucigă-l crucea 
Din casă în casă, . 
Din masă în masă, 
Din vatră în vatră. 

5 Găsi uşile înculate 
Ferestrele astupate,. 
Focul învălit. . 
Uşa o plesni, 
La părete o trânti, | 

IO In casă intră, 
Ferestrele destupă,. 
La pat năzui. 
Pe (cutare) îl luă 

- SPn sus îl aruncă; 
15 Şi el ţipa 

- Şi se văita, . 

- Şi Maica Precista audi, 

Se -înălță în scări de argint 

„SI făcu ochii rotă 

-20 Peste lumea t6tă, 
Şi sări 
Şi pe (cutare) îl prinse, 
Şi mi-l descleştă : 

- Din tote 6sele, . 

25 Din tâte măduvele, . 
“Din tâte închefeturile. 
Mi-l şterse, 
Mi-l curăţi, 
Mi-l duse la Neaga, 

30 Cu limba îl descântă,: 
Cu untu-de-lemn îl unse; 
— Indărăt, ucigaşule, 
Ucigă-te crucile ; 
Descleşteşte osele 

-35 Şi aşedă sângele. 
Şi (cutare) să fie curat, 
Luminat, 

„De la Dumnedei lăsat | 
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-. DESCANTEC DE APUCATE 
(VARIANTA) 

  

Cules de Chr. N. 'Țapu, de la Dragomira Tudor Ciîţă, din Sfinţeşti— Teleorman 

A plecat Maica Precista din casă 
[în casă. 

A găsito pe (cutare) cu casa 
[descuietă, 

Cu ferestra destupată, 
Cu mătura deslegată, 

5 Cu cenuşa în vatră, 
Cu “gura căscată, 
Cu limba lăsată, - 
Pe (cutare) de faşă l'a luat, 
In sus Pa aruncat, - 

O Nu l'a spăimântat, 

Curând la Dragomira, descân- 
[tăt6rea, re-a trimes, 

Cu gura te-a descântat, 
Oasele le-a descleştat. 
Şi pe (cutare) la lăsat 

IŞ Curat, . 
Luminat, , 

„Ca roua din câmp, - - 
Ca argintul cel curat 
Ca ori-ce strecurat, i 

20 Ca Maica Precista ce Pa dat, 

Reţetă : Se descântă pe capul copilului, când îl trage şi îl unge cu | unt de lemn. - 

  

DESCANTEC DE STRANS . 
(VARIANTA) 

  

- Cules de Chr, N. Țapu, de la baba Manea Matei, din Roşiorii-de-Vede—Telcorman 

A plecat moroiu cu morâica 

:Leu cu ledica, e 
Deochetorul cu deochetorea, 

5 Ţapu cu ţăpoica. 
Petutindent a umblat  - 
Petutindeni a întrebat 
Şi a găsit uşile 'ncuiete, 
Ferestrile astupate, 

10 Focurile învelite, 
„Focul. învelit, 

Strigotu cu stri golca, 

Şi 'pe (cutare) în pat aromit. „La (cutare) a găsit 
Ferestre destupate, 

15 Uşile descutete, 
Focul desvălit, - 
El în pat aromit, 

__ La el a intrat cu ochik beliţi 
- Cu dinţii rânjiţă; 

20 În cârne l'a iuat, 
In. sus l'a ridicat, | 
L'a trântit, Pa fărimat, 
Sângele i Pa vărsat. 
El ţipa se olecăfa, -: 

25 Maica Precista '] audia 
Şi la el că venta 

- Şi cu jale”l întreba : 
-  — Ce plângi şi te vareţi (cu- 

[tare) ? 
— Maică Precistă, mă plâng 
a | [şi m€ jeluesc, 

30 Că strigoiu cu strig6ica 
Şi morolu cu morica, 
Leul cu le6ica,
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Deochetorul cu deochetârea, 
Râmnitorul cu râmnitărea,— | 

35 Ai venit, m'at întâmpinat, 
In corne m'a luat, 
În sus m'aă ridicat, 
Mai trântit, m'ai sfărimat, 
Şi sângele mi l-ati vărsat. 

40 Maica. Precista aşa audia 
Cu el la Manea vrăjitrea 

[mergea. 
De mâna dreptă "1 lua, i 

Reţetă : Se descântă în unt-de-lemn 
se rostesc cuvintele de ma! sus. 

-Cu mâinele îl fărîma, 
Cu limba! descânta, 

45 Sânge la sânge"! punea, 
» Os la os împlinia, 

Vinele i le descorda, 
„ Fălcile " le descleşta, 

Şi pe (cutare) "1 vindeca. 

50 Descântecul de la mine, 
Lecul de la Dumnedeii 
Şi de la Maica Precista | 

şi cu else trage copilul mic şi
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7. 

DESCANTEC DE PUS CUȚITUL 
  

Cules de Chr. N. Tapu, de la vrăjitârea Simina, din Gresia- Teleorman. 

Tu cuțite cununate, Ei pe tine te-am mânat, 
Tu cu dracu "my eşti frate; - To În pântecele (cutăruY)' te- -am 
Să umbli din sat în sat, . [băgat. 
Să găseşti păl d'a furat. Din tâte 6sele Pam adunat 

5. Săi trânteşti, ă In creferii. capului 
Să'l snopeşti, Cuţitul "1 Pam băgat. 
Sânge pe gură să verse. Pe cel] ce a furat 

Eu. te sorocesc pe capul celui 15 Să'l chinulescă, 
-[care a furat. Ori să'l propădescă. 

Reţelă: Acest descântec se face cu un cuţit cununat, al. cărui vârf 
„se Înmâie în săii de boi sati de cal plesnit momentan. —Cuţitul ast-fel pre- 

 parat se înfige în grindă, în pragul casel sau în pămînt,
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DESCANTEC DE PUS CUȚITUL 
. " (VARIANTA) 

Cules de Chr. N, Țapu, de la Balaşa Petru Saceanu din Rovinari—Gorj. 

Cuţit alămat, o "101 prăpădesc. | 
Plăsălat, _ Să te vâri prin rănunchi 
Nu te încind,  . - Prin inimă, 
Nu te âprind pe tine, Prin ficaţi, 

5 Ci încind , Să'l înţepi, 
Şi aprind inima (cutăruia).- 15 Să înjunghii, 
Il umfiu, E Să'l boleşti, 
Il gâmfu, - | - Să prăpădeşti. 
Il bolesc, | 

Notă: Se descântă cu cuțitul de nouă ori pe di, şi diua şi noptea. 
Se ia cuțitul şi se încinde în foc şi după fie-care rostire a vorbelor de 
sus, se înfige în pămînt după uşă.—După ce se răceşte, iarăşi se bagă 
în foc şi se încinde din noi şi se repetă iarăşi cuvintele de ma! sus. — 
Când se infige cuțitul în pămînt se dic vorbele: - 

Nu înfig cuțitul ascuţiţ în pămînt, 
Ci îl, înfig în inima cutăruia, 
In plamânii lui, în cap, în piciere etc». 

  

DESCANTEC DE LUAT CUȚITUL 

  

Cules de I6n Odor, de la cocâna Lenca, sâcra preotului loniţă—Ploești.. | 

Cuţit cu dă ră, | Cuţit din b6lele necuratulut, 
Cu dăl din ele, | Cuţit pus, de fermecătâre pre- Cuţit din mâncare, - N | [pus,— 
Din culcare, . A Fermecătârea n'a ştiut să te 

5 Din ostendilă, o i - [călâscă,: Din ferbințelă ; , In trupu cutăruia să te nime- - pCuţit cu nouă-deci şi nouă de ' [rescă. LL -. [săgetături, -. 15 leşi, pei şi răspet 
Cuţit cu nout-deci Şi nouă de _ In pămînt sal şi răsal, - 

, intâmpinături, Cum se răspândeşte răspântiile, Cuţit cu nouă-deci şi nouă de -. Aşa să se răspândescă tâte bo- 
[ceasuri rele, [lile şi cuțitu de la (cutare). „IO Cuţit cu nouă-deci şi nouă de 

[vânturi turbate,
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„DESCANTEC DE INTORS CUȚITUL 
(VARIANTA) 

  

- Cules de Chr. N. Tapu de la Tinca Balan, din Costeştt—Vâlcea, 

Cinea pus cuţitu ăsta la(cutare), Hăis, bolovan bălţat, 
Nesărat, - > Să ducă cuţitele la care i-a dat. 
Nepiperat, | Dacă o găsi-o pe drum stând, 
Neardetat, Sai la foc şedând, - -. 

5 Neustorofat ? 25 La masă mâncând, 
Ei îl întorc legat,  - Saii la vorbă stând, 
Ferecat, - „Sa în pat, - 
La uşa "cul Pa dat, S'o dat supat. 
Dacă Pa dat c'o mână, “La foc, 

10 Ei îl întorc cu dou& __30 S'o dai pe foc. 
Dacă Pa dat cu două - o Pe ea nebunia s*o găsescă, 
Ei îl intorc cu tref; etc. Sa Orbia so. găsescă, 
„Dacă Ta dat cu nouă 7 Trupul să Y-l necăjiască, 
Ei îl întorc cu dece. _- + Bâla s'o îndestulâscă, 

15 Din dece - ! 35 -Trupul (cutăruia) să se uşu- 
Nu mai trece. - | _ [riască . 
Să-i fac brâul colac, | E De bela, de cuţitele, de junghiu- 
Vârcolac . | -- [rile 'de lucru vrăjmăşese, 
Să-i trimet cuţitele în cai de Iar (cutare) să rămâle 

[olac - :: 40 Curatşi luminat 
20 La casa cui le-a dat. “Ca Maica Precista ce Pa lăsat. 

Reţetă: Se descântă cu:o cruce, un cuţit şi tămâte în apă. Se bea apa şi 
ce rămâne, se asvârlă în foc sati în 'apă curgătâre şi se repetă cuvintele: 

Nu me spăl de gras, de frumos ; 
Şi m'am spălat de lucru vrăjmăşesc,. 
După trupul mei, 
Pici6rele- mele. 

37
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DESCANTEC DE LUAT CUŢITU | 
(VARIANTA) 

  

” „Gules de Chr, N. Țapu, de la Lenca Gheorghe Rilea, din Facăr—Vâlcea, 

Cuţit cununat, __ Acolo vă sunt întinse 
In nici oslujbă nu te-am băgat; . 15 Mese cu făclii aprinse, 
Dar acum te-am mânat , Cu. pahare pline. _ 
Să Tei tâte durerile, Să'mi mâncaţi, 

5 Junghiurile şi cuţitele (de la Să ospătaţi, 
| [cutare) - Pe (cutare) să'l părăsiţi, 
Din inimă, din ficaţi, 20 Să-l lăsaţi, 
Din osciore - Să-l oropsiţi. . .. 
Şi mai r&it de unde'l dore. Cu mâna drâptă vă luai, 

. Eşi cuţit şi să te duci, : Cu crucea vă închina, 
10 Unde popă nu tâcă  -: Cu cuţitu vă tăiai, 

Unde topor nu tate, 25 Şi v'am trimes de la (cutare) 
Unde fete mari c6da nu îm- In câdele mărilor 

| " [pleteşte, . In: cârnele cerbilor. 
Unde casa nu se spoieşte. - 

Reţetă : Se descântă cu o frigare:. «Cu frigare îl inţepai, cu tămâia îl 
tămâiai, cu focul îl aprinset şi "1 depărtai în-cornele mărilor». Se bagă friga- 
rea repede după uşă şi se scâte, şi dacă e ruginită, se dice că a avut cuţit. 

DESCANTEC DE LUAT CUȚITUL 
- (VARIANTA) 

  

, , Sa 

Cules de Chr. N. Țapu, de la vrajitârea Simina, din Gresia—Teleorman. 

MaicaPrecista cu(cutare)pleca, Sfintul I6n audia, 
Cu cuţitele se întâlnia, . „10 Cuţitul de la (cutare) îl lua, 
Pe ele în dărăt le da, La hotarelecâmpului îl trimetea 
Ceasul ăl bun îl striga, | Pe nou&.Ţigani, pe nou& Turci 

5 Lecurile le aducea, A [şi pe nou Ovrei îl punea, 
Pe (cutare) le scutura. Căci nu sint în lege cu noi. 

- De dureri, de junghiuri şi cuţit „ Lecurile le striga, 
Pe cutare "| tămăduia. 15 Pe (cutare) "1 tămăduia. 
Rejetă : Se descântă cu un fir de mătură în apă adunată în Glă nouă 

de la fântâna de unde bea cel bolnav de cuţit. Cu acestă apă, adunată 
în trei dimineţi: Lunea, Miercurea şi Vinerea, se mânjeşte cel bolnav 
peste tot corpul, şi se spun cuvintele: - 

| Fugi, cuțite, 
Ascuţite,. - 
Că cu mătura te-am măturat, 

- De la (cutare) te-am depărtat. 
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DESCANTEC DE LUAT CUȚITUL |. 
- (VARIANTA) 

  

Cules de Chr, N. Țapu, de la Baâlaşa P. Sacenu, din Rovinari— Gorj. 

Descântecul mei, | 
Lecu lui Dumnedei. 
De o fila (cutare) cuţit din ale 

[sfinte, 
Să-şi aducă aminte, ” 

5 Lecul să '%-l dea, 
Bola să 'k-o ia ; 
De-o fi din dile greşite, 
De-o fi din vânt, 
De supt vânt, 

10 De-o fi din vr'o stânlnitură, 
De-o fi din vr'o făcătură,— 
Ji făcui brâul colac  -. 
Şi trimesei în cat de olac, 
La casa cu! l'o fi dat.. 

15 De-o fi mârtă în gr6pă,. 
De-o fi vie, 

Pe casa ei, pe trupul ei de adi 
„înainte să se pute. 

Şi pe cutare îl las, curat, lu- 
(minat, 

Ca Maica Precista lăsat. 
20 Cum intârce plugul tâte teile 

- [tote meile * 
Aşa întorc lu (cutare) cuţitele 
Şi las curat luminat, 
Ca argintul stricurat, 
Ca aurul suflat, 

25 Ca de Maica Precista lăsat. 
Lec din mâna mea, 
Lec din gura mea, . 
Lec din Sfinta Marie, 

30 Lec de la Dumnedei 'săY fie! 

Reţetă : Se descântă cu cuțitul în apă neincepută şi 'cu busuloc. 

DESCANTEC DE INTORS CUȚITUL 
(VARIANTA) 

Tu, cuţit cununat, 
Tu, cuţit alămat, .. 
Tu, cuţit-plăsălat, 
Tu,. cuţit sîmcelat 

5 Şi de dracu sângerat. 
Voi nou&-deci şi nouă de cuțite: 
De la fină, 
De la vecină, 

10 De la drac, + 
De la drăcâică 
Să ieşi din trupul (cutăruta). 

EX te-a pus cu un cuţit neas- 
(cuţit, 

  

Cules de Chr. N. Țapu, de la vrăjitorea I6na Maăldatanca; din Roşiorit-de-Vede. 
1 _ _ 

Ei te întorc cu un cuţit ascuţit; 
15 Din creferit capului, m 

Din sgârciul nasului, 
Din ficaţi, 
Din „bojoci, 
Din plămâni. 

20 Ea te-a pus cu două, 
Ei te-'ntorc cu nouă. 
Ea te-a pus cu nouă, 
Ei te'ntorc cu dece. 
Din dece nu mai trece. 

25 Ea te-a trimes colac, 
Ei te trimet vârcolac,
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In cai de olac, 
La casa cul te-a dat |] 
Te trimet în cal de smei, 

30 In c6dele mărilor, 
În c6rnele ciutelor, 
Unde popă nu tâcă, 
Unde cocoş'nu cântă, 
Unde bivol nu răcneşte, 

35 Unde casă nu se spoleşte, 
Unde fată mare cosița nu îm- 

".. " [pleteşte. 
cie a te odihni, Că cutare nu s 

A te prândi 

DE! CUTIT 

Şi a te cina. | 
40 Şi să te duci acolo, 

Că te-a adastă, 
Şi te-aşteptă 

Cu mese ?ntinse, 
Cu făclil aprinse, 

45 Cu pahare pline; 
„.» Să mâncaţi, 

Să. ospătaţi, 
Pe cutare să'l tertaţi 

“ Şi să'l lăsaţi curat, luminat, 
'50 Ca steua din cer, 

Ca pâla Matcii Domnului! 

. Reţetă : Se descântă cu un cuţit cununat şi se “bagă în : pămînt 
după uşă; dacă cuțitul rugineşte se dice că are leac cel bolnav. 

Când cuțitul se înfige în pămint după uşă, se dic cuvintele: Cum 
se alivăneşte şi se potoleşte toți dup 
tele şi junghiurile de la (cutare). 

„DESCA 

Cules de Chr. N, Tapu, de ta Matia 

Tu, cuţit lat, 
Implăsălat = 

* Şi cununat, e 
5 Dar astă scră ițidaă o slujbă 

- [mare, 
Să scoţi junghiurile dela (cu- 

„Itare), 
"Din mâtny, 
Din plămâni, 
Din piciâre, 

10 Din osciore, 
Mai vârtos de unde'l dore. 
Din creierii capului, - 
Din. faţa obrazului, 
Din sgârctul nasului, — 

15 Cu fârşala, 
Cu ameţela, 
Cu greţa, 
Cu. neputerea, 
Cu trândăvela,  : 

20 Cu moloşâla. .:: 
Plânge (cutare) şi se olecăteşte 
Cu glas mare până 'n cer, 
Cu lacrămile penă 'n pămînt. 
Maica Domnului din cer audi 

ă uşă, aşa să se potolâscă tâte cuți- 

NTEC DE LUAT CUȚITUL 

Nicolae Şovâlgau, din Valea cu apa— Gorj. 

25 Ţipături 
Şi văitături, | 
Pe scară de argint s 
— Ce plângi, 
Ce te jălur (cutare) ?- 

30 —Plâng şi mă jeluiesc, 
Că mi-a venit junghturile, 
Cuţitele, 
Săgeţile, 

„ Sfârsela, 
35 Grâţa, 

Ameţela. | 
—Dute la vrăjitrea (cutare) 
Să ţi le tate cu cuțitul. 
Cu cuţitu le-a tăiat. 

40 In Marea. Negră le-a aruricat, 
La fântâna lui Adam, | 
La fetele lui Fălcan; .- 
Unde cocoş nu cântă, 

| Unde câine nu latră, 
45 Secure nu taie. 

Cum se -potolia. vântul 
Şi pămintul, 

-. Copiii mici în' legănele, - 
* Boteri mari în plăpămele, — 

e scobori:
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50 Aşa să se potolescă junghiu- 
[rile, cuţitele de la (cutare) ; 

lar cutare să rămâte curat, 
_Luminat, 
Ca steua din cer, 
Ca roua din câmp, 

55 Ca fagul de miere 

Ca aluatul în căpistere, 
Ca busutocu în grădină 
Şi mierea în stupină. 

Lec din mâna mea, 
" Din limba mea, 

6o De la Maica Pecista ! 

Reţetă : Se descântă cu cuţit cununat, şi cu crucea în apă, 

DESCANTEC DE JUNGHIU 
  

Cules de Chr. N. Tapu, de la Anca Mozoloia, din T. -Magurele. 

Tu cuţitule, blestematule; 
Nici o slujbă nu ţi-am dat; 
Tu cuţitule, cununatule, 
Alămatule şi plaselatule, 

5 Eu de când te-am cumpărat, 
Şi de când te-am cununat, 
Nici o slujbă nu ţi-am dat; 

- Dar acum te-am ursat, - 
Şi la cutare te-am dat ; 

de) Te-am sorocit 
„Şi la el te-am pornit, 
Ca să-l scoţi tote junghiurile, | 

- Tote.durerile, 
Tâte cuţitele, 

15 Tâte țepile din (cutare), 
Din inimă, 
De sub inimă, 
Din ficaţi, 
De sub ficaţi, 

20 Din rănunchi, - 
De sub rănunchi, 
Din criirii capului, 
Din sgârciul nasului, 
Din fața obrazului, 

25 Din măsele, . 
Din gingii, 

Din tâte mădulările, 
Din t6te oscidrele, 
Şi pe (cutare) nu'l mai junghia, 

„30 Nu] ma! cuţita, . 
Nu "| mai înţepa, 
Şi să-l laşi pe (cutare) 
Curat ; . 
Şi să te duci în smărcurile 

„= "-Umărei, 
35 In apele. Dunărei..  : .- 

Că acolo popă nu tcă, 
Câine nu latră,. . - 
Fată coda nu. impleteşte, 
Acolo este locul tăi, -- 

40 Sorocul tăi, 
Sălaşul tăi, | 

- Acolo să junghii, 
Să inţepi, 
Să cuţitezi ; 

45 lar pe cutare.să”l laşi 
Curat, luminat, 
Ca steua din cer, - 
Ca roua din câmp, 

"Ca argintul cel curat, 
so Ca maică-sa ce Va anfapt. 

Reţetă : Se descântă cu cuțitul în apă ; X se dă să bea din apă şi'se 

unge cu ea pe corp. Cuţitul trebue să fie cununat bolnavului. Cuţitul 

, descântat se înfige după uşă.
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DESCANTEC DE ŢEAPA 

  

- 

Cules de Chr. N, Țapu, de la Anca Mozoloia, 'din T.-Magurele. 

Țepă blestemată, | 
_"Țepă din păduri tăietă, 
Cu cuțitul ascuţită, 
În vârful copiţilor înfiptă. 

5 Să eşi de la (cutare), 
„Din creferii capului, 

Din sgârctul nasului, 
Din măduva 6selor. 

- Şi să te duci la (cutare) - 
10 Că aict nu este loc de înțepat, 

De săgetat, 
De cuţitat; _ 
Şi este loc sfint, 
De la Domnul venit, — 

15 Loc de monastire,- 
De cruce, 
Şi de biserică. 

„Tu ţepă cu ucigaşul, - 
„Cu cârnele ascuţite, 

Ref 

20 Cu ghiarele 'ncovoiate, 
Eşi de la (cutare). 
Nu ”] săgeta, 

> Nu?l înţepa, 
Nu "1. cuţita; 

"25 Cite duînale comea cerbilor, 
In copitele ctutelor, 
In smârcurile mărilor. 
Că acolo vă aşteptă să cuţitaţi 

„Şi se înțepaţi pe fata lui Ler 
- Umperat, 

30 Cea grasă şi frumosă ; 
Şi vaşteptă cu mesele întinse 

"- Şi cu făcliie aprinse, - 
Să mâncaţi, să ospătaţi ; 
Iar pe (cutare) să'] lăsaţi 

35 - Curat, 
__ Ca de malcă-sa dat! 

, elă: Se descântă în apă cu țâpă de lemn, făcută din -tufan, care » se şi pune la copiţele de fân, şi se dice vorbele: vw 

— Cum, tu țepă, a! fost tăietă 
Şi din pădure ridicată, 
Aşa să iei 16te ţepile şi junghiurile 
Şi să le tat de la (cutare). - 

Se bea din apa descântată şi 
masă se aruncă pe gard şi se: dice 

— Cum 'cade şi se scurge apa după gard, a totă durerea, junghiurile, 

se unge pe corp. O parte din apa re- 

şa să se scurgă 
țepa şi durerile de la (cutare),
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„ DESCANTEC DE CUILU 

Cules de Chr. N. Tapu, de la Maria Radu Stoichiţa din Salcia — Teleorman. 

în 

Cuiule blestematule, 
De o! fi din frig, 
Din cădut, .. 

„Din întâlnit, 
5 Din r&celă, 

Din târomelă, 
—Din ameţelă, = 

Eşi de la (cutare), 
Din inimă, 

10 Din bâşe, 
Din şedut; 
Şi să se usuci ca cornul, 
Care nu mail face p6me. 

Reţetă : Acest descântec se repetă de nouă ori de femeia; care trage pe 
cel bolnav de cură. 

/ 

_ DESCANTEC DE JUNGHIU ' 
(VARIANTA) a 

- Gules de Chr. N. Ţapu, de la Pauna Dumitrescu, din PeștEna-de-sus — Gorj. 

Luai securea 
Şi plecaiii - 
La ogor:de cânepă de vară, 
Junghiul se rupse de la (cutare); 

5 Şi arat ogor de cânepă de vară, 
Şi venii cu securea acasă, 
Şi junghiul se rupse de la (cu- 

[tare);. 
Şi luai sapa | 

- Şi plecaiti la ogoru de cânepă, 
[de vară 

IO Şi săpa! ogoru de cânepă de 
ă - - (vară 

Şi junghiul se rupse de la (cu- 
[tare). 

15] unghiul serupse dela (cutare), 

Se câpse cânepa de vară. 
Şi culeset cânepa de vară 
Şi junghiul se rupse de la (cu- - 

Su [tare). 
O băgăi în baltă cânepa de vară 

20 Şi jungbhiul se rupse de la (cu- 
” | [tare). 

Se 'mură cânepa de vară, 
Junghiul se rupse dela (cutare). 

„__ Spăali cânepa de, vară | 
Şi junghiul se rupse de la (cu- 

[tare). 
23. O detel în proțap cânepa de 

„= [vară 

Junghiul se rupse de la (cutare). 
Ojdetei în meliță cânepa de vară
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Intorsei ogorul de cânepă de 
| ” [vară, 

__ Junghiul se rupse dela (cutare). - 
Şi pusei cânepa de vară. 
Junghtul se rupse dela (cutare). 
Pieptăna!i cânepa de vară . 

30 Junghiul se rupse dela (cutare), 
Torsei cânepa de vară, | 
Junghiul se rupse dela (cutare). 
O copse!t cânepa de vară, 
Junghiul se rupse dela (cutare). 

_35 Urdii cânepa de vară, Ă 
Junghiul se rupse dela (cutare). 
“Invălil cânepa de vară, 

— 

DE JUNGHIU DR 

Junghiul se rupse dela (cutare). 
„O gurii -cânepa de vară, 

40 Junghiul se rupse dela (cutare) 
O ţesut cânepa de vară, 

- Junghiul se rupse de la (cutare). 
O înălbi! cânepa de vară, 
Junghiul se rupse de la (cutare). 

45 Croii cămaşă de cânepă de vară, 
Junghiul se rupse de la (cutare). 

" Se rupse cămaşa şi junghiul 
Şi remase (cutare) curat, 
Luminat, | 

5o:Ca Maica Precista ce Va lăsat, 

Reţetă: Se descântă cu câlţi de cânepă de vară, se face o aţă de 
- cânepă şi se pune la gât şi la subţidră. 

DESCANTEC DE JUNGHIU 
(VARIANTA) - Ă 

Cules de Chr. N. Țapu, de la I6na Traşca Papuc, din comuna Valea cu apă—Gorj. 

Apucai p'un drum la vale, 
ME întâlni! cu un Turc călare, 
Cu. slugulița după el: 
-— Slugă, slugulița mea, 

5 Inceteză şi asculteză : 
Ce s'aude p'a vale mare, 
Ce s'aude d'un ramăt mare. 

Nu ştiă şarpe din proţap, 
Saii muiere din bărbat? . 

10 — Nu e muiere din bărbat; 
- Ci e-(cutare) bolnav. 
„—Lec să-i fie din mâna dreptă, 
Din inimă curată. 
Stai junghi nu junghia ! 

Keţetă : Se descântă de trei ori, făcându-se o aţă de cânepă, care se resuceşte pe mână fără să se îndde şi se pune de gât şi la subțioră. 

DESCANTEC DE JUNGHIU . 
(VARIANTA) 

  

Cules de Chr. N. Țapu, de la Flârea Stanca Slabescu, din Nanov—Teleorman. 

Plecă un boier mare - 
In venătâre, 
Cu slugile lui,. 
Cu copoil lut . 

5 Şi umblă 

Şi nimica nu vână. 
Şi audi ţipându.-se, 
Văicărindu-se; 

| Şi oligăindu-se. 
10 Şi întrebă pe slugă ;
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— "ine. ţipă şi se văicăreşte | 20 Din piele în vânt 
Şi se oligăreşte ? | Din vânt în pămînt, 
Pas în a ogradă mare - De unde a venit. 
Şi rupse trei fire de cânepă . Şi “cutare să rămâte curat şi lu- 

- [de vară [minat, 
15 Şi le băgă în apă să se to- "Ca maică-sa ce la fapt, 

[pescă. -“ 25 Ca pola Sfintei Marie. 
Şi să iasă de. la (cutare) jun- | Lec să-i fie, 

[ghiurile, - — -Descântecul mei, 
Cuţitele, săgețile, țepile, acele, . Lecul de la D-deiă! 
Şi să Yasă din 6se în carne, . Lecul de la Sfânta Marie, 

- Din carne în piele, 30 Lc să-i fie! 

Reţetă ; Se descântă în apă cu un cuţit găsit, 
Cu apa se. udă. cel bolnav de junghi, iar restul se aruncă pe un par. 

de gard şi se dice vorbele: <Cum se risipeşte apa şi nu stă aci în par, 
- aşa “să se risip&sca junghturile, cuţitele de la (cutare)>. 

DESCANTEC DE JUNGHIU 
(VARIANTA) 

  

. Cules de Chr. N. Ţapu, de la Ioniţă Sandu David, Salcia— Teleorman. 

Plecă Maica Precista pe cale, Şi dracul plesneşte. 
-Pe cale, pe cărare, „- Eşi junghii de la (cutare) 
Se întâlni. cu (cutare) în cale, Din creerii capului, 
Şi! junghia Din sgârciul nasului, 

5 ŞIL înfiora o 20 Din faţa obrazului, 
Din tălpile picidrelor - Din măduva osului, Ă 

Penă ?n creştetul capului. - Şi să te duci în pămînt, 

De Lo fi pus junghiul c” o mână, „Că din pămînt ai eşit, 

Ei îl întorc cu două; In pămînt să intri. | 

Io De l'o fi pus cu doue, 25 Şi (cutare) să rămâte curat şi 

Eu îl întorc cu trel etc. etc. : , (luminat, 

De l'o fi pus cu nouă, _Ca roua din câmp, 

Eu îl întorc cu dece. | Ca argintul curat, 
De nouă ori stricurat, - Din d 

mal & Ca Maica Precista ce l'a lăsaz I5 Numa! trece, 

heţetă ; Se descântă cu 'cuţitul şi cu secerea în apă.
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DESCANTEC DE JUNGHIU 
(VARIANTA) . Ă z 

  

Cules de I6n Odor, de la moş 1. Oprişanu din Valenii-de-Munte— Prahova. 

— —Fugi, junghiii, . - Să rămâie (cutare) sănătos, 
Că te 'njunghiă; : - Curat, ' 
Te faci câne ?n patru picidre, - Luminat, 
“Să latri la lună p& vale. Ca argintu. ăl curat, __5 Ptiăl ce te-a lungit? . „15 Ca roua nescuturat, Ce te-ai încolăcit? Ca pola Matchii Precistit ne- Din măduvă să ieşi în os, - [călcat. Din os în carne, o 
Din carne "n ptele, - | RE De la mine descântecu, 10 Din piele să se spele; De la Dumnedeii l&cu! 

A — 

DESCANTEC DE JUNGHIU 
(VARIANTA) 

  

Cules de I6n Odor, de la Sandu Potcovaru-Valeni— Prahova, 

Fugi junghiă, 5 'Tâmpinatule. 
Că te 'njunghiii. . Cin” te-a trimis, Fugi spurcatule, - D'acolo să te ducil Săgetatule, | 

N IN 

DESCANTEC DE JUNGHIU SAU DE MATRAGUNA 
  

Cules de I6n Odor, de la Paăuna lut Moldovenu, din Buzeu, 

— Bună dimin€ţă, împărătesă, Eu îţi daii ţie miere şi unt, [Dâmnă mare ! 5 Tu să'mi dai l&curile şi bunu- E îţi dai ţie pâne, sare şi vin, | [rile de pe pămînt. . Tu să'mi dai măriele, impără- Cum te:am luat eă din pămâîn- [țiile şi lecurile tale, [tul t&ă, - 
N
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„Din tulpina ta, 
Din rădăcina ta,— 
Aşa să fe! (cutăruta) bela, lipi 

[tura, 
10 Spărietura, bântuiela, ameţela. 

Că cutare nu te pete purta, 
Nu te pote ţinea, 
Că este în apă botezat, 
Şi cu mir amestecat. 

“15 Cutare de dimin€ţă s'a sculat, 
Pe cale, pe cărare a apucat, 
„Cu o mulţime de şerpi i în cale 

[s'a *ntâinit, 
Cu gurile căscate, 
Cu limbile tapoete ; 

20 Cu gura îl muşca, 

Cu limba "1 înțepa, 
Toţi şerpi pe trupu lui se'n- 

" tcolăcia, 
El s'a speriat, 
S'a 'nfiorat, 

25 De carne, de şale, de spinare 
[s'a 'ncleştat, 

Puterea "i-a luat. 
El s'a văitat, s'a tânguit; 
Maica Precista Pa audit, 
La el s'a coborit, 

30 De mâna drâptă Pa luat, 
In rii la Iordan Pa botezat, 
L-a curăţit, 
Şi cu l&c mare Pa dăruit! 

7 

DESCANTEC DE JUNGHIU 
(VARIANTA) 

  

Cules de Chr, N. 'Țapu, de la Maria Nicolae Mather din Belitori—Teleorman. 

Cânepă de vară, 
Te-ai arat, 
Te-ai semenat, 

_ Te-al grăpat, 
5 Si mare te-ai făcut. 

Stăpânul a venit şi te-a cules, 
Cum ai feşit din pămînt, 
Aşa să. tasă junghiul de la 

[(cutare), 

Din măsele, 
10 De sub măsele, 

Din mădulări, 

Din subţiori, 
Din cap, 
De sub cap. 

15 Eşi şi te du, unde cocoş nu 
- [cântă, 

"Unde fete mari codiţa nu îm- 
[pleteşte, 

- Unde popă nu t6că, 
Unde 'câine nu latră. 
Şi (cutare) să r&mâte curat, 

20 Luminat, 
Ca Maica Precista ce l'a dat. 

Rejetă : Se descântă cu cânepă de vară, din care se face o aţă ce 

se resuceşte la spate, se pune după gât şi se "'n6dă la subţioră,
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DESCANTEC DE JUNGHIU 
(VARIANTA) 

A plecat (cutare), cânepă a arat, 
"A grăpat'o, 

A s&mănat'o, 
A cules?o, 

5 A topito, 
A meliţat!o,; 
A dărăcit?o, 
A tors'o, 

„A ţesut'o, 
10 A 'nălbito, 
„A trâmbit'o, 

A croit'o, 
A purtat'o, 
A rupto. 

15 Aşa să se rupă junghturile, 
Cuţitele, durimile, 
Usturimile, 

R&utatea, 
Greutatea, 
Fărâmătura, 

20 Zdrobitura, 
Fârşela, a aa 
Ameţela din corpul (cutăruia), 
Cum. Yese cânepa de vară 
Peste cea de tâmnă, 

- 25 Aşa să iesă junghiurile, 
Cuţitele şi ţepile, . 
Durimile, 
_Usturimile, 
Fiorile, 

30 Frigurile, | - 
--Recorile de la (cutare); 

Să remâte (cutare) curat, 
Ca de Maica Precista dat. 

Reţetă : Se ta cânepă dărăcită se face o aţă lungă, se resuceşte re- petându-se cuvintele de mai sus. Se legă aţa de supţidră şi se în6dă la | 
spate. 

a —— 

DESCANTEC DE RINZA 

— Gorj. 

Plecai pe cale, pe cărare, 
Spre s6re răsare. : ” 
Şoimanele mă 'ntâmpinară, 
In braţe mă luară, 

5 In sus mă aruncară, 
Riînza 'mi resturnară ; 
Intorcându-mă îndărăt, 
Jeluindu-mă, olecăindu-mă, 
Maica: Slinta Maria din cer 

[m& audi, 
IO Şi către mine strigă: 

  

Cules de Chr. N. 'Țapu, de la Nicolae Mrejeru, agricultor, din Peşteana-de-sus 

— Ce plângi (cutate) şi te ole- 
Si [căteşti ? 

„ —Ce să nu plâng, Maică Sfîntă 

[Mariă ! 
Că adi dimineţă, 
Plecai pe cale, pe cărare 

13 Spre s6re răsare. 
Şoimanele m& 'ntâmpinară 
Și ?n braţe mă luară, 

" In sus m'aruncară, 
Şi burta "m! turburară |
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20 — Taci nu mai plânge, 
Că cu buciumu oi buciunia, 
Şi oii pune demn la demn, 
Puteri la puteri, 
Os la os, 

25 Plămâni la plămâni, 
Ficaţi la ficaţi. 
Cum fuge vaca din strungă 
Şi 6ia din luncă, 
Porc din cârtog, 

Reţeta: „Se descântă de trei ori 

= 

30 Stomacul să'mi vie la loc. 

Amin, amin, 
Descântecul. de la mine, 
Leacul de la Maica Sfinta 

[Mărie | 
(Cutare) să remâte curat, lu- 

[minat, 
35 Ca argintul strecurat, 

„Ca în ceasul ce a născut! 

cu un fir de mătură, în mălai sai 
pâine şi în rachi sai în apă. Se dă bolnavului să bea apă şi rachiiă şi 
firul de mătură se pune la stomac. 

DES CANTEC DB RINZA 
(VARIANTA). i 

Cules de I6n Ionescu, de la Maria N, Turbatu-Runcu—Dimboviţa. 

Eşi rînză secă, 
Eşi rînză rumânescă, 
Eşi rinză letinescă, 
Eşi rînză ovre6scă, 

5 Eşi rînză turcescă, 
Eşi rînză porcâscă, 

 Eşi rinză de "nouă feluri de la 
[(cutare). 

Nu-i strica rînza, 
Nu-i strica osânza.. 

se mâncă. 

10 Şi te du în lemne seci, 
Şi în ale pietre reci ; 
Că eii Maria dreg rinza, 
Plămădesc osânza, 
Cum se plămădește aluatu în 

[capistere 
15 Şi faguri de miere. 

De la mine: (cutăruia), 
Lec să-i fie | 

Reţetă : Se descântă în rachiă şi cepă albă. Rachiul se bea şi cepa



DESCĂNTECE DE VENINARE DE SERPE 

DESCANTEC DE VENINARE DE ȘERPE 
  

7 

Cules de Chr. N. Tapu, de la baba Stanca .Deconescu, din Săcelu— Gorj. . 

A se vedea un mic descântec în colecţia d-lui G, D. Teodorescu, pag. 393, colâna 
I, unde câte-va versuri de la început se asemană. 

“Pasăre albă, 
Codalbă, 

- Sus se înalță, 
Jos se lasă, . Ş 

__5 Pe buturi de viță se puse. 
- Buturul s'aprinse, | 
Viţa tărctă, 
Mestecată, 
Peste gard aruncată, 

10 Din gură de şerpe vindecată. 
De şerpe, de şerpsică, 
De puii, de pulanară, 
De năpârcă, de năpârcbică, 
De puii, de puiandră . 

15 De guştere, de guşteroică, . 
De puii, de puiandră, 
De şopârlă, de şopârldică, 
De puii, de putandră, 
De muscă, de muscoi 

20 De puiii, de putandră, 

De câine, de câinâică, 
De puii, de puiandră, 
De copoi, de copâică, 
De năvăstuică, de năvăstoică, 

25 De urşi, de ursoică, etc. 
De albină, de albinoică 
De viespe, de viespâică,— 
Tâte muşcăturile, | 
'Tâte loviturile, 

30 Tâte 'nţepăturile, 
Tâte se desveninară, 
“Trupul (cutăruia) se desvenină 
Şi se vindecă. 
Şi remase (cutare) 

35 Curat, 
Luminat, . 
Ca aurul strecurat, 
Ca Maica Precista în cer ce 

| [Va lăsat. 

Reţetă : Se. descântă cu viţă verde de vie în lapte dulce şi cu lap- 
tele se udă .la muşcătură şi se bea şi din el,
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DESCANTEC DE ŞERPE 

- Cules de Chr. N. Țapu, de la Moş Badea. Coşerenu— Roşiorii-de-Vede. 

Codăule, ce stai pe ghizdurele 5 Şi un b&ţ de alun 
[trist şi măhnit ? „Şi te-ol lovi în cap 

Ori a! muşcat pe cine-va? Şi tu '0i muri, 
Taci, proclete, de câine. CC Şi (cutare) s'o 'nsdrăveni. 
Că eii oi lua un ban de argint, | 

Reţetă: Se descântă de trei ori în apă' neîncepută şi în 6lă nouă 
cu un ban de argint şi cu un beţ de alun sati de boziu; se spală cu apa 

„şi se dă să bea. 

DESCANTEC DE ŞERPE 

„Cules de Chr. N. Țapu de la Moş Stan Tobă, Roşiorii-de-Vede. 

- Veqi G. D. Theodorescu pag. 393 colona 1, primul descântec de şerpe, în care 
ultimele câte-va versuri se us&mână. | , : 

Apuca! prin nişte pruni mă- —Am muşcat pe (cutare). 
a [runţi, — Ce-i dai lâcul ? 

Intâlnii un şerpe necăjit, | — Fierul şi oţelul, - 
Mâhnit şi amărit. Aa - Măsga de alun, 
—De .ce eşti, şerpe, necăjit, IO Şi apa neîncepută. | 

5 Amărit şi mâhnit ? 

Refetă : Se repetă de nouă ori descântecul; băţul de alun se co- 
jeşte, se „pune în apă şi, se dă să bea bolnavului.
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= 

DESCANTEC DE ȘERPE. 
(VARIANTA) - 

  

NI Culesa de Chr. N. Țapu, de la Oprea Şerban, din Dragăneşti—Teleorman. 

| "A se vedea o variantă în colecţia d-lui G. D. Teodorescu, pag. 393 colâna I sus şi cole Il jos, şi pag. 396, col, sus. . 

A plecat (cutare) pe. cale pe. Să fasă junghiurile, usturimele, 
[cărare, ! „10 Cuţitele, durimile de la (cutare), 

Sa întâlnit cu vipera încale.  . - . Din picere, din umilătură, 
El pe viperă a călcat, 7 Din. muşcătură,,. 
Vipera. s'a 'nveninat a Din veninătură, 

5 Şi pe el l-a muşcat. - i „Şi (cutare) să rămâie curat, ui 
Şi leacul Y.l-am căutat; e [minat 
Şi l-am aflat în nuia de alun, . 15 Ca de Maica Precista lăsat. 

„In răchită de bo). 

Reţetă : Se descântă în lapte dulce şi se > bea din el şi se > oblojeşte 
“la muşcătură cu boji, fierţi în lapte dulce. N 

- 

7 

D " DESCANTEC DE ȘERPE 
1 (ABIANTA) 

  

“Culesa de Chr. N. Țapu, de la Maria Nastase, din Romanești—Gorj. 

Pasăre pestrule | Buduroi gălâtă, 
In sus sbură - Muşcătură de şerpe 
Pe buşten de vie-pică. | - De.şerpolcă— „a 

Buştenu „s'aprinse, - NE Veninată . 

-5 Ploia îl stinse. Sa „10 Vindecată, 

Reţetă: Se descântă cu viţă de vie sai cu verf de boj în lapte; cu 

laptele kA unge omul unde este rana „de muşcătură de şarpe. Se repetă 

descânteculi. de trei or. ” 

38.
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o DESCANTEC DE ȘERPE 
(VARIANTA) . 

  

Comunicata de D-nul M. Canianu — București, 

"A se compara cu cele dou& variante din colecţia d-lur G. Dem. Theodorescu, pag. 394; col. II. Vedi şi «Descântece Marian pag. 224, 226, 227.. 

- Tună ?n cer, - | “Osul să remâte sănătos. 
Tună pe pămint. - „ Cine W-a adus vestea, 

„ Prepeliţa pestriță, a Să-i bete povestea. 
Se ţine de peliţă, ” Io Câte cuvinte am uttat, 

5 Peliţă de carne, - Ia Tote să fie cu adevărat. - Carnea de os,. i i 

„___ Refetă: Se descântă cu crengi de alun, cu farbă crescută prin gard, ŞI cu apă neîncepută. Se descântă trei dile de a rândul, in fie-care di câte de trei ori: dimincţa, la amiadi şi s6ra ; şi la fie-care dată se spune . „descântecul de trei oră. : ” | să 

„DESCANTEC DE MUŞCATURA DE ȘERPE 
aa | „- (NARIANTA) SI 

  

„Cules de Chr. N. Țapu, de la. Pâscaru, din” cat, Gura-Belii. 

Sfinta Troiță, | La un loc cu naşu, Pasăre pistriță. Naşu, alunaşu, Calcă ?n piâtră, - Ma Pictra a trăsnit, „+ ME ?nchin cu dăscântecu - 5. Ş&rpele a plesnit; | Şi Dumnedeii să :vie cu leacu.



 DESCANTECE DE MUMA PADURII 

„DESCANTEC DE MUMA PADURI 
  

Cules de Chr. N. 'Țapu, de la Stana Lungocii- Oprișoru—Mehedinţi. 

Tu muma pădurii, - „Cu mesele întinse, . E 
Tude astă sâră în colo să nu Cu paharele pline rase, 

[mai vii, 15' Puse pe masă. 
Că tu vii cu mânile cât riş- .- Acolo să musct, 

, [chitorele, „.. Acolo să mănânci, 
„. Cu picidrele cât prăjinile  .  -. Acolo să şedi, | 
5'Cu ochii cât sitele, -„ Acolo să odihnești 
Cu dinţii cât teslele, - - , 20 De astă sâră în colo. 

Cu unghiile cât secerile. Să nu mat vii la cutare,. 
Să te duci în câdele mărilor, _ Că te talii cu securea, 
In cârnele, cerbilor, "Şi nici acolo să nu şedi, . 

10 Unde fata mare cosița nuîm- -.. Ci să te duci în ăl fund de mare, 
Voinic nu chioteşte. [pleteşte 25 Că te-aşteptă o fată- mare, 
Că ele te-adastă_ cu făcliele - M6şea dumitale. 

| (aprinse, Ma . 

- Notă.— Femeile cari ai copiii mici, nici o dată nu-l bat cu mătura 
oră-cât de necăjite ar fi ele. Ceia ce le face de a nu lovi saii amenința 
pe copiii cu mătura, este credința că dacă bat copiii cu mătura, n6ptea 

“vine muma pădurii, li se arată în vis şi-i“sperle,. —Când copiit plâng în 
somn şi continuă a plânge chiar deşteptându-se—dice-se, că a venit la ei 
muma pădurii, de aceia femeile tot-d'auna chiamă pe baba satului, ca să 
descânte copiilor descântecul de mai sus.—Descântecul se face cu ajuto- 
rul unei securi, care se înfige cu tăişul în pragul uşei, când se dic vorbele : 

«Că eii cu securea te-o! tăta 
„«De la (cutare) te-oi depărta».
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Lă 

DESCANTEC DE MUMA PADURII 
| (VĂRIANTA) 

  o. 

Culesa de Chr, N. Ţapu, de la baba Badea Voicu 'Stirbu,„din Drăgşani—Teleorman 

Tu, muma pădurii, - - Cu făclii .aprinse, 
Tu miadă nâpte, „ Să-mâncaţi, 
Şi tu mamorniţo, | „Să ospătaţi, 
Voi câte trele să vE 'ntâlniţi, - 15 Pe. (cutare) să'l iertați,: 

5 Şi să plecaţi, . - „Şi să'l lăsaţi curat, luminat, 
Pe (cutare) s'o lăsaţi, | Ca Maica Precista ce Pa daţ. 

„Să n'o.mal ctupiţi, : Că eti- cu descântecul te-am 
"Să n'o mai necăjiţi, a | [descântat, 

Să n'o mai olecăiţi, „Cu cuţitu! te-am tăfat, 
10 Ci să vă duceţi la copiit voştri, 20 De la cutare te-am depărtat. | 

Că v'adastă cu mese întinse, 

Reţelă : Se unge copilul cu usturoi. şi cu tămâte şi să "fac răseruci 
din umărul drept la piciorul stâng, şi din piciorul drept în umărul stâng. 
Tămâia şi cu usturoiul pisat se daă în apă şi le bea copilul. 

DESCANTEC DE PLANS 

-* Culâsa de Chr. N. Țapu, de la Voică Anghel Țapu-—Roșiorii-de-Vede. 
"Tu, muma pădurii, . .. - Să nu'l mai necăjeşti, - 
Tu colțato, „15 Să'l laşi mă-sa să'l necăjiască, 
Tu strâmbo, |. a Mă-sa să'l amărască.  - “Tu scâlciato, „Tu să te duci la colţaţii tăi, 

5 Să fugi, , - "La purceii tăi, 
Şi să te duci, e „La căţei tă, 
In pădusi, . - - 20 Pe ei să te necăjesci, 
In adâncuri, ?* =. Pe ei să te amărăşii. . 

In smârcuri,— - . Că ei unde otafia numele t&ă, 
10 Unde popă nu tâcă, . Cu toporu te-oi tăia, Unde cocoş nu cântă, . -: Cu focu te-oi ardea, 

“Unde câine negru nu latră. „_25*Cu tămâta te-ot tămâia. „Să! laşi pe cutare, - 

Reţetă: Se descântă 'cu foc, tămâie, topor şi apă. Se pune foc cu tămâie şi se tămâte cămaşa copilului. _- | | Se fac r&scruci pe cămaşa copilului cu toporul începând de la pi- clorul stâng la umărul drept şi de la pictorul drept la umerul stâng.— In urmă se îmbracă copilul cu cămaşa. o. 
————————
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DESCANTECUL DE SPARIETURA 
  

Cules de I6n Odor de la Păuna Moldovenca din Buzti, 

S'a sculat (cutare) Sfânta Luni 
(de dimin€ţă, 

Pe cale, pe cărare a apucat, 
Cu trei spurcaţi în cale s'a ?n- 
Cu lei, [tâlnit : 

5 Cu smei, 
Cu lesicile, 
Cu smesicile, 
Cu lipitura, . 
„Cu spărietura. 

10 Sburătorul era buzat şi *ncor= 
- Inorat, 

(Cutare), Pa vădut, s'a 'nspăi- 
[mântat, 

__De carne, de spinare, de şale 
S'a ncleştat. [s'a apucat, 
El s'a văitat, s'a tânguit, 

15 Maica Precista la el-s'a coborit; 
In braţe la luat, 
De carne, -de spinare, de şale 

[Pa descleştat, 
Şi cu' leac Va dăruit, 
be şepte miluri de loc pe spur- 

-[cat Pa gonit. 
20 Blestemu- te Domnul, pe tine 

" ; [spurcatule, 

> 25 

30 

35 

“Ce-ai avut, de: te-ai apropiat - 
(de (cutare), 

Şi Par apucat de rinichi, 
De sub rinichi, 
De ficat, 
De sub ficat, 
De grumazi, 
De sub grumazi ? 
leşi, că Domnul te-a blestemat; 
leşi de la cutare din maţe, de 

sub maţe, 
Din ficaţi, de sub ficaţi, din 

bojogi, de sub bojogi, 
Din inimă, de sub inimă, din . 

_ rânză, din osânză, 
Dintr'o sută şi nouă de osciore, 
Din nout- deci şi nouă devini- 

[şore, 

Să rămâle (cutare) curat, -lu- 
(minat, 

Ca argintu strecurat, 
Ca florile înflorite, 

- Ca altoile altoite, cum este de 

38 

la Dumnedeii lăsat. | 

Eu, cu: Dumnedeii şi cu Maica: 
„Precista cu leacul | 

Pa 

DESCANTEC DE MUMA PADURII 
  

Culesa de Chr. N. Țapu. de la Bărbătesci—Vâlcea. 

Tu, muma pădurii de miadă-qi 

Tu, muma pădurii de miadă- 

Tu să fugi, [nopte 
Tu să te “duci 

5 Indărăt de unde ai venit şi pe 

(cutare) să'] părăsești. 
Du-te la “fetele tale 

La frumesele tale, 
„La gramnicele tale, 
Indărăt de unde at venit. 

10 Lasă pe (cutare), curat, 

12 

Luminat . 
Ca Maica Precista din cer ce 

. a dat.
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Reţetă : Se descântă cu toporul şi cu mătura în talpa casei despre sore- scăpătă, Apo! cu tăciune de foc şi cuun surcel de alun. Vrăjitârea învâr- teşte sub călcâiul ei tăciunele şi rosteşte cuvintele de mai sus. Cu pul- „berea cărbunelui se mânjeşte cel suferind făcându-k-se în frunte 'şi 'n o- 

- 

braz semnul crucii, 

  

DESCANTEC DE SPAIMA 
  

Cules de Chr, N. 'Țapu, de la baba Naţa în etate de 85 ani, din Alexandria — 
Teleorman. a . 
„» Acest descântec este bulgăresc. 

p- 

Stra: ut başta, Ma | IO Stra ut fulger, | 
Stra ut maica, , „tra ut haiduci, . 
Stra ut muma pădurii, i Stra ut ogăn,— 
Stra ut mamorniţa, - “ Dă izlezi ut serţe 

5 Stra ut noşti, „Dă izlezi ut glava 
Stra ut vic, e 15 Dă izlezi ut crăcă 
Stra ut gâlci, .” Dă izlezi ut -rîţeti 
Stra ut besnic, | i __ Seacă -dihanie nă legalu Stra ut davnic, Serţe (N) nă meastu. 

Reţetă : Se descântă în făină strânsă de la trei case primare. Des- cântecul se face în vatra focului, Se aruncă la fie-care descântec câte un - pumn. de făină pe păretele- coşului. După figurile care se închipue pe pă- retele înegrit al coşului, descântătorea explică spărietura bolnavului. „_„ Se râcâte funinginea după coș, se amestecă în apă cu făina descân- tată şi se dă de bea cel speriat.



+ 

DESCANTECE DE BUBA 

e
 

DESCANTEC DE BUBA 

  

Cules de Chr. N. "Țapu de la Tinca Balan, din Costesci—Vâlcea. 

Bubă 
„_Bubă 
Bubă 
Bubă 

5 Bubă 
- Bubă 
“Bubă 

- Bubă 

albă, 
negră, 
verde, 
galbenă, 
roşie, 
ovrelască, 
porcâscă, 
turcescă, 

Bubă românescă, 
„ro Bubă de nou&-deci şi nou& de 

[feluri, 
Tu te tragi, 
Eu să te trag, 
După limba mea, 
După buruiana ta, 

. 15 După descântecul mei, 
După al Maichii Precistil. 
“Domoleşte-te, 
Potoleşte-te, 
Cum să potoleşte 

20 Porcit prin straturi, 
Omenii în paturi, 
Aşa să se potoliască 
Buba, spurcatul, 
Dalacul, 

25 De la cutare, 
Din inimă, din cai, 
Pin pictere, 
Din mădulere, 

Din osciorele. - 
30 Mută-te, 

35 

40 

Strămută-te. i 
Du-te n văi, 
Pe lemne, pe pietre, 
Acolo, unde popă nu tâcă, 
Unde secure nu r&sună, 
Unde topor nu tale, . 
Unde fete mari coda nu 'm-" 

(pleteşte, 
Unde casa nu se spoleşte, + 
“Unde cocoş nu cântă, 
Unde câine n'a lătrat, 
Unde popă n'a tocat. 

" Acolo vă sînt paturile, . 

45 

50 

Acolo vă sînt halaturile ; ; 
Mese 'ntinse, 
Cu făclii aprinse. 
Acolo să beţi, 
Acolo să mâncaţi, 
Acolo să v& aşedaţi, 
In trupul (cutărula) să nu mai 

(staţi. 

Şi să r&mii cât bobul de met, 
Şi ala să te faci în trei, 

„Şi din trup să pier. 

55 
lar cutare să r&mâie, 
Curat, luminat, 
Ca stua din cer, 
Roua 'din câmp, 
Ca ferecăturile de argint, 
Ca Maica Precista ce l'a făcut 

(şi Pa lăsat. 

Reţeta : Se descăntă cu o cruce, cu tămâte, ac, cuţit găsit şi cununat, 

apă, sare şi rachii.
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DESCANTEC DE BUBA . - 
(VARIANTA) ! 

  

Culesă de.-Chr. N. Țapu de la Dumitra Ioniţă Neblea, din Cetaţuia—R.-Vâlcea.. 

Bubă albă, 
“Bubă negră, . 
Bubă  turcescă, 
Bubă albastră, 

5 Bubă cu izdat, 
Bubă cu dălac,— 
Nu cuprinde, 
Nu întinde, | = 
Nu înţepa, 

10 Nu cuţita, . 
Nu junghia, 

- Că eul ţi-o descînta ţie, 
De la mine l€c oi avea. 

apă, sare şi rachiu. 

Eu în bute te-oi. lega (băga), 
„15 Cu cercuri de fier te-ol lega, 

Cercurile or plesni, 
Buba s'o risipi, 

- Şi s'o duce 
In câdele. mărilor, 

20 In cârnele cerbilor. 
Eşi bubă şi te du, 
Că ei cu mătura te mătur, 
Cu crucea te gonesc, 
Cu cuţitu te tai, 

25 De la. cutare te pornesc. 

Reţetă : Se descântă cu crucea, cu tămâie, ac, cuţit găsit şi cununat, 

- . pr 

DESCANTEC DE DALAC 
  

- Cules de Chr. N. Ţapu de la Stanca Reşica, din Drăgănești — Teleorman. 

„Să se compare acest descântec cu cel din - Colecţia D-lui G. Dem. Teodorescu 
intitulat <De buba rea» pag. '359,. col6na 1 sus, 

Plecata (cutare), 
Pe cale, pe cărare, 
Iar la mijloc de cale, 
Buba Pa întâlnit 

5 Şi pe el că Pa isbit, — 
Buba. cu săgetătură, 
Buba cu pocitură, 
Buba cu întâlnitură, 
Buba albă, 

“10 Buba vinătă, 
Bubă negră, : 

Bubă cu nou&-dect şi nouă de 
[junghiuri, 

Buba armenescă,. 
Bubă jidovâscă, 

15 Bubă ţigănescă, - 
_Bubă rumânâscă, 
Bubă ţigănescă, căiască, o- 
. ” [lască. 
(Cutare) s'a plâns şi s'a văitat, - 
Cu lăcrămi până 'n. pămînt, 

20 Cu glasu până ?n cer. 
- Nimenia nu 7] audia,. 

Nimenia nu !] întreba, 
Numai Maica Precista din cer 

| [îl audia.
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Pe scară de aur se scobora, . 35 La (cutare) descântătâre îl 
25. De mâna dreptă ?] lua, _ [ducea. 

Şi ?] întreba :— Ce te plângi şi „Că ea cu limba te-o descânta 
[te - olecăieşti ? Cu mâna buba rea ţi-o-lua, 

lar el plângea şi suspina;. Cu tum de petec te-o afuma, ? 
—Plâng şi m& olecăiesc -Cu tămâia te-o tămâia, 
Că -de dimineţă- m'am sculat; 40 Cu crucea buba ţi-o depărta, 

-*30 Pe cale, pe cărare am plecat;. Cu mătura buba ţi-o mătura.: 
Cu buba rea, _ Şi (cutare) rămânea, 
“Cu dălacu m'am întâlnit. . . „Curat şi luminat, 
Maica Precista de mâna dreptă Precum Domnul te-a lăsat, 

(îl lua, 45 -În diua ce te-a născut. 
__ Şi pe cărare dreptă "1 îndrepta, 

Pieţeţă : Descântecul -de bubă rea—dis şi dălacul — se descântă de 
obicei în rachii de drojdie, cu fir de mătură şi cu crucea, 

Din rachiul descântat gustă bolnavul şi cu restul:să stropeșşte la bubă. 

* DESCANTEC DE DALAC 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Dumitra I6n Matheiii, din Govora— Vâlcea. 

Fugi, dălace, -. î De supt inimă, 

Imbălate. 15 Din boşogi, 

De la inima (cutăru'a). | „De supt boşogl. 

Nu întinde, i Eşi şi te du,. | 

5 Nu cuprinde, ; Unde popa nu tocă, 
Unde câine negru nu latră, 

-20 Unde ctoban nu chiote ; 

Nu înţepa, _: Şi să laşi pe (cutare), 

Nu cuţita. - Curat, | 

10 Nu înţepa cu acele Luminat, - , 

Nu umfla cu nucile, | __Ca argintul stricurat, 

* Şi eşi de la (cutare),— 25 Ca de Maica Domnului lăsat. 

Din inimă, 

Nu umfla, 
Nu gâmfa, 

Reţetă : Se descântă cu cuţitu, pistornicu (cruce) şi fir de mătură, 

“în apă de isvor şi cu tămâie de la boboteză, Cu apa descântată se stro- 

peşte buba suferindului, şi restul din apă se aruncă pe par, sau pe un 

câine şi se repetă vorbele: îi . 

” «Cum nuȚpâte sta apa înșpar şi se usucă, 

- Aşa să fugă şi să se usuce junghiurile, . 

Cuţitele, dălacul, izdatul de la (cutare) ; - 

Şi cum mătura mătură gunoiul, 

_ Aşa să se măture tâtă durerea, 

Junghiurile şi cuţitele de la (cutare).
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DESCANTEC DE BUBA 

Cules de Chr. N. Ţapu de la Ilinca Nicolae Saceanu,, Drăgșani — Teleorman. 

Plecară patru-deci de muteri „Şi să te duci la copiit tă, 
Pe patru-deci de drumuri. Că ei te-adastă, 
Ele jos a şedut, - - 20. Cu mesele întinse, 
Focul la făcut, - Cu paharele pline, 

5 Buba la (cutare) a răsărit. Să mănânci, 
Impă&rătesă albă, Să ospătezi. 
Imp&rătesă vinătă, | Şi p& (cutare) să” leculeşii 
Impărătesă galbenă, 25: Şi să”l laşi 
Imp&rătesă roşie, — -- “Gurat, 

“10 Să Yeşi de la (cutare) din fața . Luminat, i a 
(Obrazului, Ca_steua din cer, 

Din sgârciul nasului, | - Ca roua din câmp, | 
Din tâte mădulările, | 30 Ca Maica Sfînta Mărie, 
Din tâte oscidrele. - 
Şi să te duci, ă „Leac să-i fie. 

15 Unde popă nu tâcă, i Descântecul al mei 
Unde cocoş nu cântă, „Şi leacul-lui Dumnedei | 
Unde câine n'alatră. 

Reţetă : Se descântă cu cuțitul şi cu fir de mătură şi se dic la sfir- 
şitul descântecului şi vorbele : „o 

Cu cuțitul te tătai, 
"De la (cutare) te depărtat, 
Te gonii, 
Te risipi, 

_5 Cu mătura, te măturat, 
_Junghiurile şi durerile de Ja (cutare) le depărtai. 

DESCANTEC DE BUBA. 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. Tapu de la Maria Preda Comaneses, din Barbatescl— Vâlcea, 

Bubă albă, Cu ucigaşu, 
Bubă ncgră, Ia Cu dătătura, 
Bubă turchEză, Cu legătura, 
Bubă albastră “Cu strigotu, 5 Şi cu lucru vrăjmăşesc, . 10 Cu morotu,



Esi din inimă şi ficaţi, 
Din plămâni, : 
Din măsele, 
Din osciorele,. 

15 Din şale, 
Din pictăre, 
Mai curând de unde”! dâre. 
Că eii te-am sorocit cu soroc 

(de foc 
Să ieşi din (cutare) tot din tot, - 

20 Cu grâţa, 
Cu năplăiala, 

.- Cu ameţela, 
Cu târomela, 
Cu moloşela, 

“Reţetă : 
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25 Cu pirotela. 
Eu te-am descântat, 
Eu te-am mânat, 
Unde popă nu tâcă, 
Unde fată mare cosiţă nu îm- 

(pleteşte, 
30 Unde casă nu se spoleşte, 

Unde popă nu ceteşte, 
Unde topor nu tate, 
Unde cocoş nu cântă. 
Acolo s& pălătueşti 

35 PE (cutare) să'lurăşti. 
Acolo să stai să: prândeşti, 
Să hodineşti, - 

"38 P& cutare să'l urăşti. — 

Se descântă cu un ac, cu cuţit. „cununat şi cu sare în n apă, pe 
care suferindul o bea; restul se aruncă pe gard sai pe un câine. 

DESCANTEC DE BUBA 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Baba Oprică, din Barbatesci— Vâlcea. 

Bubă albă, . 
Bubă negră, 
Bubă vin&tă, 
Bubă turch&ză, 

5 Bubăcafenie, 
Bubă din patru-deci şi patru de 

[n€muri de bube, 
-Bubă cu spurcat, 
Nu te 'ntinde ca şerpele, 
Nu înţepa ca cuţitele, 

Io Nu nghimpa ca acele.. 
Şi să pică şi să respici, 
Ca spuma de mare, 

Ca roua de sâre; 
Şi să feşi din inimă, 

15 Din măsele, 
De sub măsele, 
Din nas, de sub nas, 
Şi să te duci 
In c6rnele cerbilor, 

20 In copitele cailor, 
In munţi scundi. 
Acolo sînt livedi verdi, 
Cu ape reci, 
Casele vâstre de veci. 

__ Reţetă: Se descântă « cu cuţit, « cu sare şi cu apă. Apa rămasă se a" 

runcă pe gard şi se rostesc cuvintele: 

«Cum se scură apa după gard, 

- Aşa să se scure şi să fugă buba de la (cutare).
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DESCANTEC DE BUBA 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. Papu « de la Baba Stanca Deconescu, din Sacelu— — Gorj. 

Plecă cutare pe cale, - 15 Late | 
Pe cale, pe cărare, . Săncelate, . 
Se ?ntâini cu buba ?n cale: Cu alamă suflate, | 
— Bubă albă, Te-oi scâte din ficați, din i- 

5 Bubă negră, Ia - [nimă, din boşogi, 
Buba bubelor, - - Şi să te duci în copitele cailor, 
Sora ctumelor,— | „20 În cârnele cerbilor, 
Nu gămfa, -: In câdele mărilor. 

„Nu junghia, „Acolo să coci, 
10 Nu înţepa, Acolo să rescoci, 

Nu făcea carnea rea | Şi pe (cutare) să leg 
- Că eti te-oi impungea __- 23 Curat, 
“Te-oi străpunge, E | Luminat, 
Cu nouă cuțite, | 27 Ca Maica Precista ce Pa dat. 

Reţetă: Se descântă cu caţital in miere.. „Cu mierea se unge la bubă 
şi se mâncă 

N 

Cules de 

apoi se usuc 
balega de s6 

din ea. 

DESCANTEC DE. BUBE DULCI 
  

Chr. N. Ţapu de la Iona Calniceanu, Costesci— Vâlcea. . 

_N&ţă, | Sa „De. verf Ss'aplecase 
Cârtănsţă, - - Din rădăcini secase. 

„ Tinde masă de mătase; - Să r&mâte (cutare) 
Tâte bubele chemase, . 10 Curat, 

5 Numai pe ale dulci nu le che-- Luminat, 
| [mase.: - _Cum Maica Precista Pa lăsat. Ele răi se mâniase a 

Reţetă: Se descântă cu balegă de vacă, atingendu se bubele dulci ; 
a balega la coşul casei, dicându. se cuvintele : <Cum se usucă 
re și de fum, aşa să se usuce bubele -de la (cutare).



10 

DESCANTECE DE BUBA 

= 

„605 

DESCANTEC DE BUBA 
(VARIANTA) 

  

Cules de Chr. N. Țapu de la Maria Preda Comanescu, din Bărbatesci — Vâlcea 

Bubă albă, 
Bubă nâgră, . 
Bubă turcheză, 
Bubă albastră, 
Şi cu lucru vrăşmăşesc ; 
Cu ucigaşu, . Să 
Cu dătătura 
Cu legătura, 
Cu strigolu 
Cu moroiu,— 
Eşi de la (cutare), 

30 Cu moleşela 
Cu pirotela. 

"Eu te-am mânat, 

35 

Unde popă nu tocă, 
Unde fată mare cosiţa nu îm- 

| [pleteşte, 
Unde popă 'nu citeşte, 
Unde casă nu se spoeşte, 
Unde topor nu tate, 
Unde cocoş nu cântă.' E 

- Acolo să stai 

Din inimă, -. 40 Să pălătuleşti, a 

Din ficaţi, - Şi „pe (cutare) să” urăşti. | 

Din plămâni, Acolo sînt în cârnele cerbilor - 

15 Din unghii, _ - Şi în colţurile mărilor,— 

Din măsele, Acolo sint făclii aprinse, 

Din gingii, - 45 Acolo sînt. mese întinse; 

Din limbă, „Acolo să staţi să prândiți, 

De supt limbă, Să vă hodiniți Sa 

20 Din şale, Şi pe (cutare) să'l uriţi. 

„Mai curând 
Din picidre, 

cu soroc Că eii te-am sorocit 

| [de foc, - 

Să ieşi din trupul (cutăruia) 

25 
[tot din tot. 

Să ieşi cu grea, o 
Cu câţa 

- Cu năplăiala, 

__ Peţetă : Se descântă 

Cu ameţela, 
„Cu târomela, - 

de unde 1 dâre. - 
so 

Acolo să vă opriţi, 
Să -prândiţi, 
Să hodiniţi, 
Să mâncaţi, 

"Să ospătaţi, 

55 

- Şi pe (cutare) să'l lăsaţi, 
Curat, 

Luminat, .. 
Ca argintul stricorat 
Ca de Maica Sfinta Marie lăsat... 

cu un ac, cu cuțitul cununat şi cu-sare. Sarea o 

restul din ea se aruncă pe un câine şi se dic 
bea cu apă suferindul şi ul n 

_cuvintele : «Când o mai veni buba la acest câine, atunci să ma! vie buba 

„la (cutare); atunci, pici atunci». 
1 

Z 

A ——,
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“DESCANTEC DE BUBA 
(VARIANTA) 

  

Culsa de Chr. N. Tapu de la vrăjitârea Simina, din Gresia— Teleorman. 

Bubă din culcare, Să nu întindeți, 
Bubă din sculare, — -. IO Să nu câceţi, 
D'o fi bubă câtneâscă, | “Să nu căscaţi; 
D'o fi bubă ovreiescă. - „Ci veninul din inima (cutăruia) 5 Să sară din pântecele trupului. e [să”l mutaţi. „ “Nouă deci şi nouă de bube, Şi cutare să r&mâie curat, Nouă-deci şi nouă de dălaci, 14 Ca Maica Precisia ce Pa dat. - Nou&-deci şi nouă de brânci, 

Reţetă : Descântecul de bubă se face cu un cuţit pe d'asupra bubei. In urmă se dă bolnavului o «ciupercă — disă ciuperca bubei — ciuperca puci6să, sau o burulană numită dovlecel, care se aplică d'asupra bubei. 

DESCANTEC DE BUBA 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. Tapu de la Baba Neaga Zamfir Gheorghe, din Butculesci — - Teleorman. . . a IE 

Bubă albă, - Cu nou&-deci şi nouă: de um- Bubă negră, e : NE [Alături Bubă cu dălacu,  . 10 Cu nouă-deci şi nouă de o- __Bubă cu isbitură, i | [brîntituri ; 5 Bubă de nou&-deci şinouă de ..- Să ieşi din piele în sare, __* Weluri de bube, Din sare în pămint. Să ieşi de la (cutare) | „-  Tu'să te topeşti, „Cu nou&-deci şi nouă de durori, Şi să te prăpădeşti, Cu nou&-dect şi nouă de fiori, - 15 Şi pe (cutare) să'l leculeşti. 

„„ Reţetă : Se descântă cu sare în apă. Cu sare se atinge buba şi se lepădă jos şi se rostesc vorbele: 

«Cum se topeşte: sarea în apă, 
Aşa să se topescă tâtă durerea, 
Junghiurile şi buba de la (cutare). 

————
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" DESCANTEC DE BUBA. 
(VARIANTA) - 

  

„ Culeea de Chr. N. Țapu de la Dumitra Ion Matheit, din Govora — Vâlcea. 

Bubă albă, o ai Tu să te et, 
Bubă negră, . Cu crucea te-o! depărta, 
Bubă tătărescă, i | Cu mătura te-oi mătura, 

„ Bubă ovreiescă, | Cu cuţitu te-ot înjunghia ; 
5 Bubă turcescă, E 20 De la (cutare) te-of lua 

" Bubă rusescă, ae Şi te.oi depărta. 
Bubă românescă, . i „Să eşi şi să te duci de la(cutare), 
Bubă de nous deci şi nouăde' . - Unde câine negru nu latră, 

[feluri de bube, — Unde popă nu tâcă, 
Nu “intinde, , "25 Unde ctoban nu chioteşte, 

10 Nu cuprinde, - . ___- Unde casă nu se spoeşte. 
Nu umfla, Şi pe (cutare) să "1 laşi 

. Nu gâmfa, ”- . Curat, 
Nu obrânti, | Luminat, - 
Nu tîromi. . . - 30 Ca maica ce de sus Pa lăsat, 

15 Ei te'laui a 

| “ Reţetă : Se 'descântă cu cuțitul, fir de mătură şi cu cruce în apă ne- 
începută şi cu sare şi cu tămâe de la boboteză. | 

DESCANTEC DE BUBA | 

E „ (VARIANTA) 

-“ Culesa de Chr. N. Țapu de la Dumitra Nicolae I6na Veduva, din Monastireni— 

Vâlcea. | 

  

| Bubă cu dălac,, 10 Bubă de vacă, 
Bubă cu izdat, - Bubă de câine, 

Bubă cu brâncă; „. Bubă de cal, 

Bubă albă, - - Bubă de porc, 

5 Bubă negră, | : Nou&-deci și nouă de descân-- 

Bubă galbenă, - _ „ Mtători, 

Bubă turcheză, | ITS “Tâte descântă, | 

Bubă cafenie, . N __ 'Tâte leac ai. 
Buba bubelor; . | Bubă Grbă
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-Bubă ovreiescă, „Din ficaţi, - 
„ Bubă turcescă, : - | 30 Din se 

- 20 Bubă ţigănescă, | __ MeEduvose;. | 
Bubă rusescă, - : Şi te du în codele mărilor 
Bubă din netoţi, — Ei „ -Căct acolo aveţi cu ce ve cinsti, 
Eşi de la (cutare) - „Cu ce_vă omeni. | 
Din 6se, ..; - 35 Dar(cutare)n'are cu ce te cinsti 

_25 De supt .6se,. A Nici, cu ce te omeni. 
| Din ochi, | „Şi să laşi pe (cutare) curat, 

De supt ochi, | Şi luminat, 
Din inimă, - 39 Ca. Maica Precista ce Pa dat. 

__ Refetă: Se descântă în apă cu cuțitul şi cu pistornicul (crucea). Cu 
“apa descântată se udă cel bolnav la locul unde este buba. 

DESCANTEC DE BUBA 
_ (VARIAN' TA) 

  

Culesă de Chr. N, Papu. de la Baba Naţa, în etate de peste Ss ant, din Alexan= 
- = aria Teleorman. 

_Bubă bună, . = 15 sai vă duceți în, codele mărei, 
-Bubă dulce, - E „*:' Unde popă nutâcă, 
Bubă vinătă,: , E Unde fete mari coda nu îm- 
Bubă mistreță, E [pleteşre; — 

5 Bubă din somn, „o "Că sînt două fete 
Bubă din sculare, Cu c6da.pe spete. : 
Bubă din mâncare, - 20 Şi vaşteptă cu mese 'ntinse, 
Voi nou&-deci şi nouă de bube, „Cu pahare pline, - 
Nou&- dec! şi nouă de năjituri, "Să mâncaţi, 

10 Să eșiţi de la (cutare) din popu “Să ospătaţi, 
(nasului, Pe .cutare să ”l Yertâți, 

Din creierii capului, - . _25 Şi să ?1 lăsaţi curat, 
Din sgârciul nasului, N E Luminat, 
Din inimă, : | Cum Dumnedeiă Pa lăsat. 
„Din ficaţi ; a i 

N 

| Reţetă : Se descântă « cu un cuţit pe locul unde este buba şi se atinge 
cu niţică sare,
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DESCANTEC DE BUBA 
_. | (VARIANTA) 

  

".. Culesa de Chr. N. Tapu de la Baba Rada Șovâlgai, din com. Valea-cu-apă—Gorj. 

Tu, bubă de cal, - | 20 Pe supt buturi ;. - 
Tu, bubă de vacă,  ' Unde câinii n'o lătra . 
Tu, bubă de. capră, .. Şi popă n'o toca, 
Tu, bubă de die, D Fată mare nu s'0 pleptăna. 

5 Tu, bubă de purcea, . . Cum nu pote popa sluji sfînta 
Tu, bubă de căţea, [leturghie 
Tu, bubă veninată, 25 “Fără cruce şi fără tămăte, . 
Tu, bubă de serâfă turbată, : Aşa să nu te lipeşti de (cutare); 
Tu, bubă trupescă, Cum se potoleşte vântul 

10 Tu, bubă netoţescă, | Şi: pămîntul 
Tu, bubă boerescă, | | Copii! mici în legănele 
Tu, bubă rudărescă, - | 30 Boert mari în plăpomele, - 
Tu, bubă țigănescă, . Păsărele pe la cuiburele, — 
E te mut, | Aşa să se potolescă buba din 

15-Tu să te muţi, — - - [6sele (cutăruta) 
Să te duci la fetele lui Ler îm-, Şi cutare să r&ămâe; curat lu- 

[perat, Ai [minat, 
Unde cocoş nu cântă, . | 35 Ca argintul 'stricurat, 
Unde s&cure n'o tata, . Ca sorele răsărit, 
In păduri Ca busuiocul înflorit. 

Reţetă : Se descântă de tret. ori, repetându- -se versurile de mai sus. - 
Se descântă cu crucea, cuțit şi sare în apă. Apa descântată o bea cel su- 
ferind şi se unge cu ea unde este buba. 

Restul din apa descântată se aruncă pe o mâţă sat câine şi se dic 
vorbele : «Când o mat scri, saă-grăi, sai descânta şi cățeua asta, atunci 
să mai vie buba la (cutare). Buba pe pămînt a venit, pe pămint să se în- 

_torcă ; pe pămint a venit, pe supt pămînt să se ducă. 

49
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DESCANTEC DE BUBA 
(VARIANTA) - 

  

Culcsa de “Chr. N.  Țapu de | la Marica Potrişor-—Roşiorit- de-Vede. 

- -— Bubă bună 
Şi mal. bună, 
Bubă dulce, 
Bubă de nou&feluri de bube ; 

5 Bubă albă, 
Bubă n&gră, 
Bubă verde, 
Bubă vînătă, 
Bubă turcheză,. 

Io Bubă roşie, a 
Bubă albastră ;— i 
Nu te 'ntinde, 
Nu te prinde, 
Nu ca ghimpele 'nghimpa, 

15 Nu ca urzica urzica, 
-Nu ca şerpele ? nvenina, 

Nu ca brâsca te umfla. 
Şi eşi de la cutare, 
“Cu tâte junghiurile, 

20 Cu tâte cuţitele, 
„Cu tâte durerile, 
Cu tâte obrintelile 
Şi cu tote răcelele ; 
Şi te du ?n fundul mărci, 

25 La rădăcina copacului, 
La -fata 'mperatului. 
“Că fata 'mpăratului te-aştepiă, 
Cu mese 'ntinse, . 
Cu făclii aprinse, 

| 30 Cu pahare pline,. - 
Să măncaţi să ospătaţi, 

» PE: (cutare). să'] Fertaţi. 

Reţetă : Se descântă în cicore sati prune uscate şi se pun pe locul 
unde este buba.: 

DESCANTEC DE: HA BUBA 
(VARIANTA) 

  

Cules de In Odor, de la aRţOIa— Valeni — Prahova. 

— Bubă albă, 
Bubă vinetă, | 
Bubă albastră, Si - 
"“Bubă ngră, 

5 Bubă mocănescă, 
Bubă OvreiEscă, - 
Bubă veninată, 
Bubă săgetată, 
Bubă rea, 

10 Sor' cu ciuma rea ;— 
Nici să te lăţeşti, 

Nici să._te 'mmulţeşti, 
Mai mult să te sfirşeşti, , 
“Afară să ieşi, 

15 Din turpină să seci. 
Te-al. mistuit, 
“Te-ai risipit, 
Jupănesă, 
Impă&rătesă ? 

"20 MOTă-ţi cuţitili, 
M6ră-ţi. săgețili, 
M6iă- ţi tâte cusururile,
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Să sece dă la (cutare) 
ȘISă s& mistufască, 

25 Să să risipescă ; 
In vânt să: Yesă, 

" Afar” să plece, 
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Să se mistuescă, -: - 
La (cutare) să nu 'se mai găsescă. 

30 D& la min” dăscântecu; 
De la Maica Precista lecu ! 

DESCANTEC DE BUBA 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. Tapu de lu Maria Nastase, din _Roma nesci— Gorj. 

— Tu, bubă veninată, 
Tu, bubă b&şicată, 
Ta, bubă din pere, 
Ta, “bubă din mâncare, 

Ş Tu. bubă din odină, 
Tu, bubă din bătata vântului, 
Tu 'bubă din borea pămîntului, 
Să feşi de la (cutare) 
Din inimă, - 

10 Din trupul lui, 
Din tâte închieturile, 
Să leşi şi să te duci, 

-In vânturi mari, : 
Ei te iati şi te duc 

15 In vânturi mari, 
Peste munte, 

| Reţetă : 

— 

Se descântă în usturoi, rachiii,: cu cuţit şi fir de mătură. 

Unde popă nu tâcă, , 
Unde fată mare coda nu îm-: 

(pleteşte 
Unde câine nu latră, 

20 Unde cioban nu chioteşte, 
Unde 6ie nu sbiară, 
Unde secure nu e, 
Miros de tămăte. 

__ Acolo să lăcuiţi, 
25 Să vă odiniţi, 

Pe (cutare) să'l părăsiţi, 
Şi să'l lăsaţi curat, 
Luminat, 
Ca argintul stricurat, 

30 Ca Maica: Precista ce Pa dat: 

DESCANTEC DE BUBA 
(VARIANTA) 

  

şiorir- de-Vede. 

— Bubă albă, 
Bubă negră, 

"Bubă roşie, 
Bubă turcheză, 

5 Bubă veninată, 
Bubă topsicată, 

“ Buba bubelor, 
Sora ciumelor ; . 

Culea de Chr. N. Țapu de 'a “baba Manea Mathei, în etate de 83 ani, din Ro- 

Bubă sor cu dălacul, 
10 Bubă sor cu. dălacu negru, 

Bubă sor cu dălacu vin&t, 
__Bubă sor cu dălacu roşu, 
Bubă cu dălacu veninat, 
Bubă cu dălacu topsicat, 

15 Bubă cu dălacu băşicat, — 
Eşi de la (cutare)
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Din os în carne, - - „Curat, 
Din carne în piele, .. „ Luminat, = 
Din rânză | Si - Ca stcua din cer, 

20 În osănză, . „ "25: Ca roua din câmp,: 
Şi (cutare) să rămâte, - Ca Maica Precista ce ta făcut. 

Reţetă : Se descântă cu sare în apă, Apa se bea şi se stropeşte la 
bubă şi se dic cuvintele : 

Cum se topeşte sarea 'n apă, 
Așa să se topescă buba, dălacul de la eatare)



 DESCANTECE DE BRANCA 

DESCANTEC DE BRANCA . 
  

| Cules de Chr. N. 'Tapu de la I6na Guţă Stanciu, din Săceni— Teleorman. 

Brâncă negră—" | -.. Ia-ţi junghturile, | 
Brâncă albă, ____20 Şi să te duct la fata lui Lilăr 
Brâncă veninată, | '[împerat,  - 
Brâncă galbenă, -C'acolo te-adastă o fată izinită 

5 Brâncă băşicată . | __ La o salcie prisădită, 
Brâncă cu izdat, - Cu mese întinse, 
.Brâncă cu dălac, “ a Cu făclii aprinse, | 
Brâncă sora clumelor, . 25 Cu pahare pline şi scrise, 

__ Sor cu buba, a Ala ştie să. v& prândiască 
IO Sor cu dălacu, Da Să vE odiniască, 

Sor cu izdatu, — | (Cutare) nu ştie să vă odinYască 
Eşi de la (cutare) | | Nici să v& prândiască ; 
Din cap, | - 30 Şi (cutare) să r&ămăte curat 

Ă Din ochi, (luminat, 
15 Din fălci. Aa | " Ca steua din cer, 

la-ţi cuţitele, | Ca roua din câmp, 
"Ia-ţi ameţiturile, „Ca argintul cel curat, 
Ta-ţi vă&rsăturile, De Maica Precista lăsat. 

Reţetă : Se descântă cu un drug (un fus mare), în rachiă, unt-de-lemn 

“şi în săpun. Cu tâte aceste amestecuri la un loc, se unge corpul sufe- 

rindului. La sfârşitul descântecului se mal adaogă şi cuvintele următore : 
<Cum mătură mătura gundiele, , | 
Aşa să se măture tâte junghturile, cuţitele de-la (cutare). 

Că Maica Precista m'a înv&ţat, 
„Şi cu limba te-am descântat. 
Cum dă druga îndărăt, , , | 

„ Aşa să dea îndărăt durerile, junghiurile de la (cutare). =
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DESCANTEC DE BRANCA 
(VARIANTA) - 
  

Culssă de I6n Odor de la Sandu Potcovaru, din Valenii-de-munte— Prahova. 

Brâncă negră - 5 In vânt să te duci! 
Brâncă fosicată, 
Brâncă veninată; __ Dumnedei cu l&cu, 
Brâncă din vent ai venit,. Şi eu cu descântecu! 

DESCANTEC DE BRANCA 
(VARIANTA) 

  

„Culesa de Chr. N. Tapu de la Stana Reşică, din Dragânesci— Teleorman. 
Sa se compare acest descântec cu ce) din colecţia d-lui G. D. Teodorescu, psg. 366 col. 1. o. IE LS - 

Cu cârpa aprinsă am descântat; Din tâte închieturelele, 
Brânca îndărăt de la (cutare) Din tâte mă&dulările. - 

o [a dat. 2 Să te duci, unde popă nu ci- 
—Brâncă secă, Ă - [teşte, 

-  Brâncă băşicată - | Unde ctoban nu chioteşte, 5 Brâncă topsicată, .-- 20 Unde câine nu latră, 
Brâncă înveninată, | Unde fată mare nu se piptănă Să leşi şi să fugi de la (cutare), : : Şi (cutare) să rămâte Din creerii capului, '.* | Curat. şi. luminat! Din sgârciul nasuluy, | „: Can diua ce maică-sa Pa făcut; 10 Din faţa obrazului, e 23 Ca steua din cer "Din măduva 6selor, Ca roua din câmp. Din piele, | 
De subt piele, | „--  Cucârpa aprinsă am descântat, 
Din rinichi, „_ Brânca îndărăt de la (cutare) 15 Din boşogi, | Mi [a dat. | ) 
Reţetă : Se afumă de brâncă cu cârpă aprinsă şi se rostesc cuvin- tele de mai sus, Ie |
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DESCANTEC DE BRANCA 
(VARIANTA) _: 

N 
  

Culesă de Ion Ionescu de la o bătrână din comuna Cucuteni—Dâmboviţa. 

Cu cârpă aprinsăam descântat, Unde ctoban nu chiuieşte, 
Brânca. îndărăt a dat, SN Unde popă-nu citeşte, 
Brâncă secă, . | 15 Unde fată codă nu 'mpleteşte; 

__Brâncă cu d'ăt-r&i, | La târta pămîntului, 
„5 Brâncă 'nveninată, „La aripa vântului. ... 

Să Yeşi şisă fugi de la (cutare), | Să r&măle (cutare) curat, 
Din creeril capului, . Luminat, 
Din popul nasului, - | "20-Ca auru stricorat, 
Din faţa obrazului, - Ca steua din cer, 

10 Din tâte încheteturelele, | Ca roua din câmp, .. . 
Din tâte m&dulările, | Ca Maica Precista cînd Pa făcut. 
Eşi, fugi şi te du, - - 

Reţetă : Se descântă de trei ori; afumându-se bolnavul cu câlți a- 
prinşi sai cu cârpă. . 

DESCANTEC DE BRANCA 
(VARIANTA) 

„“Culesa de Chr. N. Tapu de la Gheorghe Cârstoiu, în etate de 68 ani, din com. 
Facăi—Vâlcea. - | 

Tote brâncele se în şela, - Şi se ducea, unde popă nu tâcă, 
Se împovăra, __- ' Unde fată mare cosiţa nu 'm- 

Brânca de la (cutare) n'avea cu ur [pleteşte, 

E [ce' se înşela, La &meni lecueşte. 

Cu ce se 'mpovăra, . | „10 Rămânea (cutare) curat - - 

-5 Din rădăcină seca, . Aa Luminat, , | 

De la (cutare) pleca. Ca Maica Precista ce l'a lăsat.. 

Reţetă :. Se descântă cu cuţitu în sare şi se presară pe locul unde. 

“este brânca.. O parte din sare se înghite de cel bolnav şi se repetă , 

vorbele:«Cum se topeşte sarea de apă, aşa să se topescă brânca de la (cutare)». 

7
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DESCANTEC DE BRANCA 
VARIANTA 

  

Culesa de Chr. N.: Țapu de la Dumitra 16n Matheii, din Govora—Vâlcea. 

Curva .brâncă încăleca, -. De la (cutare). te-oi lua,: 
Pe furcă încăleca, : - „20 In Marea Negră te-oi arunca, La -Marea Negră alerga, Eu te fai 

__ Bistriţa trecea, Ă Tu să te iei; 
5 De la (cutare) se lua. . : Ei te mut . 

— Brânca brâncelor, - „Tu să te muţi, 
Sora ciumelor,. = a 25 Şi să Yeşt de la (cutare) Şi a bubelor a | “Din creerii capului, 
Nu întinde, a Din faţa obrazului, 

Io Nu cuprinde, ” Din sgârciul nasului, Nu umfla, e ! - Din inimă, ” Nu. gâmfa, NE „30 De supt inimă 
Nu înţepa, i Din boşogi, 
Nu cuţita, e „De supt boşogi 

15 Că eă 'cu cuţitu te-oi junghia, - Şi să r&mâte (cutare) Cu crucea te-oi depărta,  Curat,. 
“Cu mătura te-ot mătura, 35 Luminat, Si Cu tămâia te-ot tămâta, Ca Maica Precista ce Pa lăsat. 

Retelă : Se-descântă cu un cuţit, fir de mătură, cu crucea şi cu tămâte de la boboteză în .apă neîncepută. - . | 

DESCANTEC DE BRANCA 
VARIANTA N 

  

Culesa de Chr, N. Ţapu de la baba Oprica din Barbatesci-—- Vâlcea. 

— Bubă cu brâncă . Eşi şi dute, unde cocoș nu cântă Bubă cu vifor, I0 Unde popă nu tâcă, „Bubă cu dălac, Unde ta nu sbiară, - Bubă cu izdat, bă ci - Unde boul nu rage, 5 Cu vrăjmaşu amestecat, — Unde calul nu nechâză Eşti de la (cutare) din cap,. Unde câine roşu nu latră. Din ochi, din pictâre „15 Acolo să şedi, “Şi mal țare de unde "] dâre, Să locueşti ”
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Şi să lecuieşti 
Unde sînt mese întinse, 
Cu făclii aprinse 25 Şi să 71 lăsaţi curat, 

20 Şi pahare pline. : Luminat, 
Să mâncaţi . - Ca Maica Precista ce l'a lăsat. 

_ Să ospătaţi i A 

Şi pe (cutare) să ”] uriţi, 
Să 71 părăsiţi 

Ă Reţetă : Se descântă cu lemn de alun, ca să fugă brânca, cu crucea 
şi cu cuţit găsit sati cununat. De regulă se descântă cu tămâte în apă, 
sau în rachii de drojdie şi se pune şi usturoiă şi sare. Tâte acestea se 

„ amestecă la un loc în rachiti şi se dă suferindului să bea şi se unge la 
locul unde este eşită brânca, | i _ 
„Ce rămâne din acea apă saii din rachiii se aruncă pe mâţe (pisici) 

sati câini, repetindu-se de. trei ori vorbele: 

«Mâţa şi căinele să vie, | 
Dar bla (brânca) (cutăruta) să nu vie». 

Alte ori apa descăntată se aruncă pe un mărăcine şi se dice: 

«Să .r&mâie brânca pe mărăcine 
Şi îndărăt să nu mai vie». 

"DESCANTEC. DE BRANCA 
(VARIANTA) 

| Cules-de Chr. N. Țapu de la Maria Niţa Udroiu, din Roşioril-d e-Vede. | 

Brâncă negră, 
Brâncă vînătă, 

“ Brâncă cu orbariţă, 
Brâncă din fele 

5 Brâncă din ţepă, 
Brâncă cu vifor, 
Brâncă -cu dălac, 
Brâncă cu izdat, 
Brânca  brâncelor, 

10 Sora ciumelor,— - 
Nu junghia, 
Nu cuțița, 

" Pin dinți, 
Pin măsele, 

15 Pin gingii, 
Pin faţa obrazului, 
Pin sgârciul nasului. 
Iar (cutariţă) tare se văita, 
Tare-se olecăia. : 

20 Maica Precista, 
„Maica Sfîntă Măria, 

Tare audia, 
Tare venia, - 
Pe (cutăriţa) îl spăla, 

25 De brâncă, | 
De. bubă, 
De vifor, 
De dălac. 
(Cutăriţă) ţipa, 

30 Se văita. . 
Maica Precista audia, 
Că ea nu scia cinat 

„Si dormitat; 
" Şi ele venia, 

35 Şi căta , 
“Cai de călărie. 
Cail de călărie nu găsia, 
Săbik de tăiere nu găsta. . 

“De ctudă; de amar, : 
40 Pe furcă încăleca, 
In fundul mării se arunca,
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Reţetă ? Se descântă cu furca de tors şi cu fus.şi se repetă cuvintele : 

— Cocână mare; _: _- „ Porcii în strat, 
Screme-te mai tare .. „3 10 Vitele în sat, — 
Şi fă un cocon mare, : o Şi (cutare) să se potoltască, 

"Să umble călare... . . | Şi să se liniştiască. 
Să se ducă'la (cutare), Şi să remâte curat, 
Şi să-i potolescă dorul. - Luminat, 
Cum se potoleşte pasările la 15 Ca: aurul stricorat, 

rile 

10 

15 

20 

udă 

[cuiburele, „Ca qiua ce la dat. 
Omeni! în pat, _ - 

Se mai descântă şi în balegă de bivoliţă şi se dic cuvintele : 
<Cum se îmâie balega de plâte şi de rouă, aşa să se îmole dure- 

  

din tot trupul cutăruia». _ 

DESCANTEC DE BRANCA 
„(VARIANT A) 

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Dumitrana Dumitra Stoica, Rogojelu —Guorj. 

A plecat, cutare, o In mari văi, 
Pe cale, pe cărare ; In vă! corobăi, . — 
Se 'ntâlni cu brânca în cale, „25 Acolo să hodinescă, 
-Brâncă negră, ” Acolo să prândiască, 
Brâncă roşie, Şi pe cutare să'l lase, 
De nou&-deci şi nouă de feluri . Curat, luminat, 

(de brâncă, Ca argintul strecurat, 
Brânca brâncelor, 30 In numele 'Tatălui şi Fiului şi - 
Sora ciumelor. - [Sfintului Duch închinat. 
Brânca pe furcă a încălecat, - Acolo să staţi, 
La Marea Negră a plecat.. Că sinteți aşteptate, . 
Brânca după jurcă a alunecat, „Cu mese întinse, 
Brânca în Marea. Nâgră sa. Cu pahare pline; . 

Pnecat. | "35 Să mâncaţi, . 
Cum se topeşte spuma demare : Să ospătaţi, 
Şi roua de sâre, - Pe (cutare) să"! Yertaţi. 
Aşa să se potolescă - Că (cutare) nu ştie a vă culca, 
Viforul, durerile, Că (cutare) nu ştie a vă scula, 
Junghiurile, . qo Că (cutare) nu ştie a vă prândi, 
Țepa, ” „Că (cutare)nu ştie a vă odini. 
Săgetăturile, - | Şi să”l lăsaţi curat, luminat, 
Cuţitele, * 43 In numele Tatălui şi al Sfintu- 
Fiorurile de la (cutare).. [lut Duch' închinat! 
Şi să plece brânca, 

Reţetă : Se descântă cu furca în apă. Apa descântată se bea şi se 
partea unde e brânca. |



" DESCANTECE DE BRANCA . - „619 

DESCANTEC DE BRANCA 
(VARIANTA) 

Culesa de Chr, N. Tep de la Gherghina Dumitru Gâdea, din Sacent-—Teleorman. 

— Brâncă ncgră, 40 Din mădulări, 
Brâncă albă, 
Brâncă turungie, - 
_Brâncă cafenie, 

5 "Buba bubelor, - 
Muma ciumelor, 

.. “Tu, brâncă roşie, 
Tu, brâncă turcheză, 
Tu, brâncă-albastră, 

10 Tu, brâncă verde, 
“Tu, brâncă galbenă,. 
Tu, brâncă din sore, 
Tu, brâncă din ninsore, 
Tu, brâncă din mâncare, 

15 Tu, brâncă :din sculare, 
Tu, brâncă din lovituri, 
Tu, brâncă din întâlnituri, - 
Tu, brâncă din şolmane, 
Tu, brâncă din cărare, 

20 Tu, brâncă cu sore sec,, 
Brâncă cu isbitură, 
„Brâncă cu vifor, 
Brâncă. cu ruşită, 
Brâncă cu izdat, | 

25 Brâncă cu cai negrii, - 
Brâncă. cu cai albi, - 

" Cu codele jugrăvite, 
_Cu cârnele poleite, 
Inchideţi uşele, 

30 Astupaţi ferestrile 
Şi scoteţi brâncele dela (cutare), 

Din şale, 
Din spinare, 

Din supţiori,. 
„Din ţiţe, 

Din cosiţe. 
. Nu. te 'ntinde, 

45 

so 

55 

60 

65 

Nu cuprinde, 
“Nu te lăţi, 
Nu te'nfrăţi. 
Ia-te după descântecul mei, 
Dup& buruiena .ta,” 
După mâna mea. * 
Să vă duceţi, 
Să alergaţi, 
Să vă 'mpă&cați, 
Unde cocoş nu cântă, 
Unde popă nu t6că, 
Unde topor nu tate, 
„Unde fete mari câda nu îm- 

. -- [pleteşte, 
Unde casa nu se “sporeşte. 
Acolo vă sînt paturile ; 
Acolo vă sînt halaturile ; 
Acolo vă sînt palaturile ; 
Mesele vă sint întinse, 
Cu făclii aprinse, 
Cu pahare pline 
Să mâncaţi, » 
Să ospătaţi, 

Să'mi prândiţi, 

70 

Să mi-vE odiniţi. 
lar pe (cutare) să” părăsiţi 
Şi să'l lăsaţi 
Curat, luminat, 

Din ochi, Ca argintul cel curat, 

35 De supt ochi, Ca ori-ce stricorat, , 

„Din fălci, „Ca Maica Precista ce Pa dat, 

De supt fălci, LL _ 

Din 6se, Lec de mâna mea 

De supt 6se, Şi de Maica Precista!
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DESCANTEC DE BRANCA 
-5 COARIANTA) 

  

Cules de Chr. N. "Țapu de la Maria Nastase, din Romaneşti— Gorj. 

“Plecă brânca cu brâncolu ei, 
AmEndoui într'o cărâte. 
Se întâlni cu Maica Precista . 

| [în cale. 
.Maica Precista îi întrebă: 

5 — Undete duci, tu brâncă, cu 
[brâncotu în cărâie? , 

» —Ne ducem la (cutare) în cap, 
” - [în creleri ; 

Să "] săgetăm, 
Să 11 junghiăm, 
Să "1 cuţităm, 

10 Să "1 umflăm, 
Să "1 gâmfăm a 
Să "1 facem sânge şi coptură. 
—Indărăt, brâncă, cu brâncoriă 

[de unde ai plecat. 
Că Maica Precista vă opreşte 

15 Şi cu glas din cer glăsuește: 
—- Să nu vă duceţi la (cutare), 
Creferit să-i dătunaţi, 

Pe (cutare) să "1 săgetaţi, 
Să-l junghiaţi, 

20 Să-l cuţitaţi, : 
Să-l umâați, 

„Să-l gâmfați.  , - 
Ci, tu brăncă, să te ductîn ale 

. - [văi 
In ale colobăi. 

25 Brânca îndată ce audia | 
Şi aşa se mânia 
Şi veni şi-şi adună durerile, 
Toâte -umflăturile 
Tâte junghiurile. 

30 Și le adună 
„Şi -în- sac le băgă 
Şi ?n gârlă se. înecă. 
Şi pe (cutare) îl lăsă - 
Curat, 

35 Luminat, 
Ca argintul strecurat, 
-Ca Maica Precista ce Va lăsat. 

„_ Refetă: Se descântă cu furca de tors sati cu cuţit, în vin, oţet” şi cu 
usturoi. 

DESCANTEC DE BRANCA .. 
(VARIANTA) a 

  

Cules de ln Odor de ia Pauna Moldovenca—Buztii, 

Brâncă albă, - 
Brâncă negră, 
Brâncă roşie, 
.Brâncă vină&tă, 

5 Brâncă stacojie, 
Brâncă conabie, 
Brâncă din pate 2 

“+ 

Brâncă din gunvie, 
Brâncă din r&câlă, 

10 Brâncă din. ferbinţelă, 
Brâncă cu trimes, 
Brâncă 'cu umflătură, — 

„leşi de la (cutare) 
„Din creerii capului,
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15 Din 
Din 
Din 
Din 

sgârciul nasului, 
faţa obrazului, - .. 
scăfărliele “ochilor, : 
audul urechilor, 

Din vinele gâtului, 
20 Din băerile inimei. , 

A plecat patru sfinți la vână-: 
, [tore : . 

Sfintul Gheorghe, Sfintul Du- 
(mitru, Sfintul Haralambie 

Şi Sfintul Mina. i 
La vânătâre a plecat 
Şi nimica n'a vânat, 

25 Numa caii 'şi-a 'nţ&pat. 
Nici nu 'Y-a 'nţ&pat, 
Nici nu X-a durut, 
Nici n'a obrintit, 
Nici nu sa spuzit, 

30 Nici n'a obrintit, 
Nici: sânge n'a curs, 
Nici coptură n'a strîns. 
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Aşa şi p€ (cutare) 
„Nici să nu 71 înjunghie, 

35 Nici să nu se umfie, 
Nici să nu se obrintescă, 
Nici sânge să nu curgă, 
„Nici coptură să nu strângă, 
S6re mare, 

40. S6re mic, 
. S6re apune, 
S6re s'apune, 
S6re cu nou&-deci şi nouă dă 

: [zări, 
Ia-ţi zărili, 

45 la-ţi umflăturili, 
Ia-ţi junghiurili, 
Durerile şi 
Brânca negră de la (cutare). 
“Cum să r&ăpune s6rele dă pe cer, 

50 Aşa să se r&ăpună: tote bâlili 
- [de la (cutare)!
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DESCANTEC DE BRANCA. 

„Cules de Chr. N. Țapu dintro copie de la Pr. Gh. Popescu, din comuria Runcu, 
luata de la Pr. Sandu, decedat în etate de 93 ani în comuna. Gemenea—Dâmboviţa. 

Vedi acest descântec și' figura și în cartea doctorului Jonessu Buztii : <Medicina 
Familici». a . “ 

[3 
(evatuc) îtct iulubo» etatănăs d eu0D 

  

  
  

    
  

  

    
        

vw Jad ăs tăvădmă îtives et tăvădnă ăenâvB 

Reţetă : Se scrie întocmai pe o bucată de hârtie, se ungecu miere 
peste care se pune puţin piper şi forte puţin ardeii şi 'se aplică pe par- . 
tea bolnavă, In lipsă de miere se pune malai imuiat în rachi de drojdie.
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DESCANTEC DE IZDAT : 

Cules de Chr. N, Ţapu de la Vrăjitorea Anca, din comuna Măgurele— Teleorman, 

— Tu, izdatule, - Nu mânca. 
Imperatule, | Ci Fugi, sângeratule, 
Spurcatule, 15 Spure tule; 
Săgetatule, „Și du-te la casele tale. 

$ AI plecat, Acolo să bei, 
Ca un turbat - , Acolo să mănânci, 
Să iei dilele ia. (cutare). Şi să locuteşii, 
Nu le lua, 20 Şi pe (cutare) să'l lecuteşii. 
Ci du-te la casa ta. „. Şi săl laşi curat, 

10 Acolo să bei, - -Luminat, 
Acolo să mănânci. Ca roua din câmp, 
La (cutare) nu bea, | | „_ Ca de Maica Precista lăsat. 

Refetă : Se descântă în apă neîncepută. cu fir de busuloc, cu :cru- 
cea şi cu tămâie şi se dic la sfirşitul descântecului, cuvintele: 

Cu mătura te-am măturat, 
Cu tămâla te-am tămâiat, 
Cu crucea te-am depărtat, 

- | Cu limba te-am descântat ; 
Şi pe (cutare) lam lăsat, 
Curat, — 

| Luminat,: | ” 
- Ca de Maica Precista lăsat. 

- Apa descântată 'se bea de cel bolnav şi o parte din ea se aruncă 
în verful unui par de gard şi se dice cuvintele: 

_Cum se spală parul ăsta de ploie şi de vânt, 
Aşa să se: spele, (cutare) de izdat.



624 DESCANTECE DE IZDAT 

DESCANTEC DE IZDAT. 
VARIANTA 

  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Stana Reşica, din Drăgăneşti—Teleorman. 

Tu izdate, 
Spurcate, 

" Blestemate, 
Nu mugi ca boi, 

5 Nu râma ca porcu, 
Nu rugea ca câinele. 
Tu să leşi cu durerile, 
Cu junghiurile, 
Cu cuţitele, 

Jo Cu durimele, 
“Cu usturimele de la (cutare), 
Din mâini, 
Din picere, 
Din rinichi, 

--15 Din mădulere, 
Din plepele ochilor, 
Din audul urechilor. 

- Cum potoleşte vântu pămîntu, 
„Aşa să se potolescă junghiurile 

20 icnelele, ameţelele, - 
„" Cuţiţele, ţepile, fârşelile, 
Greutatea, - 
Reotatea de la (cutare). 
Şi (cutare) să remâte curat, 

25 Luminat, 
"Ca steua din cer, 
Ca roua din câmp, 

__Cu ce măsa Pa făcut, 

"Reţetă: Se descântă de regulă pe corpul omului cu cuțitul și. cu 
niţică sare. 

  

DESCANTEC DE IZDAT 
„= (VARIANTA) 

  - - - 

Culesa de Chr. N. Țapu de'la Constantina Ion Rădot, din Valea-cu-apă— Gorj. 

— Tu izdate, „Cu limbă curată, - 
Blestemate, . 15 Cu faţa ridicată; ă 
'Topsicate, Şi te voii curăța, 
Inveninate, 

5 'Turburate, 
Nu întinde, - 
Nu cuprinde (pe cutare), 
Nu încindea, 
-Nu. cuţita, 

10 Nu săgeta, 
_Nu gâmfa, 
Nu umfla ; 
Că eii te voiii descânta, 

Şi te voiii spăla, 
Şi în nou&-dect şi nouă de ho- 

[tare te voiă arunca 
Şi de pe trupul (cutăruia) te 

[voiă curăța, 
20 De bâle şi de dureri. 

Iar (cutare) să remâte curat, 
Luminat, 
Ca argintul stricurat, 
Ca steua din cer lăsat.
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heţetă: se descântă cu crucea, cu usturoii, praf de uşcă, oţet şi 
tămâie de la boboteză şi busuloc de” la stg. .Se dă de bet şi se A 
unde-i dore pe bolnav. | | - 

DESCANTEC DE IZDAT 
[ VARIANTA) 

— . . N 

Cules de Chr. N. Țapu de la Maria Nastase din Romanaţi-—Gorj. 

Mărine, nene Domn: mare, Ficaţi la. ficaţi, 
"Şi Ieşi "de la (cutare), — IO: Inimă la inimă. 
"Din inima lui, : Pe (cutare) să-l laşi curat, lu- 

- Din ficaţii lui, E (minat, | 
5 Din trupul lut. Ca steua din cer, 

Şi 'să ieşi, să te duci “la hăl - Ca roua din câmp, , 
[de te-a mâncat, Ca argintul strecurat, 

Să-i- pui cap la cap, 15 Ca Maica Precista ce Pa lăsat. 
Cur la, cur, 

Reţetă: Se descântă în usturoiă cu oțet, -cu.-care se unge suferin- 
dul la stomac. | 

. 

" DESCANTEC DE DOR DE INIMA 

Cules de Chr. N. Ţapu de la I6na G. Purice din Bârbaătesci—Vâlcea, 

Ucigă-te crucea, vrăjmaşe, . 15 Să.eşi: 
De Îa biserică plecaşi, . | Din inimă, 
La icne te-a! închinat | “Din ficaţi, 

- Și dracii i-a! crăpat, „Din şale, 
„5 De la (cutare) i-at luat, Din măsele, 

-- Cu junghiurile,. „m... 20 Din piciere, 
Cu 'cuţitele. ! Din Osele de unde 11 dore. 
Nu umfla, ” , NE Eşti, şi du-te în munţi scund 
“Nu “gâmfa, Şin rădăcinile bradilor. 

IO Nu face carnea rea, - Acolo să şedi, 
- Nu junghia, Ie 25 Să loculeşti, 

Nu cuţita. __PE cutare să “] “urăsti, 
Şi să te ci de la (cutare) ; - Să'l părăseşti. 
Să pleci, Să . Ă 

Reţeta : Se descântă cu sfinta cruce în 'apă, în care. se bagă tămâte. 
şi usturoi. Din apa descântată se gustă de trei oră Şi se unge cu ea pe 
stomac. 

40
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DESCANTEC DE IZDAT 
(VARIANTA). 

"Cules de Chr. N. Papu de la Dumitrana Dumitru Stoica, din Rogojelu—Gorj. 

Crăpi izdate, 
Blestemate. 
De la inima (cutăruia) să pleci; 
Şi “te du în c6dele mărilor, 

-5 In copitele ciutelur. 
- Acolo să loculeşti, 
Acolo să văicăreşti, 
Acolo să hodihneşti, | 
De la inima cutăruia să fugi, 

10 Că eti cu crucea te-am des- 
Ă [cântat 
Cu cuţitu te-am tăiat, 
De la cutare te-am duhuit 
Şi de la inimă te-am potolit. 

Reţetă : Se descântă in apă cu: 

„ Cum se potoleşte sârele în cer, 
-15 Vântul pe pămint,. 

Focul în cuptor, 
Oile în stână, - 
Aşa să se potolescă dorul de 

la (cutare) 
Şi să se ducă în câdele mărilor. 

20 In copitele ciutelor, 
In câinele cerbilor, 
In rădăcinele bradilor. 
Acolo să hodruescă, 
Acolo să prândescă, 

25 Pe cutare să'l părăsâscă. 

crucea şi cu cuţit cununat sai găsit. 
Apa descântată se bea şi se udă cuea.: . 

“DESCANTEC DE IZDAT 
(VARIANTA) . 

- 
  

- 

Tu izdate, . 

Blestemate, e 
Mută-te, 
Strămută-te : : 

5 Din cap, 
De la inimă, 
Din sgârclul nasului, 
Din faţa obrazului, 
Din băferile.inimet. 

10 Du-te în câdele mărilor, 

Cules de Chr. N. Țapu de la Dumitra Raăducan—Maărgoiii din Urdarit-de-jos—Gorj. 

Acolo să-ţi faci casă, 
Acolo să-ţi faci masă, 
Legăn de mătase. 

„Acolo să te aciulezi, 
15 Acolo să 'mpuiezi. , , 

(Cutare) să r&mâte curat şi lu- 
[minat, 

Ca argintul stricurat, 
„ Ca Maica Precista lăsat. 

Peţelă : Se descântă cu fir de mătură şi se dic cuvintele: «Cum se 
mătură cu mătura tote gundiele, aşa să se măture, să se curăţescă izdatul



"DESCANTECE DE IZDAT 627 

- de la cutare; că eă izdate, blestemate, cu mătura te-am măturat, cu tă- 
mâia te-am tămâlat şi te-am trimes la Vadul lat, 

- Că ei izdate 
Blestemate, 
Cu mătura te-am măturat,. 
Cu tămâiă te-am tămâlat, 
Şi te-am trimes la Vadul lat. 
Amin, Maică Sfintă Mărie, - 
Leac din mâna mea să fie! 

. DESCANTEC DE IZDAT 
o (VARIANTA) 

rr 
  

4 

Cules de Chr. N. Țapu de la Maria Marin Colţatu din Scri&stea—'Teleorman. 

“Fugi negor „_*  (Căeticu limba te-am descântat 
Din r&zor, e _ Cu crucea te-am depărtat, 
Şi tu izdate, -. Cu tămâte te-am tămâlat, 
Blestemate; - - Cu cuţitu te-am străfigat, 

5 Că la cutare nu e loc de mârte 15. De la cutare te-am depărtat. | 
E loc de târg, | „Şi (cutare) a rămas 
De biserică, : a "Curat, 
De cruce Luminat, . 
Şi de tămâte. - Ca Maica Precista lăsat. 

10 Ce e cutăruia să nu mat fie! 

Reţetă : Se descântă în apă cu crucea, cu un cuţit şi cu tămâted'a . 
mare, de la boboteză. Apa descântată şi amestecată cu tămâye se dă bol- 
navului de bea. - “ 

DESCANTEC DE IZDAT 
(VARIANTA) 
  

Cules de Chr. N. Țapu de la Balașa Petru Saceanu din Rovinari—Gorj. 

Fugi izdate, _ - Du-te unde câine n'a lătrat. 
Blestemate ; Și leu izdate din inimă, din fi- 
"Că crucea te bate, | | Teaţi, | 
Că nu-l loc de tine; Tu izdate cu le6ica, 

S5 Şi e lec de cruce, Cu sburăturâica, , 
De biserică şi de tămâle. - 15 Eşi şi du-te în cârnele cerbilor, 
Viţă de vie tătată: „In păduri, 

” Cap de şerpe vindecat,. Pe supt buturi. 
Du-te unde cocoş n'a cântat, - Acolo să locuieşti, 

IO Du-te unde popă n'a tocat, . „ Acolo să văculeşti, | SI
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-20 Şi pe cutare săi ferţi .. . Cu crucea te-oi depărta, 

Şi să'l părăseşii. „25 Cu tămâta ţe-ol tămâia, 
- Şi el să r&ămâte curat, Cu cuțitul te-ot cuţita, 
Ca de D-deii lăsat. De la cutare te.o0i depărta. 
Şi când ot afla că te-oi în- ” 

[torce. | 

Reţetă : Se descântă cu tămâta în apă, cu crucea şi cu cuţit. Apa 
descântată o bea cel bolnav. 

DESCANTEC DE IZDAT 
(VARIANTA) 

  „N 

po | 
Cules de Chr. N. Țapu de la vrăjitârea Simina din Gresia—Teleorman. 

Tu izdate, Fata mare cosița n'a "'mpletit. 
Blestemate, P'o capră neagră te-am aruncat, 
Al fost trecător din nouă sate “Intrun vârf “de munte te-am: 

(trecător. . [aruncat. 
Dar să mergi la pas de lup, Dar sf. loan nouă înger tri- 

5 La cap de ghigean. a Îmetea, 
_ Că et cu crucea te descântam, - 15 Din munteo dărâma 

Cu tămâta te tămâlam, Fără cuţit la tălat, 
De la cutare te depărtam. Pe izdat la depărtat. 
Şi să te duci unde popă n'a Fără sare o săra 

[tocat,  . .19 Şi tote bolele de la (cutare) le 
10 Glas de volnic nu s'a audit, [depărta. 

Reţetă : Se descântă. cu crucea asupra celui bolnav precum $ şi cu tă- 
mâie (de la boboteză) cu care se afumă bolnavul, 

a: 

DESCANTEC DE IZDAT 
(VARIANTA) 

  

Cules de Chr. N. Ţapu de la Catrina I6na Ursu din Urdarit-de-sus—Gorj, 

Fugi izdate, . 10 Blestemate: 
Blestemate, "Din inimă, 
Că aict nu e loc de mârte, "Din plămâni, 
Ci e al tămâi şi al crucii. Din ficaţi, 

5 Şi cândse împreună cur de urs: Din rănunch, - 
Sîa cur de lup, - , 15 Din crelerii capului, 

Atunci să se mai izdeze (cutare); Din sgârctul nasului, 
Atunci, nici atunci. Din faţa obrazului. 
Şi ieşi necurate, Şi te du, unde popa nu tâcă,
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. Unde păsărică nu ciricăte, —25 Cu pahare pline. 
20 Unde vacă nu rage, | Să mâncaţi, să ospătaţi, 

Unde topor nu taie, Pe (cutare) să”l Yertaţi. 
Unde cocoş nu cântă. Şi să'l lăsaţi curat, luminat, 
Că acolo vE sînt pregătite | Ca argintul din stricurat, 
Mese întinse, ___30 Ca Maica Precista lăsat. 

Reţetă ; Se descântă cu crucea, cu cuțitul şi cu tămâie de la Bobo- 
tează în apă neîncepută. - 

DESCANTEC DE IZDAT 
(VARIANTA) 

Cules de Chr. N. Țapu de la Maria Matuke Ciurea din Urdarii-de-jos-—Gorj. | 

Cap de gâligan, La genuchi de fier, 
Gospodi po .milo, 10 Gospodi po milo,. 
Cruce luminată, La talpe de oţel, 
Gospodi po.milo, . Gospodi po milo. 

3 Cruce de argint, NI 
Gospodi po milo, . Descântecul de la mine 
La inimă de vidră, * | Şi leacul de la Matca Precista. 
Gospodi po milo, 

Reţetă : Se descântă pe corpul celui bolnav, cu crucea şi cu un cuţit 
găsit sai cununat.
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-- DESCANTEC DE OFTICA  * 
  

7 | Cules de Chr. N. Țapu de la Maria Predi, din comuna Bărbăteşti—Vâlcea. 

leşi, oftică, de la cutare, 
Nu "intinde, 
Nu cuprinde, 
Nu umfla, 

5 Nu gâmfa. 
leşi oftică din bere, 
Din inimă rea, 
Din duşmănie, 
Din certă, 

10 Din aşteptare, 
Din dragoste, 
Din cărare, 
Din mâncare, 
Din pişare. 

15 Tu oftică cu lucru vrăjmăşesc 
Să ieşi de la (cutare) 
Din piept, | . 
Din spate, ii rr 

„Din osele tâte. 
20 Tu, oftică, din nou&-deci şi 

|nou€ de feluri de oftică, 
„Pe: cutare la inimă de. ce'l a- 

“ [puci ? - 
- Si Y-aY luat fomea 
Şi puterile 
Şi Lai supţiat 

25 Şi Vai fârşit. 
Deochetura” cu s6re sec, 

„„Sorele a răsărit, 
„ Oftica din pieptul cutărula a 

[pierit ; 

Sorele a scăpătat, 
„ 30 Oftica din pieptul cutărula a 

„[secat. 

A secat cu fârşala 
Si cu năplătala. - 
“leşi, oftică, că-ţi tai buzele 

„SP ţi tai piciorele 
35 3 ți tai mâinele 

Siţi tai ghiarele - 
Ca tu ghiarele le-ai întins, 
Pe cutare de inimă Vai cuprins. 
De. inimă Pay apucat, 

qo Lat fârşit, . 
al năplăit, 
Pai luat, 
Şi M-ai furat, 
“Fomea şi greţa E 

45 Și năplătala. 
- Ră nu ciocănesc, 
„Nu bocănesc, 
Ci inima cutăruta k-o plămădesc 
Fâmea lui, 

5o Setea lui | 
. Putere, , - 
La putere, 
Sănttate, 
La sănătate, 

55 Virtute, 
La virtute. 
Cum se plămădeşte aluatul în 

[căpisterie, 
Fagurul de miere, 
Şi copilul în' muiere, 

"60 Varda în grădină 
Caşul la stână, 
Oul în găină, 
Para 'n păr,
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Mă&ru n mer, | Pe „La putere, 
65 Pruna 'n prun, Săn&tate, 
 Aluna”n alun, . a 80 La sănătate, 

Viţelu ?n vacă, . „m WVertute - 
Mânzu ?n iapă, - o “La vârtute, . 
Zarzăna 'n zarzăn, i Să r&mâte cutare spălat, 

70 Piersica 'n piersic, Curat şi luminat, . 
 Vişina ?n vişin, î , „85 Ca roua din câmp, 

„. Nuca în nuc, - | ” - Ca steua din cer, 
Strugurile în viţă, - - Ca argintul. cel curat, 
Castravetele 'n.vreji, Ca. ori-ce stricurat, 

75 Usturoiu în răzor, — : , “Ca Maica Precista ce l'a dat. 
Aşa să se plămădescă inima Ă - 
Na [cutărula). . 9o Lecul din descântecul mei, 

Putere Şi. cu puterea lui Dumnedei| 

Reţetă : Se descântă cu un cuţit cununat şi cu trei linguri în apă 
neîncepută, curată; de la isvor şi se fierbe într'o 6lă nouă. Apa, după 
ce s'a fiert, se pune intr'o strachină mare (cenac). Se caută şi se la o 
Olă nouă în care nu s'a fiert nimic şi se pune în cenacul cu apă fierbinte 
cu gura în jos. Dacă 6la răsturnată înghite apa, se dice că bolnavulare . 

„leac și, din contră, dacă 6la răsturnată -cu gura în jos nu înghite din apă, 
bolnavul nu: ma! are-lec; Se fa acea 6lă aburită şi se pune la gura bol- 
navului, care trebue să. înghită de câte trei ori aburul din 6lă, Se repetă 
acesta până de nouă-ori. Se ia apoi apă ferbinte, se amestecă cu candel, 
tămâie ncgră, unt-de-lemn, şi se dă din acea apă amestecată ca să bea 
bolnavul de nouă ori câte trei: linguri, —bine-inţeles la fie-care descântec 
câte' trei linguri. După ce bolnavul a fost aburit la gură, se ia 6la aburită 
şi X se pune la lingurcua pieptului, unde se ține câte-va minute. Se face 
apoi o turtă mică de făină, şi când se frământă se şi descântă, repetân- 
du-se vorbele de mat sus. Turta făcută şi coptă se înțepă cu acul, repe- 
tându-se cuvintele următore : a - 

„Nu ' înţep turta, 
Ci înţep oftica de Ja (cutare). 
Am înţepato, 
“Din inima (cutăruta) am spart'o. 

5 Câptă a fost, | 
In pămînt am trîntit'o, 
Din inima (cutăruia) am mânat?o,. 
Din rădăcină am secat'o, 

" Din mijloc am smintit!o, 
I0: Din vârf am vestejit:o | 

„___ Se dă mijlocul pâinei—mtedul— bolnavului ca să-l mănânce, lar mar- 
ginele şi cojile-turtei de pâine se aruncă la câini şi la porci, ca o oftică porcâscă, câinescă, țigănescă şi ovreiască ce este, 

=
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DESCANTEC DE FRIGURI 
  

Cules de Chr. N. Țapu de la: Constantina Ioan Radol din Valea-cu-apă— Gorj, 

Friguri ruseşti, 
Friguri nemţeşti, i 
Friguri porceşti, 
Friguri de 'la amiadi, 

Şi "n nou&-dect şi nouă de ho- 
[tare vă voiit mâna, 

IO Şi pe trupul (cutăruia) nu vă 
[voiii mai lăsa. 

„5 Friguri de la chindie, : , Şi (cutare) să rămână, 
[ii pe (cutare) îl voit spăla, . Curat, luminat, 
Şi "1 voii curăța, Ca stcua din cer lăsat. 
Şi n figuri nu 11 voii mal O o o: i , 

(lăsa, | 
7 

Reţetă: Se descântă cu fir de mătură în apă neincepută şi în aluat 
amestecându-se cu bobe de tămâie. Cu apă descântată se udă cel bolnav 
şi firul de mătură, aluatul şi tămâra se daii pe apă şi se dic cuvintele: 

«Pe apă le-am dat, 
Şi pe (cutare) Pam spălat». 

DESCANTEC DE ISBITURA 

__ Cules de Chr. N. 'Țapu de la Badea Voica Stirbu din Drâgșani-— Teleorman. 

"“M& sculat Joi de diminsţă, „10 Pe(cutare) pesteochia plesnit, - 
„Pe rouă, pe ceţă, Şi luai lopata şi rânil 

Şi plecai pe potecă neumblată, Cu târnu îl 'ternuiă, 
Pe ceţă neridicată - Cu mătura îl măturai, 

'5, Şi mă întâlnii cu un om roş, , Şi cu fulgul îl limpedit. 
Cu calu roşu, . 15 Să remâte (cutare) curat 
Cu frâu .roşu, "Ca pâla Sfintei Mărie 
Cu tâte: hainele lui roşii. 
Palma bici a făcut Leac să-i fie] 

Reţetă : Se descântă cu mâneca cămăşii pe ochiul bolnavului şi tot 
cu mâneca cămăşii il şterge la ochiul care'l dore.
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N 

 DESCANTEC DE ISBITURA 
(VARIANTA) 

  

Cules de Christu N. Ţapu de la Baba Stana Reşică, Draganeşti— Teleorman. 

Copită copităriță, = 
Cal negru din picior te lepădă 
Pe (cutare) peste ochi îl isbişi, 
Şi leacul că %-l.găsii ; 

5 Cu fulg negru te ricăii 
Cu busuioc te limpedii, 
Cu fir roşu iurburarea o scosei, 
Junghiurile, cuţitele, usturimele 
Din vederea (cutăruia) le scosei. 

IO Cu lopata tâte durerile le vân- 
[tura 

Cu mătura le măiurai, . 
In cOrnele cerbilor le aruncat. 
Cum potoleşte vântu 
Pămintul, 

15 Aşa să se potolescă durerile, 
Junghiurile, cuţitele de la (cu- 

| [tare) ; 
lar (cutare) să remâie curat, 
Luminat, 
Ca diua ce Pa dat. 

Reţetă : Se descântă în apă cu busuioc şi cu fir de mătură, Cu apa 
se stropeşte la ochi. - 

DESCANTEC DE TRANŢI 
  

Cules de Chr. N. Ţapu de la Fl6rea Saracin6ia, din Roşia—Gorj. 

Descântecul mei 
Lâcu lui Dumnedei. 
Cât o sta un părcălab în rai, 

„Atât să stea trânjii la (cutare). 
5 Cât o sta un popă în raiti 

__ Atât să stea trânjil la (cutare). 
„ Cât o sta o smedică în raiti, 
Atât să stea trânjii la (cutare). 
Cât o sta sburăturotii cu sbu- 

[răturoica în raft 

Reţetă : Se descântă în 6lă cu ap 

IO Atât să stea trânjii la (cutare) 
Cât o sta ovreiii cu ovreica în 

i [ratii 
Atât să stea trânjil la (cutare). 
Cât o sta o curvă cu do! frați 

(în ral, 
„Atât să stea trânjii la (cutare). 

15 Câto sta o fermecătâre în ratii 
Atât să stea trânjil la (cutare). 

ă, cu boji şi cu fir de păr, şi tâte 
acestea se pun la coş, unde se usucă de fum, şi dacă se usucă bine se 

* usucă şi trânjil.
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DESCANTEC DE TRANJI 
(VARIANTA) 
  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Florea Stancu Slabescu, din Nanov—'Telcorman. 

Şoricie, buruienă mare “Şi săe tămăduleşti. 
Şi mai mare . Să-i seci tâte vinele, 
De cât tâte burutenile, Tâte durimile. - 
Nu te-am luat de vr'o bere 15 Tâte usturimile, 

5 De vr'o mâncare, Şi să remâie (cutare) curat şi 
“Ci te-am luat să lecuieşti pe [luminat — . 
î Sa " [(cutare), . „Ca st&ua din cer 
D'o avea trânji, d'o avea trân- Ca roua din câmp, 
ii : | [joică, Ca argintul stricurat, 
D'o avea neg, d'oavea bubă, 20 Ca maică-sa ce la fapt. . 

- D'o avea nou&-deci şi nouă de 
SE [feluri de bubă; Descântecul mei 

Io Ce fel de bubă o avea, Leacul de la Dumnedeii ! 
„Să te milostiveşti, 

__ Rețelă: Se descântă în şoricie albă şi galbenă. Se amestecă cu unt 
alb şi se unge cel ce are trânji. Acest medicament usucă rana şi buba, 
până când se face o gară: După aceia se face o alifie care creşte car- 
nea, compusă din tămâie, unt, seii de ie şi ceră. Cu acestă alifie se 
unge bolnavul la rană până când carnea creşte la loc. 

DESCANTEC DE BOALA COPIILOR 

  

Cules de Chr. N, 'Țapu de la Ilie Cazan, din Dideşti — Teleorman. 

" Dracu 'cu drăcoica, - Şi Pa zăpăcit, . 
Diavolu cu devoldica, - . „ Minţile 1 le-a luat; 

Cu vântu turbat, - - Dracu nu la lăsat, 

S'a amestecat. | „ 10 Indărăt la el s'a. întors, 

5 In ţară a plecat, - ” Şi la zobit, 

Şi pe (cutare) în cale la în- „Şi la zăpăcit. 
Sa [tâlnit, ! 

| Reţetă : Se descântă cu aţă de cânepă; se .mă&s6ră capul cu ea şi 

-se aruncă la un mormint saă la un hotar. Se ia apoi ceră de.roi fugit 

şi se amestecă cu unghiile omului ce suferă d'aşa bolă ; se mai ia şi păru 
“ din cap, din- gene, din sprâncene, din -cefă şi tote acestea se îngr6pă la 

un hotar saii la un mormint. Se îngr6pă muteşte, şi tot muteşte vine penă 

acasă cel ce le-a îngropat şi trebue să nu -vorbescă cu nimeni. 
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DESCANTEC DE BOALA COPIILOR 
| (VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Bălașa, Petre Saceanu, din Rovinari—Gorj, 

Se bagă nouă pietre şi marmură pe măduva unu! os. părăsit şi “ 
se bagă unghiile.de la mâini şi de la picicre, de la bolnavul care suferă 
de atare boli şi se îngrâpă acel os la un hotar, în timpul nopţei şi se 
dic cuvintele; i e 

„ «Cum s'a hotărit hotarul ăsta, | .. 
“Aşa să se hotărască bâla devolescă după trupul (cutăruta), 
Şi cum s'a părăsit: osul ăsta- de tâte ciorile şi de tâte hoiturile, 
Aşa să se părăsescă bola după trupul (cutăruia)». 

Apoi se ia. din unghiile tăiate de la mâini şi de la picidre şi se bagă 
într'o nucă cu nouă feluri de mătase şi se dic cuvintele: 

«Când s'o ma! împreuna grec cu grec, 
| Atunci să mai aibă (cutare) bâla devolescă». 

Se îngr6pă nuca în malul unui rit şi se dic vorbele: 
«Când s'o mai împreuna” malul ăsta cu cel-alt,.. 

__ Atunci să mai aibă (cutare) bâla devolescă». 

* După aceea se ja nouă feluri de mătase şi se pun în gura unei * brosce şi se bagă brâsca cu mătasa şi cu unghiile intr'o 6lă nouă şi se îngrâpă la un hotar şi se dic cuvintele : i 

«Când s'o mai împreuna olar cu olar, 
Și o mai-face târg de dle, 
Atunci să mai vină bâla devolescă la (cutare)>; 

DESCANTEG DE MATRICE. 

  

Cules de Chr. N. Ţapu de la Oprea Șerban, din Drăgăneşti—Telcor man. 
Sa se compare acest descântec cu cel de <Maătrice»> din Colecţia D-lui G. Dem. Teodorescu, pag. 379 col6na I, sus, ' ” 

Tu, mătrice, mătrăgună, 5 Te luară, . . Capră roşie te făcuşt, o - Te tăiară, Sus în munte te suişi, , Fără cuţit te tăiară, Și clobanii te aflară, | Fără foc te fripseră,
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Fără sare te mâncatră, , “In cârnele cerbilor te aruncat. 
I0O-Fără c... te c., o Tote junghiurile de la (cutare) 

Eu cu. mătura te măturai, - - [le adunat. 
„Cu lopata te vânturai, 15 Şi în Marca Negră le arunca. 

"Reţetă : Se descântă la buric cu fir de mătură şi se adaugă cuvin- 
tele : «Cum mătură astă mătură t6te gunoiele, aşa să se măture. durerea, 
mătricea, Junghturile de la (cutare). 

DESCANTEC DE MATRICE 
(VARIANTA)  -. - 

  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Badea Voicu Ştirbu, din Drâgşani— Teleorman. 

Pe ăl munte mare roşu. Mătricea mătrăguna, 
Alergă o capră roşie, IO S'o cace (cutare), 
Un cioban roşu o prinde, Verde ca Yedera 
Şi-o taie cu un cuţit rcşu Şi negră ca păcura ; 

S_ Sr. o mănâncă fără gură, — Şi cutare să r&ămâie curat, 
. Nesărată, Luminat, 
Nepiperată, a 15 Ca Maica Sfânta Marie, 

| Neardejată. | Lec să-i fiel' | 

| Reţetă: Se descântă cu cuțitul pe corpul omului şi în apă. Cu apa 
se udă bolnavul pe corp, bea din ea şi o parte se lepădă pe par de 
gard, dicându-se : «Cum se scurge apa în par, aşa să se scurgă durerea 
de mătrice de la (cutare), şi cum “limpedaşte apa tote pietrile şi tâte ma- 
lurile aşa să se limpedescă şi să se » curăţescă (cutare) de mătrice», 

/ 

DESCANTEC DE MATRICE 
(VARIANTA) | 

7   

- Culesa de Chr. N. Țapu de la Anca Vrajitârea din comuna Magurele — Teleorman. 

„Căpricică, „Fără cuţit te tăia, 
Turturică, __ Fără sare te săra, 
În vârf de munte suită, Fără gură te mnâca, 
Vânătorii te vedea,  Fărăc. a. te ce... 

5 Fără puşcă: te"mpuşca, TO Mătrice cu bubă,
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Mătrice cu dălac, Cu sticnituri, — 
Mătrice întâmpinată, Eşi de la (cutare), 
Mătrice de judecată, » „20 Din creterii capului, 

-Lovitură cu tăferi, Din sgârciul nasului, 
15 Cu ţepi, Din faţa obrazului, 
„Cu săgeți, | | „ Din grumajul gâtului, 

"Cu vărsături, = "24 Din aţa buricului. 

Reţeta: Se descântă în apă cu sare şi cimbru şi se dă de bea şi se 
mânjeşte ia buric copilul mic. Se mai descântă 'la copiii mici şi în lapte 
din ţiţa femelei. - „o 

DESCANTEC DE MATRICE 
(VARIANTA) ” 

  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Neaga Zamfira Gheorghe, Butculesci-—Teleorman. 

Mătrice albă, a 10 Pe lopată te-am luat, 
Mătrice galbenă, - „Şi ?n Dunăre te-am aruncat, 
Nu te bate ca peştele, . Cu crucea te-am gonit... 
Nu te "'ntinde ca şarpele. . . De la (cutare) te-am pornit. 

5 Te-ai întins, - Cu cuţitu te-am tătat. 
Până a! cuprins pe (cutare); 15 De la (cutare) te-am mutat, 

„“Te-at bătut, Şi pe (cutare) să'l laşi curat, 
" Pen€ af fârşit pe (cutare), - Luminat, 

Şi te-a aflat Neaga descântă- Ca Dumnegeii ce la lasat. 
[tGrea. ” - 

„Reţeta : Se descântă cu sare, cuţit, etc. La copiit: mici se descântă 
“cu piciorul peste stomacul copilului şi se fac rescruct cu piciorul, 

N 

DESCANTEC DE MATRICE 
(VARIANTA) 

  

NR 
Culesa de Chr. N. Țapu de la Maria Marin Colţatu, din Scriostea— Teleorman. 

Mătrice mătrăgună, : Luminat, ! N Capul pe (cutare) "] adună, Ca steua din cer, Inima k-o săgeta. a 10 Ca roua din câmp, Cu scvipatu scuipam, Ca aurul suflat, 5 Cn limba te descântam, Ca ori-ce strecurat, Şi de la cutare te depărtam, : Ca Maica Precista lăsat, Şi cutare rămânea curat, 
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DESCANTEC DE GALCI 

Cules de I6n Ionescu de la Stana D. Lungoci, Oprisor—Dâmboviţa. 

Sa se compare acest descântec cu cel «de gâlci» din colecţia d-lui G. D. Theo- 
dorescu pag. 379 col6na 1. 

Gâlcilor, 20 Se intorseră trei, 
Mostofâlcilor, | Se întorseră două, 

„La bălei plecarăţi, Se întorseră una, 
Plecă una, Se intârse nici una. , 

5 Plecă două, | Şi r&mase copilul curat, lu- 
Plecară trei, e „ Îminat, 
Plecară patru, - 15 Ca argintul cinat, ” 
Plecară cinci, De Maica Precista lăsat. 
Plecară şese, - Gâlcile, 

10 Plecară ş&pte, “Mostofâlcile, . 
- Plecară opt, i ___ Trei babe le pădia.- 

Plecară nouă, - 30 Lupil veniră 
Plecară dece. E Şi le speriară. 
Se întorseră. nouă, - Una nu vă&du, 

_I5 Se întorseră opt, Una nu audi, 
Se intorseră şepte, | Una nu putu. 
Se întorseră şese, „35 Lupil le mâncară, 
Se întorseră cinci, | Gâlcile din gâtul lui (cutare) 
Se întorseră patru, | [secară. 

Reţetă: Femeia care descântă: de gâlci pune degetul pe gât—unde 
“sunt gâlcile—şi le trage, le fărâmă, ungându-le cu unt-de-lemn şi repetă 
cuvintele de mai sus. 

DESCANTEC DE GALCI 
(VARIAN TA) 

  

Cules de Chr. N. Țapu. 

„ Gâlcă cât oul, 
Gâlcă cât boul, 
Gâlcă cât aluna, . 
Gâlca cât minciuna, 
Să nu mat remâte nici una.
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Reţetă : Descântătorea trage vinele gâtului, ungându-le cu unt-de- 
lemn şi repetă cuvintele de mai sus. Adesea-ori se face o pastă de aluat 
mâle, se unge cu unt-de-lemn şi se legă la gât ca să îmâie umflătura. 

DESCANTEC DE GALCI.  . > 

  

(VARIANTA) 

Cules de Chr. N. Ţapu. | a | 7 

Voi gâlcilor, SI A şchi6pă *nu putu merge, 
Motălcilor, „ID A surdă nu audi, 
Plecarăţi pe câmp, Și a mută nu putu da chiot,. 
Una 6rbă, - > Lupu veni şi vă luă; 

5' Alta şchipă, | „Și (cutare) rămase „curat, 
Una surdă, - AS Luminat, 
Alta mută. - ? 15 Ca argintul strecurat, 
A rbă nu vădu, | Ca Maica Precista ce a lăsat. 

. Reţetă : Descântătârea trage vinele gâtului, ungendu-le cu unt-de- lemn şi repetă cuvintele de mai sus, Adesea ori se face o pastă de a- luat mole, se unge cu unt-de-lemn şi. se legă la gât ca să îmâie um: flătura. ! -- | 

“DESCANTEC DE GALCI. 

Cules de Chr. N. Țapu, de la I6na Câlniceanu, Costeşti— Vâlcea. 

Gâlcile, o -Gâlcile să remâie ; 
Motofâlcile, Să remâte .(cutare) curat, 
Pune-ve-ţi pă s&ture, Luminat, E Să v& duceţi la pădure. - -Ca argintul de curat, 

5 St&curea să vie, Io Cum Maica Precista Pa lăsat. - 

Reţetă : Se descântă, trăgend-gâlcile cu degetele muiate în unt-de 
lemn. - . i
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DESCANTEC DE OBRINTELA 
  

Cules de .Chr. N. Țapu, de la Preda Radu Gudina din Dideşti— Teleorman, 

„Am -plecat p'un- câmp negru cu doi boi negri; cun plug mare ne- 
gru. Aral un loc de meiii negru; făculr nişte meiii mare negru ; îl sece- 
ral cu nişte seceri mari negre metrul negru ; îl făcu. snopi mari negri şi | 
nişte clăi mari negre; îl pusel întrun car mare negru şi'l aduse! într'o 
arie mare negră şi '1 treierat cu nişte caY mari negri ; îl venturai cu nişte 
lopeţi mari negre; îl puset intrun car mare negru şi aduse! într'o arie 
mare .n€gră şi'l treferai cu nişte cai mari negrii; îl vânturai cu nişte lo- 
peți mari negre; îl pusei. întrun car mare negru; îl dusei la o mâră 
mare negră ; pleca! prin sate mari negre ; strigai la mălai! negru de metiă . 
negru. de vândare,. că-e bun de obrîntelă, 

Cine'l lua 
Ciungea ; 
Cine'l vedea 
Orbia. 

5 Junghiurile de la (cutare) se potolia ; 
Şi (cutare) rămânea : 
Curat, 

_ Luminat, 
Ca argintul stricorat, 

10 Ca Maica Precista ce la lăsat. 

„ “Observare: Obrîntela: fiind o umflătură, care înegreşte prelea, o în- 
vineţeşte, — de acela babele în descântecul lor întrebuinţeză cuvintele : 
melă negru, 'câmp negru, plug negru, boi negrii etc. 

Reţetă : Se descântă în meiii, se amestecă cu Oţet şi se pune pe bubă. 

DESCANTEC DE OBRINTELA 
" (VARIANTA) 

- 

  

Culesa de Chr. N. Țapu, de la bâba Naţa, din Alexandria— Teleorman. 

A luat un topor mare negru şi sa dus la 0 pădure mare negră. A 
tăfat (cutare) un lemn mare negru, a făcut un plug mare negru, a arat 
un loc negru mare, a semănat grâi negru mare, la secerat cu două 
seceri negre mari, la pus în.doui saci negri mari, la pus întrun car 
negru mare, Pa dus la o moră negră mare. L'a măcinat şi la dus acasă, 

_t6te durerile şi junghiurile de la (cutare) se alinară. - a 

Reţelă: Se descântă de nouă ori acest descântec cu un dumicat de. 
pâine, sare şi usturoi. | 

- ă 
| qi
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DESCANTEC DE. OB RINTELA | 
(VARIANTA) 

  

7 

„Culesa de. Chr. N. Tapa â de la baba Voica Ştirbu, din Dragşani-—Teleorman. 

Plecară doui 6meni mari negri, - Meiul negru nu e bun de mân- 
Cu două securi mari negre. . - [care, 
Merseră într'o. pădure mare. ci e bun de-obrintelă, 

(ncgră, | 10:Să'l pute (cutare) la obrintelă, 
Să facă un plug mare negru, Cum se . seceră meiul şi se 

_5 Să are un loc mare negru,. - NE [strânge 
Cu doui boi mari negri, Şi se treleră şi se vântură, 
Să semene nişte mel mare - “Aşa să se venture şi să se se- 

[negru. [cere şi să se treiere tote dure- 
[rile,. obrintelile de la (cutare). 

| Reţetă : Se descântă în meiii, ce se încăldeşte într'o tigate prăjit cu 
untură şi se pune la buba obrintită. 

DE ESCANTEC DE. OBRI NTELA 
( VARIANTA) 

  

Culesă de Chr, N. Tapu de la. Oprea Șerban şi Stanca Reșica, din Draganeși— 
„Teleorman. 

_ A se vedea o varianta «de obrintire> în colecţia «Descântece» a d-lui S. FI. Ma- 
rian, pag. 153. - _ . . 

Peste o mare negră, Omenit în sat, 
Sbicră o 6re nâgră,; Şi câinii din alătrat, 
Peste un câmp negru - 15 Aşa să se potolescă junghiu-. 
Latră un câine negru, | [rile, 

5 Dă un cioban negru Chiot. __-“ Cuţitele, usturimile, ” 
Tăcu dia din sbierat, __“Răutatea, greutatea, . 
Câinele din lătrat, - Fârşala, ameţela, de la (cutare). 

+ Cfobanul din chiotit, ! Şi (cutare) să r&ămâie curat, 
| Să trecă (cutăruta) de obrintit, (laminat, 
"10 Cum potoleşte ventul EA „20 Ca Sfinta Maria ce La lăsat. 

tu 

Cum se potoleşte musca în roi, „__ Descântecul de la mine, 
S6rele în cer, Leacul de la Dumnedeiă. 

hefelă: Se descântă în oţet şi se tropeşie la bubă pe locul unde e obrintit. 
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DESCANTEC DE NAJIT . 
  

_ Cules de Chr. N. Tapu de la Balaşa Saceunu, Rovinari—Gorj. 

A ce compara cu descântecul «de năjit>, din „colecţia -d-lui G. D. Teodorescu 
pag. 380. 

- 

Fugi, năjite, A ! Acolo să locuieşti, 
Vâjiite (de la cutare): . . Acolo să bolnăveşti, 
„Din urechi, din nas, -- Acolo să trândăveşti. 
Din crieru capului, -. „Că (cutare) nu te pote cina, 

5 Din sgârciul nasului, 20 Nu te pâte culca, 
Din gingii, . „Nu te pâte odini, 
Din dinţi.- „ Nu te pote prândi, 
Nu'l săgeta pe (cutare), IN Nu te pâte bolnăvi. . 
Nu'l fulgera,  .: a "Şi (cutare) se remâte, 

10 Nu'l cuţita, - 25 Curat, luminat 
Nu'l bolnăvi, _ Ca argintul stricurat, 
Nu'l trândăvi, „Ca aurul suflat, 
Şi feşi şi dute în câdele mărilor, ! Ca roua din câmp, 

- „In c6rnele cerbilor, | "Ca în ceasul născut, 
15 In copitele ctutelor. 30 Ca Maica Precista ce Pa făcut. 

Reţetă : Se descântă în unt şi se pică cu secerea încăldită, în urechi. 

DESCANTEC DE NAJIT 
(VARIANTA) 

  

| Comunicata de M. Canianu—Bucureşti. 

“Fugi, năjit, 
N 

Remâne luminat şi curat, 
Precăjit. Ca argintul strecurat, 

__Că cu peria te-oi peria, | - Ca Dumnedei. ce Pa lăsat 
La rădăcină îl seca, '- 10 Ca maică-sace la făcut, 

5 La vârf te-i usca, a Ca sârele "n senin. 
Şi (cutare) | 7 Ptiă |! Amin. 

Reţetă : Se descântă cu o perie cu care se perie cânepa. ŞI femela 
sati bărbatul care: descântă, tot dă cu peria pe locul unde se simte. du- 

__ rerea, Se descântă numa! în dile de sec: Lunţ,. Miercuri şi Vineri, de 
„ret ori de-arândul şi în fie-care di de câte trei oră Şi la fie-care dată se . 
spune descântecul de:trei or.  -
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DESCANTEC DE SURDUMACI 
  

„ 

Cules de- Chr, N. “Țapu de la Catrina I6na Scurtu, din Urdarii-de-sus—Gorj. 

Voi surdumact, Aa Unde păstrică nu ciricăte, 
Turmaci, , „Unde rață nu macăie, 
Să feşiţi, -- Unde gâscă nu gâgâte. 

Să pteriţi, | 15 Pe spini, | 
5 Să muriţ,. | Pe mărăcini, 

Să plesniţi de la (cutare); - V'am aruncat, . | 
Din crelerii capului, „0 Şi vot surdumael vați îmmuiat, 
Din faţa obrazului, Şi pe (cutare) aţi lăsat, 
Din sgârciul nasului: 20 Curat, luminat, 

IO Şi să vă duceţi, E Ca argintul din strecurat . - 
Unde popă nu tâcă, i a Ca Maica Precista ce Va lăsat 

Reţetă :.Se descântă. cu 6la cu linguri şi cu un cuţit. Cu 6la se abu- „ Teşte copilul în gură şi la cap. E 
- 

DESCANTEC DE SUR 
(VARIANTA) 

DUMACI 

  

“Culesă de Chr. N. Țapu de la Dumitra Raducan Margot, din Urdarii-d &-jos—Gorj 
, Voi surdumaci, -Oţi fi cu dureri, _Vrăjmaşi, i "Oţi fi cu umflătură, . 

Câini, . "20 Oţi A cu gâmfătură, Păgâni, | o Oţi fi prin inimă,. 5 Să Yeşiţi, | „Pe supt inimă. Să pleriţi, Pa Şi pîn cap: 
Cum plere spuma de mare - „Pe supt cap, Şi.roua de sdre; i, | 25 Pîn creleri, 
Aşa să pleriți de la (cutare), „„. Pe supt creferi, Io C'oţi fi surdumaci cutrecătură, 4 Vol să ieşiţi Cu isbitură, . Şi să vă duceți Cu râmnitură, Ai In ghena focului nestins, Cu moroiă, 30 În valea adâncă, Cu morsică, - Unde cocoş nu cântă, 15 Cu strigoii, A Unde fată marenu se pieptEnă, - Cu strigoică, Să Unde urmă de secure nu e. Oţi î cu păreri, . Şi (cutare) să remâle,
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35 Curat, luminat, - _ Descântecul de la mine, Ca argintul strecurat o - Lecul de la Maica Precista, Şi ca aurul suflat. . | - - 

E Reţetă : Se descântă cu 6la' cu apă fiertă cu şase linguri, cu ptep- tenul, făcăleţul şi cu cuțitul. Copilul bolnav se aburesce cu Ola la gură ŞI în cap, repetându-se la fie-care aburelă descântecul de mai sus, 

x 

„ DESCANTEC DE MOLEŢI 
  

„Cules de Chr. N. Țapu de la Dina Petrana, din Satu Noii— Teleorman, 

Moleşiţi-vă, i . Din faţa obrazului, , 
Coleşiţi-vă; - „n 15 Din tâte încheteturile, 
Voi să Yeşiţi de la (cutare), -. Din tâte mădulările. . Cu frigurile, Că ei cu pieptenele vă ptep- 

5 Cu fiorurile, e . "[tEnai, 
- - Cu r&corile, . * - Cu unt vă muta, | 

„Cu r&utatea, | Cu limba vă descântai, 
Cu greutatea, | 20 Rădăcina v'o secai, 
Cu fârşala „_* P&cutare curat, luminat, îl lăsat 

10 Cu ameţela, . IE Ca steua din cer, 
Cu moloşela; Ca roua din câmp, 
Să Yeşiţi din creferi! capului, Ca mă-sa ce l'a făcut. 
Din sgârciul nasului, - 

Reţetă: Se descântă în capul copilului cu pieptene, unt şi cu nouă 
viermuşi—moleţi,—cari cresc în tărâțe: de făină de“grâii, se omor în ca- 
pul copilului. Se iată şi se ard pe foc, se pisâză şi se dă copilului bolnav, 
de-i bea in apă. “ | | 

7 

” DESCANTEC 'DE MOLEŢI 
(VARIANTA) |. 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Voica Anghel Țapu, din Roşiorii-de-Vede.— Te- 
leorman. îi : . - 

Lamoste de la cocoşi, Să'1 lăsaţi pe cutare, 
Lamoste de la cântatul coco- . . Să nul mal coleșiţi, 

Sa -- [şilor,.. | Să nul mai lămostiţi, 
Lamoste din r&vărsatul zorilor 10 Să nul mat moleşiţi, 

- Lamoste din răsăritul s6reluy, Ci să rămâte 'curat, 
5 Lamoste de la nimiedi, Luminat, 

Lamoste din 'tâtă diua, 13 Ca Maica Precista ce Pa lăsat. 
Reţetă : Se descântă cu vlermişori (moleţi) în „mâlele capului. Se 

unge mâlele capului copilului cu unt-de-lemn, sai cu unt topit de vacă în care 
se omoră viermuşii. Se pun:într'o lingură cu apă şi:se dai de băut 

copilului. -
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DESCANTEC DE SPURCAT . - 

“a 

Cules de Chr. N. "Țapu de la'baba Simina, din Gresia—Teleqrman. 

A fost un om roşu trecător, Cu tămâje negră te-am tă- 
Din nouă sate viitor; | [mâtat, 

"Şi peste (cutare) a suflat Cu șar te-am însemnat, 
„Şi tote bâlele % le-a dat. Cu piper te-am ardeiat, 

'5 Dareii, spurcatule, necuratule, : 15 De la (cutare) te-am alungat. 
Uritule, colțatule, - - __ La nouă căţele te-ara trimis, 
'Te trimiteam în codele şerpilor, : Căţelile te-a înghiţit; . 

' In crăcile racilor, e In cornele cerbilor te-am a- 
In ţ&pile aricilar, ” o ' Ma [runcat, 

10 In fundul mărilor. . In talpa iadului te-am băgat; 
Că cu vin şi cu rachiii te-am 20 În gura smeilor te vâram, 

(îmbătat, Şi de la (cutare) te goniam. 
4 , 

Reţetă: Se descântă în vin amestecat cu rachiii, în care se pune şi 
- tămâle -negră şi piper (b6be), şi puţintel usturoi. Se descântă în trei seri, . 
Lunea, Miercurea şi Vinerea-nptea târdiă, pe vatra focului, uitându-se 
cu ochii pin coşul casei la o stea. Amestecul de rachiă şi vin descântat 

„se bea de cel bolnav în trei dile. | 

DESCANTEC DE. INTAMPINAT 

  

Cules de Chr. N. Ţapu de la Oprea: Şerban, din Dragăneşti-—Telcorman. 

E fac biserică şi cruce şi le- - Să Yeşi cu întâmpinăturile tale, 
Aa ” [turghie, „_ Cu tâlniturile, - 

Intâmpinatu la (cutare) să nu Cu loviturile, 
. - ““[matvie. * 15 Cu frigurile, 

Eşi diavole de la (cutare) cu - Cu fiorurile, 
„__ [mânie de cap; - Cu ameţelile, “ - 

Cap de vielen, Cu r&corile de la (cutare), 
5 Inimă de vidră. . Cu ameţela, 

Să Yeşi de la cap, ” „Cu zobela, 
Cap de viclen, 20 Cu fărâmătura, 
De la inimă, Cu fârşala. 
Inimă de vidră, - | , Să ieşi de la (cutare), 

Io De la picere, | Din creferit capului, 
- Cap de şerpe. E Din sgârciul nasului,
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-25 Din faţa obrazului, o De la: (cutare) te-am depărtat, | 
Din tâte mădulările, „- 30 Cu apă te-am înecat. 
Că eii cu tămâte te-am tămâiat, |. - Tar (cutare) a r&mas curat, 
Cu crucea te-am alungat, Ca de Maica Precista lăsat, 

- 

Reţetă : Se descântă în apă cu tămâie şi cruce. Apa se bea ames- 
tecată cu tămâte pisată,. Ne N 

DESCANTEC DE TIMPINAT URA 
(VARIANTA) SR 

  

Culesa de Chr, N. Țapu de la Badea Voicu Ştirbu, din Dragşani — Teleorman 

7 
“ La capul pămintului, - Ucigaşe, 

| E capul ursului ; __ i - Că n'af ce face, 
"Si la capul ursului, „si 10"Că te-a bătut crucile, 
_E capul lupului. „N Şi cutare să remâre curat, 

-5 Cap de pară (foc), __ Luminat, 
“Inimă de vidră, 1 Ca Maica Sfinta Mărie. 
Crăpi, drace, . | 

MN Lec să-i fie! 

Reţetă : Se descântă cu crucea în apă şi pe corpul bolnavului. 

DESCANTEC DE SFINTE: 
  

Cules"de Chr. N. 'Țapu de la Ilianca Baranga, din Pesteana-de-sus-—Gorj. 
- / . 

Tu, apă mare, : " Lecul să Y%-l aducă. 
D6mnă mare, | | 10.De o fi din Dumnedeii, 
Cum eşti mândră curătore, Dumnedei să'şi aducă aminte, 
Să fi şi limpeditore. - Lecul (cutăruia) să.i-l aducă, 

5 Sălimpedeşti pe (cutare)de bolă,- De-o fi intâlnclă din resfinte, 

Din cele sfinte. "Din venturi, din dătături, 

De o fi din cele sfinte, | 15 Din întâlnituri 

"Ele să 'şi aducă aminte, - Sălasă din trupul (cutăruia), 
J 

Reţelă : Se bea apă din locul acela, unde se întâlnesc două i isvore şi - 

se scaldă cu acea apă Marţia, Joia şi Dumineca, 
- Ă =
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 DESCANTEC DE SFINTE 
  

Cules de Chr. N. Ţapu de la Rada Nicolae Şovâlgati, din Valea-cu-apă— Gorj. 

- — Bună diua, rachiii -mare, 
Domn mare, 
C'a plecat (cutare), 
Pe'câmpu ăl mare, 

5 Spre s6re răsare, 
S'a întâlnit cu sfintele în cale. 
In braţe l'a. luat, 
Peste căruţă Pa aruncat, 
Sângele 1 Va sorbit, 

10 Puterea "-a sfârşit. 
» Plângea şi se văta (cutare), 

„Maica Precista din cer îl audia,- 
Pe scări de argint se pogora 
Şi pe (cutare) îl întreba: 

15 — Ce plângi, ce.te olecăeşti, 
[(cutare) ? 

Du-te la vrăjitâre 
„Să-ţi făcă d'o apă, .. 
Nastrapă, _ 

„Cu o steblă de busuioc, 
20 Să te spele pe trupul tot. 

— Sfintelor, , 
Bunelor, . 
Să veniţi line ca apa, 

„Bune ca pâinea, 
25 Dulci ca mierea 

Şi moi ca mătasea. - 

Şi l€cul (cutăruYa) să i-l dați, 
Cu sburăturofă cu sburăturâica 
Cu smeul cu smedica, . 

30 Cu morolul cu morotca, 
Să eşiţi să vă: mutaţi. 
Pe.pămînt aţi venit, | 
Pe :supt pămînt să vă duceți, 
“Unde cocoş nu cântă, 

35, Unde secure nu tate, 
„.. Unde popă nu tâcă, 

“Unde fete mari câde nu 'm.- 
[pleteşte, 

„Unde câtne nu latră, 
In păduri, . 

_40 Pe supt buturi. E 
“Cum nu pâte sluji popa sfinta 

-- [leturghie 
"Fără cruce şi tămâte, 

Aşa să nu pâtă veni sburăto- 
[rul cu sburăturica 

Şi moroiu cu mordica, - 
45 Şi (cutare): să r&mâte curat, 

Luminat, * e 
Ca Maica Domnului ce la lăsat. 

Descântecul mei 
Lecul de la Dumnedeii. 

„Reţetă :-.Se descântă în rachiii de drojdie, cu fir de mătură şi cu cuţit. şi se dic yorbele : 

Tu, cuţit mare, - 
Domn mare, 

„Cum al tălat tot ce ţi-a eşit in cale, 
| Aşa să tai tâtă legătura după (cutare). 

v
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DESCANTECUL DIN-ŞOIMANE 

halaua Tabaci. 

10 

20 

5 
„
t
i
 

- Puternicelor şi 

  

Cules de I6n „Odor, de la cocâna Lenca, s6cra preotului Ioniţă din Ploeşti, Ma- 

Nou& sfinte şoimane, 
Cu nou€ lopăţele, 
Cu nou& măturele, 
Cu rochii negre 'mpodobite, 
Cu sălbi dă galbini gătite, 
Cu rochiile rotate, - - 
Cu iile riurate, : 
Cu sălbili pE chept lăsate, 
DE la apus s'a .ridicat, 
La .r&sărit a plecat, 
Cu (cutare) s'a 'ntâlnit; 
PE el Va 'ntâmpinat, 
L'a săgetat. 
VeErsături, 
Trecături, 
Ameţelă, .. 
Ferbinţelă, + 
In trup i-a lăsat, 

“Și la cetate a plecat. 
La masă s'a pus,. 
Lăutari, cobzari, cimpoieri, 

[muscalagii le cânta, 
(Cutare) cu genunchili plecate 

[înaintea sfintelor se ruga : 
—Dâmnelor, - 
Imp&răteselor, 
Vrednicelor şi 
Harnicelor, 

7 

„ Sântelor, 

lertați pă (cutare), 
30 Că nare putere sămergă cu voi, 

Să calce locuri curate, 
Verdeţuri neumblate, 
Munţi înalţi şi - 
Văi adânci, 

35 Că vui ape mari aţi trecut, 
Şi bolile în ape le-aţi lăsat, 

. Şi multă lume şi. dobitâce, 
“ Şi pă (cutare) Paţi pocit. 

Hori mari, prin lived, voi aţi: 
[făcut, 

-40 Şi multă lume şi pă (cutare) - 
voi Paţi pocit. 

De- -o fi (cutare) pocit din apă, 
Din băutură, 
Din culcare, 
Din spălătură,. 

45 Din scăldătură, 
Noi ne rugăm “sfintei Luni, 
Sfintei Mercuri Şi 
Sfintei Vineri: 
—Lăsaţi-vă heripili 

50 Şi codili şi 
Luaţi junghiuriti, 
Cuţitili, 
Umflăturili, 
Spuzelili şi 

55 T6tă bola dă la (cutare),
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DESCANTEC DIN IELE 

- Cules de I6n Odor de la Păuna Moldovenu—Buz&iui 

A plecat Dumnedeii din nouă 
[ceruri 

Şi sa întâlnit cu lipitura, 
__Spărietura, 

__ ' Umflătura, 
5 V&rsătura, 

Trecătura, 
Cu spuzela, 
Cu junghiul, . 
Cu cuțţitele, - 

10 leşind din marea secă, 
Dumnedei a poruncit: . 
—Fugi şi leşi dă la (cutare) 
Şi te du în cârnili cerbilor, 

„Şi stai acolo până s'o isprăvi 
„ [cerlul şi pămiîntu, 

15 Teme-te de Dumnedei, care 
[şade pe scaun.de judecată, 

Şi te blastămă cu 'numele Ta- 
tălui, al Fiului şi al Sfin- 
tului Duch, amin | 

Cum pfere spuma dă pă mare, 
Vânturile de prin copaci, 

c . 

a 

Intunerecul de pe faţa pămin- 
| [tului, 

„20 Aşa să pleră tâte junghiurili, 
”Apucăturili, 
“Trecăturili. 
Să remâie (cutare) curat, 
Luminat, . 

25 Că et în cârnili cerbilor am 
a [încălicat 

“Şi în munte la ciute m'am 
| (lăsat. 

Tâte bolile mânca, 
Bea şi 
S& juca, 

30 Numa bla (cutăruia) nu bea, 
“ [nu mânca, nu se juca; 

Sorili nu r&săria, 
Norii pe ceri mergea, 

- Corbii mari bâla lui o bea, 
O mânca, . 

35 Şi (cutare) remânea curat, 
Luminat, ai 
Ca argintu strecurat, 
Cum e dela Dumnedei lăsat.
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DESCANTEC PENTRU VERSAT COSITORUL 

e 

Cules de Chr. N. Ţapu de la baba Simina, Gresia— Teleorman. 

„Se sculă (N) în vărsatul zorilor, în cântatul cocoşilor 
Şi se 'ntâlni cu. vânturile, cu vârtejele, cu spurcatu. Şi 
Eni cu sfintele | am descântat, 
De la (N) “l-am depărtat, . 

5 De vârful măceşilor 'l-am atârnat, 
“La biserică lam mănat, să cadă, la daruri cel bolnav. 
Dar do fi, d'o fi de la 'femee dat, 
Ea te-a sorocit ma! înblândit. | 
Ei te întorc mai amărât; A Dă 

„10 Ea te-a sorocit cu una, cu două, 
Ei te întorc cu şepte şi cu nouă. 
Să 'te duct'ca câinele alătrând, 
Ca .brâştele orăcăind şi ca şerpil dârăind ; 
Să te faci.un lei para-leă, . . 

15 Să te.pui în beregăţi, unde sufletu ese des. 
Toţi costărarii te cumpărară, | E - 
Tâte căldările, tingirile le spoiră. 

„- Tot aşa să se spele trupul lui (N). 
Nouă păsărele “venia, 

"20 Sfânta Mercuri le chema, 
De l6curi le întreba, 

“La puntea Raiului le trimetea, 
Acolo erburile să 'nverdiească, 
Vitele să pască ; far (N) să :se tă mădutască 

25 De spurcat, de sfinte, de bâlă şi. altele. 

: Notă. Cositor vrăjit. cu vorbele de mai sus, se topesce pe foc în o 
tinichea : şi topit, se: târnă într'o strachină cu apă pusă 'de- -asupra capului 

“celui bolnav şi dacă cositorul este prea fărâmat în apă, arată zăcere lungă 
şi grea; Yar de nu este fărâmat, ci strâns la un loc, îs semne de însă- 
nătogire. Se Ia cositorul şi se vâră sub o proptea la gard pentru a nu 
călca şi alţi Gmeni prin el, căci se bolnăvesc. Dacă voesce r&ul unui 
alt om, cel.ce varsă cositorul, aruncă cositorul în oborul vitelor aceluia. 

A
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DESCANTECUL COSTORULUI 
  

Cules de Chr, N. Papu de la vrăjitorea Ilinca Mirtuleasa, din Roșiorii-de-Vede, les dq Y 

— Costor, . Din sculare, 
Vostor,: | Din: culcare, - 
In tigate te-am pus, - - De-o fi din rEsărit de s6re, 
Pe tine te-am topit pp 4", Deo fidin fete necununate.— 5 Şi Gmenii W-at lecuit ; Mi = 25 Cumtale secera asta burutenile,. „Şi te.am pus la (cutare), Rugii, bozii, verdi. şi uscate 
Să-i scoţi durorile, __ Şi dulci şi amare, 
Junghiurile, Aşa să se-taie de la (cutare), 
Fiorurile, B6la, durorea, junghiurile, 

10 Cuţitele, - | , 30: Cuţitele, :săgeţile. . 
Săgeţile, a „ Si (cutare) să rămâte curat, lu- Târomela, ! Ş a _ [minat, Fârsela, | „_ Ca argintul strecurat, i „Ameţela, Ca aurul suflat, 

15 Din creştetul capului, _ „". Ca Matca Precista ce Pa dat. Până ?n deştele picierilor. | 
De-o fi“din călcătură 35 De la mine descântecul, 
De.o fi după drum, . - De la Maica Precista leacul. Din r&spântii, " Leacul să se găslască, 20 Din mâncare, + „Şi (cutare) să se tămăduiască | 

Reţeta : Se descântă cu secerea. Costorul se pune într'o tigafe mică, unde se topeşte pe foc şi se versă într'o strachină cu apă. Rugina ce remâne după costor — în-apă — este semnul că bolnavul are argint viii dat de duşmani. După caititatea de rugină rămasă în vasul cu apă, vrăjitOrea recomandă bolnavului câte dramuri de argint vii trebue să » bea, ca să se insănătoşiescă, e Ă : i 

(VARIANTA) | 

DESCANTECUL COSTORULUI 

Culesa de Chr. N. Țapu de la Oprica Şerban, din com. Dragănesci— Teleorman. 
Luni de dimin€ţă (cutare) s'a „* Pe scară de'aur se pogori, 

+. [sculat, La cutare) desgântătore îl tri- Pe cale, pe cărare, a [mise. Plecă în spre sore răsare, | Ca să scâtă tote frigurile, Văitându-se, | | „10 Tâte fiorile şi r&corile, 5 Olecăindu-se. . „ TOte durerile şi ameţelile; Matca Sfintă Mărie din cer îl = Greutatea şi răutatea, DN [audi, _ Fărâmătura, zobela şi fârşela.



VRAJI 

Argintu viii cu spurcatu, 
15 Cu necuratu 

Şi cu visele rele.. 
D'o fi (cutare) isbit din sfinte, 
Din cale, din vent, 
D'o fi din pămînt, 

20 Să scoţi, costorule, 
Vostorule, . 
Frigurile, 
Răcorile, 
Durerile, - 

'25 Răutatea şi greutatea, 
Fărâmătura, zobela, - 
Fârsela cu ameţăla, i 
Argintu viă cu necuratu, | 

_ Cu visele rele, cu spurcatu, 
30 Cu scăldături, 

Cu aruncătur, 
- Cu datături, 
Cu făcături, - 
Tu să'l scoţi din mâini, 

35 Din picere, 
Din mădulare, 
Din rinichi, , 
Din ficaţi, 

Reţeta : 
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Din boşogi, 
40 Din inimă, 

Din audul. urechilor, . 
Din sgârctul nasului, 
Din plopile ochilor, 
Din sgârciul nasului, 

45 Din faţa obrazului, 
Din creleriY capului, 
Din tâte vinile, 
Din tâte măduvele, 
Să'l trimeţi argintul viii cu ne- 

[curatul, 
50 In câdele smeilor, 

In copitele ciutelor,— 
Unde cocoş nu. cântă, 
Unde câine negru nu latră, 
Că acolo v& este lăcaşul 

55 Şi olegul. 
Şi pe (cutare) să'] laşi, 
Curat, 
L, uminat, 
Ca steua din cer, 

60 Ca roua. din câmp, 
Ca maica ce La făcut, 

Se descântă cu secerea pe un vătrai in care se încăldesce 
„ gostorul şi când se târnă în vasul cu apă, se dic cuvintele: 

„— Cum tate secerea toţi bozii şi toţi rogozii, t6te patele şi uscăturile 
aşa să se taie tâte durerile, junghturile, cuţitele, usturimele, văpăile, aprin-. 
derile de la (cutare). 

DESCANTECUL ARGINTULUI VIU 
  

Cules. de Chr. N. Țapu de la baba Oprea Şerban din Dragănești—Teleorman. 

Tu, argint stricorat, 
In mare ai născut, 
In mare al crescut; 
Negustorii te-a “aflat 

5 Şi te-a luat, 
In cutie te-a băgat. 
(Cutare) de lâc te-a luat, 
Ca să'l vindeci 
Şi să'l lecuteşti. 

10 Să te bagi pin mâini, 
Pin. picere, , 

„ Pîn vinele gâtului, 
Pin rănichi, _ 
Pîn ficaţi, 

15 Pin boşogi, “ 
Pin inimă, - Iu 

Pin tâte vinele, 
Pîn tote mă&duvele, 

„Pin tâte sgârcturile, 
20 Pin grumazi! gâtului, 

Pin audul urechilor, 
Pin plecpele ochilor, 
Pin sgârciu nasului, - 
Pîn faţa obrazului, 

23 Pin creleril capului, 
Pin dinţi, 
Pe sub dinţi, 

“ Pîn măsele, 
Pe sub măsele, 

30 Pin -fălci, 
PE sub fălci. 
Să te baţi ca juganii
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Şi ca armăsarii, 
Ca berbecii, 

35 Ca ţapil, 
"Ca curcanii, 
Ca gâscanii, 
Ca 'răţoii,. 
Ca cocoşii, 

40 Ca porcii mistreți, 
Ca peştii, 
“Ca berzele, 
Ca tâte.jigăniile, 
Ca tote lighiânile. 

45 Eu te sorocesc trei dile 
Şi tu trei nopți, 
Să umbli prin tot trupul (cu- 
aa [tăruia); 

Şi să ! scoţi tâtă r&utatea, 
Tâtă greutatea, 

„50 Tâte frigurile, 
Toâte fiorile, 
Tâte r&corile, 
Junghrurile, 
Cuţitele, 

55 Durimele, 
-Usturimele. 
Să'mi scoţi argintu vii dat, - 
Cu necuratu, 

„ Dat cu spurcatu, + 
6o Cu visele rele. 
„D'o-fi din sfinte, 
„Do fi din cale, . 
Do fi din dătături, 
D'o fi din făpturi, 

65 D'o fi din aruncături, 
Să scoţi pirotela, 
Gălbinarea, 
Lipitura, 
Bântui€la. 

„70 S'o scoţi de la (cutare), 
Din mâini, 
Din picere, 
Din rinichi, 

„Din ficaţi, 
75 Din. boşogi, 

Din creterii capului, - 
Din sgârciul nasului, 

"Din faţa obrazului, | 
Din dinţi, etc. 

so Şi să r&mâte (cutare), 
Curat, luminat, 
Ca steua din cer, 
Ca roua din câmp, 
Ca mama ce l'a făcut. 

Reţetă : Se descântă argintul viii cu un fir de mătură, dicându-se la 
sfârşitul descântecului şi cuvintele : 

” Iele şi palele, aşa să se măture tote 
"-Argintul viă ast-fel descântat se bea 
Să nu mănănce sărat trei dile, nici 

> 

DESCANTECUL ARGINTULUI VIU - 
(VARIANTA) 
  

Cum mătură mătura asta tâte gun6- 
junghiurile şi durerile de la (cutare). 
de cel bolnav. 1 se recomandă dieta : 
acrime, nici ardelat. 

Culesa de Chr. N. Tapu de la vrâjitârea Simina, din Gresia—Teleorman. 

„Fetele lui Le Impărat, 
„Ele te-aă scuipat, 

Eu te-am descântat. 
Şi cu scuipat te-am scuipat. 

5 Negustori te-ai cumpărat, 
Eu ţie slujbă nu ţi-am dat; .. 

- „Dar acum slujbă ţi-o! da, 
Să'mi slujeşii, să'mi isbândeşti, 
Pe (cutare) să'l tămădueşti, 

10 Argintul viii să -l goneşti. 
P'un Moldoven Pam aruncat, 

Pe (cutare) de argint vii Pam 
" [scăpat, 

Din. piele, 
De supt piele, 

_15 Din os, 
De supt os, : - 

„Din rădăcina urechilor, 
Din creierii capului 1% lam scos. 
De un genunchi (cutare) o în- 

'[genunchia, 
20 Aici din naintea mea,
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De-o fi de la vecină, _ Că cu păru:i s'o 'nveli, De-o fi de la streină, Cu sângele-i s'o griji 
Să te duci d'a'mbou, : | 30 Şi carnea căpătâi "o fi. Să te duci ca ou. | Că eii te-am descântat, 25 D'o fi moârtă, - Pe (cutare) Pam uşurat 
Să te duci în gropă. Şi lam dres ca p'un oă 
D'o fi.vie, să te duci pe tru- Să se 'ngraşe câ un boă. 

(pu-i. : De 

“Reţetă : Acest descântec se face d'asupra a câte un dram de argint, în trei rânduri, şi se dă de'l beacel bolnav. Se descântă Lunea şi Mier- curea. 
i La descântecul argintului viii se întrebuinţeză fir de mătură şi o seceră:- ” E 

| Cum mătură mătura gunâiele - 
Aşa să se măture durerile: după (cutare). 
„Cum taie secerea toţi bozii şi rogozii, 
Aşa să se tale durerile şi junghiurile de la (cutare). 

După ce bolnavul a băut argintul viă, ţine 'trei dile dietă de nu mi- 
nâncă ardei, sărat şi acru,: 

DESCANTECUL ARGINTULUI VIU. 
(VARIANTA). 

" Cules de Chr. N. Țapu de la Ilinca Mirtulesa din Roşiorit-de-Vede, 

—Argintul eviă,tămăduitorule, “Din săgetătură 
“Lecuitorule, | Din vent— 
In mare ai crescut, - Venturile să se potolescă 
In mare af născut, : 25 Şi el să se lecuască. 

5.In corabie ai trecut, i Şi să scoâță patru-deci şi patru 
La negustori în prăvălie te-a , [de junghiuri, 

IN [pus ; | Patru-deci şi patru de fiori, : 
„Vrăjitorile te-a luat. . . Patru-dect şi patru de dureri, 

- „Nu te-a pus la bere, Să le. scâţă “din dinți, 
"Nu te-a pus la mâncare, - 30 De supt dinți, 

10 Ci te-a pus la Gmeni să lecu- - "Din măsele, 
-- [leştă, _“De supt măsele,. . . 

Să intri prin dinți, e Din piept, . a 
Pe supt dinţi, De supt piept, . i 

_* Pin.măsele, . a 35 Din inimă, ... 
_. PE supt măsele. i | De supt inimă, 
15 D'o fi din sfinte, Din picere, | | 

„Ele să se milostivească De supt picere, 
Şi leacul să'] găsească. | Din creştetul capului, | 
Dar de-o fi din dat, 40 Pen&n deştele pici6relor. 

„Din aruncat, .  . | Să nu r&ămâie.junghi, .. 
20 Din lovitură, E | Să nu r&mâie fiori, 

Din întâmpinătur ” „Să nu r&ămâte aprindere, 
42
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Să nu rămâte fârşială, 
45 Să nu r&mâte ameţelă, 

Să nu rămâie durerf, 
Să nu r&mâie fiori. 
Fugi lipitură, 
Fugi bântuială, 

5o Fugi b6lă cu ucigaşu, 
Fugi bâlă din sfinte, 
Fugi bâlă din aruncături. 
Că cu fusele te 'nțep, 
Cu lingurile te bat, 

55 Cu cuțitul te tai, 
Cu focul te ard, 
Să fugi şi să te duci 
Pe smârcurile mărilor, 
Pe câdele smeilor ; 

60 Unde cocoşsnu cântă, 
Câine nu latră, 
Român cruce nu'şi face. 
Şi (cutare) să r&ămâre curat, 

_ Curat luminat 

65 Ca Maica Precista ce l'a dat. 

Reţetă : Se descântă cu un fir de mătură. De regulă se bea câte-un 
dram de argint viă pentru fie-care descântec. Se ţine dieta: să nu mă- 
nânce acrime, sărat şi Iute. 

„DESCAN TECUL ARGINTULUI VIU 

  

(va RIANTA) 

Culsa de Chr. N. Țapu de la vrăjitorea I6na Maldaenca, din Roşioril-de-Vede. 

Tu, voinice, 
Peste mare crescut, 
Peste mare născut, 

- Grecii afla, 
5 La tine venia, 

In disagi te lua, 
In prăvălii te scotea, 
(Cutăriţă) afla, 
La tine venia 

10 Şi te cumpăra. 
Nu te cumpera 
De vre o hoţie, 
De vre-o mişelie, 
De vre-o curvărăsie ; 

„15 Ci te cumpăra, 
Ca tu să'l lecueşti 
Şi să'l vindeci. 
Să'mi umbli 
Trei dile 

20 Şi tre! nopţi. 
“Unde-i găsi păinjinela, . 

Unde-i găsi ameţela, 
Unde-i găsi sfârşiala, 
Acolo tu să 'mplineşti, : 

25 Unde” Voi găsi inecat, 
Să'1 desneci. 
Unde-o fi junghiu, 
Tu să'l scoţi, 
Unde-i gasi răni, 

30 Să le speli * 

35 

40 

-Şi să le lecuteştt. 
Pe (cutare) să”l tămăduieşti, 
Carnea să I-o grămădeşti, 
Cum e oul alb, gras şi împlinit, - 
Aşa să se facă (cutare) roşu, 

[gras şi frumos. 
Cum nu se mistute mirosul de 

[usturoi 
Aşa să nu se mistuiască tote 

"[păsurile, 
In „trupul (cutăruia); 
Şi pe el să'l lecuiască. 
Şi carnea să”! îngrămădiască, 

; Şi să umbli trei dile şi trei 

45 

[nopţi, 
Pin tot trupul (cutărula), 
Să'l speli, 
Să” curățeşti, 
Să” leculeşti 
Şi să te duci, unde cocoş nu 

[cântă, 
Unde bivol nu răcneşte, 

Unde fată mare cosiţa nu 'm- 

50 

[pleteşte, 
Unde om nu chioteşte. 
Şi pe (cutare) să'l lecufeşti,. 
Să” hărăniţi, 
Carnea să i-o 'ngrămădiţi, 
Şi să r&ămâte (eutare), 
Curat,
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55 Luminat,- _ „60 Şi al Matcel Domnului! 
Ca steua din cer, | Şi al Sfintei Mării 
Ca roua din câmp, | Şi al Ionii vrăjitârea, 
Ca pola Maicei Domnului, - L&cul (cutăruia) să fie! 

| Descântecul lut Dumnedei, | 
. 

Reţetă : Se: descăntă cu fir de mătură şi se :dic cuvintele: Cum 
mătura mătură gunoiul din tâte colţurile, aşa să se măture lipitura, bâla, 
junghiurile, răii, „datul, aruncatul de la (cutare). 

Pe (cutare) să'l lecuieşti, 
Să hărăneşti, 
“Carnea să i-o. "ngrămădeşti. 

Argintul viii descăntat se bea de lecuit de cel bolnav şi se ţine ur- 
me&trea “dietă, — după ce s'a băut : Bolnavul să nu mănănce sărat, ardeiat, 
piperat şi acrime în timp de trei dile ; in schimb pâte bea rachiii şi mănca 

- bucate dulci cu totul de sare. 

„DESCANTECUL ARGINTULUI VIU 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr N. Țapu de-la baba Anca, din Maăgurele— Teleorman 

— Tristule, - e Să te duci în casa cul te- a dat. 
Voinicule, - - "20 Aşedă-te, 
“Frumosule, e Lipsă să'mplineşti, | 
Luminosule, . Doruri, bubele şi astupătura 

“5 Cin'te da, - [să potoleşti. 
-  Cin'te sorocia, i | Matca Precista aşa audia, 

Mare şarpe te făcea, "Din gură striga, 
Băiaur, | 25 Din ochi negrii lăcrăma. 
Cu ochii de taur, - E cu limba te descântam 

10 Cu cârne de taur,. - , Şi nu lăcrămam, 
„Cu gura găscată,- Că nici e nu lăcrămez 
Cu limba uscată. . -"Şi bucureză-te, 
Te-a dat rar şi afenat, 30 Că frumos descânt, 

„Bă te dai plin şi îndesat. - „In 6sele (cutăruia) te-arunc, 
15 Să te duci în casa cui te-a dat. Să scoţi t6tă bâla, 

Cu limbile te-am descăntat, T6tă durârea, 
Cu cuţitu te-am tălat, Tâtă moloştla, 
Cu mătura te-am măturat. 35 Tâtă târomela. 

Pețetă : Se descântă argintul viii cu cuțitul, care se punepe o mă- 
tură. Se dă de se bea şi se ţine dieta de trei dile să nu mănânce acru, 
sărat şi ardetat. ,
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a DESCANTEC DE INTORSURI 

VRAJI - 

  

Cules de Chr. N. Țapu de la vrăjitârea Ilinca Mirtulesa, din Roşiorii-de-Vede. 

Voi patru-deci şi patru de bu- 
[ruieni, 

.. Nu'vam pus să infloriţi, 
- Ci să odrăsliți | 

Şi lumea s'o tămăduiţi ; 
5 Să plecaţi cu mirâsele, 

Să găsiţi leacurile. 
D'o fi din ape, | 
D'o fi din drumuri, 

| Do fi din somn, 
10. D'o fi din vis, 

D'o fi din dragoste, 
D'o fi din Yuţelă, 
D'o fi din vânturi, 
D'o fi din Yele, — 

15 A venit cu dece, 
Eă lam întors cu nouă; 
A venit cu nouă, | 

„E Pam întors cu opt; 
_ A venit cu opt, - 

20 Eii lam întors cu şepte; 
A venit cu şepte, 
Eă lam. întors cu şese; 
A venit cu şese, 
Eu lam întotors cu cinci ; 

23 A venit cu cinci, 
Et Pam întors cu patru; 
A venit cu patru, 
Eu lam întors cu trel; 
A venit cu trei; 

30 Ei lam întors cu două; 
"A venit cu două, . 
"Eu Pam întors cu una. 

Să pleci, faptule, 
Datule, o 

35 Din vecini în vecini, 
Din streini în streini, 
Din cumnate 
In cumnate, 

„Din naşă 
"40 În naşă, 

Din mâ6şă.- 
In m6şă. 
Nici atunci .n'oi sta, 
La gropă te-oi ducea. 

45 Osele le-o! scotea, 
Judecată cu ele vei avea. 
Nici acolo nu e lasată, 
Nu e pribâgă, 
Nu e uitată. 

Reţetă : Acest descântec se numeşte al scăldăturilor. După ce bol- 
navul a băut argintul vii, face scăldături cu burieni inflorite,- după câmp . 
sai din păduri. Asemenea descântec se face cu o para de argint.
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DESCANTEC DE INTORSURI 
  

> Cules de Chr. N. Țapu de la Radu Nicolae Şovâlgau, din Valea-cu-apă—Gorj. 

— Bună diua, apă mare, 
Dâmnă mare, 
Cum at Yeşit din râurile tele 
De a! spălat frunda şi Yarba, 

5 De smâlă , 
Şi pietrile de rugină, 
„Mai vertos, . 
Cu puterea lui Christos. 
In numele Tatălui : 

10 Şi Fiului | 
Şi Sfântului Duh. . 
Şi Maica Domnului 
In împărăţia cerului 
In lumina lumii. 

'5 S6re frăţiore, 
Să fi martor , | 
C'am dat argintu vii (cutăruia); 
Şi nu "Y-Pam dat să boliască, 

" Ci Pam dat să se curăţiască. 
20 Şi o fi blestem de nou nemuri, 

De tată, de mumă, de frate, 
De soră, de m6şă, 
De naşă. | 
De cumnuată, 

25 De văduvă fără bărbat, 
De fată mare fără cosiţă în cap, 
De la surate, 
De la cumnate, 
De la vecine, 

30 De la streine, 
De la bătăturesă bună. 
Cine a dat cu una, 
Ei întorc cu două; 
Cine a dat cu două, 

35 Et întorc cu trei; 
Cine a dat cu tre! - 
Eă întorc cu patru, etc. etc, 
Cine a dat cu nouă 
Ei întorc cu dece; 

40 Că din dece. - 
Numai trece. 

„Nici cu țăria nai ce'i face, 

Că i-am făcut brâul colac, 
- Vârcolac 

45 -Şi am trimes în ca! de olac; 
Să mergă din vad în vad, 
Pân'la casa cui a dat, 
Că nu mi-e păcat, 
Dar dacă-o fi din Dumnedei, 

"50 Dumnedeii ca un sfint, 
„Făcu chele de argint, 
Descuie şi spălă 
Şi uşură. 

Că tu arginţele, 
55 Vineţele, 

Eşti adus din Ţaligrad, 
Pe calu alb. 
Cum ai umblat din hârtie în : 

„hârtie, . 
Din prăvălie în prăvălie, 

6o Aşa să umbli la (cutare) 
Şi să scoţi argintul viii, 
Că o fi luat pe pâine,: 
Că lo fi luat pe carne mârtă, 
Că lo fi luat pe carne vie, 

"65 Şi 1 lo fi dat în băutură, 
„Ni 1 Po fi dat în mâncare, 

Şi Po fi petrecut - 
„Pen ce mişcă în pămint, 
Pen putini hodorogite, 

70 Pân butâie neisprăvite. 
Tu să'l scoţi 
Şi să'l goneşti 
Din 6se 
In carne, 

75 Din carne - 
. In piele, 

Din piele 
In pămint, 
Acolo. de unde a venit. 

80 ŞI (cutare) să rămâle luminat şi 
“ [curat 

Cum Dumnedeii Va lăsaţ,
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Reţetă : Argintul vii se descântă cu fir de mătură, dicându-se' şi 
cuvintele : 

Mătură mare, —- 
Dâmnă mare, 
Cum a! spălat tâte casele, 
Tote bătăturile, — 

5 Aşa să. speli- 
Şi să_mături de la cutare tâtă 

(bla, 
Tâtă dătătura, ” 
T6tă aruncătura, 
Totă făcătura, 

10 De-o fi dat în bere, 
In mâncare, 
In sculare, 
In culcare, 
Să se ducă la vrăjitore 

5 Şi să!l spele cu apă 
Din năstrapă . 

"Şi cu steblă de busuioc 
Pe trupul tot. 

Ss îs 

DESCANTEC DE INTORSURI 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. 'Țapu de la Maria Nastase, din Romanești—Gorj. 
A se vedea «descântecul de fapt, «din colecţ. «descântece poporane române» a pâ- 

rintelui S. FI. Marian pag. 118. 

Apă curătâre, 
Nu te întorc pe tine, 
Ci întorsel dătăturile, 
Aruncăturile, 

5 Cuţitele, 
Uriciunile, 
Făcăturile, 
Junghiurile, 
Bâleie de la (cutare). 

10 Dacă or fi date de moşe, 
De naşe, 
De surate, .. 
De cumnate, 
De vecine, 

15 De streine, 
De -bătăturesă bună, 
Eu le 'ntorc pe capul cul le-a dat 

Şi le» ntorc după trupul (cută.- 
(rula), 

Că ea le-a dat c'o mână, - 
20 Ei întorc cu două,. 

Le-a dat cu două, 
__ Eu le întorc cu trei ; 
„Le-a dat cu trel, 
Ei le întorc cu patru ; ; 

25 Le-a dat cu patru, 

Eu le întorc cu cinci ; 
_ Le-a dat cu cinci, 

Eu le întorc cu şese; 
Le-a dat cu şese,, 

30 Eu le întorc cu şâpte; ; 
Le-a dat cu şepte, 
Eu le întorc cu opt; 
“Le-a dat cu opt, 
Ei le intorc:cu nouă; 

35 Le-a dat cu nouă, 
Eă-le întorc cu dece; 
Din qece 
Nu mal trece. 

_Că ei le-am mânat pe codă. 
[de vacă, 

40 La (cutare) să nu se mai în- 
" [târcă; 

Pe viţă de vie, _ 
La (cutare) să nu mai vie. 
Că ei cu cuţitu le-am tăiat, 
Cu busuiocu le-am scuturat, 

45 De pe trupul (cutăruia) le-am 
[luat 

„Si le-am trimes la hala care 
[le-a dat. 

Reţetă : Se descântă în apă cu un cuţit şi busuioc saii şi cu o se- 
"cere. şi se spun cuvintele : 

Cum taYe secerea toţi bozii, şi rogozit, tâte patele, g grânele, etc.,. aşa 
„să se tale tot datul, tot aruncatul, făcutul, 'uritul de la (cutare). . 

pr



VRAJI ă „663 

“DESCANTEC DE JUDECATA 
  

Cules de Chr. N. 'Ţapu de la vrăjitorea I6na Maldaianca, din Roşiorii-de-Vede. 

Bat parul de topilă,. : | Cu patru-deci şi patru de orbi, 
Parul mişcă lacul, | Cu patru-deci şi patru de 
Parul scâte dracul. i | [ciungi, 
Dracul să fasă, Cu patru-deci şi patru de a- 

„5 Să'mi plece, “ a (măgiţi. 
Pe cale, . : 25 lute şi de grab, 
Pe cărare, Că mi-e mie la cap. 

. Să se întâlnescă cu (cutare) Daţi şi voi pin ţigănie, 
[în cale. Şi luaţi un cal de călărie, 

Eu îl bat parul în lac, __ Şi v& întâlniți cu (cutare), 
10 Ca să'mi scotă pe dracu, "30 Pe cale, 

Il bat cu nutele de alun, . Pe cărare, 
__ Să se ducă ca un nebun; - ? Şi mi-l întâlniți, 

Il bat cu nuiele de nuc, Mi-l ameţiţi, 
Să se ducă ca un haiduc; -Mi-l tălmăciţi, 

15 Il bat cu nuta de sânger, . . 35 Mi-l zăpăciţi, . 
Să p'aibă gură căscată, 
Limbă desfăcută, - 
D'asupra mea ridicată, 
Să me vorbiască, 

40 De rei să mă grălască. 

Să fugă ca un inger; 
Il bat cu nuja de arțar, - 
Să fugă ca un armăsar. 
Săi tu, târtane, 

20 Al mare, . 
Cu patru-deci şi patru de muţi, 

Reţetă: Se descăntă de trei ori diua şi 'nâptea la lac sai la baltă. 

Femeia vrăjitâre intră despulată în lac şi mânjeşte parul cu seă de vită 
întâmpinată. . a , 

Se dice că tes cet patru-deci şi patru de tartort draci şi se sufe toţi 

'în verful parului şi se întreabă unul pe altul asupra (cutărul) fapt. Vră- 

 jitârea fa cu sine un ciurel şi] pune de nainte, la cap, în urechi, la ochi, 

la gură, ca dracii să n'o pâtă batjocori. 
_Se mai întrebuinţeză nouă coji de ou 

buţi de vin, ce se dăruiesc diavolului. 
& clocite, care servesc de nouă
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" DESCANTEC DE JUDECATA 
(VARIANTA) | 

  

Culesă de Chr. N. Ţapu de la Gheorghiu Dumitru Gâdea din Săceni— Teleorman. 

„Scâlă-te drăgoiii, 

10 

15 

20 

25 

“Cisme de 'ncălţare, - 

Sbierând tare din cimpoii, 
lute şi de grab, | 
Că mi-eşti. la cap; : 
Cu toți. bătrânii, 
Cu toţi tartorit,. 
Cu toţi .unchii, 
Cu toţi mititeii, .. 
Cu toți mărunţeii. . 
Să mergeţi la judecători, 
Pe drum cu nişte călători. 
In p6lă să luaţi, ” 
Gura să le-o 'ncleştaţi, . 
Ciubucile, să le-aprindeţi, 
Cu fârfecile. să Y.tundeţi. 
Să mi-tzăpăciţi, 
Pe mustăţi să-i netediți: . 
Să mi-i orbiţi, 
Să mi! ologiți. 
Da'supra (cutăruia) să ! luați, 
Că ei vă dai mălai de mân- 

“- care, 

Bani de cheltuială, _ 
„ Scâlă-te şi tu Ionică, 

Sbierând tare din b&şică, 
Iute şi de grab, 
Că 'mi-eşti la cap; 
Cu toţi bătrânii, . 
Cu toţi tartorii, - 
Cu toţi unchii, 

Reţetă : Se descântă de trei ori pe di: 

35 

Cu toţi mititeii, - 
Cu toți mărunţeii. 
Să mergeţi la judecători, 
Pe drum ca nişte călători. 
In p6lă să-i luaţi, 

„ Gura să le-o "'ncleştaţi, | 

40 

Să 

45 

Ciubucile să. le-aprindeţi... 
Pen” la (cutare) n'o veni, 
Dracul în ei o. plesni;.:: 
Pân” la '(cutare) n'o pleca, 
Dracul în ei o crăpa. - 

nu le fie a mânca, 
nu le fie a bea, 
nu le fie a odini, 

Să 
Să 

„Să nu le fie a- prândi. 
Şă vie cu gurile căscate, | 
Cu picidrele băşicate. 

„ Pen” la (cutare) n'o veni, 
“50 

55 

Fierea în ei o plesni; -. 
Pân” la (cutare) n'o pleca, 
Fierea în el o crăpa. 
Că eii cu ctocurile Y-am ciocnit, 
Cu aripele W-am plesnit, 
In contra cutăruia (vrăjmaşu- 

| [lui) "i-am pornit, 
D'asupra (cutăruia) "i-am gonit 
Şi asupra (cutăruia).să nu mat 

[aibă gură căscată,  : 
Şi limba ridicată, 

„Ca să *] vorbescă, 
Şi să] grăiască de rei. 

dimincţa, la prânq şi sera 
în diua de judecată. Se fa o căldare, puţintel mălai (măcinat), un bănuţ de 5 saii de 10 parale şi o Shiată, pantof_saă papuc rupt. Tâte acestea se pun supt acea căldare, şi se r&stârnă cu gura în jos. Se bâte apoi cu un lemn de alun în grinda casei, în: căldare şi cu pictorul se isbeşte pă- mîntul.şi se repetă descântecul de mai sus. Si
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DESCANTEC DE JUDECATA 
(VARIANTA) 

  

“Culesa de Chr. N. Țapu de la Simina din Gresia—Teleorman. 

„Tu, peline, 
Eu te mişc pe tine; 
Tu să mişci pămîntul, 
Să scoţi pe diavolul ca vântul, 

5 La (cutare) judicător. şi la (cu 
„. (tare) tribunal să mergi, 

Slujba s&mi faci,. 
In polă să le şedi, 

Pe mustăţi să-i netedeşii 
Şi t6tă afacerea s'o isprăvăşti. 

10: Că am să-ţi dai de prând, 
Un mânz, 
De cină, o 

O găină; . - | . 
De d.mincţă, 

15 Un boboc de rață. . 
" Dar slujba de nu-mi-oi făcea, 
Eă trăsnetului şi fulgerului 

[te- oi da, 
In Caraiman al mare pe Divan, 
Să eşi. din rimătura porcului, 

-20 Din câdele Oltului. 
Că eii o să-ţi daii nouă buţi 

[de vin şi nouă de miere, 
Pâine şi sare, 
Să faci judecata mat tare. 
Să se gonescă, 

25 Să se spargalniască, 
- Să se isprăviască. 

Tu gunolii gunolaşe, 
De când ei te-am făcut, 
Și te-am arănit, 

30 Eu-ţie slujbă nu ţi-am dat. 
Acum slujbă eă ţi-oi da, | 
Să'mi slujeşti, să'mi isbândeşti, 
Judecata (cutăruia) s'o poto- 

"[leşti. 
Că eii ţi-o! da nout gropi de 

[orz 
35 .Să faci judecata cu folos. 

Ți-oi da şi nouă ocne de sare, 
Să faci judecata mat tare. 

Reţetă : Se descântă în o 6lă -cu apă în care se pune nouă b6be de 
orz şi nouă bâbe de sare. Vraja (descântecul) nu se face de cât n6ptea 

„ târdii întrun loc unde se adună gunoiul cese strânge, măturat din casă, 
Cu apă vrăjită se stropeşte pe fariş pragurile pe unde trec judecătorii şi 
cel ce Yaă parte la o p judecată.
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. DESCANTEC DE JUDECATA 
(VARIANTA) 

Culsa de Chr. N, Tapu de la Balaşa P. Saceanu, din Rovinari—Gorj. 

— Bună diua apă mare, 
Dâmnă mare. . 
— Mai şedi. 
— N'am venit să şed, . 
Ci am venit să te dăruiesc cu 

| [meiii ; | 
Tu să dărutesci pe (cutare) cu 

__To sută de smet. 
Maitorii lui să se sfrijescă, 
La judecători în divan să se: 

| | [risipescă, 
„Să nu mai aibă gura căscată, 
Limbă ridicată, 

Să nu mat vorbiască, 

15 

20 Limbă ridicată, 

peti 

Să nu mai grătască, 
Vorbă de răi, 
Asupra capului mei. 
Tu pămînt, 
Cum eşti mut şi surd 
Şi hărăneşti lumea, 
Aşa să amuţeşti pe (cutare), 

„Să nu mai aibă gură căscată, 

Vorbă de r&ă, 
Asupra capului mei, 

Reţetă : Se descântă cu meri 
ndu-se descântecul. 

25 

„30 

35 

Să m& vorbiască, 
Să mă grăiască. 
— Bună diua, alun mare, 
Domn mare, -. 
Ce rudă eşti. cu 
— Nimic, - 
Nimic să n'alegă (cutare) la 

[judecătorie în Divan. 
— Bună diua, soc. mare, —-- 
Domn mare, 
Ce rudă e mă-ta cu tată-tăi ? 
— Nimic nu e. 
— Nimic să nu se alegă de (cu- 
[tare), la judecata în Divan. 
Cum ţine gardu cu._proptu, 

(cutare)? 

* Aşa să ţină (cutare) cu (cutare); 
__Nu lega! aceste proptele ale 

40 

(gardului, 
Ci legai gura (cutăruja), 
Să nu mai aibă gură căscată, 
Limbă ridicată, 
Vorbă de-r&ă, | 
Asupra capului mei, 
Să vorbiască, . 

„Să grăiască. 

şi la un gard şi se:spune vorbele de mat sus, Se fa apoi pietre din diua de Sfintu Petru şi cu ele se.dic 
pietrele, aşa împietresc ei gura şi limba ( 

vorbele : «Cum a împtetrit Sfintul Petru 
cutăruia)». 

o 

şi se aruncă de nouă ori în apă, re- . 
Dup& acesta 'se duce laun alun, la.un soc (arbore)
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DESCANTEC DE POTOLIREA DUȘMANILOR 
  

Cules de Chr. N. “Tapu de la vrăjitârea Simina, Gresia— Teleorman. 

Tu moş Apeș,- Să le potolfască, 
“Al să ieşi ; i | “10 Să le spărgălutască. 
Dar n'aY să leşi, tu, - Că dacă slujba mi-oi face-o, 

Ci să Yasă băieții tăi, - Et ţie ţi-o! da, | 

5 Să Yasă Archirăi tăi, i Un cal înfrânat, 

Să-i faci slujitorii mel. ___ Cum e bun de *'ncălicat. 

Să se ducă la Trebunal, la Ju- 15 Eă ţie ţi-oi mai da 

- [dicătorie, Incă şi-ce mi-oi mai cere,. 

Tâte să le 'mblândiască, Numa fă ce-ţi stă 'n putere! 

Reţetă : Se ia un oi şi, după ce se l€gă cu o aţă peste vârf şi mij- 

loc, se îngrâpă în bălegar, unde şade îngropat trei dile. : 

In a treia di, sera, vrăjitârea merge la locul unde este ingropat oul, 

îl vrăjeşte — spunând 'vorbele de mai sus — apoi desgropă oul şi] aruncă 

întPo fântână, ca ast-fel bând lumea s'o amuţescă şi să tacă. 

Când se aruncă oul în fântână se mai dic şi cuvintele: . 

Şi, tu ucigaşe pe (cutare) să'l amuţeşti, 

Să” tonteşti, să'l zăpăceşti, 
Să nu mai atbă limba ridicată 

Şi gura căscată asupra (cutăruia), ” 

Să'l vorbescă 
Şi să'l grătască de răi. 

DESCANTEC DE AMUȚIREA BARBATULUI. 

  

“Cules de Chr. N. Țapu de la Tinca Balan Stoica, din Costeşti— Vâlcea. 

— Pelin tare şi mai tare, ! | Şi gură căscată 

Să-mi aduci pe lucru 'vrăjmă- . -. Şi limbă ridicată. 

'[şesc în cale. -Să se potolască . 

Ce leg şi cu ochii nu văd? Şi să amuțiască | 

Gândul (cutăruia) il lega; 15 Cum se potoleşte stcua 'n cer, 

Il lega“, | Oia'n staul, 

Il ferecai, | PorciYn strat, 

IL amuţiă, a - | „ Witele în sat; 

“1 împietriă, _ | Şi el să rămâte în seamă ne- 

Il încremenii, 20 Ca un sac vărgat, [băgat 

lo Să nu ma! aibă gând asupra . . * Pe gard aruncat 
Şi el la gard să fie legat. - -U(cutărula),
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Reţetă: Se descântă cu cânepă de vară făcendu-se patru noduri la spate şi legând'o la.o proptea. de gard. Acolo se dice că rămâne legat băr- batul sati amantul cul i se face de urit. 

DESCANTEC DE LEGAT OMUL 

  

Cules de Chr. N. Țapu de la vrăjitârea Maria Petre Crasnaru din Animişu—Gorj. 

Femeia care voreşte să'şi lege bărbatul saă amantul, ia bumbac ne- tors (vată) din zăbunul bărbatului sai a] amantulut şi, în momentul când ea s'a împreunat, îmâte bumbacul în sperma bărbatului şi aport şi”] legă intr'o cârpă la spatele er. Merge -apoi cu acel bumbac la un mormint şi] legă la crucea. acelui mort, care pârtă numele bărbatului, pe care femeia voteşte să” lege şi acolo la mormînt femeia rosteşte cuvintele : «Cum şi-a uitat mortul acesta de tâte poftele şi bunătăţile lumey, aşa să'şI uite (cutare) de poftele lumeşti şi de femei» (de 3 ory). | 

a O 

DESCANTEC DE DESLEGAT OAMENII | 
  

Cules” de Chr. N. Țapu de la vrajitârea Simina, Gresia—'Teleorman. SE 

Nucile din nuc curat cura, | 
„Nodurile de la pânză se deslega, 
Piedicile- de la car s'aă sfărîmat, 
(Cutare) s'a deslegat. _ . 5 Nouă nuci ai a se fierbea, .  . 

pâ cu puşca a se împuşca, aa Tote vinele (cutăruta) a se deslega; Că "-am deslegat mijlocul şi vinele 
De la tâte streinile, . 10 Gândul şi pofta, pentru a se îndrepta, Aşa cum şi înainte era. 

Rețelă : Se descântă cu nou€ nuci şi cu nouă noduri de la guritul - “Pânzel, se îmâte şi se descântă în apa împuşcată. Nucile le mâncă în nouă dile. Apa o bea, iar nodurile de pânză se ard se scrumeză şi se amestică totul cu apa descântată. .
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DESCANTEC DE DESLEGAT BARBATUL 
(VARIANTA) 

  

de ce 

- „2669 

” _Culesa de Chr. N. Țapu de la vrăjit6rea Maria Petre Crasnaru, din Aninişu—Gorj. 

Se ia nouă peştişori mici vii şi se înghit cu apă de cel legat, adică 
| neputincios. După ce se beaii peştişori! vi! se spun cuvintele: 
Cum curge apa şi peştii sînt slobedi prin ea şi sînt deslegaţi, aşa 

să fie (cutare) deslegat şi slobod. (Se repetă_de trei or%). - 

FACERE DE DRAGOSTE 

Culesa de Chr. N. Țapu de la'Voica A. Țapu, din Roşiorit-de-Vede. _ 

„._— Buna sera fântână lină. 
— Mulţumim dumitale, tînără 
— Şedi. - [copilă, 
— Nu şed, 

5 Că n'am venit să şed, 
Şi am venit să'mi dat 
Cătările tele, 
Să strâng dragostile în ele, 
Să moră totă lumea deele. 

10 Cum nu pote răbda de tine 
Tofe.lighi6nile, 
Tâte pasările, 
Aşa să nu potă răbda (cutare) 
De vorba, de chipul, de ochii 

15 Şi sprâncenile mele. 
Tâtă lumea, 
De la mic pân” la mare, 
Mai vErtos (cutare). . 

ME sculai Duminecă de dimi- 
Da : [n€ţă, 
20 Pe ochi. nespălată, 

Pe rouă nescuturată. _ . 
Maica Precista mă vă&du, - 
Jos din cer se scobori, 
Pe scară de argint 

25 Şi la mine veni... 
- Cu buciumu buciumă, 

Dragostile le adună, 
In astă 6lă le băgă, 
Cum nu pote răbda vaca de 

30 Şi dia de miel, - [vițel - 
Scr6fa de purcel 
Şi cloşca de pui, 
Gâsca de botoc, 
Bobocul de gâscă,— 

35 Aşa să nu pâtă răbda, 
Tote fetile, 
Tâte nevestile, 
Tote priotesile, 
Tâte miresile, 

40 Toţi popii, 
Toţi protopopii, . 
Toţi zapciit, 
Toţi conţiliii, 
“Toţi primarii, 

4 5 Toţi notarii, 
Toţi judicătorii, 
Toţi întâlnitorii, 
Toţi băieţii, 
Toţi logofeţii, 

5o De la mic pân” la mare, 
Mai vertos (cutare) | 

—Răsaj, s6re, 
Frăţidre, |



670 VRAJI 

Nu r&sări pe garduri uscate, SE se uite lumea cu drag la ele! 
55 Pe. ţoluri vărgate; pa 6o Cine ?n urmă mi-o călca, 

R&sai pe ochii mei, — "In gură mi-o căuta; 
” Pe genele mele, | Cine cu mine n'o vorbi, 

Pe. sprincenile mele, “Inima ?n el o plesni ! 

Explicare. Fata, care voteşte să'şi facă de dragoste, se duce mai 
Intâi Sămbătă sera în scăpătatul s6relui şi ia apă de la fântână într'o GlĂ 
sali sticlă curată. Ajunsă la fântână dice versurile primei părți a des- 
cântecului. A 

Duminecă de dimin€ţă se scâlă în revărsatul. zorilor, ia apa şi în- 
"cepe a o vrăji cu busuioc, para de argint şi fir roşu. Acestă a doua parte 

a descântecului se face pe vatra focului. Când fata termină partea a doua 
a descântecului, mai adaogă şi cuyintele : Cum arde vatra de foc şi fo- 
cul de vatră, aşa să ardă inima şi în mic şi în mare, mai vertos în (cu-. 
tare), şi cum trage fumul la coș, aşa să tragă la mine şi mic şi mare, 
mai vârtos (cutare) ! 

Apoi fata Yese afară şi se întârce cu faţa către sâre răsare Şi ros- 
teşte partea a treia a descântecului. Cu apa ast-fel vrăjită, se stropeşte. 
fata pe frunte, se spală pe ochi, iar busuiocul cu paraua de argint le 

„ pârtă cu sine, 

DE DRAGOSTE | 
. "(VARIANTA) | | 

S 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Ilianca Ilie Badea, din Vârtâpele-de-sus— Teleorman. 

Do —_ Bună sera, fântână lină. De cuventul' mei, 
— Maulţumescu-ţi, tin€ră copilă, . . De chipul mei, 
Şedi. , “De sprîncenile mele, 

__— Nu şed. Pa De vorbile mele. 
5 N'am venit să şed, 

Ci am venit, - 25 Duminică dimineţa mă sculat, 
Să caut cătările tale de diua, i Pe ochi negrii m& spăla, 
Şi ei să-ți dati pe ale mele de Chica n€gră'mi pleptănai, ! 

(n6ptea. . Cu zuvelcile în pâlă, 
Cum nu pote tâte pasările ce- Cu brâu în supţidră,, 

[rului 30 Plângând 
10 Și ale pămintului fără apă, Şi olecăind. 

Aşa să nu pâtă (cutare) ” Matca” Precista mă audia - - „Fără (cutare). Jos pe scară de argint se da, 
Pen' la mine n'o veni, Cu toiagu mă atingea, 
Să se bată a plesni. : 35 La rîu lut lordan mă ducea, 

15 Pân' la mine n'o pleca, M&'mbrăca ca 'ntr'un văşmiînt 
Să se bată a crăpa,: „Negru, urit şi mohorit, . 
Ca capul de-om tătat, E Până ?n pămint. 
Ca peştele pe uscat, M& spăla, 
Ca untu de putinel, 40 M& curăța, 

20 Ca unda de mare; — - De fapt, -



45 

50 

De aruncat, - 
De făce&tură, 
De aruncătură, - 
Pe cap, - 
De per de țip;- 
Pe trup, 
'De păr de lup; 
Pe ţiţe, 
De păr de mâţe; 
Pe picere, 
De vorbe rele; 

„Pe buze, 

55 

60 

N 

65 

70 

75 

De fapt de fomete. 
Imi punea sârele ?n piept, 
Luna 'n. spate, 
Doi luceferi, 
In doi umeri, 
Intre sprincene, 
O chită de micşunele. 
In buze 
Imi -puse, 
Doi faguri de miere; 
Pe pole jur, prejur, 
Stele mărunţele,. 
Se uită totă lumea cu drag la 

(ele. 
— Ră&saj, sore, 
Frăţiore, 
Nu r&sai pe turme de oi, 
Pe ciredi de boi, . 
Ci răsat pe chipul mei, 
Pe trupul met, 
Pe hainele mele, 
Pe casa mea, 
Pe averea mea. 
Tu r&sai cu radele.mele, 
Pe braţele mele. 
Cum nu pote t6tă lumea 
Fără sore, 
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80 Şi cum nu pâte nimeni 
Fără mâncare. 
Aşa să nu potă (cutare) răbda 
Fără (cutare), 
Să vie călare pe nula de alun, 

85 Să fugă ca un nebun; 
Să vie călare pe nula de sânger, 
Să fugă ca un înger; 
Să vie pe nuia de nuc, 
Să fugă ca un harduc; 5 

90 Pe nuja de arțar, 
Să fugă ca un armăsar. 
Să nuă fie a bea, 
Să nu” fie a mânca, 
Să nu” fie a sta, „- 

"95 Pen” la mine n'o veni. 
Şi cu mine n'o vorbi, 
Să se bată a plesni. 
Cum se 'ntârce nalba după sâre 

“Aşa să se 'ntorcă tâtă lumea, 
100 Şi mic şi mare 

După (cutare). 
Şi cum se ţine umbra după om 
Aşa să se ţină (cutare) după 

| (cutare). 
Cum e busutocul frumos 

105 Şi la totă lumea drăgăstos, 
Şi cum nu pâte popa intra 
În biserică fără busuloc 
Şi fără isop, 
Aşa să nu poetă Răcăit fără 

(cutare) în joc. 
110 Cam arde focul-în vatră, 

or 

„Asa să ardă inima (cutăruia) 
[de (cutare). 

Şi cum nu pote lumea fără foc 
Şi-cum se arde prigoria de sete, 
Aşa să se ardă inima (cutăruta) 

[de (cutere). . sr



672. VRAJI 

“VRAJA DE DRAGOSTE 
(VARIAN'TA) 

  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Oprea Şerban, din Dragânești-— Teleorman. | 

Tu, şerpe bălaur, i Cu frati-sei, Cu solzi! de aur, „_ Cu ibovnica lut, Cu ciocul de aur, - „15 Cu drăgăstâsa lui, Cu nouă limbi impungătore, Să nu-i dai pace a sta. 5 Cu nouă cod! isbitore, „De o fi culcat, Să ţe duci la (cutare). -. In pat, | - De l'oiă afla acasă, | | Tu să?”l ciocneşti, * La masă, a „20 Cu solzii să "1 plesneşti, In sat, a La mine să] porneşti. "10 La sfat, . Să nul laşi până ce cu mine „i. Vorbind cu tată-săă, | | o "-. Înu so întâlni, Cu mă-sa, Şi cu mine n'o vorbi. 

. Eaplicația : Se ta o 'steblă de busuioc şi se l€gă cu fir de mătase „roşie. De stebla de 'busutoc. se legă şi o para de argint şi se descântă în apă de isvor neîncepută, repetându-se vorbele de mai sus. La sfârşi- tui descântecului se spun şi. cuvintele : a ' 
„== — Cum trage lumea la mătase roşie, în prăvălie, Aşa să tragă (cutare) la (cutare), 

„ Cum nu pâte lumea fără argint şi aur, „Şi cum e aurul şi argintul drăgăstos la tâtă lumea, . - Aşa să fiii eti drăgăstâsă  (cutăruia). 

  

= 

„VRAJA DE DRAGOSTE | 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la vrăjitârea 16na Maldaianca, din Roşiorii-de-Vede. | 

Adi, sint Joi Joiţele, ” Sprîncene de fir; Mai sus fioriuțele. - “ „10 De mine să se mire, Sus fusă&ră, Si tînăr, Jos se lăsară, e Şi bătrâne, 5 In braţe mă luară, a Şi priotese, In jeţ m'aşedară, . - Şi diaconese, Gură de pâine 'mi făcură, 15 Ochi de mir, Ochi de mir, Sprincene de fir, -



Să se mire şi mic şi mare, 
Mai vârtos (cutare). 
“Toţi popii, 

20 Toţi protopopil, 
Toţi tinerii, 
Toţi bătrânii, _ 
Ca calu în erghelie, 
Ca mătasa ?n “prăvălie 

25 Şi banii ?n zarafie, 
Aşa să fie (cutare), 
In scmă băgat, 
Şi de lume ” întrebat. 
De tâtă lumea, 

30 De tâtă mulţimea, 
Să fie văgut, 

Şi audit. 
De sus până jos măsurat, 
Şi în semă băgat. 

35 Şi cele rele să fie ca nişte mă- 
[turi deslegate, 

In gunoie aruncate. 
lar eii să fii peste fete şi ne- 

[veste, 
Căpitan peste ele -tâte. 

Resai sâre frăţiore, 
40 Cu patru-deci şi patru de ră- 

[dişore, .- 
Cu stele pe piciăre, 
Sorele "n .piept, 
Luna în spate, 
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Cu dot luceferei, 

45 In doi umeret. 
Să cate t6tă lumea, 
Cu drag la et. 
Intre sprâncene îmi puse, 
O chită de micşunele, 

50 Se uita lumea c cu drag la ele. 
In buze - 
Imi puse, 
Doi faguri de mtere, | 
Se uita totă lumea cu drag 

(la ei, 
55. Când vorbeşte, 

Par'că zimbeşte, 
Cum alergă copilul la ţiță, . 
Şi mă-sa la copil; 
Şi cum nu pâte mama mânca 

[fără copil, 
60 Aşa să nu u pâtă (cutare) fără 

__ (cutare), 
Cum alcrgă lumea la anaforă 
Şi nu „pole lumea fără ana- 

[foră, 
„Şi cum nu pâte lumea fără bi- 

[serică 
Şi cum se sbuciumă şi mic şi” 

 Lmare, 
65 De vin la biserică, 

Aşa să se sbuciume după (cu- 
Tâtă lumea, [tare), 
Şi totă mulţimea |! 

Nota.— Baba lâna Vrăjitorea Măldaianca din Roşiorit- de Vede re.- 
comândă pentru acest descântec miere cununată de trei ori, în care se 
vrăjeşte de tre! ori. Cu mierea se unge pe sprâncene şi pe per tin&rul . 
sa fata, care voiesc să-şi facă de dragoste. Se mai descântă şi în sare, 
care se pune în ghete şi se dic şi cuvintele : 

Cum trage tote vacile şi t6tă lumea, 
Şi mic şi mare la sare, 
Şi cum nu pâte nimeni fără sare” 
Aşa să nu p6tă nimeni fără (cutare). 
Şi cum nu pot ei călca, 
Aşa să. nu pâtă călca (cutare) fără (cutare)! 

43
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DESCANTEC DE DRAGOSTE 

Cules de Chr. N, “Tapu de la Tinca Balan Stoica, din com. Costeşti — Vâlcea, 

ME 'suil în curmătură,  Sorele ?n piept, 
Nimenea nu m'audiră. Luna 'n spate, 
Numai ei voinic frumos, _ 20 De totă lumea vădut, 
Cu chica grâsă, De t6tă lumea lumit. 

5 Din guriţă paloşind, Cum se bate mătasea roşie în 
Lumea sâra sorocind, [prăvălie, 
La cuvîntul mei, Aşa să se bată totă lumea 
La chipul mei, Şi tâtă mulţimea, - 
La vorba mea, „25. La cuvîntul mei, 

10 La cinstea mea | La cinstea mea, 
Şi la dragostea mea. La dragostea mea. 
Unde oi pune ei cuvîntul, Şi cum nu pote mielu de oie, 
Să fie uns ca untul, Cârlanu de €pă, 
Dulce ca mierea, „30 Copilu de mamă, | 

_15 Să se lipescă ca cera. Aşa să nu pâtă (cutare) fără 
Doi luceferet, ÎN [cuvîntul mei. 
In doi umeref. 

Reţetă : Se descântă cu apă neîncepută, cu o steblăde busuloc şi miere 
- cununată, cu care se unge îndrăgostitul. 

DESCANTEC DE DRAGOSTE 
(VARIANTA) 

  

Culesa 'de Chr. N. Tapu de la Tinca Bălan Stoica, din com. Costeşti—Vâlcea. 
SA 

ME sculat, o | ME curaţai, 
M& spăla“, | Şi "mi luai: 
ME pleptănai, "După tiţe, 
M& spăla! 15 Per de miţe; 

5 Cu apă din plai, După cap, 
Cu apă din năstrapă, - Plei-de ţap; 
Cu o steblă de busutoc. i Dup€ piclere, 
Cu buciumu buciumaj, Piei de şerpe; 
Dragostile le chemat. 20 După trup, 

10 Şi mă dusei Ia riul lui Iordan Piei de lup. 
Şi meE spălai, ME spălat,
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ME curăţai, 
De urîciuni, 

25 De legături, 
De dătături, 
De aruncături, — 
De la cumnate, 
De la surate, 

30 De la vecine, 
De la streine, 

-_ „De la mâşe, 
De la naşe. 
Şi (cutare) r&mase spălat, 

35 Mândru şi frumos, 
Ca un trandafir frumos. 

Reţetă : Se descântă cu apă neîncepută, cu o steblă de busuloc şi miere 
cununată, cu care se unge îndrăgostitul. 

DESCANTEC DE DRAGOSTE 
(VARIANTA) Su 
  

Culesă de Chr, N. Tapu de la baba Dumitra Nedelea, din Cetăţuia— R.-Vâlcea. 

ME scula! Jo de dimin€ţă, ŢI-oi da guriță 
Pe rouă, pe negureţă, "30 De miriţă 

5 Cu buciumu buciumai, - Tâte furnicele, 
Dragostile le adunai, La miere, — 
De la tâte fetele, -35 Aşa să tragă (cutare), 

- De la-tâte nevestile, - La limba, Cuvîntnl, - 
De la tâte vecinile, Chipul (cutăruia) ; 

10 De la t6te streinile. Cum trage matca la roi, 
In apa asta le băgat, Aşa să tragă toţi volnicii, 
Pe (cutare) le aruncai, 40 Toţi tinerii la (cutare), 
De uriciuni îl spălaf, Mai vârtos scrisa (cutărula). 
Cu dragostile îl împreunai, Cum nu pote tâtă lumea fără 

15 De la tote fetele. , - [apă 
De la tâte femeile. Şi fără vase la masă, 
—Ce te olecăfeşti (cutare) ? Cum nu pâte toţi domnii fără 
—Cum să nu mă olecălesc? 45 Străchini, farfurii pe 

Eu adi cu ile măE prăpădesc. Şi linguri la masă, — 

20 Maica Sfînta Maria îl audia, Aşa să nu potă fără mine (cu- 
Scară de ceră făcea,. ! o „[tare). 
Jos la (cutare) pogora, Şi (cutare) să nu pâtă sta, 
De mâna dreptă 7] lua, Să nu pâtă mânca. nici nodini; 
La rîul lui Iordan pleca, 5o Să 'vie cu gura căscată, 

25 De uriciuni îl spăla. Cu picierile” crăpate, 

Pe potecă necălcată, 
De rou& nescuturată. 

— Taci, maică, nu te olecăi 
Și nu te speria, 
4 strănsura mea ţI-oi da, 

“Şi ochi de albiniţă. 
Cum trage tâte viespele, 

„Cu limba beşicată după scrisa 
[(cutăruia)
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VRAJA DE DRAGOSTE 

Culesa de Cur. N. Țapu, de la Dumitrana Dumitru Stoica din Rogojelu — Gorj. 

Plecă (cutare) De tote făcăturile, 
Pe cale, pe cărare, - 25 De tâte legăturile, 
Duminecă dimineţa, - De tâte uricfunile, — 
Pe potecă necălcată, E De la -surate, 

5 Pe rout nescuturată, . N De la cumnate, 
- Poteca o călca, De la vecine, 
Roua o scutura. „30 De la streine, 
Dragostile le adună . De la naşe, 
Şi pe cutare le aruncă. De la: mâşe, | 

"10 In faţă "şi puse sâre cu radele, De la: fete frumâse, 
În spate luna cu luminele ; De la v&duve grase. 
Pe pâle stele mărunţele, 35 IL spăla, Ă 
Să se ujte t6tă lumea la ele; “Il curăța; — - 
Doi luceferei, In faţă-i puse s6rele cu radele, 

15 În doi umerei, In spate luna. cu luminele; | 
„Să se uite totă lumea cu drag | Pe pâle 

la ef. 40 Mai la vale, 
Plecă (cutare) pe cale, pe cărare Stele mărunţele; . 
Se întâlni Matca Precista în Şi se uită totă lumea cu drag 

[cale. [la ele. 
De mâna dreptă ?] luă, - Cum se bate limba?n gură 

20 La Iordanul Maichii Precistii „ŞI de bune şi de rele, 
[îl aruncă 45 Puii pe bătătură, 

Şi pe trup îl spălă, | p Aşa să se bată” (cutare), de 
De tote dătăturile, [cutare). 
De tâte aruncăturile, 

A 

Feeţetă : Se descântă cu apă neîncepută cu busuioc şi se dic cu- vintele : 

— Cum stă busutocul. înflorit în grădină, 
Aşa să stea (cutare) frumos, 
Frumos, drăgăstos, 
In semă băgat 
Şi de totă jumea întrebat,
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VRAJA DE DRAGOSTE 
(VARIANTA) 
  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Dumitra Raducan Margo”, din Urdarii-de-jos—Gorj. 
„ Plecă (cutare) - Şi mic şi mare, " 

__ Pe potecă necălcată, Boieri şi cocâne, 
. De rouă nescuturată. - Mal vârtos (cutare). 
Roua o scutură, 35 Eă să fii ma! v&dută, 

5 Dragostile le adună Mai audită, 
Şi în 6lă le băgă pg. Şi mai luminată, 

„Şi pe trup se spălă, | Ca o vacă albă 
De t6te urictunile, Intro cir€dă negră. „ 
De. tote făcăturile, Da 40 Cum se bate limba 'n gură 

10 De tâte aruncăturile N „Şi de bune şi de rele, 
De tâte lepădăturile. „_ Aşa să se bată tâtă lumea, de 
Şi uşură, | [cuvîntul meiă, de vorba mea. 
Ca pasărea când sboră, - Să nu” dea a sta, să nu”! fie 
Ca 6ia când se scutură. [a mânca. 

15 Şi-i pusei în umerei _ Să nu” fie a mânca, 
Doui luceferei, - "45 Pân'la (cutare) n'o pleca. 

Să privescă lumea şi ţara la ej, - Să nu-i dea somn a somni, 

Mai vârtos care-mi o fi drag; Odină a odini, E 

Şi puse pe pâle stelemărun- Pân'la (cutare) n'o veni. - 
[ţele, Să treacă pin fete frumâse 

20 Să privescă lumea şi ţara la el. 50 Şi pin văduvi grase, 

Mai vârtos (cutare). ____ Să vie la mine, la o slabă şi 

„ Suflu din gură, , [şi trenţurâsă 

Mură, . Şi să-i par. mândră şi frumâsă. 

La toţi să le fii în gură; - | Ei din gură când grăiam, 

25 Suflu din gură frăguţă, - . La mărgăritar chitiam. 

La toţi să le fiii drăguță. 55 Când pe- mine m€ vedea 
Ingenucheaţi buşteni pârliți, Lumea totă m& cinstia 

- Că vin bradii înfloriţi, Şi toţi la scaune m& poftia. 

Cu pâlele poleite, , , SI 

30 Cu vârfurile aurite, | Amin, amin 

e 

tă 1 să seulte,  : Maică Sfinta Marie. 

Totă mea -6o Leac din măna mea să fie! 

Rețelă ; Se descântă cu busuloc cu apă neîncepută şi se dic cuvintele :; 

«Pămiînte, urite, - e 
«Câtă lume:'și frunqă pe tine, 

«Atâta dragoste pe mine. 

«Cum e busuiocul mat frumos, 

5 «Şi mai cu miros, . | 

«Aşa să fii eii mal v&dut şi mal audit 

N
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De tâtă lumea, 
De tâtă mulţimea, 
In semă băgat, 

Io De toţi întrebat. 

VRAJA DE DRAG OSTE 

(VARIANTA) 

  

Comunicata de Ilie Constantinescu—Dioşti—-Romanaţi. 

'- Duminecă . de dimincță mă 

-)0 

[sculai, 
Vadra 'n mână o luai, 
La fântâniță plecai, 
Pe potecă necălcată, 
Pe rouă nescuturată, 

„Cu busutocu ăsta bucfumai, 
Dragostile adunai, 
De la cârctumărese, 
De la jupânese, 
De la flăcăi, 
De la fete mari, 

De la copii mici, — 

15 

Şi în apa lui (cutare) le băgat 
Şi pe (cutare) 71 luai 
Şi 1 dusei la riul lui Iordan .- 
Şi 71 spălai 
Şi 1 curățat 

- be trup 
De păr de lup, 

5 

20 Pe cap 
De păr de ţap,. 
Pe ţiţe 
De păr de miţe. 
Şi 7] dărui! 

25 Cu doi luceferei, 
In doi umerei, 
Cu stele, . 
Mărunţele, 
Pe mânecele. 

_30 Cu cine o vorbi (cutare), 
Cu cine-o tăinui, 
Cu miere lo lipi ; 
Să le vie a plesni, 
Prin gene, 

35 Prin sprâncene, 
Mai ales prin .ismene. 
Să nu-i dea a sta, 
Să nu-l. dea a mânca. 

Descântătârea mestecă cu un fir de busuioc într'o sticlă cu apă, din 
care trebuie să bea cel căruia 'Y-a descântat. 

_DESCANTEC DE DRAGOSTE 
(VARIANTA) 

Culesa de 1. Odor de la Raţoica, din Valeni-—Prahova. 

ME sculat: Marţi de diminsţă, 
Pe rouă nescuturată, 
P& poteca necălcată. 
Și m'am întâlnit in cale, 
In cale şi în cărare, 
Cu Maica Precista, 
Şi când Maica Precista m'a | 

[audit, - 

Văttându-mă şi olecăindu-mă 
[(tânguindu-mă), 

MPa întrebat: 
10 — De ce te vălăcăeşti, mă 

[creş ştine ? 
„— Muncesc şi mă rog, 
Şi nici un folos nu văd!



sunt :Maica Pre- 
[cista ! 

— Da, milostivă, dacă eşti, | 
15 Poţi şi p& mine, p&cătosu, să 

. [mă dărueşti!. 
— Şi cu ce pofteşii ? 
— Voi şi eii să hiii poftit şi 

[câştigat, 
Să am valore, la cuvintu meiă 

[cu lipiciiă, 
Şi.la adunare cu boferii să hit 

“Tpoftit! 

— PăI, eti 

20 — Na cheițele mele şi du-te . 
(colo, 

Şi Ya-ţi mana ta, 
Venitu t&ii, fubirea ta, . 
Dragostea ta ;. 
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Tâtă lumea să te "mbrăţoşeze ; 
25 Să hii poftit şi chemat, 

La boieri şi la 'mpărat. 
Cum arde tâte paili, . 
Şi tote gunoili, 
Şi tote gazurili, 

30 Sa ardă tote dragostili, 
Toâte iboştili, d& (cutare)... 

"Să nu potă să albă răbdare, 
_Nici hodină la culcare, 
"Stare la mâncare, 

35 Să vie în car dă olac, 
Cu dragoste mare aşedat, 

„Că eşti mândru şi chemat, 
Ca să hiicu drag şi mândru şi 
Chemat în t6tă “lumea, şi dă 

[mine ! 

VRAJA DE DRAGOSTE! 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. TȚapu de la I6na Gheorghe Bucaţia, din Romaneşti—Gorj , 

Plecă (cutare) pe cale, 
Pe cale, pe cărare. . 
Se întâlni cu dragostile în cale: 
Dragostile le- adună, 

5 Pe trupul (cutăruia) le scutură, 
In sînul (cutăruia) le aruncă; 
Pe trupul ei, 
Pe statul ei, 

- Pe chipul ef, 
10 Pe sprincenile ei. 

Să fie audită 
Şi v&dută 

- De tâtă lumea, 
De totă era - 

15 De tâtă suflarea. 

Care cum o vedea 
Tot.iîn gard se suia, 

După (cutare) se uita, 

Dragostile le-aduna. 
20 Cu buctumu buctumai, 

:- “ Dragostile le adunai, 
Pe trupul (cutăruia) le. aruncai. 

Tâta lumea că audia, 

„Pe gard se suia, 

25 De feutare) întreba : 

— Asta este cea frumâsă, 
Asta este cea drăgăstosă, 
De tâtă lumea alesă ? 
In semă băgată,: 

30 De tâtă lumea întrebată ? 
“Cum se bate apa de tote ma- 

[iurile, 
De tâte pietrile, 
De toţi bolovanii, 
Aşa să te bată totă lumea 

35 T6tă mulţimea, 
Toâta suflarea de (cutare). 
Cum se bate luna cu ssrele, 
Aşa să se bată totă lumea, 
Totă mulţimea, 

40 DupăE cuvintul - 
După chipul (cutăruta) ; 

„Şi cumalergă sorele după lună, 
Aşa să alerge după (cutare) 

[toţi tineriă, . 
Toţi marii, toţi miriă, toți fă- - 

[căii, , 

45 Şi (cutare) să fie întrebaţă şi is- 
| [pitită de tâtă lumea 
Mai vârtos de cutare. 

Reţetă: Se descântă cu busujoc i în apă Joe, dimineţă, Sâmbătă şi Dumi
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neca. Cu apa cel ce 
„Şi se repetă vorbele : 

ba 
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şi face de dragoste, se stropeşte pe frunte şi pe haine 

Cum nu pâte tâte păsările cerului 
Şi tote vieţuitârele pămîntului fără apă 
“Aşa să nu pâtă trăi cutare fără cutare, 

„ VRAJA DE DRAGOSTE 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. 'Țapu de la Onaria Nastase din Romanaţi—Gorj. 

Spre dragă de Duminecă mă 
e [sculai, 

Pe potecuţă .plecai, : 
Pe potecă necălcată, 
De rouă nescuturată, 
La riul lui Iordan. 
Găsii acolo o fată spălându-se 

. Dichisindu-se. - 

10 

15 

20 

Eu aşa dacă vădui, 
Indărăt mă 'ntorser ; 
Chirăindu-m&, - 
Jeluindu-mă&, 
Maica "Sfînta Maria m'audi 
Pe scară de argint se pogori 
Şi de mână mă luă 
Şi cu mine că plecă. - 
La rîul lui Iordan, 
La făntâna lui Bogdan. 
Apa cu drepta luă 
Și peste mine aruncă 
Şi pe mine m& spălă, 
De urîciuni, 
De dătături, 

„De cuvinte rele, 

25 
De năpăsturi rele. 
Imi puse în piept sorele . cu 

[radele. 
“TGtă lumea se uita cu drag - 

[la ele. 

Reţetă : Se descântă de tref ori în apă neincepută, cu busutoc, / 

In frunte 'mi puse stâua mare, 
Se uita la mine cu drag lu- 

” [mea şi ţara; 
Imi puse în umeret, 

30 Doul luceferei, 
Totă lumea se uita cu drag 

[la ei; 
In spate îmi puse luna cu 

| (stele, 
Se uita lumea su drag laele, 
Maica Precista nu mă lăsă, 

35 Ci de mâna dreptă mă luă, 
Şi cu mine plecă, 

In câmpul cu dorul, 
Unde înfâre  bujorul.: 
Cu busuiocu buctumă, 

40 Tâte dragostile le adună, 
Şi în ăst vas le băgă 
Şi pe mine le aruncă. 
Şi pe mine mă făcu frumos 
Şi drăgăstos - 

45 La tâtă lumea, 
La tâtă mulţimea. 
Şi remăsei curat, luminat, 

- Ca argintul stricorat, 
Ca Maica Precista ce m'a lăsat. 

N / 
/ 

..
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VRAJA DE DRAGOSTE 
(VARIANTA) 

Cules de Chr. N. Tapu de la Constantina I6n Radoi din Valea-cu-apă—Gorj. 

Plecă (cutare) 
Pe cale, pe cărare 
Se întâlni cu Maica Precista | 

P [în cale 
Şi de mână Pa luat 

5 Şi ?n gură Ja sărutat. 
In faţă la judecat, 
Şi cu glas Pa întrebat: 
— Ce te văicăreşti,- 

„Ce te olecăteşti (cutare)? 
10 .— Cum nu m'aşi văicări, 

Cuni. nu maşi olicăi? 
Că de făcături, 
De aruncături, 
De scăldături, . 

15 Ei sînt mânjit 
- Şi pe faţă înegrit. 
Taci (cutare), nu 'te vălcări, 
Nu te olecăi, 

Că ei cu buciumu am bu- . 
[ciumat, - 

20 Dragostile le-am adunat; 
Pe dalbă peliță, 
Pe negră cosiţă, 
Le-am aruncat 
Şi pe tine te-am spălat 

25 De făcături, p 
De scăldături, 
De aruncături, 
De .uriciuni, 

"De spurcăciuni, 
30 De totă bâla, 

De totă duhârea. 

Maica Precista de mâna dreptă 
” [il luă, 

“ În spre răsărit cu el plecă, 
Cu sârele îl încinse, 

35 Cu luna îl cuprinse; 
Cu buciumul buciumă, 
Dragostile le adună, 

_ Intr'o țiră de apă le băgă ; 
Pe. d'albă peliţă, 

4o Pe -negră cosiţa, 
Le aşedă. ă 
li puse în.doi umerei, 
Doi luceferei, 
Se uita lumea cu drag la ei. 

45 Şi (cutare) să fie v&dut, 
Lumit, 
Cunoscut 
Şi audit, 
De tâtă lumea, 

“so De t6tă mulţimea, 
De t6tă ţara, 
De tâtă suflarea. | 
Cum nu pâte ţine mama făr' 

[de băiat - 
Şi 6ia făr' de miel 

55 Şi vaca făr' de vițel, 
Aşa să nu potă ţine lumea lu- 

(minată fără (cutare). 
Cum se bate calul în grajd 
Şi mătasa în prăvălie, | 
Aşa să se bată (cutare) de (cu- 

| | [tare. 

Reţetă : Se descântă! în "apă neincepută cu busuioc; în apă sesting 

cărbunil din vatra focului şi se qic vorbele : 

«Cum nu pote: frigurosul fără foc, 

Secetosul fără apă 

Şi flămândul fără mâncare, 
4 

Aşa să nu potă (cutare) fără cuvîntul, chipul, dragostile (cutărula). 

, 
———— - 

'
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Teleorman. 

— Ce să nu plâng şi sănumă | 

„VRAJI. 

DESCANTEC DE. DRAGOSTE. 
(VARIANTA) 

  

_ Culesă de Chr. N. TȚapu de la Gherghina Dumitru Gâdea, din comuna Saceni-— 

—' Ce plângi şi te aoleşti (cu. 
[tare) ? 

[aolesc ? 
E astă-di cu dile m& prăpădesc. 
Taica, matca m'a urit 
Şi fermece mi-a făcut, 

„Maica Precista în braţe Pa luat 

10 

15 

» Pe 

"20 

Și la răsărit cu (cutare) a plecat, 
In brâne îl infipse, - 
Pe păriă îl puse. 
Pe&riul curgea ; | 
Pe_pici6re de fapt, de muiere 
Pe ţiţe [îl spăla.. 
De păr de mâţe,: : 
Pe trup 
De piei de lup, 
Pe cap . 
De piei de ţap, 

nas 
De piei de rac, 
Pe piciere 
De pier de şerpe şi de brâşte. 
In spăla . | 
Il curăța, N. 
De -tâtă dorea 
De tâtă putsrea. 

„ Maica Precista: în braţe îl luă 

30 

35 

Şi la răsărit cu el plecă. 
Dragostile le luă, 
Peste (cutare) le aruncă. 
Păsările ciriprauă 
Şi pomi! înfloriaă ; 
Zorile răsărise . 
Și pe dealuri fugise. . 
Nu r&săria pe dealuri, 
Nici pe maluri, 
Nici pe monastiră, . 
Nici pe zidiri; 
Şi răsăria pe hainele 
Pe averea lui, 

-7 

(cutărula) 

40 

45 

50 

55 

6o 

65 

70 

75 

a 

Pe chipul lui, 
Pe sprîncenile lut, 
Pe ţiţele lui. 
Intre sprîncene ' puse 
Un fagure de miere 
Şi-o chită de micşunele, 
Se ulta tâte lumea 
Cu drag la ele: 
Tote fetele, 
Tâte nevestele, 
Toţi popii, . 
Toţi protopopii, 
Tote priotesele, 
Tâte protopopesele, 
Toţi mirii, 
Toţi emirii. 
Cum se bate limba'n gură 
Şi puii pe bătătură, 
Aşa să se bată (cutare) după 

. (cutare) 
Să se bată, 
Să se răsbată 
După chipul lui, 
După vorba lut, 

- După averea lui. 
Pen'la el n'o veni, 
Dracul în el o plesni; 
Pen'la el n'o pleca, . 
Dracul în el o crăpa; 
Să nu” fie a tea, 
Să nu” fie a mânca, 
Să vie cu gura căscată, 
Cu picierele băşicate, 
Cu limba crăpată, 
Cum sbiară oile de miei 
Şi miei. deoi, . - 
Mumele de copii 
Şi copiii de mume, 
Bivoliţele de-pui, 
Puii de bivolițe, 
Vacile de viței, .
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8o Viţeii de vaci, 
Popii de priotese, 
Priotesele de popi, 
Miresile de gineri -: 
Şi ginerii de mirese, 

85 Protopopii de protopopese, 
Şi protopopesele de protopopi, 
Diaconii de diaconese,  : 
Diaconesele de diaconi 
Aşa să sbiere (cutare)- 

go De chipul 
De cuvintul 
De statul, . 
De avutul (cutăruia). 
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Cum se bate limba'n gură 
95 Şi de bune şi de rele, 

Aşa să se bată tâtă lumea 
Şi tâtă mulţimea, 
Mai v&rtos (cutare) 
(Cutare) să fie de'toţi vEdut, 

100 De toţi audit, . 
De toţi întrebat 
Şi'n semă 'băgat — 
De tâtă lumea - 
De tâtă mulțimea. 

105 Cinen urma (cutăruia) 
O călca, 
Tot uritul să ”l ia. 

Reţetă : Se descântă în apă de isvor, Duminecă dimineţa, la sore 

răsare; cuo steblă de busuloc. Din apa descântată se bea şi se stropeşte 

hainele şi chipul. celui indrăgostit. 

"DESCANTEC DE DRAGOSTE 
(VARIANTA) 

a 

  

Teleorman. . 
Culesa de Chr. N. Țapu de la Gherghi 

„Tu laurule, 
Balaurule, . 
Cum te bea toţi băeţii de fri- 

guri, 

Tote fetele, 
5 Tâte nevestele, 

Şi mi-i tonteşti, 
Şi mil cănțeşti 
Aşa să'mi tonţeşti . 

"Si simi cănţeşti (pe cutare) ; 

10 Şi cum plesneşti. : 

" Şi-te veştejeşti . 
Şi cum ardi în vetre, 

Aşa să'mi ardi în pietre 

Inima lui.(cutare) - 

15 —Răsai, sâre frăţiore - | 

Cu nou&-deci şi nouă de r&- 

. "..  [dişore; 

“Cu trei rade fă-mi cununa, - 

Să-mi strălucescă ca luna. 

- Reţetă : Se descântă cu semin 

du-se vorbele de mai sus. Apol s 

cu busutoc verde la s6re r&sare. 

face de drageste. 

na Dumitru Gâdea, din comuna Sâceni—=: 

Să ră&sai, să nu r&sal . 
20 Din deal şi pân&n plai, 

Să'mi pui cununa n cap, 
Să se uite t6tă lumea cu drag: 
Toţi popii, 
Toţi. protopopii, 

25 Toţi diaconi, 
Toţi 'călmăcanii, 
„Tâte fetele, 
Tâte nevestele, 
Tâte preotesele, | 

30 'Tâte protopopesele, 
- “Toţi mirii, 

Toţi emirii; - 
Să te pui, sâre, în plept, 
lar tu, lună, în spate. 

35 Ce'i doi luceferei 
Să-i pul în umerei 
“Să se uite tâte lumea cu drag 

[la et. 

ţe de laur pe vatra focului, repetân-! 
e descântă-în apă neincepută de la isvor 
Cu apa descântată se stropeşte cel ce'şi 
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INTORSURI PENTRU FACERE DE DRAGOSTE 
  

Cules de Chr, N. Țapu de la baba Gherghina Dumitra Gadea din Saceni— Teleorman. 

Ce te plângi şi te aoleşti (cu- 
E [tare) ? 

Ce să nu plâng şi să nu mă 
[aolesc? 

Eii astă-di cu dile mă. prăpă- 
“ [desc! 

Taica, maica m'a urit 
5 Şi fermea mi-a făcut. 

Maica Precista 'n braţe m'a. 
[luat 

Şi Va riul lui Iordan m'a mâ- 
RR (necat, 

Şi. m'a spălat, m'a curăţat 
De tote uriciunile, |. 

10 De tâte spurcăctunile, 
* De tot datul, 

De tot aruncatul, — 
De la streine, 
De la vecine 

15 De la cumnate, 
De la surate. _ 
Cum sparge plugul brazdele 
Bozii şi tote rădăcinele, - 
Mărăcinii, 

20 Ciulinii, — 
Aşa să se spargă şi să setate - 

[tot faptul, 
Tot datul, - | 
Tot aruncatul, 
Tot uritul, 

25 Tot făcutul. 

Cum taie secerea asta tâte r6- 
(dele 

Tâte bucatele, 
Şi se usucă, — 
Aşa să se tate şi să se usuce -: 

[şi să se desfacă 
30 Tot uritul, tot făcutul, 

“Tot datul, 
Tot aruncatul, . _ 
De la vecine, - 
De la streine, 

35 De la cumnate, 
De la surate. . 
Iar (cutare) să rămâie curat, 

"“Luminat, “ a 
Ca steaua din cer, 

40 Ca fidrea din câmp, 
Ca argintul stricorat, 
Ca aurul suflat, 
Ca Maica Precista 

- Ce l-a dat. - 
45 Şi (cutare) să. fie spurcat 

Şi în semă nebăgat; 
“Să fie scuipat de tâte 
Ciorile, de tâte coţofenile 
Şi de tâte păserile. 

50 Să -fie ca gunoi după uşă 
Şi ca la o vită o căpuşă; 

“Şi ca un sac v&rgat, 
Pe gard aruncat. |. 
Şi în semă nebăgat. * 

Refetă : Se descântă cu secerea şi fier de plug într'o 6lă cu apă. Cu apa vrăjită se s 
se aruncă la respân 

N . 

4 

caldă cel cărui % se întOrce de dragoste. Scăldăturile 
tii (unde se întâlnesc trei drumuri).
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DESCANTEC DE URIT . 
  

Cules de Chr. N. Țapu de la Simina, Gresia— Teleorman. 

Tu stea logostea, 
Tâte stelele să stea; | 
Numa! steua lui (cutare) să nu stea. . 
Să umble prin tote zahanalele, 

:5 Pe la tâte coţele şi privăţile, 
Să adune puterile. | 
Cum pute zahanaua de goneşte câinii, 
Aşa să se gonâscă şi să fugă (cutare) de (cutare); 

Şi cum fug îngerii de coteţ şi gănieț, - 

10 Aşa-să se huiduiască (cutare) cu (cutare). 
Să se gonescă 
Și să nu vorbiască. | | 

Şi cum nu pâte pune judicătorii, arendaşii şi boferii 
" Masă la uşa privăţii, 

15 Tot aşa să nu mai puie (cutare) cu (cutare) 

- ” Cină la masă-i şi la masă-l să nu vadă. 

Reţetă : Se descântă în apă strânsă întro 6lă de Luni până Luni, în 

care apă se omâră un pulii de şerpe şi tot cu acestă apă se spală un ar- 

măsar la membru şi o bivoliță la fătătore. Cu apa ast-fel preparată şi 

descântată se stropesc cel ce se urăsc. | 

  

DESCANTEC DE SCRISA 

  

Cules de Chr. N. Tapu de la Ilinca Mirtulesa din Roşiorii-de-Vede. 

Uhu, uhu |! stea, stea. 10 Unde lo găsi, 

Tâte stelele să stea, „Cu câdele Lo plesni, 

Stsua (cutăruia) lă nopte să La (cutare) Po porni. 

„7 (nu stea. Cu gura lo rupea, | 

Să se bată în lung şi în lat. „La (cutare) l'o aducea, 

5 Şi la noi în sat „15 De-o fi adormit, 

SA caute scrisa (cutăruia), Să-l deştepte ; 

- : Pin tâte paturile, - Do fi culcat, 

Pin tâte-casele, __ Săl scâle ; 

Pin t6te căpătâiele, _De-o fi în picidre
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20 Să'l aducă, . d „Mâine aevea să mi-l văd; 
Să nu-i dea a mâncă, pu La. n6pte o veni, 
Să nu-i dea a culca, 35 Cu mine o vorbi, 
:Să nu-i dea a dormi; Mâine Lol isbândi, 

„Să nu-l dea a odini, . Pe el să'l sorocesc, 
25 La (cutare) Po porni. 7 | Puricii şi păduchii de la nouă 

Să aducă despuiat pin. sat, | [porcării, 
„Pin câini fără cfumag, | 40 De la nouă șerpării, ” 
Să nu! pâtă potoli, _. . De 'la nou brutării, 
Pin” la (cutare) n'o veni. Pe el să'] sorocească, 

30 Iţi fac basmaua colac, Să'l musce şi să'l pisce | 
Să mi-l aducă în cat de olac. Şi unde l'o cere să se ducă. 
La n6pte ?n vis să'l visez, 

Reţetă : Se descântă cu o batistă la o stea din spre răsărit sai de 
la s6re prând. Batista cu care se descântă se pune: sub cap şi fata dorme 
pe ea. Dacă steua nu se mișcă din loc se dice că more ursita ; iar dacă 
se mişcă şi jocă steua, e bine — că cel îndrăgostit se însâră repede, 

VRAJA DE SCRISA 

  

_ Culesa de Chr. N. Tapu de la Iliana Nicolae Laceanu, din Dragşani-—'Teleorman. 

— Stea, steulița mea, | Cu solzii de aur, - 
Tote stelele să stea. - IO Şi să te duci la scrisul (cută- 
Tu penă 'n diuă să nu star . | | | [ruia). 
Şi să umbli lungiş „Cu ciocul să'] ciocnești, - 

5 Şi curimediş, Cu aripele să'l plesneştt, 
In. lung.şi în lat. | La scrisa mea să'l porneşti, 
Şi la noi în sat, „_ Jute şi mai de vertos,. 

"Să te faci mare bălaur, | 15 Cala 'mi este de folos! 

keţetă ; Se face de scrisă la stea cu betele, mărgele sai cu un tul- 
pan. Când tînărul căruia W% se face de scrisă este să se însăre — steua, 
dice-se, că jâcă şi-şi măreşte radele. Der decă scrisul îl este mort, e semn 
răi şi stcua Y piere şi se crede că şi. acel tînăr. more.
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„VRAJA DE SCRISA 
(VARIANTA) . 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Voica Anghelache Ţapu, din Roşiorit-de-Vede. 

— Stea, stelulița mea, - Cu câda să'l iubeşti, | 

Tote stelele să stea, De la masă să”l plesneşti, 

Numa tu să nu stai, _ 15 La (cutare) să'l porneşii ; 

Să umbli în sus ca gândul, o Să vie cu gura căscată, 

5 Jos ca ventul. Cu limba beşicată. 

Să umbli Să nu! vie a sta, 

Din casă i Să nu”! vie a mânca, 

In casă, a 20 Pân' la (cutare) n'o da. 

Din masă | In vis să'l visez 

10 În masă, Atevea să'l văd, 

Pân' la ursitu (cutăruia) acasă. Mâine n zori să'l cunosc 

La masă să'l găseşti, Şi cu el să vorbesc, 

Notă : Să ta batista fetei care voleşte să'şi facă pe scrisă, se ame- 

ninţă cu ea la o stea mai lumin6să din.spre resărit. Sa face batista co- 

lac. şi se pune sub cap, în locul unde dorme nGptea. 

Li 

  

VRAJA DE SCRISA 
(VARIANTA) 

—— 

„ 

Culesăa de Chr. N. Tapu de la I6na Moldaianca, vrăjitore, din Roşiorii-de-Vede. 

Stea, steluliță. mea, E Să'mi găseşti scrisa (cutărula). 

Tâte stelele, să stea. N - 10 Cu clocu so clocneşti, 

lară tu să nu stai. - Cu câda s'o plesneşti, 

Să te faci un şerpe bălaur, La (cutare) s'o porneşti. 

5 Cu codiţa de aur. | | In vis s'o visez, 

Să&'mi umbli ţara, | Alevea s'o văd, 

Şi 'n lung şi ?n lat, 15 Mâlne ?n zori so cunosc 

Şi la noi în-sat, Şi cu ea să vorbesc. 

Notă : Se vrăjeşte cu batista la o stea din spre resărit. Dacă stcua, 

în timpul când se face de scrisă, plere, se ascunde, se crede că nu e 

bine de tînărul sai tinăra care "şi fac pe scrisă. Dacă steua jâcă şi ŞI 

măreşte radele, sedi ce că atât tînărul cât şi fata vor fi norocoşi în căsă- 

toria lor. “ 
——————
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VRAJA DE SCRISA. 

  

(VARIANTA) 

Culesă de Chr. N. Ţapu de la Stanca Radu Modea din Scri6stea—Teleorman, 

Stea, stelulița mea, 
Tote stelele să stea, 
Numai trupul t&ii să nu stea. 
Să te faci şerpâică, ! 

5 Balaurâică, . 
Cu totul de aur. i 
După scrisa (cutăruia) te so- 

- | [rocesc, 
Să umbli în scurt și în lat, 
Şi la nor în sat, 

IO După scrisul (cutăruia) 
De l'oi găsi în pat, 
Culcat . 
Ori în sat la sfat — 
Cu ctocul să-l ciocneşti, 

15 Cu aripile să +] plesneşti, 
“La (cutare) să *] porneşii, 
Cu limba crăpată, 
Cu gura căscată, 
Cu buza, beşicată. 

20 Pen' la (cutare) n'o veni, 
Să se bată a plesni, | 

Să nu-i vie a sta, 
Să nui vie a mânca, 
Să nui vie a culca, 

25 Să nu-i vie a vorbi, 2 
Să nu-i vie a sfătui, 

„Până cu mine n'o vorbi. 
Să vie trăsnind, - 
Plesnind,; | 

30 Din gură văpăi lăsând, 
Pin fete grase şi frumose, 
Ca pin brâşte vtermănâse; 
Pin neveste grase şi frumose, 
Ca pin căţele viermănâse,— 

35 Desculţ d'un pictor, ” 
Şi cu capul gol, 
Pin sat fără sfat, 
Şi pîn câîni fără ciomag.. 
In vis să 1 visez. 

40 Alevea să '] vă&d.. 
Mâine în zori să”! năzăresc, - 
Şi cu el să vorbesc, 

Reţetă: Se descântă. cu batista şi cu bete.la ostea din spre resărit. 

  

o 

 DESCANTEC DE SCRISA * 
(VARIANTA) 

Cules de Chr. N. Țapu de la Leanca Gheorghe Râlea di 

Stea, stea logostea, 
Tâte stelele să stea, 
Scrisa—orânda (Cutăruia) să 

[nu stea, - Să te duci din vad în vad, 5 Din sat în sat, 

  

n Flăcai—Vâlcea, 
 —_ 

m 
Pânt unde o fi scrisa şi orânda 
, (cutăruia) ursat, 
Acolo să găstască, 
Să prândiască, 
Să amiediască, 

10 Să odintască,
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În pat să nu'l lase. Cu nula de nuc, 
Să "1 scâle, ÎN Să- umble ca un halduc.— 
Să "1 trimetă, La scrisa (cutăruia) să se ducă. 

i Prin sat fără ciumag, In vis s'o viseze, 
15 Cu nuia de alun, 25 Atevea s'o vadă, 

Să umble ca un nebun; „m dori de di, 
Cu nuia de arțar, | La resăritul sorelui, 
Să umble ca un armăsar; In glasul cântătorilor, 
Cu nula de sânger, În revărsatul zorilor. 

20 Să umble ca un înger; A 

Reţetă : Se descântă cu nuiele de alun, nuc, sânger, arțar, cari se 
tale Joia dimincţa, în revărsatul zorilor şi, când se tate, se dice : 

ME sculai Joi de dimineţă, 
Pe r6uă, pe câță, a 
Pe cărare neumblată, - 
De rouă nescuturată. ” 

5 Roua o scuturai 
Şi scrisa o deşteptai 
Şi-o pornii în sat, etc. 

Şi se repetă vorbele de ma! sus: Stea, stea, logostea, etc. Se des- 
cântă sera şi dimincţa, în spre Joi, în cântatul cocoşilor. Descântecul se 
face la o stea mică din spre răsărit; se Ya apă. neincepută de la tre! 
isvore, repetându-se cuvintele: 

Ă Cum se întâlnesc isvorele, hi . 
Aşa să se întâlnâscă (cutare) cu (cutare). : 

DESCANTEC DE SCRISA CU CARBUNI 
  

Cules de Chr. N. Țapu de la Leanca Gheorghe Râlea, din Facar—Vâlcea. 

Voi nou& cărbuni, e 5 Sa vie la nopte 'n vis, 
săuni,— evea s'o văd | 

Ei ger d Mâine în revărsatul zorilor, 

i i tăruia) vă tri- * În glasul cântătorilor, 
i la sora (etic ser; Cu ea să vorbesc. . 

Reţetă : Se descântă cu resteii (un lemn de la jug), găsit în n6ptea 

lui Sfi he şi în n6ptea de Ispas. | | | 

Ni Oe dear cu un Eug de la feslea calului şi se repetă cu- 

vintele - | | Ă 

ii ei re i | la Yeslea de fân, aşa să sii eti resteul ăsta şi cum trage calu , 

se it denisa (cutăruia) şi s'o tragă la casa, la averea, oleabul (cutărula). 

” Dacă nu se găseşte resteă, se fură şi se dice : 

«Cum furai ei resteul, aşa să fur gândurile, vorbele, inima, sufletul 
; în vis so vi alevea s'o văd, mâine în dori scrisel mele. S'o pornesc, în vis 80 visez, | d, 

de Cer e Cărusul de la feslea calului se bagă în fuc şi dacă se a- 

prinde şi arde se dice că scrisa este bogată; dacă. este săracă scrisa, 

țăruşul şi resteul se sting. 
3 

44
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DESCANTEC DE SCRISA CU CARBUNI 
a „WARIANTA) 

  

Cules de Chr. N, 'Țapu de la Petruţa E Niţulescu, Ocnele-Mari.— Vâlcea, 

Stea, stea logostea, 
Tâte stelele să stea, - : 
Steua (cutăruia) să nu stea ; 
Să umble în lung şi în lat, 

5 Şi la noi în sat. — 
In ţara Turcescă, 
Bulgărescă, 
Românescă, 

* Moldovinescă, — . 
10 Să aducă scrisa (cutăruia). 

De.-o fi cismar, 

De-o fi zidar, 
“De-o fi templar, 
De-o fi dulgher, 

15 De.:o fi moşier,: 
De-o fi cârctumar, 
De-o fi focţionar, 
De-o fi cojocar, 
Să vie, în vis să?l visez, 

20 Atevea să "] v&d, 

Să 7] cunosc bine ales. 

Reţetă: Se descântă cu tulpanu ; se face covrig şi se uită prin el la 
o stea mică din spre răsărit. Se dă apoi tulpanul fetei saii tin&rului care 
'şi-aii făcut de scrisă şi?] pun sub căpitâiii şi dorme pe el. 

VRAJA DE SCRISA - 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. "Țapu de la Maria Nastase, Romaneşci—Gorj. 

Moţ, moţişorul mei, 
De când te-am spălat, 
De când te-am pleptănat, 
Nici o 'slujbă nu ţi-am dat. 

5 Dar astă seră îți dai slujbă 
| (mare, 

Să te faci şarpe bălaur 
"Cu solzi de aur, 
Cu două-spre- -dece capete, 
Cu dou&-spre- -dece code, 

10 Cu dou&-spre- -dece aripi, | 
Să mergi la scrisa mea ursată, | 
De la Maica Precista îndrep- 

(tată. 

“Cu clocurile să'] clocănești, 
Cu aripile să-l plesneşti, 

15 Cu coda să'l porneşti, 
„Peel, pe tată-s&iă, pe mumă-sa, 

- [pe fraţi şi pe tâte nemurile lui. 
Toţi de el să stea, 
Să vie să m& fa, . 
De o fi în munte, 

20 De o -fi peste munte, 
De o fi aici în sat, 

"Toţi de el să stea, 
Şi să vie să mă ia.
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| heletă : Se descântă în moţul fetei cu un ac gălben cu gămălie. Fata 
„ care'şi face de scrisă îşi ia păr din moţul -ei şi ducându-se în vatra fo- 

cului îl pârleşte pe. cărbuni dicând vorbele: 
«Cum se pârleşte şi arde părul ăsta în vetre, aşa să sfârâe şi să ardă 

în pletre inima (cutăruia)». (De trei ori). 
Apoi cu acul se înţepă perna înainte de a se culca fata şi repetă 

vorbele.: 
«Nu te înțep pe tine, ci înțep scrisa mea. Să nu'i fie asta, să nu-i 

fie a bea, a mânca etc. 

VRAJA DE SCRISA 
(VARIANTA) ” 

Culesa de Chr. N. Țapu de la BaAlaşa, vrăjitrea, din Rovinari—Gor). 

In colo spre răsărit, Pe el cin'lo vedea, 
iare foc.se vede. _- Tot de el să stea, 

Dar pe foc ce era? n 15 La scrisa lui să vină s'o fa. 
Trei cazane fierbătore, “Tu pletroră bălțat, 

5 Trei cuțite tăietore. | „Să mii aduci prin sat, 
„Dar foc cine le da ? e Fără de sfat, . 
Dracii mării şi ai ţării. O - Pin câini, fără de ciumag.— 
Il frigea, îl ardea, 20 Da lui cei dărueşti ? 
Şi în frigare îl întorcea,— - Un cal din munți, 

10 Pe el, pe tată-săii,. . o De unde i-o plăcea, 
Peel, pe mumă-sa, De acolo să'l fa.— 
Pe el, pe popa din sat. Pa | a 

Reţetă : Se crapă uşa de trei oră şi la fie-care deschidătură de uşă 
se repetă descântecul. PESE R , , 

Apoi se legă un semn din cârpa fustei sai rochiei celei. ce 'şi-face 
" de: scrisă: 

e e me 

VRAJA DE SCRISA 
(VARIANTA) 

  

. | p | | L 

„ Culesa de 1. lonescu, abs.seminarist, de la Stana Lungosi, com. Oprişor—Mehedinţi. 

Cuţit, cuţitaşule, „Dar astă seră 

De când te-am alămat Este o scră mare ; 

Şi te-am plăsălat, i It dati o slujbă tare, 

Şi la ţigan te-am lucrat * 10 Să umbli din deal în vale 

5 Şi te-am cununat, | Şi lungiş, 
"Nici o slujbă nu ţi-am dat. Şi curmediş,
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In lung şi-în lat Prin inimă, 
Şi la noi în sat, - Ă - Pe supt inimă, 

15 După scrisa mea, | Prin ficați, 
După ursita mea, | 45. Pe supt ficaţi, 
De ursători ursată, | Prin rărunchi, 

„_ De Dumnedei la mine 'în- Pe supt rărunchi, 
[dreptată. Prin limbă, 

Să vie prin sat, - . - Pe supt limbă, 
20 Fără de sfat;. 50 Prin dinţi, 

Să vie prin câini, Pe supt dinţi, 
Fără de clomag; .  - Prin piele, 
Să vie pe drum lupeşte, - Pe supt piele. : 

„Să intre în casă porceşte, —  - Să "-l bat între piciore, 
25 Cu punga deschiată, „55 Să dea în gând de însură- 

Cu gura căscată. - A [tore, 
Eu îl împung, : „Să vie cu portofelul descuiat, 
Şi îl străpung „Cu sângele întăritat, 
Pe el, pe mamă-sa, La n6pte să "1 visez 

30 Pe el, pe tată-seii, a Mâine aievea să "1 văd, 
Pe el, pe. frate-s&ă, 60 Cu calul furuind, 
Pe el, pe soru-sa, . Din bice plesnind, 
Pe el, pe moşul sei, „. La mine venind. 
Pe el, pe naşu-seii, „Nici să nu mai şadă, 

35 Pe el, pe mahalaua lui, - - Nici să nu mai mănânce. 
Pe şi cu cin” s'o 'ntâlni, "65 Inima săi sară, 
Că eu il bat şi 71 străpung -. Ochii să-i. plesnescă, 
Şi 71 bat între. piciore, - Să nu-l dea a sta.. 
Să "1 dea în gând de insură- .. . Căci dacă o mat sta, 

E - [tore. Il-oi întâmpina. * 
40 Că ei îl împung, | ” 70 Sângele din nas i-o pică. 

ŞI 71 străpung 

| Reţetă : In tot timpul descânteculut, cuțitul se ţine în mână, înţepând 
încetinel pămîntul cu el şi apoi îl bate.în pămînt după uşă şi se dic cu- 
“vintele: . - . 

- La n6pte să'l visezi, 
Alevea să'l văd etc. 

VRAJA DE SCRISA 
(VARIANTA) 

  

N 

Culesă de Chr. N Ţapu de la. vrâjitorea Blaşa, din Rovinuri— Gorj. 

- Nu încind | Căciula de cap, 
Şi aprind | a Cidrecii în cur, 
Ast pietroiii bălţat ; | o Io Curul de cidreci, 
Şi încind | „ Cămaşa de piele, 

5 Şi aprind inima scrisului (cu- Pielea de cămaşă, 
, , , tăruia), - * Pin rărunchi, Incind şi aprind | Pe supt rărunchi, Capul de căciulă, 15 Pen' în plămâni,



Pe'supt plămâni, 
Incind şi aprind trupul (cută- 

[ruia). 
"De o fi în haia ţară, 
Să vină până mâine seră; 

20 De o fi in astă ţară, 
Să vină până discră; 
De-o fi peste munte 
li pun punte, | 
Să trecă pin fete frumose, 

25 Prin- văduve grase, 
Pân' la scrisul ei acasă. 
Pe el, pe tată-săă, 
Pe el, pe mumă-sa, 
Pe el, pe cin' l'o vedea, 

3o Tot de-el să stea 
Şi scrisa lui să vină s'o ia. 

7 

093 

Tu ptetroiii bălţat 
Să mil aduci prin sat, 
Fără de sfat . 

"35 Prin câini făr' de ciomag, 
Tu secere 
Cum tai spicele 
Şi meiele 
Şi grânele 

40 Şi orzele,— 
Aşa să taiti eu tote gândurile, 

- 'Tâte făcăturile, 
Tâte legăturile,. 
De la tâte fetele, 

| 45 De la tote nevestele. : 
La scrisa lui să” fie 
Gândul de adi înainte. 

Reţetă : Se descântă cu pietroiii alb în foc şi cu o secere. Pietroiul 
se arde şi se clocneşte cu secera spunându-se versurile de mai sus. Pie- . 

troiul se scâte din foc, se pune în pragul uşei, se pişe peel şise dic cu- 

„vintele. > 

_— Cum nu pâte ţine lumea şi ţara pişatul, aşa să nu ţină scrisul (ur- 

situl) (cutărula) şi să vină mai în grabă. Şi cum nu stă uşa, aşa să nu- 

stea scrisul (ursitul) (cutărula) pân! n'o veni la (cutare). 

  

A . VRAJA BOBILOR 
  

Culesă de Chr. N. Tapu de la vrăjitârea Tinca Balan, din Costeşti— Vâlcea. 

— Vot patru-deci de bobi, - 

Voi patru-deci de frați, -— 

Cum ştiţi încolţi - 
Şi lunca şi ţara hărăni, 

3 Aşa să ştiţi de bola (cutăruta). 

De-o -fi din sfinte, - 

Saii din dile greşite 

Să "mi eşiți pe cinci; 

Dar dacă o fi nisca! dătături, 
_1o.Sati aruncături de la muieri, 

Să 'mI eşiţi pe nouă, 
La inimă două. - 
“Să văd bine că 's dătături, 
Din mâini de fomeie, 
Nu sînt din sfinte, din milos- 

Ă [tive.
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VRAJA BOBILOR 
(VARIANTA) 

  

| Culesa de Chr. N. Tapu de la Iliana Nicolae Saceanu, din Drăgșani— Teleorman. 

_—YVolpatru-deci şi unu de bobi, - Să v& deschideţi pe nouă; 
După cum ştiţi să r&săriți „Dacă n'oţi găsi -- - 
Şi să încolţiţi „7 IO Să eşiţi pe cinci; . , 

"Şi lumea albă o arâniţi, Să vă închideţi în prag şi în 
„5 Aşa să ştiţi o _ „ [temet, 

Să ghiciţi de (cutare). „Să văd bine că nu găsește bu- 
„Dacă "| va găsi | Ş [curii, 

VRAJA: CARȚILOR . . 

  

Culesa de Chr. N. 'Tapu de la Constanţina Ion Radoi, din Valea-cu-apa—Gorj. 

—Voidou&-deci şi patru decărți, „ Sa-văd bine că mâre; 
Să "mi ştiţi, o lar de ar avea leacul, 
Să "mi ghiciţi (de cutare)... Să 'mi cadă pe roşu,să văd. din 
De-ar trăi, să 'mi iasă pe roşu, : [ce are leacul. 

5 De-ar muri, să'mi tragă pe negru, - 

7 

VRAJA CARȚILOR 
| (VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. Tapu de la Dumitra Nedelea, cărturărâsă şi vrăjitâre, în Ce- tăţuia, cătun lângă R.-Vâlcea, ! 
” 

—Voi dou&-deci şi patru de cărţi, Ce păs are, 
După cumjugravul va jugrăvit : . : Ce greutate are, Şi tiparul v'a tipărit, „1. Ce supărare are, 
Aşa să ştiţi, | IO Are vre-un lec? . 5 Şi să ghiciţi, - Dacă '%-o fi din dătături, Ce bâlă are (cutare)? Saii din aruncături,
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Să "mi spuneţi iară bine, „» Din ele saă spurcăciuni, 
IŞ Să "mi spuneţi, | „De n'o avea l&c să 'nchideţi, 
= Să'mi ghiciţi, - . | 20 Co damă roşie cu ochii verq. 

De 1-0 fi b6lă din sfinte, 

” 

DESCANTEC DE PUS LA STELE 
  

Cules de Chr. N. Țapu de la vrajitorea Simina, din Gresia— Teleorman. 

Tu, stea, logostea, - =" Peste ape ati suflat, 
“Tote stelele să stea ; - 15 Apele se limpedia, 

„Dar steua lui (cutare) să nu - B6lele (cutăruia) se sprijinia.. 

[stea, De la. (cutare) et le-am gonit. 

_Să umble pe: tâte câmpurile, In cuibul berzilor le-am sorocit. 

5 Săadune leacurile ; Toţi şerpii îi reteza, 

Că s6rele mi-a răsărit, „20 La puişori îi aducea, 

Nouă surori ai venit, . Bâlele de la (cutare) se ridica, 

Pe (cutare) Pai tămâduit, - În cumpenile fântânelor le-am . 

Că cu grapele Laii grăpat, . . . [ridicat, 

10 Cu măturile Pai măturat, o De -acolo le-am descântat, 

La masa de mătase Pai mânat. In nisipurile mărilor. le-am 

Tâte priotesele, (băgat, 

'Tâte jupânesile, __25 Pe (cutare) Pam sculat.— 

Reţetă : Se descântă in rachiii Lunea. În rachiă se pune şi tre! căr- 

buni aprinşi şi se sting; dacă cărbunii cad la fund este semn r&ii—dice-se 

că bolnavul nu se mai scâlă şi cade la o zăcere mare—iar dacă stai căr- 

buni d'asupra—fără să se cufunde în acel rachiii—este semn bun cum 

că bolnavul are să se-scole îndată.
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— 

Medicina babei Simina vrăjitorea, din Gresia-Teleorman. 

Pentru tămăduirea 6menilor bolnavi de. trânji întrebuinţeză o bu- 
rujenă care este fârte primă-văratecă, numită în acestă parte de loc Dediţel. 
“Acestă buruienă se ferbe în o 6lă, ca deo oca, cu vin, până ce rămâne 

ca o -litră ; 6la ferbe acoperită” de a nu răsufia. Acoperirea Glei se face cu 

cocă de făină. Vinul fert cu dediţel se bea ca o ceşcă pe di până ce se 
isprăvesce. Se “ 

“Pentru întors la vite, ca să nu moră vitele, se întrebuinţeză o buruienă 

numită în acestă parte de loc Laba ursului. Acestă buruienă o tocă mă-. 

runt şi o amestecă în tărițe pe care le dă la animale de le mănâncă. 

3 , . 

Pentru căderea părului (chelie sa plesnete în cap) întrebuinţeză o bu- 

ruiână pe care o numeşte areti.. , 

Burulena' acesta numită areii, o ferbe în apă şi se spală cel bolnav de 

mai multe ori pe 'cap cu apa în care s'a fiert buruiana. | 

' = 

Pentru descutatul vitelor cum şi al 6menilor (când nu se pot pişa), 

întrebuinţeză o burulenă ce. o numesce P&rul porcului. Acestă buruicnă 

"o ferbe în apă în care mai tornă şi. unt-de-lemn şi o dă căldicică “de o 

bea vita sati omul bolnav. , | , 

i 

| Pentru. isbiturt, bole ce vin desla copii, b6le care încep cu tremurat, 

întrebuinţeză o buruienă numită sândteni. Cu acestă buruienă se afumă 

copiii bolnavi.
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Pentru 6menit cari tuşesc mult (tuse din: sfinte) întrebuinţeză o bu- ruină numită ederă, pe care o ferbe în vin şi o bea cel bolnav. Mai întrebuinţeză tot pentru tuse ra şi o buruienă numită ierbă mare. Ră- -dăcina de Yerbă mare se tae_în bucățele subţiri şi se pune în rachii de drojdie ca o oca şi “stă de se plămădesce tre! dile. După acele trei gile bea cel bolnav câte 2—4 cesci pe fie-care di până ce isprăvesce rachiul cel în care se plămădise (şeduse) icrba : mare, | 
(Culese de Chr. N. 'Țapu de la baba Simina în ctate de 90 ani, «din cătunul Gresia, pendinte de comuna Bălţaţi— Teleorman). E 

2 

Vindecare de Lingâre saii tifos, 

SE ia trei lumînări şi ?n diua de Sfintu Sava, tref dile până în Sf. Nicolae, se duc la biserică şi se pun în credinţă la o icână, fie a Sfîntului Sava, fie a altor sfinți; pe urmă se lasă de arde o bucată de vreme—cât ţine slujba în biserică ; Dar lumînările trebue să fie de ceră “curată, Pe urmă se opresc şi se legă în casă şi unde e cine-va bolnav de strigă aturea, înebuneşte, strigă a ling6re, se duce. şi cere apă şi aprinde o luminare întâiă şi pe urmă de la acestă luminare se aprinde şi cele lante două lumînări şi din fie-care să se pice îrel picături de se fac cu totu nouă picături. Pe urmă se dă bolnavului să inghiţă de trei „oră apă şi apoi să se şi spele, -iar picăturile de ceră din apă se pun sub perina de culcare. ” 

(Cul6să de I. Odor, de la Lânca Ghenovici, din Văleni-de-Munte— Prahova). 

= 

De oftică. 

Se ia sămânță de cânepă, bine al€să de pămînt, spălată bine, pusă - la foc, ficrtă bine pen& dă colţu, pe urmă fiârtă într'o căldare curată, și apa (zema) ce rămâne 'să dea "bolnavului, dimincţa pe nemâncate, apoi la 12 câsuri şi sera. Pote să la pe di şi o jumătate de oca să bea. Că- nepa să fie prâspătă, să nu fie veche, «că surcâua veche nu face jar». 
(ldem de la L6nca Ghenovici, din Văleni-de-Munte — Prahova). 

/ . 

„Tuse rea (măgărescă). 

Se Ia tăfălug (o bururenă care se găseşte. pe câmp), se fierbe ceaiii . şi se dă de băut boinavului dimincţa şi sera. Doftoria asta omâră şi tu- sea măgărescă şi o parte din oftică, e 
(dem de la Lânca Ghenovici, din Vălent-de-Munte— Prahova). 

S „ A ă 

_De scrofury. 

„ Sela găinaţ de pore luciti-negru şi se amestecă într?o strachină cu o lingură de unt-de-lemn franțuzesc se bate bine și se fărimă şi se pune 

E
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ca oblojelă (cataplasmă), în locul, unde 's scrofurile. Dacă. se urmâză aşa 
înainte regulat, apoi scrofurile Yes ca oui. 

(ldem de la Lânca Ghenovici, din Vălenii-de-Munle). 

Durere d măsele.. 

Să face ceari de jaleşi şi să fa ca gargară, 

(ldem de la Leanca Ghenoviciti — Văleni. 

Bubă rea—Ha-bubă. 

- - Să ferbe fasole făr'dă sare, făr'dă nimic; să bate cu lingura şi să 
pune între cârpe de olandă ca oblojelă. 

(Idem de la Leanca Ghenoviciii— Văleni). 

Trânji la ochi ori la şedut. 

Să ia mâsgă de icre negre (ceea ce rămâne pe -butoiii), apoi trel 
rădăcini de praz, puţin ardeiă, apoi trei gămălii de ridichi. Se face din 
tâte acestea fum într'o6lă. şi acoperindu-se. la gură,—de e la ochi să se 
afume; de e la ședut, să se aşeze pe 6la cu fum. : 

(dem de la Lânea Ghenoviciii— Văleni). 

Pişat în pat. 

Trei ouă, cari să nu fie crăpate, stins varul, adică să se cocă în var. 

Aceste ouă se dati la băfatu pişecios .dă le mănâncă. Doctoria asta să 

chemă «doftorie dă slăbiciune de mijloc). | 

“(dem de la Leanca Ghenoviciii — Văleni). 

“- Tot de pişat (variantă). 
a | 

Se duce Lunia cu pişeciosu la un gard, care are pletăre (gard cu 

nuele) şi Ya un par, pe carel pune pe foc şi pe urmă să pişe pişeciosu 

pe el (pe par) cu mare băgare de semă să” ude până când n'o mai fi foc 

pe el şi pe urmă îl pune iar în locul acela, unde a fost şi apol de bună 

semă pişeciosu nu se mai scapă în pat. 

E (Idem de la Leanca Ghenoviciii— Văleni). 

* De încuiat de ud. 

a) Să se bea zemă de pătrănjel fiert (în cantitate puţină); sai j 

b) Siminichie pisată bine, ca să nu se vadă şi se amestecă în dulceţă. 

(Idem de' la Leanca Ghenovicii — Văleni).
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“Dă năjit (dureri de urechi). De 

a) Să pune în ureche usturoi bine pisat şi pus într'un tulpan, sai mir se bagă în urechea a cu verme (aşa se crede, că durerea provine din câusa vermelui), - Ă 
d) Mămăliguţă caldă saii o măslină să se puie în ureche şi bolna- vul să se culce pe urechiă.. -. i e 

(ldem, de la Leanca Ghenoviciii— Văleni). 

„De durere de măsele, ori de ureche. 

Să ra brâncăriță (o: buruiană galbenă şi lată, care se face pe copacit - cel mari) şi se legă cu.ea. 

(dem, de la Leanca Ghenoviciii— Văleni). 

DE urechi (durere). 

| SE fa gogoşe dă pe tufă şi se strce în urechiă, dacă urechea e îm- pâslită. A : 

(dem, de la Lânca Ghenovieiii — Vălenii-de-Munte). 

DE reumatism. | 

| Sămenţă de laur, pusă în rachiă de drojdit. Se unge cel bolnav la sore cu el saii se ia untură de câine (de la hingheri). 
x 

(ldem, de la Lenea Ghenoviciti — Vălenii-de-Munte). 

Dă degerătură. 

Se pune. pe locul degerat fere de porc cu Vardă acră—oblojelă. . 
" (Idem, de la Lânca Ghenoviciii -<-Vălenii-de-Munte). 

Dă pecingine. 

Se unge cu untură din caltaboş, fert în noptea de Paşti. 
(ldem, de la Lânca Ghenoviciii — Vălenii-de-Munte). 

De umflătură de pântece. 

" Baligă de cal cu lapte: acru fert şi oblojit, Yar ca interne (pe dină- untru) se Ya ca b&utură : ceatii de enupere (sămânță de brad). 
(dem, de la Lenca Ghenovieiti — Văleni),
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De umflătură de picidre. 

, Taulă da albă (înflorită) şi coja de. desubt se ferbe. Se ta ca băutură 
o lingură de masă pe di. IN 

(ldem de la Lenea Ghenoviciii— Văleni). 
> 

„De negi pe mână. 

Cel cu negi să se ducă la biserici şi să facă cinci-spre-dece mătănit 
la straşina bisericii. şi apoi ţinând mâna cu negii să pice pe el apă de 
pe straşină, şi toţi negii se usucă. . 

- (dem de la Lenea Ghenovicii— Văleni). 

De stârpirea şorecilor mari. 

Burete de placă, cu care şterg copiii tabla, se frige în untură, ori 
în jumări, dar nu dă tot şi apoi se dă la şoreci, cari mâncând buretele, 
acesta se umflă în ei şi aşa crapă şorecil.. - 

-  (Idem de la Niţă Boiangiu—Văleni). 

“De umflătură de gât. 

Castraveţi muraţi, tălaţi feliy şi făcuţi oblojelă. - . 

| ă ((dem de la Moş Niţă Boiangiu — Văleni). 

Durere de falcă şi de urechiă. 

* Se ia o baligă prâspătă de vacă ; se câce bine în spuză şi apoi în- 
făşurată bine într'o' cârpă curată, se oblojeşte la fălci ori la ureche. 

(ldecm de la Dumitru Popescu din Star—Chiojd)—Buzăii. 

- “Descântec de sperietură. 

Se fa un blid (un fel de copae cu mâner). şi în el se pune spuză şi 

“se pune la spatele cul sufere şi apoi c'o mătură aprinsă Y se dă la spate 

de trei sait patru or! şi din gură se dice: . 
Nu ca vacili, ci ca porcii; 

- Nu ca vacili, ci ca porcii! 

„(dem de la Dumitru Popescu din Star—Chiojd) —Buziii
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PROVERBE | 
ADUNATE, DE CHR. N. ȚAPU, DIN OLTENIA. 

  

po. 

Nici din ciocot om de frunte, nict din salcie cerc de bute. 

Nici din 'salcie pere, nici din răchită vişinele. 

- | , * - 

Nici turc, nici turleac: Ya un fleac. -- 

Nici tâte a doctorului, «nici tâte a duhovnicului. 

Nici pe dracu să ?] vedi, nici cruce să "facă. - 
” x . po. 

„Nici usturoiă a mâncat, nici gura "i-a mirosit. 

Nici nu ştii de unde sare Yepurile. tai Ş 

Nici lelea cu bârneţe, nici. badea cu altițe. . 

, | . * - 

Nici -nu e frică de furnică, de. Nechita nici atâta. 

* 

„Cum e turcul aşa e şi pistolul. a 

Ă Dă-ţi popo pinteniă, şi bate-ţi iepa cu călcâele, 
i , ÎN a s a 

Mai bine de cât la anul un boi, mai bine acum.un oi. 
. _ * , . ” Ă 

Cine se amestecă în tărâţe, porci îl mănâncă. 
* 

Miţa, cu clopot nu prinde ş6reci. ă 
- * ă 

Din câdă de câine, nu se face sită de mătase, - | Ia 

x
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La cinci-deci ani sberă şi curcanul. 

Ni întinde. mat lung piciorele, de cât e lungă plapărma.: 

Pentru un purice nu svârli plapăma pe foc. 
. , ! i Si ” * 

" Femeia nebătută, ca mâra.nefericată. 

Omul cât trăeşte; învățătură d'ajuns nu dobândeşte. - 

Nu e pentru cine se pregăteşte, dar e pentru cine se nimereşte. 

De la un datornic ră, e.bine să ef şi un sac de pae. 

La un car de minte, e bine să fie şi tin dram de noroc. 

Ardă casa mea, dar ardă şi a vecinuluj. 

Ca să pierd ş6recil, nu da foc morii. 

Ac şi aţă, c'a venit zapciul în sat, 

La lauda mare, mergi cu sacul mic. 

Nu se pâte fi şi cu varza unsă, şi cu slănina în pod. 

Hopa, țupa, cât ţine nunta ; Chiii, vai, patru-deci de ai... - 

Fuga "i ruşinâsă, dar e sănătâsă, 

Ovreul a vrut să mergă şi el o-dată călare, şi atunci s'a întemplat 
Sâmbătă, | . e 

Paza bună, trece primejdia rea. 
| * 

I”a prins cu mâna ?n sâc, - 

Chelbosului, scufie de mărgăritar îi lipseşte ? 
. ” | i *- Ă 

Apa trece, pietrele rămân. 
| , 

Boul are limba lungă, dar nu pote vorbi, 
e
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Rău e a fi intre ciocan şi ilăii. „ _ 

De cât ci6ra 'n par, mai bine vrabia ?n palmă. 

Cine nu vrea să plămădiască, cerne totă” diua.. 

Cine se scâlă mat de diminsţă, mai departe ajunge... 
* | 

Diua de dimin€ţă se cunâșşte. 

Ocihul stăpânului îngraşă calul. 

. NR "* . 

„Cine umblă după .doui epuri, nu vâneză nici unul. : 

Dă-mi, Domne, ce n'am avut, să mă mier de ce m'a găsit. 

* ” E IR 

Scârţiitura carului, vrednicia vătavului, 

| | 
Vodă vrea şi Hânca ba. 

Copilul până a nu plânge nu?l aplecă muma-sa.: 

“Câinii latră, vântul bate. 

| * 
De unde nu este foc, nu ese fum. 

Fereşte-te de cărbunele acoperit. 
, = , 

Satului care se vede, nu-i trebue călăuz. i ă . 

Cine are barbă, are şi pieptene, 
Ă ! „ Ă * 

Măi! S'a suit scrâfa în'copac. , 
Pi ! * 

Bre! A prins mămăliga cojă. 
i - * 

După cum e sacul, aşa e şi'peticul, 

. , | E * . 

Cum vrei să măsori altuia, aşa ţi se măsoră. | 

* 

S'a măniat văcarul pe sat.
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" Totă pasărea pe limba ei piere. 

Z 

Di a PROVERBE Ea 

Ce ştie satul, nu ştie bărbatul. . 

A intrat badea ca într'un sat pustii, 

Cel ce începe. multe, nu isprăveşte. nimic. 
, - _ Pi * 

Nu lăuda singur faptele, căci pterdi 'rodul. 
* 

“În urma bătăliet,. mulţi voinici sadună. 
, * . - 

Mai bine cu un voinic la pagubă, de cât cu un miel la câştig, 
aa i A x Ă . 

Ce ţii în mână nu e minciună. - 

Sătulul, nu crede pe cel flămând. 
? | hi * 

Găina care codcocodeşte, nu face.ouă. 
. Ă | * | 

Cine tot alege, dese-ori reti culege. ” 

. a ' Ă ” * 

Câte capete, atâta idei. 

* 

Ă A * 

Cum se aşterne omul, aşa se culcă. 

O învoială strâmbă e mai folositâre de cât o judecată dreptă. 
. “ . _ _ . Pi ÎN - 

Găina bătrână face z6mă bună. 

x 

Fetile mari după urşi numa! nu merg. 
+ 

" Şede dracul în deal şi restârnă carul în vale. . . 
, ; %* . 

Popa nu tâcă de două ori pentru o babă surdă. 
* 

Dacă nu curge, măcăr se picură. 

„A 

In ţara orbilor, cel cu un ochi e împerat, 5 | a | 

Mână pe mână se spală, şi amendou& spală obrazul. 
*
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Spală-ţi rufele în ograda-ţi. şi le întinde pe funia ta. 

N * 

Ori cu capu de pitră, ori cu pittra de cap. 

Ă * 

“Cui cu cul se scâte, 

Cine umblă cu miere, îşi linge degetele. 

Capul plecat, nu-l tate sabia. 

La bătrâneţe s'a călugărit motanul. _ 

, | . * . 

Pisica, când nu ajunge la slănină, dice că pute. 

De departe trandafir, d'aprâpe nişte ştir. 

pf * ă | 

Vede patul în ochiul vecinului, şi nu vede bârna în ochiul sei. 

5 Ş po 

Lupul, unde a mâncat odată mielul, cearcă nouă ani aşi găsi hrana. 

Nu se sperie. lupul de pielea oil. 
* 

Omul blând fuge ca racul, când dă peste huet.- 

Ă e 

Vrabia malaiti viseză şi calicul praznicu. .. 

Vrabia tot pui arată. - | „- 
. , NE 

Schimbarea Domnilor, bucuria nebunilor. - 

. . „% ! 

Peştele de la” cap .se-impute. 
îi | o | 

O minciuna clocolască trece în ţara ungurescă. 

? ” , i * | 

Bobe călătore nu are să&rbătore. 

- ” ! * 

La lauda mare mergi cu sacul mic. 

| ” * 

Nu vorbi de funie în casa spânzuratului. 

Tata rus, mama.rus, numai I6n moldovan, 
i
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Unde o legă, şi undeo d6re. 

PROVERBE 

Ochii v&d, inima cere, ce folos că nu-i putere. 
* 

. * Â . , 

Se pote păzi un sac de purice, o turmă de 'epuri, dar nu o fimee. 
. x 

. . 

Incetul cu încetul se face oţetul. 

* 

7 

Ce esă din pisică, şoreci prinde. 
%, 

» Cine nu a gustal amarul, nu ştie ce e zaharul, 
B 

* 

Bate fierul, cât e cald. 

Nu pune mâna, unde nu îți fierbe la... 

Calul, puşca şi fimeta nu se'nprumută, 

Ursul nu jocă de bună. voe. 

Bate şaua să pricepă Yepa. 

XX 

„Râde dracu de porumbel, şi nu se vede pe el.: 

Un nebun zvârlă o piâtră în'apă şi dece înţelepţi nu o pot scâte. 
i 

Bâla din născare, l&c nu are, 
. N N | * Ă 

Cum e tanda, aşa e şi Manda, 
4 i ” 

| RR 

De nevoe, sat şi'n patul altuia, x 

Vremea vinde lemnile, şi nevoia le cumpără, 
E 

Lupul schimbă părul, dar năravu ba. 
. 

* 

Limba 'e şi dulce şi amară după fapte. - | . 

A trăit tratul, a mâncat malatul, 
Ă ” 3% 

Cine vra să şadă intre dou& scaune, cade între ele, 
*
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Fimeile nemustrate, ca “bucatele nesărate. 

. . - . * 

Muntele a fătat un şorice. 

i * 

Calul are patru picidre şi poticneşte, cu atât mal mult omul că nu 
are de cât două. 

A fugit ca dracul de tămâe. 

, - * 

Cine pâte se râde, cine nu nici carne mele. 

De frica vrăbiilor nu semănă malaiii. 
. * 

Brânză bună în burduf de câine. 

p | Ă , * 

Cu peştele mic, prindi pe cel mare. 

* 

Nu face din ţinţari harmăsari. . . . , 

Omul bătrân și nebun, legă-l la gard şi-i dă fân. 

“Nu s'a vădut cal verde şi Grec cu minte. 

- Cu multe :moşe, rămâne copilul cu buricul netătat, 

Greii a fi babă frumosă, copil cu minte, şi doctorii bune. 

Ierba rea nu ptere. 

” - e: 

“Butuguroea mică restârnă carul mare. 

* 

La un car de le, e destul o lovitură de măciucă, 

. E 4 * : 

Calul de dar nu se caută în gură. 

Beţivului şi dracu îi eşa cu oca înnainte. 
, %* , 

La bătrâneţe place vinul vechi şi fetile tinere. 

. * 

Nu fi pentru unii mumă, pentru alții ciumă. 

i % 

Omul caută l€c, unde simte că'l doare. 
ea
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să nu dea Domnul omului cât pote răbda. 

* 

Unde dă şi unde crapă. | 
- ” 3 

" Cum sameni, aşa şi culegi. . . 

. . % 

Laudă-te gură, că alţii nu se îndură, 

+ 

Sabia are două tăişuri, cine vrea să o întrebuinţeze. 

Ulciorul nu merge des.la apă. . 

Cine are carte, are şi parte. | 

Pl6ta din Mai, face malatii. 
| Pa 

Tote păsările câte zbor, nu se mânâncă. 

Fapta bună nu cere laudă. 

» Păzeşte singur, dacă vrei şi Dumnedeti să te păzescă, 

Cine greşăşte, tot ormanul gl6ba plătesce. o 

Când doi se sfădesc, al triilea câştigă. .-: 

. . . că 

Paza bună, trece primejdiea rea. 

* . 

Răfucla de a-casă, nu se potriveşte cu acea din târg, 

Cui este pica desă, să poftescă la masă. 
Ei 

Două săbii ascuţite, nu încap într'o singură tecă. 
* 

„Cine "-zvârlă o pictră, zvârle-i o pâine. 
, | , * - 

O nuntă posomorită, e ca o babă gârbovită, , . 

Mortul de la gr6pă nu se 'ntârce. 
+ 

Şarpele de casă mat mult venin lasă, 
* 

Limba nu are 6se, se indofe după gând.
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Până la Dumnedeii, sfinţii îți iati sufletul. . 

“Cine sapă grâpa altuia, pică într'Ensa. 
i „ 

De unde nu e, nici Dumnedeii nu cere. 

Fie-care îşi trage cenuşa, sub turta lui, | , . uita 

Vai de casa omului, când dracul îşi viră codiţa. A | 

Vaca care dă cu piciorul în doniţă, e“mai bine să nu fie lăptosă. 

Vorba bună mult adună, vorba dulce mult aduce. 
| | pi 

“Omul muncitor de pâine nu duce dor. 

"O scânteie e de ajuns, ca să ardă girâda întregă. : i 

Cine alergă între pari, se 'nţâpă în unul. 

i . * . 

Pe unde a sărit capra, iedu sare şi mai sus. 

Omul picat în apă, nui pasă de plâte. 
| | , 

După r&sboiă, mulţi viteji s'arată. 
, * . ÎI 

Nebunii turbură apa, şi înţelepţii păscuesc. ! | NA | 

Leneşul cată lucru, dar nu doreşte să'l găsescă. 

” * R 

“Catnile ce stă in bucătărie, nu e pentru vânttorie. 
7 e “ i 

Pisica” mai blândă-zgârie mat răi. . 

. | - ÎN * ! 

Omul când e să se înnece, se acaţă .şi de un patii. 
. i , ” x 

Obraznicul mănâncă praznicul. 
, Ă * 

Cu râma mică se prinde şi peştele mare. 
. *. _ | ” p 

Cu dou& bucătărese, ese ciorba prea sărată, ori nesărată. 

Ă * 

7
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" Eftin la făină, şi scump la tărâţe. | 

PROVERBE . 

Din” ori-ce lemn, nu se face buctum,. 

Spinul, până a nu creşte, nu se dizvăleşte. 

Ă 
* 

. 

Calul b&trân_nu se 'nvaţă a merge la umblet, (buestru). 

„E grea bâla, când e punga gâlă. 

“Nu umbla cu mâţa în sac, că '! se văd unghiile. 

Ş'a pterdut cinstea, ca pisica la 6la cu zmântână. 
. . Ei Ă N 

Omul bun e ca pâinea cea de grâu. . , j - , - 

Pe din faţă te linge, pe dindos te frigre. 
7 

* - Nu caut cinstea câinelui, caut a cul e câinile. | 

Cine mă vede cu un ochiă, ei îl văd cu doi ochi, cine nu, eti voră atita. 

Nădejdea pe fugă, cetatea în tufă. 
. 

, * 

E deprins cu nevoile, ca ţiganul cu scânteile. 
4 

* 

Fie care ştie, unde îl strânge cizma. 

E mai aproape cămaşa, de cât sucmanu. 
. 

, ă * 

“Uşor e a dice plăcintă, dar e mult până a se face, 
, | * 

Capul lui a mat fost la o ciotă de râchită, - 
% 

Cumintele fagăduesce şi prostul trage nădejde. 
* S 

- Hai, cumătră, cum o fi, că cumătru nu o mai şti | 
* 

Taci, bărbate, crede ceiți spun ei, şi nu crede ce îți spun alţii. „ 

Fie care traje jăratice la 6la lu,
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? 

Când ţi-l gura amară, caută se o îndulceşti, că apoi, când e dulce 
ori cine o sărută, A 

. 
* 

Geaba vii, geaba te duci, geaba rupi cele opinci 
* 

Dacă nu-i noroc şi parte, geaba te mai scoli de nâpte. 
. , ” * ” i 

Nevoea te duce, pe unde nu ţi-e voea. 
+ 

Capul să fie. sănătos, belelile: curg gârlă. 

* 
Bărbatul: multe dice, dar fimeta la dos le duce. 

Câinile care latră, nu muşcă pe furiş. . 
Ă | | | | 

“Fereşte-mă&, Dâmne, de prietini, căci de duşmani mă vot păzi că; 

. 

Apa trece la matcă, şi omul la țepă. 

o x 
Sângele apă nu se face. 

%* 

Aşchia nu sare departe de trunchiti. 
B x , 

Nui frumos, ceia ce-i frumos, dar e frumos ceia ce e plăcut. 
* 

Nu frumosă, da-i hazosă. 

x 

Bate apa, să aleagă unt. 
- * 

E sama să nu te înneci, ca ţiganul la mal. 

A * 

Face gâtul leică, şi pânticele balercă. , 
a. 

Pen a nu te păli cu capul de pragul de sus, nu vedi pe cel de jos 
o « 

la luat apa de la moră. 

, * | . 

'- Nu mă călea pe pictor, că eiă ştiti de ce ţi-i dor... 

Nu e bine unde cântă găina tar nu cocoşul. 
| , 

De la un datornic r&ă, nu vei lua nimic de cât la puntea raiului.
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La. cel bogat şi dracul merge cu colaci. 
. * 

Unde omul bun a pus mâna, .a pus şi Dumnedeii mila. 
* 

7 

T6tă graba strică treba, 
Pi 

-Mîncarea de dimin€ţă, 'însuratu de tînăr nici o dată nu strică. 
, | 

Omul lacum e ca şi calu: care cum trece drumul iar flămândeşte. 

A feştelit băţul de, amindouă capetele. 

La aşa cap, aşa coturi, i 

Nu da vrabia din palmă, pe alora din par. 

Cel tânăr crede : câte clore oră tote să mănâncă. | | 

Omul cade dintrun copac şi tot may stă puțin. 

Nu se Xaii două piei de pe un bot. 

Multe ama tras şi m'am ras ; nic d'aceste nu m'ol tunde. 

Ferâscă Dumnedeii pe om de gura satului. 

- Calul unde te trântesce, acolo bate-l, 
« | | 

Intâi judecă-te pe tine, şapoi judecă pe alţii. 

Calul şi fimela să nu le dai pe mâna altuia. 

Dacă vel şti de tâte, imbătreneşt fără vreme, 

Bărbatul şi calul să nu cret, când îți pare că merg ma! bine, atunci 
te trântesce, - 

+ 

| Țăranul munceşte “tot anul, ca să capete banul. i 
* 

l-a mers bine omului, că 'Y-a cântat cucul în faţă. 
+ 

= 

Vay de el, când ş'a sculat, pupăza %-a cântat, 
Ă 

+ 

La cheltueli mari, unde merge mia, merge şi suta, 
” x
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Cine semănă vânt, culege furtună. . | | 

Averea strângătorului, trece în mâna cheltuitorului. 

« | 
Apele mict, fac .riurile mari. 

* 

De cât slugă la ciocoi, mai bine cioban la ot. 

Adese-ori norocul şi '1 face omul. 
e 

- Nu e nimine cu hârzopul coborit din cer. 

“S'a perdut și drumul şi cărarea, 

. * 

Adese-ori drumul cel mai scurt e cel mai lung. 
* 

* 

Sărmanul, a ajuns la sapă de lemn. 
+ 

Bine e a se alege o-dată bobul din mazăre. 

Ce dă mâna drâptă, nu trâbue să ştie cea stângă. 

Mai bine de cât o rudă în depărtare, mal bine un prieten în apropiere. 

Bola cunoscută, e pe jumătate tărmăduită 
* 

Trebue “să mănânci cu cine-va un car de sare, ca să "1 poţi cu- 

noşte bine. 

Drumul drept te duce la țintă, ocolurile, cotiturile te fac să rătăceşti, 

i | - i 

E. deprins la târg ca boullui Vârnav. 
a i 

Nu e bună coda care a mal slujit la un topor. 
a 

+ 

Flămândul, codril viseză. 

Na-ţ'o bună, că pa dres-o.. | | ă 

Cât de blând să fie motanul, tot sgârie când se mânie. 

Tot 'unul şi unui, făcuţi ca pe sprâncenă. 
+
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| Cu miere se prinde muştele. 

Vorbă multă, sărăcia omului. E 

P ereşte-te de o fată mare bătrână, ca şi de.o vacă impungătăre. 

Un măr putred, strică o crămiaă mare de mere frumose. 

Nu aduce anul, ce aduce câsul. _ 

Ori-ce trebă, lăsată pe trânălă aduce pagubă. 

De omul hurstz, tae  păla “Şi fagi. | 

Ee mare necaz, când fâmea na ? “i dă răgaz. 

Nu o ajungi la bete, dacă'nu at spete. | 

| Pe călărețul bun, îl trântesce” catul. 

Omul trebue « să ia bine sema când sburătăceşte din cuibul părintesc. 

Omul harnic, ager, caută a aduna la bogăţie, ca furnica harnică la moşorotiă, i : 
* 

Numai geba te ei la trîntă, cu pârdalnica sortă. 

Aşa e rota lumei, unii se sue, “ein se coboră. 

Cine se frige cu borş, suflă şi în Xaurt. 

Nu e grabă, că doar nu dati Turcit. 

Sluga haznică, ce 3 trece printre degete dă şi stăpânului, 

Om fără căpătâi: nici căţel, nici purcel. | 

Cine a pierdut cinstea, dă- colac şi lumînare. 

Nu e morte fără pricină şi nusită fără minciună. 

Omul prost, dacă nu e fudul, mu are nict un haz. 

Fierul cât de tare tot la foc se m6le, 
+
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„ Bucătarul cel mai bun e f&mea. 
, | 

Nu e dracu atât de negru, cum îl fac. 
x 

Judecăţile adesea-ori te scot la covrigi. 
„- 

Să mergem înainte : cum'a fi tergul şi norocul.: 

Nu pâte fi neguţător şi vrăjitor. 
” - * 

Nevoile nu te întrebă, ce vristă afl. 
. _ | | | .- « 

Bună să fie găina mea, tot mai bună pare a fi a vecinului. 
| | | = e 

Fie pâinea cât de rea, tot mai bună e în țara mea, 
* x 

Pisica se învaţă de mică, cum se prind şârecit. 

Ă * 

Un singur duşman e destul să dărâme ce a lucrat o mie de prietini. 
Ă E RE 3 | 

Cine cere, nu piere, dar nici bun nume n'are. 
| . 

Mielul blând suge la două oi. 

. Ă * Ă 

Fie-care grăunţă are făină, dar are şi tăriţă, | . , | 

Capra sare masa, ieda sare casa. 
* 

Câte bordeie, atâta obicele. 
- * 

Mai bine trăeşte.un sărac lipsit, de cât un bogat sgârcit. 

“Un re nici o dată nu vine singur. 
| | , 7 

De cela ce se teme omul, nu scapă. 

Cu prea multă grabă, nu faci multă ispravă. 

Nici prea econom, nici prea galantom. 

7 ” x N 

Sgârcitul nici pe el nu se procopseşte, nici pe altul nu foloseşte. 

Spală-mi cojocul, dar nu mi-l uda. - 

- Găina unde scurmă, acolo se hrăneşte. 
* 

46 -
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Când sârile intră pe ferestră, doctorul ese pe uşă, 
. Ia n ” * i 

Cn chibzulală dai ? Ar. 
* , ” i 

- 

Tâte lucrurile trebue să fe la vremea lor, şi zăpada e bună, când: la vremea ei. 
* 

Unde nu e cap, vai de picidre.. 

Prostul crede pe orl-care mai prost.de cât dinsul. 

x - 
Satul arde Şi baba se pleptănă. 

Cine nu adună pentru sine, adună pentru: alţii. 
* 

“Dracul nu face biserict. 

Multe flori sint pe lume, dar puţine mir6se. 

Nu e sat fără câine. | - 

Tăcerea e ca mierea. 

Cine se laudă că nu e minciunos, trebue credut pe jumătate, 

Penă se vie pofta bogatului, ese sufletul săracului, 
Ă / a %* Ă ze E nebun cine dă pasărea din palmă pe cea din gard. 

* 

“Unul nu găseşte pod pe apă, altul nu găseşte apă de băut, 
- 

Când norocul îşi schimbă pasul, nu aduce anul ce aduce cesul. 
7 %* - 

Vai, când lupul ajunge cloban la oi ! 
. - - * N 

Imprejurarea face pe hoţi. 

Cei ce fură, acei may tare jură. 

Capra e Tâl6să, dar tot ţine câda în sus, 
ă * 

S'a făcut agurida mtere.- 
* 

. * Corb 'la corb nu-şi scâte ochit. 

+
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Prinde hoţul, când îţi vine, că te prinde el pe ti 

* . 

Beţivul se'nvaţă cu beţia, ca şi tâlharul cu hoţia. 
* 

Hoţul glură că a glumit, când vede că Pai dovedit. 
. * 

R&u cu răi, dar mai r&u fără r&ă, 

* 

Omul prost nu vede pădurea din causa copacilor... 
« 

Obrazul subţire cu cheltuială se ţine. 

Averea sgârcitul trece în mâna risipitorului, 

Tot păţitul e priceput. 

% - 

Omului de mult bine, îi vine a sburda.. 
| , % 

Fie-care caută să aibă icona la care se închină. 
„. - | 

Pe capu bun stă bine şi o căciulă ruptă. 
, - + 

T6mna se numără bobocii. 

| ” + 

Vroesce a lua cărbunele cu mâna altuia, 

| * 

“Frate, frate, dar brânza e pe bani. 

- 7 % 

Dragostea nu''se face cu. sila. 
| * 

Pe lângă un lemn uscat arde qece verdi. 
Li 

Cine ştie carte, are patru ochi. 
- ă - * 

Omul învăţat are stea în frunte. 
. + 

- Vorba de răii mat lesne se crede, 
| | i 

Dintr'o vorbă îţi aprind! pate în cap. 
* 

Cu: lingură îți dă dulceţă, şi cu: cda îţi scote ochii. 
* 

Omul înţelept îşi cumpără vara sanie şi ierna car, ! 

-* 

ne. 

+ 723
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Cine întrebă, nu greşeşte. 
. ă ” “. 

Prieten bun e acela care dă sfaturi bune, iar. nu acel ce laudă ne- 
buniile. 

*. 

Lucrul de adi nu'l lăsa pe mâine. 

- - . | e - 

Spune'mi cu cine te insoțeşti,. să-ți spun cine eşti. 
. . | * 

La început orl-ce lucru e grei. 
” * . 

Scumpul' ma! mult păgubeşte, iar leneşul mai mult alergă. 
. . 4 

Picătura mică, sfarmă pietra mare. 
Pi | 

Ce înveţi la tinereţe, aceta ştii la bătrâneţe. 

+ - . 

La plăcinte înainte, la r&sboii înapoi. 
. * 

Cine mult grăeşte, la multe se greşeşte. 
, - + 

Cine se iuţeşte, curând osteneşte. 

. ” * 

Ce ţie nu-ţi place, altuia nu face. 

_ * 

Omul la mânie, cade în nebunie. 

* . 

Nerodul intâiti grăeşte şi apol se gândeşte, 

. -- * . - 

Lenea e cucână mare, care des nu are demâncare. . 
Ei | 

Strânge bani albi pentru dile negre. 
a | 

Dreptatea ese ca undelemnul asupra apei, 

Prietenul Ja vreme de nevoe se cunâşte. 

| * . . . 

Cine nu se ruşineză de 6meni, nu are frică de Dumnedeii. 
a | 

Să aibă. omul ruşine, când face TE, iar nu când face bine. 
- x . - 

Limba îndulceşte, limba amăreşte. 

*
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Nu e bine să se laude cine-va prea mult, 
. * . 

„E bine a sta la mijlocul mesit, şi la capătul ţărei. 
a 

S'a băgat slugă la dârlogă. 
_ i - * 

M'am dus să'mi văd mârtea cu ochii, 
, * 

Boil ară şi cai! mănâncă. 
| , 

Lsasă-mă în casă, lasă-m& sub pat, lasă-mă "n pat. 
. ” + - - 

Vino, necazule vino, dar vino singur. 
- _ i + 

AY să dezlegi funia de la par. 

. . | * 

Unge osiea, ca să nu scârţie râta. | 
, | 

“Mamă s6cră, p6mă acră. 

i , * . 

A intrat în sat, cu hârtiea în proţap. 

Mare"! Dumnedei, dar meşter e dracu. 

- - . * 

Ţiganul ştie ce e şofranul? 

* 
Năravul din fire nu are lecuire. 

| | „ , | 

Are să ajungă a umbla ca paraua din mână în mână. 

Dă 7 în * | 

„El fa dat ţiţa întregă, nu numa! gurgutu. 
. | i , “ ok 

„Mi-a venit apa la moră. 

a * 

Grădinarului nu vindi castraveți. 
. - Ă 3% 

Sita nouă şade în cui, 

. ! e * 

Nu e 'de samă, e un papă lapte. 
| | Me 

Toţi proorocit după Hristos sînt mincinoşi, 

* .
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Trenche, flenche, trii lei păreche. 

„Butea plină nu se aude ; butea golă mare vuet face, 

-Mort, copt, bea, popo, aghiazmă. 
ni . | ” | * 

Nu zvârli undelemn pe "foc. 

Fă-mă, mamă, cu noroc, şi mă zvârlă chiar în foc. 

Dou&-spre-dece meserii, trei-spre-dece sărăcit. 

li umblă gura, ca o mâră stricată. 

Când lupul îmbătrâneşte, toți căţălandrit îşi fac râs de dânsul, 

Nu scutura copacul să pice fructele copte, lasă-le să pice de la sine. 

Merge r&ă: s'a încurcat iţile,. 

% 

A dat cu: oştiea în gard, 
_— , Ă | - Xk 

Nu departe cotea de jepure. 
Rai N x 

Gura păcătosului, adevăr grăeşte. 

Nu se pâte ţine bine pe piciore, nefiind de 'dilele tote. 
A , x - | ” A 

- L-a.crăpat obrazul; dar ruşinea tot nu l-a perit. 

Caută nod în papură: 
4 * 

Jidanul nu dă nimic nici pe trecut, nici pe viitor, ci numai pe present. 
> 

  

- . . % 

- A ajuns cuțitul la os. 
e 

  
    
  

„Fie-care sac, işi găseşte peticul. 

* 

Cum vrei 'să măsori altuta, aşa ți se măsoră. 
%* 

Sa mâniat văcarul pe sat, 

   


