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ADENDA 
CÂNTECELE E BETRÂNEŞTI, BAIDUCEŞII, LA DUINE ŞI STRIGĂTURI . 

, 

BADIU 

Audită de înveţatorul Em. 1. Mironescu, 

  

VARIANTA 

din comuna Oncea— Covurlui, de la tatal „N. Miron, pe la 1860, în comuna Vulturul, plasa Biliesci, judeţul Putna. 
: Vedi mai sus cântecul «Badiă Cârciumaru», 

Umblă Turcii tot aiurea, 
Tot alurea prin plaiurea, 
Intrebând 

"Şi ispitind, 
5 Tot de Badiul întrebând, 

Tot de Badii cârctumar, — 
„Că diua mi-i cârctumar 

Și n6ptea mi-i măcelar: 
Măcelaru Turcilor, 

ro Hahamul Jidanilor, — 
Pin' pe Badii adeveria. 
—Fa Bădiulesă, | 
Frumâsă, . - 
De ţi-! Badiă ?n casă 

15 [i-l să Yesă; 
De-i în vie, 
Ti-l să vie; 

-. De-i în târg la carne grasă, 
Du-t” de-i di să vie acasă. 

20 -Dar femeta, | 
Ca: femeia : 
P6le lungi! 
Şi minte scurtă:. 
— «Nu mi-i Badiu 'n casă, - 

| 25 Ca să-mi i6să; 
“Nici în vie, 
“Ca să-mi vie, 

Nici în târg la carne grasă, 
Ca să-i dic să vie acasă; 

30 Ci Badiu cep la bute că mi-a 
[dat ; 

_Şi Badiu mi s'a 'mbătat 
Şi el, măre, s'a culcat 
Pe gârlictul' pivniţet, 
Cu pistâle, . 

35 La pictore, 
Cu paloşul gol pe pept 
Şi mi-l temă să-l deştept. 
Turcii dacă audia, 
La Badiu năvală-mi da, 

- 40-Frumuşel că mi-l lega, 
Cu .sforiţa de mătasă, 
Impletită viţa ”n şase, 
Cum r&sbeşte, măr" la 6se. 

-Şi măre, că mi-l lega, 
45 La piciorul hornului, 

La dogbrea focului, 
Unde-i păs voinicului, 
ŞI-L bătea, 

__ “i-l schingtuia, 
so Pân' ce Turcii obosta, 

Badiu apol îmi grăia :. 
_— Fa, Badiulesă, 

Intră În mică chiliră,
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Umple pâla, măr' de galbeni, 
55 Şi prin casă, 

„IX revarsă. - 
Turci) la galbeni că.s'or trage, 
Pe mine m'or mat lăsa. 
Bădiulesă aşa-mi făcea, 

6o Turcit. în samă nu prindea, 
Tot pe Badiu." schingiuia. ' 
Badiu apoi iar grăta:. 
—— Fa, Bădiulesă, 
Frumâsă, „7 

65 Intră ?n mică chilidră,. - 
Pune faţa la ghilelă, 
Buza moi la ruminelă, 
Sprâncene negre 'n cernelă. 
Turcii la tine s'or trage, | 

70 Pe mine m'orma! lăsa |. - 
Bădiulesa aşa-mi făcea, - 
Turcii 'n samă nu prindea, 

« Tot pe Badiu "1 schingiuta. 
Apoi Badiu iar grăta ; 

75 — Fa Bădiulesă. * 
Frumâsă, 
Ia cofele într'o mână, 
Coghiliţa ?n altă mână, 
“Și fă-te a duce la apă; 

80 lar tu, măre, mite du 
La frate-miu Neculcea. 
Bădiulesă aşa-mi făcea ; 
Când acolo ajungea, 
Pe Neculcea îl găsia, 

85 Cu trei curve pe genunche: 
Una "1 pişcă, 
Una '] muşcă, 
Una cu vin 7] stropeşte, 
Feţiş6ra " rumeneşte. 

9o Bădiulesa aşa "! grăia: 
— Tubei, măr, te veseleşti 
Şi de- fra tu nu gândeşti, 
Că pe frat' tul schingtueşte. 
— Fa cumnată Bădiulâsă, 

95 Du-te tu “nainte a-casă, 
Că, măre, c'otă veni 
Chiuind 
Şi bărătând - 
Din buzdugan asvârlind, 

100 Turci! de te-or întreba: 
Cine este acela ? 

"Ori "mi este vrun vitez 
Ori 'mif este un blestemat ; 
Tu, măre, așa să dici:: 

105 Nici nu 'mi este vrun vitez 
Nici nu 'mi este un blestemat; 
ŞI-a fost negustor de boi ; 

> Şi îX drumul pe la noi; 

Şi-a fost negustor de vaci 
110 Şi ii vremea de a se întârce, 

Ca vîndut ciredele 
„Şl-acum bea dobândele, 
Şi gustă vinul de bun, . 
Crâşmăresa - 

115 De frumâsă; - 
Mi-a venit şi rândul mei, 
Să "1 agiute Dumnedei ! 
Bădiulesa când sosia, . 
Şi Neculcea că venta. 

“120 Chiuind 

Şi bărătând, . 
Din buzdugan asvârlind. 
Turcii, măre, o întreba: 
— Cine este acela? 

125 Ori *mi este vr'un vitez 
Ori 'mi este un blăstămat? - 
Bădiulesa r&spundea : o 
— Nici nu este vr'un vitez 
Nici nu 'mi este un blăstămat Fă 

130 Şi-a fost negustor de boi 
Şi îi drumul pela not; . 
Şi-a fost negustor de .vaci, 
Şi ii vremea de-a se întârce, 
C'a vîndut ciredele . 

135 Şi-acum bea dobândele, 
Şi gustă vinul de bun, 
Crâşmăresa - 

-De frumâsă ; 
Mi-a venit şi rândul mei, 

140 Să-t agtute Dumnedeii | 
Când Neculcea că sosia 
Suş-salamalichi le da, 
Turcii toţi 'ncremenia 
Şi din gură le grăta: 

"145 — Ce vi-r robul vinovat, 
De-l ţineţi aşa legat? 
De vi-i robul de vindare, 
Să vi-l plătesc cu parale. 
Dar delii răspundea: | 150 — Nu ni-t robul de vîndare "Şi ni-t robul.de plerdare, | 
„Neculcea pe lângă Badiu se li- Şi sforiţa. i-o tăia [pia 
Şi din gură aşa 'mi grăia: 

155 — Fa, cumnată Bădiulesă,. 
la ad' un pahar de vin, 
Să cinstesc pe est creştin, - 
Că de când şede legat, 
Buziş6ra ".a crăpat, . 

160 Bădiulesa sema bine îi-ştia, 
Vadra plină o scotea ; : 
Badiu la gură o punea... 
Puţintel ce rămânea,
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Da: lut Neculcea de bea. 
165 Apoi Neculcea grăia ; 

. — Fa, cumnată Bădiulesă 
- Pune tu spate la uşă . 
Şi ce-or scăpa de la mine, 
De la tine să nu scape; 

170 Şi mi-i tăia mănuncheşte 
Şi mi-l arunca snopeşte. 
Neculcea apoi grăia: 
— Fa cumnată Bădiulesă, 
Scote ce at bun din casă: 

175 Bădiulesa aşa făcea, 
Lui Neculcea câte dou, 
Bădiulesa câte trei 
Şi în pod îi asvirlia, 
Foc caselor că le da. 

180 Care cum pe drum trecea, 
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Tot pe Badiu mi-l căţa: 
— Vai, sărace Badtule, 
Cum îţi arde casele 
Şi ?n pod, mă, slăninele, 

185 De-a 'mpuţit uliţile. 
Şi tâte drumurile. 

Ei mă 'nchin cu cânticu, 
Ca şi lupu cu crângu, 

| Când venătorul "1 dobândeşte, 
I9o Dă pielea şi se plăteşte. 

- Vinde pielea 'n cinci parale, 
F...te-Paş care le are. 
Şi diceţi boreri amin, 
Că vam cântat cântic bătrân 

195 Şi.vi lam cântat deplin ; 
Pe urmă cu băutura, 
Să 'şi ude bătetul gura! 

aa 
a Audita 

tatal s&u 1. N. Miron. 

Mustafa de la Baba, 
lrimia din Chilia, 
Şi cu hogea Diiului, 

- Nădejdea "'mp&ratului, 
5 La lancu-Vodă că sosia, 
- Şi din gură-aşa-i grăia: 
— Turceşte-te, lancule, 
Şi te dă pe legea nâstră, 
Lege bună şi bogată, 

10 Şi de tâte 'ndestulată: 
Şi de miere şi. de unt, 
De aur şi de argint, 
Care este la: Turc mult, 
Dulcsţa “de pe pămînt. 

15 lancu-Vodă r&spundea : 
— Că eu, măre, m'oiă turci, 
Dacă voY mi-ţi dărui 
Cu cinci-deci de iepe roibe, 
lepe roibe umblătore, . 

"20 Pintenâge,de picidre, . 
Cu dungi negre pe spinare, 

Strănute câte de-o nare, 
Imbuestr'iîn fuga mare. 
Eu îl dai sfatu la voi, 

25 Voi să-l daţi la *'mperatul. 
.” La 'mperatul se ducea, 

imp&ratu-i întreba; 

de: învățătorul Em. I. Mironescu, din com. Oncea — Cuvurlui, de la 

— Turcit-aţi pe lancu-Vodă ? 
Iar deliil r&spundea: . 

30 — Că noi, măr, nu-l am turcit, 
Dar el, măre, s'o turci, 
Dacă noi l'am dărui 
Cu cinci-deci de tepe râibe, 
lepe r6ibe umblătâre, 

35 Pintenâge de piciâre, | 
Cu dungi negre pe spinare, - 

Strănute câte de-o nare, 
Imbuestr'în fuga mare. . 
Impăratu r&spundea : 

40 — Bacşina şi gheauru, . 
” Ce-f a pofti.sufletu. 

Păsaţi mare de mi-i daţi 
Şi siliți de mi-l turciţ, 
Că voi de nu-l îţi turci, - 

45 Noi n'om ma! împărăţi. 
La lancu-Vodă le ducea; 
Mustăciora că-i ridea, 
-Mai frumos mi-o r&sucia ; 
lar deliii aşa-i grăia : 

5o — Turceşte-te, Iancule, 
Şi te dă pe legea nâstră, 

„Lege bună şi bogată, 
Şi de tâte "'ndestulată: 
Și de miere şi de unt, .
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55 De aur şi de argint, 
Care este la Turc mult, 
Dulceţa de pe pămint. 
lancu-Vodă r&spundea: 

„_— Că ei, măre, m'oiti turci, 
60 Dacă voi mi-ţi dărui 

Cu cin-deci de berbeci berct, 
De la code pân” la cârne, . 
Tot de dou&-spre-ce palme; 
Cârnele cât braţele, 

65 Să mă culc pe. dânsele.. 
Ei îl dai sfatu la voi, 
Voi să-l daţi la 'mp&ratu. 
La "'mpăratu 'se ducea, 
Imp&ratu-i întreba : - 

70 — Turcit-aţi pe Jancu-Vodă ? 
lar deliit răspundea : 
— Că noi, măr, nu-l am turcit; 
Dar el, măre, s”o turci, 
Dacă noi Pom dărui, 

75 Cu cin-deci de berbect berci, 
De la câde pân' la cârne, 
Tot de dou&-spre-ce palme ; 
Cornele cât braţele, . 
Să dârmă. pe densele. 

8o Imperatu răspundea : 
Bacşina şi ghiaru, 
Ce-i a pofti sufletu ; 
Păsaţi măre de mi-i daţi, 
Şi. siliţi de mi-l turciţi, 

85 Că vol de nu-l îţi turci, 
Noi n'om mai împărăți. 

„L-a lancu-Vodă, îi ducea ; 
Mustăci6ra îi ridea, . 
Mai frumos mi-o r&sucia 

90 Şi deliil aşa-l grăfa : 
— Turceşte-te, Iancule, 
Şi te dă pe legea n6stră, 
Lege bună şi bogată, 
Și de tâte 'ndestulată: 

95 Şi de miere şi de unt, 
De aur şi de argint, 
Care este la Ture mult, 

bi 
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Dulceţa de pe pămint. 
-lancu-Vodă răspundea : 

100 Că eii, măre, m'oiii turci, 
Dacă vol mi-ţi dărui, 
Cu cin-deci de cătănaşi, 
Insărcinaţi de gălbănaşi. 
Eu îl dai sfatu la voi, 

100 Vol să-l daţi la 'mpăratu., 
La 'mpăratu se ducea, 
Imp&ratu-l întreba : 
— Turcit-aţi pe lancu-Vodă? 
lar. deliit r&spundea ; 

110 —Că noi, măr”, nu-l am turcit, 
Dar el, măre, s'o turci, 
Dacă no! l'om dărui, 
Cu cin-deci de cătănaşi, 
Insărcinaţi de gălbănaşi.» 

115 — Bacşina şi ghiauru, 
Ce-t a pofti sufletu; 
Păsaţi, măre, de mi-i dați, 
Şi siliți de mi-l turciţi, 
Că voi de nu-l iţi turci, 

120 Noi n'om ma! împărăţi. 
La lancu-Vodă îi ducea; 
Mustăci6ra îl ridea, 
Mat frumos mi-o r&sucta, 
Masă bună le făcea: 

125 Trei purcel fripţi că le da, 
Alţi dout la d&sagi punea. - 
La 'mpăratu se duce, 
Imperatu-i întreba : 
— Turcit-aţi pe Iancu-Vodă ? 

130 Dar deliil răspundea: 
—Nu ştiii noi, măr”, Pamturcit, 
Ori el, măr, ne-a rumânit, 
Dacă măre nu ne credi, 
Cată la dăsagi şi vedy. 

135 La dăsagi, când el căta, 
Doui purcei fripţi că găsia, * 
Şi din gură-aşa grăia: 
— Lasă-], măre, să domniască, 
Să domnescă, "'mpărăţiască, 

140 De nimeni să nu gândiască |
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„LA CERDĂCU LUI NOVAC 

Audit 'de învăţatorul Em. I. Mironescu, din com. Oncea—Covurlui, de la tatal s&u I. N. Miron. 

La cerdacu lut Novac 
„ Frumâsă masă-t întinsă, . 
De mari boteri îi coprinsă. 
Toţi bolerii bea, mănâncă 

5 Şi voie bună că fac; 
Numai tinărul luviţă, 

"Nici nu bea, nici nu mănâncă, 
__Nici vole bună nu face. 
Nimeni sama nu-i lua. | 

10 Dar Novac, Baba-Novac, 
Sama bine că-i lua 
Şi din gură aşa-i grăja: 
-— Valio, nepâte Iuviţă, | 
Toţi boierii bea, mănâncă 

15 Şi voie bună că fac. 
lar tu, măre, nici bei, | 
Nici nu bei, nici nu mănânci, 
Nici vole bună nu faci. 
— Nici nu. beaii, nici nu mă- 

(nânc, 
20 Nici voie bună nu fac, 

Că mie, măre, mi-a venit 
„Vremea de căsătorit. 

Potrivnică mi-am găsit, 
In tergul Iodriului, 

25 La fata Cadiului. 
„Şi Cadiu-i om bogat, 

* Saval cânele spurcat, 
Şi de lege lep&dat. 
— Na cheiţa grajdului 

30 Şi descue grajd de piâtră. 
Mai la uşa grajdului, 
Este ieslea Livdului, 
Livdul este-un cal frumos, 
Nu-ţi este nici de un folos. - 

35 Mai-la fundul grajdului, - 
Este -leslea Negrului. , 

-- Negru' este-un cal urit, 
Şi la per îl aricit.- 
Şi de vine-t cam'stârcit, 

40 Făcut, măre, pe fugit; 
Ce-i goni, 
Vei isbândi. 

luviţă la grajd mergea, 
Şi pe Livdu mi-l scotea, 

45 Şaua pe Yel mi-o punea, 
" La Iodriu.mi se pornia. 
Când acolo ajungea, . 
Pe fetiţă o găsia; - 
Pe fetiţă ?'n grădiniță, 

50 Cu cin-deci de robuliţă, 
Robuliţă, rusculiţă NA. 
Şi din gură aşa-l grăta: N 
— Cuconiţă, dumneta, 
Ia dă-mi un mănunchită de flori. 

55 Trimete pe-o robuliţă. 
Cuconiţă, dumneta, 

- Dă-le tu, cu mâna ta; 
Că nu-s lup, să te mănânc, - 
Nici b6lă, să te bolesc; 

6o Şi-s voinic să te Iubesc. 
“Cuconţa'aşa făcea ; 

* Iar. luviţă se chitea... 
Mâna cercân o făcea, 
Şi de brâă că mi-o lua 

65 Şi pe cal o arunca -.» 
“ Şin apoi că se'nturna. 

O r6bă la Cadiii fugea, 
- Şi din gură aşa-l grăla: 
— Cadiul, dumneta, 

70 Ţi-a luat pe hică-ta. 
Cadiul se tulbura, 

„Şi din gură aşa grăia: , 
— Pune masa să mănânc.. 
Strânge masa, nu mănânc. 

75 Pune-mi perna să mă culc, 
„Strânge perna, nu mă culc. 
Ad, pe Şarga să'ncalic, 
Pe Şarga,.pe. harbuza, 
Care-mi fuge cu luna 

So Şi gi6ca cu stămâna. 
Pe Şarga '%-o aducea, 
Şaua pe ea o punea 
Şi pe-dinsa s'arunca, 

„Pân' pe ea se aşeda, 
85 Şapte hotare-mi sărta ;
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Şi-o mai trăgea şi de dârlog 
Şi ma! săria şi alt pârlog ; 
Pe luviț apropia. 
luviţă atunci grăia: 

90 — Cuconiţă, dumneta, 
la uită-te înapoi. , 
Vedi ce pară roşie ne-ajunge ? 
— Nu epară roşie, 
Ci-i tăicuţa 

95 Pe Şărguţa; 
Cum te-ajunge, 
Cum te tate. 
'luviţă inelul arc îl făcea, 
'N pâla lui Novac îl arunca. 

100 lar Novac aşa grăia: 
— Ori 'mi more-un frăţior, 
Ori 'mt plere-un nepoţel, . 
Și la grajd se repedia 
Şi pe Livdul nu găsia... - 

105 Pe Negru din grajd scotea, 
Şaua pe elo punea 
Şi pe dinsul s'asvirita. 
Când te uita! de pe dânsul, 
Nu-ţi mai putea! ţinea risul. 

I10 'Naintea Cadiului eşia, . 
Şi din gur' aşa-i grăta ; 

— Dur, dur, dur, cuscre Cadiii, 
- Tinerii fac vrăjbile; 
Noi, b&trânii, păcile. 

115 Cadiii 'n samă nu prindia, 
Tot pe luviţă-l gronia. 
Novac sta în loc şi se gândia, 
Şi în gând aşa dicea: 
— Judecata'n Țarigrad, 

120 Dar aesta-un blestemat?! 
Pe Negru'n frâă îl strângea, 
Şi la el se repedia... 
Frumos capul că-i tăia 
Şi oblâncul de la şa. 

125 Şi pe Şarga ti-o lua. 
Acasă dac'ajungea, : 
Cuconiţei îi grăia : 
— Cuconiţă, dumneta, | 
Cu taică-tu bună pace c'am 

[făcut, 
130 Pe Şarga zestre v'a dat, 

Cucoriiţa răspundea : 
— Taica şapte fete ca avut,! 
Pe câte şapte le-a măritat, 
Pe Şarga zestre n'a dat... 

135 Capul tatei. Pat tăjat | 

ȚERANUL ȘI ZAPCIUL. 

  

Cules de Chr. N, Țapu de la Stancu Isn, lăutar, din Cucueţi— Teleorman, 

Frunduliţă de "nalt plop, 
Peste mine a dat potop. 
Am sfîrşit ori-ce parale, 
Tot plătind la angarale. 

5 Îmi intră în casă sbirul ; 
Vindui vaca, plătit biru. 
Vătăşelu cu turbare, | 
Imi luă doniţa cu căldare. 
La zapciii pântru dreptate, . 

10 Geaba mă dusei, măi frate, 
Și d'acolo ?ntr'o mânie, 
ME duser pân:-la Domnie, 
Credem, c'acolo 'să fie, 
Oameni mai d& omenie. 

15 Când în uşă la pălat, 
Ședea un grec gulerat, 
— Ce caţi tu, măr opincare ? 

— Cat dreptate, boer mare | 
— "PăI tu “dăsculţ şi de&sbrăcat, 

20 Cum să intrit în pălat? -. 
„Vodă acum chefuieşte, 
Şade la masă, prândeşte ! 

* — Atunci mâine voiă veni, 
Doră timpu oii Săsi |! - 

25 — Ba p'aici să nu mai viă, * Dacă vreai vii să mai fi!” — Ard'o focu de dreptate, 
„Nici p'aicea nu-i, măi frate ! __ POte n'aveam nici o vină, 30 De vineam cu v'o găină. 
Da pentru că "my lipsea plo- 

: A [conu, N'avea vreme nici coconu !
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FRUNDULIȚA DE NEGARA 
  

Cules de Chr. N: Țapu de la Ioniţă Valeanu, lăutar în Roşiorii-de-Vede. 

La Baraca între hotare IS'El din gură îl grăfa: 
E un bordeți cam plecat, „— Las să fie, că nu'mi pasă, 
De copaci înconjurat. Că mi-e paloşu pă masă ; 
Acolo Y“ Ion băgat „_ Frumuşică Anicuţo, 

5 L'Anicuţa __ Ci "mi dă tu d'o floricică, 
“Cârciumăriţa, . „20 Ce te-oiăi purta pă& guriţă.. 

li dă vinu cu v&driţa, E Fâie verde peliniţă, 
Şil imbată cu guriţa.. " -” La Baraca ?n odăiţă, 
Ea din gură îl grăla: E -  L-un tînăr şi-o coconiţă, 

10 — Ionică, bujoraş, Aa _Fac dragoste din guriţă. 
* Na guriţa, da-ţi-o-aş.. - . 25 — Frunduliţă alunică, 
Şi-o sărută cât îi vrea, - „Vin? la ţaţa, Ionică, . 
Da d& b&ut, nu mai bea, . „Săi dea- mama o guriţă | 
Că Peracle-i pă colea | 

SUB POALE DE CODRU VERDE 

  

Cules de Ch. N. Ţapu de la lautarul Dumitru Bacioiu, din Petresci—Gorj. 

Sub pole dă codru verde. - “10 Nu mi-l frige cum să frige, 

Mititel foc mi să vede, — - Mi-l înt6rce pin cârlige, 

Mititel şi potolit, Ca să-i pate carnea dulce. . 

DE mulţi. voinici ocolit; P& d'o parte mi-l afumă, | 

5 Nu ştiii dece s€ii dof-spre-ce, i Ca să-i paie carnea ună, 

- Cu căpitan -şai-spre-dece. 15 Trai, la, laj, la, lai, _ 

Şi mi-şi frige d'un berbece, . ___P& do parte curge sânge, 

— Şi mi-l frige pă cârlige, - _- Ca să-l pale. carnea ulce, 

“ D'un berbece sugător şi mititel. Tra, la, la, la, la!
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DOINA 
  

Culesa de Chr. N. Țapu de la lutarul Iancu Macaşoiu— Bueurescl — audita şi de el de la lautarul I6n Budui, din Focşani. 

F6e verde tiriplic, Sa 
„De când eram copil. mic, 
Diona o ştii, dotna o dic.. 
Frundă verde şun dudăă, 

5 Pe malul celui păriă, 
Scosel. flueraşu din brâi 
Şi-am inceput a cânta, 
Tot doiniţa săraca, 
Ţie Dâmne nu ţi-r jele,. 

"10 De tinereţele mele, | 
Că le petrec tot cu jele. 
In calea vieţei mele, 
Cu jele şi cu necaz, 
Lacrimele merg şiroiiă, 

15 E petrec tot în nevoi 
Şi cu dor în peptul mei, 
Care arde 'n foc mereii 

- 
N 

Şi arde la inimidră; 
ME scâte din lume afară. 

20 Dacă jele-mi ţi-ar fi, 
Focul mi l'aY potoli, 
Durerea mi-a! alina, 
Inima mi-ai stimpăra. 
De lacrimi nu bag de scmă, 

25 Că le şterg într'o năframă. 
Mi-X milă de inimioră, 
Că bate de se omoră. 
Trage doina şi may binc, 
Că mi-l ruptă inima 'n mine. 

30 Cine a stirnit doiniţa, 
Arsă i-a fost inima, 
Sfintă să-i fie gura, 
C'a mai cântat doiniţa ! 

  

FOAIE VERDE STEJEREL 

Augita de Chr. N. Ţapude la soldatul I6n Strechie, 
F6ie verde stejărel, 
La umbră de păducel, Frumos dârme un: infanter, Infanter, pompier, 

5 Cu puş uța lângă e] 1 Cu ranița la: căpătâii, M& duc, maică, să'] mângâiu, 

din reg. 20 T.-Magurele. — Teleorman 

—_Nu te duce fata mea, : Infanter % 'cu grea belea. Io Vine ordin şi mi-l fa Şi mi-l trece Dunărea, “Tocmai în ţara Dobrogea, Aprope de Silistra, " In ţinutul Constanţa !



  

N 

„| FOAIE VERDE DE ALUNE! | 
  

Audita de Chr. N. Ţapu de la I6n Vacaru, Ocna Sibiilor— Transilvania. 

— Fâle verde de alune, 
Bădiţă ştii tu bine, 
Pentru tine bădişor, 
Sufleţel înşelător, 

5 Lăsai lumea pentru tine 
Şi tu ţi-ai ris de mine. 

Dar te-ajungă şi pe tine, 
Dorul, bade, ca pe mine, 
Dorul, bade, care plânge, 

10 Care uscă şi se stinge. 
"Dorul t&ii m'a 'ngălbenit, 
Dorul tăi m'a veştejit! | 

| 

FOAIE VERDE, FOI RARITE 
  

Augita de Chr. N. Ţapu de la Dumitru Bacioiii, Petrescr-—Gorj. - 

— F6le verde, foi rărite, 
Părinte blagoslovite, 
La păcate nu găndeşte, | 
Şi me& slobodeşte 

5 Să fubesc neveste tinerele, 

La neveste cu bărbat, 
-Să le fur nâptea din pat; 
Să las bărbaţii înjurând, 
Injurând şi blestemând. 

- FOAIE VERDE TREI SOROACE 
  

Culcsa de Chr. N Țapu de la Dumitru Bacioiu, din Petresci—Gorj. 

_— ere verde trei sorâce, 
_Eă bolnav şi badea zace. -.. 
De-ar muri, să fie pace ; 
Că pân! a fost sănătos, * - 

5 Destulă mânie a fost; 
Şi de s'a 'nsănătoşi, 
Destulă mânie o fi. 

* Şi mat bin, dac” o muri. 

47,
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FRUNDA VERDE MARACINA 

Culesa de Chr. N: Țapu, din Ştefaneşti-Bobu—Gorj., 

Frundă verde mărăcină, 5 N'am nicitraiă,n'am nici viţă; 
Pentru tine, flâre plină, - Pentru. tine, fiâre mare, 
N'am nici somn, n'am nici ho- Numai chin şi supărare ; 

i [dină ; Pentru tine, fl6re rară, 
Pentru tine flore .creță, | Vi€ţă rea şi amară. 

FOAIE VERDE TREI 'S ROACE 

Culesa de Chr. N. Țapu de la lautarul Gheorghe Zamfir, Crucea-de-Pictra din Bucureşti, . | 

„ F6le verde trei sorâce, pr Că de cât fără măicuţă, 
Ce-am iubit, malcii nu-i place .. Mai bine fără mândruţă; Şi s'a pus în pat şi zace, - Mânâruţă.mi pot căpăta, 
— Şc6lă, măicuţă, din pat, Dar maică, — cât lumea!... 5 Că ce-am iubit, am lăsat: 

/ 

„FRUNDA VERDE FOI DE VIȚA 
  

Culesa de Chr. N. Țapu de la lăutarul Gheorghe Zamfir, Grucea-de.Pietra din București. 

Frundă verde foi de viţă, 
Miţo, Miţo,:porumbiţă, 

„Sfântă să-i fie: guriţa, 
„Cui la pus numele Miţa ; 

„5 Şi popa care a cetit, | - 
Să fie blagoslovit !
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FOAIE VERDE SALCIOARA | 

Culesa de Chr. N. Țapu de la lautarul Gheorghe Zamfir, din Bucureşti. 

„— F6ie verde sălci6ră, 
„ “Dunăre, apă vi6ră, 

Face-te-ai negră cernelă ; 
Trestia ta penişâră, 

5 Să-mi fac dâr o scrisâre, 
S'o trimet la matca *'n ţară, 
Să'mi. dea bani de cheltuială, 

„Şi haine. de primenelă. 

„FOAIE VERDE ŞI-O CICOARA 

Culesă de Chr. N. Ţapu de la lăutarul Gheorghe Zamfir din București: 

Fote verde şi-o cicâră, 5 Câte p6me-s într'o vie, 
Ca dragostea a doua-6ră, >» Nici una nu! mar. dulcie 
Nu e pomă mai amară. . Ca dragostea cea d'intâie. 

_ Maghiran de lângă vie, 

“FRUNDA VERDE FOAIE LATA 

CulEsa de Chr. N. Țapu de la l4utarul Gheorghe Zamfir, din București. 

Frundă verde făte lată, 5 Fostu-am mândra mândrelor, 
Dorul mândret mă săgctă ; Şi frumâsa frumoselor ; 
Bate ventul cald şi rece, Fostu-am flore fost-am dragă, 

-Doru-i mare şi nu-mi trece. - „La feclori mândruţă dragă.
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FOAIE VERDE ABANOS 

4 

- Audita de Chr. N. Tapu de la lzutarul Gheorghe Zamfir, din Bucureşti. 

Fote verde abanos, | 5 In lume făr'de ponos ; 
A cătărei om n'am fost, Am Iubit prea defăimat, 
Şi n'am Yubit lucuu prost. . Totă lumea m'a aflat. 
Am iubit ce-va frumos, 

FRUNDA VERDE DE ALUN 
  

Culesă de Chr. N. Ţapu, din Bucureşti, 

- Frunqă verde de alun, | 5: Ca mândra la sărntat ; 
Face-te-ai, grâule, bun, Şi să sta! la îmblătit, 
Cum: merge mândra pe drum ; Cum stă mândra la iubit, 
Şi să stal la secerat, 

DICI TU, MANDRA, DICI TU BA. 

Culesă de Chr. N. Țapu, de la Ion Vacariul, din Ocna-Sibiilor—Transilvania. 

— Dici tu, mândră, dici tu ba, 
Că ei te-am ultat când-va? 
— Ba ei, badeo, nu pot dice, 
Că guriţa ţi-a fost dulce. .- 

5 Tu-mi dădeai guriţa tâtă, | 
Când eşium sera la portă | -
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-“PRUNDA VERDE NUCUȘOARA 

741 

Culesa de Chr. N. Țapu, de la lautarii din Crucea-de-Piatra, din Bucureşti. 

i 

Frundă verde nucuşoră, 
Drăguţa de astă-vară, 
Se r6gă s'o Yubesc iară ; 
Dar ei, dei, n'am nebunit, 

5 Să Yubesc ce-am părăsit. 

FRUNDA VERDE ȘUN TACIUNE 
  

_Culesă de Chr. N, Țapu, de la lautarii din Crucea-de-Piatră, din Bucureşti. 

Frundă verde şun tăciune, 

Nu fac nici o stricăciune, 

Numai dragoste pe lume ; 

E o fac, altul mi-o la; 

5 Arsă imi-e inima. 

35
 

o.
 

„Bate, Domne, pe duşmani, 
Cu pietre, cu bolovani ;: 
Bate, Dâmne pe vecini, 
Cu pletre cu mărăcini! 

_“FRUNDA VERDE, FOAE LATA 

  

> 

Culesă de Chr. N. Ţapu de la I6n Miihai, din Bucureşti. 

Frunqă verde fole lată, 

Pen” eram la mamă fată, 

Mâncam fasolea nefiartă 

Şi eram mal desmierdată. 

5 Frunqă verde de susaii, 

Şi dacă mă măritai, ” 

Mănânc pâine cu legume 

Şi umblu jalnică în lume!
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FOAIE VERDE MATOSTAT 

Culesa de Chr. N. Țapu de la I6n. Mihai, din București. 

Fete verde matostat, .. . . De la frunduţa de fragă, 
Când de acasă am plecat, De la mândra mea cea dragă, . : 
Diua bună mi-am luat, De la tulpina bradului; 
De la fir de iarbă creţă, De la mândra voinicului. 

5 De la cin! strângeam în braţe, 

- FRUNDULIŢA GRAU MARUNT 

  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la lăutarii din Crucea de Pictră, din Bucureşti. 
Sa se confrunte varianta de mai sus Doine—dragoste — «De amurezat ce sînta: 

Frunduliţă grâii mărunt, De-oftat ce-am oftat, 
De amorezat ce sînt - Rei m'am ofticat. 
Nu ma! ved ierba pe pămint,. - Să dea Domnul bâla ?n tine, Nici luna pe cer mergând, Cai secat inima ?n mine,. 

5 Nici stelele strălucind. 

  

CANTEC DE LEGAN 
— 

“Cules de Chr. N. Ţapu din Roșiorit-de-Vede— Teleorman. ' 

„Nani, nani,. 1 10 De mi-l adormi, Puiu mamii, Și tu crap, 
Haide peşte, De-l ta de cap; | De mi-l creşte , o | „ŞI-L aruncă într'un vălcel, 5 Şi tu rață, | Să dârmă ca un purcel. De-l resfaţă 
Şi tu ştiucă, 
De mi-l culcă 
Şi tu somn, 

(Şi dacă este fată se dice.:) 
15 Şi-o aruncă într'o vâlcea, 

Să dormă ca o purcea.
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FOAE VERDE TREI PARLOAGE 

Culcsa de Chr. N. Țapu de Ia l4utarii de la Crucea-de-Pictra din București. . 

F6le verde trei pârloage, . Să dea Domnul bla în tine. 
Nu ştiii luna pe cer merge, Şi la uşa cul te ţine. 
Ori puica la apă trece? 10 De.nu teii lubi-cu mine 
Las' să trecă, calea-şi facă, _- - Numa o lună de dile, 

5 Din doi unul să-şi alcgă; Pân'o mişca pulu 'n tine; 
Să-şi alegă dintr'o mie, — Şi să mişte şi să nască, 
Numai să-mi semene mie. | Să-l daii la doică să-l crescă, 

+ 

- BRUNDA VERDE MATOSTAT 
  

Culesă de Chr. N. Țapu, de la Iautarii din Crucea-de-Pieţra din București. 

Frundă verde matostat, - Şi te fa la scârmănat. 

De când te-al măritat, Tu-l pui mălaiii pe masă, 

Te-ai dus după un câine de __ Elte Ya de păr prin casă; 

[bărbat. Tu-i pul pâinea de tot, 

EL vine seara din sat, 10 El te ia din cot în cot. 

5 Vine ca un blestemat, 

FRUNDA VERDE ŞO ALUNA 

„Culesa de. Chr, N. Țapu de la Elena Potlogenu, din Corbii: mari—Vlaşea.' 

alună, Rândunelele vin Yară, 

„ Frunda, verce poa Dar drăguţu nu ma! vine, 

Frundă verde plop înalt, Dâră şi-a uitat de mine. 

Ma lăsat şi-a plecat. Trandafirul înfloreşte, | 

5 Frunqă verde Yarbă rară, 10 Dragul miei nu mai soseşte.
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FOAIE VERDE MATOSTAT 

- Culesa de Chr. N. Ţapu de Ia Elena Potlogenu, din Corbii-Marr—Vlaşca. 

F6te verde matostat, - . Să nu remâle carne pe ei, 
Nu mai pot de oftât! „Nici câtun fir mititel. 
Trupul teii cel cilibiă, . . - Puţintica ce a rămas, 
Mânca-l-ar argintul viă ; IO Şi aceia-"Y friptă şi s'a ars! 

5 Trupul t&ă cel frumos, . ___ Să te apuci so cântăreşti. 
Să-l mănânce pân' la os, . Nici o litră nu găseşti, 

= 

_FRUNDA VERDE TREI FOI LATE. . 

Culesa de Chr. N. Țapu de la Elena Potlogeanu, din Corbi-Mari—Vlaşca. 

Frundă verde trei fot late, 
Răi te visa! astă-nâpte, 
Că brobâda ta cea nouă, 
Ţi se rupse drept în două, 

- 5 Ei nu ştiii ce pâte fi, 

P6te nu: ne-am mai lubi.— 
De ne-om despărţi într'o Joi, 
Ne-om mai 'ntâlni amândol; 
De ne-om despărţi 'ntr'o seră, - 

IO Ne-om Iubi până la vară. 
N 

"TREC DILELE 

„Culesă de Chr. N. Țapu de la Elena Potlogeanu, din Corbi-Mari—Vlaşca. 
.. * 

Trec dilele. : 
Trec. nopţile, 
Trec şi tinereţele, a Ma 
„Şi vin şi bătrâneţele,  . | o 

5 ME urăsc nevestele! 

-
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FRUNDA VERDE SIMINIC 

Culesa de Chr. N. TȚapu de la lăutarii din Crucea-de Pictră din București... 

Frunqă verde siminic, “5: Credinţa. nu ţi-ai ţinut, 

Cată-ţi, mîndro, alt voinic, Că ce am avut mândro odată 

Că cu mine n'a! nimic, Sa isprăvit, drăguță fată, 

Că cu mine ce-ai avut,: - De când eşti tu măritată!- 

MANDRUŢO DE ATATA VREME 

Culesa de Chr. N. Țapu de la Elena Potlogeanu, din Corbii-Mari—Vlaşca. 

Mândruţo de atâta vreme, : 5 De aşi: avea eii .vrun folos, 

“E nu ştiu vorbele tele; . Naşi umbla tot mânios ; . 

Ori sînt bune, ori sînt rele, Un folos d'aşi avea, 

N'am nici un folos de ele. | Nu m'aşi tot mânia ! 

 JELUJ-MAŞI JELUI - 

Culesă de Chr. N. Tapu, din com. Gorbit- Mart—Vlașca. 

zaț ielui. De părinţi m'am depărtat. 

jena i cul; | Frundă verde lemn topit, 

| Jelui-m'aşi munţilor, 10 La asta nu m'am gândit, | 

De dorul părinţilor ; Că dacă mă voii mări, 

le-i D&mne, cui e jale; Tot printre străini voiă fi, 

„5 Ja RR Pe maica voiii părăsi, 
cuţi le, . ._. . 

Ic măi e Ginat, Şi străini "1 voiă Iubi
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ARDE FOCUL CE VA ARDE 
  = 

| Culesa de Chr. N, Țapu de la Elena Potlogeanu, din Corbir-Mari—Vlaşca. - 

Arde focul ce va arde, 
Ardă gardul cu proptele 
Şi tinereţele mele, 
Că n'avui parte de ele; 

5 Tinerețe ce-am avut, 
Domne cum le-am petrecut! 

FOAIE VERDE DE SULCINE 

"Culesă de Chr. N. 'Țapu, din comuna Glavacioc —Vlaşca. 

F6te verde de sulcine, 
Dă, Dâmne, la lume bine 
Şi nu ulta nici de mine; 
Dâmne la lume l-ai dat: 

5 Şi de mine ţi-aY uttat. Se 
Fole verde foi de vie, 
Mulţumescu-ţi D&mne ție, 
Când şi când dă-mi şi miel. 

7 

COPILIȚA UNDE TE DUCI? , 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la lautarit din Crucea-de-Pi&tră—București, 

„—'Copiliţă unde. te duct? 
— La grădina cu dor nuci, 
Să daii apă la doi junci 
Şi gură la dor voinici, 

5 La dot junci moldqveneşti, 
La voinici munteneşti,
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FOAIE, FOAIE ȘI O LELIE 

Cules de Chr. N. Țapu, din comuna Oancea—Covurluii. 

Fole, fie şi o lelie, . Marie ţi-i dai pe toţi. 
D'aoleo, dragă Marie, .. , De oi câştiga plug cu boi, 
Hai cu netca ?n haiducie : :o Să împărțim amândoi. 
-Ce oi câştiga să-ţi dau ţie. De oi câştiga de-un argint, 

De oi câştiga şepte lei, Marie să 'l. put ia gât, 

Marie, să fie al tei. | Să ştii că mi te-am Yubit! 
De oi câştiga şepte zloți, e E 

FOAIE VERDE LEUŞTEAN 
: 

Culesa de Chr. N. 'Țapu, din comuniu Oancea—Covurlui, 

- Fâie verde leuşten, -Leuştenu fu uscat, 

Hai, bade, pe deal, pe deal, Rupse murgu şi a scăpat, 

„Să găsim Yerbă de cal. ro Tot cu pulca lam cătat. 

Şi calul să”! priponim Lam cătat pân' Pam găsit, 

Şamândoi să ne iubim; „Tot cu pulca m'am iubit, 

Şi calul să'l priponim | De drag că mi lam găsit! 

Deo tufă de. leuşten. 

  

FOAIE VERDE D'ALION 

— 
ÎS 

Culesa de Chr. N. Țapu, din Glavacioc—Vlaşca. 

— Nu e lon, nu e nimic. 
Ca plecat după iubit. 
— Fi-Y-ar Yubitu de cap, 

10 Că nu s'a mal săturat; 
De când mi-a tot umblat 

- Şi nu s'a mal săturat! 

- Fâfe verde d'alion, 

La livadea lui.lon, 

Tâte păsările dorm, 

Numai una n'are somn 

' Şi sare din pom în pom, 

“Tot strigând pe nume lon, 

————————
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FOAIE VERDE PELINIȚA - 

„Culesa de Chr. N. Ţapu, din Gratia— Vlașca. 

— Fole verde peliniță, - „...-5.Că mi-e Iancu mie de ţită, 
leşi, mândruţo, la portiţă, — Fi-ţar lancu afurisit. 
De dă neichii o guriţă. „Tot cu lancu m'a! minţit! — Nu pot, neică, netculiţă, 

„FOAIE VERDE DE SPORIŞ 

Cultsa de Chr. N. Țapu, din Spâniştea— Vlașca, 

— F6ile verde de sporiş, 
“Mândră, tu mE omorişt, 
_Cu suiş, cu scoboriş, 
Cu iubitu teii furiş | 

  

FOAIE VERDE TREI SMICELE 
  

„Culesa de Chr. N. Țapu, din comuna Corbii-Mari — Vaca. 

—F6ie verde trei smicele, 5 Să le ter, Mărio, nene, . D'aoleo, Mărio nene, Să le put între sprîncene, În colțul grădinei tele, ,. Să mi le dat, când le-ot cere. răsărit micşunele, ia i „-
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_: „ FOAIE VERDE BOB NAUT 

Culesa de Chr. N. Ţapu, din Celeri— Romanați. | 

A se confrunta varianta de mai sus în doine—Urît—ePulca nelchi de demult», 

.— Fole verde bob năut, 
Bălăidră de demult, 

„. Nu gândi că te-am urit. 
Te-am urit două-trei dile, 

5 Şi mi-e gândul tot la tine. 

VAI SARAC DE CEL STREIN 

Culesa de Chr, N. Ţapu, din comuna Vidra— Romanați. 

» Vai, sărac de cel străin, „  Fă-mE Domne porumbel, 
| Plânge *n lacrimi şi 'n suspin ; Să pot zbura la el, 
Sărmană str&inătate, 10 Că inima 'n mine plânge, 
Mult mi-ai fost soră şi frate Tot cu lacrimi de sânge, 

5 Şi mi-i fi până la morte. , C'a remas singurea 
De ar fi Dunărea de lapte, . Şi-i friptă, val de ea | 
Răi. e străin şi departe. 

FOAIE VERDE TREI SMICELE 

7 . 

Culesă de Chr. N. Țapu, din comuna Vidra—Romanaţi. 

— Fotie verde trei smicele, . „. Am muncit şi-am secerat 
- Despăgubeşte-mă, lele, - Şi cu sapa am săpat 

De părăluţele mele, - Și cu cosa e Co | 
Că sînt bune nu sînt rele, Vara fân verde înflorit] . - 

5 Ca muncit neica pe ele.
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VERDE FOAIE TREI SPANACE 

Culesa de Chr. N. Țapu, din com. Corabia—Romanaţi. 

Verde fie trei spanace, 
Mai fă, mândro, cum a! face, 
De mai treci dealu dincâce. 
Jum&tate să vii tu, 

5 Jumătate să vii ei, 
» Caşa a lăsat Dumnedeii ! 

- 

LELIŢO DE PE PLAI 

Culesă de Chr. N, Tapu, din Corabia Romanați. 

Leliţa de pe plai, 5 Dis-a mama către mine, Spune, gura cui o dar? ” "Să nu dai gura la nime. Dă mi-o mie ?n datorie, Dară dracul pote face, Până la Sînta Mărie. - . Să nu dai la cine 'mi place! 
z 

  

Lă 

MARIOARA DE LA PLAI 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. Țapu, din Caracal—Romanaţi. 

— Măridră de la plai, 
Spune'mi, gura cui o dar? 

FI _- Dă mi-o mie, 
Cu chirie, - . | 

5 Pânt la Sfinta Mărie, 
Pen” s'o coce b6ba 'n vie.
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VERDE, VERDE FOI LIPANU 

Cul&sa de Chr. N. Tapu, din Corabia—Romanaţi. 

Sa se confrunte varianta de mal sus Doine—Dragoste—<Mi s'a despotcovit calul». 

Verde, verde, foi lipanu, 5 Nici a potcovarului, 
Mi s'a despotcovit calu, Ci e vina mândrei mele, 
Tot trecând la I6na dealu, C'a pus casa 'ntre vălcele | 
Nu e vina calului, 

AOLEO! CE VALE ADANCA 

- Culesă de Chr. N. Tapu,. din Corobia—Romanaţi. 

Sa se confrunte varianta de mai sus—Doine—Dragoste—cŞapte vai şi-o vale 
adâncă». - 

Aoleo! ce vale adâncă, 
Pe ici lupii m& mănâncă. 
Stai, lupe, nu mE mânca, 

__ Pân' o răsări luna, 

- 5 Sămi daii mâna cu mândra, 

Şi-atunci, lupe, m'ăt mânca. A 

  

SUS E LUNA, JOS E NORUL 

  

“Culesa de Chr. N. Țapu de la 16n Vacariu, din Ocna Libiilor— Transilvania. 

:0s e norul, ! | Trimete-mi un rând de carte. 

Da una dica cu dorul, Şi mi-o scrie Miercurea, 

N ai ios şi luna-Y sus, Tocmai cum ţi-l inima ; 

Badiţă Jeparte- dus Şi mi-o scrie Vinerea, 
9 

. 
3 . . 

5 Sărac bade, de departe . „10 So citesc Dumineca.
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VERDE FOAIE MER MUSTOS 

Culesa de Chr. N. Țapu, din Slobozia—Vlaşca. 

"Verde f6le m&r mustos, 
ă De la Slobodia "n jos 

Numai. sălcii şi rogoz. 
-Sălciile mi's de umbrit, 

__5 Rogozul de tăvălif, | 
o Că sint cu mândra 'nvrăjbit ! 

„FOAIE VERDE SIMINIC. 

Culesa de Chr. N. “Țapu, din Corabia—Romanaţi, - 

F6ie verde siminic, 
D6mne, de ce n'am murit 
Când eram copil mai mic. 
Dar acum la ce să mor, : 

5 Când îmi dai fetele flori 
Şi nevestele ochişori ! . 

“DE AŞI AVEA NUMAI UN DOR. 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu, din Celeiii— Romanați. | 

7 De aşi avea numai un dor, 
' “Aş trăi mal pe uşor; - 
__Dar am două doruri grele, | 
*.Şi nu pot trăi de ele |-
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LA LUNCA MANDRA LA LUNCA 

  

Culesa de Chr. N. Ţapu, din Celeiii—Romanaţi, 

La luncă mândră la luncă - 5 De curcă şi , | € | Şi cei de rață 
Să'ţi tai r&schitor de furcă; Să staii cu mândruţa se braţe 
Să culegem de o urdică, . Şi s'o sărut cu dulceţă. 
Să creştem puii de curcă, a „. 

+ DE TREI DILE BEAU LA VIN 

Culesa de Chr. N. Ţapu, din Corabia—Romanaţi. 

De trei dile bei la vin, - 5 Băuf prețu de tref cai, 
Şi mândrele numa! ştii. De vin nu mă sătural; | 
B&ui adi, bul mâine, B&ui preţul murgului, 

B&uy. patru-deci de dile, - . Aflat gustul vinului ! 

"GELUI CE-A LASAT OFTATU 

  

, Cultsa de Chr. N. Țapu, din Roșiorit-de-Vede— Teleorman. 

Par'că ei Pam blestemat ; 
De oftat ce-am oftat eii 
Pieptul mt dore grei, 

1o De oftat ce-am ofiat tare, 
Furca pYeptului mă dâre. 

Celui ce-a lăsat oftatul, 
lartă-i Dâmne păcatul. 
Că omul dacă ofteza, 

„Par'că se mai uşureză. 
5 Dâmne cu al mei oftat 

Şi s6rele s'a 'ntunecat, 
! 

43
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FOAIE VERDE DE BUJOR 

Culesa de Chr. N. Ţapu, din Comuna Albesci— Teleorman. , 

_F6le verde de bujor, De vară, de primăvară. 

Bate murgul din picior „Să "mi-o pun pe murzul iară, 

Să mă deştepte din somn, Să plec la mândra la ţară, 

Să scot ştua din cămară, | 10 Să-mi dea bani. de cheltuială, 

5 So pun pe prispă afară, Şi rufe de primenelă. 

So. mai bată vînt de vară,— | 

“ BUSUIOACE 
  

Ciulesa de Chr. N, Țapu din.Gomuna Putineiii— Teleorman. 

_-Busui6ce, 
"Nu te-ai. câce. 

Şi sămânță nai hal, face ; ; 
„ Că din sămânţiora ta, o 

5 Sa năstimit- dragostea. RE - 

FOAIE VERDE NUCA SEACA 

Culesa de Chr. N.: Țapu, din Comuna Beiu—Teleorman.. 

Fole verde nucă secă, . Gâtul şi mărgelele, 
Nu caut că eşti săracă, a Calea fac dragostele. 
“Că nu-mi trebue boi nici vacă, - De n'or fi ochii'şi sprâncenele . 
Numai ochii tăi să'mi placă, - . N'ar mai fi păcate grele! 

5 Ochii şi sprâncenile,



u
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FRUNDA VERDE SACAREA 

Culesa de' Chr, N. Țapu, din comuna Alexandria— Teleorman. 

Frundă verde săcărea, | „Pe trei puişori de cuc, 
Poruncit-a mândra mea. Că n'am vreme să mă duc. 

Pe trei pui de turturea, Să Yublască ce găseşte, 

Să mă duc: sera la ea... "La mine n'albă nădejde. 
Inapoi i-am poruncit, 

„FOAIE VERDE LIN PELIN 

  

Culesa de Chr. N. Țapu, din Alexandria--Teleorman. 

Feie verde lin pelin, Şi tulpina'mi plânge, 

Vai de voinicel străin, — Taci tulpină taci, 

Ca un măr dulce din drum. . Că tot tu le fai. , 

Oti-care pe drum îmi trece,  . 10 Tu nu strici nimic, 

Pe el îl sburătoreşte, - Ci, cine te-a sădit 

Ramurile'mi frânge. | - Şi nu te-a 'ngrădit! ” 

FOAIE VERDE ŞI-O LALEA 

Culesa de Chr. N. Țapu din cumuna Ploşca— Teleorman. 

Fotie verde şi o lalea, „5 Şi de Luni dimineţa, 
Cu cămaşa subțirea, 
Se vede ţiţa prin ea, ' 

Muşcare-ar nelca din ea! 
Trece mândra pe şosca, 

Supărată X vai de ea! 

De -Duminecă sera,



VERDE FOAIE COLELIE 
  

Culesă de Chr. N. 'Tapu din Costeşti—Vâlcea. - 

Verde f6le colelie, . 10 Remâi “taică sănătos, 

„ME scrisel volintirie. - Dacă mai fost bucuros, 

Taica, maica nu me ştie, - - „Să al copil de folos. 

Numai dalba suriră, | Busuioc verde pe masă, 

5 Că'mi dă bani de cheltuială Remâi maică sănătosă, 

Şi rufe de primenslă „15 Dacă n'al fost bucurosă, 
Şi mă ia la cercetare: Ca să-ți vedi o noră 'n casă; 

„— Unde.te duci tu, frățidre? : “Şi al remas cu fetele, 
— Busuioc verde stihlos, Ca să-ţi vedi păcatele. 

_ - N 

FRUNDA VERDE DE TREI FOI 

Culesă de Chr. N. Țapu din Novast—Gorj. . 

— Frundă verde de. trei fot, -. 5 — Gunotul să "| măturăm, 
Ungurenca de la oi, -- „Busuioc să semănăm, 
Multă stâna lângă noi. | „Şi amândoi să ne culcăm ! 

„_— Nu pot că este gunoi. 

FOAIE VERDE LOBODA, 

Culesa de Chr. N. Tapu de la lăutarii din București, 

__ F6le -verde lobodă, a „E eram cu pulca ?n vie. 
„Gura lumii slobodă, | „Şi mâncam la razachie,— 

Lasă lumea să vorbescă, IO Razachie de cea turcescă. 
“Numai putca să'mi trăiască. : "Dumnezetă să te păzescă, 

5 Când toca la Radu- -Vodă, De dragoste femelască ; 
Et eram-cu puica ?n vorbă ; Te uscă, te face Yască! 
Când toca la leturghie,
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UN
, 

HAI, ANICO LA CIŞMELE 

  

Culesă de Chr. N. Țapu de la Dumitru Frângu lăutar, din București. 

Hai, Anico la. cişmele, | 5 Să-ţi arăt un pol frumos, 

La cişmele, loc frumos, . Şi frumos şi ferecat, 

Unde-i umbră şi rogoz, . Şi pe dungă şi pe lat. 

Să şedem fetico jos; 

DE CE TEA-I CALUGARIT? 
s 

Culesă de Chr. N. Țapu de la lăutarul Dumitru Frângu din Bucureşti. 

— De ce te-ai călugărit? 

Fire-ar fost afurisit. 
Cine te-a călugărit, | 
Altă ?n lume n'a găsit ? 

  

: 

FRUNDA VERDE MUȘAȚEL 
— 

Culesa de Chr. N. Țapu de la Ion Vaâcaru, din Ocna Sibiilor— Transilvania. 

- Frundă verde muşăţel, La badea trimete-o-aşi. ” i 

- Mi-a trimes badea inel, 10 Ca să vadă, 

Să'mi astămpăr dorul cu el. . Și să creadă, | 

Să "mi trimetă şi dece, Că slova cum î de ncgră, 

5 De dorul lui tot nu'mi trece. Aşa mi-i inima 'ntregă ; 

Eă ?n pădure duce-m'aşi, „Si slova cum Y de scrisă, 

- Frundă verde rupă-mi-aşi; 15 Aşa 'mi-e inima 'nchisă. 

“ Slove negre  scriere-aşi,
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"PUSEI LACAT. LA GRADINA 
  

_ Gulesa de Chr, N. Țapu de la Dumitru Frângu lautar, din Bucureşti. 

Pusei lacăt la grădină, — De ce? M'am copt prea din 

Şi plecat ?n țară streină. - (vreme. 

Cătai plasa penă ?n di ME dusei la busuioc, 

Şi milă nu mal găsii 10 Il găsil -plăngend cu foc, 

5 Şi 'ndărat la loc venii., Că n'a mai avut noroc; 

Me dusei la leuşten : - M& dusei la romaniţă, 

— Ce ai negrit tu leuştene? . Şi o găsil călugăriţă! 

FIRE-AIL MAICA BLESTEMATA 

Culcsa de Chr. N. Țapu”de la Dumitru Frângu lăutar, din Bucureşti. 

Fire-al maică blestemată, 
De ce: nu m'al făcut fată, 
Să stai cu tine pe vatră. 
Că mai făcut un fecior, 
De dati ţărilor ocol! 

CINE MA DAT DORULUI 
N 

Culesa de Chr. N. 'Țapu din comuna Pittra— Teleorman. 

Cine m'a dat dorului, 
Aibă casa cucului, 
Şi odihna vântului, 
Şi masa vulturului. 

5 Dorule par'că ştii, 
„De tot la mine vii; 

Dorule pare că vedi, ? . 
„ De tu tot la mine şedi, 

Du-te, du-te dorule, 
10 Plecă neastâmpăratule. 

Nu căuta că-i vremea rea. 
„Că-i mal rea inima mea!
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OFTEZA, PUICA OETEZA | 
  

Culesă de Chr. N. Țapu de la lăutarul Dumitru Frângu din Bucureşti, 

o _Ofteză, puică, ofteză, 

1 S'audă nelca să credă, 

Că "mi-ai fost: amoreză. 

Ofteză şi pentru mine, 

5 Cam trăit amândoi bine, 

i-o. face şi eii vr'un bine. ' 

7 

- MAI, PETRICA PETRIŞOR 

  

„_ Culesa de Chr. N. Ţapu de la lautarul Dumitru Frângu, din București, 

_— Măi Petrică, Petrişor, 

Sărută binişor | 

Să nu'mi faci vre un semnişor; 

Că maica-l muiere rea -, 

Şi cu foc te-o blestema ! 

7 

- 

  

n FRUNDULIȚA TREI SMICELE 

— 
. 

Cules de Chr..N. Țapu din Corabia—Romanaţi. 

i să fac la. bucheţele, 

Să le dai la mândra mea 

Şi să mă lubesc cu ea! 
Frunduliță trei. smicele, 

latrun luncă tai nuiele. 

Bată-le, Domne, nuiele, 

“ Mai bine iai viorele
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_- VERDE,-VERDE NAUTU : 
. ă , 8 7 

  

Cules de Chr, N. Ţapu din Corabia— Romanați, 

Verde, verde năutu, - 
lartă-i. Domne păcatu 

„Cui a lăsat oftatu, 
Ia | Că omu dacă ofteză | 

5 Atunci se mai uşureză |: 

! 

FRUNDULIȚA SIMINIC 
  

Culesa de Chr. N. Țapu, din comuna Celeiii—Romanaţi. 

Frunduliță siminic, 
Trece mândra pe colnic, - 

- Răsucind la borangic, 
Fără fus, fără nimic. , 

5 De trei dile 'mi răsuceşte 
Şi pe fus nu mat sporeşte | 

- STRIGA MORTEA LA FEREASTRA 
  

Culesa de Chr. N. Țapu, din comuna Pictra-—Teleorman. 

. Strigă mortea la fereastă : - “Mai lungeşte'mi dilele. — Spoveditu-te-al nevastă? | — Nwmi trebue calul tăă. — Ba, ei nu m'am spovedit, .: Că m'a: trimis Dumnedeiă 
Că de morte n'am ştiut. Să'ţi iai 'suflețelul tăă ! 

5 Na calul şi armele, 
; 

7



. 
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TRECI DORULE DUNAREA 

"Culesa de Chr, N.. Tapu, din comuna Oancea—Covurluiii. 

Treci dorule Dunărea 
Şi nu-mi rupe inima; 
“Treci dorule Prutul, , 
Nu-mi rupe sufletul. 

5 Frunqă verde jarbă mică, 
Dorul mândrel r&ii mă strică ; 
Frundă verde iarba creşte, 
Dorul mândrei mă topeşte ! 

. 3 

NEVESTICA “TINERICA 

Culesă de Chr. N. Țapu din comuna Vidra—Romanaţi.. 

-— Nevestică tinerică, 

„* Şedi la masă de mănâncă. 

— Nu mănânc mâncare-aşi foc, 

Dacă n'am avut noroc, 

"5 Să fiii-cu neica pe-un loc ! 

FOAIE VERDE. LEMN DE SUS 

— 

Culesa de Chr. N. Ţapu din comuna Oancea—Covurluiă. 

- Role verde lemn de sus; 

Pe câte ochii mi-aii spus, 

Pe tâte mi le-am răpus. . 

Verde f6ie mărăcine, 

5 Am pus ochii şi pe tine,  . 

A 

De mi-a! scăpa să fiii câine, 

Să fiii cârne în patru brânci, 

De nu te-oi face să'mi plângi, 

Sm! plângi urmuliţele mele 

- o Cu lacrimi amare de jele.
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CIN' E STREINA CA MINE?: 

Culesă de Chr. N. Țapu din Caracal-—Romanaţi. 

— Cin” e străină ca mine! "Şi umblă din deal în vale 
— Numai mierla din pădure. Să crească puii mai tare. 

— Nici mierla nu-i singurea, 10 Unul sbâră şi se duce, 5 
Că ma! are un frățior, . - Mierla rămâne şi plânge, 

5 Pe negru privighetor. Unii sbâră într'o grădină, 
-“ Mierla” ou€, scâte pui Mierla rămâne tot străină | 

Şi face vecini destul 

DORULE FII BLESTEMAT 

Culesa de Chr, N, Ţapu, din Caracal -Romanaţi. | 

Dorule. fii bleștemat, 
„Că pe mine m'al mâncat, 

M'ai mâncat şi m'ai fript, 
Nu mai pot de trăit. 

_5/De cine dorul se leagă, 
Să nu-i pară lucrul et 

Pe cine dorul îl munceşte, . 
Răii pe lume mai trăieşte ! 
Fugi iute de la mine, 

10 Că mai sint Gment pe lume ; 
Fugi iute de.pe prag, 

„Că un cuţit în tine 'mi bag! 

î 

"FOAIE VERDE TREI SPANACE 

  

Culesa de Chr. N. Ţapu, din Caracal—Romanaţi: 

Folie verde trei spanace, 
De-ar fi nOptea trei conace, 
M'aşi duce şi m'aşi întârce'; RI 
Dar mi-e noptea de un conac 

5 Şi m& prinde diua 'n sat, A 
_N'am, mânăruţo, ce să ţi “fac!



DOINE | 
- "763 

PE DEAL PE LA CORNAŢEL 

  

Cutesa de Chr. N. Țapu,; din Slatina—0lt. 

Pe deal pe la Cornățel 

Merge dorul: mărunţel, 

Cu dragostea după e]. 

__ Ah! ce minte am avut, 

5 l-am dat dragostea: "mprumut 

Şi acu cu. ochii mă uit! 

TRECUL PERAUL DE JUMETATE 

  

Culesă de Chr. N. Țapu, din Celeiii— Romanați. 

— 'Trecul păriul de jumătate ; 

- Dorul mă luă de spate. 

__ Hai îndărăt mă! fârtate, 

C'om vinde şi ce-om avea Î 

5 Şi-om plăti şi dajdia |: 

A —— 

VERDE FOAIE SIMINIC 

Culesă de Chr. N, TȚapu, din Corabia—Romanaţi. 

__ Verde fâre siminie, 

Und te duci tu Dumitrie ? 

_— Peste .văi la ibovnică, . 

'am lăsato singurică, 

Singură co fată mică.
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FOAIE VERDE FOI DE NUCA 
  

„ Culesă de Chr. N. Tapu, din Caracal—Romanaţi. 

— F6le verde foi de nucă, 
Cine 'mi hăuleşte 'n luncă ? 
— Selişâra fără furcă, 
Di dracului să se ducă, 

5 Că mă lasă fără muncă” 
Şi fără parale 'n pungă | 

FRUNDA VERDE IASOMIE 

Culesă de Chr. N, Ţapu, din Caracal —Romanaţi. 

Frundă verde iasomie, 
Bine dis- -a frunda de vie 
Că dragostea nu-i moşie, 
Numai trudă şi urgie ; 

5 Bine dis'a frunda de alun, 
_Că nici dorul nu-i bun. 
Dorul unde se pune, 
Nu face lucruri bune | 

NU TE UITA CA 'S BETRAN 

Culesă de „Chr, N, Tapu,- din Caracal Romonaţt 

Nu te uita c%'s bătrân, 
Că's cu eragostile n sîn ; 
Nu te uita că's bărbos, 
Că m'oi rade pân” la 085 

5 M'oi face băiat frumos. 
Nu te uita că's băbar,. 
Că Yubesc tot fete mari ! !
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CAND ERAM LA MAMA FATA 

Culesă de Chr, N. Țapu, din Caracal— Romanați. - 

Când eram la mama fată, Mila de la bărbat, 

Ştiam fA6rea cum se portă, -- Ca parul de lemn uscat, 

Dar de când m'am măritat, „Unde put florile, 

Pe sub pat o am aruncat. IO Curg mereu bolele, 

*-5 Mila de la străini, Unde pui acele, 

Ca gardul de mărăcini ; __ Curg mereii palmele ! 

VERDE FOAIE AVRAMEASA 

- Culesa de Chr. N, TȚapu, din Celeii— Romanați. 

Verde f6ie avrămeasă, 

Usucăte tufă deasă, 

Să me uit la neica 'n casă; 

Să văd neica cemi lucreză, 

5 Ori lacrimi pe masă varsă . 

PRUNDA VERDE DE MOHOR 

Culesă de Chr. N. Țapu, din Caracal—Romanaţi“ 

5 Nici secere să te taiă, 

Că nu mai pot de tine, 

Arde- inima 'n mine! 
Frunză verde de mohor, 

Ardă-te focul de dor, 

Nam topor să te omor. 

Frundă. verde şun scai,
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CINE IUBEȘTE ȘI LASA 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu, din Corabia Romanați. 

Cine tubeşte şi lasă, | ” 3 Ca să vadă că'i pedepsă. 
Dă-i Dâmne pedeapsă 'n casă, - Cine 'n lume nu Yubeşte, 
Pe copil şi pe nevastă, “ME mir la ce mai trăfeşte ! 
-Când şede cu el la masă, - : 

LA GRADINA OCOLITA 

Cul&sa de Chr. N. Țapu de la d-şâra Elisabeta Racelescu, din Corabia—Romanaţi. 

La grădina ocolită, — Taci fată nu mai plânge, 
Este Yarba tăvălită, | Care taca patru bot | 
De-o fată şi de-un băiat. - Şi din patru vinde.doi, 
Băiatul plecă ridând, . * Numai să fim amândul ! 

5 Fata r&mase plângând, - 

„Bine mai trăiam flăcăă. 

5 Dar acum m'am însurat, 

FRUNDA VERDE Ş'UN DUDAU 

Culesa de Chr. N. Țapu, din Caracal—Romanaţi. 

Frunqă verde ş'un dudăii, Grija casei cam luat. 
Busuloc verde pe masă, 

Incălicam calul mei: Remâi maică sănătâsă, 
Şi plecam unde vream ei, Dacă n'ai fost bucurâsă, 

„Ca să fi cu fecior la masă. !
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LINO, LINO 
— 

Culesă de Chr. N. Ţapu de la d-șâra Elisabeta Racelescu, din Corabia—Romanaţi. 

Lino, Lino,. A 3 Bolbotina macului, 

Bolbotino. 
Să %-o dăm bărbatului, 

Mat haideţi pe la grădină, „Să se ducă dracului | 

Să smulgem o 'bolbotină, — 

A — 

__ VERDE FOAIE MARACINE 

Culesa de Chr. N. Țapu de la d-şsra Elisabeta Răcelescu, Corabia—Romanaţi. 

Verde f6te mărăcine, 

Trec pe drum me uit la tine, 

N'am celți face vai de mine, 

“ Că nevasta lângă tine ! 

FRUNDA VERDE LEMN ȚOPIT 

Cultsa de Chr. N, Țapu, din Caracăl—Romanaţi. 

| Frundă verde lemn topit». Dar şi asta-l o minciună. 

Audit-am audit, a Ca şi iarna o căpşună : 

Astă vară la plivit, . ” Ft apă din târg am băut 

Că?n târg îl apa rece, Şi de dor nu mi-a trecut. 

5 Cine-o bea de dor îj trece. 
| 

!
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VERDE, VERDE GRAU MARUNT . 

. Culesă de Chr. N. Ţapu, de la d-ş6ra Elisabeta Racelescu, Corabia—Romanaţi. 

Verde, verde grâi mărunt, 5 Nici stelele licărind, 
De. îndrăgostit ce sint. - Nici luna pe cer mergând, 
Nu ve&d Yarba pe pămint, Nici pe mândra mea “venind. 

“Nici sorele. strălucind, 
7 

FOAIE VERDE BOB OREZ 
1_ 7 

Culcsă de Chr. N. 'Țapn de la d-ş6ra Elisabeta Răâcelescu, din Corabia—Romanaţi. 

! A 

Fole. verde boborez, | 5 Că “dacă. sor secera, i 
Marie cu ochii verdi, Mult ăi plânge şi-ăi ofta, 
Eşi afară de m& vedi, Ca de măiculiţa ta! 
Pen€ sînt grânele verdi, 

FOAIE VERDE LEUŞTEAN 

+ Culesă de Chr. N. 'Tapa, din Costeşti— Vâlcea. | 

Fote verde leuşten, „Si nu: "nşiră cum se "nşiră, 
Cum mai cântă cucu 'n deal i Ci 'mi înşiră câte-un bob, 
Şi cântă pe un ciolpan,,. La tot.bobul face noa, 
-Cântă ca un căpitan. „Să mă bag la I6nă rob! 

5 lOna 'nşiră la mărgean;
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7 

VERDE,. VERDE _MURELE 

Culesa de Chr. N. Țapu'de la d-ş6ra Elisabeta Racelescu, din Corabia—Romanaţi. 

- Verde, verde murele, "5 De dragoste plesneşti, mori ; 
Rele 'sînt. frigurile, De friguri îți mat legi capul, 
Mai rele -'s dragostile, „ De dragoste mor! ca dracul! 

De friguiY zaci şi te scoli, ă | 

FOAIE VERDE SIMINIC 

Cutesă de Chr, N. Țapu, din Roşioril-de-Vede-—Telsorman. 

_Fole verde siminic, 

Fire-al natbilor Iubit, 

La ce vreme m'al găsit: 

Cu porumbul neprășit, 

5 Cu grâul nesecerat, 

Ovăzul netreerat. 

AMARA-I FRUNDA DE NUC 
—— 

Cultsa de Chr. N. Ţapu, din Fucşani. | 

Amară-Y frunda de nuc, (Cine are nurnal un dor, 

| ) : răteşte mai cu uşor! 

Amar e dorul cei! iei Eă am două doruri grele 

Amară-i frunda de Fag — Ei | Şi-mi trălesc cu mare jele. 

49
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FOAIE VERDE DE DUDAU 

- Culesa de Chr. N. Țapu de la d-ra Elisabeta Racelescu, din Corabia—Romanaţi. 

Fole verde de dudăi, 

Bătută de Dumnedei, 

Să nu mă mai ţil.de răi, 

De la sinişorul tă ; . 

-5 Că mai mai ţinut odată, 

De am zăcut o vară tâtă | 

FRUNDA VERDE, FOAIE LATA -. 

Culsa. de Chr. N. Țapu de la d-ra Elisabeta Racelescu, din Gorabia-—Romanaţi, 

. 

Frundă verde fâte lată, Dar de când m'am măritat 
Când eram la mama fată, Şi-s nevastă cu bărbat, 

Mâncam turtă câptă 'n vatră . Mănânc pâine şi bei vin, 

Şi rasă pe rădătore., „La inimă pun venin! 

5 Îmi era faţa ca o flore;. 

FRUNDA VERDE TREI ALUNE. - 
  

__ Culesă de Chr. N. Ţapu, din comuna Corbii-Mari—Vlaşca, . 

A sa velea varianta de mul sus din Doina —<Cucule, vara vii, vara te duci». 

Frunqă verde trei alune, » — Mănânce frundă de fag 
_ME& mir, cucule, de tine, : Şi cânt codrului cu drag; 
Vara vii, vara te duci E Mănânc frunqă uscată 
Şi de lucru nu te-apuci, N Şi mii dragă lumea tâtă. 

5 Mă mir iarna ce mănânci. -
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2 

CUCULE, PORUMBULE 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. Ţapu, din Caracal-—Romanaţi. 

— Cucule, porumbul, 

Vara viy,- vara te duci, 

ME mir iarna ce mănânci: 

— Mănânc mugurel de fag 

ş. Şi beii apă dintrun lac 

- Şi cânt codrului cu drag. 

  

IA MAI CANTA CUCULE 

-Culesa de Chr, N. 'Țapu, din Slatina —Olt. 

A se vedea varianta de mai sus din Doine—Cuculeţul «la mat cântă cucule». 

_— la mat cântă, cucule.. 

— Nu mal pot, voinicule, 

C'am cântat la Slatina, - 

De mi-a degerat gura ; 

5 Şi-am cântat la Bălăşiţa, 

.De mi-a degerat guriţa. 

PD 

CUCULEŢ CU PANA SURA 

— 

Culesa de Chr. N. Țapu, din Corabia—Romanaţi. 

A se vedea varianla din Doine—«Cuculeţu «Cuculeţ en pană suru». 

_— Cuculeţ cu pana sură, 
j 

„Ce te plimbi prin bătătură, 

Te lovesc &o sburătură. 

Cuculeţ cu pana. albastră, 

-5. Ce te plimbi pe la ferestră, 

"Că nu's fată, pici nevastă. 

————
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„ PRUNPA VERDE DE TREI MURE 
(VARIANTA) 

  

Augita de M. Canianu' de la Irina a lui Vlaă, din satul Dâmnei—Neamţu. 

— Frundă verde de trei mure, -— Mâncă ţi grâul putredul, 

Cucule cu pene sure, : Chiar şi vinul mucedul,. 
Vino, cântă ?n curtea mea, ” Col sbura din crengă *n 
Că ei bine te-oi ţinea, crengă 

5 Cu vin roşu strecurat, 10 Şi-oi mânca mugur de fag: 
Cu grâii mândru şi spălat. Şi-oi cânta.'n codru cu drag. 

FRUMOS CANTA CUCU ?N DEAL 

" Culâsă de Chr. N. Tepu da la lAutarul Ion _Macaşoii, din Pantelimon— Bucureşti. 

Frumos cântă cucu *n deal, 5 Şi 'mi înşiră la mărgean ; 
Cântă ca un căpitan, - "Şi "mi înşiră bob cu bob. 
P'o crăcuţă de tufan. - La tot bobu face nod, 
Mândra şade 'n pat la geam .  ; Să bage pe neica rob ! 

FRUMOS CANTA CUCU 'N DEAL 
> Ă (VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la lautarul Anghel Cambrea din Sacelu—Gorj. 

F6le verde şi-un lipan | 10 Câte-unul, câte-un bob. 
Ş'o crengă de leuşten, “La tot bobul 
Yfumos cântă cucuw'n deal „.. Face nodul, 

» Frumos ca un. căpitan, Să-mi vadă pe neica rob, 
5 Lelea şade pe mâidan Dar. ce fel de rob să fie? 

Şi "mi înşiră la mărșean. 15 Numa ?n braţe ca s'o ţie. 
Nu! înşiră Diua :să fie argat 
Cum se'nşiră, i n6ptea de sărutat | 
Ci-l înşiră câte unul, ŞI P
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FOAIE VERDE BUSUIOC 
- 

7 
(VARIANTA) 

  

Culesă de Chr. N. Țapu de la lăutarul I6n “Nebiea Şoteica, din Roşiorit-de- 

Vede—Teleorman. . _ 

F6ie verde busuioc, . 5 Cântă ca un căpitan. 

Cântă cucu ?'n crâng cu foc; Eşi, Anico, de-l ascultă 

Fore verde maghiran, SI De. vedi cucu cum mal cântă, 

Cum mai cântă cucu'm deal, | La leuşten cum mănâncă !. 

“. 

CUCULEŢ DE PESTE JU 
„a 

  

Culesă de Chr. N. Țapu de la lautarul Nicolae Cojocarul, din Bob—Gorj. 

A se confrunta varianta de mal sus <Cuculeţ de peste Jil». 

— Cuculeţ de peste il, 

Dar de pulca ce mai şti ? 

— Puica ţi-este sănătosă,. 

Şade la gherghef şi cosă ; 

5 Nu ştiă cose ori descâse 

Dar la lacrămi ştii că varsă ! 

  

FOAIE VERDE FOI DE NUC 

Culesa de Chr. N. Papu dela Ioniţă Valeanu, din Roşiorii-de-Vede — Teleorman. 

Sami cinstesc mândrele n terg 

Şi neveste tinerele, 

Care m'am lubit cu ele, 

Of din tinereţele mele. 

„Fâte verde foi de nuc, 

Frumos cântă-un pui de cuc, 

Să puli şaua să mă duc, 

Să mă duc la Câmpu-Lung: 

5 _N'amţ parale la chelciugă £ 

n ——



FRUNDA "VERDE. MATRAGUNA 

- Gulesa de Chr. N. Țapu de la lautarul Anghel Cambrea, din Sacelu—Gorj. 

Frunqă verde mătrăgună, Cine m& sărută more. 

Colo'n vale la fântână, Fâie verde măr rotat, 

Două fete spală lână, - 15 Un bălat m'a s&rutat, 

Dou! băieţi le ţin de mână. Dumnedeiă nu La ertat, 

—F6le verde alunele La trei dile La 'ngropat. 

- Măi, bălete, băleţele, „_ Fote verde şun dudăi, 

Legă-ţi calu de nuiele, “Măr bătete, măi flăcău, “ 

De nuiele, de nuia ; „20 Cată-ţi tu-de drumul t&ă 

"Tu nu eşti de sema mea „Nici eă detine, 

10 Şi eii de potriva ta. -, Nici tu de mine. 

Fie verde de cicâre, . E Du-te tu cu Dumnedeil| 

Ei „sînt flâre după mare, . 

_FRUNDA VERDE DE PIPER 

- Gulesa de Chr. N. 'Țapu de la lăutarul Dumitru Valcanu, din Roşorit-de- Vede—Te- 

leorman, . 

Frundă verde de piper, -. - Patima ce-o pătimesc 

Câte stele sînt pe cer, Ș „. La copile să fubesc, 

_'Tâte pân'la diuă pier; - "Nu e de la Dumnedeii 
Numai luna-şi co'stea . . Singur mi-am făcut'o eăl 

__5 Ştie de patima mea. 

UND'TE DUCI TU PETRIŞOR 

Culesa de Chr. N. Țapu de la Anghel Cambrea lautar, Sacelu— Gorj, 

Sa se confrunte varianta de mal sus din Doine-dragoşte cUnde te duci Petrişor». 

Y 

— Frundă verde merişor ii Sînt dator la percitor . 
Und'te duci, tu Petrişor. " O sută cinci-deci de polf- 
— La Cratova să m&nsor -Şi mat sint la o fetiţă 
C'aici fetele nu vor, E 30 Că mi-a dat iță 

5 Cati audit că sint dator. : vara guriţ
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PLORICICA- FLOARE: ALBASTRA 

Culesa de Chr. N. Țapu de la lautarul I6n Macașoiu, din Pantelimon—Bucur escl,. 

Floricică flore albastră, 15 Foie verde de mohor, 

Tâtă lumea cu nevastă, , Şi-aşa "il vine une ori 

Numai e ca cucun costă; Sa/mă sul pe munţi cu flori, 

“Tâtă lumea-l cu soţie. .. . Să'mi văd fraţi să'mi văd surori. . 

5 Numai e ca cucu 'm vie ; “Nwmi văd fraţi, nu'mi văd su- 

“Pâtă lumea-i cu drăguță 
IN (roră, 

Numa eă ca cucu n frunqă ! 20 Par că sint născu din fort! 

Frunqă verde odolen, __Fore verde fole lată, 

Țotă lume-al dintrun neam, . ME suit pe munţi de pietră, 

10 Numa ei pe nimeni mam ; Simi ved mumă să'mi văd tată. 

Toţi cu-fraţi cu surorele Nu'mi văd mamă, numi văd 

Numa eă picat din stele; Sf 
[tată, 

Toţi cu fraţi şi cu surori _- „25 Par că sînt născut din piâtră ! 

Numa ei picat din nori ! 

  

“PRUNDA VERDE ŞUN VIZDEI 

Culesa de Chr. N. Țapw, de la lautarul Anghel Cambrea-—Sacelu—Gor
j- 

- Rrundă verde şun vizdei, 

Cine-aude glasul mângrei, 

a - Lasă oile pe munte, - 

Trece-o vale şi O punte. 

5 Şi vine ca s'o asculte. 

PI 

ARDA-TE FOCUL, BARBATE 

Cutesa de Chr. N Țapu, de la lutarui Anghel Cambrea— Sacelu —Gorj: 

Ardă-te focul, barbate, - . 

Cam dat în multe păcate ; 

- Să te ardă, să te friză, 

“Dacă nwmi dal mămăligă. 

a Ibovnicu-mi dă friptură, 

Tu nwmi dal pici udătură ! 

PI aaa
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-. SPUNE GURA CUI O DAI? | 

Culesa de Chr. N. Ţapu, de la lautarul Gheorghe Balţatu—Drăgănesci—Olt, 

Frundă -verde de susaj, ŞI strugurii razachie ; Spune-mi gura cul o dai, Dă'mi-o mie cu -parale Leliţo, leliţo ? | Până la Vinerea-Mare ; Dă'mi-o mie cu chirie, - „10 Dă'mt-o mie cu *mprumutu 5 Pân' la sfinta Mărie, - Până la sfintu Dumitru ! Când se câce -poma ?n .vie 

BUSUIOC ȘI TAMAIȚA --- - 
. . 7 

pp - 

  

Culesă de: Chr. N, “Țapu de-la I4utarul Gheorghe Balţatu, din Dragănesci—Olt, 

„Lasă-mă, bade, de mână, 
_* Să mă duc în cea grădină, 

Să rup două-trei crenguţe, . 
Busuloc şi tămâiţă, Sa _ 5 Mestecate cu trifoi | 

„Să mal vii, bade, la nori - 

SARUTA-ME, MANDRO 'N GURA 

  

Culesa de Chr. N. Ţapu, de la lautarul I6n Macaşoiii— Pantelimon - Bucuresci, 

Sărută-m&, mândro *n gură, | 
C'ascră-am mâncat friptură, Friptură. de turturea, 
Şi mi-e gura ca mierea!
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FRUNDA. VERDE FOAIE LATA | 

Culesa de Chr. N. Ţapu, de la lăutarul 16n Macaşoiii— Pantelimon — Bucurescl. 

Frundă verde f6te lată, 
Mânzu nui, &pa” furată, 
“Căruţa-i de lupi mâncată ; 

_"Mânza este, 6pa nui, | 
5 Ca furat'o dumnealui. : 

Eă o cat şi dânsa null 

VINO, BADE, VIN LA NOI 

  

Culesă de Chr. N. 'Țapu, de la Ion Vacariul, Ocna Sibiilor.— Transilvania. 

'Frundă verde trei măsline, __5 Câte fete 'n sat la vol, 

Vino, bade, vin la mine, Nu plătesc un ustu?oi. 

Că nu mat pot făr de tine. - Usturoiu-i de mâncat, 

Frundă verde baraboi, Fetele-s de lepădat! 

  

SUS PE MALUL BISTRIŢEI 

  

Culesa' de Chr, N. Țapu, de la Paicu lautarul—Bistriţer— Vâlcea. 

Fote verde de vizdei, - > "Amun frate şi-l departe ; 

" Sus pe malul Bistriţei, Şi-o soră-de ea n'am,parte, 
Peste-un deal şi-o apă mare, 

Este-o copilă streină, ŞI-o dumbravă desă tare. 
Care plânge şi suspină. 

5 — fur, copiliţă, El tare, 15 Codrule, răreşte te | 

Că vine Bistriţa mare. Mai Yute esfrundeşte-te, 

— las să vie o Ca să'mi văd surorile, 

Să mă-mâte 
Surorile draguțile, 

"Că nam tată să mă ţie, Că de mult nu le-am vădut, 

10 Nici maică să mă mângâle. 20 Carnea pe mine-a scădut ! 

PN tă
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"VAI SARMANII, NOI FLACAI 

Culesă de Chr. N. Țapu, de la Nicolae Fraţila, Novaci—Gorj. 

Vai sărmanii, not flăcăi, 10 Şi ne fac ris, vai de noi! 
Cum ne strânge de pe văi, Părul miei cel gălbior, 
Cu primari, cu vătăşei La imaloru supt pictor. 
Şi ne duc în primărie --. Foie verde de cicoâre, 

5 Şi ne scrie p'o irtie . Hat, măicuţă ?'n pas mal tare, 
Şi ne mână ?n bătălie ! | 15 Până luna nu răsare, 
Şi ne mână ca pe boi ” Şi mi-oi strânge perişoru 
Și ne tunde ca pe oi „ŞI ţ-of potoli dorul 
Şi ne dă păru ?n gunot , 

-- FRUNDA VERDE LACRAMIORE | 

Culesa de Chr. N. Țapu, de la Iautarul G. Paicu, Bistriţa —ValeciS 

Frundă verde lăcrămisre, "Nici una nu-i omoritâre ; 
Câtă b6lă-i pe supt sre, Numai dorul und" se lasă, 
Nu-i ca dorul ardătâre ; . __ Face lacrămilor casă. 

„Căci dorul unde se pune, . "15 Cât am mai suferit e 
5 Face inima tăclune; Ştie numai Dumnedei ; 

Face inimira jâr | __ De amar ce-am suferit,. .. 
Şi trăleşte cu amar. „-— Inima mi sa 'mpletrit, 
Frundă verde şi-o alună,- Şi de mult ce pătimesc, 
Câtă bâlă-i pe supt lună, 20 Nu mai plâng, nu mai sîmţesc 10 Nu-i ca dorul de nebună; : - Dar mereii mă prăpădesc! - Câte bsle 's pe supt 'sâre,
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N'AVUŞI, BADEO, CAND BOLI? 
  

/ 

Culesă de Chr. N. Ţapu, de la Ion Vacariul, Ocna Sibiilor-— Transilvania. 

N'avuşi, badeo, când boli ? 5 Când toți &menii muncesc, 

“Poema ?n vremea secerii, Ei să şed să te jelesc; 

Când fetele merg în câmp, Când toţi de muncă se sting, 

Liu să şed şi să te cânt; Eu să şed şi să te plâng | 

ARD-O FOCU DE VIEAȚA 

Culesa de Chr. N. Țapu; de la lautarul Gheorghe Paicu-—Bistriţa— Vâlcea. 

Ard-o focu de viţă; 

- Numai scârba-l ca şi greţa. ' 

Sînt mâncat, Domne, de rele 

„Ca clurul de gămele ! 

NU DA GURA LA CATANA 

Culesă de Chr, N. Ţapu, de la lon Vacariul, Ocna Sibiilor— Transilvania + 

EL se sute 'n car de foc, 

“Tu r&ămât făr' de noroc ; 

Nu da gură la cătană, 
1o El se suie pe maşină, 

Căci cătana-l ca banil, 
Tu 'rămâl fată streină ; 

5 Sa duce şi n'a veni ; , EI ia puşca cu chilată, 

Şi cătana pomă dulce, . „Şi te lasă, fată, fată | 

Când ţi-l mai drag, el se duce; 

Frundă verde buruienă,; 

Hei, leliţă, lele Ană,
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MERGE-UN CAPITAN CALARE 

"Culesa de Chr. N. Țapu, de la I6n al Petri, Țandura, din ținutul Fâgăraşului— Transilvania, - . - a 

Pe din jos de şura mare, -. Cu nevastă nu'ţi Iubi! 
Merge-un căpitan călare, lar un. fictor din cumpane, 
Cu cin:sute de cătane. ă Strigă, strigă :—Căpitane ! 
Căpitan merge cântând, __ , Căpitane, Pavăle, 

5 Iară fickorii plângând, 15 Porunceşte la dobaş, 
-* Căpitan din grai grăla : Să bată doba pe marş, 
„.— Tăceţi, fictori, nu mat plân-. Să mit-aşed ciacău'm cap 

a -* (geţi, „ŞI strupalnicu su” barbă, "Că ei vouă că vam spus, „_ Gam avut o mândră dragă, » "Când vam dat armele n mână, "20 Şi-am lăsat'o să mai crâscă ! IO 'N grădină. nu veţi cosi, 

  

„PRIN PADUREA CU STEJARU. 
Li 

  

Culesa de Chr. N. “Țapu, de la: In Vacariul, Ocna Sibiilor—Transilvania. 

Pin pădurea cu stejaru, "Și s'aduc simbria ţie. Merge-o fată cu jendaru. . - Fetiţa din grai grăta ; Fetiţa merge plângend, 10 —Ardă focu simbria, „Iară jendaru cântând. ” „Că ml-ai“mâncat fetia. '5 Jendaru din grai grăia : "Nu's în rend cu fetile, — Taci, tu fată, nu mai plânge, | Nici cu. nevestile, Că mă duc la 'mpărăţie Numa ?n rând cu curvile! 

  

MANDRA MEA SO MARITAT | 
  

Culesa de Chr. N. Țapu, de la I&n Vacariul, Ocna Sibiilor— Transilvania, - 

Mândra mea s'a măritat, 
Ei singur că mi am r&mas. 
— AI, mânaro, către, mine; | 
Că nu este om în lume - 

5 Pe noi să ne despreune, 
- lacă, mânâro, s'a aflat, 
Inălțatu de 'mpărat | 
Pe noi ne-a despreunaţ |
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CAND TE DUCI, BADEO, CU CARU 

Culesa de Chr. N. Țapu, de la ISn al Patri Țandură, din ţinutul Făgăraş — 

Transilvania. * " 

Când te duci, badeo cu caru . : _5 Şil pune pe ăl de cea 

Pune'mi clopotu pe daru; - "Să'te-audă mândruța ; 

Câna treci, badeo, pe dreptnoi,  : Şi-l pune pe ă! de is 

Puneţi clopote pe boi; - „Să te-aud, badeo, din ghis | 

  

PESTE OLT, PESTE OLTEȚ 

. — 

Culesa de Chr. N. Țapu, d: la I6n al Patri Țandura — ţinutul Fagărașului— 

Transilvania. 
IE . 

- Peste Olt, peste Olteț, Mat în sus pe la trupină 

Ră&sărita un nuculeţ. . Cântă-o pasăre streină. 

Nucu'Y mare, frunda-i rară, 10 Şi-aşa cântă de cu jale | 

" S'adună cucii din ţară De stati drumarii pe cale ; 

5 Şi cântă de 'se omoră. - i Şi-aşa cântă de Su loc 

-- Mat'în jos la rămurele De stai drumarii pe loc. 

Cântă două turturele ; 

  

BATA-L, DOMNE, ȘI-L ADIE. 

| Culesa de Chr. N. Tapu, de la l6n al Petri Țandură, din ţinutul Faâgâraşulul— 

Transilvania. - | 

a : : Că „de mine s'o lăsat. 

Bată |, D6mne, şi | adie, |. 

Pe SAPA pus penă *n hârtie, Lasă se cu Dumnedeil, %ii 
an cătănie. » Că nici mie numi pare re, 

Be Domne De popa ro Că-s în în e ment 
: a Pa i omenil au fleme 

5 Că mio spovedit mândra, + ă pu mă lasă să plel! 

Şi o spovedito cu dracu,
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“MAI ȚINUT PÂN: LA DIORA 

Culesa de Chr. N. Țapu, de la In al Petri Țandură, din ţinutul Făgăraşului — 
Transilvania. : : 

B...u-ţi morţii, mândrişoră, — Nu te teme, mândra mea, 
Mai. ţinut pân” la diră.- . *  :10 Nu ne ride nimenia; 
Când se făcea diuă bine,. Că ei “s fictor şi tu fată, 
Tu trăgea-i ţolu. pe mine ; - N'avem nici o judecată. | 

5 Când era la prândişor: Eu sînt fecior de "'nsurat, 
„— Sc6lă, scâlă, bădişor, Tu de măritat. . 
Scâlă şi te du de-aci, 15 Judecata o fac eii în pat! 
Că se ride Gmenil. 

CODRULE FRUNDA MARUNTA 

Culesă de Chr. N. Papu, de la. 16n al Petri 'Țandură, din ținutul Fagaragulut — 
Transilvania. 

Vedi varianta de mai sus.—Doine—Blestem «Pasăre 'galbină ?n cioc», 

| Codrule, frundă măruntă, — Pasăre galbenă 'n cioc, 
Pasările ?n tine cântă,  R&ă mi-ai cântat de noroc. 
les mândrele şi mi-ascultă, In-tâte dilele mele, 
De-ar leşi şi mândra mea, 10 Le-a cântat să fie rele; ; 

5 Să'şi asculte patima, In t6tă vicţa mea, 
_Cum i-o cântă paserea. - - AY cântat să'mi fie rea! 

PASERE GALBENA 'N CIOC 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. Țapu, de la Anghel Cambrea—Sacelu—Gor]. 

_Fâte verde siminoc, 
* Pasăre galbenă ” n ctoc, 

R&i mi-a cântat de. noroc. 

__ Fâte verde de dudăi,: . 
5 De: ţă-ar pica. ciocul tăă, 

Să nu ma! cânți aşa răi ! 
Să nu mai cânţi, 

larna pe gerul de foc, 
„ Când înghieţă. apa 'n_toc 
10 Şi mâinele până "n cot. 

Să cânţi numai primă-vara, 
Să. mergă focu şi para 
In t6tă ţara |
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" FRUNDA VERDE IASOMIE 

  

Culesă de Chr. N. Țapu, de la Anghel Cambrea, lăutar, Sacelu—Gorj. 

__ Frundă verde Yasomie, | De-oi câşti i 

Mărio, ne căi Mărie, 3 5 Să impărțem plug st, POI 

Hai cu „neica n haiducie Să-pi cumperi -rochit de cinci 

Ce-oi câştiga să-ţi dai ţie. - 
[foy. 

 MARIŢO DE LA NUCET 

— 

Culesa de Chr. N. Țapu, de la Costică lonescu, Şelari-—Bucuresci. 

— Mariţo- de la. Nucet, — . 

Ce te baţi cu pumnii n plept ? 

Ort nu: ţi-am făcut pe chef? _ 

__— Ba chefu mi Pai făcut. 

5 De mi la! face înc'odată, 

— Nu te-ol mai uita nici mârtă | 

PI i 

- 
- 

SPUNE-MI, BADE; DE [I-S DRAGA 

Culesa de Chr. N. Țapu de la Anghel Cambrea—Sa
celu—Gorj- 

a | 

— Spune-mi, bade, de ţi-s 

„ (dragă, 

Să'mi cumper năframă n6gră. 

Ba spune'mi de ţi-s urită, 

Să-mi ai una mohorită, 

Mohorită din Buzăi, — 

MăY bădiță "n gustu tău !
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MAI ȚINUT PÂN LA DIORA 

Culesă de Chr. N. Ţapu, de la I9n al Petri Țandură, din ţinutul Fagăraşului — 
Transilvania, : - s 

F...u-ţi morţii, mândrişoră, — Nu te teme, mândra mea, 
Mai ţinut pân” la didră.- “10 Nu ne ride nimenia ; 
Când se făcea diuă bine,. Că eu 's ficăor şi tu fată, 
Tu trăgea-i ţolu pe mine ; - N'avem nici o judecată. 

5 Când era la prândişor: Ei sînt feclor de 'nsurat, 
— Scolă, scâlă, bădişor, Tu de măritat. - 
Scâlă şi te du de-aci, | 15 Judecata o fac eii în pat! 
Că se ride 6menij. 

CODRULE FRUNDA MARUNTA 
  

Culesa ds Chr, N. Țapu, de la 16n al Petri Țandura, din ținutul Fâgaraşului — Transilvania. : i . 

Vedi varianta de mar sus.—Doine—Blestem <«Pas&re albina ?n cioc». 

| Codrule, frundă măruntă, — Pasăre galbenă 'n ctoc, Pasările 'n tine cântă, REă mt-at cântat de noroc, les mândrele şi mi-ascultă, „In-t6te dilele mele, De-ar teşi şi mândra mea, IO Le-a! cântat să fie rele ; 5 Să'şi asculte patima, In t6tă vicţa mea, Cum i-o cântă paserea, : AI cântat să'mi fie rea! 

  

PASERE GALBENA 'N CIOG 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Chr. N. Țapu, de la Anghel Cambrea—Sacelu—Gorj. 

_F6te verde“siminoc, 106, larna pe gerul de foc, "Pasăre galbenă în cioc, . „ Când inghiţă apa 'n toc Rău mi-a cântat de noroc. 10 Şi mâinele până ?n cot. Lore verde E ăt „Să cânți numai primă-vara, -5 De ţi-ar pica. ciocul tăi, Să. me i 
Să nu mat cânțt aa | rgă focu şi para 

In t6tă ţa Să nu mat cânți, „n totă jara



" PRUNDA VERDE IASOMIE. 
— 

Cutesa de Chr. N. Ţapu, de la Anghel Cambrea, lăutar, Sacelu—Gorj- 

„_ Frundă verde Yasomie, | „5 De-ol câştiga plug cu bot, 

Mărio, ne căi Mărie, . “Să împărțim amândoi, A 

Hai cu neica ?n haiducie Să-ţi cumperi” rochii de cinci 

Ce-oi câştiga să-ţi daă ţie. 
(for. 

MARIŢO DE LA NUCET 
— 

Culesa de Chr. N. Țapu, de la Costică lonescu, Şelari—Bucuresci. 

_ Mariţo- de la Nucet,  - 

Ce te baţi cu pumnii "n plept ? 

Ori nu ţi-am făcut pe chef ? 

__— Ba chefu mi ai făcut. 

5 De mi lar face înc'odată, 

— Nu te-ol mai uita nici mârtă | 

SPUNE-MI, BADE; DE ŢI-S DRAGA 

— 

Cutesa de Chr. N. Tapu, de la Anghel Cambrea—Sacelu—G
orj- 

ă 1 

— Spune-mi, bade, de ţi-s 
„ (dragă, 

Sami cumpăr năframă nEgră. 

Ba spunem de ţi-s urîtă, 

Să-mi fai una mohorită, . 

Mohoriîtă din Buzăi, — 

Măr bădiță 'n gustu tăi !
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"- CUCULE, PORUMBULE 

  

Culesa de Chr. N. Țapu, de la ldaterul Anzuai Cuimorai—Si:alu—dorj. 

Cucule  : Frumuşel cântă cucu “Porumbule, - 10 Şi'| îngână granguru ; Cucule Colo'n vale, în vălcea, Voinicule, Frumos cântă mierliţa 5 Nu te cred că eşti porumb, . Şi mi-o "ngână presura, — Pân' nu te-or vedea cântând. Presura a gălbidră „Colea 'n valea cu nucu Seâcă mYerlel inimidra. 

  

"CAL BALAN ŞI ŞAUA VERDE 

Culesă de Chr. N. Țapu, de la l4utarul In Macașoiu — Pantelimon —Bucuresct. 
A se confrunta cu varianta de mai sus, «Cal balan şi şaua verde». 

F6ie verde şi far verde, 
Cal bălan şi ştua verde, 
Ţine:l, Dâmne, nu mi-l plerde, . - Că lam mai pterdut odată 5 Şi Pam căutat ţara tâtă, 

De la: Focşani 
Pân' la Botoşant 
Şi Craiova jumătate, 
Bucurescii a treia parte. - 

  

FOIE VERDE SI-O NEGHINA. - 
——— 

Culesa de Chr, N, Țapu, da la lâutaruţ I6n Macaşoiu— Pantelimon-—Bucureset, - 
„F6Ye verde ŞI-0 neghină, Pen mă iubit cu Dina, Boii sparseră grădina 7 Vo sparseră peste tot, „5 O spărseră la un colţ, — Îl-a mâncat “Porumbil toţi | 

ÎN o
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- DORULE PUSTIU: ŞI CAINE 

Culesă de Chr. N. Țapu, de la 'lăutarul I6n Macaşoiu-—Pantelimon—Bucuresci. 

* 

. 
. 

„— Dorule pustiii şi câine | 5 Fasolea are soroc, 

De ce te-ai legat de mine ? Se urcă pân” la un:loc, 

Tu qe mine te-at legat Se 'ntârce şi face bob ; 

Ca fasolea de arac. Tu mă prăpădeşti cu foc ! 

  

„AŞ SCRIE UN RAVAȘEL 

  

Culesă de Chr. N. Țapu, de la Jautarui Anghel Cambrea—Sâcelu -Gorj. 

Fâte verde pătrunjel, | Să umble din sat în sat 

Aş scrie un răvăşel | Nebăut şi riemâncat 

Şi Vaş trimite măkcuții, 
Şi la vreme ne'nchinat FI 

Măicuţii, drăguții : 
10 Să umble din ţară în țară 

5 De mai am vrun frate ?n lume Cu hainele ?n supțidră! 

Să nu-l blesteme ca pe mine, 

  

FOAIE VERDE RUPTA 'N CINCI 

Culesa de Chr, N. Tapu, de la Ion al Petri Țandură, din ţinutul Fâgăraşului— 

Transilvania. 
i | 

Foie verde ruptă ?n cinci Mândra din gură "mi grăja : 

" Plin ît codru He voinici, 
— Zari, voinice, oră te scolă, 

-La tot fagu câte cinci 
Ori îmi dă şi mie-o belă, 

Şi la fagu cel mai mare 1 Să bolesc şi eu cu tine 

5 Zace-un voinic de lingore, Ca să nu ne ridă nime | 

Cu mânâruţa la chiclore. -
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IA VEDL BADEA CUM SE DUCE 

Culesa de Chr. N. Țapu, de la ăn al Petri, din ţinutul Fagăraşului— Transilvania. 

AYda, mândro, 'n deal la cruce, . 5 Badea " negru, 

De vedi badea cum se duce, __ Calu” negru; - . | 

- „=. Pe muchia Ardealului, __ Badea W negru de gânduri, 
Pe schinarea calului.  ..  : .*  Calu-i negru de drumuri! 

„INIMIOARA CE TE BAŢI 

Culesă de Chr. N. ŢȚapu de la lautarul Dumitru Vălenu, Roşiorii-de-vede — 
Teleorman. Ia IN 

" Frunduliţă de trei brad, - Ochi negrii la răsărit | 
Inimidră ce te baţi a 10 Cât of fi, cât or trăi, 
De .coste. şi de ficaţi ? Soldăţel m'oi mai Yubi: 
ŞI-aş muri ; mârtea nu'mi vine; Soldăţelu "i cu belea, 

5 Şi-aş trăi și n'am cu cine; | Pică ordinu şi-l fa 
- “Că cu cine am trăit,: Şi eii rămâiă singurea ; 

S'a dus şi n'a mai'venit; 15 REmâ! singură pe lume 
A pus spate la pămînt .: Ca turtureua din pădure ! 

MARIUŢO, MARIOARA 
  

Culesa da Chr. N, Țapu, de la Ion Mihai din Bucurescl, 

— Fote verde sălcidră, 
Mariuţo, Mariră, 
N'ai nici tindă, nici cămară 
Să m& găzduieşti diseră, 

5 — Fole -verde trei costel, “Şi-are tica patru bot, - Are talca şi-un bordei Fă-te negustor de ei. Să mai găsduim doy trei, 15 Şi trage n gazdă la not Bucuros v'aş găsdui, Să ne Iubim amândoi | 

Taica, maica nu-e-aci, 
lo P'amândot că ne-o găsi, 

Frumuşel ne-o pedepsi | 
F6ie verde barlaboi 

—————————
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ŞI-O CRAIȚĂ 

  

Culesă de Chr. N. Țapu de la In Mihat, din Buicuresci. 

— Verde, verde şi-o crăiţă, 

Luniţă, luniţă, 
Sera pe uliță,. 
Cu doi căluşei, 

„Vineţi porumbiei ; 
Luniţă, luniţă, 
Pupu-te 'n guriţă, 
Ca p'o porumbiţă. 
— Verde şi-o crăiţă, .. 

Mam' călugăriță, 
Negră la: hătnuţă; 
Albă la peliță, 
Fâie matostat,. . 

Et te-am căutat 

15 Tot din sat în sat 

„Si din schit în: schit, 

Până te-am găsit. . 

_— Băfete, băiete, 

Geaba mi-ai venit, 

Că m'am călugărit. 
— Măicuţă, măicuţă, 

" Indărăt m'oi Întorce, 

Tot pin pădurice, 

10 

20 

Lupii mă mănânce, - - Dă 

25 Lupiy şi cloncanii, ... 

Caşa vor duşmanii !- 

„.. Eu tot aş mal sta, 
Da vremea ?mi vremuleşte, 

Streşiora *mi pică, i 

„30 Glubeluşa 'mi strică, 

- Nu mi-e de glubea, 

Nici de fermenea, 
Numai d'un găitan, -. - 

Cam muncit pă el un an 

35 La un oţ de căpitan ! . 

_— Stat, bălete, nu te duce, 

Că 'eii -ţi-oY aşterne 

În tindă pe vatră. 

— Nu pockă dormi pe vatră 

o Puricii mă saltă. 
— Ba ei ţi-ol aşterne, 

In pat la picere, . 

La buzili mele, 

 Muşcar'ar neica din ele 

45 Ca dintrun fagur de miere | 

9
 

  

FRUNDA VERDE ALUNICA 
——— 

Culesa de M. Canianu de Ia Ilie Spân 

Frundă verde alunică, 

Frumos cântă-o rândunică, 

La ferestră, la oblone, 

La drăguţa să se scâle, 

.5 C'o fi vreme de-ascră, 

u-—Piatra-Nemţu. 
. 

De când te-aştept afară 

Şi plota că mă pl6te, 

Sumanul mi se 'mâle, - 

Pălăria mi se strică, 

10 Picătura că mă pică.



st 

238 DOINE 

FRUNDA VERDE DE AGLICE 

Culesa de M. Canianu de la Niţa: Ciobanu din împrejurimile Borsecului —Tran- 

  

silvania. 

Frundă verde de aglice, 15 După dascăl nu m'aş duce, 
*De-aşi mânca pâine dulce, | Căci viaţa dascălului, 
După diac nu m'oiui duce, Mai rea. c'a morarului. 
Căci viaţa diacului, „- Căci umblă din sat în sat 

5 Mai rea ca morarului. Ca şi mâra pe păsat,  . 
_ Că umblă din ţară 'n ţară, 20 Şi umblă din ţară 'n ţară, 

Cu lenea de subsudră ; “Cu lenea subsuâră, . 
Că diacu | De cât să fiii o dăscăliţă, 
li ca dracu. Mai bine o morăriţă. 

IO Când aude clopotu, | Am pe masă | 
Ţipă' plugu *n buruene „25 Pit alesă, 
Şi se duce la pomene. __ “Toţi mE& chiemă jupânsă; 
Frundă verde trei sipice, a Dar cu biata dăscălie, 
De-aş mânca turtă dulce, : ? Trudă, gamar, şurgie. 

FOICICA CU TREI FIRE . Pi 

“Culesa de M. Canianu de la îon Catană, din. Tergu-Neamţului, 

Foicică cu tre! fire, "5 De nu pot s'o sărut. 
„Naltă-i mândra şi subţire, — Ţie-te 'nchisă în piatră, 
Sară-i ochii cul o ţine. | Tot” nu scapi nesărutată. Că-o ţine prea de scurt,
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FRUNDA VERDE AFION 
  

Culesa de M. Canianu de la Vasile Tamadai—Piatra-Nemţu. 

A se vedea “varianta de mai sus din doine: «La livadea'lui I6n>, pag. 755. 

Frundă verde afion, | 5 Şi sare din pom în pom 

La livada lu! lon, o Şi tot strigă: lon! lon! 

Tote pasările dorm, lon s'a dus după iubit 

Numa una nare somn - - Şi pe mine mia părăsit. 

FRUNDA . VERDE 
  

Cultsa de M. Canianu de la Anica Moraru din Piatra-Nemţu. 

Frundă verde, i Căci atunci o fi diua imare, 

Duce-m'aş et de pe-aici, e D'oi trece 'n altă ţară, 

„Dar îmi. par dilele mică, „Cu lelea de subsisră, 

Penă colea la Ispas, „_.- 1o Unde-i slujba mal uşoră, “ 

5 Am socotit să mă las; Şi plata mai bunişoră. 

Până colea la Rusale, 

 FRUNDA VERDE PORUMBEI 

  

Culesa de M. Canianu de la Anica Moraru—Piatra-NEmţu. 

— Frundă verde porumbei, 

Spune, mândră, vrel, nu vrei $ 

— 1ţf spun, neică, scurt şi-ales: - 

Vin” afară că te-aştept. 

5 Să bațiEneico, la ferestră, 

Că et es, te bag în casă. -



790 Sa - POINB 

7 - 

„FRUNDA VERDE DE BUJOR ..| 

Culesa de' M. Canianu de la Anica "Moraru —Piatra-Nemţu. . Ă 

".. — Frundă verde de. bujor, 
+ Drăguţă cel depărticior, 

„_ Nuimi trimete atâta dor 
„Pe pâriii. şi- pe isvor,. 
- 5 Trimete-mi'ma! puţintel, - 
„Ca să pot umbla cu el. 

- 

 FRUNDA VERDE DE CICOARE i - 

Culesa de Chr. N. 'Țapu, de la lautarul Ghiţa Şchiopul-—R,-Vâlcea.- 

-— Frundă verde de cicâre,. : Pe min” să mă ciopârtâscă, - Bradule, brăduţ de jale, „..- Scânduridin min! să croplâscă: „Ce te legeni aşa-tare, * . _: 15 Scândurt lungi: 
Făr' de plâie, făr' de vânt In patru dungi, -  -: 5 Cu crengile la pămînt? - Să facă poduri pe lunci . — Cum ei nu m'ot legăna „0 i uşuliţe. - Când nici vântul n'a sufa, - La temnițe. . Dară 'mi vine vestea rea: . „20 Ş'acolo.n'oi şedea ei - - Mie veste mi-a venit, . - " De plânsu surorilor,. - Io-La mine s'a sfătuit: De bocetu maicilor, Trei meşteri cu trei'topore !- - „De jalea voinicilor, „Pe. mine 'să mă dobâre, . „De oftatu mândrelor ! 

o 

VINE DORUL PE VALE 
  

Audit de M. Canianu de la Anica Moraru, Piatra-N&mţu. 

Vine dorul pe vale | „5 Că pe unde a umblat, << Şi "mi aduce multă jale,  - “Tot de drag e întrebat, Vine trist şi suspinând Şi pe unde a călcat, Şi de dragoste povestind; Dor în inimi a lăsat |!
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FRUNDA VERDE TREI SOROACE 

Culesa de Chr. N. Ţapu de la I6n Vacariul, din Ocna Sibiilor— Transilvania. ” 

" Frundă verde trei sorâce, . 

Fă-m& Dâmne, ce m'oi face, 
Fă-m& pastre mălastră, 
Să sbor la mândra n ferestră, 

5 Cu mămuca să vorbesc, - 

Cu mândra să mă fubesc. 
Dumnedeii de mila mea, 
M'a făcut o păsărea 
Şi-am sburat la măicuţa. 

Jo Măicuţa cum m'a vădut, 

Prea bine m'a cunoscut, 
M'a luat la hâciit. 
— Maică nu me hâcii, - 
Pen" nu ţi-oi istorisi. 

15 Cine 'şi dă copil pân' streini, 

Nu "i e milă ca de câini, 

Aşijderea şi de mine, . 

Nu va fost milă la lume," 
Nu vi-l milă ca d'un câine. . 

20 Părinţii ai fost plini de avere, 

Ei le-am fost de mângâere, 

Ca luna printre stele. 
- Cum părinţii s'o 'ndurat, 

" Pe mine m'o măritat, 

25. Peste munţi, - 

La alte curţi, 
La părinți necunoscuţi; 
Sai lăcomit la argint, 

„Pe mine m'au prăpădit. 

  

- 

30. Că argintul şade 'n ladă, 

„Dar uritul şade ?n vatră; 

- Argintul rugineşte 
Şi uritul "mbătrâneşte.: 

Părinţii şedeaii la masă, | 

35 Eu le făceam trebă în casă. 
Mă& puneam să şed şi eii; 

- :. Părinţii.se uitaii ră 
Când înghiţiam. o 'mbucătură, 

Lacrimile ajungeaii n gură; 

40 Când înghiţiam a doua ră, 

Lacrimile mă&' omâră! 

„.“"Tâtă lumea şi-a ales, 
„Spicuţ verde de ovăs 

Şi câte-un' tînăr frumos. 

“45 Numateii că mi-am ales, 

Spicuţ verde de secară, 

Şi uritu din altă ţară. 

Uritu din ce se face? 

Ia, din.omu care tace, 

5o Uritul din ce se face? 

la din ceia ce nu-ţi place; 

_"Că el tace şi le coce, , 

Când vorgheşte el te sparge. - 

Negru D6mne e pămintu, 

5 Dar mai negru e uritu; 

Pămiîntul face pâine, 

Dar urîtul calea 'm! ţine!
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FRUNDA VERDE DE MOHOR. 

  

Audita de M. Canianu de la Anica Moraru. Piatra-Nemţu. 

Frunqă verde de mohor, Cum arde inirha 'n mine. 
Ardă-ţi cisma pe piclor, Pe&rul tăă cel răsucit,. 
Cum ard şi ei dealtăi dor; - Mă& face smintit ; 

" Ardă-ţi pălăria ?n cap, | "10 Părul t&ă cel inele, 
Cum ard eă de al tăi drag; Ruperea inimei mele. 
Ardă cămașa pe tine, 

FRUNDA VERDE LEANA, LEANA 

  

Augita de M. Canianu de la Anica Moraru, Piatra-Nemţu. 

Frungă verde, Leană, Leană, 10 În mijloc, 
Vai mândru, ră % cătană. Pară de foc, D'o fi dragă bine ?n ţară, Că 's -voinic făr' de noroc. M'aşteaptă la primă-vară, Las' să 'mi fie mie r&i, lar de-o fi vro răutate, Cam făcut de capul mei ; M'oiti lipi şi eii lo cetate 15 Las” să 'mi fie mie bine, Şi ți-oiii scrie dragă carte, — Că n'am ascultat de nime, Carte ?'n patru colțurele, . - „ Păţească orl-cine, Numai de dor şi cu jele; "Ca mine |! 

PE DRUMUL OLTULUI. 

Audit de M,. Canianu de la Anica Moraru, Piatra-NEmţu. 

Pe drumul- Oltului, . ” 
La fântâna satului 
Multe perechi se'ntâlnesc, 
Dragostile-şi povestesc, . 

„5 În apă se oglindesc, 
In vânt ş6pte respândesc. 

————
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SUS LA MUNTE, LA POIANA 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu, de la I4utarul Anghel Cambrea, Sâcelu— Gori. 

Vedi varianta de mai sus în doina «Jales — <S'aii strâns cucii toţi din ţara» 

Sus la munte, la”poiană, Io Cântă mama cuculut - 

Este un nuc cu frunda rară, Şi mat jos la rădăcină 
S'aii strâns cucii toţi dinţară, . :  Este-o pasăre străină; 

Şi cântă de se omoră, . _- De străină ce era, 

5 Şi-aşa cântă de frumos, __. Când începe a cânta 

De pică frunda pe jos ; 15 Frunda 'n codru se usca; 

ŞI-aşa cântă de cu jele, . | Când. cânta şi ciripea 

Mirosu din copaci piere. „m Codru în frunqă că era. 

La .tulpina- nucului, 

_- PRUNDA VERDE TREI GRAUNŢE 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Nicolae Fraţila, Novaci—Gorj. 

Frundă verde trei grăunţe, Cam avut un pul drăguţ 

Am avut un pui drăguţ, 20 S'a dus cu boii de negoţ,. 

S'a dus cu boii de negoţ . Din chică %-a retezat, 

Şi boil i-ati negoțit, Cheotârea "i-a luat, | 

5 Inapoi s'a înturnat. Jos la gropă le-a 'ngropat. 

Sa abătut pe la un sat, -Gându de 'nsurat i-a dat. 

La o casă mare, 25 Şi mi-a trimes răvaş pe sâre, 

Cu ferestrele la vale, „Că el umblă să se 'ns6re ; 

Cu uşa la s6re, Si mi-a trimes răvaş pe lună .. 

-1o Cu fete la şedătore. a Să mă duc să-l fiii nună! 

Tâte fetele lucreză, Dar e, maică, ce-ol face ? 

Cea din casă adormsză. | 30 Ori, maică, loY cununa, 

Maică-sa cum 0 întreba : Ori mai r&i lo! blăstăma. 

-Şi la ea că cuvînta ? . - — Taci, fiică, nu fil nebună, 

15 Ce plângi şi suspini,: Du-te şi săJ fil o nună. 

Dorul nu-ţi alint? . In biserică-Y intra, 

— Cum noi plânge, suspina, 35 El mâna ţi-a săruta 

Lăcrăma şi ofta, De nu s'a mal pricepe-alta.



794 - - | DOINE 

„VAI DE MINE MULT DOR DUC. 
  

-Augita de M. Canianu de la Anica Moraru, Piatra-Nemţu.. 

Vai de mine mult dor duc, 
In spre seară când mă culc." 
Dimineaţa când mă scol 
Is cu sânul plin de dor 

5 Şi cu ochil plini de somn. 

FRUNPA VERDE ŞI DOUE ACE. 

Audita de M. Canianu de la Iftodi Vasile, din Agapia-Nemţu. 

Frundă verde şi două ace, - Cosaşii ; a 
Fă-mE Dâmne, ce mi-i face, | „Să me strângă , - 
Fă-mE trestie de baltă, Robodiaşii, 
Să cresc subțire şi 'naltă. . Să m'arunce "'ntr'o câmpie, 5 Să mă cosească Să. resar viţă de vie. 

-.DE AICI ŞI PANA 'N BAGAU 

  

Audita de M, Canianu de la Vasile Iftodi, din Agapia-Nemţu. 

De aici şi până ?n Bacăă, „De n'ar plânge inima, | E Ard două lumînări de sei. | Ochii nici car lăcrăma. : Diua plouă, nâptea ninge, : " „Dar inima "ncepe-a plânge Nime nu le pâte stinge, . e n Cu ochii nu pot învinge. 5 Făr' inima mea când plânge. ia
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F...U-TE 'N LEGE DE RACHITA 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu, de la lăutarul Dumitru Valtnu — Roşiorii-de-Vede — 

“Teleorman. | - . - Me 

_F...uste ?n lege de răchită, De vărat am mai văra, 

Mult eşti neagră şi pârlită, . La Moldova, - - 

De te-aş mai vedea 'nfrundită Săraca3 . - 

Să pun cureaua la flintă  . 10 La Moldova apă dulce, 

5 Ca să'mi întreb voinicii „Cine bea, nu se mal duce | 

Cari or ma! văra p'aici. 

IUBITA NEICHI IUBITA «; 
  

. Culesa de Chr. N. “Papu, de la lautaru! Ioniţă Valenu — Roşiorii-de-Vede—Te- | 

leorman.: E ia : | . 

Iubita netchiă, iubită, o — Te-aş pofti pe dumneata ; 

Ce stai tristă şi mâhnită, “Da maică-ta "1 mulere rea, 

Pe ferâstră: cumpănită, Si Nu te lasă ?'n voia ta, 

Cu inimidra pârlită ?  . _1o Să iubeşti ce ţi-o plăcea ; 

“5. Spune-mi, dragă, şi "mi gră- : * * Să iubeştio nevestea, — 

a o (ieşte Nevestică-cu bărbat, - . 

Inimidra ce'ţi pofteşte? - „” Să te culci seara cu drag ! 

/ 

  

GATE FOCURI ARD PE LUME 

Culesa de Chr. .N. Fapu, de la lautarul Dumitru Valenu — Roşiorit-de.Vede — 

Teleorman. | ” - 

Câte focuri ard pe lume 

__Nici unul nu arde bine, 

Cum arde inima 'n.mine ; 

"Si arde cu-lunile, 

5 Şi 'mi răpune dilele | 

, . ——————
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HIRE-AL, MAMA, BLESTEMATA | 

Culesa de Chr. N. Țapu, de la I6n al Petri, din ţinutul Fagaraşului— Transilvania, N 

— Hire-aY, mamă, blestemată, : 5 Să fai drumul la chicior, 
De ce nu m'ai-făcut fată ? Să umblu n țară streină, 
Şi de ce m'ai făcut fictor, Unde nu-i nici vin, nici pâine, 
Să trăiesc merei în dor. „Ci tot Omeni fără milă! 

DE-AR FI DORU CA DORU 

Culesa de M, Canianu, de la lie Dragu, din satul Hârtopu—NEmţu. 

De-ar fi dorul ca doru, 5 Şi pe dorul:l bate vântul 
L'aşi băga 'n sin ca măru, Şi ei petrec numai cu gându. 
Dar dorul unde se pune, Dorul sare din pom în pom 
Lasă inima cărbune : ŞI te face tot neom! 

; Pudi 

FRUNDA VERDE DE DOI FAGI 

  

Culesa de Chr. N. apu, de la I6n al Petri, din ţinutul Făgăraşu lut—Transilvania. 

Frundă verde de doi fagi, - Hire-ar hi mort de cuţit: Cin" desparte pe dot dragi, > “De m'o despărţit bărbat, Ducaă-i corghii carnea ?n fagi, Să mâră necununat ; Chici6rele prin copaci. 15 De mo despărţit femete, 5 Şadă 'n sânge până n briă, Să dea Dumnedeii să piete; „Să'l mânce viermii de vii ăi De mo despărţit vr'o fată, Albă casa cucului, Cununia nu 'şi-o vadă ; Şi hodina vântului. De m'o despărţit ficior, Că nici cucul n'are casă, 20 Hire-ar hi mort de topor, — 10 Nici vEntul ţară al€să. De topor făr' de rugină, Şi pe min” cin' m'a despărţit, Să moră făr' de lumină! |
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CODRULE FRUNDA GALBENA. 
  

Culesa de M. Canianu, de la Trima a lui Vlad, din satul Dâmner-—Nemţu. 

Codrule frunqă galbenă, 
Ei m& culc, tu mă legănă. 
Dar mă legănă frumos 
Să nu mă ţipe ventul jos; 

3 Că dacă jos ma ţipa, 

Dâmne răii te-oi blestema. 

MANDRULIȚO POALE 'NCIURATE. 
  

Culesa de M. Canianu, de la Irina a lui Vlad din satul Domnei—NEmţu. 

— Mândruliță pâle "'nciurate, Te temi: că ti-oi lăsa, | 

Răi te-am visat astă-n6pte ; De ce te temi nu-i scăpa. 

Ca cărpuţia ta cea nouă, E 10 Num'atât zăbovesc, 

Era ruptă drept în două. - Până” murgu-mi potcovesc. 

$ — Ba minţi bade dracului, a Să'mi pui pickoru n scară, 

” Căci cârpa mea nu-i ruptă, Să merg în cea-l'altă țară. 

Ci-i ruptă inimiora ta, 

FRUNDA, FRUNDA ȘI IAR: FRUNDA 

  

Culesa de Chr. N. 'Tapu, de la Ion Văcariăl, Ocna Salinilor—Transilvania, 

i | andă de nuc 
Frundă, frundă şi Yar frundă, | Te numesc frund , 

Multă vreme mă gândii, .. | După badea mult dor duc; 

“ Rrundă cum te-ol may numi. „ "Te numesc frundă de tel, 

Pe-o numi frungă de fag, - După badea staii să pie ! 

5 Pusă ?n pălărie cu drag ; - 

————
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- FRUNDA VERDE TREI. MARGELE. 

Culesa de M. Canianu de la Maria Sticlete din Piatra-NEmţu: 

Frundă verde trei mărgele, 
Jele-i  Dâmnei. cui e jele,.—. 

„ Jele-ă Dâmne codrului, 
De darmele Lotrului, 

„5 Că de plâe şi le unge 
Şi n'are cin” le 'ncinge. 

z 

BRUNDA VERDE LEMN DOMNESC 
  N 

Cul6sa de Chr. N.. Ţapu, de la lăutarul Anghel Cambrea—Săcelu--Gorj - Ă 
- 

“Frundă verde lemn domnesc,. -. Unde văd nevestele, 
* M'am jurat să nu mai iubesc, Trec apa ca şerpele ; - 
Dar nu pot să m& lipsesc, Unde v&d fete frumâse, 
Unde văd multe fete, | Trec prin apă pân 'n câste. 

5 Trec prin apă, mor de sete; 

FRUNDA.. VERDE DE CICOARA. 
  

Culesa de M. Canianu, de la Trina lui Ilie Dragu, din Hârtop—N&mţu. 

Frundă verde de cicâră, 
Oltule apă visră, NE 
Face-te-ai negră cernelă,. 
Că să'mi scriă o hârtidră, 

5 S'o trimeţ la mutca ?n “ţara, 15 Că ţi-o mai trece de dor. Să'mi dea bani de chelturelă Şi ţi-l pune ?n sîn la piele, Şi haine de primenelă. - Ca să-ţi trecă de jele. Că eii trec în ceia ţară. - Şi dă-l şi mândrelor mele Căci de hatne m'am desbrăcat Cele 'nalte subțirele, ” 10 Şi ?n cazarmă m'a băgat Par'că 's trase prin inele ! 

Şi de păr m'a retezat. 
PErul mei cel gălbior, . 
Strânge-l, muică, binişor . 
Și ni-l pune ?n sînişor,
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_ FOAIE VERDE ŞI-O LALEA 
  

Culesă de Chr. N.3Țapu, de la d. Vasile Alexandrescu-—Bucuresci, 

Sa se confrunte varianta de mai sus—Doine Dragoste—eŞi-ol să las cu jurâmînt> 

“Fole verde şi-o lalea, . Să nu putredgesc curând. 
Oi să las la:.mârtea mea, „*..» “Să putredesc la cinci ani, 
Să'mi trimet nevestica. - Să fac voia la duşmani ; 
Să'mi aducă. amanta, . “Duşmanii, duşmancile, 
Să mor cu ochii la ea. 15 Nu'şi păzeşte casile 

Şi voiii să las cu jurămint - . Şi ţine uliţile. | 

Cine m'o băga n pămînt _. Şi-oi să las cu jurămînt 

Să'mi facă cosciug de plumb - „Să mă 'ngrâpe unde-oi dice, . 

Şi cu pleopa de argint,  - . La sînul cu două ţiţe, . 

Să mă& bage mal adânc, . _ 20 C'acolo'Y dragostea dulce ! 

FRUNDA VERDE DE MOHOR 
— 

“Culesa de M. Canianu; de Ja Nic. Ursu, din Balţăteşti —Nămţu, 

Frundă verde de mohor, Ai 10 Că acuşi nu mă mai 'vedi. 

Plânge-mă maică cu dor Maica din tote m'o.scâte, 

Că şi eii am fost feclor; „Dar din două nu mă pste:.. 

“Ţi-am scos plugul din şopron.- * Din cătune şi de morte. 

Şi boii din cel obor i De-ar sci: omul ce-ar ajunge, 

Şi m'am dus la cel ogor. . 15 Tot ar suspina şi-ar plânge ; 

Plânge-m& maică cu jele o De-ar şti omul ce-ar păţi 

Ca şi mândruţele mele ; . | De multe ori s'ar feri. 

„Plânge-mă, maică, să credi
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FRUNDA VERDE ŞO NALBA 

Culesa de M.. Canianu, de la Nic. Duncan, de la Balţateşti—Nemţu. 

Frundă verde şo nalbă Să mă usuce de dorul tăi ; 
Vine maica şi mă ?ntreabă Şi bea apă din fântână 
Ce sînt aşa slubă ? „Şi mă usuc că-s străină ; 
Dar cum maică să nu fii - Că str&inul, bată-l focul, 

5 Că bâi apă din pării,.- 10 Mi-a 'nverdit faţa ca socul, 

FOAIE VERDE DE TREI TEI 

“ Culesă de Ghr. N. Țapu de la d. Vasile Alexandrescu—Bucureşti, 

— F6re verde de trei tet, Tu mă faci să vii p'aici, 
Hi, hi, hi, bordei, bordej, îi Desculţ şi fără opinci ;: 

- Cu mărtăceii mărunţei, Bordelaş cu gura ?n dos, 
S'a 'nfundat dragostea ?n ei. Tu mă faci să viă pe jos 5 Bordelaş fără gârlici,. - 10 Pe păniintu gloduros! 

FRUNDA VERDE LIȚA, LIȚA 

  

Culesa de M. Canianu, de la Nic. Ursu, Balţateşti—Nemţu.. 

Frundă verde liță, liţă - Te rog să taci dumneata, Şade mândra ?n portiţă, | IO Că nu-s fată nici nevastă, Ca o albă porumbiţă. - Ci mi-s fl6re. | Trece neica şi! dice-aşa : După s6re, 5 — Dare-aşi domne ce aşi da, Cine mă iubeşte mâre.- Da-aşi murgu de sub mine - — Murgul care-l călăresc „Să te put Yubi pe tine. 15 Măcareşt nu-l stăpânesc — Taci neică nu di aşa,. Tot pe tine te iubesc, . .
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CUM DAI LELE OULE 
  

Culesa de Chr. N. 'Țapu, de la d. Vasile Alexandrescu -—şef tipograf—București. 

— Cum dai, lele, cum dai, lele, ouăle? 
— Trei parale, trei parale, Domnule! 
— la mai lasă, Ya ma! lasă, jupânesă 

__Că nu ţi-e găina. grasă (bis). 
5 — Haida, hayda, haida, haida, Domnule, 

Să numărăm ouăle (bis), 
La marginea drumului, 
La mijlocul patului. 
De la una, de la una pân” la: două, 

__10 S'a tălat dragostea ? n două lbis) ; ; 
” De la două, de la două pân? la-tref, 

Mariţico, vrei nu vrei, (bis); 
De la trei, de la trei şi pân” la patru, - 
Mariţica "mi şade 'n pat, . ” 

15 Şi 'ml trage la numărat (bis); 
De la patru, de la patru pân” la cinci, 
Marița nu mi-e de-aici (bis) | 
Şi mi-este dintr'altă ţară, - , . 
Cu cosiţa gălbidră, 

20 Dar'ar Dumnedeii să m6ră, (bis) 
Să-i crupesc din colivi6ră, 
Să. bea vin din năstrăploră, - 

- Să&'mi trecă. la inimidră, (bis). 
Saii, 
Să my. trecă de foc şi jale L 

_FRUNDA VERDE PORUMBEA 

  

Audită de M. Canianu de la Vasile Ţugu din Tergu-Nemţului. 

Frunqă verde porumbea, „Şi Y-aşi punc la icână ; 

Dragă puiculiţa mea, Şi m'aşi ruga : Domne, Domne 

De te- -aş prinde unde-va, Dă-mi dile să mal trălesc,. 

Numai ochii ți- -aşi lua; . . „Cu pulca : să mă *'ntâlnesc 

5 Numai ochii şi- -o sprânceană, 10 Şi 'ntruna să m& Yubesc. 

  

SI
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RAVAŞ PUICA, RAVAŞ DRAGA 

Culesa de Chr. N. Ţapu, de la d-nul Vasile Alexandrescu, şef de tipografie — 
Bucuresci. , , | 

— Răvaş, pulcă, răvaş. dragă, — „ _—Răvaş, pulcă, răvaş, dragă — 
Răvaş de la împeratu "-Răvaş de la vornicu 
Că-ţi vine, lele, bărbatu. : Că-ţi vine ibovnicu. 
— Las' să vie, dracu 7] ştie, 15 — Las să vie, Domnu?! ştie 

5 Calea mărăcini să-i fie!. _ Calea trandafiri să-l fie! 
- Demâncare l-am gătit: . De mâncare i-am gătit: 
Mămăligă cu urdici ; . __ Mămăligă cu put fript 
Şi cămaşa Y-am spălat, Şi cămaşa l-am spălat, 
Pe mărăcini l-am uscat. . . 20 Pe busuloc I-am uscat; 

10 Cu picerile-am călcat, La ladă W-am aşedat! 
După uşă-am aruncat. 

FRUNDA VERDE FOI CU ROUA 
  

Audita de M. Caniunu la Borsec de la Ilcna Dumitra. 

A se confrunta varianta- Doine-Blestem— «Printre ţări, printramândouă». 

Frundă verde foi cu. rouă, „ i-o pereche de friguri 
Peste munţi, peste amândouă, Şi trei sute de giunghiuri, 
Se fac două poduri nouă. Când îi gândi că ţi-e bine 
Pe unul badea trecea, 15 Să-mi vie popa la tine. 

5 Pe unul mândra venea, Când îi gândi că ţi-e răi 
Feciorul trecea cântând .- Să te bage ?'n copârşieii. 
lata venea plângând, Patru sute bani în pungă 
Şi din pură cuvintând; La doftor să nu-ţi ajungă. 
— Frundă verde fâre lungă,. 20 Patru boi ca unii 

10 Să 'te-ajungă badeo, ajungă, Să-ţi mănânce doftorii. 
Nouă bâle şv lingore. |



DOINE 

  

So3 

AJUNGA-TE, MANDRA, AJUNGA 

» Culesa de Chr. N. Țapu de la lautarul I6n Bondoc, Bojogent-Boba—Gorj. 

— Ajungă-te, mândră, ajungă „Când va fi de către stră, 
Dorul meii care te-alungă. Să te topeşii ca şi-o câră; 
Ajungă-te dor cu drag, 10 Când va fi la mred de nopte, 
Să şedi t6tă diua ?n prag, | Să te Ya sudori de mârte; 

5 Cu cârpe ude la cap. - Când va fi de dimincţă 
Când va fi de către cină, Să treci, mândro, din vicţă ! 
Să te ardi ca o lumină; 

CODRULE PADURE MANDRA 

  

Audită de M. Canianu de la Sofronie Macavel, din Varatec—Nemţu. 

A se confrunta variarita de mai sus din doine — Jale — <Codrute, frunda rotunda». 

Codrule, pădure mândră, 
Păsările 'n tine cântă, 
Merg maicele de le-ascultă. 
Se ducea şi mama mea 

5 De-mi asculta păsărea, 
Cum îmi cântă patima,— 
Patima inimeY mele 
Și-a sufletului durere. 

INIMA MEA CEA STRICATA 

  

Audita de M. Canianu de la Sofronie Macavet, din Varatec—Nemţu. 

Înima mea cea stricată, 5 Multe-aşi dice, multe-aşi face 
Mar tocmeşte-te odată. | Inima de mi-ar da pace. e 
Inima mea cea rănită, Multe-aşi face, multe-aşi dice 

Nu fii tu tot amărită, Inima să nu mi se strice!
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UND: TE DUCI, MAI PETRIŞOR? 

  

Cultsa de Chr. N. Țapu de la Ion Mihai — Bucuresci. 

A se vedea varianta din—Doine Adenda,—«Unde-al plecat, Petrişor 2» 

— F6le verde merişor, 
Und! te duci, măi Petrişor ?. 
— La Craiova să mă 'nsor, 
C'aici fetele nu vor : 

5' Caii aflat că sint dator,— Sînt dator la ibomnici 
Sint dator la percitor O sută de firfirici, , | 

O sută şi doi dă poli; F... u-l d'of mai da p'aici! 

Sînt dator la -arîndaş 
O -sută de gălbinaşi ; 

10 Sint dator la. cârclumar 
"O sută de icuşari ; 

COLEA 'N VALE LA FANTANA 

„ Culesă de Chr. N. Ţapu de la I6n Michat, din Bucuresci, 

“Una 'mi spală-şi "mi suspină 
„Ca pferdut salba pe gârlă. ofl 
IO Salba e de galbeni. mari 

T'6le verde trei alune, 
Colea'n vale la fântână, 
Două fete 'mi spală lână; of! 
Una 'mi spală alta ndrugă, 
Să-i facă lui neica glugă. ot! 

„ Gluga ,'mi este de mătase 
Impletită ? n viţe şase, ofl 

Făcută de doi primari;—of !— 
Salba e de: galbeni mici | 
Făcută de dor voYnici,—of l— 
Tot trecând. la ibomnici. 

FRUNDA VERDE DE ALUNA 
(VARIANTA) 
  

-Culesa de M. Canianu de la Vasile Spâneanu— Pietros— Pfatra-N&mţu. 

Frundă verde de alună, 
_Colea ?n vale la fântână, 
Dou& fete spală lână. 
Una spală galta 'ndrugă” 
SA-I facă lui neica glugă; 

- Alta plânge şi suspină, 

Ca pterdut salba ? n fântână, — 
Salba cu galbenii mari, 
Făcută de doi primari ; 
Salba cu galberii mici, 
Făcută de trei voinici. 

*



DOINE . 805 

LELIŞOARA, TRUP DE FLORI 
  

> Culesa de Chr. N. Țapu de la Anghel Cambiea, din Săcelu— Gorj. 

Lelişdră trup» de flori,. 
/ Gura ta-i de sărbători ; 
Lelişoră 'naltă 'm stat, 
Bună eşti de sărutat; 

5 Leliţo cu tulpan vărgat, 
Bună eşti de 'mbrăţoşat | 

MARIŢO DIN VADU-LAT 
  

Culesă de Chr. N. Țapu de la Costică Ionescu, Șelari—Bucuresei. 

Mariţo din Vadu-Lat, ” 5 Da ce fel d'argat să fii? _ 

Cu mărgeanu revărsat, Tiua săi spăl vasili ; 

Revă&rsat pe prept lăsat, N6ptea să'ți 'motă Osili ! 
M'aş băga la tine argat. 

FRUNDA VERDE DE SUSAI 
7 

  

Culesa de M. Canianu dela Nic. Vlad—Rosnov-Nemţu. 

Frunqă verde de susai, Pa Să mă chem! şi pe mine, 

Ştit tu, bade, ce diceai, Ca să am milă de tine. | 

Când la noi 'n prag şedeai, Eii te-oiti:'nt6rce cu scândura “ 

„Că noi atunci ne-om uri, 15 Şi te-oiăă adăpa cu lingura, 

5 Când s6rele nu va luci. | “ Să-ţi dai pita cu acu, - 

„ S6rele n'a perit, a D6ră. te-a lua dracu. 

Noi, bade, ne-am urit; Să-şi aducă mătaminte 

„ Să te urască. sârele; E | Că-i blestem de la mine, . 

Indrăgescă-te-ar bolele. „20 Că-t blestem de la drăguță, 

10 Pe vreme de secerat Că nu i-ai fost cu credinţă, 

Să te 'ntârcă 'n pat; . 

N
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FRUNDA VERDE. BARLABOI 

Culesa de M. Canianu, de la Nic. Vlad—Rosnov—NeEmţu, 

Frundqă verde barlaboi, Găteşte-te, mamă, bine 
Adi e Mercuri şi mâine e Joi, Şi miaşteptă şi pe mine. 
Eu merg, maică, de la voi lar de-l vedea că nu vin, 
Şi până m'o înturna, - 15 Apo!f pune cina 'n masă 

5 Multă vreme-ţi aştepta, Şi cină cu cel d'acasă, 
Tot cu prândul cald pe masă C'aşi veni dar nu mă lasă; 
Şi cu apă rece în vasă&.. C'am picat, mamă, 'ntrun loc 
Maică, până olii veni, .. Cum pică lemnul pe foc; 
Prându'n masă s'o răci, 20 gram picat, mamă, 'ntr'o casă 

IO Apă'n vast s'a 'ncăldi, um pică larba de coasă! 
Dorul ţi s'a linişti. 

AMARIT-I 'OMU, DOAMNE 

  

Culesă de Chr, N. Țapu de la lautarul Gheorghe Costea, din Saceni — Teleorman 

Amărit-i omu, Dâmne, | 
Când se culcă şi nu dârme 
Da mai amărit e-atunci, 
Când îşi dă boii pe junci! 

FRUNDULIŢA ȘI-O CALEA 

Culesa de Chr, N.. Țapu de la Gheorghe Costea, din Sacent — Teleorman, 

Frunduliţă şi-o lalea, "5 Ul pusei sfănţâica 'n mână 
„A dracului e leleay | Ea dice că nu e bună; 
Et o rog şi ea nu vrea „li may detei cinci parale, .| 
Cu parale, nu geaba! Să-i pate sfănţâica mare !
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FRUNDA VERDE 'DE DUDAU 
  

Audită de M.: Canianu de la Nic. Vlad din Roznov—Nemţu. | 

Frundă verde de dudăi, 
Bade, bade, dragul mei, 
Când îi trece pe lângă nol: 
Puneţi clopote: la boi 

5 Şi şinore de mătasă 

„Să-i aud bade din casă. 
Să fiii slabă ca o haragă 
Şi mârtă de betegă, 
“Din pat că m'oi scula, 

- 10 Pe ferestă că m'ol uita. 

+ 

Li 

FRUNDA VERDE FLORICELE 
  

Augita de M. Ganianu de la Nic. Vlad din Roznov—Nemţu. | 

" Frunqă verde floricele, 
„Pentru trei mândruţe-a mele 

Purta! trei perechi de zale. 
— Tâtă zala-i nouă punți 

5 ME mir, neică, cum le porţi. 
Eu le port, mândruţo, bine 
Că le port şi pentru tine. 

FOAIE VERDE TREI LALELE . 

  

"Culesa de. Chr. N. Țapu de la lăutarul Costea Gheorghe, din Saceni— Teleorman. 

rr 

” _— Fole verde trei lalele, 
Despăgubeşte-mă, lele, 

_ __.- De părăluţele mele, 
De galbeni. şi de rubfele, 

5 Ca muncit neica pe ele 

Pe dâluri şi pe. vâlcele!
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FRUNDULIȚA CA IARBA 

"  Culesa de Chr; N. Țapu de la lăutarul Costea Gheorghe, din Săceni— Teleorman. 

. Frunduliţă ca iarba, . 
Răi m'a blestemat neica 
Tocma 'ntro Vinere sera, 
La uşa bisericii, 

5 La icâna Precistil | 

= 
p 

“TRANDAFIR: PANA DOMNEASCA 

Audita de M. Canianu de la Dumitru Ciobanu, de lângă Durat—Nemţu. 

— Trandafir, pană domnescă, 
Slobod e să se fubescă 
Fecior holteii cu nevastă ? 
— Slobod e să se fubescă ? 

5 Şi cu mine 

Şi cu tine, | 
Numai să nu scie nime. 
Şi cu mine - 
Şi. cu altul, | 

_10 Numai să nu scie satul. 

FLUTUREL CRESCUT IN IARBA. 
  

Audita de M. Canianu de la Dumitru Ciobanu de lânga Durăi—Neamţu. 

Fluturel crescut în Yarbă, - 
Sboră, sbră 'n lumea largă, 
Adă-mi veste de-al meii bade, 
Că s'a dus, s'a dus departe | 

5 Şi de dorul lut mai mor, , 
"Du-te, du-te Iutişor !: 

€
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_FRUNDA VERDE ŞUN DUDAU 

. 7 . - ” N j 
Audita de M. Canianu, de la Gh. Vânatoru, din Cindia—Neamţu. 

— Frundă verde şun dudăi, 
Bădiţo sufletul mei, 
De-i muri tu, mor şi ei, 
Să ne'ngrâpe'n deal la cruce, 

5 C'acolo-i dragostea dulce. 
- “Să ne'ngrâpe "n loc adânc, 

Să nu putredim curând. 
Frunqă verde vânt de vară, 

Din tine, bade, să r&sară, 
10 Să resară un rosmarin, 

lar din mine un trandafir. 
Când o bate vântu ?n dos, 

__“Umple câmpul de miros; 
Când o bate vântu'n faţă, 

15 Umple câmpul cu dulceţă. 
e 

“FOAIE VERDE TREI LALELE 
  

“Culesa de Chr. N. Țapu de la lăutarul Dumitru Valeanu, din Roşiori-de-vede— 

— Teleorman. 

F6le verde trei lalele 
Ah ! săraci păcatele mele, - 

Şi-ăm dis, lele, trei lalele ; 

Frunduliță mărăcine, - 

5 Cine m'a pus-pe mine,. | 

Să fac păcate cu tine ? 

Ş'altă dată trei lalele, 
Fă, mândruţo, lele, lele, 
Cine măntrebă pe mine ?. : 

__10 Cu ce foc trătesc pe lume, 
— Numa Dumnedeiă cu 'bine 
Şi mândra cu vorbe bune! 

  

HAI, TU MANDRO, DUPA MINE 

  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Ion al Petri, din Fagaraş-— Transilvania. 

Hai, tu mânâro, după mine, 

Că te-oi ţinea fârte-bine ; 

Desculţă nu te-oi purta, , 

Că-i umbla tu dacă-i vrea. 

5 Nici vacile nu te-or împunge 

Nici pe ele nu le-i mulge. 
Lapte acru n'oi mânca 
Să te dâte inima; 
Nice' dulce, nice acru 

o Să te dre, mândro, capu !
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PRUTULE, PRUTULE APA LINA 
  

Culesa de M. Canianu, de la Gh. Venztoru, din Cin dia—Neamţu, 

— Prutule, Prutule, apă lină, 
Trece-mE& 'n ţară streină, 
Să mă treci 
Să nu mă 'neci, . 

5 Că n'a! bani să mă plăteşti, 
Nici copii să mă jeleşti ! - 

PEN: ERAM EU HOLTEIAŞ 

Culesa de M, Canianu, de la Gh. Vânătoru, din Cindia—Nemţu. 

PEn' eram ei holteiaş | „5 Dădut pana pe mălaiii, 
Purtam pana ?n colopaş Pintenii pe lapte dulce,. 
Şi cisma cu pintenaşi. Să dai la: copii să mânce, Şi dacă mă&'nsuraj, 

) 

DU-MA DOAMNE CU NORII 

  

Culesa de M. Canianu, de la Gh. Vânătoru, din Cindia—Neamţu. 

Du-mă&, Dâmne, cu norii, 
Unde-i badea cu boii; 
Du-mă&, Dâmne, cu stelele, 

__ Unde-l. badea cu mânarele.
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FRUNDA VERDE BOB ŞI LINTE 
  

Culesa de M. Canianu, de la Smaranda Spiridon, din Viişoara—Nemţu. 

Frundă verde bob şi linte, 
Descunună-mă, părinte ; 
De nu mi-i descununa, 
Florile te-or blestema | 

5 — Ba nu te-oiii descununa, 
Penă nu mii număra, 
Yrundele din nouă nuci, 
larba de pe nouă lunci. 

ŞI-AM AVUT O CARARUȘA 

Şi-am avut o “cărăruşă 

Pân' la mândruţa la uşă, 

Şi s'o pus un blestemat, 

Cărarea mi-o astupat, - 

5 Tot'cu spini şi cu nulele,— 
. 

  

1 Cul6sa de Chr. N. Țapu, de la I6n al Petri, din comitatul Fagărașulul-— Tran- 

silvania. 

Supărarea mândri! mele. 
Şi-apoi sup&rarea mea, 
Că nu pociă merge la ea 
Sara şi dimineţa, 
Peste di tot-d'aunal 

FRUNDAN VIE-I TOT RANDURI 

  

Culesa de M. Canianu, de la Smaranda Spiridon, din Viişăra—N&mţu. / 

Frunda * n vie-l tot rânduri, 

Badea-i cu multe gânduri; 

Frunda ?n vie-i tot măruţă, 

Badea-i cu multe drăguţe. 

5 De-i gândi, bade, la mine, 

- Dumnedeii să-ţi dee bin, 

De-i gândi, bade, rEu, 
Să te “bată "Dumnedeii. 
Frundă verde Yasomie, 
De către bade să vie; 

Şi de badea n'o veni, 

Bl&st&ăma-Poiă c'a muri.
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DISA-I CA-I VENI - 
  

Culesa de M. Caneanu de la Nica Mutu, din Cer-Neguraş— Neamţu. 

Dis-ai că-i veni, SR 3 De ţi-ar sta durerea mea 
Să culegem strugurii, - Lângă inimidră ta, , 
Dar tu, bade, n'a! venit, Să nu poţi nici când muri, 
Sufletu-mi r&ă Pai măhnit. - Pen&la nol nu-i veni! 

VENI BADEA SI SE DUSE 

Culesă de M. Canianu de la Nica Mutu, din Cer-Neguraş—Neamţu. 

Veni badea şi se duse, 
Piâtra pe inimă-mt puse; 
Veni badea, iară mers-a, : 
Pictră pe inimă-mi lăsa ; A - 

5 Mat bine n'ar fi venit, : 
Nici dracu 'n'ar fi bănuit, 

CATE FLORI AM ADUNAT 
  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Anghel Cambrea, lăutar, "Sacelu—Gorj. 

Câte fort am adunat, 
Tâte mândruţii le-am dat ; 
Dar mândra nu le-a primit, 
Căci “flori cosite din grâiă 

5 Nu pune draga la brâti, 
Duce-m'oiă, duce pe.loc, 

Să rup flori de busuioc 
Să me iubâscă cu foc; 
Duce-m'aş duce apoi 

£.10 Să.rup flori cu frunde mor, 
Să ne fubim amândoi ! 

)
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FRUNDA VERDE LEMN USCAT 

Cultsa de M. Canianu de la Vasile Tugu, din Sărata—Nemţu. 
+ 

Frundă verde lemn uscat, 5.Frundă verde bob şi mure, | 
Urită mi-i crâşma'n sat, | „: Dragă mi-l crâşma 'n pădure, 
Că dacă beai şi mă 'nb&, „. Dacă, bea şi m&'nbe&t, 
Tote fetele mă ved. | Numai crengile 'mă& văd. 

SEACA DOMNE DUNAREA 
  

Culesa de M. Canianu de la Vasile Tugu din Sărata—Nemţu, | 

Secă Domne Dunărea „Ce-am perdut nu mat aflat. 
Din. tâtă Ungaria, Am perdut mândruța mea, 
Vreau pe drumul. Dunărei, | Ce mi-a mâncat inima, 
Să-mi caut calea vieţei; _ Inima s'a vindecat, 

5 Căci prin câte ţări umblaiii, 

SPUNE, MANDRA, SAU GHICESTI 
  

Culesa de M. Canianu, de la Nic. Dumbrava— Piatra-Nemţu. 

Spune, mândră, saă ghiceşte," 5 Şi soldatu "'mbătrâneşte 

“De ce soldatu'mbătrâneşte, | De răcela ferelor | 

Că 'cu sapa. nu prăşeşte. Ă - Şi de strânsul .curelelor ! 

Nici cu coâsa nu coseşte |
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DORUL MANDREI DE N'AR FI 

Culesa de M. Canianu, de la Nic, Dumbravis—Piatra. 

Dorul mândrei de n'ar îi, 
M'aşi culca, m'aşi hodini. 
Dar z&i dorul mândrei este,. 
Eă mă culc, el mă trezeşte. 

5 Pun capul pe pernuţă 
Şi gândesc la a mea drăguță. 

TINEREA M'AM MARITAT. 

  

„Culesa de Chr. N. Țapu, de la I6n Vacariu, Ocna Sibiilor —Transilvania. 

Tinerea m'am măritat, Secerai până supt seră, 
Rea s6cră mi-am căpătat,— lacă sâcra nu mai vine ; 
Rea sâcră şi r&i bărbat. . 20 Tot cu lacrămi şi cu pară. 
Când dă ?'n carne, - Tote s6crele 'mi venia, _ 

5 Dă şi 'nmine; a Cu amiad la noru-sa; 
In câine dă num'o:dată, „Numai s6cra nu mai vine, 
Pe mine rupe-o lopată; > Bate-o-ar diua de mâtne |. 

"În câine de dou& ori 25 ME uitam în jos pe cale, 
Şi 'n mine de nout-ori. laca scra ca o pară, 

10 Dacă. vedui că-i treb'aşa, » Co cocuţă (pâine) su'suţioră.: 
Pusei secera la brâă, — Haida, soră, de mănâncă. 
Plecai la holdă de grâiă. . —Nu maimânc mâncare-aş foc, 
Secerai până la. prând, » 32 Dacă n'am avut noroc, 
Tot cu lacrâmi şi cu plâns; „Să hi băgat conciu ?n foc 

15 Secerai până Pamtad, : Și *nvelitOrea ?n vale, 
- Tot cu lacrămi pe obraz. | Ca să rămâi fată mare 

Secerai pân'la ojină (vecernie), Şi să-ţi mânci astă mâncare!
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 FRUNDA VERDE GRAU MARUNT 
  

Culesă de M. Canianu, de la Spiridon Tiganu-—Piatra. 

Frundă verde grâii mărunt, 5 In postul Sân-Petrului, 
Când îmi vine mândra ?n gând Ca frunda alunului, 
ME usuc ca frunda ?n vânt, In postul Crăckunului. 

- Ca frunda curechiului, 

4 

'"FRUNDA VERDE Ş'O ALUNICA 
  

“Audita de M. Canianu de la Vasile Scripcaru din Piatra-Nemţ. 

Frundă verde ş'o alunică, . 1o Şi n'am loc să mă scutesc, 
Deşteaptă-te frumuşică . Lasă-m& când îţi grăesc. 
Si-mi deschide uşile Pentru atâta bunătate 
Că mi-s negre dilele, | Dumnedeii îţi va da de tote 
De amarul dorului, - Şi din a mea sărăcie, 
Doruluy, necazului 13 "Ți-oY da inima mea ţie. | 

Şi de chinul drumulti. Nu mai pot să duc cu mine 
Norul geme, ploia cade: - Cuib de dururi şi suspine. 

Şi-a crescut apa pe strade 

TOT ME UIT ŞI ME GANDESC 

Augita de M "Canianu de la Dumitru Ciobanu din Vale: Domnei—NEmţ. 

Tot mă uit şi mă gândesc 

In' cotro, focu! să pornesc, 

Cu mândra să mă 'ntâlnesc, 

Două vorbe să-i grăesc 

5 Şapoisă mă despărţesc. 
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FOAIE: VERDE MATOSTAT . 

Culesa de Chr..N. 'Țapu de la I6n Michai—Bucuresci. 

F6ie verde matostat, 5 Să bea duşmanii să mâră; 
Câte lăcrămi mi-am vărsat Să bea şi duşmanca mea 
Făceam o fântână 'n sat,— Care me 'tubtlam cu ea 
Fântână cu trei isvore : Din copilăria mea! 

BRADE, BRADE, CRENGI MARUNTE 

Augita de M. Canianu de la Nichifor, cântăreţ în Piatra-Neamţu. 

“- Brade, brade crengi. mărunte, 5 Fă să fie şi al mei brade 
Ascultă a mele cuvinte: Ca şi tine în veci verde ; 
De când pe tine te cunosc, | Frumuşel şi tinerel, . - 
Vara, iarna verde-ai fost. - Să'mi fie tot drag de el! 

. 

“TU BADIȚA AȘA-I GANDIT 

Augita de M. Canianu de la Ancuţa Cojocaru, din Neamju. 

N 

Tu bădiţă aşa-i gândit, | 
"Că e-s flâre de pe rit, 
ie de: batjocorit. . 
Dar eă 's A6rea florilor, - 

5 Din grădina pomilor, 
Drăguţa fectorilor.
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SPUNE MANDRO ADEVARAT 
  

Culesa de M. Canianu de la Niţa Cojoc, din Resboeni—Nemţu. 

Spune mândro-adevărat, — : 5 Că dragostea vor s'o strice. 
Adevăr şi nu minciună, — Spune mândro şi 'ndrăzneşte 
Precum vorba nâstră sună. Tot ce inima-ţi pofteşte ; 
„N'asculta ce câţi or dice, , . Tote neica le 'mplineşte . 

PUTRIGAI, PUTRIGAIOS 

„Culesa de Chr. N. Ţapu, de la Cos tică Ionescu, Şelari—Bucuresel. 

— Putrigal, putrigătos, . o - Dacă eşti neică vitez, 
Ce stai, neică, mânios? „TO Fă grădină cun pârlez 
Putrigai, . aprinde-te, Şi 'n grădină o fântână 
Neică, desmânie-te. - Şi strigă la apă bună, 

5 —Cum, neică, să mă desmânii, __. Să vedi maica 'cum mă mână. 
Când ţi-am dis n'af vrut să vii, Cu urctârele 'n mână . 
La arţaru dintre vii, 15 Şi-atunci să mă săruţi în gură | 
Unde-a fost dragostea ?ntâl, 

FRUNDA VERDE AVRAMIASA 
  

Culesa de M. Canianu, de la Maria Petrovici, de loc din com. Drăgușeni—jud, 
Nemţ. _ a 

Frundză verdi avrămyasâ, o — Murgu ni-i fătat de Gioi 
„Pe ulița armeniascâ, - | 10 Şi nu duci câti doi. 

lesti o şatrâ ţigănâscâ. - .. — Ie-mă bădiţâ călari, | 
Da?'n şatrâ cini mai kara ? „ . Câ nu mat pot di chici6rt. 

5 Bădiţa calu-şt potcoje. . - | — Et cum nu ti-aş lua, 

Şi la drum câ sâ porne. Câ ni-i dor di duniata; 

— le-m& bădiţâă călari, „16 Dar ni-l murgu fătat Marţi 
Şi duce numai bărbaţi. Câ nu mai! pot di chickori. z
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Şi din ochi ot lacrama d e greii de mine Bădiţă de ţi- ) Murgu ţi l-o! adapa, ME fac brâi pe lângă tine; 
Ile-mă& bădiţâ călari, Dunitale: că ţ-oY da: 

20 Că nu mai pot de chiciori. Guriţa, 

— Bucuros că tl-aş lua, 35 Fântâniţa, 

Că ni-i dor de duniata ;  Budzâlii, 

Dar ni-i. calia păr la Prut Ghizdelili, 

Şi nici nu-i apâ di b&ut, Dinţi z 

25 Nici nu-i arbâ di păscut. Chetricelili, 

— Ie-mâ bădiţă călari, 40 Ochii, - 

Că nu mai pot di chictâri, Păhărelili, . 
Gă tu undii poposi, 
Ptru ni l-oY despleti i 

30 Şi murgu ţi l-oi hrăni 

Ca sâ cinsteşti mândrili, 
“Care-ţi răpun dzilili. 

FRUNDA VERDE GRAU CURAT 

Culesa de M. Caniana, de la Zamfira Șaranet, din cat. Prajeni, 
jud. Botoşani. 

Frundză verdi grâă curat, 
Costăchel, bărbat curat, 
Dimineţâ $o sculat, 
Pe ochi negri! s'o spălat, 

- 5 La icâni so 'nchinat; 
Pi murguţ.o 'ncălicat, 
La drăguță şo plecat. 
Când pi-apropi agiunje, 

„Una porta-i dischide, 
IO Una calu-i pripone. 

„ Dou& ?n cas ă-l pofte, 
Dou& mesâli aşterne, 
Douâ bucati găte 
Şi pi masâ li: pune. 

15 Şi pi masâci fara? 
Găini fripti rumeniti, 
Pi dinăuntru otrăviti, 
Pentru Costăchel gătite. 
— Costăchel, drăguța me, 

20” Poftim din masă şi ie. 
Costăchel s'o potrigit 
Şi din masâ li-o luat, 
De la inimă a oftat, 
Biciu'n mânâ go luat. 

25 Şi pe uşi o „plecat, 
Pe murgu şo "'ncălicat, 
La măkcuţă s'o 'nturnat. 
Maică sa, când l-o vădzut, 

- 

  

30 

35 

40 

z 

Bre ghini Vo cunoscut, 
Curvili lo otrăvit. 
— Costăchel.copchilu mei, 
Cum n'asculț: cuvintu. meii, 
Di petreci pe lume greii. 
Cuviîntu n'ai ascultat, 
Femeili ni ti-o mâncat! - 
— Of. măicuţâă duniata, 
Dar di nu mai ştii cfa-va, 
Ca sâni potoli otrava, 
Când fara la di cu sară, 
Costăchel a fost afarâ ; - 
Când iara la cântători, 

„ Costăchel varsa. sudoil ; 
„Când iara la mied de nopti, 

45 
Costăchel' trăge de morti. 
Când sărili răsăre 
Pe Costache ni-l. găte 
Și pe laviţă ni-l-pune, 

Si Şepti clopoti-i trăge, 

50 
SEpti fimei ni-l boce, 
Maică-sa aşa-t dzice : 
Costăchel, drăguţa me, 
Şăpti fimet îți trebui&, 

„De cât una ma! alasă, 
“Mai frumosă, 
Ca să ți cu "dînsa- casâ. 

com. Lătăi -—:
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FRUNDZA VERDI PAR USCAT. 

Culcsa de 'M. Canianu, de la Vasile Toma din Hârlai—jud, Botoşani, 

Frundzâ verdi păr uscat, 
S'o dus Costia la vânat, 
Sâ venezi o căpridrâ 
Pentru dăduca Nataliă. 

5 Căpri6ra ni-o vânat 
Şi 'nnapoi s'a 'nturnat. 
Când Costicâ la portiţă, 
Niamţu-i săruta guriţa ; 
Când Costicâ pi la şală, 

10 Niamţu-ş lua bună sarâ. 
— Ce caţi, Niamţule, pi-aict ? 
— Costicâ te vidzitez. 
„— Ce fel de vidzitâ ni fact, 
Nopti pe la mied di n6pti, 

15. Asta-i vidzitâ di morti, 

— Asta vreii şi tei, măt veri, 
„Să mor pentru a me fimei. 

lat Costicâ s'o 'nturnat, | 
Levorveru ş'o luat, 

"20 In spri Niamţ Po îndreptat, 
La pămint ni Po turnat. 
lar Nfamţu, când s'o sculat, 
Levorveru c'o luat,. 
La Costică Po 'ndreptat, 

25 La pămînt ni lo turnat. 
— Nataliţă, draga me, 
Costia al tăi lam omorit. 
— Boda-prosti dzic şi teii, 
C'am scăpat. di-on lucru r&ă. 

, 

FRUNDZA VERDI LEM(N) ȚOCHIT 
7   

.s 

Culesa de M. Canianu, de la Zamfira Șaramet, din comuna Prajeni—jud. Neamţ. 

Frundzâ verdi lem(n) tochit .. 
Frundzâ verdi lem(n) tochit, 

“Un ti duci Biţo gătit 
Cu murgu nipotcojit ? 

5 Înapoi ni ti porneşti 
Şi murgu ţi-l potcojeşti 
Și frumos ni ti găteşti 
ŞI-I puni şăua pocheşti 
ŞI-L închinge voiniceşti 

IO Şi dupâ iubit porneşti. 
Eu murgu ni-am potcojit: 
Şi frumos m'am gătit: 
Sam plecat dupâ Yubit. 
La puicâ când am agiuns, 

15 Din gurâ atâta Y-am spus: 
Dzaci putcuţâ ori ti scelâ, 

Ori îmi dă şi mit o bolâ. 
"— Baile bâlâ nu ţi-6i da .. 
“Câ- tw'ni-i aduci cia-va : 

20 Muri negri 'n postu mari! 
Şi caş dulci ?'n -dricu Yernii, 
Ghiaţâ reci ?n dricu verii. 
— Când aşi şti câ aşi găsi, 
Totă lumia aşi învârti : 

25 Şi cu feli aici aşi ci. 
—Stângi-ni, maicâ, lunină, 
Varsâ-ni, frati, scălduşcă, 
Stricâ ni tatâ răcliţă ; 
Că pi cinâ lam dorit 

30 latâ-l Yatâ câ ni-o venit. 
Muri negri-s ochii-tăi, 
Și caş dulci faţa ta;
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Ghiaţa rece-t guriţa 
Câ mă& mângăi cu dânsa. 

35 Osinditi-ar oftu meii 
Un' ţa ci drumu mal grei; 
Aglungâ-ti- -ar jălia me, 
Un” o fi calia mai gre ; 
Ardi-te-ar focu pi tini 

40 Cum a ars inima ?n mini. 

Nu ţi-l milă şi pacat, 
Mbai fubit şi m'ai lasat, — 
M'ai Yubit ca pi-o copchilă, 
Mai lăsat ca pe-o străinâ. 

45 Tu te duci, drăguță, 'n lumi, 
- Te -rămân fatâ cu numi ; 
Tu ti duci.iîn drumu t&ă,. 
leii, rămân cu numi ret. 

NEVASTA CU AVUŢIE  - o 

Culesa de Chr. N. Țapu, de la Ion Mihar-—Bucuresci. 

Şi ţi-am dis că nu mi trebue 
Nevastă cu avuţie, : 
Ca să'mi porunciască mie ; 
Mai bine una săracă, 

5 Ce-oi porunci ea să'mi facă ; 

Când "-oi da un pumn să tacă. 
Să Yasă-afară plângânăd, 
Să intre 'n casă ridând, 
Să mă fa după cap, 

1o Să mă "'ntrebe” de ce-am dat. 

FLOARE MICA, FLOARE MARE 

Culesa de M. Canianu de la Sofronie Macavei, din Varatec—Nemi.! 

Fl6re mică, fisre mare, 
Is cu casa ?n drumul mare, 
Cu uşa la asfinţit, 
Cu ferestile la răsărit. 

5 La fereste-s flori domneşti, 
De te miri şi te „uimeşti ; 
La oglindă 
II flore mândră | 
Şi pe masă 

"10 Flore-alesă; 

  

| 15 După uşe 

După scară 
“II trup de fiară 
Pe cuptor 
Is numai flori; 

“Trup de ruje . 
Şi la foc 
Busuioc; 
Prin obor 

20 Tot bujor.
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BATE, DOAMNE, NEMŢU 'N DRUM 
  

Culesa-de Chr. N. Țapu, de la Anica Tulbure din com. Hulmeag. — Transilvania, 

Bate, Domne, Nemţu ?'n drum, 
Co ales ce-o fost mat bun; 

:: Şi-o rămas gângozele 
Să sărute fetele! 

SPUNE, BADE, CU GURA | Me 
  

Culesă de Chr. N. Țapu, de la Anica Tulbure, din Hulmezg. — Transilvania. 

— Spune, bade, cu gura, „_ Scâlă-te, maică, din pat, 
Noi iubimu-ne, orl ba ? Că ce-am fubit am lăsat, 
Că de-un an şi jumătate . _Că'de cât fără măicuţă, 
Ne iubim în dereptate ; „Mail bine fără bădiţă |! 

5 Dar acum de două luni , - 15 Măicuţă, când m'ai făcut, 
Nu ne putem de minciuni. »- Mat bine să fi zăcut; 
Eu Yubesc, maica mă 'nvaţă - - Că de bâlă îţi trecea, 
Să Yubesc fără mustață ; Dar de mine nu-ți mai trece 
Ei tubesc, maicii nu place, - Eşti tot cu inima rece! 

10 Ea se pune ?n pat şi zace.. 

| No ȘTIU CINE MO PARAT | 
  

Culesa de. Chr. N.  Tapu, de la Anica Tulbure, din comuna Hulmeag. — Trane 

silvania, 
f 

Fete cu fictort jucând, 
Numa ei în ladă jelind ;: 

lo lar măicuţa, milă bună, 
M'o slobodit într'o grădină, — 

„:  “latro grădină cu flori , 
O Să fac vrâste la fictori. 

-"Eă le rupsel o flâre, 

Nu ştiii cine m'o pârât 
„Că sînt bună de'iubit ; 
Şi măicuţa m'o aflat: 
Şi ?ntr'o ladă m'o' băgat. 

5 La ladă i-o! pus lăcat. | 
Ei mă uit pîntre lăcat 
Cum jocă fetele 'm sat;
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| işte răzore, - | 20 — Fire-aj mândro, sănttosă, 
'5 i io caz i „+ Cum dal vorba de frumosă! 

La plugu bădiţului. " — Şi, tu bade, să'mi trăleşti, 
-— Bun lucru, bade, la plvg, Că frumos îmi mulţămeşti ! 
Bine mere boi la juc. 

z 

SPUNE, BADEO, CAND TE DUCI 
cc 
  

Culesă de Chr. N. Țapu de la Anica Tulbure, din Hulumeag— Transilvania. 

— Spune badeo, când te duci, „5 De-ale nâstre dulci cuvinte, 
Să-ţi dai dou& mere dulci, | Care ţi le-am cuvintat 
Unde-ol sta, să le mănânci ; | Şi nu mi le-ai ascultat ! 

"Să-ţi aduci, bădiț' aminte, | | 

A ȘTII TU, BADE, ŞTII TU, ŞTII | 
  

Cultsa de Chr. N. 'Țapu de la Anica Tulbure, din Hulumeag. — "Transilvania. 
A se confrunta varianta din doine—Dragoste—«<Știi, tu puică, ştii tu ştii», 

N Ă Ia . Ei - - Po ă o. — Ştil tu, bade, ştii tu, ştii, 5 Pe: bădița Gheorghe" chiemă. 
Când eram noi doi copil Și-l duc doru fără samă; - 
Şi şedeam pe pajişte = Că de Var chiema Ion 
Şi vorbiam de dragoste? Nu i-aş duce-atâta dorl 

FOAIE: VERDE MARGARIT 
  

Culesa de Chr. N. Țapu, de la d. Vasile Alexandrescu, șef tipograf—Bucuresci, 

F6ie verde mărgărit 
Primă-vara mi-a venit, 
Teişoru mi-a 'nflorit; | 
Mi-a 'nflorit s'a scuturat 

5 Și amanta ma lăsat -, | 
Şi eii plec nebun so cat; 
Lumea 'mi dice că sînt bet 
Şi ei sint amurezat. 
“Frundă verde mărăcine, „ „Se ţine dorul de el; 10 Plânge inimidra 'n mine Omul dacă 'mbătrâneşte îi Ca copilul de tref dile -. Pune-i paie şi 1 pârleşte. Şi tu nai habar de mine. 

Foie. verde de orez, 
Este-un an de când oftez, 

15 Oftez şi le pătimesc, 
Pentr'un pui care."] iubesc: 
Vântu, ploia m'a plouat i 
Pentr'un pic de sărutat; . 
Nici p'ala nu mi Pa:dat, 

20 Cât e omu tinerel -
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„i FOAIE VERDE TIRIPLIC 

Culesa de Cur. N. Țapu de la d na' Ida Paraschivescu, str. Telegraf. — Bucurescl. 

Fâie verde. tiriplic, - Să 'mi fac calu numa! flori; 

Nu 'murii când fusei mic; D'o fi dor de Va! mel fraţi, 

„Dar acum când sînt voinic 15 Staţi, copii, numai plecaţi; 

Şi şti calu să "1 'nching -_D'o fi dor de la copii, 

5 Şi drumul p'unde s'apuc; - Să ?ncalic murgu să-l mâi; 

Merseiii drumul jumătate, Do fi dor de la nevastă, | 

M'ajunse un dor de spate: Să 'mi! las calu să mai pască.. 
D'o fi dor de Pa mea mumă, „20 De copil mă prăpădesc, 

Să 'mi fac calu numai spumă;  . - De-nevastă me lipsesc; 

10 D'o fi dor de Pal mei tată, Căci neveste mai găsesc, 

Să 'mi fac calu numai apă; | La lună le dobândesc! 

De-o fi dor de la surori, 

FOAIE VERDE D'ORI CE-AR EL 
  

— 

Culesă de Chr. N. Ţapu de la d-na Ida Paraschivescu. — Bucuresci. 

Fâle verde d'ori ce-ar fi, Nu ţi-e milă şi păcat, 

" Noruleţ cu plâie,  --- Noruleţ cu plâie, . 

Fin: a dracului să fil, _- La mică mal botezat, 

Noruleţ cu plote, . . 2 Noruleţ cu plote, . 

- 5 Să n'al parte de copii, - 20 La mare m'ai cununat, 

Noruleţ cu ploile; | e Noruleţ cu ploie, 

Nici de bărbatu dintâi . . Şi-acuma să'ți faci păcat, 

Noruleţ cu ploie. Ă _Noruleţ cu ploile ? 

Când ţi-am 'dis ca să vii, - » — Lasă, finişoră dragă, 

10 Noruleţ cu ploile, 2 » * + 23 Noruleţ cu ploie, 

"La răzoru dintre vii, . - Clare naşu la parale, - 

Noruleţ cu plote, „+  Noruleţ cu plâte, - 

Und ne-a fost dragostea 'ntâi „Să plătescă sărindare, 

Noruleţ cu ploile? | Noruleţ eu plâie! 

15:— Naşiule, năşicule,
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Ta 

ARDE-TE-AR FOCU DE MUMA 

Cultsa de Chr. N. Țapu de la d-na Ida Paraschivescu, str. Telegraf — Bucuresci. 

Fote verde şi-o alună, "3 Să mă& fa de „militar. . Arde-te-ar focu de mumă, Şepte ani şi jumătate, Că nu mat făcut ţărînă „De când port" pușca la spate . Şi m'ai făcut mărgăritar, „ Şi curele "'ncrucişate ! - 

R: 

SERMANA NEVASTA MEA ! 
  

Culesa de Chr. N. Țapu de la d-na Ida Paraschivescu, str. Telegrafu—Bucuresci — 

F6ie verde şi-o lalea, „3 Cet 
Sermană nevasta. mea, “ 
Ce-o mal bea, ce-o ma! mânca, 
Pe ce braţe s'o culca,: 

rupşor o desmierda, 
Ce guriţă o săruta ? 
O fi dulce caa mea, 
Sati amară ca fierea? 

IN CREDINŢA DE ŞTIAM _î 

  

Cul€sa de Chr, N. Țapu de la d, Vasile Alexandrescu, şef tipogrăf, — Bucuresci.. | 
In credinţă de ştiam, — Marița cu nume multe. - | Nu m& ma! amurezam ; Şi-a fost cu mâna de sare, . In credință drept să-ți spui, N'a r&sărit nici o flâre Fă Că ca tine alta nu i. | "Şi-a fost cu mâna de foc, 5 Ah! cine te-a sădit pe munte? „Na răsărit nici un bob! - 

N .
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IA IEŞI, MAICA 
  

Culesa 'de Radulescu-Codin, din Rucăr— Muscel. | - ” 

Frundă verde de mer dulce, 
la eşi, maică 'n del la cruce, 
Să vedi, maică, cum ne duce, 
Şi ne duce, 

5 Marcă, 

Duce, . 
Şi ne duce : r 
La Poiana, - 
La Poiana bârsolana : 

Io Nu e porumb, 
Nu e grâu, 
Numai sânge până 'n brâu; 
Nu e porumb, 

7 

  

N 

Nici secară, 
15 Numai 6se de câtană; 

Nu e Yarbă, - - 
Nu e ismă, 
Numai sînge până ?'n cismă ; 
Nu e Yarbă, 

20 -Nici mohor, 
Numai sînge peste fort! ! 
Și-altă frundă de măr dulce, * 
May taci, maică, nu mai plânge 
Că de tine este bine, 

„25 Că mai ai flăcăi ca mine 
Şi rămâi în sat'la tine. 

IA IEȘI, MAICA OC. 7 
> (VARIANTA) 

Culesa: de Radulescu-Codin, din Pribeni—Muscel. 

Frundă verde de măr dulce, 
la -eşi, maică ?n del la cruce: - 
„Să vedi, maică, cum ne duce. ă 
Nu ne duce, 

5 Cum se duce, 
Nu ne duce: 
Ca pe noi, 
Ci ne duce ca pe boi, 

 Legaţi în frânghii de tei, 
„10 Buluciţi ca nişte of. 

“ŞI ne duce 'n lumea: largă, 

Veste ?n lume să ne mergă, 
“Numele să ni se ştergă. 

- Si-altă frundă Yarbă negră, 
15 Blestemă-l,. maică, “blestemă, 

P'ăl: d'a scos pe lume armă, 
Să ne tot frângă 
“Spinarea, | 
Să ne rupă. 

"- 20 Inima, 
- Să ne scurteze | 
Vicţa !..
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DE S'AR FACE 

Culesa de Rădulescu-Codin, din Hârtieşti—Muscel, 

Frundă verde pădureţ, . „Cu lacrămi în ochişori, 
De s'ar face.delul şes Am lăsat 

„Şi un câmp, colnicul des, „10 O măicuşeră, 
. Ca să văd ce mi-am lăsat, Care se jelia să moră. . 

5 Când de-acasă mi-am plecat: - Of! şi dacă t-aş vedea, 
Am lăsat ” Mi-aş potoli inima ! 
Fraţi şi surori, | | AR 

VARA, VARA . - 
  

Culesă de Radulescu-Codin de la domnişora Maria 1. Popescu, Budişteni-—Muscel. 

Frunduliţă fo! şi-o pară, Cu focşorele pe-afară ; 
Vară, „Şi pe puica ?n uşciâră, 
Vară, ă Sărind ca o căpridră, 
Primăvară, ” 10 Ca o pasăre uşoră. - 

5 Când să te mai vedem fară?. - Să mE vEd în ţara mea, : 
Copilaşi! în pielea g6lă, „Cu mândruţa-alăturea! 

MIE-MI SPUSE 

- Culesă de Rădulescu-Codin, din Stâlpeni—Muscel, 

„F6le verde şi-o sulfină, | De-i lua una ma! frumosă,. Puişorul mei, : 15 Puişorul mei, | Mie-mt spuse o vecină, „ Dumnedeiă să-ți facă casă, Puişorul mei, Puişorul mei, 5 Că te "'nsori, mă laşi pe mirie, De copii şi de nevastă, | "-  Puişorul mei. Puişorul mei. E i .— Ins6ră-te cu Dumnedei, 20 De-i lua-o ma! urită, Puişorul mei, _ Puişorul mei, „Că mie nu-mi pare TE, -.. . Să fie afurisită, .10 Puişorul met ; - Puişorul meă - Nict bine, nici r&ă nu-my pare, - „Şi cu mortea logodită, ” . „Numat la ficați mă dore, . i 25 Puişorul mei. Puişorul mei, RE -
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NUMALE | | 

Culcsă de Rădulescu-Codin, din Priboeni — Muscel. 

= A se confrunta varianta de ma! sus din Domme—Dragoste «Nu mai e nici o ferice», 

Frundă verde. trei aglice, 
Nu mail e nici o-ferice, 
De omu' cu ibomnice. 
Că el multă grije are: 
N'are cum să se-strecore, . 
Să vie la. Lena 'n vale, 

S 

Că-i frumosă ca o fiore, 
Dreptă ca o luminare. 
Şi-o frunduţă de năut, 

10 Nici: neica nu e urit, 
E frumos, afurisit 
Și drăguţ pentru iubit, 

IN- STREINI 

Culesă de Radulescu-Codin de la Bucur Șotcan, flacaii din Lereşti — Muscel. 

Şi-o frunduţă bradi mărunți, 
__ Singură am fost la părinți, 
„Ca lumina ?ntre doi sfinţi. 

Şi o frundă viorea, 
5. Părinţii s'or îndura, 
„Si pe min” m'or mărita 
Şi străinilor m'or da: 
Peste deluri, -- 
Peste munți, 

1o La părinţi 
- Necunoscuţi, 
„Streini şi crunţi. 
“Peste deluri, - 
Peste văi, . 

15 La părinți 
-.. Streini şi rel! 

Străinii, ii - 
Mânca'i-ar câinii, 
M& usucă, vai de mine! 

20 Streinif mâncă la masă, .- 

Eă le ţin lumina 'n casă -— i 

Şi de. amarul vieţii mele 

Şi lu Dumnedeii “i-e jele !... 

Şi-altă frundă viorea, - 

25 M& făcui d'o păstrea 

Şi sburai la maică-mea; “- 

ME făcu -. 

D'o păsărulcă 
Şi sbural 

30 P'o ferestruică, 
„So văd 
Sara, | 
Cum se culcă, 
Dimincţa 

35 Cum se scolă.... 
Ea -se scolă, 

Tot oftând, 
Şi se scolă 
Tot plângând 

40 Şi din gură-aşa dicând: 
— Hugo pasere d'acolo, 
Cu glas de la fata mea, 
Nu.'mi mai rupe inima !...- 
— Taci tu, maică, nu mă huşui, 

45 Penă nu m'oiăi jelui, 
Tutulor m'ol tângui: 
Jelui-m'aş 
Și n'am cui, 
Jelui-m'aş 

5o Codrului. 
Codru 1 bun la Dumnedeii, 
Potoleşte focul meii... 
„„„Şi-o frunduţă matostat, 
Câte odrasle mi-aţi dat,
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15 

20 

„DGINE 

Streinil mi le-a mâncat - 60 Umbla | 
Şi pe câte a mai! rămas, Se ;nalţa, | 

“Să le ?ncarci în dou& care, Părinţii” mi se 'nvăţa, 
Să le dal şi foc şi pară... | Fete mari a mărita 
Para. : Şi streinilor le-a da. 

DE CE? 

Culesa de Radulescu-Codin' din Sgripceşti — Muscel. 

Fâle verde bob năut, Da 25 Amărit] - , IN 
Fusel pe unde am iubit, F6le. verde şi.un are, 
Găsi! pămîntu pârlit, Că n'a lăsat Dumnedei, 
Amărit. Ce-oiii iubi să fie al mei? 
Şi pustiit Să me 'ngr6pe unde-oiti dice, “Şi ierbuţa 30 Pe piept între două ţiţe, Suspinând - Infăşurat în cosiţe... Și pe puicuţa „„.Şi Yar verde şi-o lalea Oftând!.,. Şi să las la mârtea mea Fie verde măr mustos, „Să-mi cheme 
De ce.n'a lăsat Christos ! 35 Ibomnica, - Să ia; a Să "mi ţie luminarea, . Frumos Să mor cu ochii la ea, Pe frumos, | Să "mi plângă tot-d'a-una... Să trăască . A Si să las cu jurămînt, _ Drăgăstos, 40 Că, când m'o băga 'n pămînt, Să trăfască „ Să 'mi facă “sicriu de nuc, Mângâtos? | - Să mă bage mai adânc, „„.Şi mi-a lăsat Duhul sfint “Să nu putredese Să ia: „ Curând; 

„Frumos pe urit, | 45 Să putredesc Să trălască a - La cinci-ani, Pustiit, -- . | „.. Să fac vota la duşmanii... 

-5 

Să trăfască 

- 
N 

"LA PLEVNA 
  

Frundă verde siminoc, ... „e Turet, T6te oraşeli 's.pe loc: . ---" Săriţi Oraşile 's cu noroc. „10 Agalej Numa Plevina arde n foc... î Că Muscalir...-__- “Osman-Paşa la mijloc - “ - - Ne 'mpres6ră; Şi strigă cu gura mare: | Şi Cazacii ? — Săriți 
Vin pe vale . 

— 

- Culesa de Radulescu Codin, -din Câmpu-Lung. — («Publ în Rev. Poporului»). | =
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15 Şi Rumânii | 3 Când le vede, Turci! mrel... 
Ne omoră. , „Turcii mei mâncă pilaf, 
Cazacii mi-şi vin pe vale, li face Rumânit praf ; 
Cu masdrace la spinare, . Şi Rumânii Ya pesmet, . 
Cu suliţi la subţidră, „25 Mi-şi fuge cu Turcir 'n piept, . 

20 Infăşurate 'n muşamale, | Mi-şi merg spre Dunăre drept. 

TE-AM IUBIT 

Culesa de Radulescu-Codin, din Lereşti—Muscel. 

Şi-o frundă trandafir, Mi Hai să 'mpărţim dragostea, 

Năică, Năică, A 10 Năică, Năică, 

Te-am iubit de mic copil, La mine cu baniţa, 

Of, Nae, Of! . Of, Nae, of, 

3 Te-am Yubit copilă mică, -La tine cu lingura, 
Năică, Năică, | __ Năică, Năică, 

Şi-acum mă lași singurică, 15 Că-ţi mal dă şi nevasta, 

Of, Nae, ofl Of, Nae, of! ” 

ARDI-TE-AR FOCU. . 
- : . îns 

——_— 

Cules de Radulescu-Codin, din Beleţi—Musccl. 

Fele verde merişor, | 10 Câţi flăcăi te-a sărutat? 

Ardi-te-ar focu' Târgşor. — Eă la toţi nu m'am lăsat,- 

_De când în .tine-am intrat, Numa unu m'a "nşelat, 

_“Tâtă lumea mia uitat, - . - „- Laun colțişor de gard! . 

5 Cam fost, maică, arestat, Unu "nalt şi sprâncenat, 

Şepte luni, corecţii dat. 15 Nici mustaţa nu "M-a dat, 

Şi o frunduţă matostat, - Cu trei semne de vărsat; 

Spune-mi,. puică, adevărat: Şi nu-l semne de vărsat, 

De când sînt eii arestat, . Ci fire de diamant.
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-DE TREI ORI 
  

- 

Culesă de Radulescu-Codin, din Lereşti — Muscel. 

F6ie verde de mohor, . 5 -Nu e ghimpe 
De trei ori am vrut să mor, | =, "Nţepător, 
La ţaţa după obor: Ci e şerpe _ 
Mi-a dat un ghimpe ?n picior, „Muşcător. 

MAI FACUT 

  

Culesa de Radulescu- Codin, din Rucar-Muscel. i 

A se confrunta varianta de .mai sus din Doine voinicesci-haiducesci «MPa facut malca pe mine>, - 
- 

Foicică mărăcine, „La tot fagu patru, cinci. Mai făcut, maică, pe mine, „. Si-altă frundă mărăcine, Numai singurel pe lume: . Mat făcut numai pe mine, Otrăvişi lumea cu mine | Io Singurel neauş pe lume 5 Dar să fi făcut mai mulţi, | “i stă pădurile pline. „Ar fi "n codru toți haiduci, 

  

PE CATE... 
  

Culesa de Radulescu-Codin, din Scripceşti — Muscel. 
Verde fâte bob năut, ...FOle verde matostat, Pe câte mi le-am iubit, Ei ca un biet de bătat, Pe tote: le-am miluit: , "15 Crescut cu ţiţa din sat, Cu câte un galben la gât, Cu mălai de căpătat, 5 Câte o litră de argint ; , lubesc şi eă că mi-e drag. Da pe asta d'o iubesc, - Dacă Yubesc, ce vă fac? Nam cu ce s'o miluesc... FOie verde lobodă, Mi-a dât cuțitul de os, . 20 Vin cu mine, Dodă, fă; -S'a dus puiuţ fără rost, E Sunt fecior de văduvă 3 10 ...Şi Iar verde iasomie, -Că ăl care n'o veni, Bată-te blestemăţie, i 

De friguri s*o prăpădi, Am ajuns la grea urgie... ” » i -
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MANDRUȚA 
7. 

Culesa de Radulescu-Codin, din Lereşti — Muscel. (Publ. în «F6ia Interesanta») 

Frundă verde peliniţă, . - — i-o frunduţă rujă 'nveltă, 
Fă, mândruţă, mândruliţă, "13 Fir-ar măta.blestemată : 
Vin la nelca 'n grădiniţă, De ce nu te lepăda, 
Să-ţi dai flori, să-mi dai guriţă. Când era cu tine grea, 

5 — Nu pociii, neică, neiculiţă, . Că frumusețea 
Să-mi da! flori,să-ţi dai guriţă, Ta, 
Că am buze cântărite, "20 Mănânci tinereţea 
Şi de maica drămuite. - : Mea, 
Că maica când m'a făcut, Că de ani, 

10 Buzele le-a cântărit ai -Sunt un copil, 
Şi 'n dramuri le-a drămuit lar la faţă ?s 
Şi când m'am făcut ma! mare, - 25 Om b&trin ! 
Mi le-a mai cântărit Iară. 

TAVEDI. 2 
  

Culesa de Radulescu- Codin, din Lereşti — Muscel, aa . - 

A se confrunta varianta din: Doine- dragoste «la vedi mândra mea cea draga». 

Flore verde flore şi-o fragă, _.. - Nu ca ea, o rămăşiţă, 

lavedi, mândra mea cea dragă, Ce'şi dă gura pe-o leiță 

Trece drumu, nu mă "ntrebă,. Şi mie şi lui Gheorghiţă : 

Par că cine- -va 0 rogă.. „- 10 Mai de neam 

5 Nici no. rog, nici n'o ) poftesc, "Şi mai ceva, | 

“Căci ca ea “malte găsesc : Nu ca ea, o harţaba, 

Mail de neam | Ce 'şi dă gura p'o para 

Şi mai de viţă, . | Şi mie şi altuia. 

P
e
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FA-ME DOAMNE 

Culesa de Radulescu-Codin, din Voinesci — Muscel, 

A se confrunta varianta din Doine dragoste «Fa-m& Domne, ce m'af. face». 

" Frundă verde şi-un areii, IO La Marița 
Fă-mE Dâmne un curcubeii, | 'N Topolog, 
Fă-mă&, Dmne,un puiii de smei - Să 'mi dea gura, 

“La Marița ?n eleşteii, Să mE joc... | | 
5 Să prind peşte şi şalăii.. | — la, Mariţo, pune bine, 

Şalăi, | . .15 Să mânc la iarnă cu tine, 
Să-l mănânc et, „- Că guriţa de la tine, 
Peştile să *] fac batoc, Ma ofticat, va de mine la. 
Să mi-l trimit la un loc, 

CE CAȚI? 

Cultsă de Rădulescu-Codin, din Beleţi-—M uscel. 

Frundă verde mărăcine, | Şi-o mănânce 
Ce caţi, putule, 'n grădină Sara --. 
Lângă tufa de sulfine, - = Io Cu tine? ” La o sărmană ca mine, „sai tu, măre, mă tot laşi, 5 Ce muncesc - | Te duci belele să tragi, Diua - Şi. mai dici să ne firma dragi !..- P'o pâine - e | a 

NEICA... 

N 

Culcsa de Radulescu-Codin, din Priboeni — Muscel, 
A se confrunta varianta de mar Sus din Doine — dragoste «Când oi trece pe la portă». . , 

Şi-o foiţă rujă 'nvoaltă, „Să dică că ne-am urit, Neică, E Să "ți arunci ochik pîn” sat, Când îl trece pe la pârtă, * 10 Să dică Să Să nu "ţi arunci ochit *ndată, Că ne-am certat - 5 Să te vadă lumea tâtă... Să dică îi Neică, - o Că ne-am lăsat..! Şi să “pui capu ?n pămînt, 

i N.
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MAICA 

  

Culesa de Radulescu-Codin de la d-ra Maria Popescu, din Budiştent—Muscel: 

Fole verde de măr dulce; . O! măicuţă nestimată, Ia taci, matcă, nu mat “plânge, Ce nu mă făcuşi o fată, Că de tine, - 15 Să torc'cu tale pe vatră? Este bine, . . ME făcuşi mărgăritar, — 5 Că rămâi în sat latine; „ME dă satu militar.,, 
Da de mine, „Fâie verde-şi-un bujor, 
Nu e bine, o | Vai de mama cu fecior! 
Că mă duce 'n ţări streine: | 20 Ce păţeşte 
Câţi se scâlă, Până. creşte 

10 Toţi m& 'njură Şi nimic nu foloseşte ; 
Şi de tată ” „Nici nu trăeşte să 7] vadă 

Şi de mumă... Pen& când se libereză... 

MUGUR, MUGUREL, 

Culesa de Radulescu-Codin, de la Doctorul N. G. Brezu, din Ciiulniţa. . 

Fole verde dediţe|, _- Mugur, mugurel. | 
Mugur, mugurel, ! . Ori-că ?'n 6ste a pterit, 
Infrundeşte frumuşel, .. : „15 Mugur, mugurel, - unqeşte ir! Ş CR 
Mugur, mugurel. E „... Or-că fiare l-a 'nghiţit, 

5 Primăvara mi-a. sosit, ÎN E __ Mugur, „mugurel, | 
Mugur, mugurel, Or-că 'n apă s'a "'necat, 

Pomii că mi-a 'mbobocit, - Mugur, mugurel, Ş 
Mugur, mugurel, o 20 Or-că n ţări sa striinat, 
A *mbobocit, e Mugur, mugurel, | 

IO A 'nfrundit, | Şi pustie m'a lăsat, 
Mugur, mugurel, E Mugur, mugurel ! 
Şi neica ma mai venit,
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EU ME DUC 
  

Culesa de Radulescu-Codin, de la Gh. N. Badea, din Priboeni—Muscel. 

Frundă verde de alune, - Gândurile, 
Măiculiţă, plec în lume. | Le-ar curge 
Inimidra mi se r&pune 15 Lacrimile, 
Că mă depărtez de tine... _“Ţr-ar strînge 
Plângi, măicuţă, plângi cu dor i Drumurile. Sa 
Că mă duc în depărtări, Frundă verde mărgărit, | 
Cine ştie, pâte mor.. | De-ce, maică, n'am murit, 
Şi taică, dragă mumă, „20 De când eram copil mic 
„Ajungi pe la streini slugă „Ca să scap de streinătate, 
Fără ca să-mi dai de urmă. "Amara pustietate, 
Şi te-ar bate, Şi de grijurile tote ! 

VOINICEL STREIN 

  

 Culesa de Radulescu- -Codin, din Sgripceşti-— Muscel, 

„A se confrunta varianta din Doine — streinatate—eVoinicel strein>. 

Verde de măslin N 'Ntinse, 
Şi de rusmalin, | Făclire aprinse. 
Voinicel str&in, ! Verde de pelin. 

" Strein şi sărac, Şi de rușmalin, 
Intră n6ptea ?'n sat, --25 Voinicel străini, p: 
Tot de câini lătrat,. Ca măr, dulce ?n drum: 
De nimeni chemat, i ___* Câţi călători trece, 
De toţi înjurat... . | Toţi sburătureşte : 
Mesci6rele Rămurica” . 
Strânse, N „30 Frânge, 
Făclidre Tulpi6ra” - - Stinse. E | _-Plinge. -- - Verde de pâlin _: - . Verfu'! dice.: tact Şi de rusmalin, - i SE Că tot tu le faci 

15 

Intră n6ptea ?n sat, 

20 
“De tâte chemat : 

Voinicel strein, ÎN Nu e vina ta : 
Str&in şi bogat, 35 Şiaaluia, 

: Care te-a sădit 

Şi te-a prăsădit 
ă i nu te- Mesctârele | | „Şi -a _ngrădit, 

De câ!ni nelătrat,
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a BRATU 

  

Culesa de Radulescu-Codin, din Piucar-—Muscel. 

Fote verde-a bradului, 
Sub cetina bradului, 
D6ârme Stanciu Bratulăj, 
Cu puşculița de mână, . 

5 Nu ştii: G6lă e, or plină, 
Or e plină 
De rugină ? 
Fuge potera, suspină. 
Cât e lesta de mare, 

10 El mi-o trece de-a călare 
Şi tot strigă 'n gura mare ; 

- 

— Ei sînt voinic comandac, 
Cu şepte poteri mă > bat; 
Am o flintă 

15 Ghintuită, 
Şi la gură oţelită, 
Bag gionţili cu mâna, 
Şi prafu cu chivăra ; 
Când o slobodesc, 

20 Toţi îi pălăngesc 
Şi-i hărtăpănesc. 

ŞI AM DIS VERDE... 

Culesa de Radulescu-Codin, din Voinesci — Muscel. 

Şi-am dis verde trei granate, 
“Rea eşti tu străinătate ; . 
ŞI-am dis verde şi-un bujor, 
Ma făcut taica fecior 

5 Să dau ţărilor ocol. 
Şi-am dis verde de foi late 
Cu rănicidra pe spate, 
Cu curele 'ncrucişate, | 

- Că-s trey ani. şi jumătate 
10 De când stu în striinătate ! 

Şi-am dis verde matostat, 
 Mănânc brutuleţ uscat; 

Şi-am dis verde şi-o cătină. 
Pen 'mbuc o 'mbucătură 

15 Mi se face clisă 'n gură !
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NEICA 
7 

Culesa de Radulescu-Codin, din Dragoslavele — Muscel. 

Foie verde bob de meii, 
Sprinceană trasă * n condetii, 
Nu mă lăsa 'n drum să pier ! 
Neică, sprincenile tele 

5 Mâncă paralili mele ; 
Neică, ochişorii tăi, 
Mâncă bănişorii mel; 
Netcă, 
Trupu tău ăl ciripiiă 

Io Mânca-l-ar argintu viii! 
Fole verde mery domneşti, 
Neică de la Călinești 

Umbli să mă şegueşti. 
Că-i un an şi şepte luni - 

„15 De când mă ţii cu minctuni.. 
Şi-altă fore solz. de peşte, 
Mustaţa mă pridideşte 
lubind fete şi neveste. 
Şi-altă fote de cucută, 

20 Pe neica cine-l usucă ? 
Brebeneii de pe luncă. 
Pe neica cine-l omoră ? 
Brebeneii din og6ră, 
Inimiora mă- -0 doboră. 

ŞI-ALTA FOAIE... 

  

Culesă de Radulescu-Codin, din Leresci — Muscel, 

"ŞI-altă fore şi-o avrămesă 
„Şi ?ncercat la patru case * 
N'avrut nimeni să mă lase. 

„Şi "'ncercai la alte cinci: 
5 — Vin la pulca, mat aicr, - 

SA-ţi dai să bej, să mănânci, 
Să-ţi aştern să mi te culci, 
Să nu spul c'ai mas aici, 
Şi-altă fote bob şi linte, 

10 blesniţi- -ar rochiţa ?n spete 
Şi şepte coturi din bete. 

Betili sai crâmpoţit ; 
Te duci la mă-ta plângenă 
De la inimă oftând Ă 

15: Şi pe neica blestemând: 
— Taci cu matca, nu mar: 

(plânge, 
Inimidră nu-ţi mai frânge, 
Că şi ei am fost ca tine, 
Cu frică şi cu ruşine 

20 Și-acu mult îmi este bine. 
> 7
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_COLEA 'N VALE 

Culesa de Radulescu-Codin, din Negresci— Muscel. 

A se confrunta varianta de mai sus — Doine — Jale «Zace-un voinic de lungore> 

Fote verde salbă mâle, La căpătâie mutând ; 
Colea 'n vale la isvâre, Ă IO Că destul m'am săturat, 
Zace-un voinicel să m6ră, : Să-ţi pui perina sub cap, 
Cu nisip la inimiâră De la cap pân'la picidre; 

$ Cu puicuţa.la pici6re.... De la umbră, la răcâre. 
— Mori, neicuţă, or te scâlă o — Vin, neică de mă sărută 
Or mai dă-mi şi mie bolă ; 15 Şi dute de te mărită; 

-Că mie mi s'a uriît ME laşi cu inima friptă.... 

- ȘI ȚI-AM DIS... 

Culesa de Radulescu- Codin, din Negresci—Muscel. 

Şi ţi-am dis — Diă am vrut, 

Puică, Dar n'am putut; 

Şi-am dis, Io Că maica m'a priceput 

Şi cu glumă şi cu riîs. Şi ea m'a pus la cernut 

5 Nu ştiu: „Şi m'a pus la frământat; 

AY vrut - be tălică mi-am uitat! 

Or n'ai putut € e A 

FIRICEL DE IARBA NEAGRA 

  

Culesa de Radulescu-Codin, din Leresci — Muscel, 

Firicel de iarbă nâgră Păscând, 

Doru'de cine se legă?  - a Plugarii 

De om cu. mustaţa negră: __ Culcaţi pe jug; 

Lasă plugu'n câmp şi plecă ; Şi el apucă prin Crâng, 

5 Și boulenii 
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DA ME MIR... 

Cnlesa de Radulescu-Codin, din Leresci — Muscel. 

Fâie verde murili, Rei, maică, m'aY blestemat, 
Da m& mir de unili, Să nu stati cu tine ?n sat,. 
Ce mai fac cu binili? —20 Nici în sat, | i 
Şi mă mir şi d'al mei bine, Nici în vecini | 

3 Cum s'a dus şi nu mat vine! . Să mă vedi sara ce cin, 
Că eii nu lam l&pădat, Dimincţa ce prândesc. , 
Cu pâ'ne nu l-am mâncat, EX, măicuţă, ţi-am tot dis, 
Nici nimănui nu Yam dat; - 25 Ti-am tot dis | 
Cu rachiă nu Pam b&ut, i mi-am tot plâns .: 

10 Nime&nui nu l-am vindut „Să me& dai unde m'ăi da, 
Şi nu ştii ce s'a făcut, - ” Numa "n Bughea nu mă da. 
Copilă cum eram ei, | Să car: - 
Şi am ajuns aşa de răi! 30 Lemne cu spinarea 
Rei, maică, m'at blestemat - Şi mălai 

15 Să nu stai cu tine 'n sat; Cu cârpa, 
R&ă m'ai blestemat ş'at plâns, Şi laptili 
Că eii văd cum am ajuns! „Cu la! 

GHICA 
  

Culesa de Radulescu-Codin, din Beleţi — Muscel, 

— Mi-e somn, maică, şi-aş — Du-te, Ghică, de te culcă, - (dormi “Du-te 'n patu takcă-tăi, - Şi n'am pat d'a hodini. — Acolo că nu moi duce, — Du-te, Ghică, şi te culcă, 20 Că e. pat de om bătrân, Du-te 'n patu soru-ti. Miros&-a flore de fen.. 5 — Acolo că nu: m/'oiii duce, Mi-e somn, matcă, Şi-aş dormi Că e pat de fată mare Şi mam unde hodini. Şi e dusă 'n şedătâre ; „.:— Duste, Ghică, de te culcă, ŞI soru-mea “'a veni - 25 Du te 'n fundu grăjduţului; : Şi patu i-o trebui. Că'i patu. drăguţului. E 10 — Du-te, Ghică, şi te culcă, 
Du-te 'm patu frati-tăă. | Că e loc mat drăgăstos — Acolo că nu m'oiiă duce, - Şi mir6se mai frumos : Că e pat de flăcăii mare . 30 Şi-i locu flăcăilor, | Şi e dus în şedătâre. Drăgălaşi! fetelor, 15 Mi-e somn, maică, şi-aş dormi lubiţii nevestilor ! Şi n'am unde hodini. . Ia 

—— Acolo, maică, m'oiă duce,
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LIE CIOCARLIE 

Culesa de Radulescu-Codin, din Priboeni—Muscel. 

— Verde fasomie, - , "A răvocit,: 
Lie i Cuibu' 
Ciocârlie, a L-a zobit, ._ 
Ce ţi-a venit ţie, | Ouli o 

5 Să cânţi pe câmpie, 20 A r&cit, 
Singură, pustie ? Puii! 
— Mie mi-a venit, “ Mi-a murit! 

- De anw' trecut, Străidră sint, 
Ca să sbor în vânt. ” Ca puiu” de cuc! 

10 Cuibu l-am făcut, 25 Verde de năut, . - 

- Sub brazdă de plug; | Mi-a venit d'un gând, 

Plugari a venit . . __ Ca să sbor în vânt, 
Şi ei n'a ştiut, - i _Să cad pe pămint, 

Plugu” la pornit. Ca să mor curând, 

15 Cutbu 

VERDE SALCIOARA 

  

Pi 

Culesa de Radulescu-Codin, din Priboeni—Muscel, 

Verde sălcicră, ” Şi vin păserele, 

Ia sc6! fată măre, | Să fa bombonele, — 

Vacile | j 15 Răii-mt pare de ele; 

Că-mi sbicră, Şi vin grângurei, 

5 Vitile ” Să ia strugurel, — 

S'omâră, R&i-mi pare de «i. 

Boil mei că-mi mug, O pasăre negră, 

Cu capu pe jug. a 20 Se pune pe cordă, 

Viile s'a copt, - Rupe viţa totă; 

Io Sa copt, . - - ŞI-o pune pe pictră, 

S'a r&scopt, Şi-o clugule totă, — 

Cu capu pe foc. InimiGra-mi secă |
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TOATA LUMEA . 

  

Culesa de Radulescu-Codin, de la Viţichești— Muscel. 

Frundă verde iarbă negră, 
Lumea "'ntregă . 
Tot m&ntrâbă : 
— De ce sînt nâgră 

5 Şi slabă ? 
— Frundă verde d'un areii, > 

D'aolică, ce dic ei? 

FATA DE CANTARAGIU.. 

  

Negră sunt de felw 
Meii -- “ 

10 Şi slabă de doru: 
Tei. 

"Că mi-e gându tot la tine, 
De arde inima 'n mine! .- 

Culesa de Radulescu-Codin, din Sgripcești — Muscel, 
A se confrunta varianta din Doine—Dra 

Frundă verde măr sălcii, _ 
Fată de Cantaragiă, 
Nu te strânge tare ?n brâi 
Că m& bagi în foc de viă. 

5 — ŞI-o foiţă d'un “spănac, 
Lasă, neică, să te bag, 
Că prea te-am fubit cu: drag. 
— F6te verde măr sălcii, 
Fată de cantaragiă, : 

IO Am audit şi te ştii, 
Că porţi otrava su' brâtă, 
De cât să mă otrăveşti, 
Mal bine să m& Yubeşti. 
F6ile verde de mărar, 

15 Să fac d'un proces verbal, 
Să te dati la tribunal; 
Să spui 
Tu, 
Să spui 

goste—<fată de Cantaragiii». 

20 Şi ei, 
Să mergem 
La arfiereă, 
Să vedem 
Cui şade.r&ă : 

25-Eu tînăr şi tu bătrână, 
Eu | 
Cu -micşoră musta ţă 
Şi tu, - a 
Trecută la faţă ; 

30 Tu "'mpleteşti . 
odiţă . 

"Dalbă, 
Şi ei fac 
Mustaţă 

35 Negră | 
F6le verde trey lămâi, 
Tu ?n vîrstă de cinci copii, 
ME 'nşelaşi de te fubii!
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CA NA LASAT... 
  

Culcsa de Radulescu- Codin, din Furești— Muscel, 

Foie verde şt-un areii, a La ferestră ? n grădiniţă, 
Că n'a lăsat Dumnedeii : “Intre două garofiţe, — 
Ce-oiă fubi să fie-al mei. . - Garofiţe, 
Să mor ei, | Puiculiţe ; 

5 Unde-oiii vrea ei; . 15 În vatră 
” Sa me€ 'ngr6pe | De rosmalin, 

Unde-oi dice : o. | La umbră 
Pe piept . E De trandafir. 

„Intre două ţiţe, - Când a bate vânturile, “ 
10 Infăşurat în cosiţe; | 20 Să-mi vie mirosele. 

DRAGILE NEICHII COPILE 

Culesa de Radulescu: Codin, din Negreşti—Muscel, 

Frundă verde de sulfine, ” „Să nu măE mai blestemaţi, 
Dragile neichii. copile, - Şi s'ajungeţi | 
Da-v'ar Dumnedei dun bine Tote bine; . _ 
Şi mie d'o sănătate, _- 10 Să mai veniţi . 

5 Ca să vă lubesc pe tote. . - _: Pe la mine. 
Când votii. da după bărbaţi, 

TINEREL SINT... 
  

Culesa de Rădulescu- -Codin, din Goleşti-Budi — Muscel. 

-Frundă verde mărăcine, O sută, val de ele, 

Tinerel sînt, vai de mine !... ___ Val de p&catile mele |... 

Mi-e frică că mor ca mâine, 10 ...Frundă verde foi de bradi, 

Remân mândrile de mine... Ei aş vrea să mor şi adi. 

“5 Şi nusînt Da mânârile cut le las? 

Mai puţintele, a Eii aşi vrea să mor şi mâine, 

Sinț LL Da mândrile 'cut rămâne ?
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UNDE-AUD)... 

Culesa de Radulescu-Codin din Sgripceşti —.Muscel.: 

Frundă verde de sulfine, 15 larnă, 
Unde aud vara că 'mi vine, Mare şi ger6să, 
Mult mi-e drag şi 'mi pare bine, Şi nevastă 

„_ Creşte inimiâra 'n mine... Arţăgâsă, 
5 Vara, - e “Şi pustiu nu te lasă. 

Verde şi frumosă, 20 N'ai, frate, să eşi din casăl... 
De drag să te urci la costă, „Es afară să taiă lemne, - 
Cu mândruţa, Puii toporu pe surcele, 
Drăgăstesă, „Mai bag mâna *n sin la piele, 

IO Cu mândruţa, . . Întru ?n casă la muere. 
Cea frumâsă |... 25 Şi mai e şi-alte belele: 

„Şi Yar verde mărăcine, „. Foncieri şi biruri grele, 
Unde-aud Yarna că 'mi vine, . Şi-apoi să ţii şi muere!... 
R&u îmi pare, vai de mine: 

* 

ARDE FOCU... 
  

Culesa de Rădulescu-Codin, din Calinesci — Muscel. 

Frundă verde meri domneşti, De desmterdat... Arde focu 'n Bucureşti, „ Mânca-t-ar neica gura Luminedă la Piteşti, Şi ea mie mustaţa, 
Şi dogorea - „15 C'aşa 'mi cere inima, 5 'N Câmpina, .„„.Frundă verde foi cucute, La puica, | Arde focu 'n pate ude, Mari6ra, Pale . | Mânca-t-ar” neica gura ; . Ude | Guriţa 20 Şi mărunte, IO De sărutat .. Strig pe puica, nu m'aude; Şi buze 

——————
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CUCULEŢ... 

" Culesa de Radulescu-Codin, din Negresci — Muscel. 

Frundă verde trei răsure, E Ţrast da frimituri. de pâ!ne, 
Cucuieţ de la pădure, Să 'mi cânţi puţintel şi bine, 
Cu guşa plină de mire, | S'asculte mândra la tine, “ 

De ce nu vil tu la mine? „n Să % trecă de dor de mine! 
5 Te-aş ţinea numai pe culme, 

MAMA, BURUINA DULCE... 
  

„ Culesa de Radulescu-Codin, din Priboeni — Muscel. — (Dupe soţia sa, Maria R.-C.). 

Foie verde de măr dulce, Nu e dulce ca mama. 

— Dor, dorule, -O| nu-i dulce ca mama... 

Mamă, buruiană dulce, Nici vecinul ca sora, 

Dor, dorule.. | Dor, dorule. 

5 De-aş putea, ei te- -aş aduce,  -. 15 Cândte duci să ceri ceva, 

- Dor, dorule. -: Nu te ştie nimenea... 

Şi te-aş sădi ?n grădiniţă, Când te duci la un vecin, 

Ca să am şi eii măicuţă... Dor, dorule,. 

Cât e lumea şi țara, Dimin€ţa "i satul plin 

10 Dor, dorule, | „20 Şi te: umple de venin...! 

CE BINE TIRAIAM... 
  

Culesa: de Raanleseu-Codin, din Priboeni — Muscel. 

Fole verde de dudăă, Multă dragoste 'stricai, 

Ce bine -trăiam flăcăi, : La neveste cu bărbat, 

Când eram la taică-mei !... 10 La fete de măritat.. 

Punem şeua când vrem ei, ŞI-o foiţă trei smicele, 

5 Şi plecam unde vrem ci Nu te mai 'nsura, vere, 

Fără să fii, ținut de r&ui.. Căci nevasta multe cere, 

Dar acuma mă 'nsurai, Ciorap! şi ghete 'n picere !
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NU ME FACEAI... 

Culesa de Radulescu-Codin, din Negreşti — Muscel. 

Foicică trei granate, „Să mE duc tot depărtickor: 
Nu mă făceai, maică, o fată, Peste, deluri, peste munţi, 
Să "ţi innod fire pe vatră , La streini duşmani şi crunți ; 
Şi-acu să fiii măritată... : Peste deluri, peste văi, . 

5 ME făcuşi, maică, fecior, IO La streini duşmani şi răil., 

CODRULUI 

  

Culesa de Radulescu-Codin, Furesci — Muscel. 

A se confrunta variantele de mai sus <Jianul> şi «I6n Tunsuls. 

Frundă verde de sulfine, 15: Dă jumătate din ei. Infrundeşte, codre, bine, | Că d'oită trăi Că ca mâine intru ?n tine; Ţi-oiă plăti | Cu doi-spre-dece după mine, Şi dator nu ți-oiii mai fi; 5 Imbrăcaţi . lar dacă-mi oii muri eă, Şi 'narmaţi ÎN 20 Ţi-o mai plăti Dumnedei. ine, Frundă verde matostat, * Cum şade codrului bine. Spune-mi, coâre, adevărat, Unde nici nu te gândeşti,” Spune-mi ce-ţi sint vinovat, IO Cu e! în drum te 'ntâlneşti . „De mă dat fârna legat ? Şi te 'ntrebă dulcişor, 
Mi te 'ntrebă binişor: 
De ai bani mai multicei, 
De ai bani ma! mărunţei, : 

25 Că-ţi trânteşti frunda pe jos : 
De m'ascund fără folos 
Şi mE prinde-un ticălos 

i mă€ ţine pus la gros!
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ME MANA 
  

Ss 

Culesă de Rădalescu-Codin, din Lereşti—Muscel, 

Fole verde ŞI. o. alună, „15 Puse. şeua. murgului 
M& mână, | Şi luai drumul Oltului. 
Maica, | Trecui Oltu jums&tate, 
ME mână, M'apucă pulca de spate : 

5 De trei oră! “pe septămână i — Stai, neică, nu te *'neca 
Şi desculţă, 20 Că te-ajunge dragostea. 
Şi pe brumă, Dragostea 
%remurând cu: brâu ?n mână. _ Vine! pe apă 
Fole verde-a bobului, | „ŞI strigă 

10 Lung: e drumul Giurgiului, Că nu se 'neacă; 
Dar mai lung al dorului ; 25 Urîtu 
Drumul Giurgiului se. gată, i Vine pe sec, 
Al dorului nici o dată. | Şi strigă: 
Dacă vă&dui şi vădui, . M& "nec, m&nec | 

NU ŢI-A: FOST 
  

Cnlesa de Râdulescu-Codin, din Lereşti—Muscel. 

Foie verde şi-un spănat „15 Albă-şi casa - 

Nu ţi-a fost, puică, păcat | Cucului 

C'am fost tînăr neumblat Şi odihna . 

Și tu răi m'al fermecat -  Ventului, 

5 Cu trei paie de la pat, - “Tiritura 

Cu trei flori 20 Şerpelui 

Din trei grădini, Şi cinstea 

Cu apă din trei fântâni, — - 'Tâlharului. 

Să n'am. stare, -Şi-o frunduţă trei alune 
Cine iubeşte 'şi spune, 

25 Nu-l răbda, Domne, pe lume; 
Cine Yubeşte şi tace, 
“Ţine-l, Domne, şi dă-i î pace! 

10 Alinare, 

Ca Dunărea când e mare. 

Fâie verde tămâiosă- 

Cine iubeşte şi lasă, 

Nu l'aş mai vedea cu 'casă :
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PLANGE. FRUNDA 

Culesa de Radulescu-Codin, din Negreşti—Muscel: 

_Frunqă verde mărăcine, 
Plânge frunda după mine; 
Plânge frunda 
Şi Yarba 

5 Şi mândruţa, 
Săraca ! 
ŞI-o frunduţă viorea, 

N 

“Culâsa de Radulescu-—Codin, din n Namești-— Muscel, 

Foie verde şi-un spănac, 
Năică, Năică, 
De strein şi de degrab, 
Of, Nae, of! . 

5 Nu ştiă sera und” 'să trag, 
Năică, Năică, 
Ca să. Yubesc' ce mi-e drag, 
Of, Nae, of! 
Și. aş trage la o vecină, 

IO Năică, Năică, 
Să-mr bage calu ?n grădină, 
Of, Nae, “of! 
Să mi-l dea la Yarbă bună, 
Năică, Năică,. 

15 Fără rouă, fără brumă, 
Of, Nae, of! 

NAICA 

  

Mândruţe, nu mai ofta, 
Că n'om trăi cât lumea. 

10 Om trăi o vară, două, 
„Şi ne-om topi cao rouă ; 
"Om trăi un an şi-o lună 
Şi ne-om topi ca o brumă. 

_Si-o frunduţă salbă mâle, 
“Năică, Năică, 
-Avusăi trei suridre, 

20 Of, Nae, of! , 
Suridra cea mai mare, 
Năică, Năică, 
Cu cosiţa pe spinare, : 
Of, Nae, of! 

25 Suridra mijlocie, 
Năică, Năică, 
Cu păru până ? n călcâte, 

"Of, Nae, ofl Ma 
" Suridra cea mai mică,. 

30: Năică, „Năică, 
Codru ?n patru se despică, 

Of, Nae, of ! -
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Culesa de Radulescu-Codin, din Valea-Mare—Muscel. 

Verde trei foi late, 
Bate-mi-se bate, 
Dou& frunde late, 
Ca două cumnate: 

5 Maria, 
Mocanca, 
Cu Stanca, 
Vlăşcenca, 
Iară cea mocancă, 

10 Strigă 'n gura mare: 
— Vin, Badule, vin, 
La oile tale, 
Că sînt fătătâre; 
Fată câte doi, 

N >. 

15 Ciobanii-s mişei, 
Tale câte doi. 
lară cea vlăscencă, | 
Strigă *n gura mare: 
— Vin, Badule, vin, 

20 La viile tale, 
Că sînt câpte tare, 
Ne-arse de score. 
C6pte 
Pe supt fof,. 

25 Neatinse de plot. 
Copte . 7 
La pămînt, 
Neatinse de vânt. 

„FOAIE VERDE UNT-DE-LEMNC 
  

Culesa de Chr. N. Tapu de la Dâmna Elvira Simionescu—T.-Severin. 

F6le verde unt-de-lemn, - 
ME mir ce dragoste avem, 

-:Numal din ochi ne vedem, 
_ Caltă putere'navem, ./ 

5 La luna la s&ptămâna, 
“- Caşa ne-a 'nvitat vecina ; 

La luna şi la mulţi ani, 

Să fac voia la duşmani. 
Duşmani! duşmancile, 

10 Nu-şi păzesc casile 
„Şi ne-ascult ferestrile. 

Că de-aş avea vre-o putere, 

Te-aş face d'o tabachere, . 

Tabachere cu tabac, - | 

15 Să te port la sîn cu drag ; 

Tabachere cu tutun, 

Să te port cu drag la sin. - 
Blestema-te-ar şi te-ar bate, 

' Neodihna mea de adi nopte, 
20 Periora de la spate, 

Că diceai că nu se pote. 
„ Peridră cu bumbac, 

Impletită cu liliac; 
Peri6ră cu mărgele, 

25 Scurtarea dilelor mele. 
De-oi îngenuchia şi-oi plânge 
Să nu credi că nu te-ajunge, 
Mila mea şi dorul mei, 
Und: ţi-o fi dorul mai grei. - 

30 Dorul mei și mila mea, - 
Una ţi-o fi calea mat greal
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IA-ŢI BOBOCII DE LA MOARA 

Culesa de Chr. N. Țapu, de la Dâmna Elvira Simionescu-—T.-Severin. 

A se confrunta varianta: din Doine — Blestem — <laţi Bobocii de la m6ră». 

_Fâie verde sălcioră, ME 'ntrebă lumea "ntregă, 
„ Mariuţo, Maricră, -: | De ce sint slabă şi negră. 
Ia-ţi bobocii din poienă, Sunt negră de felul meii, 
Că vin porcii şi-i omâră. Şi slabă de dorul tăii ! 

5 — Firar al naibii de porci, 15 F6ie verde de pelin, 
Ca mâncat bobocii toţi. - Mi-a plecat puiul de Luni, 
Să dati jalbă la primari, - Mi-a lăsat dorul prin pruni 
C'a mâncat bobocil-ă! mari ; Şi dragostea prin aluni, 
Să dai jalbă la zapcii, - Nam batistă să le adun! 

„10 Ca mâncat pal mijlocită. . 

7 

OF! FOAIE VERDE MARACINE 
  

Audita de Chr. N. Țapu, de la lautarul Dumitru 16n Galariu, în etate de 19 ani din comuna Naăsipu — Vlașca, 
' 

„Of! f6le verde mărăcine, “ Numa” vorbe "mi dobândii.; Puiculiţă vai de mine, -- 10 Numai vorbe şi ponâse, .- “Merg pe drum mă uit la tine, „N'a rămas carne pe se, N'am ce'ţi face, vai de mine! Puţintică ce-a rămas 5 [ote verde foi de vii i Ş'ala s'a fript şi sa ars Puică a dracului să fii, „ De amar şi de: necaz TOtă vara te privii „15 Pentr'un puişor cu haz!: De tubit nu te fubii,
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FOILIŢA MER CE-AR FI | 
  

Culesa de Chr. N. Țapu de la lautarul Dumitru 16n Garaliu, în etate de 19 ant, 
din comuna Naipu — Vlașca. 

Foiliţă măr ce-ar fi, a Trece n6ptea jumătate ; 
Cât oi fi ŞI-oY mai trăi Până să vie la mine, 
Flăcăiaş n'oi mal Yubi: la se face diuă bine, 
Flăcăul e mare câ'ne, „TO Şi mă pune pe genuche, 

5 Peste multe deluri vine. o Spune mii şi spune sute, 
- ” Până să vie la tâte, „ | Până me& scote din minte ! 

FOAIE -VERDE FOI DE VII 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la lautarul Dumitru I6n Garaliu, din comuna 
Naipu — Vlaşca. . 

Fote verde foi de vii Puiculiţă, vai de mine, 
Puică a dracului să fi. . „ „15 N'a cuțitul de la mine, 
Când ţi-am dis n'a! vrut să vii Sui-te'n pod, taie slănină, 
La ţarcul din bălărit, e Unge uşa la ţiţină, 

5 La răzorul dintre wi Să nu. mai scârţie o lună. 
Să tălem mărul felii. _ - la o mână de cenuşă, 
Ori n'ai vrut, ori n'a!f-putut, 20 Şi orbeşte-mi p'a mătuşă. 

lea un codru de malai, 

e Da seat foot n'am Uscat — vedi — de nouă at, 
[purut, Şi dumică în lapte dulce, 

lo Cam o sâeră cârtitâre Dă boldeichii să mănânce, 
_Şi-o uşă scârţietâre 25 Să se ducă să se culce, 

Şi-o boldetcă alătrătâre. Să facem dragostea dulce ! 

__—-F6le verde d'o măslină - N
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FOILIŢA ŞI-O LALEA 

Culesa de Chr. N. Țapu de la lautarul Dumitru I6n Garaliă, din comuna 
Naipu — Vlaşca. - i 

— Foiliţă şi-o lalea, - Buzile ţi sa pârlit, 
l6nă, I6na mea, AD a Mustăcidra s'a lungit, 
De ce, puiule, a! slăbit, ! Tot umblând dupe iubit, 
Faţa ţi s'a ofilit, Şi nimic n'a! folosit. 

5 Buzile ţi sa pârlit, a "15 T6tă n6ptea a tremurat, 
Tot umblând dupe iubit, La un colţişor de gară, 

- Şi nimic n'aY folosit ? - Pentru un pic de sărutat; 
— F6le verde mărgărit, , Toţi câinii te-a lătrat, 
Marine de ce-a! pălir? Pentru-un pic de sărutat! 

10 Faţa ţi s'a ofilit, 

FOILIȚA ŞI-O LALEA . 
  

„__„. Gulesă de Chr. N, Tapu de la lautarul Dumitru I&n Garaliu, din comuna Naipu — Vlaşca. | . 

Poiliţă şi-o lalea, 10 Numai astă-di, numai mâine, l6nă, IOna mea, Numai o lună de dile, "Am dat de inimă rea; Pen” o naşte putu în tine. Mr-a perdut murgu şeua, Şi să 7] daf să 1] botezăm, 5 Of! Of! Şcua şi ipingcua, __Că să”! pui numele mei, Chinga şi trăgăt6rea; 15 Când ţi s'o face dor de mine, Și-a găsit-o vecina, E - Să strigi pe puiu pe lume. Şi nu vrea cu să mi-o dea, . Să "i trecă doru de mine! Pân' nu noiti iubi cu ea! -



"FOAIE VERDE BOB NAUT 
  

Culesa de Chr. N. Țapu de 1a lautarul Dumitru '16n Garaliu, din comuna: 
Naipu. — Vlaşca. 

Fele verde bob năut, 
Unde aud pe cer tunând, 
Jos ia baltă scăpărând, 
Plâia ?'n codrii răpăind, 

3 Vâlcelile ţiriind 
“Şi cuculeţul cântând 
ŞI mterliţa. şuerând, . 
ME fac brâscă pe pămînt, 
Ca un puişor de lup: 

io Când es pe la colnic, 
Fără b&ţ, fără nimic, 
Numai cu palmele gole 
Şi la brâu cu şepte pistole, 
Patru pline şi trei g6le, 

15 Strălucesc ca sfintu sâre! 
Şi unse cu unt-de lemn, 
Să "mi bată. bine la semn. 
Fâle verde ca molotru, 
Să vedi la noi peste Olt, 

20 Ne a dat lăstarul d'un cot; 
Aci frunda ca pitacu. 
Lepădă sapa la dracu, 

„FOICICA SALCIOARA 
  

| Şi intră “n codru săracu ! 
-Sapa lată, câda lungă, . 

25 Cu amar bagi banu în pungă; 
Sapa lungă, c6da grosă, 
Omoritâre de 6se ; 
Jiua mare, 

-. Locu tare, 
30 Bolovanii te omoră, 

Nu.mai putem, frăţiore l 
Foiliță d'un năut, 
Mă mână taca la plug, 
F...te-laş de meşteşug, 

35 Nu ştiit boil să "1 înjug, 
Şi mE 'mpung cu cornile, 
Plugu mi-este gongă rea, 
Umblă de-a 'ndăratelea, . 

: Cu cornele 'n burta mea, 
40 Ca să 'mi răpue viaţa. 

Foiliţă d'un năut, 
Câte găuri sint la plug, 
Tâte m& mână la crâng, 
Să taii cuie să le-astup! 

Culesa de Ghr. N. “Țapu de. la Dumitru lân Garaliu, lăutar, din comuna 

Naipu. —Vlaşca. 

Foicică sălcidră, 
Ingălbeni codru pe pâle, 
Voinicii se streinară. 

Cât mi-eşti, codre, de frumos, 

5 1ârna "mi putredesci pe jos. 
Tu mi-a! umplut văile, 
Şi voinici temniţile |
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FOILIŢA “TREI LAMAI 

Culesa de Chr. N. Ţapu de la lăutarul Dumitru I6n Garaliu, din comuna 
Naipu— Vlașca. 

Foiliţă trei lămâi, 
„Din sera de sânt Văsii, 
Când fac 6menit piftir, 
S'a strâns cete de copii, 

5 Ca să "'ncerce codru *'ntâj. 
Foiliţă mărăcine, 
Şi me chiamă şi pe mine, 

"Că ştiă sema 'n codru bine. 
„_— Fole verde sălcidră, 
10 Codre; codre, frăţiore, 

Ce te. depărtezi de mine, 
Fugă Dumnedei de tine, 
Că nu sînt ogar să te gonesc, 

Nici foc să te pârjolesc. 
J5_Siînt voinic'să te '“umbresc, 

Să veqi pe la umbra ta, 
Oiii veni cu mândra-mea, 
Te-oiii mulţumi cu ceva. 
— Foiliţă şi-o lalea, 

20 Măi voinice dumneta, | 
Te-aş lăsa la umbra mea, 
Da “ţi-e mândra tinerea, - 
ȘI-al face păcat cu ea, ' 
Mi s'0 scutura frunda 

25 Şi ierba mi s'6 usca! 

FOAIE VERDE SALCIOARA. 

  

Culesă de Chr. N: Ţapu de la lsutarul Dumitru  I6n Garaliu, din comuna Naipu. — Vlașca, 

Vedi varianta de mat sus, Doine — 

F6ie verde sălciâră, 
La Ploeşti pă mărgidră, 
Este un nuc cu frunda rară, 
S'a strins cucii toţi din ţară 

5 Şi cântă de se omoră. 
lar pe craca nucului, 
Cântă tat.al cucului. 
Mal in jos pe rămurele, 
Cânt un stol de turturele. 

Adenda, «Sus la munte la . Poiana», 

10 Alea nu sint turturele, 
Ci sunt dragostile 'mele, 

” Care m'am iubit cu ele, 
Din tinereţile mele. 
La tulpina nucului, 

15 Cântă muma cucului,— 
Cântă, neicuţa, a jale, 
Tot de doru dumitale !
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FOAIE VERDE MARACINE 
  

Culesa de Chr. N. Tapu de 'la Stoian Ion Jâp, în etate de 17 ani, lautar, din * 
Giurgiă — Vlașca. 

Fie verde mărăcine, 10 Trăseiă ghâta la picior, 
Leano fă! : | i Leano făl 
Drag mi-e ca să mă port bine, Şi dedeiă ţării ocol, 
C'un cal negru bun su' mine, - -  'Tâte fetile m& vor, 

$ Şi cu plosca” la, ciochină, „1 „ Leano fă! 
Leano fă! „__ „15 _ Da o jurată de nevastă, 
Plină de rachiă de prună. "Nu mă lasă să 'mi fac casă, 
Fole verde şi-un bujor, Dă cu spuză pe ferestră, 
Veni. vremea să mă 'nsor, “Şi mi-a ars ochii şi nasu | 

= 

FOILIŢȚA MURILE 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la lautarul Dumitru I6n Garaliu.—Naipu.—Vlaşca. 

Foiliţă murile, | -- Si-alea tinerelili, 
la mai-cântă, cucule,. - Când plec cu bărdăcili, 
'N tâte dimineţili, - - Pe tote. răzârile, - 
Pen” tâte grădinili, .  : 10 S'adune căpşunile, 

5 Se te-asculte fetili,. - „ “ Calea ?mi uscă dilele ! 
Fetili nevestili, aa - 

7 

2 

FOAIE VERDE IASOMIE 

Culesa de Chr. N. Țapu de la Jautarul Dumitru I6n Garaliu.—Naipu.—Vlaşca, 

Ă 5 Cât oi fi pe lume viii, 
In puşcărie vorii să fiii, - 

- De frică nu vol să ştii ! 

Fie verde iasomie, . 
Totă lumea 'mi dice mie, | 
Că nu sînt-de omenie; A - 
Da nici ei nu voi să fiii.
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FOILIŢA D'ARŢARAŞ 
  

" Culesa de Chr. N. Tapu de la lautarul Dumitru l6n Garaliu. — Naipu—Vlaşca. 

- — Foiliță d'arţăraş, „5 La un hoţ de harindaş; 
-. Ta mai cântă, puiii golaş. Mi-a dat apă din văgaş, 

— Că nu mai porci fi.-te-laş, Nu mai poci cânta cu glăs | 
C'am cântat la Călăraş, 

7 

= 

FOILIȚA BOB OREZ 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la lAutarul Dumitru I6n Garaliu.—Naipu.—Vlașa. 

— Foiliţă bob orez, - , Cântă, cuce, nu 'nceta, 
la mai cântă cuce des, : Io —Foiliţă lin pelin, 
Pânămi stă grânile verdi, . - Am cântat la Severin, 
Că dacă s'or secera, La moş popa Constantin, 

5 Mult ot plânge ştoi ofta - P'o litrişâră de vin 
De călătoria mea! . - „Şi pe două de pelin, 
Că ei viii primăvara - „15 Nici alea n'a fost deplin „Şi mă duc tot de tâmna; | „Să mă cur&ţ de venin! 

FOILIŢA D'O MALURA 
  

Culesa de Chr. N. Țapu de la lăutarul Dumitru Garaliu, din Naipu—Vlaşea. 

Foiliţă d'o mălură, i D'a cerut omu urit, Of, prea mi-am fost d'o fată 10 Nici eii n'am tăgăduit, SS (bună. . | La pămint nam aşternut. - Foiliță matostat, D'a cerut pâine cu vin, Cine: mi-a: cerut, i-am dat, E X-am dat vote la sîn. 5 Of, n'am făcut nici un păcat. =, Of, d'a cerut pâine cu miere, Aoleo, d'a cerut omu frumos, 15 E l-am datbuzile mele, „De depart'-am cădut jos „.. Şi Pam Yubit cu plăcere! Şi Pam Iubit cu folos ; .
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FOILIȚA D'ASOMIE : 

Cultsa de Chr." N. Ţapu de la l4utarul Dumitru 16n Garaliu.—Naipu—Vlaşca. 

- —Foiliţă d'asomie, . 
la mai cântă cuce, mie, 
Că la vară cine'mi ştie, 
Ori mai cânţi, ori nu ma! cânțţi, 

5 Rămâne lunca pustie ! Ă 

CINE NAIBA *MI ŞOPTI MIE 
  N 

Culesa de Chr. N. Țapu de la lautarul Dumitru I6n Garaliu.—Naipu.— Vlașca. 

“Cine n'aiba 'mi şopti mie, - Verde, verde nucă secă, 

Să mă& duc la Lixandrie, ' _10 Mat bine una săracă, 

Să mă 'nsor, să'mi Ya soție  - Ce i-oiii porunci să'mi facă: 

Şi la colţ cu prăvălie, Să'mi dea apă de spălat 

5 Aolică, şi-o fuşteică de moşie Şi gură de sărutat. 

„Şi cu răzore de vie, Şi când mi-oi bate-o vro dată . 

- Ţine casă cu chirie, - _: “15 Să'n'o ştie lumea totă!. 

Să'mi porâncâscă mie ? 

VERDE, VERDE SALCIOARA 
——— 

Culesa de Chr. N. Tapu de la lăutarul Dumitru l6n Garaliu.—Naipu.—Vlaşcea. 

Verde verde sălcioră, 

Aoleo, dadă I6nă, 

Naiba te scose 'n polană, 

-Frumuşică ca o flore? 

5 Tare- mă băgaşi în bâlă ! 

— -
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FOAE VERDE MER CE-AR FI 
  

Culesă de Chr. N. Papu de la lautarul Dumitru I6n Garaliu din Naipu.—Vlaşua. 

I6Ye verde măr ce-ar fi, 5 Te bagă în bâlă -câinâscă 
„ Cât oi fi şi-ot mai Yubi, : | - Şi mă scâte "n primăvară, 
"Nevestea n'oiăi mai fubi. - Galben ca turta de câră! 
Că dragostea nevestescă, - - 7 

“FOAIE VERDE MARACINE 
  

Culesa de Chr. -N. Țapu de la lautarul Dumitru I6n Garaliu, Naipu—Vlaşca. 

— Fole verde mărăcine, EI se "'nalţă drept în grindă, „Fa vecină, fa creştină, Să mă ta, să mă coprindă. Ţine-ţi bărbatu mai bine - . li pui perna de hodină, _Că: vine sera la mine, . El se cere 'n pat la mine. 5 Și ei femele mil6să, „Las să-i fac'atâta bine, - Il iati în braţe "] bag în casă, Că vine sera la mine! Și eii Y-aşternui în tindă, 

FOILIŢA ŞI-O- LALEA 

  

“Culesa de Chr. N. “Țapu de la lautarul Dumitru 16n Garaliu, Naipu:—Vlaşea, 

Foiliţă şo' lalea, - 
Să fii câine 'n lege rea, 
De-oi scăpa din mâna mea,— - 
De-oi scăpa tu nepupată 

5 Şi de buze: nemuşcată - 
Şi pe papuc. necălcată | 

Do oo



3 - _ POINE . . 857 

FOAIE VERDE SALBA MARE - 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la lăutarul Tudorache Vişan, din Naipu. — Vlaşca. 

F6te verde salbă mare, Tot de doru dumitale. 
Cât mi-e Stăneştiu de mare | Că vin: Bălănencile 
Haz ca la Balanu mare. : “Şi cu Giurgiuvencile 
De la Balanu la vale -  _ 10 De 'mi adună florile, 
Nici florile nu”r&sare, - C'alea 'mi uscă dilele ! 

Nici pădurea frundă n'are, Ă 

FOILIȚA SALCIOARA 

Cultsă de Chr. N. Țapu de la lautarul Tudorache Vişan, din Naipu—Vlaşca. 

Foiliţă sălcidră ” 5 ME bagă "n friguri de belă. 
Pe mine cin mE&-omoră 2 De friguri zac şi mE scol, - 

O nevastă bălă:6ră Ă . _De dragoste zaci şi mori! 
Cu sprâncena negrişoră, 

“FOAIE VERDE MARACINE 
  

-"Culesa de Chr. N. Tapu de la lăutarul Tudorache Vişan, din Naipu— Vlașca. 

Folie verde mărăcine, | Io Leano fă! 

Leano fă | Şi desagil plini de pâine 

Drag mi-e să trăiesc pe lume, Leano fă! 

Leano fă ! | Şi cun puiă de găină 

Inarmat şi "*mbrăcat bine, Fript bine, . 

Cu portofelu cu lire - 15 Cu ploschiţa la cfochină, 

“Si-un cal negru bun su mine. Plină cu rachiii de prune, 

Şi cu şaua pusă bine De la Leana din grădină, 

Şi ibâncele de lână, M'a ofticat va! de mine !
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FOAIE VERDE TREI LALELE 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la iăutarul Tudorache Vişan, din Naipu — Vlaşca. 

F6ie verde trei lalele, 
Din Uda până ?n Saiele 

.. Făcul drumu poticele, 
Pe picere beşicele, 

5 Mergând la ibomnicele, 
Să mă otărăsc cu ele. 
Dar ce fel de otărit? 

Cu puicuţa după gât, 
Să mi-o muşc să mi-o sărut, 
Domne, de ce n'am murit 

10 Când eram copilaş mic? -. 
Dar acum la ce să mor - 

„ Când îmi dai: fetili flori - 
Şi nevestili ochişori ! 

FOAIE VERDE IASOMIE 

Culesa de Chr. N. Ţapu de la lăutarul Tudorache Vișan, din. Nisip. — Vlaşca. 

_F6le verde: iasomie : 
Firicel de terbă negră, 

" Fetiţo, 
Mariţo, 

5 Dintr'atâta lume largă 
Fetiţo, 

* Mariţo, 
Mi-alesei o puică. dragă 

| Şi mi-o port cu rochia albă, 
IO Fetiţo, 

Mariţo. 
Cine mi-o vede mi-o ?'ntrebă 
Fetiţo, 
Mariţo : 

15:— A cul eşti, matale, dragă 
Fetiţo, 
Mariţo. 
ZA lui cu mustaţa. nâgră, 
Fetiţo, | 

20 Mariţo, 
Of! şi cu feţişora albă 

2 

Fetiţo, - 
Mariţo. - 
koiliţă. d'o sipică 

„25 Fetiţo, 
Mariţo, 
Cât ereal a mea: Yubită, 
Ţi-era casa jugrăvită, 
Bătătura pardosită, 

30 Fetiţo, 
Mariţo,: ” 
Numai marmură şi sticlă, 

„Fetiţo, 
Mariţo. : 

35 Foiliţă şi-o lalea 
Unde "ţi văd căsci6ra ta, 
Leicuţă drăguță, : 
Plânge inimidra mea, 

 Leicuţă drăguță ; 
40 Unde-ţi văd pereţii tăi, 

Lăcrămeză ochii me!
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FOAIE VERDE MATOSTAT 
  

Culesa de Chr. N. Țapu, din Naipu — Vlașca. | 

Fote verde matostat „Las să-i cate, nu” păcat 
Leicuţă, leicuţă, | Fetiţo,. . - 

La cireşul retezat - Mariţo, . 
Şade Arfip resturnat, - N 10 Ahl.că mi Va luat pe plac,: 
Leicuţă, leicuţă. : - Leliţo, - " 
Ilincuţa "i cată- "n cap. - Mariţo |! 

» FOILIŢA MARACINE 

Cutesă de Chr. N. Țapu, din Naipu — Vlaşca. 

Foiliţă mărăcine, E — Boda-proste, mi-a trecut, 

Puiculiţă, val de mine ! Mergi 'nainte că te-ajung, 

F6ie verde bob năut, yo C'o azimă şi-un puiu fript. 

AY, puichiţă, la prăşit. - Să puii masa să mănânc 

— Ce barbate-ai nebunit, Şi cu puiu după gât, 

Nu vedi cam înbolnăvit, of! : Să mi-l satur de iubit, 

— AY, puichiţă, la beut. | Tare mi-a 'mbătrânit ! 

FOILIŢA D'AVRAMEASA 

Culesa de Chr..N. Ţapu, din Naipu — Vlaşca, 

Foiliţă d'avrămesă, „Să fac calu numai spumă ; 

Trecut podu pe la l6să, - 15 D'o fi doru de latată, 

M'ajunse un dor d'acasă, Să fac calu numai apă 

De copi! şi de nevastă. | Şi cu spumă amestecată, 

De nevastă nu gândesc, of! Să'mi trecă de dor de tată! 

De copii mă. prăpădesc. Fâle verde de tre! flori, 

D'o fi dor de la nevastă, 20 D'o fi dor de la surori, 

Să las calul să mai pască „Să fac calu numar flori, 

ie să mă odihnesc, : Ca să'mi. trecă de surori; | 

Căci nevăstă mai găsesc; D'o fi doru de la fraţi 

Miai de neam şi mai de.viţă, Să fac calu numai 'brajl 

Nu ca tine o rămăşiţă ! 25 Să văd că”! doru de fraţi! 

7 D'o fi- doru de la mumă 

———
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Vlaşca, 

A se 

Culesa de Chr. N. Ţa 

POINB. 

FOAIE VERDE MER SALCIU 

  

pu de la lautarul Dumitru Ion Garaliu, din Naipu — 

vedea varianta de mai sus din Doine — Dragoste — «Fata de Cantaragiue. . . 

Fâie verde măr sălciă | 
Fată de cantaragit. 
Nu te strânge tare ?n brâi- . 
Cam 

5 De la 
audit şi te ştii 
secerea de. grâii, 

Că porţi otrava su” brâii, 
De omori omu de vii, 
Fie verde mărăcine 
Ş'am audit şi ştiă bine, | 

10 Of, of, tot din gură de la tine, 
Că porţi otrava la tine, 
Vrea! să m€ omori pe mine 

Că nu m'am iubit cu tine.. 
Omâră-mă, 'ori mă lasă, 

15 Ori dăm drum să plec acasă, 
Of, la copii şi la nevastă. 
Foiliţă ş-o lalea . 
Mi s'a topit inima, 
Tot gândind la dumneata ; 

„20 Puţintică ce-a rămas 
Ş'ala s'a fript şi s'a ars 
De amor şi de necaz, 
Of, pintr'un puişor cu haz. 

4 

FOAIE VERDE CA: CRINU 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la lăutarul Pantilie, din Giurgii. 

FOle verde ca crinu, 
Lino, fă! . 

„Pe dealu lui Stroiescu, 
Lino, fă! 

5 Ară Marin cu plugu. 
Frânge i-s'ar cormanu, 
Lino fă! N 
Corma 

Să vie 
10 Lino,fă! 

nu şi fieru lat, 
de vreme 'n'sat, 

Să "1 poftesc la gaica 'n pat, . 
Să "1 dati grâi de semănat, 
Guriţă de sărutat, 
Lino, fă! | 

15 Diminâţa să '% dai drumu, 
Cam i ntârdiat creştinu, 

Ca să "şi ascuţă fieru, 7 
Lino, făl . - 
— Foiliţă d'o sipică, 

20 Marinică, Marinică, 
Lino, făl - | 
la mai trage brazda mică, 
Nu gândi ia ibomnică, 
Lino, fă! a: 

25 F6ie verde salbă mâle, „l 
Nu prea trage brazda mare, - 
Marinică măi! _ 
Că "ţi more boit de fome,. 
'Marinică mă, . : - 

„30 Foiliţă d'o sipică, 
Cu gândul la ibomnică, 
Marinică măi!
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_ JALEA CATANELOR 

_Culesa-de Rădulescu-Codin, din Hârtiesci. — Muscel, 

-Frundă verde foi şi foi, 
 Săracii de noi flăcăi, 
Cum ne duce ca pe boi, 

„Pe la câinii de ctocoi, 
5 Să ne dea pe la odăt, 

Să ne tundă-ca pe oi, . 
Să ne. rupă pletele, 
Să ne plângă fetele, 
Fetele, 

10 S&rmanele! 
„Ca streine le-am lăsat, 
Le-am lăsat, 
De plâns în sat, 
De plânsu | - 

15 Rumânilor, 
De rîsu 
Streinilor, 
Streinilor, 
Câinilor... 

20 Ne tot duce 'n lumea largă, 
Veste 'n lume să ne mergă, 

INumile să ni se ştergă; 
“Si în loc-să cătănim, 
Pe la câtni să slugărim, 

25. Oasile să ne zobim, 
Să ne rupem şalele, 
Ne frângem picidrele, . 
Să ne pierdem urmile, 
Să ne plângă fetile, 

30 Fetile, 

.” S&rmanile, 
Fetile, 
Drăguţile ! ! 
Să spue plânsetul lor, 

35 Să "1 spue şi munţilor. 
Săracii noştrii flăcăi, 
Cum "i-a luat de lângă noY, 
Blestemaţii-de ckecoi, 
Să ni-i ducă mult departe, 

40 Să ni-i ducă peste sate, 
In negra streinătate : 

„Făr de mumă, făr' de tată, 
Fără soră, fără frate, 
Fără frate, fără sor, 

- 45 Fără măfcuţe cu dor; . 
Şi cu.dorul pustiit, 
Fără dragul de iubit !,. 
Cum ne lasă, 

- D6mne, 
5o Lasă, 

Cu feţile * ntunecâse, 
Pe la hori ne mai jucând, 
Şi p'in codrii verdi plângând, 
Şi din gură blestemând : 

55 Cine a inai lăsat armata, 
Dumnedeui să-i dea r&splata, 
Să "i ia mâna şi-un picior, 
Să rămâte cerşetor ; 
Să cerşescă adi şi mâine, 

60 Ca să 'şi mai câştige pâmme,.!
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. FOILIŢA D'AVRAMEASA - 
/   

Culesa de Chr. N, Țapu de la lautarul Teodor Vişan, din com. Naipu—YVlaşca. 

Foiliţă d'avrămesă, Sa Mi-a "nflorit puroinica 
Vară, vară, , i 10 Şi n'are cin mio purta. 
Muma nâstră, - - — Las'o, neică, să 'nflorescă, 
la-ţi zăpada după costă, Cot purta-o. şi nevastă, 

5 Şi bruma de la ferestră, „ - Dacă mi-a fost mintea prostă 
Lasă pe Leana să iasă. Şi firea copilărescă, 
Foiliţă şi-o lalea. 15 Cam eşit sera pe costă! 
Leano, nu te mărita, A ia 

FRUNDA VERDE SALCIOARA 

Culesa de Chr. N. Tapu, din comuna Baălândia — Vlaşca. 

— Frundă verde sălcidră, — Îns6ră-te, dumneata, 
Mariuţo, Marioră, Că şi eii moi. mărita | 
D'aş ajunge ?n primă- -vară, - Şi mio-iă lua pe cine.otă vrea, 
Să-ţi fac rochie roşioră, „15 Care'mi o fi ursita. 

5 Mulţi voinici băgaşi în bslă. lar de i lua o grozăvi6ră, 
De m'ai băga şi pe mine, A Dumnedeii, să te omoră, 
Dumnedeii să- - dea multbine! .. Să viă şi ei la pomană 
Mariuţo, făr de minte, „Ca să ţi gust din colividră, 

„Di măcti să te mărite, i o Să-ţi beaă vin din garniciâră ; 
10 Căci şi ei oră să m&'nsor, __ Fi-ţi-ar ţ&rîna uşoră, 

Ca să nu'ţi mai plâng de dor. „Ca dou pietre de mâră ! 

FOAIE VERDE ŞI-O LALEA 

Culesa de Chr, N. Țapu de la lăutarul Dumitru Garaliu din Naipu—Vlasca. “A 

Fole verde şi-o lalea, 5 Şi dorul şi dragostea, 
Pe la voi pin mahala, Să le-arunce la” puica, 
Nu s'o găsi cine- -va, | Să'mi tai doru de la ca? 

| Să'mi ta doru cu mana .
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FOAIE VERDE D'ALUNEL - | 
  

Culesa de Chr. N. Țapu de la lautarui Teodor Vişan, din com. Naipu—Vlasca 

Fole verde dalunel, | „7 Să dau guriţa cu dor, 
Pe del de Tilormănen, e Să mi-l culc pe pleptul gol! 
Vine doru mărunţel, S Ă " Fâie verde măr domnesc, 
Infăşurat în tistimel, : : 13 Dorule, ce câine-ni eşti, 

5 Of, cu dragostea după el. - Şapte sate *mi ocoleşti 
ME dedei să dorm niţel, -._ Pân? la gaica 'nemereşii. 
Nu putui dormi de fel, Că-ţi dă galca mere dulci . 
Că se lipia de cercel.. -Şi pătuleţ:să te culci; 
Aocleo, ce puişor, 20 Pătuleţu de culcat 

10 Cum se: r6gă binişor, _ Guriţa de sărutat, 
Ca să'l las la sinişor, | „ TFrupşorel de desmierdat |! 

, FRONpA.-VERDE MER SALCIU 
  

. Culesa de Chr. N. Tapu de la fierarul Gtiţa Gheorghe, din Giurgiu. 

Frunqă verde măr sălcii, __ Că țh-e faţa s6rili, 

La grădină "n Cismigiă, - .: . Ochii ți-este stelili. 

Două fete frumuşele, Fă o mică mijlocire, 

Mi-a furat minţile mele : : 15 De mai vin în braț la mine. 

5 Una mică lesnicios, — Nu poctă, neică, să 'ndrăs- 

Că e bună de folos. Ă [nesc, 

Că mi-e 'naltă şi 'nvoltată, . Că de duşmani mă feresc. 

Ca tine nu se mal pote: „o Că duşmanii s'aii vorbit, 

Că mi-eşti 'naltă, bălăiâră, „Să ne facă de urit, 

10 Ochii tăi mă bagă'n bolă, .. 20 Să fugim. la r&săriti 

Sprâncenile me doberă. | 

.-
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FOAIE. VERDE CATIFEA | 

Culesa de Chr. N. Țapu de la lautarul Dumitru Garaliu, din Naipu — Vlaşca. 

Fie verde catifea, 10 Rupse trei fire de păr 
Când eream în vremea mea, | ŞI mi, făcu d'un lănțişor 
Sburam ca o păs&rea, | Şi mi-l puse de picior. 
Sburam la ibomnicea — Sării, fraţi, săriţi, surori, - 

5 Şi sburam din cracă 'n cracă,. Că m'a luat dă picior 
Ca un puişor de stâncă; „_-15 Şi mă duce la Domnie 
N'avea duru ce să'mi facă. | Şi mă& pune ?n colivie, 
F6le verde de trei flori,  - | Mai. mult mârtă de cât vie! 
Dar un hoţ de vânător, 

FOAIE VERDE D'ARȚARAŞ . 
- 

x 

'Culesa de Chr, N. Tapu de la lautarul Dumitru Garaliu, din Naipu-— Vlașca. 

. 

Fole verde d'arțăraş, Folie verde de măsline, 
Pe margine de oraş, , So sărut odată bine, 
Strig 'un căpitan la marş . - „ Să'ml ţie două-trei dile, 
Nu ştii marşu să"! ascult, Căi nu ma! pocită, vai de mine! - 

_5 Ori pe puică s'o sărut? | | 
7 

" FOLLIȚA D'O SIPICA 

Culesa de Chr. N. Țapu de la lautarul Teodor Vişan, din Naipu — Viaşca, 

„ Foiliță d'o sipică, Să mi-l trimeţ la un loc, Luncă, luncă, La puichița peste Olt, Mult my-eşti lungă. "10 Să'mi dea guriţa cu foc. Luncă la mijlocul tăi, Săbiora să mt-o frig, . - 5 Este-un mic de aleştei, „Cu puica să mi-o mănânc, - Are peşte şi şalăii. Ş C'a fost bună la tubit | Şalăul să-l fac baţoc, aa
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DE STRIINATATE MULTA 
S. 

  

Culesa de Chr. N. TȚapu, din comuna “Bâneasa—Vlaşca: 

Fole verde d'o sipică, „_ 'Cun nuc verde *n bătătură, 
Of, de striinătate multă, Să mi-aşternă-o rogojină, 
Mi-a cădut lumea uriîtă !. Dar mi-e frică de pricină ! 
Ocolit sînt de striini, . . Fole verde ca lipanu, 

5 Ca gardu de mărăcini ; „15 Ofupuică, 
Ocolit sînt: de vrăimaşi, Puiculiţa mea, 
Ca drumu de bulgăraşi. Hai la pădurea cu tufani, » 
De striini şi de sărac, „Să trăim fără duşmani; - 
ME mir sera und! să trag? Că duşmanu f.., te-l'aş, 

IO Şi aş trage la o vecină, 20 Nici în casă să nul laşi! 

ZACE-UN VOINICEL SA MOARA 

Culesa de Chr. N. Tapu, din comuna Odivuia— Vlașca, 

A se confrunta varianta de mat sus, din Doine-]Jale «Zace-un voinic de lungâre»>. 

Fole verde sălcioră, . Să te scâle după bâlă. 
Vis-â-vis de curtea mare, - . Căci. Şi mie mi s'a urit, 
Aci pe strada regală, - Pe lângă tine şedend. | 
La casa cu trestidră, F6ie verde lămâiţă, . 

5 Zace-un volnicel să moră. 15 Că nu pot răbda neicuţă, 
Il păzeşte-o fată mare, „Nesărutată "n guriţă 
Cu mucuri de luminare. __- Şi ne trasă de cosiţă. 

— Zaci, voinice, ori te scolă, | De când nu ies la portiță, 
Şail cu ţaţa în plimbare, . : N'am mai sărutat guriţă ! 

„10 Să bem vin şi drojdioră, 

55
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FOAIE VERDE MARACINE 
  

Culesa de Chr. N. Țapu, din comuna Dâăiţa—Vlaşca, 

A se confrunta varianta de mai sus <Doine-Dor și Jales «M& duce la mânăstire». 

Foie verde -mărăcine, „ME duce pe. ceia lume! 
Aş muri, mortea nu'mi vine „"ME duce la mânăstire 
Şi-aş trăi şi n'am cu cine. Şi pune pămînt pe mine; 
F6le verde grâu mărunt, 15 Pămiîntu cu Yârbă verde, 
Drag mi-e să trătesc mat mult, | Trece puica nu. mă vede. 
Of, frică-mi-e că mor curând. Păminte, făcea-te-ai tină, 
Foiliţă do măslină, -Câtă lume intră ?n tine, 
Pârtă-m&, nevastă, bine, Of, şi tin&ră şi-bătrină! 

 Penă sînt pe lângă tine, 20 Păminte, făcea-te-ai os, 
Că ca mâine mortea'mi vine - Tu mănânci omu frumos ! 10 

Şi mă Ya de lângă tine, 

FOAIE VERDE CASTRAVETE 

Culesa de Chr. N. Țapu de la lAutarul Teodor Vişan, din comuna Naipu—Vlaşca. 

Foie verde castravete, „Mai voinică, o 
Suii dealu mort de sete, „10 Aş tubi-o p'a mai mare, - 
Cu ochii la două fete, Dar mi-e frică că mă "nşală. 
Amândouă strânse » n bete, | -  Foiliţă d'o sipică, 
Cu apşoră rece 'n vedre: D-aş lubi- -o p'a mat 'mică, 

„Fole verde salbă mele, Dar mre frică că se strică 
- A mal mare mai domâlă . 15 Şi s'alipeşte de mine, 

Şi-a mai mică, | Ca lipitorea de vine!
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ERAM ȘI EU INTR'O VREME - 

  

Culesa de Chr. N. Țapu, din comuna Frăteşti—Vlașca. 

Eram şi eii într'o vreme, Să se uite puiu 'n câce? 
Şedea puiu la vedere | Că ce-am ştiut, l-am făcut, 
ŞPmi cânta mult de plăcere ; Of, două trupe-a osîndit ! 
lar“de la o vreme 'ncâce, Io Ofl trupul meii şi al dumitale 

5 Vedem puişor că'mi tace. Făcea-l'ar Dumnedeii d'o flore, 
Nu ştii, nekcă, ce f-aşface, . ' . Tot de dorul dumitale! 

4 

"COLEA "N VALE :N CORNAȚEL 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu, din com. Balandta. — Vlaşca. 

| A se confrunta varianta de mai sus din Doine-Dor şi jale «La umbră de stejerel», 

Foiliță didiţel | IO C'ala e om cu belea, 
Colea 'n vale 'm cornăţel, : Pică ordinu şi-l Ya. 
La umbră de ştejerel, C'ala e lancu Jianu 
Frumos” dârme-un. voinicel - “ Care bate cu tufanu.. . 

5 Cu raniţa lângă el, Şi ţine pisma cu anu. 
Cu cojocelu de miel, 15 Lubi fetili din vii, 

_Cu căciuliţa de jarel. Le lăsă cu doi copil; 
— ME duc, maică, dupe el. - lubi p'ale din vale 
— Nu te duce, fata mea Le lăsă plângând cu jale ! 

FOAIE VERDE SALGIOARA, 
  

Culesa de Chr. N. Tapu de la lautarul 'Theodor Vişan, din'comuna Nerpu-Vinşca. 
. 

Fore verde sălcidră,  s5 Că mi-e” guriţa amară. 

“Ce-al.în guşă, Mariră ? Tot de focu dumitale, 
— Busuioc şi tămâ!oră. „ Olă să cad în ofticare ! 
— Dă-mi şi mie, Marioră, -
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DESFA-MI, PUICA, CE-AI FACUT 
  

Culesa de Chr. N. Țapu de la lăutarul Teodor Vişan, din Naipu—Vlaşca. 

A se confrunta varianta de mal sus din doine—Dragoste—sdesfâ-mi puică, ce-ai 
facut», 

— Fie verde bob năut, - — F6ie verde matostat, 
Desfă-mi, puică, ce-aY făcut, N'am făcut ca să-ţi desfac, 
Nu mă ţine zalogit Ţi-am făcut că mi-a! fost drag, 
Şi'mi dă drumu să mă duc, 10 C'ai fost băleţel curat, 

5 La puicuţa “de demult, „De vinişor nestricat 
C'acolo ei sînt cerut. Şi la femele nedat. 

"SA FII, NEICA, A DRACULUI 
  

VI “Culesa de Chr. N. Țapu de la lautarul Dumitru Garaliu, din comuna Nafpu — 
aşca, i n 

Foiliţa macului, . "5 Foiţică trei smicele, 
„Să fil, neică, a dracului, - Să fil şi tu a ţiţii mele, 
D'oi spune bărbatului, D'ot spune nevesti! tele, 
Dragostea băiâtului. .. > Că ne-am Yubit cu plăcere |: 

N 

"FOAIE VERDE TREI SMICELE 

  

| A | 
Culesa de Chr. N. Țapu de la lautarul Pantilie, din Giurgiu—Vlaşca. 

Fole verde trei smicele, . _Că duşmanii s'aii vorbit, Ţi-am dis, bătute de stele, Să ne prindă ?n aşternut. 
Să nu vil sera de vreme. „Să ne.lege cot la cot, Și să vii pe mied de nâpte, Să ne plimbe Giurgiu tot! 5 Când duşmanii dorm de mârte.
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DRAGA MARIOARA 
  

Culesa de Chr. N. Țapu din comuna Vieru—Vlaşca. 

— F6le verde sălcidră, _ 25 F6le d'un mărar, 
Dragă Marioră, | Călare p'un cal, 
Nu e mult d'ascră. „La un'căpitan, 
Nici de alaltă-scră, C'am fost om sîrman,! .. 

5 De când sta p'atară ? — Du-te, neică, du-te, 
Vremea 'mi vremueleşte, |. 30 — Nu- -i mai plerde somnu, 
Vântu'mi viscoleşte, Că mi- a venit, omu |: 
Plâia 'mi r&coreşte, -“Ducte ?a grădiniță, 
Cămaşa 'mi r&ceşte, La umbră de viţă, 

10 Inima'mi topeşte - Dragă puiculiţă ; 
Şi mă prăpădeşte! 35 EU ţi-am aşternut, 
Fote d'o sipică, , | * Dragă puiculiţă, 
Străşidra 'mi pică, - " Aşternutul t&ă, 
Giubeluşa "mi strică, Pieptişorul mei ; 

15 Glasu mi-l ridică. Periora ta, 
Fole micşunea, - - 40 Ţiţişora mea. 
Nu mi-e de giubea, . | — Şi ei mi-am umblat, 
Ca de dumneata, | a Puiculiţa mea, 
C'ai fost mândra mea, Tot din sat în sat, 

20 Ofl puiculiţă fa! | Până te-am aflat, 
F6ie micşunea, - 45 Puiculiţa mea. 
Nici de dumneata; „Şi. din schit în schit 

Ca de fermenea, Până te am găsit! 
Cam slujit pe ea, - Puiculiţa mea ! 

e 

BULGARAŞ DE GHIAȚA REGE 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Mandica Soculescu, str. “Ţeranilor, — Bucuresci, 

Bulgăraş de ghi€ţă rece 5 S'a dus şi n'a mai venit, 

larna "mi vine, vara 'mi trece S'a tăcut negru pămînt. 

Şi n'am cu cine petrece, -A'pus spate Aa „Pămint 

„Căci cu cine-am petrecut. | Şi faţa la văsărit |
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BULGARAȘ DE GHIAŢA RECE 
(VARIANTA) | 

  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la'd. V. Alexandrescu, şef tipograf—Bucureşti.. 

"Bulgăraş de ghiaţă rece, Mă suil pe munţi de sticlă, 
larna'mi vine, vara'mitrece : 10 Văzui casa mititică 
Şi nam cu cine'mi petrece. | Şi nevasta frumuşică, 
Căci cu cine-am petrecut, Cu copilaş mic de ţiță, 

5 Sa dus şi n'a mai venit, . Plecând la bisericuţă, 
A pus spate la pămînt . Co p6lă de icoşari, 
Şi faţă la răsărit. 15: Să'i dea popii sărindari! 
Frundă verde şi-o sipică, | 

DORUL DE CINE SE LEAGA - 

__ Culesa de Chr. N. Țapu de la lăutarul Dumitru Garaliu, din Naipu — Vlașca. 

A se confrunta varianta de mal sus din “Doine— Dragoste «Dorul de cine se legă» 

Firicel de icrbă negră, Ş'a uitat plugu 'n pămînt 
Dorul de cine se lâgă, Şi boii s'a dus pin cring, 
Nu'l lasă cu mintea 'ntregă. . --: Este lucru afurisit, 
Că de mine s'a legat, “15 De vii m€ bagă 'n pămint! 

5 Ca fasolea de arac. | __ Foiliţă d'avrămâsă, 
Fasolea 'mi-are soroc, . „Sa mai.legat d'o nevastă, 
Inforeşte pân” laun loc. | ' Ş'a uitat r&sboiu 'n casă, 
Şi acolo 'mi legă bob, „_Neşte fiori pe la ferâstră. 
Dar dragostea n'are soroc.  - 20 S'aii uscat, S'aii făcut iască, 

10 Foiliţă de-un năut, Geaba de dragostea nâstră | 
S'a mat legat d'un voinic
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„ SE CEARTA CUCU CU CORBU 

Culesa de Chr. N. Țapu de la lăutarul Dumitru Garaliu, din Naipu--Vlaşca. 

N A se confrunta varianta de mai sus, din Doine—Cuculeţu — «Se certa cucu cu 
corou». 

. ÎN 

Fotie verde de molotru, Bei apşera turburată.. 
Ce ramăt s'aude ?'n codru ? - Şi cu sânge-amesticată. 
Se certă cucu cu corbu, Ei 'sînt pastre curată, 

Care să remâte 'n codru ? „20 Spovedită 'm an odată, 

3 Corbu 'mi are pană negră, B6ă apşăra stricurată - 

Intră ?n codru şi se'nchegă ; . De la mândra din gălctă,. 

Cucu 'mi are pene verdi, Pin tulpănaş stricurată ! 

Intră ?n luncă nu'l mai vedi. _„— F6le verde matostat, 

Foiliţă d'o măslină, ___23 Spune, cuce, adevărat 

10 Cântă cucu pă tulpină, Care este pop'al tei, 

Pă tulpină, pă fântână, Merg, m& spovedesc şi ei. 

Corbu vipe şil îngână: | — Pop'al meii e vânător 

— Taci, corbe, nu mă 'ngâna, Portă flinta numai flori, - 

Că nu eşti de legea mea; - 30 Dă&mi ta pasărea din sbori, 

15 Tu 'mi eşti pasăre spurcată, Când te-o spovedi şi mori! 

Mănânci vita nejunghiată, 

CUCULEŢ DE LA PADURE 

  

Culesă de Chr. N. Ţapu, de la lautarul Teodor Vişan, din comuna Naipu—Vlaşca. : 

Foiliţă do măslină, -10 Şi 'nvălită cu sipici. - | 

Cuculeţ de la pădure, - .. | Of, când me plouă şi mă pică 

Făcut-al fr'o dată bine, - Pieluşimea mi-o băşică | 

Perira mi-e de ciulini, 

Aşternutu de mărăcini, 

15 Cu 'nveliş de viţă nâuă. 

Trag viţa să mă 'nvtlesc 

Şi mal răi mă 'nbolnăvesc | 

Fă-ţi pomană şi cu mine.. 

5 Du-te la maica şi-i spune: 

Unde m'a dat nu e bine, 

La căsuţa din pădure 

Făcută pe două bârne : 

Mi-e 'ngrădită cu urzici
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FOAIE VERDE SALCIOARA 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la lautarul Teodor Vişan, din comuna Naipu—Vlașea. 

    

Foie verde sălcidră - Foie verde de lipan — Aoleo, dadă I6nă, De Să te trag la trebunal Ia-ţi bobocii de la *mâră Să spui tu, să spui şi ei. Că vin porcii şi-i omâră. „7 Să vedem cut şade rău ? — Fie verde de trei soci, „20 Tu mumă de trei copii, - Dă ţi-ar mânca 'lupii porcii, E fecior taichii dintâi ; Eu nu vii să'mi fai bubocii, Tu cu cosiciră albă, | F6te verde d'un lipan. 1 E cu mustăcioră n€gră. Să dai jalbă la primar, F6ie verde de lipan. . La primar şi la notar -- 25 Tu fată de măcelar. Să-ţi încheiii procest verbal „Eu băiet de lăutar ; Să te trag la trebunal Tu eşti fetiță frumosă Să ne judecăm cinci ani, Eu boier cu punga prâsă; Că 'mi erea boboci d'ăi mari, . — Tu cu boieria ta Să-i plăteşti c'un icuşar ! 30 E cu frumuseţia mea ! 

FOAIE VERDE D'O AGLICA 

Culesă de Chr. N. Țapu de la lautarul Teodor Vişan, din Naipu— Vlașca. | 

Foie verde d'o aglică, “Cum şade-bine la hoţ. . Trei fire dă măturică, Folie verde fote lată, Luncă, luncă, “Luncă, luncă, Mult mi-eşti lungă - 20 Mult mi-eşti lată Şi n'am cal bun să te-ajungă Şi n'am icpă să-ți dea rotă Căci calu car” Pam avut Să'mi ocolesc ţara tâtă. M'a pus naiba Pam vendut 
Pentr'un pustii de iubit 
Ş'acu privesc şi mă ust | 
Şi Pam vendut potcovit, . 
Cu potcove de argint, : 

F6ie verde merişor, | 
“Aveam un cal negrişor . 

25 Ș-ala mi-e schiop d'un piciur, 
L'am vândut pe gălbiori, 4 i ! C'a fost mâle la pictor, . - Ţine bine la fugit; Nu mă scotea de lazor: Cu şaua de sîrmă 'ntârsă Tot galbeni venetici Ține la pulbere groâsă 30: De câte-o sută şi cinci, Şi la fuga sănătosă, „ Tot'să bei, tot să mănânci, . Potcâva cu patru colți Te plăteşti de datornici !



DOINE | 873 

- Fâle verde bob năut 
Ei mulţi cai că mi-am vă&dut, 

35 Da ca murgu n'am găsit, 
Dungă ncgră pă spinare 
Şi stărnut de drepta n'are 
Și "mbufestru ?'n fuga mare, 
Unde '] vede neica msre. 

40 Pune narea la pămînt, 
“Trage vînt pe supt oblânc, 
Nu ştiam unde mă duc. . 
Trăgea murgu la colnic 
Ştia unde-am hatducit. 

45 Numai n6ptea haiduceam, 
_Diua la colnic intram | 

FOILIŢA MATOSTAT 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la lAutarul Teodor Vişan, din Narpu—Vlaşca. 

Foiliţă matostat 
. Mititică "mi eşti la stat 
Şi dulce la sărutat. 
Fâle verde d'un are, - 

5 Trage-m'aş p& pieptul t&ă - 
Ca şarpili la dudăi. 
D'oiii vedea că mi-e r&core 
Să mă laşi pă piept de vale, 

Unde mi-e carnea mar mâle, 
10 D'oiă vedea că mi-e zăduf 

Să me trag pă piept în sus, 
-Să mă joc cu ţiţili - 
Ca cu gutuiţili 

ă " Pân' o'işi stelili; 
- "15 Să mE joc cu ţiţica 

Pâno. răsări luna !. 

> 

TEIUL ŞI BRADUL 
  

Culesa de Chr, N. Tapu de la laăutarul Teodor Vişan, din Naipu—Vlaşca. 

-A se confrunta cu varianta de mai sus, din Doine «Teiul şi bradul». 

Fâie verde trei granate, 
Pe mijloc de nopte, 
Certă-mi-se bate. . 
Ce frundă se bate ?. 

5 Frunda teiului * 
Şi-a nistriului 
Și cu a bradului: 
Da de ce se certă ? 
Sus mi-e frunda mică, 

10 Jos icrba căruntă ; 
Sus frundă măruntă, 
Jos umbra rătundă; 
Sus mi-e frunda lată, 
Jos-mi-e umbra 'ntregă. 

15 — F6ile de susai, 
Hai, teiule, hai, 
Cum oii să te tai, . 
Cun topor tăios, 

“Gun băict frumos, 

, 

20 Fie de folos, 
- Din tine să scoţ 
D'albe iconele, 
Fie pă plăcere ; 
D'albe iconiţe 

25 Pe la copiliţe, 
Pupu-le "n: guriţă ! 
Folie de susai, 
Hai, bradule, hai, 

- Cum oiti să te tai, 
30 Co bardă tăi6să, 

C'o fată frumâsă,. , 
Mult mi-e mângâ!6să. 
Din tine-o să scoţ 
Scânduri şi şindrilă, 

35 Pe la mânăstire, 
_Ciorile te c.... 
N'aibă ce'ți mai face !
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VIN IONICA, DE LA PLUG 
  

Culesa de Chr. N. Țapu, din comuna , Vidra—Vlaşea. 

Frungdă verde de năut, a Tocmai ca p'o porumbiţă - 
Vin, lonică, de la plug, - Vino, puică, pela mine, 
Că itia mi-arde pe trup. ... Să te 'nvăţ a trăi bine, 
— Arde-ţi ita cât de mult, „Să-ţi dau putu de găină, 

5 Că ei nu vii de la plug; 20'Şi c'o azimidră bună 
Să-ţi ardă ita cu totu, Şi cu rachii tescovină 
Nu viă pen! n'oi ara locu, Şi cu rachiaş de prună, 
Şi apoi să brăzdez pârlogu, Să te 'nvăţ a trăi bine! 
Să viii să-ţi potolesc focu. F6le verde foi de tei, 

;10 Arde-ţi ila ta pe tine, “25 Vorbeşte lumea de noi, 
Cum arde inima 'n mine, Că noi trăim amândoi, 
Ca un cuptoraş de pâine! "Altili sînt mal frumose, 
Puiculiţă,. fii cu mine, Dar cuvintile sînt proste ; ; 
Penă 'n două tre! dile, Altili sînt mai urite, 

15 Să te sărut în guriţă, Dar cuvintili plăcute. 

FOAIE VERDE DE NAUT 

Culesa de Chr. N. 'Țapu, din comuna Stanesci—V laşca. 

Folie verde de năut, 10 Fore. verde de năut, 
De m& duc, de nu mă duc, De m&€ duc, denu mă duc, 
Tot am nume de haiduc. Duminică sînt la un loc, 
Nu mE duc de haiducie, Să puli la un bordei foc, 

5 Şi mă duc de sărăcie, Să ardă cu prindi cu tot. 
C'aşa vor dușmanii mie, 15 Fie verde d'asomie, 
Să&'mi vadă casa pustie: << Să r&ămâte temelie, 
Şi copilaşii 'm deal la vie, -- -Duşmanilor de tămâre | 
De geba, nu pe sîimbrie.
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FOILIŢA FOI-DE TINA 
  

Culesa de Chr. N. Țapu, din comuna Stanescr—Vlaşca. 

Foiliţă fot de tină, ___ Nemerii la altă casă, 
S'aseră plecat la tine, Cu nevesta ma! frumosă. 
C'o păpuşă de smochine, F6ie verde d'un arei, 

.. GreşiY calea, val de mine! | 10 Cu bărbatu nătăreă, 
3 Nu ştii luna” întunecâsă, Cacolo mE trag şi eii! 

Sai poteca alunecâsă ? 

" POALE VERDE MATOSTAT | 
  

| Culesă de Chr. N, Ţapu de la d-l Tache Georgescu, lucrător tipograf. — Bu- 

curesci, : - . . . 

— Fole verde matostat . - la-mă cuţitu din ficaţi, 

Mai Yubit şi mai lăsat, Căci cuţitu a ruginit, 

“Tugu, ţugu, ţugulaş, - Inimira mi s'a fript, 

Dragu ţaţi călăraş. - “Pugu, ţugu, țugulaş, 

5 — Nevastă cu doi bărbaţi - Io Dragu aţi călăraş! 

FOAIE VERDE MATOSTAT 

  

Cules de Chr. N. Ţapu de la d-l Tache Georgescu, lucrător tipograf. — Bu- 

curesci. 
| 

i Rote verce matostat 5Să vedi Grădiştencile 

Câte sate mi-am umblat, Li se văd piciorili _ 

Oraşe le-am colindat, Albe a, ebe RI 

Grădiştea! mi-a dat de cap. Te prinde frigurili
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NU VROIU VIAŢA, NU VROIU DOR 

Culesă de Chr. N. Țapu de la d-l Tache Georgescu, lucrător tipograf —Bucuresci. 

Nu vrotă viță, nu vrotii dor, Căci hamuraşu m& lasă! 
Şi vroiii mârte ca să mor, 10 Folie verde şi-o lalea, 
Căci n'am parte de hamor. „Un doftor de s'o afla 
Un hamuraş am avut . -- Să&'mi despice inima, 

5 Şi p'ala că Pam pierdut. Să vadă ce este 'n ea: 
R&ă îmi vine făr de el Numa! sânge închegat, 
Dar sufer în pieptul met, 15 De la hamuraş lăsat! 
RE&u îmi vine, grei 'miY pasă, 

FOAIE VERDE ȘI-UN LIPAN 
  

Culesa de Chr. N. Țapu de la d-l Tache Georgescu, lucrator tipograf—Bucurescl, 
Fole verde şi-un lipan, „10 Bojdăneanu' ca ţiganu, Ardete-ar focu Bojidan, "Ţine dragostea cu anu; Să r&mâie d'un ctolpan, Unde” dragostea mai dulce, D'un cfolpan şi-o rămurea, Ia, minctocu şi şe duce 5 Să se urce neica 'n ea, - Când îl scapă-un babolaş, Să m&uit la Lipia, | 15 Parcă-i mâre-un copilaş ; Să'mI văd Bojdeneanca mea. - Când îi scapă o ştiuculiță, Bojdeneanca de demult, - Par'că '% mâre o copiliță ! Să'mi dea dragostea'mprumut. 

FOAIE VERDE SOLZ DE PEŞTE 
  

Cules de Ch. N. Ţapu dela d-l Vasile Alexandrescu, şef-tipograf. — Bucuresci. 
F6ie verde solz de peşte, a 10 Cine bea, remâne grea. Crăpi, pământe, şi plesneşte, | Fir'ar ceasu-aturisit Puica. mea nu se iveşte. Şi locu und” te-am întâlnit. Nu ştiă puica în nor merge, De cât cu ochiY tentâlneam, 5 Ori-dânsa la apă 'mi trece, Mai bine, mă prăpădeam ; - Să-mi aducă apă rece. „15 Căci astă belă ce -trag.etă Apă rece de fântână Nu -e.de la Dumnedei -: Cine bea de dor Y-alină ; Şi e de la dumneata Apă rece de cişmea - : Căci mi-ai secaţ inima ! 

——————



- 
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FOAIE VERDE BOB NAUT 
  

" Culăsa de Chr. N. "Țapu de la Dumitru Vişan, lăutar, Narpu—Vlaşca, 

Fâle verde bob năut, 15 Oiii să mor nevăcuit 
Tote trec, tote se duc, . | Şi nesătul de iubit ; 
T6te rămân la pămînt, : | lubitu mi-a scos barba, 
Dar ce-am Yubit nu mal uit, Dragostile mustâţa. 
PEn' m'o băga 'n pămint. Lumea se schimbă la tote, 
Lege-mi dragostea de gât 20 La dragoste nu se pote, 
Şi Yubitu "n aşternut, | Nici acuma, nici la morte. 
Ca să nu mă ţiă căit, Lumea prâstă e de veci, 
Că pe lume n'am iubit. Cum o faci-aşa petreci; 
Cât olii trăi să trătesc, Ce. mai lume irecătâre, 
“Când oiii muri, putredesc, "23 Unul naşte şi-altu more: 
Mai nimic nu folosesc. Al de mâre putredeşte, 
N'oYă să trăiesc cât pămîntu, „Al de naşte 'şi văcuteşte ! 
Oiti să mor, când o vrea sfîntu; o 

+ 

FOAIE VERDE SOLZ DE PEŞTE 

Culesă de Chr. N. Țapu de la lâutarul Tudorache Vişan, com. NaipuV.—laşca. 

  

Fâle verde sulz de peşte, | Dacă ea nu vrea cu mine. 
Nu ştiii pulca ce gândeşte Oi să plec și ei pin lume, 

“De dragoste se lipseşte ; F6ie verde d'asomie | , 

Dar eii nu m& mai lipsesc 10 Să'mi găsesc ce'mi place mie 
Căci îmi place să trăiesc | Să trătesc puţin şi bine 
Şi cu ea să mă iubesc. Cu puichiţa lângă mine ! 

_ POATE VERDE AVRAMEASA 

Culesa de Ghr. N. Țapu de la 10n .Michai — Bucuresci, - 

y să, ă âinile pe flinţr Fâie verde avrămesă 5 Stai cu mâinile pe , 

Toţi soldaţii staii la masă, O suceşte şi-o nverteşte, 

Nici nu beată, nici nu mănâncă, De bătaie ml-o găteşte ! 

Numai cu 'ochi se uită. 
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7 DRUM LA DEAL 
  

Culesa de Chr. N. Tapu, de la lautarul Dumitru Valeanu—Roșiorii-de-Vede, — 
Telcorman. p 

A se confrunta varianta <Drum la Deal> din colecţia Poeziilor V. Alexandri pag. 277, 

Drum la deal şi drum la vale, Ostenit. mereii de ducă, 
Drum prin porta dumitale, | Noptea n codrii m€& apucă, 
Imi fac viţa tot pe cale, 10 Copacilor sunt nălucă ! 
Tot de dorul dumitale. | Unde merg, în ork-ce parte, 

5 F...to "n lege ursitâre, _ Dragostile 'mi sunt deşarte, 
N'am în lume loc de stare, De dumneata n'avui parte! 
Nici hodină la culcare |] 

EŞI AFARA 

  

! 

Culesa de Chr. N. Ţapu de la sn Michat—Bucuresci. 

F6le verde de livedi, Pentru tinereţea mea | 
Mariţo cu ochii verdi, F6ie verde de trei sfanţi, . 
Eşi afară de mă vedi, | 10 Să ştii Miţo und'să mă cați, 
Până sînt grânile verdi, Intre Focşani şi Galaţi, 

5. Că dacă s'or secera, o C'acolo sintem chemați, 
Mult ăi plânge - O sută şi doi soldaţi. 
"Şi-oi ofta, 

UN SOLDAT SPION 

Culesa de Chr. N. Țapu de la Ion Michai—Bucuresci, 

Un soldat trimis e 
La turc ca spion, 
Indată mi-l prinse, 
Pe bravul soldat, 

„10 — la să mi s'aducă 
:D'o ţepuşă lungă 
Ş'un par ascuţit. 
lanicerii 'ndată paru a adus 5 Şi ?n faţă la Paşa mi La ?n- Şi 'naintea Paşii et că Pati in- „__ Măţişat, (fipt. — Ce cauţi, ghiaure, în ordia 15 — Spune'mi, tu ghiaure, în _ | [mea? -  [ţepă-oY muri, — Sint trimes de Carol a te — În ţepa lui Carol mor ca 

[spiona ! vindător Unde este Carol, câtă Oste are? Dar în ţepa ta, . [ingetor, 
— Unde este Carol,tu nu poţi Mor de voia- mea! 

[afla | | „7 
———————
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„Măi, ciobane, măi, 

DONE 
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FOAIE VERDE AVRAMEASA 

Culesa de Chr. N. Tapu de la I6n Michai — Bucuresci. 

Fole verde avrămesă, - Role verde d'o marulă, 

Rămâi, maică, sănătosă, -. Arde-te: focu de mumă, 

Că nu mi-ai fost tu voYl6să, Că nu mai făcut ţărină, 

Să fit cu fecior la masă, Şi mat făcut d'un fector, 

Şi cu nurori bune în casă. 10 Să-i daii ţării ajutor ! 

UNDE-AUDI GOARNA SUNAND . 

Culesa de Chr. N. Ţapu de la I6n Michai — Bucuresci. 

Unde-aud gorna cântând, Să mă ?nchin la duhul sfint ! 

Barabancile sunând, - Pâine albă n'am mâncat, 

Trimbiţaru trimbiţând, Limba ?n gură sa uscat, 

Ofițerii aliniând, e Buzile s'a băşicat. 

Pe secsii şi pe plutone: | 15 — Căpitane Pavele, 

— ME rog, Domle căpitane, - | Unde "ţi duci cătanele ! 

Mat dă-mi drumu din cazarmă, _— La resbel, s&rmanele ! 

Să mă& duc la maica n ţară, - Sunt.cătane tinerele, | 

Sa 'mi fai pluguleţ de cârne, Nu ştiii sema la oţele!" 

Să "mi ar grâu, să 'mi ar po- 20 Nu-i păcat de Dumnedeii, 

[rumb, Ca să chici şi tu şi ei? 

FOAIE VERDE BARLABOI 

  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la I6n Michai — Bucuresci. 

— Fâie verde barlaboi, . ro Măi, ciobane, măj, 

Mă:, ciobane, măi, 
„Cu capul pe muz role 

= tâ ângă noi 
„ ciobane, A 

Mută-ţi târla lângă noi, Ma tă la ou, 

Măi, ciobane, măi 

15 Drag ţi-a fost oiţile, 

Măi, ciobane, măi, 

Tot ca cuconiţile, 

Măi,- ciobane, măi! 

Cavem ierbă pentru of, 

Măi, ciobane, măi 

Şi guriţă pentru voi, 

Măi, ciobane, măr! _ 

Tu te culci pe pat de flori, 

ÎI
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STREINATATE, 

  

Culsa de Chr. N. Țapu de la lautarul Dumitru Valenu, din Roşiorii de Vede— Teleorman. MA , 

Fole verde foi de praz „Vără mumă, fără tată 
Cât mi-este munţii de'nalți, 10 Crescut pin streinătate ! Rei le şade făr'de bradi Of, amar'streinătate, Ca sireinul făr'de fraţi; - Țot de tine avui parte, "5 Rei le şade fărde pictră - Colind ţările tâte 
Ca str&inu fă'rde tată ; Fără mumă, fără tată, Ră&ă le şade fă'rde brumă 15 Fără frați, fără surori Ca streinu fără mumă: - Ca grădina fără flori! 

NU ŢI-A FOST MILA ȘI PECAT 
  

Culesa-de Chr. N. Ţapu de la lautarul Dumitru Valeanu — Roşiorii de vede Telorman. - ' ie 
A se confrunta varianta «desfa'mi Puică» Doine—Dragoste. Idem, varianta «Nu ţi-a fost», din Doine-Adenda pag. 845. 

- 
„F6le verde matostat „Simi dă drumu să mă duc, - Nu "ţi-a fost milă şi păcat Nu mă ţine zalogit Puiculiţa mea, n La: căsuţa ta robit| Cam fost tânăr neînsurat : 15 — Nu ţi-am făcut să-ţi desfac, 5 Nici pe la femete dat Ţi-am făcut că mi-ai fost drag. Și tu r&ă că mat legat ?: , Că eşti băiet drăgăstos Mai legat, La cuvinte cuvios, Mai ferecat | „Eşti tinerel neînsurat Cu nutele de la gard - 20 De vinişor nestricat IO Cu tre! paie de la pat. | „Şi la femeie nedat! Desfă-mi, puică, ce-ai făcut. 

  

PORUNCITU-MI-A MANDRA 

  

Culesa de Chr. N. 'Țapu de la lautarul Anghel Cambrea, din Sacelu—Gorj. A se confrunta varianta « Poruncitu-mi-ar mândra», din colecţia - Poes. Pop. V, Alexandri pag. 371. - 
F6ie verde ş-o lalea, . Duce-m'otii ca un haiduc Poruncitu-mi-a mândra | Pe-o frunduliță de nuc ; Să mă duc până la ea. „= Duce=m'oiă ca un înger M'otă duce ca un nebun Pe o frunduţă de sînger. 5 Pe-o frunduţă de alun..
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„FOAIE VERDE ALUNELE 
  

Culesa de Chr. N. Țapu de la lautarul I6n Macaşoiă, Pantelimon — Bucurescl, 

Fâle verde. alunele, . 
S'aii. vorbit drăguţele, 
Să 'mi facă nişte obiele, 
Cam rămas golaş 'n piele, 

5 Sărind peste gărdurele, 
De dragul drăguţei mele | 

PS 

MARIŢO, MARIOARA 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la lautarul I6n Macaşoiti, Pantelimon — Bucuresci 

— Mariţo, Maridră,... 
-Gura ta cea porumbidră, 
Mult mă chiamă din ogoră, 
Vino-acasă şi te 'ns0răl! 

"_ROAIE VERDE DE BUJOR. 
  

“Culsa de Chr. N. Țapu de la lautarul I6n Macaşoiii, Pantelimon — Bucnresci, 

= _ Râte verde de bujor, 
- Pusam gândul să mă 'nsor, 

S'aduc mai ajutor, 
S'o triîntescă de cuptor, 

5 Şi de vatră câte o-dată, 

“Când o fi ma! supărată! 

Io 
56
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INSURA-M'AŞ INSURA 

  

" Cultsa de Chr, N,.Ţapu de la lăutarul I6n Macaşoiii, Pantelimon — Bucuresci, 

-Insura-m'aş însura, . 
Pr6stă tare n'aş lua; 
-Frumâsă încă nu 'mi place, 
„Că prea mulţi prietini,'mi face. 

PIȘCA, BADEO, PE LELEA 
  

Culesa de Chr. N. Tapu de la I6n Vacariul, Ocna-Sibiilor — Transilvania. 

Pişcă, badeo, -pe lelea, 
N'aştepta să 'ți dică ea. . 
Car dice şi % e ruşine ; 
Dac'o pişti, îi pare bine. 

FOAIE VERDE FOAIE LATA 
rr 

  

Culesa de Chr. N, Țapu de la: lautarul I6n Macașoii, Pantelimon — Bucurescl, 

Folie verde, f6ie lată, 
Asta”! fata lăudată; 

„Cu nouă cămăşi 'n ladă, 
Două 's rupte şi trei sparte, 

5 Patru nu se ţin de spate!
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NU TE ŢINEA, LELE, TARE 

  

Culesa' de Chr. N. Țapu de la lautarul Gheorghe Costea, Saceni — Teleorman, 

Frundă verde. nuci amare, E 
: Nu te ținea, lele, tare, 
Nu eşti frumâsă  cuni îţi pare. 
Să te veqi într'o fântână, 
A! fugi-o săptămână | 

„ DU-ME, DOAMNE, ȘI ME PUNE 
  

Culesa de Chr, N. Țapu de la lăutarul Costea- Gheorghe, Saceni — Teleorman. 
€ 

Du-m& Dâmne şi m& pune, 1-5 Iar bărbatul nătărăti, 
Unde-i rachiul de prune, - „„ “Acolo W de capul mei ! 
Şi colaci şi carne grasă | In alta varianta ultimul vers suna: 
Şi nevestică frumâsă, Acolo mă trag şi ei! 

DU. ME, DOAMNE, ŞI ME PUNE 
(VARIANTA) 

  

Culesade Chr. N. Țapu de la lăutarul Ioniţă Basarul, Roșioril-de- Vede — Teleorman 

Frundă verde trei alune, 5 Frundă verde irbă grasă, 

-Du-m&, Dâmne, şi mă pune, Du-m&, Dâmne, şi mă lasă 

Unde o fi ţuică de prune, Unde-or fi neveste 'n casă 

Şi fetițile nebune; _ „Şi bărbaţii, duşi la cosă |
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"PADURICE NERARITA - 

  

Cultsă de Chr. N. Țapu de la lautarul I&n Macaşoii, Pantelimon — Bucuresci. 

Pădurice nerărită, - - 
Mergi, mândră şi te mărităș 
Frunda-" verde, terba creşte, - 
Mergi, mândră, te logodeşte, 

5 Numai nu te cununa, - 
“Bă te pot şi ei lua!. 

„EU AICI, BADEA LA JUNCI 

Culesa de Chr. N. Țapu de la lautarul Dumitru Bacioii, Petresci — Gorj. 

 Etă'aici, badea la junci, - 
Ce mai dragoste atunci; 
Eii pe aici, badea la del, 
Ce ma! dragoste 'n zadar! 

„FRUNDA VERDE DE BUJOR 

  

Culesa de Chr. N: Țapu de la lăutarul I6n "Macaşoii, Pantelimon — Hucuresci, 

Frundă verde de bujor, 5_ Frumușică, „Nici la Yernă nu mă 'nsor, Imi dă gura când oiiă vrea, Că 'mi-e mândra mititică, — „Nici o dat nu dice ba. Mititică,
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 DE-AR ŞTI MANDRA CA 'S AICI 

  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la lautarul I&n Bondoc, Bobu-Bojoceni — Gorj, 

De-ar şti mândra că's aici, -. 
| „ Mar face plelea Opinci ;- | 

„» Dar mândra ştie că 's la junci,. 
Eu-s în sat la buze dulci]! 

FRUNDA VERDE LEMN DE -ALUNA 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Nicolae Frăţilă, din Novaci-—Gorj. 

Frundă verde lemn de alună, 
Să am oi, 'mi-aşi face o stână 
De neveste tinerele, : 
De copile frumuşele. 

HAIDA SA. UITAM NECAZUL 

  

Culesa de Chr N. . Papu de la Jautarul I6n Macaşoiii-- Pantelimon-Bucuresci. 

Sai, mândruţo, sai parle 

Hatda să uităm necazul ; 

“Am acasă patru boi 
Şi mai am în vale doi !
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FATA PANA CE E FATA . 
  

Culesa de Chr. N. Tapu de la I4utarul Dumitru Baranga—Peștena.— Gorj. 

Frundă verde fe lată, .. 5 Câte şepte la o litră ; 
Fata până ce e fată, . Apoi, dacă se cunună, 
N'o vedi la cârciumă bstă ; Umblă ?n cârciumă nebună ! 
Apoi dacă se mărită, 

HOP SARACA. OPINCA 
N 

- Cul&sa de Chr. N, Țapu de la lautarul Dumitru Baranga, Peşteana-de sus.—Gorj. 

- Hop. săraca opinca, 
De-ar pica pEn'ar crăpa, 

» Ca cizma ea n'ar suna! 

  

MARIŢICO, PLETE LUNGI 
  

Culesă de Chr. N. Țapu de la lautarul Anghel Cambrea, Sacelu.—Gorj. 

„_Mariţico, plete lungi, : 
Bagă-mă slugă la junci, 
La cernut, la frământat, 
La gură de sărutat |
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SUPT CALCAIUL CIZMEI MELE 
  

Culesa de Chr, N. Ţapu de la lautarul Anghel Cambrea, Săcelu—Gorj. - 

Subt călcâiul- cismei mele, 
Şade dracul şi-o muiere 
Şi mEnvaţă a face rele; 
Dar supt potcâva cizmii, i - 

5 Şade dracu cu puii 
Şi mă "'nvaţă-a Chiui! 

SUPT POTCOAVA CIZMEI MELE 

  

Cules de Chr. N.-Țapu de la lăutarul Dumitru-Vălenu, Roşioril-de-Vede — 

Teleorman. Su - ” 

Supt potcova cizmei mele, - 5 Nevestele tinerele, | 

J6că dracul şi-o muiere . „o Care m'am iubit cu ele, . 

Şi m& 'nvaţă să fac rele,. - „Din tinereţile mele | 

- Să iubesc la nevestele, — .. 

3 

D'AŞ MURI DE DOR DE MURE 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la lăutarii din Mahalaua S&racă,— Cotroceni-Bucuresti 

D'aş muri de dor de mure, . 15 Ţână, ţână, ţână, 

Mure, mure, mure, ._ > Pârlită la rădăcină, - 

Nu m'aş duce la pădure,: Pa Cină, cină, cină. 

Dure, dure, dure, Cum 'mi-o puse, - 

5 Căci pândarul murelor, „ Puse, puse, puse, 

“Mure, mure, mure, . 20 Aşa se duse, 

Şede *'n dosul tufelor, .. Duse, duse, duse. 

Parcă fu - pustia unsă, 
Unsă, unsă, unsă: DE 

| Unsă ca cu seii de die, 

- Puse, puse, puse; 25 Oale; 6ie, ole, , 

Scâse o vână, ca pe mână; se duse până îm c...| 
. Ce. ... Vână, vână, venă, | .. | DI 

Roşie la căpăţână, : 

- “Tufe, tufe, tufe. 
Cum mă prinse, 

IO Jos mă puse, :
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“FA LELIŢA PRECUPEAŢA 

Culesa de Chr. N. Ţapu de la lutarul Costea Gheorghe, din Saceni— Teleorman, 

Fa leliţă, precupeţă,” | 
Ce te ţii! aşa măreţă, 
Pentr'un petec de negreţă? 
Am şi ei un făcăleţ, 

5 Nu mă ţiii aşa măreț. 

FOAIE VERDE LABA GAŞTII 

  

Culesa de Chr. N. 'Țapu, din T.-Scverin. 

F6ie verde laba gâştii, | 
„Sa "nfoiat fusta mătuşii, | -. 

S'a "'nfolat şi s'a pârlit, 
C'a plecat după iubit. 

FATA CARE'MI PLACE MIE - 
— 

Culesa de M. Canianu de la Vasile— Istrati Agapia-Nemţu: 

Fata care'mi place mie, „o Mail înaltă şi mat frumâsă, - Se tot pârtă pe nemţie,  ... Nu ca ea o zdrenţerosă, — _Ca să-mi facă. necaz mie. Mai de solă şi mai de viţă, Facă-o la dracu s'o ia, Nu ca densa o rămăşiţă, 5 Colt lua eii pe cine-oră vrea,
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HORA MARE, FICIORI N'ARE. 
  

Culesa.de Chr N. Țapu de la hora, din comuna Sacelu — Gorj. 

Hora mare  ficlori n'are, 
Cai murit de gălbinare ; 
Câte unu ce-a rămas, 
A pus căciula pe nas! 

“TARE MI-I BARBATUL DRAG 
  

Culesa de Chr. N: Țapu de la Ion Vaăcaru, Ocna-Sibiilor. — Transilvania. 

Fete verde foi de fag, 
Tare mi-l bărbatul. drag ; 

De-i aştern pe pat un sac. 
„Şi-i put un petrol sub cap, - - 

5 El tot gice că nuit plac. 

DRAG MI-EŞTI. CA SFINTUL SOARE, 

  

Culesă de Chr. N. Țapu 'de'la lăutarul Anghel Cambrea--—Sacelul—Gorj. 

— Dragă-mi eşti ca sfîntul sore, 

Nu te-aş ma! vedea "n piciore ; 

Dragă-mi eşti ca Domnul sfint, 

“Nu te-aş mai vedea trăind ! a 
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ASEARA MAM IMBATAT - 
  

Culesa de Chr. N. Țapu de'la lautaru!l Gheorghe. Pascu—Bistriţa —Vâlcea.! 

F6ie verde măr rotat, | 
„ Ascră m'am îmbătat .  - 

! Și la cârctumă m'am culcat, 
- Că tOnta şade pe.vatră, | | 

5 Cu gura mare căscată, ” - - 
Bat'o Dumnedei, s'o bată! 

—— 

„MAI BARBATE, NU ME BATE 
  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Nicolas Fraţila—Novaci—Gorj. 

— Măi bărbate, - 10 la câsa şi gresia 
Nu mă bate, E „.... ŞPmi cosește cânepa. Că ei nu's ca hale-lalte,  - „  Cânepa” lucru de casă, . 
Ca să'mi dai cânepa 'n-parte:. | Eu mă culc, ea nu mă lasă. Eă olii pune-o 'n foc şi-oră  Eă m&ntore către perete, 

[arde-o. „15 H6ţa de furcă mă vede; Cucuruz de pe tuleă, | - Eu mă&ntore către: coptor, Bărbate, sufletu mei, „Ned un hoţ de rischitor Cânepă mi-ai semănat, - Şi gândesc că sta să mor! Bâla 'n 6se mt-ai băgat. | 

  

HAIDA, MANDRO, IN URDICI 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la I6n al Petri, din ţinutul Fâgarașului— Transilvania. 

— Haida, mândro, în urdici, 
Tu pe spate, ei pe brânct. E 
Ei să număr stelile 

„Şi tu buruienile |
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LA CRIŞMA, LA FAGADAU 
  

- Culesa de Chr, N. 
Trausilvania. 

Țapu de la I6n al Petri-Ţandură, din ţinutul Făgărașului — 

La crâşmă, la făgădăi, 
ME *ntâlnii cu socru miei. : 
Socru-imileii, cum mă vedea:. 
— Ginere, la fata mea, Fata ta nu'i pentru mine. 

5 Că-ţi daii şese bol cu ea. De-aia :n'ar fi nici un ba! (rău), 
— Să-I dai şese lângă şese, - „Dar e cu dinţi ca la cal! 
Fata ta nu ştiea ţese; ” 

Nu-mi trebue ţesătâre, 
„Fata ta " scurtă 'n chicidre. - 

10 De i-ai pune ce i-ai pune, 

BUNA PIUA. SOCRULE 

(VARIANTA) 

  

_ Culesa.de.M. Canianu, de la Nic. Dobrea, din Dobreni—Nemţu. Ă 

- — Bună diua, socrule, 
--— Mulţăm ţie, ginere. 

- — Ta, ginere, fata mea, 
"Că-ţi dati şese vaci cu ea. 

5 — Să-mi dai şese şi iar. şese, 

- Fata-ţi nu-mi trebue *n casă. 

  

a 

FETILE DIN SAMBATA 

Culesa de Chr. N. Țapu de la 16n al Petri, din ţinutul Fagăraşului-— Transilvania. 

Fetile din. Sâmbătă - 

Nu ştii torce cânepa; - , 

Fetile din Ludişor, 

 Sa'nv&ţat de mâncă gol 

"- Şi nu ştiti târce fulorl 

——
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F RUMOASA-I MANDRUŢA MEA | 

  

Culesa de Chr. N, Țapu de la I6n al Petri, din ţinutul Fagăraşului— Transilvania. 

” Frumâsă-i mândruţa mea, 
„Frumosă-i dracu s'o ia. 
De frumâsă nu” bag vină, 
Că-i destulă buzdughină ; 

5 De frumâsă n'are preţ,- - 
De curvă n'are judeţ! 

D'AUDI, BĂDEO, D'AUDI, DRAGA 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Anica Tulbure, din comuna Hulmeag— Transilvania. 

D'audi, badeo, d'audi, dragă, „„„ Că etisînt ficior şi tu fată, D'audi, ce dice lumea, N'avem nici o judecată. Că mă ţiă cu dumneata ? „Tu fată şi e ficlor — Lasă, mândruliţa mea, Şi n'avem judecător |" 5 Să dică lumea ce vrea ; 

s 

FRUNDA VERDE DE ALUN 
  

Audita de M, Canianu de la Vasilca a lui Vasile, din Bazgaâni—Nemţu. 

Frundă verde de alun: | 
Te-am iubit şi n'ar fost om; 
Cai fost o gură căscată 
De ne-a ştiut lumea tâtă.
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-DE-AR FI LUNA DE CU SEARA 
  

Audita de M. Canianu de la Nichifor, cântăreţ în Piatra-Nemţu. | 

De-ar fi luna de cu seră, 
M'aş duce cu puica 'n țară ; 
Luna răsare târdiă, 
Când să m& duc şi să vii ? 

“Cu pulcuţa când să fiii ? 

- | DrAUPIPAM, D'AUDIT 

  

7 7 

Culesa de Chr. N. Țapu de la I6n al Petri-Pandură, din Comitatul Pagaragului— 
Transilvania. 

| şi mi-aş pune bolta n şură, 
- Ca să-i dai bădiţii gură. 
— Mulţămim, dragă, de gură ! 
Gură dulce ce ml-al dat 

10 Pociii trăi şi ne 'nsurat! 

D'audit'am, audit 
Că se face-o m6ră ?n vent, 
Fetele guriţa "şi vînd. 
Ei m'aş face-un negustor, 

5 De gură cumpărător, 

DACA "PI 'TREBUE MUERE . 

  

Cutesa de M. Canianu de la 16 a lut Gheorghe din Leţesci — Nemţuu. 

Dacă ai trebue muere, 

Vin” la mama şi mă cere. 

Nu vrea mama Să mă dea? 

Pune mâna şi.mE la.



894 | “ STRIGATURI 

AM UN BARBAT CAT UN STEAG 

Audită de M. Canianu de la Ion a lui Gheorghe din Leţesci — Nemţu. 

Am un bărbat cât -un steg 
Şi de f6me abia mă trag ; 
Am un drăguţ cât o stea, 
Dar n'am cu el ce mânca. 

- 

„MULT ME BLASTEME MAICA 
  

Audita de M. Canianu de la. Ion a lui Gheorghe din Leţesci — Nemţu. 

Mult m& blastămă maica, 
. Pentrum drăguţ cât palma. 
Dar blesteme, n'am ce-i face, 
Căci nici mie'nu-mi prea place; 

5 Să-I placă maică ca mie, 
M”ar băga sub cununie. 

LASA-TE NEICA DE MINE 

  

Audita de M, Canianu de la Ion lui Gheorghe din LeţesciNemţu. 

— Lasă-te nekcă de mine, 
„Că şi eă m'am lasat de tine, 
Pen” n'om da de vr'o ruşine. 
— Da-om, mândro, ce-om da, 
Noi nu ne putem lăsa
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_DE-AR FI PUŞCA DE TOCANA 
  

N 

Culesa de Chr. N. Țapu de la „I6n al Petri Țandără, din comitatul Fagăraş — 
Transilvania. 

A se confrunta varianta de nai sus «De-ar fi puşca de tocană». 

De-ar fi puşca de tocană,  Eăm "aşi face-un ofiţir, 
MPaş face şi e cătană; Să le Iau la iziţir. 
De-ar fi pușca de lemn "verde, Ştiu că le-aş iziţiri, 

. Şi cumpania de fete, - De m'ar putea pomeni ! 
Righimentu de neveste, 

CATANIRE-AȘI CATANI 
(VARIANTA) 

  

Culesa de M. Canianu de la Vasilică al lui Vasile din Bazgaâni —Nemţu. 

Cătănire-aşi cătăni 5 Glânţele de mămăligă ; 

La compania mândrii - __ Desar fi puşca de răchită. 

Bucuros aşi fi cătană - . „Şi turbinca plin” de pită.- 

De-ar fi puşca de tocană,, : 7 

  

| PE DEALU CU STRUGURII 
—.... 

Culesa. de Chr. N. Țapu de la In al Petri din ţinutul Fagaraşului— Transilvania, 

de fete mari, 
Pe dâlu cu strugurii, ă Perechta 

Primblă-se călugărit, ! Două sute de criţari ;: 

, ărinţii, Şi perechia de neveste, 

| Blestera mau ge părințit Două duce ş "un fund de peşte. 

5 Că fetele s'o scumpit : :
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FRUNDA VERDE DE MER DULCE 

" Audita de M. Canianu de la Tudose al lur Enache, din Bahalniţa—Nemţu. 

Frundă verde de măr dulce, 5 Peste di se prea 'ncăldeşte; 
Am o mândră ca şi-o cruce, Pe colea pe colină, 
Dar la lucru n'o pot duce. » O muşcă ţinţar de mână. - 
Dimineţa "1 rouă rece; 

FRUNDA VERDE MATRAGUNA 
  

Audita de M. Canianu de la Niţa Cojoc, din Resboeni—Nemţu. 

Frundă verde mătrăgună, 
Colo ?n vale la fântână, 
Te-am vădut cu duui de mână: 
Gheorghe, Chiriac, Matei, 
Uit-te Miţo, face trei! 

HARNICA-I MANDRUŢA MEA 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu, de la I6n Vacariu, din Ocna-Sibiilor— Transilvania. 

Harnică-i mândruţa. mea, 
Harnică-i dracu s'o fa. 
Lunia caeru 'şi făcea, . 
Marţia 'n furcă ni "1 punea, 

5 Miercuri fusul ni "1 prindea, . 
dor două hire făcea, 
Vinerea nu se torcea, 
Sâmbăta ni se culca, 

Duminecă dimincţa, 
10 Ea la popă se ducea: 

— Părinte, sfinţia-ta, | 
Slobodă-t Dumineca ? 
— Slobod, dracu să te fa] 
Şase dile 'n săptămână. . 
Tu n'ai luat furca 'n mână!
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HARNICA-I MANDRUŢA MEA 
„ÎVARIANTA) 

Culesa de Chr. N. Ţapu dela I6n al Petri, din comitatul Făgăraşului — Transilvania, 

Harnică-i mândruţa mea, - ese d'un tur de ismene; 
Harnică-i dracu s'o ia! „De la Sinzene pân” la Crăctun 
Până ţese un cot de pânză, | D'abia ţese-un petec bun. 
“Mâncănout punți de brânză. * .. : Si cânda fost la croit, 

5 De la Paşti, pân” la Sinzene,,. „.. De-o şchiâpă “i-a mat lipsit! 

p 

| Ă “ N 

BARBATA-I NEVASTA MEA 
(VARIANTA) 

Culesa de Radulescu-Codin, din Leresci — Muscel. 

F6ie verde viorea, . - „.. Şi-o frunduţă pălămidă, 
Bărbată-i nevasta mea, . „ Găsii pe nebuna 'n tindă, 
Bărbată-), dracu s'o ia: Cu capu p'o cărămidă, 
Până ţese un cot de pânză, ? Cu ochii selipiți în grindă, 

5 Mâncă cinci burduşi de brânză. Cu dinţii într'o mămăligă. 

2 
4 

DOMNU MILA SA-L TRIMIŢA 
(VARIANTA) 

  

Culesa de 1. Odor de la Siţa Mănescu, din Breza-de-Sus—Prahova. 

Domnu milă să-i trimiţă, „Sare un popă nebun. 

Cu! a dis să crescă viţă; Pusei pânza, | 

Nu Y-ar mat ajuta dracu” „ Dedea frunda; . 
Cut a lăsat să facă daracu. | - Şi-o Ne, har 

5 Între iţe şi'n fuscel -  . „15 La SE i 1 - 
Paşte-o scrofă cu purcei. Si ȘI-o cz i e 
Până "n patru-deci şi trei.. Las ânt V bir 
Intre iţe şi "ntre spată, i Aoleo, pr a m 
Paşte.-o “iepă ?nchedecată. -. | Pusei pând up AS 

IO Între ițe şi 'ntre sul,, -: - „20 Cin' o trece să mi-o ţesă ; 
57
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“Eu Si daă o oca de vin, ME dusei pe la icâne, 

Cine mi-o 'noda un hir; Fusu "mi face rotogole, 

Dragă țuţuică, furcă, pi Să bei apă din ulcior, . 

Şi-aş mai bea o ţuică, ) VS 30” Dăsculţă şi ?n capu gol, 
25 ME duse pe la biserică, "Să bei apă din găletă, 

= Furca 'miY puse pedică ;.. : - D&sculţă şi dEsbrăcată. 

“FOAIE VERDE MERE, PERE : 

Culesa de Chr. N. Țapu de la lăutaru Dumitru Garaliu, din com. Naipu — Vlaşca. 

F6ie verde mere, pere, 5 Cere rochii cu turnele 
„Nu te mai însura, vere, - „Şi la gât cu mamudele . 
Că sînt belelili grele - Şi cu ghete in picere! 
Şi nevestili cam rele. 

FOILIȚA D'O MASLINA 

"Culesă de Chr. N. Țapu de la lăutarul Dumitru Garaliu, din Bâlândia, Naipu—Vlaşca. 

Foiliţă d'o măslină - „5 Dar e surdă şi nebună. 
Geaba că-şi am casă bună, Se scâlă de la cocoşi, 
Că. mi-e nevasta bătrână. Dă cu tăctunii pe coş, 
Nu'mi este că e bătrână, Par'că sînt năbădătoşi | 

ILENUŢA VERIŞOARA 

Culesa de M Canianu de la Anicuţa Cojocaru, din Nemţu. . 

— llenuţă verişâră 
Mulţi voinici băgaşi în b6lă, 
Astădi-mâne şi pe mine, 
Bată-te diua de mâne.
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„MANDRA MEA PE MANDRA CE-I 

  

Cultsa de Chr. N. Tone de la lon al Petri, din comitatul Fagărașului, — Transilvania. 

Mândra mea de mândră ce-y ŞI tref îs pe rîschitor, 
Ş'o dat ila pe cercei; „Pe la şoldust - 
Mândra mea de mândră mare .. Is tot noduri, 
Şapte ii o dis că are. 10 Pe la bânţă 

5 Dou€ nu's, - Nici o sdrenţă ! 
” Două's pe un fus 

NU SARI LELEO GARDUL. - 

- 

Culesa de M. Canianu de la Vlad, baăetan, din Rapcluni. 

— Nu sări leleo gardul : 5: Sun bădişor. de-a iubi. 
Că te bate bărbatul. Am o pânză de-a găti 

"— Ba sări, badeo sări, e „un bărbat de-a isprăvi. 
Cam o pânză de-a urdi . - . 

FRUNDA VERDE ALUNICA 

  

Culesa de M. Caniadu de la Vlad, baetan din Rapctuni. 

— Frundă verde alunică, 

O, tu, fată tinerică, 
Aş voi să'mi fii ibovnică. 

— Dar ei, neică, cum să- -ţă fiă 

Că nici vorba nu ţi-o Ştiă..
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ME DUSEI CU COASA 'N LUNCA 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Ion al Petrii, din Fagăraş. — Transilvania, 

ME dusei cu câsa 'n luncă, Io Fug. vacile din obor; 
Cosi! ierbă şi se 'ncurcă ; -. Und: te v&d. în gura şurii. 
ME dusei: cu câsa 'n laz - Stai să fai muchia s&curii 
Cosii icrbă şi necaz ; S'o pălesc în. ceru. gurii. 

5 ME ultat în jos pe cale . Către vaci eti- am strigat: 
Văd pe tânta cu mâncare. 15 — Staţi, vacilor, nu strechiaţi, 
De departe i-am strigat: „Că nu este strechia vâstră, 
— Du-te, tânto, cam mâncat. Şi este cocâna nâstră ! 
Und' te? văd în capul gol, 

POPA TARE M'A JURAT 

Culesa de M. Canianu de la Nic, Dobre din Dobren!, 

Popa tare m'a jurat . 
Să nu ţii drăguță 'n sat; 

- Da şi popa-i mare câne, 
Că şi el drăguță ţine 
Şi mai multe de cât mine! — 

  

LUAI DRUMU ULIȚII 

  

- Culesă de I6n Odor de la Radu Blegu, din Câmpina. 

Lua! drumul uliţi, O Si 
Nemerii p'al pivniţii. 
Când în fundu pivniţii, 
V&dui sacu cu câlţit. 

5 — Dă la dracu cânepa. 

"Din Ispas până 'n Sânzene, 
- "ȚesuY d'un tur de ismenc. 
M'apucai şi-o cotii, 
Inc'un cot imi trebui, 

"Aoleo, prea mă pripil.
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PUSEI PANZA CAND DA FRUNDA 
(VARIANTA) 

  

Culesa de Radulescu Codin, de la Petre Petrovici. —Camânzani—Muscel. 

Puse! pinza când da frunda "O sută de lătunor ; 
ȘI-o gătit la: Sân Mărit. __„„. Pe sulul dinainte, 
Și'mi “Dăru că mă grăbii. Dracul le mai ţine minte. 
Şi de lungă”, ca o pungă Intre ițe şi ?ntre spată, - 

5 Şi de lată” toată-i spartă. a Paşte o iepă împiedecată, 
De la Crăciun, la Sinziene,  . 5 Intre iţe şi fuştei, 
Am tors de un fund de izmene Paşte o scrâfă de purcet. 
Şi-am ţesut un cot, - Bată-te focu razboi, 
Şi Pam aruncat în pod; „Cu te azvârii în cel lădoi. 

10 Pe sulul din'apoi, 

FRUNDA VERDE DE CICOARE 
  

Culesa de Radulescu Codin de la Petre Petrovici—Camânzant—M uscel. 

Frundă verde de cicâre, „Cu ochii scoşi, - 
Se mărită fata chiorei Două muşte 
Şi cunună popa Hulă, Io Fac găluşte, 
Şi dă zestre o barbură îi Doui purcei 

5 Două gâşte îmbrobodite, - Vornicei, 
Două rațe potcovite, | Doui pândari 
Dou! cocoşi | a po Lăutari. 

DE CAT SA TORC LA FUIOR 

Culesa de Chr. N. TȚapu de ia: l4utarul Anghel Cambrea, Sacelu -Gorj. 

ă, De cât să torc la futor, . 5 Plecat la biseric 

Mai bine să bei să mor FR Furca mă puse piedică; 

Şi de cât să torc la in, Ard'o focu p ca) 

Mai bine să bsi la vin. i __Căă mal bună amelica !
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„ŞI ME ROAGA MAICA ROAGA 

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Costea Gheorghe, lautar, Saceni—Teleorman. 

Şi mă regă, maica regă 
_Şi mă râgă-un croitor: 

.- Rana croitorului, . 
lese'n vârfu acului . 

5 Şin tocu năpârstocului. 

CISMARILOR 
  

Culesa de Chr, N. Țapu, "de la lautarul Ioniţă Valenu—Roşiori-de-vede. 

Ace "mpunge, 
Ace frânge, o 
Para 'mpungă nu s'ajunge. - 

  

“INTRO GURA DE ULIȚA 

" Culesa de M. Canianu de la Adam, din Dâmna—Nemţu. 

5 — Nu-s fată de potlogar, 
Să dai gura pe crăițar; 
Că-s fată de om sărac, 
"Dai gura cui mi-i drag. 

Intr'o gură de uliță,. 
ME "ntâlnii c'o copiliță. 
Cerul gură d'o băncuţă, 
Ea mi-a dis că nu vra,
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HAI MUERE SA JUCAM .- 
  

Culesa de M. Canianu de la Adam din Dâmna—Nemţu. 

„Hai muere să jucăm, - 
Că fata nt-o mărităm ; 
Pară-ne bine cam dat-o, . 

“Vai de acela ce-a luat-o! 

STRUGURE DIN VIN ALES 

  

Culesa de M. Canianu de la Adam din Dâmna.—Nemţu 

— Strugure de vin ales, 
-De cine-mi eşti trimes ?. 
— De bâdiţa ce păzeşte, 

Şi la tine se gândeşte. 

  

FATA. POPII A MAI MARE 

  

Culesă de Chr. N. Țapu de la lautarul Gheorghe Costea din Sâveni—Telcorman 

Fata popii a mai mare, 

Şade pe. drugă călare ; 

Fata popil a mai mică, 

Ta-o' ?n braţe şi-o ridică !
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FATA POPII LUI ILIE 

Culesa de Chr. N. Țapu de la lautarul Dumitru Valenu, din Roşiorii-de- Vede 
— Teleorman. - 

Fata popii lui Ilie, 
Ar juca şi n'are ile ; 
Are una de bumbac, 
Ruptă în c... şi după cap 

5 Şi la pole 
Hartapale | 

FATA POPII DE LA NOI 

Culesa de.Chr. N. Ţapu 'de la lăutarul Costea Gheorghe, din Saceni— Teleorman. 

lata popii de la no, 5 Nusintde loc; Are zestre şase boi: . Şi la proţap, D'inainte nu sînt doi; Acuma” fac | La mijloc : 

TOATE FETILI-AU DEPUS 

Culesă de Chr. N. Tepu de la lautarul loniţa Valenu, din: hoşiurii de-Vede — Teleorman, . . 

De la porta popii ?n sus, 
Tote fetili a depus ; 
De la pârta -popit 'n Jos, 
A lins sare şi sa ?ntorst
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FETILE DINTRE VALCELE 
  

Culesa de Chr. N. Țapu, de la hora din Novaci—Gorj. 

Fetile dintre Vâlcele, 
Spală iile 'n ulcele 
Şi le ?ntinde pe zăbrele 
Şi latră câ'nil la ele. 

3 Le ridică mail în sus, 
Latră câinii ca la urs! ” 

FRUNDA VERDE IARBA CREAŢA - 
  

Cultsa de M,. Canianu, de la Nic. Dobrea, din Dobreni—Neamţu. 

F rundă verde Yerbă creţă, 
Ce te ţii fată „măreţă, 

" Cai dormit la neica'n braţe ! 

FRUNDA VERDE MER ROTAT 

  

> 

"Cultsă de M. Canianu de la Nice: Dobrea, din Dobreni—Nemţ. 

— Frungqă verde măr rotat, 5 Am ţesut la pânză rară. 

" Nevastă cu brâu lat, | ” Dar cămaşa când o faci, 

Totă Yerna ce-ai lucrat? o N'a fost bună nici de saci. 

— Şase luni într'o cămară,
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“ME UITAI IN PRUNIŞOR - 

Culesa de Chr. N: Țapu de lă Mautarul Dumitru Valeanu, Roșiori-de-Vede.—Te- - 
leorman, _. ! m. i : 

ME uitat în prunişori, | 
” Vedui ochii negrişori..- a 

-  Fă-I pulcuţă vindători 
” „Că e neica negustor, 

Pântru negril ochişori !_ . 

" MANDRE-S STELELE 
  

“Culâsa de M. Canianu de la Ion Curca din Hangu. — Nemţu. 

Mândre-s stelele 
Ca şi leliţele. | 

“Stelele sus strălucesc, - 
„Pe ele jos le iubesc, 

CAT'E LEICA DE 'NFOCATA 

  

Culesă de 1. Odor din comuna Poiana — Prahova. = : 

Cât e leica de 'nfocată, | „.— Ce'mi dai tu leicuţă mie, „Ea tot la nercuța cată, Să'ţi fiii eti ginere ţie? - La opincă străbălată, i 10 Să'mi. daf doi. boi şi o vacă, La căciulă cYupercată, „Să iaă urîtu din vatră! 5 La mustăţi Să îmi dai doi bot frumoşi, In tâte părți, -Să te curăț d& ochi întorși! Ca cuibu dă castraveți. Ra
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SARMANA NEVASTA MEA 

  

"Culesă de Chr. N. Țapu de la lăutarul Costea Gheorghe, din Saceni— Teleorman 

Sărmană nevastă mea 
Cum portă inima rea, 

"Că m& iubesc cu alta, 
Cu alta, cu vecina ! 

“DIBUII' CU DEGETU 
  

Culesa de Chr. N.Țapu de la lăutarul Ioniţă Valenu — Roşiori de Vede — 

Teleorman. * - | 

Dibuii cu degetu, Ie — Hal să-ți qaii, să-ţi dai, 

Găsii lefchil petecu-  . | [să-ți dal 

N6ptea pe 'ntunericu ; _- Pen“o dice mâţa miaii 

Se sculă molaticu. | | Şi cotoiu marla-miai, 

5 Molaticu necăjit E „10 Cârj-miaii ! 

„S'apucă de hârjăit. a Ia să-ți dai, să-ţi daiă, să-ţi dai! 

GINPŢI-A PUS NUMILI NIȚA 

  

Cultsa de I6n Odor, de la moş Nic. Bucur, din com. Predeal—pl. Teltjen—Prahova. 

Cin'ţi-a pus numili . Niţa, Ş A rănit sufletu'n mine, 

Sfintă să-i hle gurita ; o Puiculiţă pântru tine ! 

Şi popa care-a cetit, Pântr'un puiu care'l Yubesc, 

Să hte blagoslovit, 10 G6ba?n lume mai trăesc. 

5 Că prea bine-a gemestit, Dacă nu au ce Yubesc ! 

Că'mi eşti bună dă iubit.
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FOAE VERDE DE PELIN 
  

Culesa de I6n Odor de la N, Bucur, din Predeal pl. Teljen—Prahova. : 

Foe verde de pelin, - Ca! vorbe cu mângâere, Cu amar şi cu suspin, - PE& cum sufletu mei cere. Cu plecăciune m&nchin, — Multe soţii sînt frumâse, Dumitale puiă hain. io.Nu's la vorbă mângăiose ; 5 Şi nu că'mi eşti vr'o cătare, > Nici tu nu'mi eşti vr'o cătare, De cât dragostea cea mare ; “ Dă cât dragostea cea mare | 
> 

DE BOLNAVA SINT BOLNAVA 

  

Culesă de Chr. N. Ţapu dela hura din Novaci—Gorj. 

De bolnavă sînt solnavă 
S-aş mânca o jimblă 'ntregă 
ŞI-aş mal face şi altă trebă! : 

ME DOARE GENUNCHILI -- 

  

Culesa de Chr. N, Țapu de la l4utarul A nghel Cambrea din Sacelu—Gorj, 

ME dâre genunchili | 5 Pune, maică re ji , POR — ogojina pbind outurugili ; | | Să-l fac, face-Par pustia, ! wie dore picerili „Că mi-oiti păzi eă fetia | Tot trecând vălcelili! pez, Să fetia
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“TU TE DUCI, PUICA, TE DUCI 
, 

Culesa de Chr. N. Țapu de la Mandica: Socolescu, str. Țăranilor. — Bucuresci. 

— F6le verde de trei nuci, Du-te, dragă. 
Tu te duci, puică, te duci, j Şi Yar dragă, 
Tu te duci şi e rămâi, __ Dute, te-călătoreşte, _- . 
Cu cine să mă mângâii ? „Bă de tine n'am nădejde! 

5 Cu patu, star'ar pustii ? . 15 Du-te, dragă, dar cu caru, 
— Mângâie-te, netcă bine, . „Bă trag nădejde la anu ; 
Că mai sînt tineri ca mine. | _ Du-te, puică, şi să'mi vii 
— Fie, dragă, ca frunda, - Colea "ntre -sfintă-Mării, 
Ca (runda şi ca Yerba, Când se- câce cârna "'ntâi, 

Io Geaba, nu eşti dumneata ! 20 Atunci, puică, tu să "mi vill 

_ FRUNDA VERDE BARABOI 
  

Cuiesa de C, 1. A. Nottara de la Pavel Chioru, din Basarabi—Suceva.: 

Frunqă verde baraboi, | „Să ne judece câte'un an. 

A venit vremea de apoi,. 10 Primarele cu 'iţari, 

Punem primar din noi,  Primăriţa cu ştergari, 

Să judece pe clocoi, „: Şi judecă boeri mari. 

5 Cum.ne-a judecat pre no... Primarele cu opinci, 

Primarele cu cojoc, | Primăriţa cu papuci 

- Să ne judece cu foc. 15. Şi te judecă de plângi. 

Primarele cu suman, | | 

rm 

  

BABA MEA FRUMOASA NU-I 

  

Culesa de C. I..A. Nottara de ja Pavel Chioru, din Basarabi—Suceava. 

- "Baba mea frumâsă nui, 

Fă cu dânsa mă mângâlii. 

Baba mea mare dinţi, 

Are gălbinaşi cu-zimţi ; . 

3 Aş aduce una mai frumosă, 

- Dar îmi cere punga pe masă.
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CAND ERAM DE ȘŞEAPTE LUNI: . 

Culesa de C. 1. A. Nottara de la Ion Craiul din Lecuzeşti—Suceva. 
= —— 

Când eram de ş&pte luni, . '- Să se facă buni de fugă; . 
Furam cepă din grădini; „Le dam apă de pe platră, 
Când eram de şepte af,  -.  : Să se facă buni la sapă ; 
Aveam herghelii de cai, Le dam apă din izvor, | 

5 Le dam apă de pe'-luncă, 10 Să se facă buni de pictor. 

FRUNDA VERDE LEMN TOPIT 

Culesa de C. 1. A. Nottara de la Ion Craiul, «din Lecuzeşti- Suceva. 

Frundă verde lemn topit, Şi aceea stricată de vărsat. 
Cât e Prutu de cotit, Ne-am lăsat de sărutat, . De şepte ori l-am ocolit. . " Sâmbătă, Dumineca . 
Şi mândra nu mi-am găsit. “Şi Lunea tot-d'auna. : 5 Numai peste una am dat, | 

FRUNDA VERDE ALUNICA .- 

Cules de C. 1: A. Nottara de la Grigore Dascălu, din Birca. — Suceva. 

Frunqă verde alunică, ICĂ, "- Mâţa plânge şi se duce. ŞI-o -crengă de „peliniţă, . „Mi-a dat s6cra.mea dot boi, Am Yubit o hulubiţă, a Eu, îi da patru- inapoi. Şi-a făcut mămăligă crudă, Ea-eşi tânto de la not! 5 Daii-la mâţă să mănânce : . 

p
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FRUNDA VERDI GRAU.MARUNT . 

Culesa de C. [. Nottara, de-la Vasile Alexe din comuna Dolhasca—Suctva. 

Frunqă verdi grâii mărunt 5 Când l-aş strânge, aş face-un 
Câti mândri am avut SR a [sat; 
Când II-aş stringe, aş faci-un - Şi câți mândri I-am urit 
a | Prut; - Când li-aş stringi, aş faci-un 
Şi câți mândri l-am lăsat - O  Hârg. 

FRUNDA: VERDI MARARAŞ 

  

Culesa de C. 1. Nottara, de Ja Vasile Alexe din comuna Dolhasca—Suctva, 

A se confrunta varianta din strigături <Cu cine m& cununași». | 

Parcă”! o gâscă tulăl6să ; 
Când lesă: sara pe lună, 
Parcă-i o nebună, 

Frundă verdi mărăraş 
F...tu-tin lege di nănaş, 
Cu 'cini mă cununaş! 
Cu slutuţa sluţilor, 1o.lese sara la ocol 

Fug vacile până mor, : 
5. Cu muma pădurilor. 

| 

Când umblă sara prin casă Tot gândesc că” bâla lor. 

“ 

FRUNDA VERDE LILIAC 

Culesa de e. I. Nottara, de la Vasile Alexe din comuna Dolhasca—Suceva. 

Frundă verde liliac, 5 Şi fa-ş face dintrun sac; | 

Vai de mine ceâm săfac: Şi sacu-i omenesc | | 

Mi-a picat pulu drag, „ŞI mă tem să nu-lp ătesc ! 

Că n'am pânză să'l imbrac. 

PI i o
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TUDORIŢA 
  

Culesa de Radulescu-Codin, din Topoloveni. 

  

  

Cine te-a făcut pe tine, | La iubire cu dreptate? 
Dragă Tudoriţo, nene, Ochii t&i cuțite n'a 
Aşa "'naltă şi supţire, ME mir cu mine ce ai? 
Dragă 'Tudoriţo, nene, etc. 10 Ochii tăi arme nu pârtă, 

5 Şi la trup făcută bine ME mir: cuce mă săgâtă? 
Şi potrivită din tote 

NEVESTICA CA A MEA 

Cultsă de Radulescu-Codin din Budişteni. 

Şi-o foiţă viorea | | Când îi pomeneşti de argea, Nevestică ca a mea Par'că intră dracu 'n ea... Nu e n sat Ja -nimenea. , 10 Puse 6la să.se. lea, Când îi pomeneşti de furcă, Crescu ierba pe subt ea; 5 Ia zăblăul şi se. culcă, -- O jurată: de purcea . ŞI se 'nveleşte cu sacu N - Mi-şi dete cu teflu'n ea Şi dârme până o fa: dracu... Şi stinse focu cu tea. 

- DE MI-AR DA 

Culesă de Radulescu-Codin, din Grădişteni. . 

Foicică măr sălciă, o Lăsaţi-l C'a ră : -, osat De mi ar da barba de brâă, De dragoste a destulat. Şt-aş rămâne: fără nas, 10 Să-i vindem ismenili De dragoste nu mă las!.., Să-I- plătim pomenili.... 5 Când: mi-o suna scândura: Să-i vindem şi brăcinaru, - Popa cu cădelniţa.., Să-i plătim şi sărindaru, Când o dice ali-lui,
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SERMANA NEVASTA MEA 

  

m 

Culesa de Rădulescu-Codin—Priboieni. - 

Fole verde viorea, 5 Şi-o foiţă de mugur. Sărmană nevasta mea | | Şi ea-mi dă ca să mă jur Cum pârtă inimă rea - Şi eii jur da nu prea prea Că mă iubesc cu alta! aa Că ştii bine că e-aşa. 

D'AOLICA 
- 

Culesa de Radulascu-Codin—Calinești.. 

ŞI-o frunzuţă şi-o sipică . ” Să mă văd cu ea pe luncă. , 
D'aolică nea Costică, - .: a Of! ȘI-o foiţă ca mălura 
Mai bagă 6meni la:muncă - 10 Vorbisem şi:eii cu. una 
Şi te du cu ei pe luncă | Cum vorbeşte. tâtă lumea 

5 Cam şi ei o ibomnică | 
S'o chem să vie la muncă, 

Şi n'a mat venit nebuna ! 

LA NEVASTA 

Culesa de Radulescu-Codin—Gorgan. i 

p a . . 
. X- uşă . 

- *nvâltă a SE gunoiul. după IER 

Do radă ave | La nevasta 'n Joc volnică 

Casa e nemăturată, Ra Să speli. Gia, tu, pisică |! | 

La nevasta jucăuşă  - . ; A 

- PO 

583



pt4  STRIGATURI- 

FETELOR 

- Culesa de Sadulescu-Codin—Pribești. 

Şi-o foiţă ca mălura „5 Fetelor, mânca-v'aş gura, 
Fetelor, mânca-v'aş. gura - Nu la tâte ci la una, 
Nu la tâte şi la una -- „La care-mt dă mie mâna 
Pe care mi-o cheamă Lina. - - “Şi-mi face din dealcu mâna. 

CATE FETE 
  

Culesa de Radulescu-Codin—Pribeşti; : 

Fie verde trei aglice Fetele din satu nostru 
Câte fete sînt pe aice, Se laudă cu frumosu 
Nici-una nu e urită Da frumosu nu e-al lor 
Da este sulemenită „10 Şi e al ovrelcilor; 

5 Tote snt afurisite = __ Frumosu nu e la ele, “Dar cu pudre sînt mînjite. E la ovreice 'n coveţele | 

PUICA 

Culesa de Radulescu Codin - Calineşti. 

Şi-o frunduţă de alun 5 Şi te cunoaşte lumea Puică, | o Că eşti bătril6ră, fa, * Nu mai da. cu 'mpudrături | Tinerică, ştii colea : Că intră p'în sbîrcituriy D'odată cu s6âcră-mea.
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FUSEIU LA SOACRA-MEA 

Cultsa de Radulescu-Codin, din Topoloveni. 

  

Fie verde viorea 
Şi fusel ia s6cră-mea : 
Şedea ?n pat, frate, cosia, 
Şi dă& bine ce-mi! lucra, 

5 Pe unde ea-mi băga acu 
” Băza şi pisica capu. 

MANDRULIŢA MEA 

Culesa de Rădulesca-Codin, din Priboeni. 

S&rut ochii şi-o sprinceană, 
Mândruliţa mea, 
ȘI-aluniţa de su' geană 
Mândruliţa mea, 

5 Cine ne-o vedea să moră, 
Mândruliţa mea. 
Și cercelu din ureche 
Cine ne-o vedea să crăpe, 
Mândruliţa mea. 

10 Hai | 

30 

35 

Mândruliţă, purcă, săi pârleazu, 
Mândruliţa mea, 
Lasă la naiba necazu 
Şi vin să-ţi sărut obrazu, 

15 Mândruliţa mea. 
Tu eşti fi6re din grădină, 
Mândruliţa mea, 
Tu eşti viaţa mea, lumină 
De mă secă la inimă, 

20 Mândruliţa mea, 
Şi m& omâră cu dile, 
-Mândruliţa mea. 
Hai 
Mândruţă, puică, săr pârleazu, 

25 Lasă dracului necazu, 
Mândruliţa mea, 
Şi vin să-ți sărut obrazu, 

40 

Mândruliţa mea. 
Colea ?n vale-am patru boi, 
Mândruliţa mea, 
Şi mat am acasă. doi, 
Mândruliţa mea, 
Şi n'are cin' să 'ngrijască, 
Dacă n'am şi eii nevastă, 
Mândruliţa mea. 
Hai! 
Mândruţă, -puică, săi pârleazu, 
Mândruliţa mea, 
Lasă la nalba necazu 
Și vin să-ţi sărut obrazu, 

_Mânădruliţa mea. 
Dar fi puşca Yerbă verde 

" Mândruliţa mea, 

45 
ŞI-o cumpanie de fete. - 
Şi-un escadron de neveste 
Mândruliţa mea, 
Să le: comand cu respect 

"Să tremure 'ţiţa *n piept 

„50 
- Mândruliţa mea. 
Hai, 
Mândruţă, puică, săi pârleazu, 
Lasă la naiba necazu, 
Mândruliţa mea 
Şi vin să-ţi sărut obrazu.
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BINE E... 

Culesa de Radulescu-CQodin, din Țigănești. 

F6ie verde dediţel, 
Bine e cu bărbăţel 
Şi "n sat cu ibomnicel ; 
Bărbăţelu 

5 Te 'ncăldeşte, 
Ibomnicu 
Te cinsteşte : 
Dimincţa, 
Rachiaş. . 

10 Peste di, 

7 

Un struguraş. 
Mai pe sâră un pepenaş 
ŞI-o să-l Yubesc, pupa-laş ! 
Bine e cu nevestică, 

15: Da să ai şi-o ibomnică: 
Când nevasta te urăşte 
Ibomnica te cinsteşte, 
Te sărută cu gurița 
Şi mi-ţi deschide portiţa. 

VINE IARNA 

  

Culesă de Radulescu Codin—Caâlineşti. 

Foie verde trei 'smicele, 
Bată-te crucea de lele, 
Mâncaşi paralile mele. 
M'ai lăsat: făr' de izmene, 

5 Vine ferna, n'am izmene ; 
Las” să vie cam umbrelă. 
F6le verde :siminoc. 
Vine ierna n'am cojoc. 
Las':să 'vie, stai la foc, 
Nevasta să-mi facă focu 

Şi las la dracu” cojocu. 

Fâie verde „trei sipici, 
Vine Yerna n'am. opinci, 
Las să vie cam papuc! ; 

15 Şi are maicactrei pisici, 
Să le taiă, să-mi fac opinci. 
Şi-altă f6ie şi-un scaete,. 
Vine i€rna şi n'am bete 
Şi-o să fii de ris la fete.. 

_20 Las! să vie c'am un teii, 
Şi i oii face ctucurei, 
Să mă fudulesc cu el.
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MI-A VENIT 

Cul&sa de Radulescu Codin-— Topoloveni. | 

Fie verde de lipan, | Şi vre'o şepte Yepe breze, “Mi-a venit vremea de an, Tocmai din Ruşit-de-Vede. 
Să pulii şeaua pe bălan „Pintenge de piciâre 
Şi s apuc pe Tileorman, 10 In buestru, 'n fuga mare. 

5 S'aduc nişte ca! bălani, Of! Şi la ficaţi mă dorel 
Numa! de câte cinci ani 

FIR'AR CEASU 

Culesa de Radulescu Codin-— Priboeni. | 

F6te verde bob nănt, - Alinare,  - 
Firar ceasu-afurisit, Ca Dunărea când e mare; 
Când m&'nv&ţat la fubit; Şi-ţi mat dă câte-o .răcelă, 
Mai bine să fi murit! 15 La picere 'mpletecelă. 

5 Că dragostea-ilucru mare : Şi ţi ma! dă, 
Te face să mori de feme, Nişte fiori, , 
Nu-ţi da stare, - Din tălpi până *'n subţiori, 
La mâncare, Că iese sînge 
Nici odihnă 20 Din flori, 

IO La culcare, - - | Şi te cutremuri să mori. 
Să n'af stare 

FRUNDA VERDE: LEMN USCAT 

  

Culesa de Ch. N. Țapu de la lăutarul Dumitru Valeanu, Roşiori-de-Vede—Te- 
leorman. | ” - 

Frundă verde lemn uscat, 

Zărzăraşii s'a uscat, 
Isvârele aii secat, | 

Iubita că m'a lăsat, — 

5 Vai de mine, ce-am să fac, | 

Cam să mor amurezat| .- _-



918 - STRIGATURI 

FOAIE VERDE AVRAMEASA 

Culesa de Ch. N. Ţapu de la Anghet Cambrea, din Sacelu—Gorj. 

     

F6ie verde avrămâsă, ME uitai la cer în sus, 
Plecat Vinerea la câsă, 10 Vădui s6rele r&sărind, 

„ Cosil tarba cu urit, | - Demâncare-mi aducând. 
Să pui. mândri la mormint, Demâncare ce'mi aduce, 

„5 Cosii două-trei pârlâge, . — Mămăligă, lapte dulce.. 
Fomea la pămînt mă trage. 15 Mălai muced nesărat. 
Lăsai cosa la pămînt, | a mănâncă blestemat, 
Nu mat putem de flămând, Că nimica m'aY lucrat | 

FRUNDA VERDE FOI DE NUC 

Culesa de Ch. N. 
leorman. 

  

Țapu de la lautarul Dumitru. Valeanu, Roşiorii de-Vede—Te- 

Frundă verde foi de-nuc, 
O să 'ncalic, să mă duc, 
La puicuţa de demult, 
So găsesc în aşternut, 

5 S'o descoper, so sărut: 
„_S'o sărut odată bine, 

Să'mi ţie un an de dile !' 

  

|  FRUNDA VERDE ALUNICA 
-. | (VARIANTA) . 

Gulesa 4 de Ch. N. Tapu de la M. Vogel, comptabil, Bucureşti 
Frundă verde, alunică, S'o sărut o dat” și bine, De Luni până Duminică, Să nu uite un an. de dile, O să încalic să mă duc, _ 10 Un an întreg doru simi ducă, La putcuţa-mi de demult, Până far oi “ncăleca, 5 S'o găsesc în pat culcată, Şi la dânsa da călare, In pat în aşternut, Oiii sosi Duminica ! S'o. descoper sto sărut.
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„CATINCUȚO, UND' TE DUC . - 
  

+ 

Culesa de Ch. N. 'Țapu de la lautarul Costea Gheorghe, din Saceni—Teleorman. 

— Catincuţo, und'te duci ? 5 Lasă juncii la naiba. 
— La fântâna cu doi nuct, Şi vin în crâng cu neica, 
Să dai apă la doi junci „La umbră să ne umbrim 
Și gură la doi voinici. Şi-amândot să ne fubim ! 

FRUNDA VERDE BOB ȘI LINTE 

Culesa de Ch. N. Țapu de la d. Vasile Alexandrescu, şef tipograf—Bucureşti, 

—- Frundă verde bob şi linte, Numai la ficaţi mă dâre ! 
Copiliţă fără 'minte,.-. „Doi lua una tot ca mine, 
Di-l mă-ti să te mărite, ” 10 Dumnedeii să-ţi dea mult bine; 
CĂ şi eti o să me 'nsor. D'oY lua una ma! frumâsă, 

— Ins6ră-te cu Dumnedei, . Dumnedeiă să-ţi facă casă; 

Căci mie nu'mi pare r&, Dar d'ol lua-o bălăicră, 

Nici r&ă, nici bine nu'mi pare, Să dea Dumnedeii să moră | 

  

FRUNDA VERDE FIR DE LINTE 

(VARIANTA) . 

  

Culcesa de Ch. N. Țapu de la autaral I6n Neblea, Roșiorit-de- Vede—Teleorman. 

dea mult bine; 
— de linte, Dumnedeă să ţi ; 

Satira fer verde fr £ “ ” | De-i, lua-o ma! frumâsă, 

Di-t mă-ti să te mărite. 10 Dumnedeii să-ți facă casă ; 

Der lua-o grozăvi6ră, 

ba ei m aoneata Să dea Dumnedeii să m6ră, 

Să văd pe cine oi lua? „Să al foc la inimiră! . 

De-j. lua una ca mine,
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FOAIE VERDE DE MOHOR 
  

Culesa de Ch. N. Țapu de la lautarul Dumitru Valeanu, Roșiorii-de-Vede—Te- leorman. : : ” - : 

Foie verde de mohor, E - Şi-aş face d'o iconiţă, 
M'ai osindit şi-oiă să mor, | Şi Vaş pune ?'n sin la ţiţă. 
Puiculiţa mea !— Sera la culcarea mea, 
D'aş şti puică c'oiii muri; Chipul ţi Paş săruta! 

5 Chipu ţi-Paşi zugrăvi, | 

MA VADUI ŞI CU BARBAT 
  

Culesa de CH."N. 'Țapu' de la I6n Michat—Bucureşti. 

Fole verde matostat, * . — Fă, "nainte că te-ajung, M& vădui şi cu bărbat, | - Boda-proste mi-a trecut! “Nu mal mă daii jos din pat. - - Davar Dumnedei d'o plâte, Mulţumesc lu Dumnedei, Să pui conciu să se 'mâfe. 5 Cam bărbat pe placul mei, „15 Să dati zema s6cră-mi, Ce dice el, nu fac ei. Să. fac cinstea omului. — AI nevastă la prăşit, „Să fai o litră de untură, — Ce bărbate-a! 'nebunit, , Să ung uşa la ţiţină Nu vedi că m'am bolnăvit ? Şi pe s6cră-mea la gură. IO — Al nevastă la b&ut, 

  

"FRUNDA VERDE DE OVES 

  

i Culesa de Chr. N, Ţapu de la I6n Vacarul, din Ocna-Sibiilor—Transilvania. 

Frundă verde de ovăs 
De s'ar face dealul şes 
Şi valea bună de mers 
Cu lelea să m&ntâlnese. 

5 Două vorbe să vorbesc: 
Dou& vorbe tăYnuite ? 
Să le ţie mândra minte! 

-
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FA-ME, DOAMNE, CE ML-I FACE 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la I6n Vacarul, din Ocna Sibiilor— Transilvania. 

Fă-mă&, Dâmne, ce mi-i face . 
Fă-mE pastre măiestră, D= 
La mândruţa pă ferestră 
Să'mi dea gurița de miere 

5 Să mi-o sărut cu plăcere! 

CAND AM FOST SA AM DRAGUŢA 
  

Culesa de Chr. N. Țapu de la.I6n Vacarul, din Ocna-Sibiilor— Transilvania. 

Când am fost să am drăguță, In loc de ciârecăi româneşti 

M'a făcut o catănuţă i Nădragi mândril ungurești ; 

Şi mi-o dat în cap cibică - | In iloc de straiţă cu pită 

D'acasă nu ştii nimică. “o Puşcă mândră oţelită ; 
În loc de curea cu bumbr, 5 In loc de: suman cernit 
Patrontaşul plin cu plumbi. Căpeneg mândru bumbit; 

DE CUCOANA 

  

Culsa de Chr. N. Țapu de la Anghel Cambrea Jăutar, Sacelu—Gorj. 

De cucână 

Sint cucână, 

N'am malai . 

. Să duc la moră! -
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ROSMALIN VERDE CRENGOS 

Culesa de Chr. N. Țapu de la I6n Văcarul, din Ocna-Sibiilor—'Transilvania, 

Rosmalin verde crengos, Penă& ce m'o scos din sat. Maica m'o făcut frumos, - “„ Unik-o plâns, alţii o râs. Nemţului de bun folos. | Alţii o dis că sint beat Când f-am fost maicii mai drag, Alţii că sînt supărat, - 5 Nemţul mo jurat supt steag, 15 Că'n cătane m'o luat. Supt steagu 'mpăratului. - " Val amar sufletu mei În pierderea -capului ; „Şi de trupşorelu meă, Ă Când i-o fost maicii mat bine, De părinţi m'am dăpărtat “Carte-o venit după mine. Cu jale şi cu bănat! IO Nici o di nu mo lăsat . 

FOAIE VERDE FOAIE LATA | 

  

Culesa de Chr. N. Tapu de la Anghel Cambrea lăutar, Săcelu—Gorj. 

Foie verde f6re lată,. 
: Ferice de fată, 
Când e măritată ; 
Şi inima "1 creşte 

5 Cât un cap de peşte, . 

  

VAI SARACII CIOBANAȘII 

  

Culesa de Chr. N. Tapu de la Anghel Cambrea l4utar, Sacelu—Gori. 

Vai săracii ciobănaşi, 
Cum le dă la fete ca ;: 
Dimineţa urdă dulce 
Și le”cere gură dulce, 

5 Le sărută şi se duce] 

— ———



  

5 Şi trei ani curând vor trece, 
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= 

NICI ACEASTA NUI DREPTATE 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Ştefan Munteanu, fost sergent român, în Bosnia. 

Nici acesta nu! dreptate, 10 Dacă ?n tabără am pornit 
Cei frumoşi să cătănâscă Toţi hâzii că s'ai vorbit: 
Cei hâdi 'să se veselescă; - — Haldaţi noi să ne'nsurăm, 

"Cei frumoşi să duc în lume Penă fete căpătăm . 
Cei hâzi pun la fete nume;. Şi frumâse şi găzdace, 
Cei frumoşi pe car de foc, . 15 Să ne-alegem cum ne place, 

Cei hâzi cu fete la joc; Că cătanele-or veni 

Cel frumoşi se duc în ţară Şi fetele s'or scumpi! 

Cel hâzi la fete pe seră. 

DIA TATA ŞI MAMA . 
  

Culese de Chr. N. Ţapu de la I6n Vacariul, din Ocna Sibiilor— Transilvania. 

isa tata şi mama. . 

Să las somnu şi mândra.. | 

Ei somnu nu l'oiii lăsa, = 

“Dar pe mândra nici aşa. 

  

MANDRA PAUNAŞUL MEU . 

— 

Gulesa de Chr. N. Țapu de la I6n Vacariul, Ocna-Sibiilor—Transilvania, -- 

| Ti-oiă „cumpăra o cunună, 

Şi pantlică de un cot, 

“10 Şi ne-om duce la preot, 

Şi-o da daruri peste noY, 

Peste noi, peste-amândoi, 

Şi 'nturnându-ne, acasă, 

Bă mire şi tu miresă. 

Mândră, păunaşul mei, 

Crede-mă& pe Dumnedeii, 

„Mergând ei în ţări străine, 

Nu te voii uita pe tine. 

Eă la tine moi întorce, 

Şi iubindu-ne împreună,



! 
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ŞTII TU, MANDRO, CE DICEAI 

  

Culesa de Chr- N. Ţapujde la I6n Vacariul, din Ocna Sibiilor—Transilvania, 

Ştii tu mândro, ce diceai, Vorbile ce le-ai vorbit. , Când lângă mine şedear? Cum m'am dus la cătănit, Că nu este om în lume, „Tu alt drăguţ ţi-ar găsit. Să "i fie drag ca şi mine? El e mut şi tu eşti prostă, 5 Dar văd, mândră, cat minţit, Of, var-de dragostea vostră | 

  

N 

CINE-A FACUT CATANIA 

  

Culesă de Chr, N. Ţapu de la I6n Vacariul, din Ocna Sibiilor— Transilvania. 

Cine-a făcut cătănia, 
Mâncei casa sărăcia, 
Pe dânsul mânce-l orbia, Da Să umble din sat în sat, 
Ca cătana la Bănat | 

  

FOAIE VERDE. TREI LALELE 

  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la lautarul Gheorghe Costea, din Saceni — Teleorman. 
F6ie, verde trei lalele, 

„Vai de păcatele mele! 
Şi-am dis lele trey lalele, 
Vai tinereţile mele, 

5 Cum mă 'nvaţă să fac -rele. Frunquliţă mărăcine, 

- Cine m'a pus .pă mine, 
Să fac păcate cu tine? 
Să te strâng la neica 'n braţe, 

IO Să te sărut cu dulceţă, 
Să nu “ţi vie puică greţă!
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PLANGE-ME, MANDRO, CU DOR 
  

Culesa de Chr, N, Țapu de la I6n Vacariul, Ocnr-Sibiilor — Transilvania. 

Plânge-mă, mândră, cu dor, 
Că ţi-am fost voinic fector, 
Şi ţi-am fost drag pe plăcere, 
Pe voie şi mângâiere, . 
Pe plăcerea .ochilor, :* 
Pe voia părinţilor | 

EU CU MANDRA ȘTIU CE ȘTIU 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la I6n Vacariul, Ocna-Sibiilor-— Transilvania. 

Eă cu mândra ştii ce ştii, . 

Din cătane Yară vii;. 

Ei cu mândra fac ce fac, 

Din cătane Yară scap. . 

  

FRUNDA VERDE DE SECARA 

  

Culesa de Chr. N. Tapu de la lăutarul Gheorghe Costea, din Saceni — Teleorman. 

Frundă verde de secară, - 

A vroit maica să mă "nsore, 

Să 'mi dea o nevastă chioră, 

Să fie ?n cas, dajutore. — . 

5 Dar d'aş şti că mor. de dor,: 

Pân'-la vară nu mă&?nsor |
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AOLEO, MAI PADURENE 
  

Culesa de Chr, N, Țapu de [a lauterul Gheorghe Costea, din Saceni — Teleorman. 

. — Aoleo; măY Pădurene, 5 D'am sta Nol să tot plătim: Oleoleo, frate Codrene| . “Pe ce bem şi chefuim, Tu Codrean şi ei “Mocan, - La ce focu mar oţim ! Să bem vinu făr' de bani! . 

FRUNDULIȚA BARLABOI. 

  

- Culesa de Chr. N. Țapu ds la Anghel Cambrea, din Sacelu—Gorj. 
Frunduliţă barlabot, 5: Şi 'nainte, Strângeţi hora câte doi ; „>... La plăcinte, Frunduliță busuroc,- . Şi?ndărăt, Faceţi hora far la loc a _- La lapte fierti. 

FRUNDA VERDE DE SIPICI 
——————— 

" fCulesa de Chr. N. Țapu de la l4utarul Anghel Cambrea —Sacelu—Gorj. 
"Frundă verde de sipici,-. Mai vEdut-aţi ca pe-aici, Fete mari cu copii mici ? „Frundă verde baraboi, 5 Mat" vădut-aţi ca la nor, 
Fete mari cu văduvoir?
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BADEA CU CUREA CU BUNGHI 

  

Culesa de Chr. N. "Țapu de ia Ion Vaăcarul, din Ocna Sibiilor— Transilvania. 

Badea cu curea cu bunghi, 
MPa trântit -aseră'n unghii, | 
De mi s'a stârnit unjunghii. - 

„+ — Vino,“badeo, de mi-l legă,. 
5 Dacă n'al fost omde trebă, 

_ARDI-TE-AR FOCU REGIE 
  

Culesa de Chr, N. Ţapu, de la lautarul Anghel Cambrea, Sacelu. — Gorj. 

Ardi-te-ar focu regie 
Din vârf până ?n temelie, 
Ca, dacă n'ar fi tutun, 
N'ar mai fi fete pă drum, 

5 Şi le-aş vedea la gălctă, 
Cărând cărămidi şi pictră | 

  

AM AVUT O MANDRA MICA 

  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Elisabeta, din Tecuşu Sasesc. — Transilvania. 

Am-avut o mândră mică 15 Aacl. „maiCos nu mă 'ntreba 

- i copiliţă ar ost de sa mea 

Pam ee să Pal crescă, - Şi-oi fi ştind ce "i dragostea. 

Minte ?n cap să-şi dobândescă.  - — Taci, tu fice, nu ofta, 

3 Ea s'o pus s'o măritat e Lumea-i mare, 

De la nof.a. treia sat; 20 Fete-s multe i 

Dar de s'ar fi maritat Şi frumbse şi urite 

ă Pe sama ta făcute. 

E; i ne o ue stat. — Maică, mă!culiţa mea, 

lo Es afară să mi-o-văd, Goru mare, _ 

Tun în casă şi oftez.: 25 Stele are, 

i 
Luminse 

Maica bine se temea | , 

Şi din gură aşa 'mi grăla: Instrăluciâse, . 

Ce ţi-e, fice, de oftezi ? Nw's ca mândra de frumâse | 
Îi id) > 

| 

n —————
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DU-TE, BADEO, DU-TE 'N DRACI. 
  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Elisabeta din Tecuşu-Sasesc —Transilvania, 

Du-te, badeo, du-te ?'n draci, 
Te-am iubit şi acum nu'mY placi 
C'ai mustață la guriţă, 
Ca ghiţă la lubeniţă, 

5 AY mustăţi în tote părţi, 
Ca ghiţă la castraveți. 

AM AVUT UN BADIT DRAG 

  

Culiesa de Chr. N. Tapu de la Elisabeta din “Tecuşu-Sasesc—Transilvania. 

Am avut un bădip drag, 
ŞI-am audit că-y beteg, 
Nu'ş ce-aş face, cum aş face, 
Să mă ducsă"] vEd cum zace, 

5 Şi-am făcut cum am putut, 
Şi m'am dus şi Pam vEdut. 

„— Bădip, bădişoru mei, 
Ini vin, badeo, peţitori, 
In t6te Joy, a 

10 Câte doi, 
Şi Vinerea, 
Câte trei... “ 
—— Mândră, mândruliţa mea, 
Plecă-te şi m& sărut 

15 Şi du-te şi te mărită. 
— Ba eă nu m'oiă mărita, 

Pân€ nu ti-l ridica, 
Să te văd pe cine-i lua: 
De ţi-ei lua una ca mine, 

20 Să nu "i dea Dumnedeii bine: 
Să ţi-o dea 
Şi să. ţi-o fa, | 
Să "ţi dea una ol6gă,. 
Să mi-o porţi cu telegă, 

25 Să.umble din sat în sat, 
Bădiţo, la căpătat. 

. Să te-aducă Dumnedeii, 
Badeo, şi la satul mei, 
Șă te miluesc şi eu. 

30 Cu-o mânuţă 
De tăriţe, | a 
Să spui că ţi-am fost drăguță | 

a
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LA GHIE, SUB RAZOREL 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Elisabeta din Tecuşu-Săsesc—Transilvania. 

La ghie sub răzorel, — Dă: mi, badeo, să beaii şi ei, 
Este un verde stejerel, Să "mi trecă de dorul tă, 
Unde badea ghin' sub el, Cam băut tot apă rece, 
Şi vinde ghin roşior, „> Şi de doru tăi nu "my trece ! 
Cine bea "1 trece de dor. y

u
 

7 

MAI, BADIȚO, OM DE RIND 
  

Culesa Chr. N. Țapu de la Elisabeta din Tecuşu-Sasesc—T'ransilvania. 

— Măi, bădiţo, om de rind, 
Ce ma! umbli alergând? - 
Când ai sta, badeo, mai lua. 

-— Nu ştii venire-aş, o ba? 
» — Cândal sta, badeo, mai cere. 
— Nu şti, fi-mi-a! pe plăcere ? 

  

- FOAIE VERDE LEMN USCAT 

  

Culesa de Chr. N. Tapu de. la Elisabeta, din “Fecuşu- Sasesc— Transilvania. 

A Fole verde flori domneşti, 

Lole verde lemn uscat, „De-i mar fi tu pe cum eşti. 
i ţ li : to . . 

Badiu meu ȘI eisară Măr bădiţă, prost de minte, . . 

Fâte verde for din ghie, | * Unde n'ajungi, nu te 'ntinde ! 
5 Că ata nu ţi-o dă ţie, 

59
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TU-AI GANDIT, BADEO, GANDIT / 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Elisabeta, din Tecușu-Sasesc—Transilvania. 

Tu a! gândit, badeo, gândit, 3 Dar sârele când r&sare, 
» Că s6rele. când răsare, e | R&sare la lumea stă, 
” Resare la no! în curte, - Şi tu eşti, badeo, de codă. 

Şi tu eşti, badeo, de frunte. ” a 

„DACA EȘTI BADEO VITEAZ 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Elisabeta, din Tecuşu-Sasesc—Transilvania. 

Dacă eşti, badeo vitez, __ 3 Că cine bea apă bună, Fă-ţy- fântână la pârlez, „Amândoui că se 'mpreună. ŞI strigă sera pe lună „AY mândro, să bem şi not, — AI, mândro, la-apă bună, “Să ne luăm amândoui| - 

„PE SU: MANA . 

  

-. Culesa de Chr,-N.:Ţapu de la: Elisabeta, din: Tecuşu-Sasesc— Transilvania. 

Pe su' mănă 
„Că-l rumănă ; 
Pe su' genă 

- Căi ţigană.
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UITA-TE, -BADEO,; LA MINE 
  

Culesa de Chr. N. Țapu.de la Elisabeta, din Tecuşu-Sasesc—Transilvania. 

- Uită-te, badeo, la 'mine, „5 Şi galbenă ca cera. 
Că sint mică şi 'mi stă bine; . Da ei 's mică ca sogu, 
Uită-te la mândra ta, a Şi roşie ca focu! 
'Naltă ca secara, 

„MAI, BADIŢO, SASULE 
N 

  

Culesă de. Chr. N. Ţapu de la Elisabeta, din 'Tecuşu-Săsesc— Transilvania. . 

Măi, bădiţo, sasule, _ 
De ţi-ar plăcea friole, ia 

"Cum îți plac, rumânele, m 
Te-ar călca nevoile; 

5 Dar frîole "ți plac nu-ţi plac, 
Dar ţiganele mârte-ţi fac | 

BADEO, DE DRAGOSTEA NOASTRA 
  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Elisabeta, din Tecuşu-Sasesc—Transilvania. | 

Badeo, de dragostea n6stră, - 

“O răsărit prun în cOstă. 
“Prunu 'mi face, badeo, prune, 
Pe cum. ne-am avut not bine; 

5-Prunu 'mi face, badeo, fragi, 

Pe cum ne-am avut noi dragi!
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MAI BADIŢO, TRANDAFIR 

Cul€să de Chr. N.+Țapu de la Elisabeta, din Tecuşu-Săsesc— Transilvania. 

— Măi bădiţo, trandafir, 5 Tu oii rupe, el o creşte, 
Lasă mă să 'mi rup un fir. Şedi, mândro, şi mal feteşte, 
— Rupe, mândro, câtîl vrea, - Că şi ei mi-oif mai juni, 
Trandafir din pna mea. „Până not ne-om potrivi! 

ARA BADEA CU PLUGU 

Culesa de Chr. N. 'Țapu de la Elisabeta, din Tecuşu-Sasesc—'Transilvania. 

Ară badea cu plugu, - A "5 — Să fii, mânaro, 'sănătosă,. 
Alăturea cu drumu, __ Că ml-at-dat vorbă frumâsă, 
Vine mândra cu prându. | — Şi tu badeo să trăteşti, 
'— Bun lucru, badeo, la plug! - Că frumos. îmi mulţămeşti | 

AIDA, BADEO, JOI SARA 

Culesa de Chr. N. "Țapu de la Elisabeta, din Tecușu-Sasesc— Transilvania. 

Aida, badeo, Joi sara, „25 Or din tine, «Să ne ma! luăm sama ; „Ori din surata cea rea, "Din cin” s'o 'nceput .vrajba ? „Că surata. Y ca un sor' Ori din mine, Să” daii în cap's'o omor!
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CATANIRE-AŞ CATANI 

" Culesa de Chr. N. Țapu de la Elisabeta, din 'Tecuşu Săsesc—Transilvania. 

Cătănire-aş cătăni, - 7 
Numai puşea de n'ar fi; | 
Puşca şi oţelile, 
C'alea-'m! mâncă dilele. 
Puşca e nouă punți de fler 

„Şi eă numa-un băieţel. : 

MAI BADIŢO, PENTRU MINE 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Elisabeta, din Tecuşu Sasesc—Transilvania. 

Măi bădiţo, pentru mine, - Nu mă 'nvolesc părinţii, 

Puneţi pălăria bine, . C'ai noşti nu'mi volesc, 

Că nu-mi stă gândul la tine; Cu tim badeo, să'mi trălesc ; 

Că chiar gându de mi-ar sta Io AY nosti nu mă lasă 

5 Nu mă lasă măicuţa. - , Cu tin” badeo,să'm! ţin casă! 

Că chiar gândul de mi-ar fi, 

MAICA, MAICULIȚA MEA | 
  

- Culesă de Chr, N, Ţapu de la Elisabeta, din Tecuşu Sasesc—ransilvania. 

' Maică, măiculița mea, 

De-i mai avea vrun băict, 

-- Să nu'l blastămi ca pe mine, 

„Că puşca "mi mâncă umerile 

-g” Şi balonetu şoldurile | 

ee 
Co Amen ea
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TRECEAM: VALEA MORT DE SETE 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu de laaElisabeta,. din. Tecușu-Sasesc—Transilvania. 

“Treceam valea.mort de sete 
ME 'ntâlneam cu două fete. 
Aş iubi pe a ma!Y mare, 
A mail mică 'miplace tare ; 

5 Aş.Xubi pe.a mai mică, | 
A mai mare;e.mal,volnică.;.. 

FURCĂ MEA “TOARCE FUIOR 
  

Culesa de Chr. N. ŢȚapu dela Elisabeta, din Tecușu-Sasesc-- Transilvania, 

. Furca mea târce futor, 
Pe badea "1 chiemă Ion; 
Furca. mea târce feştile, 
Pe badea "l chiemă Vasile. 

UN BADIŢ CA BADIU MEU : 

Culesă de Chr. N. Țapu de la Elisabeta; din Tecuşu-Sasesc—Transilvania. 

Un bădit ca badiu mei, | Sprîncenele-i trag în vânt,. 
Nu-i cât ţine Dumnedeti. Ochii mă bagă 'n pămînt, 
Că" statu | A Ochii.lui cel cu lumină, 
Ca bradu, 10:M&.junghie pân”. la inimă; 

5 Faţa ui , „ Ochit lui cei luminaţă, 
Ca trandafiru ; „aurii i, M&:junghie la ficaţi |
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MAI: BADIŢO, TU EȘTI CANE 

  

Culesă de Chr. N. Ţapu de la Elisabeta, din Tecuşu-Sasesc —Transilvaniă, 

— Măr bădiţo, tu eşti câne, _ __ Şi'tu şedeai între dol, 
Că nu viă sara la mine. „- Al car! şedea lângă masă, 

— Tu, mândruţo, eşti căţea, Era cu inima arsă, . :. 
Că mi-a! încuiat porta, - __ Chiar ca mim de la ferestră, 

5 Că şi asară am fost la voi, 

7 

7 

UITA-TE MANDRO ŞI. VEDI. -. - 
  

- Culesa: de Chr, N. Ţapu de la Elisabeta, din Tecuşu-Sasesc—Transilvania. 

Uită-te, mândro, şi vedi, 
După cin! hirea ţi-o “cherdi. 

Nu ţi-o cherdi dup'un voinic, 

Dar ţi-o cherdi dup'un calic! 

  

„o AIDE, BADEO, SARILE, + 

Culesa de Chr. N. TȚapu de la Elisabeta, din Tecuşu-Sasesc— Transilvania, E 

AYde, badeo, sările, 

a Şi-ascultă mustrările, 
Cum mă mustră măicuţa, 

Badeo, pintru dumneata; . , 

5 De m'ar: mustra "n tâte dile,, 

Şi tot nu mă las de tine!
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PINTU BADIU CARE "MI PLACE 

" Culesă de Chr. N. Ţapu de la Elisabeta, din Tecuşu Sasesc—Transilvania, 

Pintu badiu care'mi place, 
Nici părinţii n'aii ce'mi face ; 
Nici ghirău satului, 
Nice domnii sfatului, 

3 Că domnii să sfătuesc, 
Ei cu badea mă Yubesc! 

AL BADIŢȚO PEN: LA GARA 

Culesa de Chr. N. "Ţapu de la Elisabeta, din Tecuşu Sasesc—'Transilvenia, 

AY, bădiţo, pân” la gară, | 
Să ne mai Yubim o sară, 
Să mă pui pe car de foc, 
Şi tu n'at nici un noroc, 

5 Că trinu'mi plecă şuferând, 
“Badea'mi rămâne plângând ; 
Trinu'mi plecă şi se duce, 
Badea'm! rămâne şi'mi plânge! 

IACATA-L BADIU CA VINE 
  

Culesa de Chr. N. 'Țapu de la Elisabeta, din Tecușu Sasesc—Transilvania. 

lacătă-l badiu că vine, 
Că”] cunosc numai pe câne, 
Pe sunatu zalelor, |. 
Pe mersu chicidrelor.
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] 

“CAND TRECI BADEO-PE LA NOL 

Culesa de Chr. N. Țapu de la Elisabeta, din Tecuşu Sasesc—Transilvania. 

Când treci,: badeo, pe la noi, 
Pune-ţi clopote la boi, : a 
Şi le. legă cu şinore, . 
Să te-aud din şădătore, 
Cu şinore de mătase, 
Să'te aud, badeo, de-acasă. 

“FOAIE VERDE RUPTA 'N PATRU. 
  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Elisabeta, din Tecuşu Sasesc—Transilvania. 

Foie verde. ruptă ?n patru, 

Badea” slugă la:'mperatu, 
"Nu ştii p'un-an, ori pe patru. 

„Da nu lo cătănit bine, . 

C'am audit că iar vine! 

Rai 

MAL BADIŢ” DE PE PAREU 

  

Cutâsa de Chr. N. 'Țapu de la Elisabeta, din Tecuşu Sasesc—Transilvania. 

"Măi bădiț de pe pârăă, 

ME legăn de doru.t&ă, 

Bear'aşi apă din părăi, 

Să'mi trecă de doru tăi. 

Am băut tot apă rece, 

Şi de doru tăi nu'mi trece | 

  

DI mort
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MAI. BADIŢO -GHEORGHIOLAŞ 

“Culesa de Chr. N. 'Țapu'de la Elisabeta, din Tecușu-Sâsesc-—Trarsilvania. 

Măi bădiţo, Gheorghiolaş, 
Nu mi-eşti frumos şi cinaş. 
Cin'te-o botezat pe tine, 
Par'că m'o "ntrebat pe mine; 
Cin'ţi-o pus numele. t&ă, 
Par'c'o fost.in'gândul: mei... 

„MUTAȚI, BADEO, CARAREA... 
  

„ Culesa de Chr. N. Țapu de la Elisabeta, din. Tecuşu-Sasesc— Transilvania. 

Mută-ţi, badeo, cărarea, 
“DE pă& la fereastra mea, 
Şi ţi-o mută şi ţi-o fa 

- | „Că ei nu'ţi ma! am grija; 
| Şi ţi-o mută şi ţi-o. strică, 

- Că nui mai 'sint ibovnică.: 

VERIȘOARA VERULUI 

„Culesă de Chr. N. Țapu de:la Elisabeta, din Tecuşu-Sasesc—Transilvania, 

Veriş6ra vărului, 
Din poiena mărului, 

S'o dus .văru. s'o_ sărute; 
Dumnedeii.să nu' ajute; - 
S'o dus.văru,să mi-o.la,, | 
Dumnedei, să inu t-o.dea. -.. 

!
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CATA-ȚI,; BADEO, ALTA MANDRA 
  

Culesa de Chr.-N. Țapu de la Elisabeta, din Tecuşu-Sasesc— Transilvania. 

Cată-ţi, badeo,. altă mândră, 
Că de mine. n'ai dobândă; 
Nici dobândă, nici câştig, 
Numai inima ţi-o stric! 

NEAMŢULE MOI LUAT CATANA 
  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Elisabeta, “Tecuşu-Sasesc—Transilvania.- 

Nemţule, m'oi luat cătană, __5 Să port caii Turcilor, 

Mândra 'mi plânge ca o mamă; Să duc doru mândrelor. 

Nemţule, m'aj luat, mE duci “Să port cai! de frînele, 

Tocma ?n graniță la Turci, - “Să duc doru mândri mele! 

n —— 

BADIŢA DE PESTE DEAL 

  

Culesă de Chr, N. Țapu de la Elisabeta, Tecuşu-Sasesc— Transilvania. 

5 Că nu-i tat-săiă fânogi (jude- 
[cător 

Nici mumă-sa fânogesă, 

„Nici soru-sa crăghirâsă | 

Bădiţa de peste-deal, 
Ar veni şifn'are cal ;. 

O veni şiel pe jos, - 

Ce se ţine aşa fălos!
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„DE CIT SLUGA SASULUI 

Culesa de Chr. N;. Țapu de la Elisabeta Tecuşu Sasesc.— Transilvania. 

De cât.slugă Sasului, 
Mat. bine 'mpăratului, . . 
Că 'mpăratu "ţi dă simbria, 
Pe Sasu să'l mânce râta ! . 

IMPERATE, IMPERATE 

  

Culesa de. Chr. N. Țapu de la Elisabeta, Tecușu Sasesc— Transilvania. 

Impărate, Impă&rate, 
Fă pace, nu te ma! bate, 
Cu r&gute ne'nv&ţate. 
Că răgute” s tinerele, 
Ca să faci pace cu ele! 

BADIU MEU D'AL DRACULUI 

„ Culesă de Chr. N. "Țapu de la Elisabeta, Tecuşu Sasese-Transilvania. 3 

Badiu meu dal dracului, : 
„Şade "n capu satului. 
Cate pricine se fac, 
Tâte din el mi se trag; 

$ Şi câte 's'o ma! făcut, 
Tot din el mi's'o ştiut,
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ASTA-SEARA SEPTAMANA 

Cultsa de Chr. N. Țapu de la Elisabeta, 'Tecuşu-Sasesc-— Transilvania. Ă 

Astă-sară săptămână, —Praf şi pulbere, bădiţă ! 

Eram cu badea de mână —Nu dice-aşa măndruliţă,. . 

Şi tot diceam sara bună. — Dar cum să'ţi dic, măi bădiţă? 
Sara bună nu de tot, _ 10 Nu ţi-o! dice om frumos, 

5 Că mă duc şilar mă 'ntorc. | Că tu eşti un mincinos | 

— Sara bună, mândruliţă, 

_ PUTREGAI PUTREGAIOS 
  

Culesa de Chr. N. "Țapu de la Elisabeta, Tecuşu Sasesc—Transilvânia. 

i Putregai putregătos,.. ” 

Ce eşti, badeo, mănios ?. 

Putrega! aprinde-te, 
Badeo, desmănie-te ! 

- PINTRU BADIU DRAGUȚU 

. Culâsa de Chr, N. 'Tapu de la Elisabeta, Tecuşu Sasesc—Transilvania. 

Pintru badiu drăgutu, - 

_Mi-aş da ia şi şorţu; 

Pintru, badiu s&racu, 

Mi-aş da ila şi capul
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7 
, 

TU' BADEO, TE-AI: LAUDAT 
  

Culesa de Ghr. N. Ţapu de la Elisabeta, Tecuşu-Sâsesc—Transilvania.. 

Tu badeo, te-ai lăudat, 
Joi sara la noi p&-pat, 
C'ala nu e.om pă lume, 

_Pe noi să ne despreune. 

5 lacă omu sa aflat, . 
Care-o fost mat slab în sat, 
Pe noi. ne-o despreunat. 

MAI BADIŢO DE LA CAI 
, 

  

Culesă de Chr. N. Țapu de la Elisabeta, Tecuşu-Sasesc— Transilvania. 

Măi bădiţo de la ca, - 
“ Spune-mi gura cui o dai? 
— Dă-mi-o mie "'ndatorie 
Până la sânta-Mărie | 

. 

4 

DISA MAICA CATRE MINE 

Culesa de Chr. N. Țapu de la Elisabeta, din Tecuşu -Sasesc. — Transilvania. 

- Dis-a maica ..către. mine, 
Să nu dai gura la nime. 

„Cine dracu pote: face 
Să nu.dea gura cul place?
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4 

MAIGA MA ŞTIE LA:ŞCOALA 
  

-: Culesăa de Chr, N.. Țapu-de la Elisabeta, din . Tecuşu-Sasesc. — Transilvania. 

Nalca mă ştie la şcâlă, ! 
Eu sînt cu mândruţa 'n pâlă; 
Maica mă ştie la oi 
Fii cătană 'n Berivoi. 

SERACI CIORACEII MEI 
  

Cultsa de Chr. N. “Ţapu de la:Elisabeta, 'din Tecuşu-Sasesc, — Transilvania, 

"Săraci ciorăceii mei, 
Cum să uită la fomei! 
Si fomeile la ei. , 

"FETELE DE PE LA NOI 

  

. Culesa de Chr, N. Țapu de la Elisabeta, din Tecușu:Sasesc. — Transilvania. 

Fetele de pe la not 
Face-le-ar Dumnedei oi 
Şi p& mine-un păcurar 
Că ştiă treba la şuştar, 

_5 La şuştar şi la gălctă 
Şi la mândra câte-o dată.
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“DRAGILE MELE COPILE 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la “Elisabeta, din Fecuşu Săsesc. — Transilvania. 

Dragile mele copile 
De war putea badia creşte 
Să vă vadă tot neveste: 

“Tot neveste, 
5 Priotese, 

Ce nu ştii 
„Pânza a ţese. 

D'AȘTEAPTA-ME DOR CA VIU 

  

Culesă de Chr. N. Țapu de la Elisabeta, din Tecușu Sasesc. — Transilvania. 

D'aşteptă-mă dor că viu, 
' D'aş veni cât dă târdiii ; 
D'aşteptă-mă cam: plecat 
D'aş veni cât de 'nstărat |! 

LA FANTANA IN DUMBRAVIȚA | 

Culesa de Chr. N. Țapu, de la Elidabeta din Tecuşu Sasesc. — Transilvan. 

La fântână 5 “Gheorghe mi dorme şi "mi 
In dumbrăviță SI [ghiseză. 
Paşte calu lu Gheorghiţă. Ce folos de ghisu lui, 
Calu 'mi paşte şi 'my rînchEză “Dacă nu-l şi mândra ur.
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TRECEAM VALEA ȘI-UN PERIU 

  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Elisabeta, din Ticuşu-Săsesc. — Transilvania. 

Treceam valea şi-un p&rîii 5 Şi şase de oidea. 

ME 'ntâlnii cu socră-mieii, — De mi-ai da şase cu şase 

— Ia, ginere,-fata mea, . . Tânta ţi-o las în pace! 

„_ Că-ţi dai şase bol de cea. 

TRECUI VALEA ŞI-O VALCEA 
(VARIANTA) 

  

, Culesa de Chr. N. Tapu de la Gheorghe Cioflec, din Comuna de jos-—Comitat- 

Fagăraş—'Transilvania. - a DR 

recul valea şi-o vălcea, . - Mamici trebue ţăsătâre, 

M&'ntâlnil cu s6cră-mea.. Fata ta 1 scurtă ?'n chiciore ; 

S6cră-mea din gra! grăia: io Fata ta '! mare la c... 

— la, ginere, fata mea, Şi nu 'ncape lângă sul ; 

- 5 Că-ţi dati şase boi cu ea. Fata ta "i mare la ţiţe, 

> — De-l-ai da şase lângă şasă, Şi nu 'ncape lângă iţe.. 

Fata ta nwmi trebue 'n casă. 

“D'AM AVUT O MANDRA DRAGA 
  

Culesa de Chr. N. Tapu de la Toder Ducă, din comuna Chesleru, — Transil- 

vania, ” . - . | | 

D'am avut o mândră dragă, 

Şi-am puso la ham să tragă 

Şi-am pus'o şi la ogor, 

Era gata s'o omor. 

  

69
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HAIDĂ UNA 
  

Culesa de Chr. N. Țapu de la' Tâder Duca, din comuna Chesleru, Comitat — 
Mediaşului Transilvania. 

10 

Haida una, Afde opt, 
Că-i nebună ; i Că nu-i de loc; 

_ Haide 'două, | . Haide nouă, ” 
Căi pe rouă; Că-i pe rouă, 
Haide trei, - 20 Nici nu ninge, 
Că nu-i Andrei; . Nici nu. plouă, | 
Haide. patru, . Nici nu pică un pic de rouă. 
Că nu” Bratu; | Haida dece, | 
Haida cinci, i | | Că-i chi... rece. 
Că n'am opinci, 23 De la una 
Că le-am rupt la joc aici; „Pen? la două, 
Atda şase, | | Pen la patru-deci şi nouă 
Că-i Năstase; - Şi din patru deci şi nouă, 

15 

Aide şapte, , - " Am r&mas numai cu două. 
Că-i cu lapte; . 

MAI BADIŢO OCHI BARNACI (NEGRI MARI) 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la T6der Ducă, din comuna Chesleru,—'Transilvania. 

Mai bădiţo ochi bârnaci, 
Negru eşti şi tare "mi „placi; 
Dai plăcea maichii ca mie, 
Mâne-al hi la cununie, 

5 Mie'mi placi şi maichii ba. 
Cum focu ne-am cununa ? 

S 

——— i 

- GAND AUD HARCU PE DIBLA 
————— . > 

„ Culesa de Chr. N. "Țapu de la Elisabeta, din Ticuşu-Sasesc— Transilvania. 

= 

Când aud harcu pe_diplă, 
Mi se stinge focu 'n pipă.
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MANDRA 'NALTA ȘI FRUMOASA 
  

„_ Culesa de Chr. N. "Țapu de la T6der Duca, din comuna Chesleru, '— 'Transil- 
vania. 

Mândra "'naltă şi frum6să 
Şi la strâns îi drăgăstosă.. 

“MANDRULIȚO SCURTA GROASA... 
  

_Gulesă de Chr. N. Țapu de la Vasile Hetrea, din Calboru— Transilvania. 

Mândruliţo, scurtă grOsă, . 
- Buna” fi picior de casă. 

ASTA-DI PLEC ŞI MAINI ME DUC 
  

Culâsă de Chr. N. Tapu de la Toâder Duca, din comuna Cheslzru— Transilvania . . 

- Astă-dY plec şi mâini m& duc, Să mi-ardă până 'n cetate, - 

Poimâne *s în Târgu-Lung, . Să r&mâie numai paril, 

Să mi-aleg un cal porumb, | | Să *nţepe ghinărarii, 

Pintenog de trei chiciore, „ Ghinărarii şi matoril, 

5 Numai să m'arunc călare. . 20-Cari o cătănit, fictoril. 

„Cine m'o vedea călare, E Cari 's mari şi voinici, 

Să dică—tot căpitane. Le dă haine şi ţipici 

— Căpitane Pavele, __ -. „Şi curele 'ncrucişate, 

Unde duci cătanele? Drumuri mari 

Io — La Braşov sărmanele! „25: Şi d'alungate. 

—: Ardă-l focu Braşovu, | La al scurți și nodoroşi, 

“P& trei părți, __ Vin acasă tot voloşă. 

- Cu'lemne verdi -. „Care ”s frumoşi şi înalţi, 

Sipo parte . -. Vin acasă supăraţi ! 

15 Cu „uscate,
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NU MI-I CIUDA NICI UN PIC 

Culesă de Chr, N. Țapu de la Iacob Stegaroiu, din Gridu—Transilvania, 

"Nu mi-i ciudă nict un pic, 
- Cine m'o batjocorit : 
Buruiena dintre cepe, . 

- Florțăita dintre fete, 
5 Florţăite-s pâlele, 

- Ca la vaci chicifârele. 

FRUNDA VERDE CA IARBA 
  

Culesă de Chr. N. Ţapu de la T6der Duca, din comuna Chesleru — Transil- 
vania, 

Frundă verde ca terba, . 10 Puşti şi tunuri o umplut. 
Viersu de la Costova, i Şi cu puştile puşca, 
Din ţara Italia, Cu grănaturile da _ 
Stai feciorii ca frunda. - De viile r&suna, 

5 Staă în glidă şiruiţi Ficiorii tare pica. 
"Şi spre bătale gătiţi, 15 Patru puști d'a Nemţului, 
lhiua, n6ptea tot în ploile,  Plătea opt d'a Praisului. 
Pe Piomontu să!'l ta'e. Şi vin glonţe şuvăite,. 
Dacă qiuă s'o făcut, Pe la urechi sbârnăite. 

N. 

PE DIN JOS DE BAIA-MARE 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Gheorghe Cioflic, din Comuna de jos, Comitat. Fagaraş— Transilvania. i N 

Pe din jos de Baia-Mare 
Trece-un căpitan călare, 
Cu trei sute de cătane 
Căpitanu fluerând, . 

5 lar fictorit toți plângând. 
Căpitan din grai grăta: 

— Ştiut'aţi voi fârte bine, 
Când aţi dat mâna cu mine, 
Că n'oţi cosi prin grădină, 

10 Nici nu ţine-aţi fete 'n mână. 
Fetile merge la joc, 
Voi veţi merge tot în foc!
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PE BETRANA MANCE-O SF RANŢU 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Elisabeta, din Tecuşu-Sasesc. — Transilvania. 

Pe bătrâna mânce-o sfranţu, 
Că nu pâte sări şanţu. | 
Pure-i bâta ?n c... şi-osmpinge. 
Că sare de nu s'atinge! 

CUCULE DE LA PADURE 

- Culesă de Chr. N.-Ţapu de la Gheorghe Cioflec, din Comuna de jos, Comitat- 

Fagaraş— Transilvania. : LL 

— Cucule de la pădure, E ca sârma de subţire; 

Du-te la mândra şi-i spune: „ Când o pul pă diplă veche, 

Să iubescă,.  . , Ea se rupe drept în dece, 

- Să pârlescă, - - 10 Când o pul pe diplă nouă, 

5'La mine să nu gândiască. . __“ Ea se rupe drept în două. 

Că nădejdea de la mine, 

DU-TE LELE DRACULUI 
  

„_ Culesă de Chr. N. Ţapu de la Gheorghe Cioflec, din Comuna de Jos, Comitat- 

Fâgaruş— Transilvania. | 
| 

Du-te,jlele, dracului, 

Din mijlocul satului, 

_Dinaintea băictului. 

“ Că băiâtu când te „vede 

5 Şi mintea din cap o chierde. 
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PE DRUMU SIBIIULUI 
  

Culesă de Chr, N, Țapu de la Ion Popa, din Ohaba— Transilvania, 

Pe drumu Sibiiului, 
Vine doru badului. 
D'aşa vine: de herbinte, 
Să staii în loc m'aş aprinde. 

5 Da cu atâta am noroc, 
Că mă duc, nu stai în loc. 

CAT E SIBIIU DE MARE - 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Gheorghe Gircoraş, din Vadu-— Transilvania. 

Cât e Sibitu de mare, 
Numa o cărăruşă are, 
Pardosită cu nisip, 
Merg cătanele tot rând. 

CINE-O SCORNIT JALELE | 

Culesa de Chr. N. Ta , pu de la Gheorghe Cioflic, din Comuna de jos, Comitat= Fagăraş-— Transilvania. ” | 

Cine-o scornit jalele ? 
- Nemţu cu cătanele. - 
Cine-o scornit jale multe ? 
„Nemţu cu-ale lui răgute.
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MANDRULIŢA 'NCINSA BINE 

Culesa de Chr, N. Ţapu de la Gheorghe Cioflic, din Comuna de jos, - Comitat 

Fagaraş— Transilvania. ! 3 i 

- Mândruliţă 'ncinsă bine, 
Cu curele de la mine, 
Cump&rate din cetate, 
De la neşte guri căscate. 

5 Cumpărate din Sibii, 
De la neşte guri pustii. 

LA POARTA LA ȚALIGRAD 

Culâsa de Chr. N. Ţapu de la Gheorghe Ciofiec, din Comuna | de jos—Comit. 

Fag.— Transilvania. 
| . | 

„La pârtă la Ţaligrad,  . — Nam scoso de fată mare 

Tiner ficior s'o'nsurat, - __ _Ci-am scos?o de vindare. 

Tineră fato luat 20 — Şi-alelei ficior de Sârb, 

Şi-o trăit două-trei dile | Spune'mi preţu cât îmi cel? 

5 Şi-o 'nceputo a mustra . -— Numai trei sute delei. 

„Şi el şi cu maică-sa. - — Spunemi capu banilor. 

Nevasta din grai grăia : „— Tri sute de bani mărunți, 

— Bărbate, nu mă mustra 25 la-o şi-o sute: 'n căruţi! 

Nici tu, nice maică-ta, — Şi-alelei, nevasta mea, 

Io Mâine e târg la Bala-mare. Da eă banii ţi "i-am dat, - 

Nici vorba n'o isprăvit Sa De'ntrebat nu te-am întrebat, 

i la târg o nimerit E Da tu, di'ce viţă eşti? 

“ Şi de'ntrebat lo ntrebat : 30 —. Eivs de vița banului 

— Şi-alelei ficior de Serb, Din ţara Hațegului. 

15 .De ce-ai scos nevastan târg? Şi-alelei d'albă “nevastă, 

— Oră al scoso de vindare Mai na bani pe câtţi-am dat, 

'"Omt ară de fată mare? i Du-te 'ndărăt la bărbat!
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CINE-O DIS CA-L BINE JUNE 
  

Culesă de Chr. N. Țapu de la Gheorghe Cioflec din Comuna de jos, Comit. 
„Fag. — Transilvania. o - a 

Cine-o dis că-i bine june, . „Mai ghine 
Ala minte ca şun câne. Afar din lume ; | - 
Că-i mat bine d'a'nsurat | „De cât june neînsurat : 
Că te culci de sară'n pat. Mai ghine 

5 De cât-june 10 Afar” din sat. 
Fără nume, - 

MAI BADIŢO TRANDAFIR 
(VARIANTA) 

  

Culesă de Chr. N. Țapu de la Gheorghe Cioflec din Comuna de jos Comit, Fag.— Transilvania. E 

Măi bădiţo, trandafir 5 Stă-i mândro şi mai feteşte, 
Lasă-mă să rup un hir, - „Că şi eii oii mai juni, - Trandafir din vrâsta ta. ” Pen” din catane-oiii. veni. 
Tu-l vei rupe el va creşte, 

REU'I DOAMNE 'DACA N'AI 
  

Culesa de Chr. N. “Țapu de la Gheorghe Ciofiic din Comuna de jos Comit. Fâg. Transilvania. | - - 

R&u'i, Dâmne, dacă n'at 
O vorbă cut să i-o dai; 
Oki da-o la un vecin 
Până mâine-i satu plin. 

—————
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“ŞTII TU, MANDRO CE'MI IJICEAI 
  

Culesă de Chr. N. Ţapu de la Gheorghe Cioflec, din Comuna de jos, Comit. 

Fag. — Transilvania. - 

Ştii tu, mândro, ce'mi diceai, 

Către mine şi plângeai 
Că să tune dracu'n tine, 

De te vei lăsa de mine. 

5 lacă mândro te-ai lăsat > 

Şi dracu mi te-o luat. S . | 3 e 

E | SCAROLLg 
"e 

   

  

Le 

Sr 
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ŞTII TU MANDRO. CE ŢI-AM SPUS 

    

Culesa de Chr. N. Țapu de la Ieronim Moldovan din Şinca-Veche — Transil- 

vania. 

Ştii tu mândro ce ţi-am spus 5 “Tu purtai şi penă verde, 

J.a cules de cucuruz, - Să fil dragă cui te vede; 

"Să porţi penă de colie . Tu purtat şi pnă negră 

Să'mi fi dragă numai mie. . .. Să îl dragă lumi întregă. 

—————— 

NIMIC 'N LUME NU SE'NȘALA 

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Ion Papa, din Ohaba— Transilvania. . 

Nimic 'n lume nu se'nşală. 5 lară colea către Joi, 

Ca ficioru când se'nsoră. . __ Duce-amaru înapoi. 

Prinde patru boi la rudă Duce-lar dară nu pote, 

Şi şaduce 'n casă trudă. Că” jurat până la morte.
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“EI LELIŢA CU COSIŢA 
  

“Culesa de Chr, N. Ţapu de la Gheorghe Ghircoiaş, din Vadu.— Transilvania, 

EX leliţă cu cosiţă, 
la mai dă-mi a ta guriță; . 
Că de feri de când mi-ai dat, 
Buzele. mi: s'o uscat 

5 Şi doru tăi m'o secat - 

“MARITA-MA MAICULIŢA 

Culesa de Chr. N.. Ta pu de la Simion Prunz, din Şărcaia— Transilvania. 

Mărită-mă&. mătculiță, 
Că mi-o. venit laptele'n ţiţă 
Şi copilu-i cât o mâţă. 

„— De ţi-ar veni şi corastră 
5 Dacă ţi-o fos mintea prâstă| 

DE-AL ŞTI MANDRO, CE ȚI-AŞ SPUNE 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Nicolae_Barbu, din Tălmaăcelu— Transilvania, 

De-ai şti, mândro, ce ți-aşspune 
Flori la urecht nat may pune ; 
Că florile i le-ar pus, 
Când ţi-ai dat pâlele ?n sus!
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CURVA, ȚOLINA CE EȘTI 

Culesă de Chr. N. Ţapu de la Vasile Hetrea, din Calboru— Transilvania. 

Curvă, ţolină ce eşti, 
P& la biserică treci | 
Şi nu'ţi faci a sfintă cruce; 
Curvă, la dracu te-ai duce! 

— p. 

VAI DE MINE CE SA FAC 
  

Culesa de Chr. N. "Țapu de la Iacob Stegăroiu, din Gridu— Transilvania. 

Vai de mine ce să fac | 

“Fac copil şi n'am bărbat! 

FOAIE VERDE DE PE COASTA 
  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Gheorghe Prună din Şarcaia— Transilvania. 

Fâle verde de pă costă, 5 Nu vede sări-l-ar ochil 

Cum e mintea fetii prostă, Că n'are cu ce trăi; 

„ Că vine unu şi-o cere, e Că e mora pe supt hugi 

la fute dice că mere. Şi făina” pi la slugi! 
„LU
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BINE-I DOAMNE CUI E BINE 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Gheorghe Cioflec, din Comuna de jos—Comitat- Fagaraş-— Transilvania. | ” ! 

Bine-i,' Dâmne, cui e bine, „___. “Numat tot cu dor trăYesc, Bine cui nu cătăneşte, Mândro doru de la tine Că cineză şi prândeşte, Slobodir-aşi puşca ?n mine, Cu a lui mândră'n sat trăieşte ;. 10 Să mă mire Dumnedei, 5 Dar eii dacă cătănesc, C'am fost cătană şi ei! Nici nu cin, nici nu prândese 

DOO o 

PE MĂLU DUNARII 

  

Culesă de Chr. N. Țapu de la Gheorghe Cioflec, din Comuna de jos - Comitat „Fagăraş— Transilvania, - 
” 

Pe malu Dunărir . 
Merg soldaţii voinici, 
Cu armele zărnăind 
Cu papucii tropotind. 

5 Tropotind cu papucii, 

Bl&stemându-şi părinţii 
De ce i-o făcut pe ei 
Sprinteni şi tineret. 
Dar părinţii nu's de vină 

10 Că şi ei destul suspină. 

  

„PE DEALU CU FLORILE 

Culesa de Chr. N, Ț apu de la Gheorghe Ciofer, din Comuna. de- Fâgărașului— Transilvania. P > nu . . 
Jos — Comitatul 

Pe delu cu florile, -5 Fetelor, Mi-am cherdut cimpoile, Că voii dice o dicătură, Şi mi le-o găst fetile, Şi voiă f... 'n crăpătură. — Daţi-ni-le, 
|
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„LASE-MA, MAICUȚO, 'N PACE 

Culesă de Chr. N. Țapu de la Ioronim Moldovanu, din Şinca-Veche-—Transilvania 

Lasă mă& mătcuţă 'n pace, 
„La urit silă nu'mi face, 
Că uritu nul d'o di. 
Şi urit pin'oii trăi, 

5_Şi uritu nu! d'o nâpte, 
Şi-i urit până la morte, 

+ 

HARNICAJI FATA SARACA 
  

Culesă de Chr. N. Țapu de la I6n Popa, din Ohaba-Şinca— Transilvania. 

Harnică-i fata săracă, - 5 Şi fata-l grea. 

Tâtă vara paşte-o vacă, Vine şi primă-vara, 

lar colea când în tomna, __- Fata fată, 

Vaca”! rea Si __ Vaca ba. 

FOAIE VERDE IEDERA 

Culesa de Chr. N. Țapu de la Gheorghe Ghircoiaş, din Vadu-— Transilvania. 

F6ie verde federă, 
Hai mândruţo "n felderă, 
Să “te sar să fil sărită, 
Să fii pă vară gonită.
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” VAI DE.MINE, CEL ACEIA- 

Culesa de Chr. N.- Ţapu de la Simion Prună, din Şinca—Transilvania. 

"Vai de mine, ce'i aceia. 
Că şo cherdt mândruţa cheia, 
Ş-o uitat lada "'nculată 
ŞiI-o vent la joc negătată. 

SPUNE'MI MAICA CEI MAI REA? 
  

Culesă de Chr. N. Țapu de la Gheorghe Cioflec, din Comuna-de-Jos — Tran- 
silvania. | . 

Spune'mi maică ce mai rea? | 
Ling6rea or! dragostea ? IE 
De lingâre păru'ţi creşte, 
Dragostile te topeşte. 

5 De lingâre păru-ţi pică, 
Dar dragostea te usucă. 

| CATE FETE SINT LA NOI 
| | 

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Nicolae Barbu, din Talmacelu— Transilvania . - 

Câte fete sînt la noi, | 
„ Tote's bune de' cimpoi; 
Numai una'i ma! bă&trână,- 
acela” căţea la stână.
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CAT E SOARELE DE SUS. 

Culesade Chr. N. Ţapu de la Vasile Hetrea, din Calboru— Transilvania. 

Cât e s6rele de sus, 
” Curve ca 'n Bucureşti nu's ; 
La spital la Colintina, | 
Sint curve din tâtă lumea, - 
Merg fetele cu duzina. 

MARITA-TE HORHOLINA 

Culesă de Chr. N. Ţapu de la Irimia Armenu, din Ibişăorf— Transilvania. 

Mărită-te: horholină, 
Nu şedea fată bătrână, 

_-Că şi dracu s'o 'nsurat . 

Şi tu nu te-a! măritat! 

ŞI TE POARTA MANDRO, POARTA 

  

959 

Culesa de Chr. N. Țapu de la Iacob Stegaroiu, din Gridu—Transilvania, - 

Şi te: portă mândro, p6rtă- 

Până trec junii la portă;; 

Şi te pârtă, mândro, bine, 

Că de-seră vin la tine, 

Să te tai 'drept între vine ! 

+
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"- SPUNE MANDRO ADEVERAT 

- Culesă de Chr. N. Țapu de la Gheorghe Cioflec, din Comuna-de-]Jos — Tran- 
silvania. - 

— Spune mândro adevărat, 
Ce ţi-e obrazu pătat ? 
— D'asară de sărutat. - 

HAI MANDRUŢO SA TE JOC 
  

Culesă de Chr. N. Țapu de la Nicolae Barbu, din Talmăcelu— Transilvania. 

Hai mândruţo să te joc... 
Să te joc, să fil jucată, 
La vară să fil fătată | 

DE N'AR FI OCHI ŞI SPRICENE 

_ Culesa de Chr. N. 'Țapu de la Simion Pruna, din Şăarcata— Transilvania. 

De n'ar fi ochi şi sprincene, 
N'ar mai. fi pecate rele; 
Dar ochi şi sprincene sînt, 
Pecatele's pe pămînt!
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MI-AM. GASIT O MANDRA NOUA . 

. Cuiâsa de Chr. N. Țapu de la Nicolae Barbu, din Talmăcelu— Transilvania, 
SN 

Mi-am găsit o mândră nouă, 
“Şi-am trimis'o 'n târg la ouă. 
Nu'ş ce face, zăboveşte, | 
Ori s'o pus de.le clocește? 

————— 

DE N'AR FI CURVE PE LUME 

Culesă de Chr. N. Ţapu de la I6n Popa, din Ohaba-Șinca—Transilvania. 

De n'ar fi curve pă lume, 
N'ar face grâu tăciune, 
Dar's curve şi fetele, 
N'ar face ovezele ; 

5 Curv'a fost mândruța mea, 
C'o făcut şi săcara. 

N 

MAICA, MAICULIŢȚA MEA 
  

Culesa de' Chr. N. TȚapu de la I6n Popa, din Ohaba-Şinca— Transilvania. 

Maică, măiculița mea, . | “Furam cloşca de pe out ; 

Când era! cu mine. grea, -.. Când eram de două luni, 

'Tâtă lumea te fubla; - __ Lăudam cail de buni; : 

Da de când tu m'ai făcut, - _ Când eram de-un an, de doi, 

5 T6tă lumea te-a urit, . 15 Luam cail d'înapoi, 

Cai făcut un pui de lup. Şi ?n Ţelegrad -am adus. 

„Si ?n frundă mai aruncat, Mersei călare, 

Ursu a venit, m'a luat, , Veni! pe jos, : 

Lapte din clută mi-a dat. - Şi tot n'am nici un folos! 

10 Când: eram de-o di, de două,
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AŞA BETRANA CUM EȘTI 
  

Culesa de Chr. N. Țapu.de la I6n Popa, din Ohaba-Șinca — Transilvania. 

Aşa b&trenă cum eşti, 
De scră să te găteşti, 
Să "ţi daii mielu să 7] beleşti. 
De li-Y zăngăli la codă, 
Discră te bag de gl6băl 

ASTA-VARA A FOST UN AN 
  

Culesă de Chr. N. Tapu de la I6n Popa, din Ohaba-Şinca— Transilvania. 

Astă-vară a fost un an, 
'M'a cerut un rîuren ; - 
Maica n'a vrut să mă dea, 
Par'că-o să mă lucre ea. 

"MA TRIMES MAICA D'ACASA . 
  

“ Culesa de Chr. N. Țapu de la I6n Popa, din Ohaba-Șinca— Transilvania. 

„M'a trimes maica d'acasă, 
Să joc fata cea frumâsă, 
A urită şedă acasă. 
Albă grije de găini, 
Să nu ou prin vecini.
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PE SU: POALE NOUE, NOUE 
  

Culcsă de Chr. N. Ţapu de la I6n Popa, din Ohaba-Şinca— Transilvania. 

Pe su' pâle nouă, nouă, - 
Nici nu ninge, nici nu plouă, 
Fără vara cade rouă. . 
Ade, leleo, să te joc, 
Că la vară îţi fac cojoc, 
Numai de-ar trăi mozoc. 

IN PORTIȚA MANDRII MELE 
  

Culsa de Chr, N. Țapu de la 15n Popa, din Ohaba-Şinca— Transilvania. 

In. portiţa mândrii mele, - “Sade 'n pârta raiului, 

„_Răsărit'ati două stele, - - Şi judecă florile, 

Da nu 's stele răsărite, , - Ca să nu dea mirâsele, 

Ci sînt fiori înflorite: La tâte .mucâsele! 

5 Una fl6rea sorelui, DE - 

-. SPUNE-MI MANDRO: | 
  

Culesa. de Chr. N. Țapu de la I6n Popa, din Ohaba-Şinca-— Transilvania. 

Spune-i, mândro, maică-ti, _5 Să stringă fermecături,, 

Să "pi cârpescă ifa “n pole, - Să mă farmece pe mine, 

Că ţi-e mintea sburătore, - ___Să te Yaii mândro pe tine! 

Şi sboră prin arături, :
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UNGURENE, UNGURENAŞ 

Culesa de Chr. N. Țapu de la I&n Popa, din Ohaba-Şinca—Transilvania. 

Ungurene, ungurenaş, 
Tâtă n6ptea mă frecaşi, 
Pentru-o felie de caş. 
Las' felia la pustia, ” 

5 Că mr-ai stricat ţurcălia | 

PE. DRUMU DE LA ABRUD 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Gheorghe Ciofiic, din Comana de jos, Comitat- . 
Fagăraş— Transilvania, . 

Pe drumu de la Abrud, - Pe la tâte te opreşti | 
Merge-un voinic c'un cal murg. Şi pe mine de gard mă leg. 
Murgu ?ncepe a necheza, | Eu scutura! frânele. 

„Voinicu din grai grăia: , | - i tu bei cu mândrele.: 
5 — Ce ţi-e murguleţul meii, 15 Eă scutur zabrelile, 

Ori ţi-e grei trupşorul.meă ? Tu-ţi petreci cu fetile. 
— D'alelei voinicul meă, _— Murgule murguţule, 
Nu mt-e grei trupşorul tăă, - "Ţie-ţi plac grăunţele. 
Dar mi-e greii năravul tăi. „"Ţie grăunţe curate, 

10 Pe la câte cârctumi treci, 20 Mie mândruţe spălate! . 
7 

FOAIE VERDE LAPTE DULCE 
  

- Culesa de Chr, N. Țapu de la Gheorghe Cioflic, din Comana de jos, Comitat- Fagăraş—Transilvania. . , 

„ F6le verde lapte dulce, 
' Mândra legănă şi plânge. 

— Legănă mândro, şi taci, 
Ce-ai făcut să nu mat fact. 

5 Ce-al făcut n'a! făcut bine: 
S'o iubit lumea cu tine. 

 



STRIGATURI 965 

ARDE-MI,. DOAMNE, DEALURILE 

— 

. Ze i ” 
Culesă de Chr. N. Ţapu de la T6der Duca, din comuna Chesleru:— Transilvania 

Arde-mi, Demne, dealurile, 
Să se-adune. dorurile ; 
Să s'adune dor cu. dor 
Şi not, badeo, amândoi | 

PE VALE, VALE, LA VALE 

Culesă de Chr. N. "Țapu de la Tâder Duca, din comuna Chesieru.— Transilvania. 

Pe vale, vale, la vale, . IPofiă purta şi nice prea. 

“Trece-un bădiţă călare. 20 Pe el în cămaşă d'albă, 

Şi când trece nu mă *ntrebă, _ “La grumaz năfrană negră. - 

Gândesccă nu % am fost dragă. " Pe din sus de gurişsră, 

Trece: badiu pe cal sur, Cunună de musticioră ; 

Blăstema-Paş nu mă 'ndur, : . Pe de.sus de ochişori, 

Că "i-a fost buzele muri, 25 Carăruşă ca la domni. 

Gura miere de faguri. Cărare de rogoz verde, - 

Frunqă d'eia de reverde, R&iă moră teme că l'olii cherde 

10 Om de om trage nădejde; „Că Pam ma! cherdut odată 

Numa! eii nu trag nădejde, “Si Pam găsit la o fată; 

Că nws cu badiu de-o lege. . 30 Star'ar ea nemăritată, 

El Ungur _Ca mărjaua neînşirată ! 

Şi eii *'s Rumână, Şi-am afiat'o şi-am găsit'o 

15 Dragostea nu nii deplină. În “cărţile dorului, 

“De-ar fi badiu de rumân, Unde's porţile deschise, 

l-aş purta doruţu n sîn; „135 Mândrele pe table scrise ! 

Da el nu'! de legea mea,
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BATE DOAMNE PE DULA 
  

Culesă de Chr. N. Țapu de la Toder Duca, din comuna Chesleru.— Transilvania. 

— Bate, D6mne, pe dula, 
Care 'nşală pe mândra; 
Care'o 'nşală şi n'o ia, 
Bate-l, Dâmne, cu ce-i vrea. 
Să malvă chita pe masă, : 
Nice săn&tate 'n 6să! 

SUE DUMNEDEU SA'L BATA 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la T6der Duca, din comuna Chesleru.— Transilvania. 

Sue Dumnedeă să'l bată, "5 Sue Dumnedei şi vede, 
Pe ăla cu curâua lată, : Pe ăla-cu cureua verde, Că m'o 'nvăţat sărutată Că m'o.'nvă&ţat a iubi 
Şi-acum m& lasă uitată. , Şi-acum -mă lasă a dori! 

„NICI UN URIT NUL URIT O - 
  

„Culesa de Chr. N. Țapu de la Toder Duca, din Com. Chesleru. —Transilvania. 

Nici un urit nu! urit, Poticăraşu mi-a spus, Ca uritu ăl de om. - Că lecuri de urit nu's. Te sclă n6âptea din somn Că lâcu uritului, 4 Şi te mână la potică, E ?n fundu pămîntului, 5 Şă-I aduci lscuri de frică.
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FA-ME, DOAMNE, CE MI FACE 
  

“Culesa de Chr. N. Ţapu de la- George Ciofiic, din Comana-de-jos—Comit. Fag.— 

Transilvania, - - a N 

Fă-mă&, Dâmne, ce mi face, . „ Vrâsta-i cade, : 

Fă-mă râta stelilor, lo mă plec să i-o ridic, 

Din calea Vădenilor, Să-i fac fală că-l voinic; 

Că am bădişor Văden, i 10 lo mă plec s'o iei de jos, 

5 Pn vrista de magheran. Să-i fac fală că-i frumos ! 

Vântu bate, . 

PESTE MUREŞ, PESTE TEU 

  

Cules de Chr. N. Țapu de ia Toder Duca, din Com. Chesleru.— Transilvania. 

7 5 Plângi, inimidră, şi taci, 

Dacă ţi-a plăcut să faci. 

Inimi6ră plângi şi 'ncetă, 

Dar mândruţa nick-odată| - 

Peste Mureş, peste Tei, 

Ard două lumini de sei. 

Diua plouă, noptea ninge, 

Inima mândruţii 'mi plânge. - 

R...U-ŢI MORŢII, MANDRO, MORȚII 

Gutesa de Chr. N. Ţapu de la T6der Duca, din Com. Chăsleru.— Transilvania. 

Cun fir de mătase. n6gră, 

| F...u-ţi morţii, mândro "morţii 

„Di-ar i nuri al voştri cu toți, Nu te pot bate de dragă, 

Să rămâi pe mâna mea,. Nu gândi, mândro, gândi, 

Să fac io cu tin ce-oi vrea. - , 10, Că ca gine nor mal & | 

i te- te, nu te poci nici pragu “nu l'oiu trece, 

Şi tera Dap le? “Şi ca tin' oii găsi dece | 

Că mi-s mâinile legate,
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DU-TE, MANDRO, DUCA-TE 

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Nicolae Barbu, din Talmacelu. — Transilvania, 

Du-te, mândro, ducă-te,  - i . “ Doru miei ajungă-te. | 
“Ajungă-te doru mieă, 
Unde-o fi drumu ma! grei ; 

5 Ajungă-te mila mea, 
Unde-o fi calea mai grea .. 

  

FRUNDA VERDE LEMN USCAT 

  

Culesa de Chr, N, Țapu de la Nicolae Barbu, din Talmacelu. — Transilvania, 
Frundă verde lemn uscat, Pe mine mo cerut doi, Is fată de măritaț ; Unu Nfercuri, ÎN Frundă verde mărăcine, Unu Joi... Pe min! nu mă cere nime. Maica nu vrea să mă dea, 5 Frundă verde de trifoi, I5 Par'co.să me culc, cu-ea. | 

— —— 

| „FRUNDA VERDE DOI BUJOR | - 

  

* 

Culesa de Chr. N, Țapu de la Nicolae Barbu, din Talmăcelu. — Transilvania, 

Frundă verde doi bujori, + 
Vai de maica cu ficiori, - Că plânge de multe ori, La inimă-i cu răcori!
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CATU-I SIBIU DE MARE 
  

Culesă de Chr. N. Țapu de la Nicolae Barbu, din Talmăcelu. — Transilvania. 

Câtu-i Sibiiu de mare, 5 Merg cătanele tot rând. 

Numa o cărăruşă are, „.. Si matcuţa le plângând, 

Pă&tricită cu parale, Surorile suschinând, 

PE dă lături cu năsip, | Din ochi negrii lăcrămând ! 

„7 

DRACU-A MAI VEDUT CA P'AICI 

Culesă de Chr. N. Ţapu de ia Simion Prună, din Şârcaia— Transilvania. 

Dracu-a mai vădut ca p'aici, 
- Fete mari cu ochii mici ? 
Da să le vedi pă la noi, 
Că's cu ochii ca la boi! 

VIA, SERACA MANDRA MEA 
  

Culesa de Chr. N. Tapu de la Nicolae Barbu, din Talmăcelu— Transilvania. 

Vaj, săracă mândra mea, Care o trage ca şi ei. 

- Mult îl jalnică şi rea ae Şi mi-o trage 'ntrăgănat 

Şi nu ştie niminea ;- | - Să te-aud de la Bănat, 

Numai ei şi Dumnedeă, Căci mândruţa m'o lăsat ! 

5 Şi mai ştie un om al mei,
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DE UNDE CATANA PLEACA 

Culsa de Chr. N, Ţapu de la Gheorghe Prună, din Şarcaia— Transilvania. 

De unde cătana plecă, 
Rămâne curtea săracă . 
Şi r&mân boi! 'njugaţi .. 
Şi părinţii supăraţi! 

BOALA, BOALA 
  

Culesa' de Chr. N, 'Țapu de la Gheorghe Barbu, din Şarcaia— Transilvania. 

Belă, bâlă N Şi nimica nu mă dsre, Şi Yar bâlă, o Ş Fără măE usc pă chickre | leşi de la inimă afară. Ca şi frunda stând la sore; De când bâlă te-am bolit, Ca Yerba pe rozore 5 La inimă mai topit! IO Când o bate vântu tare! 

DOAMNE, DIN DUȘMANII MEI 

  

Culesă de Chr. N. Țapu de la Gheorghe Barbu, din Şărcaia— Transilvania. 

D6mne, din duşmanii mei 
Facă-şi dracu car din ei 
Și din duşmăniţele 
Să'şi facă rotiţele ; 
Să mergă pe loitridre,- 
C'aceta'i muncă uş6ră ! 
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TRANDAFIR IN PATRU CRESTE 

Culesă de Chr. N. Ţapu de la Gheorghe Barbu, din Şărcaia— Transilvania. 

Trandafir în patru creste, 
Dulce-i gura la neveste ; 
Nici la fete nu'i amară, 
Cam sărutat mult aseră. 

  

SARUTA-ME BADEO, 'N DINŢI 

  

Culesa de Chr. N. Ţâpu de la Simion Prună, din Şarcaia— Transilvania 

Sărută-mă,&badeo, n dinţi 
Şi defbuze să n'atingi, 

„Căşbuzele-s cântărite 

Cu cântarii satului . 

3 Pe sama bărbatului ! 

  

MAI BADIŢO, MARE CAINE” 
  

Culesă de Chr. N. Papu de la Simion Prună, din Şarcaia— Transilvania. 

— Măi bădiţo, mare câine, Care şedea la ferestră 

Că nu.vii sera la mine. - II Era cu inima arsă. | 

— Ba tu, mândro, eşti căţea, . 10 Dragu'mi-l, mândro, de tine 

Că şi-aser'am venit la vol. - „Şi mi-e urit de cinte ţine, 

Şi şedeai, mândro, "ntre doi.. - „Că te ţine “n şapte frene 

Care şedea lângă tine a Şi nu poci veni la tine ! 

Era bun prieten cu mine;
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CAND ERAM DE NOUE DILE 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Gheorghe Barbu, din Şarcaia-— Transilvania. 

Când eram de nouă dile 
Eram doftor de cochile, 
Doftorem cochilele 
Să le crescă ţițele. 

5 Drage mi-s cochilele 
Ca vara cuprinele. 

CAND ERAM IN VREMEA MEA 

Culesa de Chr. N. Țapu de la Gheorghe Barbu, din Şareaia-— Transilvania, 

Când eram în vremea mea 
Şapte mândre 'mi trebuia ; 
Dar acum de-o vreme 'ncâce 
Nici la una n'am ce'i! face ! - 

VINE LELEA DE LA MOARA 

  

Culesa de Chr. N. Tapu de la Gheorghe Barbu, din Şărcaia— Transilvania, 

Vine lelea de la moră 
„Co găină nâgră ?'n polă, * 
„Ia sburăşte penele, - 

_ Badea urlă izmenile.
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FOAIE VERDE-A MERULUI . 

Culesa de Chr. N. Țapu de la Simion Prună, din Şărcaia— Transilvania 

Folie verde-a mă&rului, 
— Nu credea ficiorului, 

- „Că ficlorui mare câine, 
Vine adi şi vine mâine 
Până ţi-afiă hirea bine 
Şi-apoi ride ca şi-un. câine. 

DRAGOSTILE NEVESTEŞTI | 
/ 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Gheorghe Prună, din Şareaia. — “Transilvania. 

Dragostile nevesteşti 

"Că te bagă pe ferești - 
Şi te scot 
Pe un'te pot, _ 
Pe sw'straşină, 
Pin pod, i - i 

—_ 

>. CE ŢI-E MANDRO DE NU JOCI 
  

-Culesa de Chr. N. “Tapu de la Gheorghe Prună, din Şarcaia— Transilvania. 

— Ce ţi-e mândro de nu joci, 

Ori te mâncă pe la fi...? 

— Nu mă călca pe picior, 

Că ei şti de ce ţi-e dor!
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VAI SARACA MANDRA MEA 

Culesa de Chr. N. Țapu de la “Gheorghe Prună, din Şarcaia— Transilvania. 

“Vai săraca, mândra mea, £ 
Mult ar mânca de '-at da, 
Şi-ar dormi de o a-i lăsa! 

MERE POPA LA PADURE 
= 

  

Culssa de Chr. N. Ţapu de la Gheorghe Pruna, din Şărcaia— Transilvania, 

Mere popa la pădure,  “Ţiţele 
Co bardă şi c'o secure; „10 Rotiţele, 
Mere p'o cale la vale, _ Mai la vale 
Se 'ntâlni c'o fată ?'n cale, Cinigătâre, - 

5 — Bună diua, fată mare, . „ Plimbă popa, 
— Mulţămesc sfinţie! sale. „-. Pen more, 
Mânele a 15 Mal la vale părinţele, Cobilele, ! „Barba ta sfinţiei sele | - 

UITA-TE, LELE, DE LA FOC. 

  

Culesă de Chr, N, Ţapu de la Gheorghe Prună, din Şărcaia—Transilvania. 

Uită-te, lele, de la foc, - | 
De vedi fata cum ţi-o joc? * - 
De-i vedea că ţi-o joc bine, 
Dă-o, lele, “după mine ; “ 

5 De-i vedea că ţi-o joc r&ă, 
Şi mă trage la birăă 

Şi mă legă aşa de răi, 
Legă-mă la patu t&ă, 
Şi mă legă mat lungel, | 

"10 Să mă pot sui în pătcel, 
Să-ţi daă n6ptea în troscăţel |
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CATE STELE 'S PE BANAT 

  

Culesa de Chr. N. Tapu. de la Gheorghe Prună, diu Şărcaia— Transilvania. 

Câte stele 's pe Bănat, 
Atâtea gânduri mă bat, 
Şi mă bat gânduri nebune, 
Să mă duc cu puica n lume 

  

* 
"ROAIE VERDE MARACINE 

  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Gheorghe Prună, din Şărcaia— Transilvania. 

Fâie verde mărăcine, 

Gândeşte-te, maico, bine, 

Gândeşte-te şi la mine. 

— Cum să mă gândesc la tine, 

Un .tâlhar mare ca tine? 

  

FOAIE VERDE BURUIANA 

| Cul&să de Chr. N. Țapu de la Gheorghe Prună, din Şărcaia— Transilvania, 

Fâre verde buruieăă, .. Să. aduc I6curile. 

Am o mândră riurenă Să iai o ţir de unsore, 

Şi-am audit că-l boinavă „Să %-o torn la țiţişore, 

N'o ştii, Dâmne, cum aş face, 10. S'o mal scoţpe ea n plimbare ; 

Să mă duc să văd cum zace. Şi să % iai o ţir de l6c, 

Mi-aş ocoli delurile, 
%o mat scol pe ea din pat
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NEVESTIȚA CU BARBAT 
  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Gheorghe Prună, din Şărcaia— Transilvania, 

Nevestiţă cu bărbat, „EL îmi dă cu bâta 'n spate, Fă-mi şi mie loc 'n pat, . -Foie. verde de vin ars, Loc ?n pat lângă bărbat, - Şi să vedice fugă am tras, Când erea s'o pui ?n pat, 10 - Desculţ şi desbrăcat, 5 Iaca hoţu de bărbat. Cum m'am dat ei jos din pat! Ei 7] întreb de sănătate, 
. 

MANDRA MEA, HARNICA MARE 
————— 

Culesa de Chr. N, Tapu de la Nicolae Barbu, din Talmaăcelu, Sibiu—Transilvania. 

Mândra mea, harnică mare, 
Pârtă răsboiă ?n schinare, 
Br&nele pe c... la vale 
Şi sulu printre chici6re. 

SN 
UIU, LU 

„ Culesa de Chr. N, Țapu de la Tache Georgescu, tipograf—Bucuresci. 

Uiu, iu, 
C'acuma vii, 
De la vin, 
De la rachiă ; 

5 Mâine seră, | 
ME duc iară! !
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„7 + PE MUREŞ, PE TARNOVIŢA | 

Gulesa de Chr. N. Țapu de la Irimia Armenu, din Mediaş —Transilvania. 

Pe Mureş, pe Târnoviţă, : 15 Şi mi-l culcă''n pat cu tine, 
Mi se plimbă-o cochiliță, „. — Du-ţi, badeo, doru cu tine, 

-  Cochiliţă de jendariii, . „o  Nu'l lăsa în sin la mine. | 
__ Cu ochi negrii supt umbrariti „Şi, hal, mândro, de mă petreci, 

-5 Cu mâint'albe?'n burdunariă:  . : . D'aicea şi pân” la Beciii. 
_— Diua bună, mândro, bună, "20 De-ţk-o' părea scurtă calea, 
Că nil-o dat Nemţu arvună,; -Să m& petreci' până n. Italia, 
Arvună pă nouă ai, CN : Din Italia ma! departe, | 

__ Grijea: mea să n'o mai at... - + Trimete-mio ţir' de carte. 
10 liua bună, mândra mea, „_." Sala nu nl-o pecelui, - 

lo m&-duc,. tu-i rămânea. - 25 Ca să pocii şi fo ceti.! 
_“lo:mă duc, mândro, ca mâine, “ Mândro, mândrulena mea, 

Doru miei la tin' rămâne. -- Scrie-ni-o adevărat, 
„Grijăşte-ni-l,. mândro, ghine : „_lubeşti-mă, ori te las LL 

N 

PLANGEAE; MAICA, CU DOR | 
  

; Culesă de Chr. N. Țapu. de la Irimia Armenu, din Mediaş. — Transilvania, 

Plânge- mă, maică, cu dor, | „..- Cartea ?n.- mână mk- -o picat, - 

Că şi fo (i am fost ficior; “+ ro De la Nemţu bl&ăstămat, 

„Că ţi-am luat bou de corn. Pe drumu de la Bănat, 

“Şi ţi Pam pus la ogor. Cu puşca de la 'mpărat. 

5 'Ţ-am arat,. Mo făcut maica voinic, - 

Şi țam grăpat, Nemţulul de bun câştig 

Grâii roşu ţ-am semănat. 5 Şi m'o făcut maica. frumos, 

„Şi când am fost la: secerat, „Nemţului de bun folos!
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"AȘA DICE POP.A:NOSP. - 

Culesa de Chr; N, Țapu de la Irimia Armânu, din Mediaş.—Transilvania. | 

. Aşa dice pop'a nost, 
Să nu merg la fete ?n- post. 

" Priotesa dice aşa: 
— Mergi, Voinice: când vrea 

5 ŞI la min? cât Y putea: 

- CHIUIRE-AȘ ŞI-AȘ STRIGA 
' .- 

" Cultsa de „Chr. N Tapu de la Irimia Armenu, din 1 Mediaş “— Transilvania. 

Chiuire. -aş şi-aş striga, 
Să m'audă,: mândruţa, 
Să dea badin guriţa, 
Guriţa şi buzile, - 

5 Ochii. şi * Sprîncenile | . 

_NUTE UITA MANDRO NU . 

- Culesa deChr. N. Țapi de la Irimia Armenu, din Mediaş. Transilvania. 

Nu te uita, mândro, nu, 
„La badiu ca păunu, . 
“C'ăla "ţi pune: legănu 

- Ri să duce la dracu ; 
5 Pune pena'n pălărie | Si „ȘI se duce "n cătănie ! aia
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CATU-I ŢARA ŞI ARDEALUL 

o Culesa de: Chi. N: Țapu de la- George Gircoiaş, din Vadu:-—Transilvania. 

+ Câtu-i ţara şi Ardealul, 
- Nu-Y bădiţ ca Tohanânul, 
„Că să ?ncalță pă răgulă 

Şi s&rută drept în gură ; - 
5 Şi să ?ncalță cinăşel 

Şi sărută frumuşel. 

IN MARGINEA RIULUI | 
  

„Culesa de Chr. N. Țapu de-la M. Vogel, din Bucuresci. 

In marginea rîului, — Stai, drăguţo, nu eşi, 

La piciorul podului, - Lc 'Camândot om pescui: 

Fata popii se desbracă, Ra Tu verlanul şi cu raci, 

“Intră ?n gârlă şi se scaldă. -. 10. Eă. scoichiţa din băltaci. 

„5 Dar un tinăr o zăreşte. Să-i înjugăm ca pă bol, 

Şi ?notând la ea porneşte. -. .. : Să ne sc6ță pamendol. 

CATE FLORI IN LUMEA LARGA | 

Culese. de Chr. N. Tapu de la Dumitru Oiseri, din com. Saschiz Transilvania. 

Faţa ei ca spuzele 
__+ Şi ochii ca murele. 

Trupul ei făcut din flori, 

“ro Guriţa de serbători. 
Nu e mare, tare ?n stat, 

“Da % dulce la .sărutat! 

Câte flori în lumea largă 
Nu” fibre să'mi fie dragă - 

Ca a mea dulce. Iubită, 

Nu e fidre 'nflorită ; 
'5 Floricica mea frumâsă 

” Şi la vorbe” drăgăstosă ;
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BADEA DICE, HAIDA AŞA 
  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Dumitru Oisem, din com. Saschiz— Transilvania. 

"Badea dice, haida aşa, 
Săruta-ţi-aş guriţa, 
Sera şi dimineţa- 
Peste di tot-d'a-una. . 

5 S'a vestit lumea de not, 
Că ne iubim amândoi. _ 

„-. Lasă lumea să vorbâscă, 
Numa! pulca să 'mi trăiască, 
Să vrea ca să mă iubiască. 

10 Să vie când o chem ei, 
Şi mE jur pe Dumnedeii,. 
Te-oii tubi sufletul meiă. 
Ochii tăi m& bagă ?n bslă, 

Sprincenile m& omâră; . 
15 Un ochi şi-o sprincenă a ta, 
 Ml-a secat inimidra. » 

Ochii t&f negrii, codaţi, 
„ME arde pân” la ficați. 
Geba a! sprincene multe, 

20 Şi le ţii posomorite. 
De-al avea mai puţintele, 
M'aş uita cu drag la ele. 
Haida, mândră, că nu's lup,: 
Sai vr'un câine să te rup, 

„25 Ci”s voinic să te sărut! 

„HAI MANDRUȚO -N DEAL LA CRUCE 

Culesa de Chr. N. Țapu de la Gheorghe Prună, din Şărcaia—Transilvania. 

Hai mândruţo'n del la cruce, 
De vedi Nemţu cum mă duce, 
Cu beţigaş de alun. . 
Ca să pot ţinea la drum ; 

5 Cu puşca plină de sânge. 
Taci tu, mândro, nu mai plânge: . 

Că şi mie'mi pte ajunge. 
“Că din cidreci şi opinci 
Mi-o dat nădragt şi ţipici ; 

10 Din pălărie cu. flori 
M”o pus căprar la ficiori!
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DORULE DORI-TE-AR FOCUL 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Gheorghe Prună, din Şarcaia— Transilvania. 

Dorule, dori-te ar focul, 
Mai îngălbenit ca socul. 
Dorule dori-te-ar para, 
Mal îngălbenit ca cra! 

VAI DE MIN: CHICIORU MEU 

Culesa de Chr, N. Ţapu de la Gheorghe Prună, din Şarcaia— Transilvania, 

Vai de min”, chicioru mei, 5 Răi mă dore; 
Da cum.mă dâre de răi. . - Când îl di de sărbătâre 

Când îi di - Nice capu nu mă dore. 

De lucrătâre 

 D'AȘ MAI TRAI NUMUN AN 

Culesa de Ghr. N. Ţapu de'la Gheorghe Prună, din Şarcaia —Transilvania. 

D'aş mai trăi numun an, . . 5 Şi din chelea trupului 

Să pui mâna pun duşman, Să fac hăţuri murgului, 

Să-i-ai plelea după cap, - Din pielea de pe chiciore 

Să fac hăşcăci de tabac. „Să fac mândrii 'ncingătore! 

7
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ME. DUCEAM LUNEA LA TERG 

Culăsă de Chr. N. Țapu de la Gheorghe Pruna, din Şarcaia— Transilvania. 

Mă duceam Lunea la târg 
Să v&d boii cum s&' vind, 
Vacile cum să petrec . 

_Mândrele cum s€ Yubesc. 

FETELE DE PELA NOI. 
  

Culesa de Chr. N, Ţapu de la Gheorghe Prună, din Șărcâia—Transilvânia, 

Fetele de pe la not . 
„Face-le-ar Dumnedei oi 
Şi pă min'un păcurar 
Că ştii sama la şustar ; 

5 La Şustar şi la găletă 
Să le mulg-pe- di odată! 

ASTA. VARA-AM FOST LA PORCI 
= 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la “Gheorghe Prună, din Şarcaia—Transilvania. 

„,Astă vară-am fost la porci 
Şi mi-am rupt cidrecit toți. 
La vară mă put la of i 
Şimi fac alţi! ma! not,
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- CATE FETE SINT LA NOI- | 

" Cultsa de Che. N. Ţapu de la Gheorghe Prună, din: Şarcaiă-— Transilvania. 

Cate fete sint la noi, aia i - 5 Unu! n braţe, 

Tâte are câte do; . -Unw'n' maţe, 

_Dară şi mândruţa mea Sia „Unu de pole s'acaţă. 

Are trei alăturea : a | A 

- 

 MANDRULIŢO CU BARBAT. .. 

  

„Culesa de Chr, N. Țapu de la Gheorghe, Pruna! din Şarcaia-— Transilvania, 

Mândruliţo cu bărbat | 
_ De ţi-ar fi bărbatu urit 

Aruncă” ştrengu de gât. 
„Şil şcote Vinerean terg. > 

= 

5 Şiznu'i cere Țpreţu mare - 
Cai. dai dracului pe calc. 

„Şi de ţi-o da un zlot, . 
" Să?7l dai cu ştrengu cu tot. 

DUSE AȘ: CAT AŞI VEDEA . 
v 
  

“Culesa de Chr. N. Țapu de ia Gheorghe Prună, din Şarcaia— Transilvania, “ 

Duce-m'aş cât aş vedea, 

Să'mi 'daii de mândruţa- mea, 

Să "'mi-astâmpăr inima. 

Şi delu Vaş surupa, 

5 sa mi daii de. mândruţa mea.
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A 

"MANDRA MEA DE: MANDRA MARE | 
  

Culesa de Chr. N. Papu de la Gheorghe Prună, din Şarcuia— Transilvania. i 

Mândra mea de mândră mare i 
Nici oghiele 'n cisme n'are ; 
Şi se'ncalță cu îrtie . 
Ca să'm! fie dragă mie. 

  

„PENTRU MANDRA CAREMI PLACE 

  

i Culesa de Chr. N. Ţapu de la Gheorghe Prună; din Şarcaia— Transilvania, 

- Pentru mânara'care'mi place | 
“ Trei dile pe drum aş face; . : 

„Pentru care mt-e urîtă a | „_ Fac un ceas şi'mi pare mult | 

+ 

„MANDRA MEA SO LAUDAT 

  

Culesa de Chr. N. 'Țapu de la Gheorghe Pr, nă, din Şarcaia— Transilvania. - 

“ Mândra mea s'o lăudat - -5 Două cu. plugu le-o pus. „Cu şapte ii de bumbac. IN Sa --. Are una de bumbac, . Dou€ nw's,. - | Sa Ruptă'n c... şi după cap! Dou&-s pă fus, A ae Sai -
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fr 

- 1 

| FOAIE VERDE MATOSTAT 

Culesa de Chr.“ N. Țapu de la Nae Georgescu, tipograf—Bucuresci. 

FGie verde matostat, * Am să dai raita prin argele, 
- Bir nu daii, gardă nu fac, Să'mi Yubesc la nevestele ; 

Și Yubesc pe cin' mi-e drag. -. Tot neveste tinerele, 
- „Şi Yar verde trei lalele, Ţi-e drag să te uiţi la ele! 
5 De focu nevestii mele, 

"TACA MIAU 
  

7 

Culssa de Chr. N. Țapu de la Nae Georgescu, tipograf-—Bucuresci. 

-  Jaca miati, 
Iaca platii, | 
laca ţugul, ţugulan. _: - 

e Vai, maică, maţul meă! 

i „O, Negrilă, mâncate-ar lupil ! 

“DAM, DAM, DAM 
7 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Nae Georgescu, tipograf—Bucuresci. 

— Dăm, dăm, dăm, | pi ARI 

Şi mie dăm, , 

Dam şi mie o fărimiţă,' 

“De colea de'sub rochiţă ! 

5 — Ba ţi-oi da, ţi-oi da, ți-oi da, 

Pen” ți-oii umple şi căciula |
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: 

FRUNDA: VERDE RUPTA N VIE . 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la I6n Calbureanu; din com. Calbor— Transilvania. 
Lă 

- Frundă verde ruptă ?'n vie, -. - D'acasă când am plecat, 
Să scap de la cătănie, „Am lăsat boii 'njugaț, 
Să dati raniţa ?n primire 15 Şi căluşeii 'nhămaţi, : 
Şi puşca la magasie, “Şi părinţii supăraţi. - 

5 Să scot mândrile din fire, Fote: verde trei alice, 
Să mă 'nsor să "mi iaii soţie, . Taica'mi dice, maica 'mi dice : Să 'mi iati fată de regie, Stă! băiete, nu te duce, | 
Să pârte ?n cap pălărie, . "20 Că te scald ?'n lapte dulce. 
Să munciască să nu ştie, De mai scălda şi ?n zahar, 

IO Ca a mea să nu mai fie, | Mie tot 'mi este amar, 
Să 'mi poruncescă ea mie. De m'ai scălda şi 'n dulceță, - Fie verde matostat, Mie totu 'mi-este greţă | 

FRUNDULIȚA TREI LASCAI. |. 

  

Culesa de Chr, N. “Țapu de la Nicolae Mitarcă, din Tohanu-Vechii—Transilvania. 

- Frunduliţă tre! lăscăy, 
D'aveţi. grijă la bătăr ; 
Frunduliţă grâti mărunt, 
Daţi cu dreptul la păminț, 

5 La pămint să bubutască, “15 Mi-o făcut chelea băşici, Mândra ?n pat să hodinYască, Când am fost de-am sărutat, Mânâra ?n pat lângă bărbat, N'am.-putut de .scărchinat, Că n'o hi nict un păcat, - Ukte oțu de bărbat,  .- Frunduliță matostat, C'o scândură de la pat. 10 Totă sera am tremurat, 20 Şi mă tae peste capl 

Pintrun ţir de sărutat ; 
Când era la sărutat, 
Dumnedeti m'o 'ndreptat, 
Intr'o grâpă cu urdici; 

N
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LELEA CU FODORII MARI. 
  

_Culesa de Ch, N. Țapu de la I6n Cârstea, din Bărculu— Transilvania, 

Lelea cuțfodorit mari, 
Ţine calea la jândari ; 
“Lelea cu'fodorii mici, 
Ține calea la voinici. 

= 

BATA-TE CRUCEA DE NAŞ 

  

Culssa de Chr- N. 'Țapu dela Nicolae Mitarcă, din Tohanu-Vechii— Transilvania. 

— Bată-te crucea de naș, Era luna 'ntunecâsă, 

Cu cine mă cununaşi, . 10 -Mi-o.părut tânta frumâsă. 

„Cu: tânta de la oraş. _.. Unde-o văd '-stâlpu porţii, 

— Bată-te crucea,: mă! fine, - Par'că văd pe muma morţii; 

3 Ori no fost ochii la tine, | Unde:o văd ?n uşa şurii, 

Să te uițila tonta bine? : Par că văd muma pădurii. 

— Ba, naşule, să mă lerţi, 15 la, -naşule, te gândeşte, 

“Cam fost asară cam beţi, la stcurea şi-o plesneşte ! 

PLANGE MANDRA DUPE ȘURA 

  

Culesă de Chr. N. Țapu de la Nicola Mitarcă, din Tohanu-Vechiii— Transilvania, “ 

Plânge mândra după şură; 

Că Y-a dat burta de gură; 

Las” să plângă f...u-i noru, 

Dacă I-a plăcut fictoru.
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VARA PRIMAVERILE |. 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la I6n Moise, din Ocna Sibiilor.— Transilvania. 

Vara primăverile, 
Când fată miorile, 
Plugaru cu plugurile, 

» "Nevestele bat cârşmele, - 
5 Plugarii vin cu plugu în sat, 

Nevestele bat cârşmele, - 
Plugari! vin cu plugu ?n sat, 

20 Şi'mi adu un cop_ şi-o fele, 
- - Casa” dată la femete. 

Ba'mi adu o vadră "'ntregă, 
C'aşa” dată la bolnavă. . 

„Şi fă-mi ce-va demâncare, 
25 Sui de grabă ?n fuga mare, 

Sul de grabă iute în pod, 
Nevestile zac în pat: 
Bărbaţii din grată grăia,- 

IO Nu ştiii boii despride-oit ? 

« Prinde pulca cea moţată, 
Neouată nici-odată. 
Te scobâră iute jios: 

Or la popa duce-moiă, | „30 Şi mi-o clupele frumos, E nevasta cam şirâtă, Şi mi-o presară cu sare. - Scâte capu pe ferestă, Şi mi-o trage intr'o frigare. __ ŞI răspunde la barbatu : E Şi nu mi-o frige pre tare 15 — Las la dracu popa tău Şi mi-o pune în tierel Şi fa plosca şi-un cancei, 35 Şi mi-o ad'o la pătcel.: Și te du pe ces părăă, 
La făgădău din drum, 
C'acolo”i vinu ăl bun. 

Bine de ea nu rămâne, 
Tu să ştii că nu mi-e bine, 
Să-mi mai frig două şi mâine. 

CAND ERAM IN VREMEA MEA N 

Culesa de Chr. N. Țapu de la 16n Moise, din Ocna Sibiilor.— Transilvania. 

„ Când eram în vremea mea, 
Şapte mândre 'mi! trebuia ; 
Dar acuma 'mi pare bine, 
Că mai stă una cu.mine!
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"AOLICA PUI BOBOC 

Culsea de Chr. N. Ţapu de la Savu Cojocariu, din Ocna Sibiilor— Transilvania. 

Aolică, puii boboc, 
Dă'mi ţiţele să mă joc. 
Să mă joc cu ţiţele, 
Ca cu lubeniţele ! 

IN ASEARA AM INSERAT LA TINE 
  

Culesa de Chr. N. “Țapu de la I6n Moise, din Ocna Sibiilor. — Transilvania. 

- As6ră-am înserat la tine, 5 Şi pe tine te-a 'ntrebat: 

Ce-am păţit, ştiii, vai de mine, - * — “Tu nevastă cu bărbat, 

Că bărbatu când ţi-a venit,  . - Ce primeşti flăcăi din sat? 

„Pe mine de păr m'a prins. 

DIGE POPA CA NU FURA 

  

Culesa de Chr. N Papu de'la Savu Cojocariu, din Ocna Sibiilor— Transilvania. 

> Dice popa că nu fură, 

"Si Pam găst la not în şură; 

lice popa că nu ia ” 

Şi Pam găs't la nevastă 'mea, 

+ 5 'Tremură popa să moră, 

„__” Cu-prescura ?n subsioră !
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/ BADIU CARE'MI PLACE MIE . 

Culcsa de Chr, N. 'Țapu de la Savu Cojocariu, din Ocna Sibiilor.— Transilvania. 

Badiu care'mi place mie, “ 
N'are casă nici moşie, 
Făr' barşon pe pălărie. 

DN a ap o 

BADIU MEU S'O MANIAT 

  

Culesă -de Chr, N. Țapu de la I6n Moise, din Ocna Sibiilor; — Transilvania, 
“Badiu miei s'o mâniat, 
Că ce-o cerut nu i-om dat. 
Că mi-o cerut brăcia 

| Să-şi măsure moşia. i 
Ai „5 'Siel mare făr' un loc, 

| Şi-ala e pus zalog. . 

  

NEVASTUŢA CU BARBAT 
> 

  

Culesă de Chr. N. Țapu de la Savu. Cojocariu, din: Ocna Sibiilor— Transilvania. 
Nevastuţă cu bărbat, -__ P'ingă ferstră o trecut, _ Lasă-mă desară ?n pat, 15 Umbra 'n casă s'6 vădut, „Să văd bine e 'nsurat ? Moşorogu de la.foc: De-a fi bine să mă msor, -. — Nevastă, dragă nevastă, 5 lar de nu să sta ficior.. | O vint dracu la: ferestră, Nevasta din grali grăia : „Că s'a vădt umbra 'n casă: — Vino, badeo, mai de vreme „20 — Măt bărbate, nu fii prost, Că năucu tare lemne. A „Că va fi cânele nost, Și vino mat pe 'nserat, a Ori îi mâţa la vecina, . IO Că năucu s'a culcat. | Ne-o fi oblicit slănina. Să nu treci p'ingă ferestră,: „ME duc so ponosluesc, — „Să se vadă umbră ?n casă, 25 Cu badiu să mă "ntâlnesc | Dar bădiţa când o. vrut, 

=
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HAI MANDRUŢO SA NE IUBIM 

Culesa de Chr.:N. Țapu de la Pavel Bucur Păcuraru, din com, Galaţu.—Tran- 
silvania, | 

Hai, mândro, să ne iubim, - 
Numai amândoi să ştim, . - 
-De copii să ne păzim! 

7 A .. 

“MARIȚO POALE SPALATE 

Culesă de Chr. N. Țapu de la Pavel Bucur Păcuraru, din com. Galaţu.—Tran- 

silvania. | a , - 

Mariţo, p6le spălate, 
Mulţi bărbaţi bagi în păcate | 

SUS CALȚUNE. 

Cutesă de Chr. N. Tapu de la Pavel Bucur Pacuraru, din Com, Galaţu.— Tran- 

silvania. | . . 

Sus, călțune, . - 

- Potejune, 
"Că dacă ti vel 'nsura 

Suw'pătul te-oiii arunca !
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CATE PASARELE 'N CODRU | 
  

„_„ Culsa de Chr. N. Țapu de la Pavel Bucur Pacuraru din com. Galaţu— Tran- Silvania. - - - 

Câte păstrele 'n codru. 15— Da cum să nu mă legăn,... Tote cântă mai la modru; | Că staii voinici trei colea - Numai ei păsărea mică - Trei voinici ardeleneşti Nici nu cânt, nici nu m'alin, „Cu securi moldoveneşti ; “5 Că mi-i cuibu lângă drum. " Şi că şi s& socotea Câţi voinici călătoresc 20 Că pă mine să mă taie, Toţi-pul buni sburătoresc. Să me facă trei furtare,. Dac'am vă&dut că-x treb! aşa. - „..Să mă pute pe tref care Eu tare m'ain supărat | „Să mă ducă sus la ţară, — 10 Şi cuibu că mi lam luat | Sus la ţara românescă Şi la munte Pam cărat „ 25 Să mă taie bucățele Şi întrun brad Pam alinat „Să facă temnițe grele" „Și bradu sa legănat ; „Să şadă .voinicii în ele ! — Ce te legeni bradule? - a i 

_LELEA CU OCHII VERDI 

„„ Culesa de Chr. N. Țapu de la Pavel Bucur Pacuraru, din com.! Galaţu="Tran- - Silvania. . -. i i E 

“Lelea cu ochii verdi 
S'o săruţi, să n'o ma! vedi ; 
Lelea cu ochii negrişori 
S'o săruți să te omori; 

„ Cea cu ochii 'de năuţi Sa | - Tot în gură s'o săruți !
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I 

SARUTATU. DE. CU SEARA 

1 Culesa de Chr. N. Țapu de la Pavel Bacur Pâcuraru, din com. Galaţu—Tran- 
silvania. n ” 

_Sărutatu de cu seră: 
Te duce întra-altă ţară ; 
Sărutatu de cu di 
Te duce în ţări pustii. 

SARUTA-ME, BADEO, 'N DINŢI 

Culesa de Chr. N. Tapu de la Pavel Bucur Pacuraru, din com. Galaţu—Tran- 
silvania. 

SN 
Sărută-mă, Al4eo, n dinți, 
De buze să nu te-atingi ; 
Sărută-mă&, badeo, 'n gură 
Că de nu îţi daii foc la şură. - 

pi 

DE-AICI PEN'LA BANAT 

Culesă de Chr. N. Țapu de la Pavel Bucur Pacuraru, din com. Galaţu—Tran- 

silvania. 

"la Bănat | 5 lacă, câdre, cat „minţit 

Deiee pen lăudat | __Că nici tâmna n'o venit 

Că ei frunda 'şi vor ţinea Şi funda ți o "1 gălbinit | 

Da, Yerna ca şi vara. : | 

Î 
/ 

63
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DE-AR VENI PRIMAVARA 
  

- Culesa de Chr. N. Țapu de la Pavel Bucur Păcuraru, din com. Galaţu—Tran- 
silvania. . - 

" De-ar veni primăvara, Să mă uit din del în vale 
Să scâță Sasu stava, | La murgu cu câma mare 
Să me uit din a6l pe luncă __ TO Cala'mi trage la parale. 
La murgu cu câma lungă, C6ma-i bate: braţele 

5 Gala'mi pune suta pungă; . Coda-i trage pulbere 
Ori suta ori temnița .- De'mi înfundă urmele. 
Din două va fi una. . 

FOAIE VERDE CORCODUŞA | 
  

Cuiesa de Chr. N. Țapu de la Nicolae Mitarca, din Tohant-- Transilvania. 

Fâie verde corcoduşă, .- 
Mi-am făcut o cărăruşă 
Pen'la mândra mea la uşă. 
Şi duşmanii mi-a îngrădito A 

5 Nici cu part nici cu nuiele . . 10 

- Numa cu cuvinte rele. 
Dare-ar Dumnedeii un vânt, 
Să dea gardu la pămînt, 
Să r&ămâie numai parii 
Să mi-i simță pe duşmani. 

D'ASTA VARA O FOST UN AN 

  

Culesă de Chr. N, Țapu de la Nicolae Mitarca, din Tohani — Transilvania. 

: 
D'astă vară o fost un an, 
M'o cerut un căpitan; 
Dar la vară de m'o cere, 
Sugu-i gura, de noii mere | 
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CATU-I SIBIU DE MARE 

Culesa de Chr. N. Țapu de la Nicolae Mitarca, din Tohani — Transilvania. 

Câtu-i Sibiu de mare - 
Nici o dragoste ?n el nu are. 
Dar Tohanu-i mititel, 
“Totă dragostea en el. 

“ 
- 

= i 

POŢI TU DICE, MANDRO, DEU. 
  

Gulesa de Chr. N. 'Țapu.de la Nicolae Mitarca, din Tohani — Transilvania. 

Poţi tu dice, mândro, dă 5 Şi guriţă ca'la tine 

Că nu te-am iubit şi ei? . „2 Noii găsi la oil şi cine; 

— Ba.e, badeo, nu pot dice Şi guriţă ca a ta | 

Că ţi-o fost guriţa dulce. . Ştii că n'oiii mal căpăta. 

FRUNDA VERDE TIRIPLIC 
  

Culesă de Chr. N. Țapu de la Nicolae Mitarca, din Tohani — Transilvania. 

Nu le pociii face pe voie. 

Să mă lase să mai cresc, 
Că focu li-l potolesc, 
La tinără şi bătrână 

10 Pusă jos la rogojină | 

Frundă verde tiriplic, 

Toâte nevestile 'mi dic 

“Să mă prindă ibomnic.: 

Et le-am spus că sînt prea MIC, | 

Sint prea mic şi de nevoie
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HAI, MANDRUŢO, 'N SATU MEU 

Culesa de Chr. N. Ţapu de l4 Nicolae Mitarcă, din Tohanu Vechii: — Transilvania 

Hai, mândruţo, "n satu mei, 
Că nui popă nici birăii ; 
Hai, mândruţo, la Galaţi, 
Să trăim necununaţi Na 
Şi copiii nebotezaţi. 

PASERUICA CU CUNUNA 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Ion Raţu, din Com. Apoldu-Mie.— Transilvania 

Păsăruică cu cunună, 
Nu cânta sara la lună 
Că inima mea nu” bună ; 
Că-i legată cu curele, 
Stricată de vorbe „rele. 

„LA CRATINȚA RARA, RARA 

  

Culesa de Chr. N. "Țapu de la ton Raţu, din Com. Apoldu. Mic.—Tiansilvania. 

"La crătinţă rară, rară 
Nam mat fost d'alaltă-sară PR - | La crătință venătă Mea N'am mai fost de Sâmbătă ; 

5 La crătință ruptă înc... - | 
N'am ma! fost de la Crăciun.



STRIGATURI | 997 

FRUNDA VERDE DE NAUT 

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Nicolae Mitarca, din Tohanu-Vechiii— Transilvania. 

Frundă verde de năut, Mi-l pu! sera căpătâiu, 
Două mândre mi-am avut: - - Tâtă n6ptea să "| mângâiii. 
Două mândre mititele, „ro Să | mângâii şi să 7] sărut, 
Mititele, o __* Pen? oiă muri nu "] matuit, 
Frumuşele, | Doru de la'a doua, 

Mult dormir'aş adi la ele. Ala 'mi rupe inima | 

Dorul de la cea dântâiii, 

“SUS LA VERF, LA VERTITURA 

Culgsa de Chr. N. Țapu 'de la Nicolae Radu, din Popieca-- Transilvania 

Sus la vârf, la vârtitură, — Eă, mamă, cum să nu plâng, 

E-o mare tăvălitură. 10 Că 'eă fată nu mal sint, 

Dar cine s'a tăvălit ? „Nice ?n rând cu fetile, 

O fată şi cun voinic. "Nice cu nevestile, 

Voinicu se scolă ridând, Fără ?n rând cu curvile. 

Fata rămâne plângând. , - Fetile mere la joc, 

Se duce la matcă-sa : " 15 Eu să 'mi pur scalda pe foc! 

— Taci, draga matchii, nu "mă Sa | 

[plânge 

CINE-A FACUT Ci CATANIA 

Cul6sa de Chr. N. Țapu de la Vasile Hetrea, din Calbăru— Tiansilvana: 

Cine-a “făcut cătănia, ! 5 Ca cătana. la Bănat; 

Mânce-i casa sărăcia ; - > sa umble din țară ?n ţară, 

Pe dânsul mânce-l orbia, Cu pânea su! suţiră ! 

Să umble. din sat?n sat,
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DRAGE MI-'S COCHILELE 

Culesa de Chr. N. Țapu de la Vasile 'Hetrea, din Calboru— Transilvania, 

Drage mi-s cochilele, 
Vara, primăverile, 
Când înălghesc pândile, 
Și să vEd “chicierile, 
Albe ca şi forile. 

DRAGA MI-I VARA PE MUNTE 
x 

— 

Cul&sa de Chr. N, Țapu de la Vasile Hetrea, din Calboru— Transilvania. 

“Dragă mi-k vara pe munte, | Fluerând 
Să văd vântu ?n bradi bătând, De doru mândruţelor - Isvârele vâjiind,” Ş-al ibomnicuţelor: 
Ciobănaşii fluerând, -. 

- SERACII FLACAI DIN SATE 

  

Culesă de Chr. N.. Țapu de la Vasile Hetrea, din Calboru— Transilvania. 

Săracii flăcăi din sate,. — Int6rce-te, maică, "ndărăpt, Cum îi duce la cetate, o i să 'mi sapt vatra de foc Tot cu care ferecate ; Si. "mi same&nă busuioc, Dar în urma carelor, Să r&sară drept ?n sus, 5 Mumile fectorilor. „10 Să ştii, maică, că mam dus !
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ŞTIU BINE,-CATANA SINT 

Culesa de Chr. N. Țapu de la Vasile Hetrea, din Calboru— Transilvania. 

| Ştiă bine, Cătană sînt, , „ Până ?s pruncii mititei, 

Nu, pocită intra în pămînt; - 10 Tu m'aveal grije de ei; 

Şi 'n pămint de moi băga, -. " Pruncii, dacă se ridică, 

Acolo nu pociii scăpa. . Nemţu la măsură "i strică: 

5 De-aş feşi din lume-afară, - __ Care sînt 'nalţi şi voinici, 

Tot la NeEmţ cat să vii fară. „: Le dă haine şi ţipici 

Nemţule f...tuţi creidnţa, 5 Si curele încrucişate, . 

Şi ți-ar fi secat sămînţa, Piste umeri,- piste spate. 

FRUNDA VERDE DE NAUT 
- 

  

_ Culesa de Chr. N. Tapu de la I6n Moise, din Ocna-Sibiilor— Transilvania. 

“Frundă verde de năut, | No să mor de dorul tăii; 

Da tu mândro, aşa” gândit, , Şi ei bâii apă din casă, 

” Din botiţa cea frumâ6să. 
In lume şi pe pămînt, | 

Că tu dasă m&-i lăsa, . „- ro Mii de dorul tăi nu 'mi pasă, 

5 In apă m'o! arunca. Caşa 'mi pasă d'o mândruță, 

Dar ei bei apă din tei, Ca codrului d'o frunduţă. 

  

_- DE-AL FI LUNA VORGHITOARE 

7   

Culesa de Chr. N. "Țapu de la Ion Moise, din Ocna Sibiilor.— Transilvania. 

—  Lesne-Y, lună, de-a cunâsce, 

Pe din jos de ochişori, 

Par c'a "nflorit doi bujori; 

10 Pe din josu ochiului, 

Tragi cu pena corbului. 

De-ai fi lună vorghitore, 

Eă lună te-aş îutreba: 

Nu mi-ai văd't pe mândra mea? 

— Badeo de la răsărit, 

_3 Câte mândre ţi-am vădut, - 

Pe-a ta nu-o am cunoscut. i 

A —
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VAI SARAC'DE FLUIERAŞ 

- 

Culesa de Chr. N. Țapu de la 1. Moise, din Ocna Sibiilor — Transilvania. 

Vai, sărac de fiuferaş, “ 
Hai la noi să "7 dăm tălaş, - 
Pe din. lăturt-de oraş. 
Da de cină ce ţi-om da? 

5 Castraveţi ca edera, 
Me&suraţi cu feldera. 

VAI, SARACII CEI FECIORI 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de da]. Moise, din Ocna Sibiilor — Transilvania. 

Vai, săraci! cei feciori, | 
Par'c-o. fost tot. veghetori, . 
Veghetori la pătrejei, . . 
O rămas tot mărunţei. 

5 Nişte ciufuri, ce-o rămas, 
„ Trag căctulele..pe nas,. 
"Şi fac la fete necaz. 

"- MA DUSEI PE DRUM LA MOARA | 

Culesa de Chr. N. “Țapu de la I6n Moise, din Ocna Sibiilor. 

ME: dusei pe drum la moră, Ea se 'nflocise din pene. ME *ntilnii co fetişoră, „Eă o ?ntreb de sănătate, C'o puicuţă negră *n p6lă. Ea se pune jos pe, spate.. E pui mâna, ea nu sbâră; Ei am fost un om milos, 5 Eu pui mâna la izmene, -10 Că m'am pus peste ea jos.
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ASTA-VARA TRAIAM BINE 
  

Culesa de Chr, N. Țapu de la Savu Cojocariu, din Ocna Sibiilor—Transilvaniz, 

Astă-vară trălam bine, 
Că' mi dicea mândra, jupâne. 
Nici acum nu trătese iei, 
Că'mi dice bădița mei, 

-5 Să mă culc n6ptea cu el. 

BADIȚA CU ŞASE 'BOI 
  

Culesa de Chr. N. Tapu, de la I6n Moise, din Ocna Sibiilor.— Transilvania. 

Bădiţa cu şase boi, 
- N?are ce cerea la no! ; 

Dar el cu doi boi. şi-o vacă, 

Nici o sară să nu'l trecă! 

“RETELE 'DE PE LA NOI! 
  

“ Culesa de Chr. N. Ţapu de la I6n Moise; din Ocna Sibiilor.— Transilvania. 

Fetele de pe la noi, -- "5 Să le trag la brăcinar. 

_De sar face vaci şi oi Ştii că le-aş brăcinări, 

“Să mă puli ei păcurar, . - - De m'ar putea pomeni! 

Că ştii treba la suştar,
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BADEO, IBOMNICA TA 
  

Culesă de Chr. N. Ţapu de la Savn Cojocaru, din Ocna Sibiilor— Transilvania. 

Badeo, ibomnica ta, 
Care-at .prins'o d'acuma 
Din chici6re mere r&ă, 
Şin gură ţine băgăi ;, 
Că'şi ţipă chicerile, 
Ca plugu coghilele. 

BADEO, IBOMNICA. TA 
  

Culesă de Chr. N. Țapu de la I6n Moise, din Ocna Sibiilor. — Transilvania. 
” ” v 

Badeo, ibomnica ta, 
E 'naltă ca secara 
ŞI-I galbină ca cera. ! 
Da, et 's mică ca socu 
Şi's roşie ca focu. 

  

, ș 

AI, MANDRUŢO, LA -PERAU 

  

„Culesa de Chr. N. Tapu de la Savu Cojocaru, din Ocna' Sibiilor—Transilvania, - 

AY, mândruţo, la perii, . ă Să-ţi dai două să mă duc, Să-ţi aştern bobou mei, C'aser' am înserat în vale, . Şi la cap să'ţi pui sarică, IO Pentru una cu zăbale ; Apoi nw'ţi mat fac nimică, „.. Dar acum unde-oiii insera, 5 Că supt sarică, „Ol însera lângă tâcă, Stai de frică. - Pentru una motântocă. Farto, suro, la butuc, |
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, BADEO CU A TA MANDRIE 
  

Culesă de Chr. N. Ţapu de la I6n Moise, din Ocna Sibiilor.— Transilvania. 

_Badeo cu a ta mândrie, 
„Mai adus la boierie 
Tunu ?n casă, 
Focu'i stins, 

„5 les afară, lemne nu's. . 
Şi mă sui pe scară 'n sus, - 
Nu'Y un nuc de cucuruz 

Şi mă duceam pe la şură, | 
Şi nu chic de adunătură, 

10 Nici să fe pasărea 'n gură, 
Badeo, boleria ta, 
O: sut 'n pod cu desaga 
Şi desaga 1 ruptă 'n fund, 
Boleria-ţi sboră 'm vânt. 

AM AVUT O MANDRULIŢA 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la I6n' Moise, din Ocna Sibiilor, 

Am avut o mândruliţă, 

S'o pus şi-o băut jintiţă. 

Ştiu-o dracu ce i-o fost, 

Co murit în di de post, 

ş Fărun cap de luminare, 

Lua-o ar dracu în schinare! - 

+ 

  

MANDRO, OCHIȘORII TEI 

Culăsa de Chr. N. “Ţapu de la Savu Cojocariu, 

- Mândro, ochişorii tă, 

Imi mâncă bouţii mei; 

Mândro, sprîncenile tele, 

Imi stârce dilele mele; 

Ochii tăi me bagă 'n blă, 

Sprincenile iar m€ sc6lă. . 

Pintru, sprincene 'nghinate, 

Ocol ţara jumătate, 

Bucureştii e treia parte. 

ui
 

  

din Ocna Sibiilor—Transilvania. 

10 Pintru ochi ca murele, 

Ocolesc pădurile. 

Pintru ochi cu mura nsgră, 

Ocolesc pădurea 'ntregă. 

Mândro, dinţi. tă! mărunți, 

13 Pe mine ma scos din minţi. 

Buza ta cea rumeoră, 

Undeo văd mă ia fioră | 

i
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LUAȚI: SEAMA: MAI FICIORI | 
  

Culesa de Chr. N.. Ţapu de la I6n Moisa, din Ocna .Sibiilor.— Transilvania. , 

„Luaţi sema. măi fic ori, 5 Să latre sara la lună,. 
» Pe la fete pîn şedători ; | „ Să-I puneţi scară de hier, 
„Care fată-i mai be&trână, Să mânce cu câinii zer! 
-S'o „punem căţea la stână, 

CE TE ŢII, BADEO, MAREŢ 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Savu Cojocariu, din Ocna Sibiilor—Transilvania, . 

Ce te ţii, badeo măreț, 
D6r nai porci grași în coteţ, 
Nice. gâşte la Yarbă, - 
Fără păduchi în barbă! - 

r 

MANDRA MEA CARE TE ŞTIU 

  

Culesa de Chr. N, Țapu de la I6n Moise, din Ocna Sibiilor.— Transilvania. 

Mândra mea care te ştiă, 
A şteptă-mE& că far viă, 
De-aş veni cât de târdiă, 

"De tine tot vrei să Ştită !
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MAI BADITŢ? BADIŢ» CA TINE: | 
  

Culesă de Chr. N. 'Țapu de la Savu Cojocariu, din Ocna Sibiilor - Transilvania. 

Măi bădiţ, bădiţ ca tine 
_Mi-aş face şi: dintrun schine;; 
Dintr'un schine nodoros 
Şi tot în fac ma! frumos. 

SCOAL' NEVASTA, HAI LA SAPA 

  

Culesă de Chr. N. Țapu de la 16n Moise, din Ocna Sibiilor.— Transilvania. i 

Scsl' nevastă, hat la sapă. 
—: Vai, bărbate, sînt betegă. 
— Sc6/, nevastă, ha! la birt. 
— Stăi, bărbate, să mă&ncing ; 

5 Fă "nainte că te-ajung. - 

- “AL, LELIȚA, ȚUCU-ŢI GURA 
  

Culesă de Chr. N. Țapu, de la Savu Cojocariu, din Ocna Sibiilor— Transilvania. 

AY, leliţă, ţucu-ţi gura 

Şi m'aş da cu tin' de-a hura. 

“Țucu-ţi: gura jumătate, | 

Şi te-aş pune jos pe spate; 

_5 Si m'aş face logofăt, 
Să te Ya de dindărăpt! 
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, 

SCOAL, MUIERE, SCOALA BOALA. . 

  

" Culesa de Chr. N. Țapu de la I6n Moise, din Ocna Sibiilor.— Transilvania. 

— Sc6l, muiere, scâlă, belă, 
Scâl'. de mulge vacile, 
Că te-a 'mtrecut altele. 
— Taci, bărbate, nu'mi ma! spune, 

-5 Că le-otii mulge şi ei mâne 
Şi le-oiii da ?n ciurdă poimâne, 

DE LA NOI A TREIA CASA 
  

Cultsa de Chr. N. Țapu de la Savu Cojocariu, din Ocna Sibiilor.—Transilvania. 

De la nora treia casă, |. — Se6l, nevastă, nu zăcea, S'a bolnăvit o nevastă, ' C'avem car cu şase bo! De groza gunotului, | Şi cu dot ducem gunoiu, De frica războlului. Cu patru pornim războiu. 5 Bărbatu din grai grăta:; „ ” 

POATE FI MANDRA FRUMOASA 

Culesa de Chr. N, Țapu de la I6n Moise, din Ocna Sibiilor.— Transilvania. 
A - Pote fi mândra frumâsă, Ss Podu-i câsă, podu-i ţesă, 

Că puiii de pe la mână, 
Sînt penate pe slănină 

5 Şi puii de peste cot, 
Scob6ră carnea din pod. 

————
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TOT IMI DICE MAICUŢA 

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Nicolae Mitarcă din Tohant-— Transilvania. 

Tot îmi dice măicuţa, 5 Da cu tânta ce să fac ? 

Tot 'mi dice să m&nsor | Diua so pui ciuhă'n gard 

Să mă ?nsor să Yait pe plac. Şi nâptea so culc în pat! 

Boii M-ai, că boit'mi plac, 

v 
4 

FRUNDA VERDE DE POLBEAN 
*   

Culesă:de Chr. N. Țapu de la Moise Pacala din Galaţi Comit. Făgăraşului — 

Transilvania. - 

Frundă verde de polben, 

Am o mândruliță *n deal; 

Ochii! j6că, gura” ride, 

Când o văd. inima'mi plânge ! 

VAI, PUICO, GALAŢU-I PLIN 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Moise Pacală, din Galaţi Comit. Făgăraşului —: 

Transilvania. N | , 

, Vai puico, Galaţu-i plin, - 

C'amândoi nu ne lubim. 

Fie plin şi fie ras, 

„Că pe tin! tot nu te las, 

3 Că dâr nu eşti după baltă, 

Ca să te las dintrodată! 

A ———— 
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DE M'ARFI FACUT MAICA 
  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Moise Pâcala, din Galaţi, Comit. Făgăraşului. 
— Transilvania. | 

De m'ar fi făcut matca . 5 Când cădea frunda din dos, 
Tot-odată cu frunda, Nemţului de bun folos 
Nemţu nu m'ar căpăta ; “Cam fost ei ficior frumos ! 
Da măicuţa m'o făcut, 

BADEA: 'N VERFU. MUNTELUI | 

- Culesa de Chr. N. Țapu de la Nicolae Mitareă, din Tohant-- Transilvania, 

Badea ?'n vârfu muntelui, 5 — Taci, mândro, şi legănă, 
Mândra ?n şesu câmpului. " Dacă ţie ţi-a plăcut 
Badea mâncă urdă dulce, -. Să- daf gură la voinici 
Mândra legănă şi plânge. „La toţi câți o ven't p'aici, - 

E oa i 

DE CÂND. SINȚ, AM TOT IUBIT 
  

Culesa de Chr. N. Țapu dela Savu Cojocariu, din Ocna Sibiilor.— Transilvania. 

De când sint, am tot tubit - Dice lumea că Yubesc, Şi nu m'am ma! spovedit. 5 Nici e nu tăgăduesc. Acum când m'oiă spovedi, - E6le verde spicuşel, Şapte popi mi-or trebui: Dice lumea că's mişel. 5 Şapte popi din şapte sate, Dar mişel măcar hit, Sa mă sc6ță din păcate. Că n'am omorit de viă; Eă ştii cam păcătuit, 10 Nici n'am iubit însurat, Cu fete car' le am Iubit, Apoi. june nu păcat! .
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- BATE; DOAMNE, VENTU 'N DRUM 

Culesa de Chr. N. Țapu de la Ion Raţu, din com. Apoldu-mic.— Transilvania. 

Bate, Domne, vântu *'n drum, 
C'o ales tot ce-o fost bun 
Şi-o :rămas rogozele, 
Să ubiască fetele ! 

BATE, DOAMNE, NEMŢU "N DRUM 
(VARIANTA) 

Culesă de Chr, Ne Țapu de la Ion Raţu, din com. Apoldu-mic.— Transilvania. 

Bate, Domne, Nemţu ?n drum, 
C'o ales ce-o fost mai bun 
Şi-o rămas gundiele, 

- Să fubiască fetele. . 

DE-AR DA DUMNEDEU, DE-AR DA 

Culesa de Chr. N. Tapu de la Ion Raţu, din com. Apoldu-mic.— Transilvania. 

De-ar da Dumnedei, de-ar da, De frică să'mi dea părale 

Să 'nfiorescă răchita, | - Şi să'mi strige : Căpitane, 

Să'mi Ya puşca şi flinta ” Et sînt sluga dumitale 

Şi carabina ?n schinare : „10 Şi la-bine şi la Ei, 

"5 Să tes la drumu-cel mare. Când sîntem în făgădău. 

Cu cin”. mă 'ntâlnesc pe cale 

64
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"PE DIN JOS DE OREŞTIE 

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Ion Raţu, din com. Apoldu-mic.— Transilvania. 

Pe din jos de Orăştie Părinţii ni-o 'nbătrânitu, 
Vin doi frați din cătănie, - Boil ? n grajd o 'nflămânditu, 
Dicend unu către altu:  - - Caru ? n şură risipitu “ 
— Pune-ţi, frate, mâna n şele : “ro Plugu 'n curte o putreditu, 

5 Și trage'mi una de jele; Hicrele s'o ruginitu, 
” Ca de când am cătănitu Ghiciul din cui o "'nfloritu. 

NEMȚULE F...U-ŢI CREDINŢA 
  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Ion , Rate, din com. Apoldu. -mic — Transilvania. 

Nemţule, f...u-ţi credința n Drumuri: lungi şi pardosite,— 
Şi ți-ar fi secat sămința Pardosite cu “năsip, 
Până *s pruncii mititei, Merg cătanele tot rând, 
Să nu porţi grijă de el. | IŞ — Imperate Pavele, 

5 Dacă pruncii să ridică, - | Unde duci cătanele ? 
Nemţu la măsură "Y strică... Ori la foc sărmanele ? 
Care 's frumoşi şi voinici Nu le băga tare 'n foc, 
Le dă nădragi şi cipică - Cam un “frate la mijloc 
Şi curele 'ncrucişate, | 20 Şi 'ncă unu dinainte, 

10 Drumuri lungi şi 'ndelungate Tinerel şi făr' de minte! 
"Şi curele ţintuite 

TATAIȘE ŞI-O CUMNATA 

 Guncsa de. Chr. N. Tapu de la Ion Rau, din com. Apoldu- -mic.— Transilvania. 

_ Tătăişe . IEI o cumnată 
Lasă uşa descuiată, 
Să mail tun şi eu v'odată, 
Să vedem cum eşti culcată. ? 
De vei fi culcată bine 
Să viă şi ei lângă tine. 
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NEVASTUȚA CU BARBAT 

Cultsa de Chr. N. Țapu de la Ion Raţu, din com. Apoldu-mic.— Transilvania. 

Nevăstuţă cu bărbat 
Lasă-mă& desară 'n pat, 
Să văd ghine 1 însurat ? 
De-a fi ghine să mă 'nsor, 
De-a fi r&i să mă omor! 

| | p. 

EU ME DUC, MANDRO, CA MAINE 

Culesa de Chr, N. Țapu de la Lon Raţu, din com. Apoldu-mic.— Transilvania, 

Eă mă& duc, mândro, ca mâine, 
Dorul mei la tin' rămâne. 
Grijeşte-ni-l, mândro, ghine 

Cum mai grijit şi pe mine, 

5 Si mi-l culcă ?n pat cu tine 

Cum mai culcat şi pe mine. 

  

UNDE *ML VED MANDRUŢA MEA 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Ion Raţu, din; com. Apoldu-mic. - Transilvania. 

Unde "mi v&d mândruța mea 5 Să se- ducă poveştea : , 

in braţele d'altuia, * S'o junghiat d'un voinic 

"S'am cuţit m'aş junghia | Pintrun lucru de: nimic. 

Şi pe-mine şi pe ea, 
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MANDRO; OCHII. TEI AL TRAŞI 
  

„ Culesă de Chr. N. Ţapu de la Ion -Raţu, din com. Apoldu-mic. — Transilvania. 

Mândro, Ochii t&i ăi traşi „5 Din chictâre mă dobori ; 
Să sărut, să nu” mat last; „ Când îi laşi un chic ma! 'jos 
Mândro, ochişorii tăf „Mă săgâtă pân! la os, 
Când îi sui, când îi cobori: - a 

p 

MANDRA MEA CANDU-I GATITA 

  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Ion Raţu, din com. Apoldu-mic.— Transilvania. 

“Mândra. mea cându-i gătită 
Cu cin-sute nu” plătită ; 
Apoi când se desgăteşte 
Nici'o cepă nu plăteşte! 

N 

et a ” 

PE CHICIORU LELII "N SUS 

  

Culesa de Chr. N. Tapu de la Ion Rau, din com. Apoldu-mic.— "Transilvania. 

Pe chictoru lelit 'n sus, 
Mere un fepure netuns. 
Şi Loiă tunde - “ 
Şi Loiiă rade - 
Și Voi lucra cum se cade!!:
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SUS IN VERFU NUCULUI 
, + 

Culesaă de Chr. 'N.-Tapu de la Iou Raţu, din com. Apoldu-mic.— Transilvania. 

Sus în vârfu. nucului, . Cântă puiu: cucului.:: 

Cântă. putu cucului ;. __ S-aşa cântă de frumos, 

Mai la .vale 'n rămurele io De merge pin Cluju 'n jos; 

Cântă. dou€ turturele ; . Saşa cântă-de cu jele.-. : 

5 Mai la vale la trupină -De'mi stati apele de-a mere; 

Cântă cuc'ala bătrână ; . aşa cântă de frumos 

Pe de-asupra Clujului, . |» De cade frunda pe ios! 

EU CATANA LA HONVEZI. 
  

Culâsa. de Chr. N. Ţapu de la Ion Raţu, din com. Apoldu-mic.— Transilvania. 

| e "Bă cătană la honvedi, . 

E : „De sară-aş mânca scoverdi ; 

i _Eă cătană la husari, + 
Mânâra "1 curvă la jendari ; 
Ei. cătană la 'mpăratu, 

i ie Mândra " curvă-o ştie satu! 

| PREOTESA POPII NOSTU 
  

Culesa de Chr. N. Tapu de la Ion Raţu, din com. Apoldu-mic.— Transilvania, 

Preotesa popii nostu 

“Țesă pânza fără rostu ; 

- ŞI-o bate cu lână sură 

n -Să facă popii căciulă, 

PI e ad  
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| ” pi o Ă 

NU GANDI, MÂNDRO, GANDI 

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Ion Raţu, din com. Apoldu-mic.— Transilvania, 

Nu gândi, mândr'o, gândi, -5 Mar de neam şi mai de vită, 
Că ca tine n'a mai hi; „Nu ca tin” o rămăşiţă ; 
Că nici drumul nu l?oi trece Mai de neam şi mai ce-va 
Și ca tine capăt dece, „* Nu ca tin' o halmana! 

FOAIE VERDE FOI DE FAG 

  

Culesa de Chr, N. Ţapu de la lon Raţu, din com. Apoldu-mic.— Transilvania, | 

Folie verde foi de fag, 
leşi, măicuţo, penă "n iprag, 
Te uită pe curcubeti - 
De vedi, matco, drumu miei ; 

5 Drumu către m'edă-nâpte 
Unde-ş fac voinici! morte ; 
Drumu către Sonforin, 

« Unde-i locu cel de chin. 

FOAIE VERDE MARACINE 
  

Culesa de Chr. N. Tapu de la Ion Raţu, din com. Apoldu-mic.— Transilvania. 

Fole verde mărăcine, | 
Nu ţ-am spus mândra mea 

| „_____ [ghine, 
Să-ţi păzeşti trupu de mine, 

Pân& nu-ijda de ruşine ? 
5 Şi tu nu m'aY ascultat, 

“lată de ruşine-aY dat,
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FOAIE VERDE A MERULUI 
  

Culesa de Chr. N. "Țapu de la Ion Raţu, din com. Apoldu-mic.— Transilvania. 

„ F6te verde-a merului, 
Ibomnica vărului 
Veru-o Yubit ş-o lăsat, 
Eu de ea m'am apucat.. 

HAI, MANDRUŢO, SA FUGIM, 

  

Culesa de Chr. N. Tapu de la Ion Raţu, din com. Apoldu-mic.— Transilvania. 

Hat, mândruţo, să fugim, - lerba: nu "ncurci. 

_Cacuma % vremea de fugă, C'am audit, audit, - 

Până-i Yerba verde ?n pârgă. - Că este-un popă onit 

Unde calci 10 Cunună omu fugit, 

5 Urmă nu faci; Este-un popă din doi veri, 
5 
Und te culci : - | _- Cunună fără strigări. 

"AM AUDIT JOI LA MOARA . 

  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la lon Raţv, din com. Apoldu-mic.— Transilvania, 

Am audit, Joi, la m6ră, Şă-ă cat mândril leacurile. 

Că mândra mea vrea să m6ră. 10 Din trei pomi. tai rămurele, 

Nu ştii, Domne, cum aş face Să le pul Intre ulcele, 

Să mă duc so văd cum zace," Să le pui sara la stele, 

5 Cu faţa către părete Diminâţa la răcore 

Cu gura friptă de sete, Peste di, diua la sore 

Să-X daă ghin şi apă rece. 1ş Dor pui pe mândra n piciore. 

Şi să trec şi dealurile, 
e
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„CE ŢI-E LELEO LA BURIC 

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Vasile Hetrea, din „comuna Calbora, Cincu Mare. — Transilvania. 

— Ce ţi-o leleo la buric? 
— Mo umflat. badea Filip. 
— Ce ţi-o dat de te-o umflat? 
— Buruilenă de izmenă, 

MARITA-ME MAICA-MEA 
  

Culesă de Chr. N. Tapu, de la Vasile Hetrea, din comuna Calbora, Cincu Mare, : "— Transilvania, 
” ” E 

Mărită-mă maica mea, . 5 Ca mea "i mai largă la gură Ca mea "! mare ca Şi-a ta — Măritaste-aş nu mă: "ndur, Și de negră mai ceva. Că-ţi pune sifloiu ?n Cc... Când le-ai pune la mesură, » Şi te umflă ca o tobă. 

'MI PLACE LELEA CARE-I 'NALTA | 

Culesa de Chr, N, Țapu de la Vasile Hetrea, din: comuna Calbora, Cincu Mare, _— Transilvania, | rr E 

"MI place lelea care-i *naltă, -. "Că stă ?n chiciore su: vatră ; "Mi place badiu care'y "nalt, 
Că stă 'n chicibre su pat:
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AM.O MANDRA CA O CRUCE. . 

„_? Culesa de Chr. N. Țapu de la Vasile Hetrea,. din comuna Calbora, Cincu-Mare. 
. — Transilvania. . e 

Am o .mândră cao cruce . - 
_ Şi la muncă n'o pociii- duce. 

a - Dimin€ţa” rou&' mare 
Şi se udă pe picidre; 
Mai târdiii e.sore "nalt, 
N'o pociii duce că” prea cald. 

! 

MAI BAIETE BAIEŢELE 
  

rr 

Culesa de Chr. N.:Țapu de la Vasile Hetrea, din comuna Calbora, Cincu Mare. 

— Transilvania. ' i 
. 

pf "Măi bălete bătețele, | | 5 AX cu sila şi mătă 

: .De ţi-o trebui muiere, Şi mă du la casa ta 

i Vin la maica şi mă cere. E Şi mă “pune pă saltea 

pa Ori m'o da, ori nu m'o da, - Şi fă cu mine ce-i vrea. 

“FOAIE VERDE, FOAIE FRAGA 
  

Culesa de Chr. N. Tapu, de la Vasile Hetrea, din comuna Calbora, Cincu Mare 

— Transilvania. 
- 

__ Forte verde, fete fragă; .: : Hai pădurea so tălem, 

Departe eşti, înândro dragă. Delul să'l usurpăm. . 

Eu departe, tu- departe, - 1o Să facem. din delu şes, 

- “Două deluri ne desparte. Să. se' vadă .sat cu sat, 

5 Două dâluri şi-o pădure Să văd şi e. ce-am lăsât. 

„Şi o cale de trei dile Am lăsat pă mândra mea,, 

Şi-o grădiniţă cu mure. Pe braţele altuia, 
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P.. U-ȚI MORŢII TEL DE MANDRA 

Culcsa de Chr. N. Țapu, de la Vasile Hetrea, din comuna Calboru, Cincu Mare 
— Transilvania,” 

F...u-ţă morţii tă de mândră, 
E de tine n'am dobândă, 
Nici dobândă nici câştig, 
Numai inima mi-o stric; 

5 Nici dobândă nici-odată, 
Numa inimă stricată,: : 

F...U-ŢI, LELE, PETECU . 
  

Culsea de Chr. N. Țapu de la Vasile Hetrea, din comuna Calboru, Cincu Mare i Transilvania. - Ă / 

Fu-ţi, Iele, petecu, 
Noptea pe 'ntunerecu ; 
Şi el negru şi el sur. 
Și veriga d'ingă c.. 

  

N 

“MARITA-MAŞ, MARITA - 

Culesa de Chr. N. Ţapu d= la Nicolae Mitarca din Tohani— Transilvania, 

Maărita- -m'aş, mărita, Si Nu ştii face mămăligă. Chita n'o 'ştiti frământa, - De mămăligă n'ar hi bai, Dar dă chită „Nu ştită face nici mălaj ! „N'ar hi hibă,
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FRUNDIOARA 
  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Nicolae Mitarea, din Tohant-— Transilvania.) 

Frundioră a Tu mă 'nvil şi mă& omori. 

Rozioră, . "AY dot ochişori frumoşi 

Aniniţo | 10 Dragi cu totul mânguloşi. 

- Anişoră, Te uiţi cu privirea lor 

5 Ochii tăi mă bag în bolă, Dragostea fictorilor 

Sprincenile m& omoră. - - Şi te uiţi cu ochii rotă 

Când le sui şi le scobori „Si veqi peste lumea totă. 

CE "TE ŢII. MANDRO FALEȚA 

  

Culesa de Chr. N. "Țapu de la Nicolae Mitarcâ din Tvhani-—Transilvania. 

Ce te ţii, mândro făleţă, 

Că nu'i mă-ta judecesă, 

__ Nici tat-tăă judecător, 

- Fără-i nem de cerşetor! 

  

SERA BUNA PLEC ME DUC: 

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Nicolae Mitarcă din Tohani.— Transilvania. 

Seră bună, plec mă duc, 

Plecă-te să te sărut. 

Să te sărut de călare, . 

Să'mi pară drumwn plimbare. -
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- BUSUIOACE 

Culesă de Chr. N. Ţapu de la'Nicolae"Mitârcă: din Tohani—Trânsilvania. 

„Busui6ce 
Nu te coce, 

» “Că:s fetele tot betege 
Și nare cin'te culge. . 

MANDRA "'NALTA ŞI SUBŢIRE. 
  

Culesa de Chr. N. "Țapu de:la “Nicolae Mitarcă din: Tohani—Transilvania. 

Mândra 'naltă şi supţire 5 Căci o rămas nejucată. Şi la'trup făcută bine . De ciudă şi de amar. 
Mere 'n joc şi n'o ia nimeni. „ Şi-asvirlit credinţa ?n jar | „Vine-acasă supărată | 

„CURVA CU DINŢII MARUNȚI 
  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Nicolae Mitarcă din Tohani—Transilvania. 

Curvă cu dinţii. mărunți, 
Ce-ai învăţat nu mâ! uiţi. 
Ai învățat a curvi, | 
Ii uita când îi muri:! 

5 Curvă-al fost la maică-ta 
_Curvă'! hi'la casa ta. - o
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„ AŞA'MI VINE UNE ORI 
  

„Culâsa de Chr. N. Țapu de la Nicolae Mitarcă din Tohani— Transilvania. 

Aşa 'mi vine une ori 
Să.măE sul în munţi cu oi . 

Să'mi. văd tată, să'mi văd, 
pa (mamă. 
Aşa'mi vine câte-odată.. 

5 Să mă sul în munţi de chetră 

Să'mi vEd mamă să'mi văd 
- [tată. 

2 

F...U-ŢI MORŢII TEI GHIZDEIU 
  

Culesa de Chr, N. Ţapu de la Nicolae Mitarcă din 'Tohant-—Transilvania. i 

F...u-ţi. morţii tei ghizdeiă, 

„Că mai scos din satu mei. 

Nu mal scos când eram mic, 

Da miai scos acum voinic ; 

3 Nu m'al scos cândam fost micuţ, 

Da ma! scos când am fost 
” [drăguţ. 

  

"DU-TE, MANDRO, DRACULUI 
  

Culesă: de: Chr.:N. Tapu- de la Vasile Hetrea; din comuna Calboru, Cincu: Mare 

— Transilvania, E e , , 

- Du-te, mândro, dracului, 

Nu'mi fă 'silă capului. 

Că tu silă de mi-i face, 

Cu mine tu nu poţi trage.
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FA-ME, DOAMNE, CE MOI FACE 

Culesa de Chr. N. Țapu de la Vasile Hetrea, din comuna Calboru, Cincu Mare 
— Transilvania, | 

Fă-mE, Dâmne, ce m'ut face, 5 La r&gute tinerele, 
Fă-mă pasăre pestriță Care m'am iubit cu ele, 
Şi la Cluş o cârşmăriță, Din tinereţile mele. 
Să cârşmăresc vin şi bere, 

VAI SARACU, PRECUPEŢU 

_ Culesa de Chr. N. Ţapu de la Vasile Hetrea, din comuna Calboru, Cincu Mare — Transilvania... * , | 

Va! s&racu precupeţu, 4 
Că se culcă la coteţul i 

DE-ALȘTI, MANDRO, CUM NU ŞTII 
———— - SN 

Culesa de Chr. N, 'Țapu de la Vasile Hetrea, din comuna Calboru, Cincu Mare — Transilvania. - | 

De-al şti, mânară, cum nu ştiă, 5 Vai, mândruţo, cum eşti tu, „Cât e de r&ii a dori, : As€ră-ai vrut ş-acum nu. Tu ți-al face noptea di - Asecră-al vrut şi cu: mine Şi la mine af veni. - Şi-acum nu vrei cu nime.
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PANA SUNT FETELE FETE 

Culesa de Chr. N. Țapu de la Vasile Hetrea, din comuna Calboru. Cincu Mare 

— Tranzilvania. - " 

Până sint fetele fete, : 
Nu le vedi la cârşmă bete; 
Dacă pun conciu pă cap, 
La cârşmă nu mal incap. 

5 Tot închină câte-odată : 

Să trăfeşti, soră cumnată! 

ME MANA MAICA LA JOC i . 

  

Culesa de Chr. N. Țapu, de la Vasile Hetrea, din comuna Caiboru, Cincu Mare 

— Transilvania. 

Mă mână maica la joc, — __5 Dar so jâce tată săi, — 

"“Cremene şi foc. -. Pipă şi băgăii. 

„Să joc fata cea frumosă, — D'astă fată jocă bine |. 

Cremene şi Yescă. Ă Şi mă ?'nvaţă şi pe mine. 
7 

HI CU TOŢII 

  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Vasile Hotien, din ce muna Calboru, Cincu Mare 

— Transilvania. 
. 

- Hi cu toţi, 
F...uă morţii, — 

- Să suim fântâna ?n del, 

Să se spele fetele, 

5 Că's negre ca .iepele 
i fictorii 

Ca bijoril. 

—————————
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VAI DE MINE! CE-AM FACUT 

Culesa de Chr.:N: Ţapu de la Vasile Hetrea, din comuna Calboru, Cincu Mare 
— Transilvania, - , | . 

Vai de mine;! ce-am făcut | 
- Cam fost prost şi n'am ştiut, 
C'am „dat dragostea *nprumut,. , 
Ca să n'o .mai văd mat mult > 

Şi acum stai şi mă uit. 

VAI SARACII CARCIUMARII 
  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Vasile Hetrea, din: comuna Calboru, Cincu Mare — “Transilvania. A - 

Vai s&racii cârciumarii, 
Cum .să jâcă ei cu banii: 
Sera .are-o piesă mare, 
Dimincţa cinct parale, 

  

ȘOGORE 'MUIEREA TA 

  

Cultsa de Chr. N. “Papu, de la Savu Cojocariu, din Ocna Sibiilor— Transilvania. 

Sogore, mulerea ta, | | Face bine altuia ; a - 
Face ţie, ÎN 
Cât şi'mie.- -
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N 

"PENE IUBIAM LA COPILE 
  

Culesa de Chr. N. Țapu de la 16n Moise, din Ocna Sibiilor. 

„ Până Yubiam la copile, 
Eram roşu şi cu fire ; 

„De când Yubesc la neveste; 
“Faţa mi se 'ngălbeneşte ! 

MANDRA GALBENA: CA CERA 

- ' . . Ş - : , 

Culesa de Chr. N. Țapu de la Savu Cojocariu, din Ocna Sibiilor — Transilvania. 

| Mândra galbenă ca cera, 

„_-- Pute-i gura ca oghiala, 

_ Buzele-i ca râncezela |! 

CE HAZNA, MANDRA DE TINE 
  

Culcea de Chr. N. “Tapu de la I6n Moise, din Ocna Sibiilcr. 

Ce haznă, mândră de tine, 

Că umbli albă şi spălată 
Şi umbli tot supărată. 

Dacă ei negru şi smolit: 

3 Şi umblu tot veselit..
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DRAGA. MAICHII HARNICA - 

Culesa de Chr. N. Tapa. de la Savu “Cojocariu, din Ocna. Sibiilor—Transilvania 

“Draga matchit harnică, | „5 'Tâte-aţi fi de “măritat. 
Cu brâgla tu nu ştii da, -  Pânza.o ţeseţi în poă, 
Cu badiu te ştii juca. . i „. Fug băieţii ca de hoit! 
De s'ar ţese pânza ?n pat, A | 

DE-AL ŞTI MANDRO, CUM NU ŞTII 
  

Culesa de Chr, N. Tapu « de la I6h Moise, « din O:naSibiilor. 

De-ai şti mândro, cum.nu ştii, 5 Ca diua pe vreme bună ; 
Câtu-i de r&ii a dori, - Şiaf veni n6ptea pe stele, 
A! veni de unde-ai fî Ra Ca. diua pe pptecele, — 
Şi-aY veni nâptea pe lună,. . .- . Pentru. buzuţele mele. 

HARNICA-I NEVASTA MEA 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Mari6ra.Niculescu.-— Bucureşti. - 

Harnicăă nevasta mea, „- ' O'ndrăcită dă purcea, 
Harnică-i, dracu s'o Ia. Di __ Veni şi-l vă&rsă 6la,. 
Puse 6la să se lea, - — Gâţi, gâţi, gâţi, 

- Crescu ierba pe supt ea; :  . 10 Mânca-te-ar lupi, 
5 Puse la şi-un găvan, , “Că tot m'a „umplut păduchi! 

Că nu s'a lăut d'un an.
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SPUNE, MANDRO, MANIATA 

Culesa de Chr. N.. Țapu de la d .V. "Alexandrescu, şef-tipozraf, Bucureşti: 

" Spune. mândro, mâni-ta, eg Ca:not:să nu ne ntâlnim, 

Să-şi închidă uliţa Ie „Să ne 'ntâlnim rare-ori, 

Tot cu lin, BI „„..„ Tot-pe'di de nou&-ori. 

Şi cu pelin, 

CATANIA NAR FI REA 

Culcsa de Chr, N. Țapu de la Vasile Hetrea, din comuna Calboru, Cincu Mare 

— Transilvania. . 

Cătănia n'ar fi rea, : “Cinci pe vacs şi pe unsore 

Da'i simbria puţintea : „i. Sidettret bani rachiă, —. 

Pe cinci dile,. p „+ De nimeni frică nu ştii, — 

Trei pitule. | Ia Şi de şepte mi-ati tabac: 

5 Cinci le dai la spălătore, aa lacă c'am rămas strac! 

N 

“FOAIE VERDE:DE SECARA - 

  

Culsa de “Chr..N. 'Țapu de la In”Cristeanu; din “Retischdorf--Trânsilvania: 

Foie verde! de secară,: i 5 Să mă duc -s'o văd ctim zace.. 

- Rea veste mi o venit asară, „Ocolesc' pădurile, . 

. Că -mi-e- mândruţa bolnavă. „Să-i adun leacuriie. 

“Nu ştii, Domne, cum âş face, a
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BATA-TE, BADEO, AMARU 

  

Culesa de Chr. N, Țapu de la I6n Cristenu, din Retischdorf—Transilvania. 

Bată-te: badeo 'amaru ; 
Ba amaru nu te mânce, 
Numai calea să se strice, 

" DISE TAICA ŞI MAICA 
  

Culesă de Chr, N. Ţapu de la I16n Cristenu, din Retischdorf.— Transilvania. 

__Dise tatca şi maica, 
Să lăs somnu şi mândra. 
Ei somnu nu Poiă lăsa, 
“Nici pe mândra tot aşa. 

1 

— —  — 

. 4 

VIN MANDRUȚO, DRAG NE-AVEM 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la In Cristânu, din Retischdorf-— Transilvania. 

— Vai mândruţo drag ne-avem; Mie griu, ţie tăctune. Ne-am lua nu ne putem. „Mie bojor scuturat; —AI mândro să trecem Holtu, _„ “Ţie ficior bl&stemat. | Să ne schimbăm,mândro portu. : — Hai, mândruţo, la maşină, 5 —AY mândro, să trecem vama. 15 Să-ţi fac rochiță de lână »— Val, badeo, tu eşti cătană, . | Şi papuci de marachină. - - Ne va prinde şi pân vamă. Hai, mândruţo la Galaţi, , — Hai, mândro, trecem pân Să trăim necununaţi , lume. . Şi copil nebotezaţt, _ 10 — Oamenii ne-o punenume: . 20 Care “X-am născut din sat.
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TU-AI GANDIT, MANDRO, GANDIT 

Culesa de Chr. N. Țapu de la I6n Cristenu, din Retischdorf-— Transilvania, 

"-“Tu-aY gândit, mândro, gândit, 
Că ca tine nu mai sînt, 
Nici o urmă aşcălca, 
Ca tin'. dece olt căpăta. 

COPILIŢA 'NCINSA BINE 
  

“Culesa de Chr. N. Țapu de la I6n Cristenu, din Retischdorf.— Transilvania. 

Copiliţă 'ncinsă bine, 
Cu curele din cetate, 
De la nişte gurt găscate, 
Cu curele din Sibif, 

„De la nişte guri pustii. 

FOICICA, FOI DE NALBA - 

Culesa de Chr. N. Ţapu de la I6n Cristenu, din Retischdorf.— Transilvania. 

Foicică, fot de nalbă, 
- Toţi Bucureştii: mă ?ntrebă, 
De ce port cămaşa negră ? 

De ce-o port, c'aşa mi-e dragă, - 

"5 Că mi-i mândruţa bolnavă. 

 



1030 II STRIGATURI 

“DE CAT CASE CU. PRIDVOR 

Culesa de Chr. N. Țapu de: la I6n Cristenu, din Retischdorf — Transilvania. 

De cât casă cu pritvori, * 
Şi cu bădiţa măguri, 
Mai bin” casă ma! pi jos, 
Şi 'cu 'bădiţa frumos. 

__M'O FACUT MAICA INTRO NOAPTE 
+ 

  

„ Culesa de Chr. N, “Țapu de la. I6n Cristenu, din. .Retischdorf.— "Transilvania, 

Mo făcut maica ?ntr'o nâpte, „Da ni-i ciudă că ni-i surdă, Să Yubesc fetili tâte. „. L-o mânam după "mblăcii, - Le-am Iubit până 'mtr'o sută, __.. Ia mi-aduce ciorecit, ŞI-am rămas cu una mută. I:0 mânam şi: după apă, 5 Nu ni-i ciudă că ni-t mută, „10 Și mi-aduce for de cepă. 

:MO MANAT MAICA, MANAT 

  

„Culesa. de Chr. N. -“Țapu. de la.Nic. Radu, Poplaca— Transilvania. - 

M'o mânat matca mânat, - .  .  Rumâncua din potică, La potica din Bănat. | „-Face.pi mândra voinică, —. Domnişorule să'mi day, „10 Vinde tata pe bălan, -. Ţiţa capril rumânea, e Sămă cumpere suliman, 5 Cam o mândră ca şi-o. stea. Suliman de patru duci, Dacă-i mândra ca ş-o stea, - Să mi-ajungă peste dungi. Ce-i mal trebue rumânea. = |
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NEVASTA CAN” SE IUBEŞTE 

-" Culesa de Chr. N. Tapu de la Ion Raţu, din com: Apoldu-mic.— Transilvania. 

Nevasta car' se Yubeşte, : 10 De. latră sara la”lună. 
Prin sat la vale priveşte, . „> Şi căţeaua va lătra 
Cu bădiţu se 'ntâlneşte. „Și mutu că s'o scula - 
Şi din graiii aşa “ grăeşte.: . „Şi pe- mine'm'o ?ntreba 3. 

3 — De bădiț, bădiţ, să'mi fi, - —. La cin” latră căţaua ? 
De sară badeo să ghii. 15 — Să-ţi f... morţii te, bărbate, 
Să ghil, badeo, pin grădină, „Eu ?s nevastă, tu bărbat; 
Că pin sata fi cam tină - - Să'ţi dai ţie felelat ? 
Şavem o căţea cam sură, - 

SARACII CIOARECII NEI 

„„ Culesa de Chr. N. Ţapu de la Ion Raţu, din com. Apoldu-mic.— Transilvania. . 

Săraci ciorecil neji, .: a 5 Co junit tata cu ei 
Cum se uită- la fomei .  . ŞI-o junit 'şi frati-mei 
Şi fomeile la ei. Şi-acum -să junesc.şi e | 
Săracii cioriceil net, 

 FLLU-ȚI. MORŢII CIUTA MUTA 

Cultsa de Chr. N. Țapu'de la Ion Raţu; din' com. A poldu-mic.— Transilvania. 

F...u-ţi morţii ciută mută, . Că "al făcut odată, 

Nici dracu nu-te sărută, . : „De mo ştiut-lumea totă. 

Numai ei te-am sărutat, - „ro Curvă ţolină- ce: eşti, 

”- edi asară pe "nserat; a Pe:la beserică treci, 

S M&'imir-'că nu mar mâncat. . „ŞI ru" facă o sfintă: cruce, | 

Du-te dracului, oghelă, „- Că când mori, la ea teduce! 

Nu-ţi mai face cu min' fală, 
„N 

SR —
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MANDRUŢA „CU OCHII VERDI L- 
  

„ Culesa de Chr. N, Ţapu de la Ion Raţu, din com. Apoldu-mic.-— Transilvania, 

Mândruţă cu ochit verdi, 
Eşi la pârtă de mă vedi, 
De vedi doru cum mă pârtă, 

„Pe la tine pe la pârtă; - 
5 ME pârtă din loc în loc,. 

Par'că sînt făr' de năroc!: 

  

PAUDI MANDRA GADINA 
  

- Culesa de Chr. N. Țapu de la Ion Raţi, din com! Apoldu-mic.— Transilvania. 

„audi, mândro, gadina, 
um, ne cântă patima, - 

Ce ma! avem să pPăţim, 
Camândot. ne despărţim. 

5 Audi mândrulena mea, 
la” uqi ce dice lumea, 

Că me ţiii cu dumnăta. 
Și ei jur că nu's devină, 
Ca tina de la fântână, 

IO — Şi ei, bădişorul nieă,. 
Şi ei jur că sînt. direptă, 
Ca tine de supt găletă. 

N 

 BATE-L, DOAMNE, ȘI-L TRASNEŞTE 

  

Culesa de Chr. N. 'Țapu de la lon Raţu, din com. Apoldu-mic.— Transilvania. 

" Bate-l, Dâmne, şi": trăsneşte, | Tot-d'auna. Pe'la care nu iubeşte, F6ie verde mărgărit, . Câte dout-trey neveste ; Fire-ar cesu afurisit, Că şi eă pân'am junit, 10 De când am prins la lubit, 5 Două şi.trei am Yubit ; Nu m'odată n-am lubit, „Da peuna, . _: Ca de foc m'am dogorit.
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LELEA NALTA HAL.AOAIE 
  

Culesa de Chr. N. Țapu de la on Raţu, din com. Apolău- mare, — Transilvania. 

Lelea *'naltă hălăcte,-. - , Manăruliţo ochi nerif, 
Când o duci în câmp să mâte ; Albă eşti şi nu'mi trebui. 
Da mândruţa mitiutea, Mândro, ochişorii tei, 

D'a dragu să merg cu ea, Mâncă bănişorii net.: 
5 Dragu-ni-i mândruţa, 'naltă, 15 Ochii şi sprincenile, 
„Că- ţi dă gura peste portă; . :. Ini mâncă paralile. 

„ Da' mândruţa mititea, . --.. „__ Ochişorii mândri nele, 
Se 'ntinde şi n'ajungea. | ME face de mor de ele; 
Mândruliţo, ochi bănaci, _ Şi buzele de amor, : 

10 Negră eşti şi tare 'mi placi, . „20 ME face de mor de dor! 

MANDRA MEA DE LA A SIBIIU 

„ Culesa de Chr. N. Ţapu de la Ion Rate din com. Apoldu- mic. — Transilvania. 

Mândra mea de la Sibiii, i 5 Cu potcâve. de aramă; | 
_ Aşteptă-măE c'acuş ghii, Să nu dai la poduri vamă ; 
Num'atâta zăbovesc,. DE „Cu poteâve de argint, 
„Calu să ni-l potecovesc,. .: _»  Să.sosesc la tin! curând! 

MAIERENA LAPTE DULCE 
  

Culesa de Chr. N, Papu de la lon Rau, din com. Apoldu- mic. — Transilvania. 

 Măierână lapte dulce, . 
Cum îl mulge în târg îl duce. 
Pen”, preţu "i-l prețueşte, | | 

"Laptele se sărbedeşte;. . _-.  , 

5 Preţul % lo prețuit, a 
aa Laptele s'o sărbădit. 
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AŞA DICE MANDRA MEA 

* Culesa de Chr, N. "Țapu de la lon Raţu, din com. A poldu-mic.— Transilvania, 

Aşa dice mândra mea, * - „1 Aşa dice mândra mea, Să fac -diua ce-oY putea, -. „Că nu gură câ la ea, “Sara să 'mă duc.la ea. - Ă 10 Da mai este şi ma! dulce, Aşa “dice mândra n ris: . „Numai nu.mă pot eii duce. —— Mulţămim, badeo, de strâns! -  - Mândra mea Y numa cochilă, Ş'aşa dice mândra iară : „T6tă noptea' n'am hodină. — Mulţămim,. badeo, dascră; . ; ÎN Sa E 

n
 

- 

  

N 

CHIATRA CRESCUTA :N. NASIP 

  

„ 

Culesă de Chr. N. Tapu de la Ion Raţu, din com. Apoldu-mic.—Transilvania,. 

Chietră crescută ?n năsip, 2 Lasă-mă nevastă ?n casă, Multe-am făcut de când sint; - . . C'afară plouă de varsă Chietră crescută mină Şi-s. numai cu: cămeşa “ Tâtă n6ptea, n'am hodină, | 10. Şi mă pică Streşina.; “La o cruce: de ferestră,; „ȘI. cămeşa-"Y. supţirea * Pinto dalbă de nevastă. ŞI” trece :pl6ta: prin ea! 

Culesa de Chr. 

„CATANIRE-AŞ CATANI 

  

, 

N. Țapu de la Lor Raţu, din com. Apoldu-mic.— Transilvania! 
„-. Cătănire-aş cătăni, „Si saghia de scătete | “La cumpănia mândri ; „Şi răgementu de fete, Ş-aş cătăni şi eti ghine, : “Cumpania de neveste: D'ar fi mândra lângă mine. io Eă:să fii un ofiţir, Aş cătăni şi eii, “dei, . -Să le. scoţ la iziţir. „De-ar fi puşca de tul&i
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CATANIA CUL "1 BUNA 
  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Ion Raţu, din com. Apoldu-mic.— Transilvania. 

Cătănia cui îi bună? 
— La ficioru fără. mumă. 
Cătănia cui îi .dată ? 
— „La ficioru fără. tată. 

_5. Of, Nemţule, nu ţi-i jele, 
Cum vedi sânge pe curele, 

Curând din câstili mele ? 

„Of, Nemţule, nu-ţi-i. răi, 
Când vedi sânge pe.cecaii ? 

10 Nemţule, ardă-te focu, 
“La mulţi ficiori mânci nărocul 
-Şi te.bați să mânci şi-al netă. 
„Nu-ţi ajute. Dumnedei, . 
Să'mi mânci tu nărocul ne ! 

NEAMŢULE, MA IEI.CATANA 
Ei 

Culesa de Chr. N, “Țapu de la Ion Raţu, din comuna Apoldu-mic—Transilvania. 

-: Nemţule;-. mă ie! cătană, 
Mândra'mi plânge ca o mamă. 
Nemţule;. mă iei, mE&-duci, 

_“Toecma 'n. graniţă: la “Turci. 

„FOAIE VERDE FOI DE ROUA 

  

Culesă de Chr. N.. Țapu de la Ion Raţu, din comuna Apoldu-mic— Transilvania, 

Foie verde foi de rouă, - 

Din anu cin-deci şi nouă, 
Mi-o venit o carte nouă, — 

; -..„Garte-de: la: Mătelant, 

5 De la 'nălțatu 'mpărat. 
La Itali-am plecat, . i 
Tocma'n diua Paştilor, 
In ţara virvorilor. 

In diua cea luminată, : 

10 La ţara cea 'ntunecată. 

x . - . = 

Li 

“ Hire-ar” trăsnit Dumnedeii, 
Muntele de la Braşeii, 
Talpa la legănu neă, 

“Cum m'o.legănat de:ră&ă, 
15 Nu să mal legene nime, 
“Cum mo legănat pe mine. 
D6mne, la inima mea, 
-Este-un rîă şi-o fântânea. 
Fântâna "1 necaz de morte, 

20 Rău le spală pe tote!.
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PADURICE NERARITA 

  

Culesă de Chr, N. Țapu de la Ion Raţu, din comuna Apoldu-mic.— Transilvania. i 

Pădurice nerărită, Două deluri şi-o pădure, Meri mândro şi te mărită, - Ş-o grădiniţă cu mure. Numai nu te cununa, 10 Hai delu să'] surupăm |. Să te pociiă- şi ei lua. Şi pădurea 's'o tătem, 5 Pădurice desă eşti, -* Murele să le mâncăm „ Mândra mea “departe eşti, - Si-amândot mâna să dăm!. Două dâluri ne desparte : 

RAPORTUL ISPRAVNICULUI | 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la 1. Boldescu din Giurgiu. 
Raportul ispravnicului de Teleorman către vornicul din lăuntru, 

In trecuta săptămână, | 
Starea. vremil nu prea bună. 
De la cină şi pân' la dece, 
A plouat o pl6e rece: 

5 Şi d'atunc! pe la sfirşit, 
A tot nins necontenint, . 

„MANDRA MEA DE MANDRA MARE 

  

Culesa de Chr. N. Țapu de la Ion Raţu, din comuna Apoldu-mic.— Transilvania, . 

Mândra mea, de mândră mare, 
Nici -oghele ?n cisme nare, 
Să 'ncalţă cu: hârtie, 
Ca să “ni fie dragă mie, 

———————
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FA-ME, DOAMNE, CE MI-I FACE 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Ion Raţu, din comuna Apoldu-mic.— Transilvania. 

Fă-mă, Domne, ce mi-i face, Să mă fac butuc de vie, 
Fă-mă trestie pe baltă, . E Să se facă un strugurel, 
Să -mă. cosască cosaşii, Să mE& mânce-un volnicel, — 
Să mă facă porţiuşe, | 10 Voinicel făr' de mustaţe, 

5 Să mă dea la boi domneşti, Să se 'nveţe a strânge ?n braţe. 
Să mă ţipe pe câmpie; - 

FRUMOS CANTA O PASERICA . 
  

„Culesc de Chr. N. "Țapu de la Ion Raţu, din comuna Apoldu-mic.— Transilvania. 

Frumos cântă-o păsărică : 
Cine strânge nu mănâncă | 
Şi mai dice-un piţigoii. 
Strângeţi vol, să mâncăm noi! 

_CIN SE. PRINDE LANGA MINE 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Ion Raţu, din comuna Apoldu-mic.— Transilvania. 

Cin” să prinde lângă mine, 

Tâtă vara” prinde. bine ; 

Cin' să prinde lângă altu, 
Tâtă vara-o dâre capul
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VENII ASERA CAM BET L. 
  

Culesa de Chr. N. Ţapu de la Ion Raţu, din comuna Apoldu-mic. — Transilvania. 

Venii ascră cam bet, 
-Sama n'o luai.la pat. : 
Peste 'n6pte dibuii, . Imi dai trupul -chinului,- Patru picidre găsit, - _ Pe mâna streinului, 5 — Ce'e asta fa nevastă ? „10 Să scot banit, 

— Muncesc, omule, muncesc, * 
De bir:să 'te plătesc ! 

  

ICI MI-E TINA 

  

“Culesa de |. Odor de la George Paraşchiv, din Breaza-de-jos.— Prahova, 

| Ici mi-e tină, 
| , Ici mi-e glod, . 

Ici” mi-e: bărbăţelu mort, . 
Și-oi să joc -să. mi-l. desgrop! 

———— 

FOAIE VERDE, FOAIE LATA 
N 

  

Culesa de 1. Odor de. la George Paraşchiv, din Breza-de jos.-- Prahova, 

F6ie verde, -fâre lată, Nu pot trece la amantă, L.eano. fă, Căci mă vede Breza totă. Bată "| Dumnedeii să'l.bată, * Câte flori pe Teleorman, - * Leano fă, 10 Sint la.puica pe tulpan ; 
Câte flori îs pe Ialomiţă, 
Sînt la puica. pă rochiţă.. 

5 P'ăl da pus lampa la pârtă . 
Şi scârţiitori la g&hâtă, 

4



v 
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BATA!L DUmnEpEU SAL BATA. 
  

Culesa de 1. Odor de la „Viganca Raţeca, din Valeni. — Prahova. 

Bată'l Dumnedeii să. bată, Că adi eşti cu fetili, 
P'ăl dă-r-dice -fetit fată : . „10 Mâne cu nevestili, 
Diua-r'cu cârş6ra:'n cap, - Polmâne cu' babili. 
N6ptea-t cu-bărbatu *n pat. „ P&kunde pu! panglicili, 

"5 Taci'miresă nu mat plânge, O să'ți curgă ghicili ; 
Că la mă-ta:mi te-om duce, - P& unde pui florili ” 
Când o face jugu mere - 15 O săi curgă pălmilil . 

ȘI tânjela vineţele.: 

4 

TATAL NOSTRU TIGANESE | 

Culesa de 1. Olor de la ţiganca Rara, din Valeni, — Prahova. 

“Tatăl nostru ha: carța 5 
Da burica: rariţa, 
Victim, victim "'mpăraţia, 
Dandalia, stămăria, 

  

Di blay buf!” 

„2. MARIOARA 

Culesă- de 1 Odor de la țiganca. Raţoea, din Valeni.—Prahova.- 

Frunduliță fore- albastră, DE tret ori mă săruta. 
Mă sculat dă dimineță, + E din gură aşa spuneam: 
P& rouă. nescuturată, - N — În cotro, dragă, facem ? ! 
P& potecă necălcată, - „1 „10 Am mers la codru şi-arh făcut 

s ME *?ntâlnif cu draga mea. . * Tot ce ni s'a plăcut. - 

Ea n brațe, că mă lua, *



1040 ce O STRIGATURI 

NIȚA 
  

Culesă de L Odor de' ia ţiganca Raţăica, din Valeni.— Prahova, 

- Frunduliță. şi-o lalea, 
Niiţo, Niţo, draga mea, 
'Pucă tu pă o vălcea, 
Că ei sint naintea ta, 

5 Pui foc la o buturea, 

"Ca să plesnâscă fierea 
Odat” în amanta mea. . 

Şi tu când mă&-i întreba, 
Tu o să spui tut aşa, 

10 Cum, este dragostea mea |. 

  

„UNDE JOACA SERBELE 

  

Culesa de 1. Odor, din Velenr.— Prahova. 

Unde jocă Serbele, | 
Sârbele, copilele, 
Imi scurteză dilele, 

  

ŞI ME ROAGA, MAICA, ROAGA 

Culesă de I. Odor de la Moş Nicolae, din Valeni. — Prahova, 

Şi mă r6gă, maică, râpă: 
Şi mă r6g' un croitor,. 

„ — Rana Croitorului 
lese 'n vârfu aculuy . 

„Şi ?n tocu năpârstoculuj,
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DACA, MANDRO, ME VOIU DUCE 
  

N 
Cules de 1. Odor, din: VaAlenr.— Prahova. 

Dacă. mândro, mă voii duce : Primeşte-i ca şi pă mine, | 
[de la voi, Căci mie numi e dă tine, 

Mulţi voinici veni-vor p'aici „5 Nici n'a fost! e 
[p& la voi. 

PLECAT-AU ȚIGANII LA VÂNATOARE 

Culesa de 1. Odor de la Costache 1. Mihalcea, din Valeni. — Prahova. 

Plecat-aă ţiganii la vânătore * Cu foc şi cu cătran, 
Cu puşca g6lă de spinare, —. . Să fie afurisit tot neamu de 
Puşcă de scaii, e a [țigan !' 
Glânţe de mălaiii. „Ti Şi cu punga plină de iască, 

Ce-o căuta, în vicţa lor să nu 5 Poc în cer, poc-în pămînt, 
[găsiască | Poc in tâca ţigănâscă, _ 

Dumnedeii să-i prăpădiască 

FRUNDA. VERDE MARACINE 
  

Culesa de I. Odor, din Valeni.— Prahova. 

Frundă verde: mărăcine, 
Ce-o să ma! mă fac cu tine? 
Cu tine un bagabonţ, . 
De eşti dator pe la toţi! 

-66
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- FOAIE VERDE TREI LAMAI 

Culesa de Radulescu-Codin, din Dâmboviţa,—Muscel, 

Fâte verde trei lămây- 
Și să'mi vii, neică, să'mi vii, 
Colea ?ntro Sântă-Mării, 

_ Când se câce pâma "'ntâY 
„5 Şi struguraşii prin vii. 

SUBT PINGEUA CISMEI MELE. 

Culesa de Radulescu-Codin, din Dâmboviţa, Muscel. 

Subt pingeua cismet mele, 
Jcă dracu şo mutere 
Şi mă 'nvaţă să fac rele, 

AOLEO PICIOR: ME DOARE 

  

Culsa de Radulescu-Codin, din Dâmboviţa,--Muscel, 
” 

! 

Aoleo picior m& dâre 
L'am scrântit la şedătore. |



“CIUPE NEICA PE MANDRA 
  

Culesa de Radulescu-Codin, din Dâmboviţa, —Muscel. 

- Ciupe neică pă mândra, 
N'aştepta să dică ea. 

U-IU-IU ŞI GHINE:MI PARE 
  

Culssa de Radulescu-Codin, din Dâmboviţa,—Muscel. . 

U-iu-iu şi ghine 'mi pare. 
Că-i miresa fată mare! 

7. Îi 

„GA LA NOI, CA LA MAŢAU 

Culssa de Radulescu-Codin, din Dâmboviţa,—Muscel. 

Ca la noi, ca la Maţăii, 
Şepte fete pun flăcăi. 

! 

FETE -CA IN COCINEŞTI 
  

Culesa de Radulescu-Codin, din Dâmboviţa,—Muscel. 

Fete ca în Cocineşti 

„Nu găseşti la-. Bucureşti.
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DIN VATALE NU POCI DA. 
  

Culesă de Radulescu-Codin, din Damboviţa,—Muscel, 

Din vătale nu poci da 
Şi la horă, na, na, na. 

DOUE PAIE, TREI GUNOAIE 

  

e 

Culesă de Radulescu-Codin, din Dâmboviţa,—Muscel, 

Dou& paie, trei gunsie, 
Daţi rândeua p& bătafe. 

„DOUA PAIE Ş'UN PADUCHE 

Culesa de Radulsscu-Codin, din Dâmboviţa, — Muscel. 

Dou& paie Şun păduche, 
Sus rândeua la genuche. 

  

Y 

UITE-O CEA, BAT'O CRUCEA 
  

„ Culesa de Radulescu-Codin, din Dâmboviţa,—Muscel, 

Uite-o icia, bat'o crucea, 
Al din câdă cum o 'n6dă.
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ICI IMI PLACE LOC DE CASA 
  

Culsa de Radulescu-Codin, din Dâmboviţa,— Muscel, 

Ici îmi place loc de casă 
Şi duşmanii nu mă lasă. 

- FOAIE VERDE TREI CUCUTE 
4 - 7 

  

Culesa de Radulescu-Codin, din Dâmboviţa,— Muscel. 

_Fore verde trei. cucute, 
Mâni6so, du-te, du-te. 

FOAIE VERDE ŞI-O LALEA 

i Culesa de Rădulescu-Codin, din Dâmboviţa,—Muscel. i 

Fote verde şi-o lalea, „- 
“Wa pa ta şi dă-mi p'a mea. 

i 

FOAIE VERDE BUSUIOC 

Cultea de Radulescu-Codin, din Dâmboviţa,—Muscel, 

F6ire verde busuioc,. 

Si facem hora la loc.
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HORA A 

  

Audita de N. 1. Apostolescu de la 4.1. 

Frundă verde şin dudăi, 
Mult mi-e drag ce este-al miei! 
Şi Iubesc din răsputeri, 
C'apăi mâtne pot să pier. 

5  Uitte 'ncoa şi bateţi cinci, 
Nu vă uitaţi la opinci!... 

% 

Frundă verde ş'o răsură, 
Ce-aş mai săruta în gură, 
Că mâine plec la pichet 

10 Şi nu ştii să scriă bilet. 
Ha! la dreapta câte doi, 
Voi vă iubiţi amândoi | 

. Ri 

Frundă verde mătrăgună, 
Asta nu mt-este d'a bună ; 

15 M'a apucat o "'ntristare 
Par' că-s plecat pe cărare, 

Daţi la stânga şi la drepta, 
Să nu se răriască ceta, 
Câte trei paşi îndoiţi, 

20  Pămintu să-l argăsiţi. . 

* 

Frungă verde ş?o cicâre, 
Să nu 'ncept iar cu plânssre. 
Stai numai o s&ptămână, 
Să-ţi pară gura mat bună. 

25 Di cu fetele 'mpreună, - 
Cale bună, vote bună. 

* 

Frunqdă verde tămâtoră, 
i cu foc şi fute, ciâră: 

" Ce te uiţi aşa la diplă, 
30 Cin! te ia, de 'i-este frică ? 

Florescu, Baileşti, jud. Doljiă. 

Strigaţi una, două, trei, 
Bate ?n loc să dea schintej. 

* 

Fetelor să nu fiţi rele, 
Ci-mi daţi bâbe de mărgele, 

„35 Să le pul'în şir la gât, 
- Necuraţii să! descânt, | 

Bateţi din palme odată, 
Să se ducă grija totă. 

DRE | 

Frundă verde ş'o lalea 
40 Mă copii, nu-i vina mea, 

Dacă ştii care din fete 
Dorm diua lângă unghete 
Şi de lucru Peste frică, 
Că din mână jos le pică; 

45 Ci lumea este calvină - 
Nu le lasă la odină; 
Şi ce află tăinueşte, 

„Pe fete le prăpădeşte. 
Apucaţi-vă de -brâi 

50 Şi "'ncet jucaţi ca un rii: 
Porniţ'o la dreapta, frate 
Și la stânga 'ncepeţi bate; 
Indărăt, apoi nainte, “ 
Luaţi sama, fiţi cu minte, 

55 Hora ca să nu să 'ncurce | 
Și să facem chiar o cruce. 

+ 
Nu vă strângeţi de mijloc, 
Că .se face popa foc. 
Roagă-te taică părinte, 

Go Să le dea Dumnedeii minte!
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"FRAȚILOR, MA... 
  

Audita de N. I. Apostolescu de la d. 1. Florescu, Baileşti, jud. Doljiă. 

— Fraţilor, mă... 
Ştiţi vol, ştiţi ? 
— O să ştim. 
Dacă ne-l spune... 

5 — Fetele sai măritat 
Şi flăcăi! s'a 'nsurat. 
Da' Ilinca plânge-acasă, 
Că n'a fost şi ea miresă, 
Şi ma! plânge şi ofteză, 

10 Că n'are pânză alesă, 
N'are cârpe şi peşchire, 
Pe garduri să le r&sfire 

Și ştergare şi catrinţe 
Şi perine şi velinţe. 

"15 Da' mirâsă. cum să fie, 
Când n'are vre-o vrednicie ? 
Şade "n vatră diua tâtă, 
Par! c“ar fi curcă plouată ; 
Cucăe, că lucru-i pute, 

20 Nu pâte din loc să mute. 
„Să se ducă chiar la horă 

"l-este lene, şi vr'o soră 
De-a el pune s'o 'mpletescă ; 
Nu ştie să se gătiască,  - 

APOI NEICA "| DE AFLAT 
  

Audita de N. 1. Apostolescu de la d. 1. Florescu, Băilești, jud. Doljiii. 

— Apoi neică 'de aflat : 
Totă lumea s'a 'nsurat ; 
Numai Manea a r&mas. 
Şi nu pâte. face-un pas, 

5 Făr să! ştie satu tot, 
Că îi spun că e netot. 
Stă cu capu în cenuşă, 
De par' că este-o căpușşă. 
lasă sară din ogradă 

10 Pe furiş, ca să nu-l vadă 

Fetele şi cu neveste 
Şi se duce fără veste 
La băbuşca, fată mare, 
Că "i-a făcut o cărare, — 

15 Cărarea din. d6l de sat, 

Unde-i locu neumblat. 
Ş'o sărută mult cu foc 

P&n' ce stă luna pe loc; 
Ş'o sărută, go desmiardă 

20 Şi din ochi nu vrea s'o piardă. 
Apoi fuge 'ndată-acasă : 
Gura-i dulce, ce-i, mal pasă! 
Baba, fata cea bătrână, 
Strigă "| r6gă să rămână, 

"25 Că e dulce dragostea,— 
- Bate-o-ar pârdalnica. — 
Dar voinicu se fereşte 
De lume, Dâmne păzeşte; 
Că lumea e venin6să 

30 Şi incă răutăciosă. 
Bade, Maneo, ce mai! fugi, 
Şi pin dos o tot apuci? 
Că te ştie ori şi cine, 
Să-ţi fie. baba de bine,
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STRIGARE o . 

  

Audită de N. 1. Apostolescu de la 4.1. Florescu, Băileşti, —jud. Doljia. 

  

Ha, ha, ha, ce poznă măre Merge şi se tânguieşte, Sa 'ntâmplat în sat la not: - „Zăpăcită, capu-i arde, Fata popii a ma! mare - 15 'Ş vine 'n fire, se opreşte S'a opăcit în război. Şi lu Mitru ?n vatră-i cade. 5 Şi s'a dus la baba Suna „ Mama lu Mitru-i, b&trână,. „Şă-I ghictască, să-i .descânte „Fără snagă şi nu pote | Și so vindece, că 'ntr'una Diua, n6ptea să rămână Creşte ?n pântece. — Păminte,, 20 Tot la lucru ; şi socâte 'Nghite-mă 'ndată de vie, Că e bine s'o ajute, | IO Nu mE ma! lăsa să sufăr. Dor de cumva 0'slăbi. Că n'am leac pe 'vejnicie Şi începe s'o asculte ŞI nu poci nici chiar să-l cum- „_* Capoi bâla t-o peri. 
[per. 

MAI BADIŢ DE PE-ACI 'N JOS... - 

  

Audita de N... Apostolescu de la Ion Binig. Culesa din Şona, comitatul Târnava- 
mare, —. Transilvania, ! 

| 

"Măi bădiţ: de pe-aci 'n jos De ai i gazdă ca frumos, +" Mar da tatea bucuros, 
Da “eşti frumos şi sărac; 

5 Nu ştiă, bade-o, ce 'să fac. 
Spune-i, badeo, mumet tale 
Să te ţie 'nchis în glajă, 
Ochii iei să nu te vadă. 

  

€. 

NU-ȚI MAI PUNE BADEO PENA | : 

  

Audita de N. 1. Apostolescu de la Ion Binig. Culesa din Şona, comitatul Târnava- 
mare, — Transilvania. 

ia - a . 
. 

N Nu-p ma! pune badeo penă, Ci ma! ghine o buruiană, 
Buruiană 'nţărinată, - 
Că junia ta '% stricată, 

——————
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MAI BADIŢ DE LANGA VALE 
(VARIANTA) - 

  

Audita de N.I. Apostolescu de la Ion Binig. Culesa din Şona, comitatul Târnava- mare, — Transilvania. A o , 

Măi băâiţ de lângă vale, 
Nu- -t pune vrâst' aşa mare, 
Ci-p pune mai retezată, 
Că Jjunia ta-i stricată, 

MAI BADIŢ, MAI ŞI MA! 

  

Augita de N-I. “Apostolescu de la Ion Binig. Culesa din Şona, comitatul Târnava- 
mare, — “Transilvania. ” 

Măr. bădiţ, măt şi mă! 5 Să naivă noroc de boi, 
Ne-am lubghit pe subt ascuns, Nici de staulul de of; 
Şi cine ne-o vă&st, ne-o spus, - Să n'alvă noroc de vaci, 
Şi cine ne-o spus pe noi, - - Cum ne-am avut noi de dragi. 

'NFUNDA-Ţ, BADEO, CARAREA | 
  

Audită de N.I. Apostolescu. de la Ion Binig. Culesă din Şona, comitatul Târnava- 
“mare, — Transilvania. 

'Nfundă- -, badeo, cărarea, __ Că-s mevastă cu copchit. 
De pe -la ferestra mea, — Nevastă cu copchil îic, 
Or ţ-o 'nfundă, or ţ-o strică, 10 Lasă copchilul să plângă, 

Că nu'p mai sînt ibovnică. ” „ Hai la badea să te strângă ; 

5. Că ţ-am fost, badeo, şi ţie, E Lasă copchiii la dracu - 

„ Pănă-al fost de omenie. - Şi hal la badea săracu, 

“ Dar acum nu-ț mai pot in 

« ! a
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MAGHERAN CU FOAIE VERDE 
  

Audita de N. 1. Apostolescu de la Ion Binig. Culesa din Şona, comitatul Târnava- . * mare, — Transilvania. . 

- Măgheran cu f6le verde, 5 Şi Pam cătat vara tetă; Bădiţ ca al îieă nu este. „Şi de-aghia l-am mat aflat Dar îi-t cludă că Por cherde, " In îâiiljocu codrului, i Că Pam ma! cherdut odată | La porţile dorului. 

MAICUŢO CAN: M'AI FACUT 

  

" Audita de N. 1. Apostolescu de la Ion Binig. Culesă din Şona, comitatul 'Târnava- mare, — Transilvania. . Sa Ia 

- Măicuţo, cân' mar făcut, | Să mă l&găn de măgan. Ţie ghine ţ-a părut. Măicuţ, al îietă noroc, . Maico ! de -părere bună „+ Lat pus cu lemne pe foc; Ni-al făcut plăpomi de lână De desupt at pus şi pate 5 Şi faţă de măgheran, "10 Să ardă cu bobotae. 

  

DE -M'AŞ MAI VEDEA ODATA 

  

Audita de N.L. Apostolescu de la Ion Binig. Culesa din Şona, comitatul Târnava- mare, — Transilvania. | . . : 

De m'aş mai vedea odată 
Pe iarbă verde culcată, 
Pe pelin, pe măgheran, 
Pe sarică de cioban, 

5 Pe boboi moldovenesc, | 
„„In braţele cul gândesc. 7
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CINE TAIE LEMNE ?N DOS? 

, Audita de N. I. Apostolescu de la Ion Binig. Culesa din Şona, comitatul Târnava- 
mare, — Trarsilvania, 

— Cine taie lemne 'n dos? , 5 Chică creţă câte-un xir, 
— Tate badiu hăl frumos. - Gura lui de trandair ; 
—.. Cine taie lemne ?n faţă ? Chică creţă tot inele, 
— Talie badea chică creaţă. Gura lui păhar de îitere. 

CA GE-S NEGRA CAM NEGRIE 

Audită de N. 1. Apostolescu « de la Ion Binig. Culcsă din Şona, comitatul Târnava- 
mare, — Transilvania. 

« . - Că ce-s negră cam negrie, - 
La multe le fac mănie. 
Că ce-s neagră pe obraz, | 
La multe le fac n&caz. 

5 Că ce-s neagră şi &hfolbană, 
„Merg pe drum ca Şo cătană. 

» 

DU-TE, BADEO, DU-TE DRACE 
  

Audita de N. [. Apostolescu de la Ion Binig. Culesă din Şona, comitatul Tarnava- 

mare, — Transilvania. 

o, du-te drace , AY cotat friîu prin pat 

Due padeo, Ali. [ Şi frâu % la murgu 'n cap. 

Că de nui i fermecat, AY cotat friu prin şură 

N'ai cota calu prin cale Şi freu-i la murgu - n gură, 

5 Şi tu eşti pe el călare.
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SPUNE, BADEO, MUME-TI 

  

Audita de N. 1. Apostolescu de la Lon Binig. Culesa din Şona, comitatul Târnava. | mare,— Transilvania, : 

Spune-i, badeo, mume-ti, . 5 Făr' Sâmbătă câte-o dată, .. Să-g închidă hudiţa, Dumineca diua tâtă, - Tot cu lin şi cu pelin. S&ptămâna-arare-ori, Amendoi să nu grăim, Intr'o di de multe ori, 

PARAUȚ CU APA RECE 

  

Audita de N. 1, Apostolessu de la Ion Binig. Culcsă din Şona, comitatul Târnava= mare, — Transilvania, Ă - 
N | 

Părăuţ cu apă rece, o Vecina de lângă casă Pe la.pârta mândrit trece, „Nici odată nu mă lasă. Dare-ar Dumnedeii să sece, 10 la căn' vede că îiit r&ă Să rămâte numa tina, Fuge iute la părăă ; 5 Să mă fubghesc cu vecina. Şi scâte năsip din apă Vecina de lângă mine Şi 'm pune la cap să 'm trecă, To'de-a-una 'm prinde ghine, 
- 

„ARINAŞ, FOAIE MARUNTA. 
—— 

a 

comitatul Târnava- 
mare, — Transilvania. 

Augita deN 1. Apostolescu de la Ion Binig. Cules din Şona, 

Arinaş fâte măruntă, 
Păsările ?n tine cântă ; 
les mândrele şi ?] ascultă, 
lese şi mândruţa mea, 

5 Să'ş asculte pasărea, 
" Cum Y cântă patima, 
Patima ei din fetie. 

“Ş'a badiului din junie,
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DELULE CAN: TE-AM SUIT 

  

Augita de N. 1. Apostolescu de la Ion Binig. Culesa din Şona, comitatul Târnava- 
mare, — Transilvania. , 

Delule căn” te-am suit, : 5 M-oi desculţa di-un chictor 
Numa te-am prăbăluit, Şi ti-ol sui fără dor, 
Dar.acum căn” ti-oi sui, : „M.-ol desculța di-o opchincă 
Nu ti-o! ma! prăbălui. a "Şi ti-ol trece. fără frică. 

N 

AM O MANDRA CA O CRUCE 

  

Audită de N. I. Apostolescu de la [on Binig. Culssă din Şona, comitatul Târnava- 
mare, — Transilvania. " i | 

Am o mândră ca o cruce 
Şi la lucru n'o pot duce, 
Dimincţa-i roua rece 
Peste di să prea *'ncăldeşte, 

5 Sara” cam pe la o jină 
O chişcă ţinţari de mână. 

7 

LELEA 'NALTA ŞI VOINICA 
  

Audită de N.I. Apostolescu. de la Ion-Binig. Culesă din Şona, comitatul Târnava- 

mare, — Transilvania. , . 

i ” 

Lelea 'naltă şi voinică, 
Dorme lângă mămăligă. 
Mămăliga corcăe, 
Ea dorme de horcăe; 

5 Mămăliga xerbe 'n 6lă, 

Ea dârme de să omoră. 

ai
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BADIO, MAN DRULIŢA TA 
  

Audita de. N. 1. Apostolescu de la Ion Binig, Culesaă din Şona, comitatul Târnava- mare, — Transilvniaa. " 

Badio, mândruliţa ta, 5 Şi te jură şi di dău, 
Du-te 'n pădure cu ea. „Co trăznit-o Dumnedăi Cân' fulgeră şi trăzneşte La o gură: de părăiă. 
Ia s&curea. ş-o loeşte 

BADIUL NEU NU-I MARE TARE 
  

Audita de N. 1. Apostolescu de la Ion Binig. Culesa din Şona, comitatul Târnava- mare, — Transilvania. ! ! 

Badiul îei nu-i mare tare, 
„Da cine îii-l vede more; . 
Că.io cân' Pam văst întăf a 
Era capu să îii-l pui; 

5 ŞI fo cân' îii-l-am vedut 
Tot cu mortea m'am bătut, 

  

— 

MUREŞ, MUREŞ, APA LINA 
  

Audita de N. [. Apostolescu de la Ion: Binig. Cultsa din Şona, comitatul Târaava- mare, — Transilvania, 
a 

Mureş, Murăş, apă lină, 
Treci-mă ?n ţară streină. 
"Dar a! grijă cum mă treci, a 
Să nu cum-va să mă 'neci ; - - ! 5 Că nal-bani să mă plăteşti, 

„Nică haine să mă jăleşti, . 
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DE-AR XI LASAT DUMNEDEU 
  

_ Augita de N. -1. Apostolescu de la Ion Binig. Cules din Şona, comitatul Târnava- 
mare. — Transilvania. 

-De-ar “i lăsat Dumnedăii -. Stelele năsip de pus, 
Pămiîntul cernclă nâgră | " War putea ca să ne scrie 
Şi cerul hărtie albă, ” Ghinele îeii din fetie” 

__ Sorele un scriitor o Şi al badil din junie. 
5 Şi luna penă de scris, | . 

ALAȚUREA CU DRUMU 

- 

Audita de N. 1. Apostolescu de la Ion Binig. Culesă din Şona, comitatul Târnava- ” 

mare. — Transilvania. Pa 

 Alăturea cu drumu a Să stat ghin' la săcerat 

Ară badea cu plugu, Ca mândra la sărutat; 

“Tot arând şi s&mănând Să stai ghine la clăit, 

Şi din gură aşa dicând: - „Ca mândruţa la Yubghit. 

5 — Să te faci, grâule, faci,
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CANTECE BETRANBSCI 
4 

“VOICHITȚŢA. 
  

Cultsă de Radulescu-Codin, din Rucar, Dâmboviţa, 

Fote verde şi-o creiţă 
Şi-o cracă de aluniţă, 
OI, săracă Dâmboviţă ! 
Mi-o prădă Stanciu şi Niţă 
Şi cu soru-sa Voichiţa... 
„„Şi-o frunduţă salbă mâle 

* Si mai! are, Stanciu, are 

10 

15 

20 

25 

Şi mal are d'o sor' mică: 
Acu se 'nvaţă la furcă, 
Dă cu flinta de usucă; 
Păsărica sburătâre 
Dă cu flinta, mi-o doboră, 
Ca: s'o aibă de gustare 
Pân” o veni prându- -ăl- mare. 
S'aruncă pe cal călare 
Presurată de pistele, 
D'ale sfinte fatagane, 
Strălucind ca sfintu s6re. 
ŞI -o foiţă-a bradului, 
Sus, 
La ceardacu Stancrulur, 
Bea feciorii Bratului 
Cu Niţă-al Şelarului, . 
Cu Dobre-al Ploscarului, 
Bea, nene, şi-mi chiuia, 
Văili că-mi r&suna, - 
De poteră nici gândia. 

„Dar Votchiţa sta afară . 
Rezemată n flintişoră ; 

30 Puțin somn „o apuca 
Si-un vis frumos că visa, 
In urmă se deştepta 
Şi Stanciului îr dicea :: 

po 

45 

"— P'alei, nene Stanciule, 
35 

40 

Tu bei şi-te veseleşti, 
De poteră - “nică gândeşti 
Că-i acas pe bătătură : 
Umblă cu maica de mână, 
Prinde la put de găină.. 
D'alei Stanciu ce "dicea 2 

_— Lasă, fă, Voichiţo, fă, 

SO 

Las” să vie potera, . 
Că d'o fi de Bucureşti, 
Tu mt-o baţi de mi-o topeşti; 
Do fi poteră de laşi, 

_Mt-o trimeţi in Făgăraş ; 
D'o fi poteră de. Dii, ” 
MY o trimeţi tocma 'n-Sibil ; 
Do fi poteră de baltă, 
lrică 'mil-e c'o să mă bată, 
Că-i cu Turci amestecată... 
Nici cuvîntul isprăvia, 

- Cine, măre, că-mi sosia ? 

55 

6o 

65 i. 

Căpitan Balaura 
Ca potera alăturea. 
Dar Stancu cum mi-l vedea, 
Prosticel că se făcea, 
Un surcel în mână lua, 
În cenuşă scârmona 
Şi Voichiţa tot aşa, 
Mâna n şolduri că punca.. 
„Căpitan. că mai dicea : 
— Dăcte, Stanctule, legat, 
Să nu te dăm spânzurat. 

Dir Voichiţa ce dicea : 
Bată ceru mâne ta,
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„De ce să se dea legat 
Ca un mare vinovat? 
Hasnaua nu ţi-a furat, 

70 Bănişori nu ţi-a mâncat, 
Nici caii el nu ţi-a luat, 
Nimica nu ţi-a stricat... 
Mâna pe durdă punea, 
Pe poteră .mi-o bătea; 

75 Şi de vedea şi vedea, 
Mâna pe sabie punea 
Şi mi-l tăla secereşte 
Şi mi-i aşeda snopeşte... 
Dacă .vedea şi vedea, 

8o Căpitan ce mai! făcea ?. 
La Stanciu că se ducea, 
Cu cuvînt blând îl ruga: 
— PD'alei, nene, Stanctule, 
Stanciule, vitezule, 

BETRANESCI - 

85 Mat ceartă-ți pe Voichiţa, 
Mi-a prăpădit potera !... 
„„„Stanciu că mi-l asculta, 
La Voichiţa se ducea . 
Şi din gură cuvinta: . . 

90 — D'ale! sor'-mea Voichiţa, 
„„Mai lasă ţi. vitejia, 
- Că ia ţi-a! prăpădit, 
Opincili ţi-ai tocit 
Şi haideţi cu mine 'n sat 

95 Să te dati după bărbat... 
—- Nu vrea să merg ei în sat 
Să mE& dai după bărbat, 
Să-ml fie ciocan în cap. 

"Mai bine ?n codru cu drag ; 
100 Să beai vin din burdujel, 

Să mănânc carne de miel.... 
= e 

IENCEA SABIENCEA 
— 

Culesa de Radulescu-Codin, din Fureşti,— Dâmboviţa. 

Vedi mal sus o variantă. 

Foicică. tref lămâf, 
Trei lămây 
Şi tre! gutuy, 

„Pe uliţa târgului, 
5 Târgului, . 

Odriuluy, - 
Iară plimbă-mi-se, plimbă, 
D'ale lencea, : 
Săbiencea, 

IO Cu saiaua "'nfiptă ?n breă, 
Trăgând pe murgu de fre. 
lară Iencea, 
Sabiencea, 
Se plimba 

15 Ce se plimba, 
Cu maică-sa se "ntâlnia, - 
Maică-sa că-l întreba : 
"— D'alei lenceo, lenceo-al - 

N [maichii, 
D'ale! Ienceo, i 

„20 Sabienceo, _ 
„De când maica te-a făcut, 

. Aşa trist nu te-am vEdut... 
lenceo, ce mi-ai prăpădit ? 

__„..lară lencea 
25 “| răspundea : 

» — D'ale maică, matca mea, 
Câte fete sînt în sat, 
Pe tâte le-am sărutat, 
Câte-un bogagiu le-am dat; 
Numa una mi-a scăpat: 
Stăncuţa din Ţaligrad... 
lară mă-sa 
"| r&spundea : - 
_— Foicică de trei bețe | 
Vin la maica să te 'nveţe.: 
Tu, lence-o, să mi-te duci 

"La pârta cu trei sipici | 
Când sînt dragostili Yuţi 

-Şi copile 
Fără minţi 
Şi nevestili S 
Fierbinţi.... |. 
ŞI-o foiţă şi-o lalea, 
Acolo mi se ducea, 
Stăncuţa mi-l întreba, 
Tot aşa că mi-Y dicea : 
— D'alei lenceo, 
lenceo, 
Neică, . 

50 la să'ţi aştern eii la foc; 
s..lară lencea 

30: 

-..35 

40 

45
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“1 r&spundea: „o ""Taşternea 
—— Nu mă culc ei lângă foc 60 Si lencea - 
Că sînt lemnili de plop - Mi se culca 

„55 Şi sare | _ “Cu Stăncuţa alăturea! 
“ D&mi arde - ZI „Când era la mieq de n6âpte, 

Tot.. 2 | „ Stăncuţa ? n canon de morte | 
se ÎN “pat lui lencea 

VOINICEL OLEAG 

Culesa de Radulescu- Codin, din Calineşti. —Dâmbbvija. ! 

A se vedea poesia poporană <Olea» publicata în «Din: Muscel»: Cântece popo- 
rane vol. I, Ed. Socec. Vedi variantele de mai sus, pag. 66—71. ” 

Verde sălci6ră - Pe fugit...! 
Sus la inimidră, . El că. se 'msura, . - 
Mulţi voinici. se-'ns6ră... - EL că sărăcia, ” 
Verde viorea, De bir l-apuca : 

5 El că se 'nsura: 40 Tot din an | 
Voinicel Oleag, . „In an; 
De Oleag, a * Un cazan 
Oleag, . Si De bani, 
De blaga bogat... _” Si din lună . 

IO El că se 'nsura, - : _ 45 N lună 
Mânâdră că-şi lua, Câte-o pungă plină ; 
Mândră ca a luY | Cinci galbeni pe săptămînă... 
Nu-i a nimului... | El se jeluia 
Când el se pornia, - A Şi se văicăria : 

15 De mi-se'nsura,. so — Să vind pe taca: 

EI, măre, avea: | „ Ce-o să iai pe el? 

Nouă MOrĂ, în vânt, - O sută de lei, 

" Trei pe su' pămînt, Ce-o să fac cu et? 

Macină argint, „Să vind pe, maica, 

20 Cu, piscole” pe ferestră, „1-55 Ce-o să iai pe ea ? 

De 'târnă argintu ?'n casă... “Trei! sute de lei, 

Şi el mai avea: - Ce-o să fac cu er? 

“rel ciredi . „Nu mi-o fi pacat 

De boi, i ăi Că ea că ma fapt. 

25 Tref turme __.. .:6oŞieama 'nfăşat 

De oi, - In troacă m'a aruncat 

Frate, d'un cârlan.. . . , Şi ma legănat, 

Cârlător d'un an, - De foc m'a ferit, - 

De urechi In virstă m'a făcut... 

30 Ciulit, 65 Să-mi vînd cârlanu, 

De vine "Ce-o să Yaii pe el? 

Stâlcit, ! Cinci sute de lei, 

Din ocht - Ce-o să fac cu ei? 

Văpăină, - Să-mi vind pe mândra, 

35 Făcut Jo Plătesc biruşca... 
+
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EI că mal dicea: 
Tu mândruţa mea, 
Tu să te găteşti, - 
Să te premeneşii, 

75 Că ei o să te duc,: 
La tergu de flori, 
Că vin negustori . 
Ea că se gătia, 
Se sulimănra 

8o Şi că se "'mpudra, 
„ Amândoi pleca, 
La terg că sosia, 

Pristav că-i punea, 
„. Negustori venita... 
85 Toţi mi se 'ncerca 

Şi mal că-mi sosia, 
EI s'apropia, 
Turcu ibrior, 
Cela tinerel 

9o Şi mat frumuşel 
Şi el că dicea : 
— Tu, voinic, Oleag, . 
Tu vinqi pe mândra. 
Tu, voinic, Oleag, 

95 De Oleag, . - 
Oleag, 
De blaga bogat... 
Ce ceri pe mândra ? 
In cântar mi-o dai, 

100 În cântar ţi-o fai. 
Ei c'o cântăria, 
Cu galbeni o cumpenia... 
Turcu că mi-o lua,. 
Acasă-mi pleca, 

105 Pe drum apuca, 
El că mi-o pupa, 
Mândra că-i dicea : 
— Turculeţule, 
Tinerelule, 

110 F rumuşelule, 
Gingăşelule, 

Eu că m*! pupa,.! 
- Că eii sint a ta.., 
Acasă mergea, - 

115 In dughiană mi-o băga, 
Dughian! vişita, 
Vr'o trei dile sta, 
Ei nu se 'ntâlnia... 

Turcu mi-o scotea 
120 Şi €l mi-o pupa, 

Ea că-Y mal dicea : 
— Turculeţule, 
Tinerelule, " 
Frumuşelule, 

„125 Gingăşelule, 
Tot stai şi mă "'ntreb : 
Din ce neam 
Eşti tu, 
Din ce neam 

130 Sint ei ?. 
- — Eă sînt fecioru 
Popii 
Opri 
Din ţara Moldovir... 

135 Fraţi-că se găsia, 
Turcu că mi-o lua, 
Indărăt mi-o ducea, 
La voinic mergea, . 

“Din gură-i dicea .: 
140 — Tu, voinic Oleag, 

De Oleag, 
Oleag, 
De blaga bogat, 
Banii ce ţi-am dat, 

130 Ei te-am înzestrat, 
Că mi-ai fost cumnat... 
Voinic ce făcea ? 
Masa o ?ntindea 
Și ei că mânca 

150 Şi se veselia, 
„Lumea. se miră,,.
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RADIŢA 

Culesa de Radnlescu-Codin, din Gorgan,— Dâmboviţa. 

Fele verde ca nalba 
Şi era una Rada. 
De frumâsă ce era 
Se mira lumea de ea: 

5 Din cosiţe-aur pica : 
Şi din ochi-i tot aşa; 
Şi codiţa pardosită - 
Tot cu parale mărunte... 
Na, na, na; nafna, na, na, 

10 Na, na, na, Rădiţo, na... 
" Şi-altă fote ca nalba, 
lată Rada ce făcea : 
Rada ibomnic avea, 
Si-o foiţă trei măsline, 

15 Unu căprăraş Vasile. - 
Şi mă-sa tot îl dicea : 
Rada mailchil, ascultă "ncoa, : 

Nu te duce, Rada mea, 
Nu te du după căprar 

20 Cala e om cu belea:,. 
Pică ordinu şi-l ia, 
REmâi, Rado, tot aşa... 
Na, na, na, na, na, na, 

- Na, na, na, Rădiţo, na. - 

25 — Radă, matcă, ascultă 'ncoa: 
Păcat de fetia ta, 
De copilăria ta... 

- „Alte fete nu frumâse 
Le j6că logodna ?n casă ; 

30 Tu fuseşi fată de fală, 
Tu mă dedeşi de ocară, 

"Na, na, na, na, na, na, na, 

Na, na, na, Rădiţo, na... 

Foie verde trei costrei, 

35 La Rădiţa la bordei 

_Cu martacii subţirei, 
Cu grindiora de telii, 

Sprinceana trasă "n condei, 

Te uiţi la Rada să piei. 

40 Na, na, na, na, na, na, bă, 

Na, na, na, Rădiţo, na... 

* F6ie verde ca nalba, 

lar căpraru ce făcea ? 
Țotă stea c'o pornia: 

45 Mi-era capu la Găeşti 
Şi coda era 'n Piteşti, - 
Cum n'ai vădut de când eşti. 
Na, na, na, na,.na, na, na, 

- Na, na, na, Rădiţo, na. 
5o Atunci Rada mi-l vedea, . 

Cu pumnii 'n piept se bătea, 
Pe plâns, măre, se punea, 
Mâna pe cheie punea, 
La lădiţă se ducea: 

ss Ş&pte ii Rada scotea, 
-- S6pte ii tot felurite, 

Numai! cu fluturi cusute, 
Tot de Rada sint făcute. 
Na, na, na,.na, na, na, na, 

6o Na, na, na, Rădiţo, na... 
„ Septe il Rada scotea ; 

Se 'mbrăca Rada c'o ile 
Care nu mai era "n lume, 
Mânica cu nisipiţi 

65 De mi-a luat lumea de minţi, 
Tot de Rada sint fâcuţi... 
„„„Septe ii Rada scotea, 
Din gură le blestema : 
— Şepte îi avusei, frate, 

- 7o De nici una n'avui parte, 
Dale-aş de pomană tote 
Că'm! plecă căpraru, frate.!.. 
"Na, na, na, na, na, na, na, 
Na, na, na, Rădiţo, na... 

--75 D'aci Rada se pătia, 
„ Se pătia, se premenia, 
După căprar că pleca 
Şi din gură se ruga: 
— Fă mă, Domne, ce m'€i face, 

8o Fă-mă; Dâmne, o porumbiţă, 

La căprar pe puşculiță 
Saud tunul bubuind 
Şi pe căprar chiuind... .. 
Na, na, na, na, na, na, na,
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„85 Na, na, na, Rădiţo, na..; 
Rada tot mere. mergea, 
Cu frate-stii se 'ntâlnia 
Şi frate-să&i că-l grăta ; . 

_— Nu te duce, fata mea, 
"90 Că-i păcat de viaţa ta... 

Alte fete mat gelâse 
Le jâcă logodna 'n casă; - a 
Tu fuseşi fată de fală, 
Tu mE dedeși de ocară. 

95 Na, na,.na, na, na, na, na, 
Na, na, na, Rădiţo,-na... 
— Hai îndarăt, Rada mea; 
Soră, suridra mea, - . 
Să'ţi daii plugu cu opt boi, 

100 Să'ţi daă trei turme de or. 
Numai ca să: stat la noj.... 
Nu te du după căprar- 
Cala e om cu belea: - 
Pică ordinu şi-l ia, 

105 Rămâi, Rado, tot aşa, . 
Na, na, na, na, na, na, na, 
Na, na, na, Rădiţo, na... 
Atunci Rada ce dicea : 
— Nu mă duc după căprar 

I10 Şi m& duc până colea , Să descânt matchii ceva 
" Că-Y bolnavă săraca 

Şi tu mat dat pe la ea... : 
Na, na, na, na, na, na, na, 

115 Na, na, na, Rădiţo, na... 
— Nelcă, să'mi dai plugu “cu 

Ă [opt bot, Să&'mi dai cinci turme de oi, 
Se 

Et tot nu mai.staă la VOY ; . 
Să ştiii c'ot goni trei” any, 

120 Tot mă duc după căprar.: 
Na, na, na, na, na, na, na, 
Na, na, na, Rădiţo, na... 
Mergea, Rada' cât mergea, 

- Mergea 
125 Rada 

Cât colea, . 
_Totă oştirea sosia, 
lar căpraru mi-o zăria, 
De departe că striga : 

130 — Hai, domnule, dumneata, 
„ Mal opreşte=ţi oştirea, 

Mai măreşte porţia, 
Ca sosit şi Rada mea. 
Na, na, na, na, na, na, na, 

_135 Na, na, na, Rădiţo,. na... 
ȘI-o foiţă ca nalba, -- 
Comandiru ce dicea : 
—: MăY, căprare, dumncta, 

| Brutu-ăl mare -- . 
„140 Opt parale _ | 

Şi cu ăl mic -cinci parale, 
"Nu-ţi mâre Rada:de fome... 
— Las! să vie frăţidre, 
Rada din Poiana mare 

'145 Cu codiţa gălbesră, 
Pardosită. cu parale 
Și lăsată pe spinare... 
Unde-o vede netca more... 
Na, na, na, na, na, na, na, „1 150 Na, na, na, Rădiţo, na....- 
Na, na, na, Rădiţo, na...



_ î GANTECE BETRANESCI  - ? A 1063 

GHIȚA CATANUȚA 

Audit de N. 1. Apostolescu de la Ion Binig. Cules din Şona, comitatul Târnova- 
mare, — “Transilvania ; ; vegi o variantă -mai sus. 

Pe culmiiiţa delului,-. - Si ne dă pe mândruţa. 
Delului Ardelului, Ghiţă. din grali le grăla : 
Primblă-îii-să p'in colnic — Ba fo vamă. nu v'o% da, 
Tinăr Cătănuț voinic, . 45 Mândruţa nu v-o! lăsa. . 

5 Ghiţă cu mândruţa lui, : | Ei din grafii aşa-t grăia : 
Cu dalbă drăguţa lui, - — Dacă vamă nu ne-i da, 
Pe doi ageri căluşei In luptă să ne luptăm, 
Incărcați de. gălbinei, In săbghii să ne tătem. 
Cu doi bani în buzunar 5o Ghiţă din gratii le grăia: 

10 Cu doi-spre-ce lăutari. | — In luptă să ne luptăm, 
Din doi-spre-ce ce-i avea, “In săbghiYisă ne tătem. 
Nici unu nu-l mulţăiiia. - In luptă cât să lupta 
Ghiţă din graii ş gră'a: | Breu lui să slobodia, 

„— Mândro, mândrulena mea, 55 Ghiţă mândruţei dicea.: 
15 De cân' mândro te-am luat : — Mândro, mândrulena mea, 

Neci un cântec:m'ai cântat. „Lasă mândro murgu ?n frâă, 
Trage-îii mândr'o-n cântecel Strânge-ni pustiu de brâu. 
Să ne ie drag de el. - Mândra din graiă "1 grăia : 

„Mândra din gură ş grăla:  '.. 6o — Ba-lo bad:o n'0r veni, 
20 — Dar am un glas fomeesc Că voi care-ț ghirui _ 
> „Şi samănă-a. haiducesc ;. . - Tot un bărbăţel ip zi 

Cân' ot începe-a cânta, Ghiţă dac-o audia, 
Cieriu 'n lacrăâi s'o scălda, EI tare să năcăja 

__ Chetrile 's'o deschica, „65 Şi rotă că se făcea 
25 Văile s'o tulbura, - “Lia toţi capu le tăia 

Şi munţii s'o resturna, “Şi la mândruţă se da 
Şi codru îi o răsuna, . „Şi capu îl reteza. 
Şi hoţii s'o deştepta: LL Şt călare se punea, 
Ghiţă din graiu-i grăia: 70 La's6cră-sa se ducea. 

30:— Cântă mândrulița mea La portă cân' ajungea 
Şi nici o grijă n'avea. El din grali aşa ş grăla ; 

_Câm începu a cânta a — Sâcră, s6cră, 
Cieriu ?'n lacrăâi-să scălda, Pâmă acră, 
Văile să tulbura, 75 Hal de-ât deşchide porta. 

35 Chetrile să deschica - - S6cră-sa din gratii grăfa : 

Si munţii să resturna E — Deşchide-ţo nevasta 

Și codru îii-îş” răsuna Ş „Că şi ea-l ştie treaba. 
Şi hoţii să deştepta, - ŞI striga ş'a doua. ră: 

, „Lor în.cale le ieşa | 80 — Socră, sâcră, ia 

- 40 Şi din gralii aşa grăfa: - . Pomă acră, 
— Dă-ne volnice “vama. E - Hai de-iii deşchide porta.
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Socră-să din graii grăta : 
. — Deşchid&-ţ-o nevasta 
85 Că şi ea-i ştie treaba. 

Şi striga şa treia 6ră : 
„ — S6cră, socră, 
Pâmă acră, 
Hai de ni deşchide pârta, - 

go Că nevasta o-am lăsat 
Intr'o grădină cu flori,.. 
Tot în sânge păn” subsori, 
Into grădină cu tfarbă, 
Tot în sânge păr” supt barbă, 

95 Socră-sa cum audqia 

, 

CANTECUL LUI GHIȚĂ CATANUŢA. 

  

Pârta că îi deşchidea, | 
Ghiţă 'n casă să ducea, 
Capu pe masă punea, 
Şi din grai aşa grăta: 

100 — .Socră, sâcră, 
Pomă acră, .. 
Adă s6cră vardă acră, - 
Să mâncăm cu carne grasă - 
Din -ie-ta ha frumâsă. 

105 S6cră-sa să 'nspăfmânta 
„Şi din grali aşa-i grăia: 
„- — Ghine că % l-al tăfat 

Capu ei hăl spulberat, 

Culese de 1. Odor de la Gr. Cojocaru, Breaza de jos.—jud, Prahova, 

Fă mândruţo, mândra mea, 
la sumete'mi mâneci largi, 
Şi'mpleteşte Ja colaci, 
l'ă colacu dintr'o chilă, 

5 Şi covrig 
Dintrun mertic. * 
La socrii e 
Plec peste codiii, 
Şi la naşi 

10 Peste oraş, 
Şi la socrii 
Peste codrii. 

Mergând pe drum a dis: 
Fă mânaro, mândruţa mea, - 

15 Cântă'mi tu d'un cântecel, . 
Că eii pe tine de când te-am luat - Niciun cântec nu mi-aY cântaț | 
— Ghiţă Cătănuţă, 
Eă d'oiii începe a cânta, 

20 Fântânile s'or turbura. , 
Pădurile s'or clătina, 
Şi haiduci! înainte-or eşi, 
Şi pe tine te-or tăia 
Și pe mine mor lua! 

25 Daca'nceput a cânta, 
Pămiîntu se cutremura, 
Pădurile că vijia, 
Haiducii înainte le eşia, | 

- Pană Roşidră cu: Gruja. 

30 Căpitanu ce'mt dicea : 
Ghiţă, dă'ţi tu vama ta. | 
— Ei pe unde am umblat,, 
Vamă de loc nu am dat! 
— Ghiţă, dă-ne înc6 pe Murgu 

DE 
35 — Ba pe murgu nu loci da;- 

Că mi Va dat socru- mei, 
Să'mi pârte-trupşoru meă! . 
— Ghiţă, dă'ți tu paloşu tău ! 
“— Ba-paloşu nu ţi'l daă, 7 

40 Că mi' la dat socru-mei, 
Să-mi păzescă capu mei! 
— Dă'şi tu Ghiţă pe mân- 

. [dra ta! 
—.Ba ei pe mândra n'o dai, 
Că mi-a dat'o sOcră-mea, 

45 Ca să ţii casă cu eal . .. 
— Da, ce vrea! Ghiţă, 
In săbii să ne tăiem, 
Ori în luptă să ne luptăm ? 

„— Sabia îmi e Curvescă, 
50 Dară lupta-i voinicescă ! 

" Şiaşa la luptă sa luat 
"De dimincţă şi pănă?n seră : 
— Fă mândro, mândruţa mea, : 
Sal de îmi legă brăcingu, 

55 Că mă supune haiducul| 
— Căre din voi o ghirui, 
Tot un bărbăţel mi-o fl. 

e
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—. Ghiţa când a audit aşa, s'a necăjit foc, 
s'a opintit din tâte pnterile şi pe jumt- 

. tate Pa îngropat pe Gruia în pamint, a 
scos paloșul şi l'a taiat și l'a facut d'o 
claiţa far de "verf, apoi i-a dis mândrii 
lui sa vie să bea vin dintr'o ploschiţa de . 
cinci oca ; 

— Vino niândro, vin de bea, 
Că de adi încolea, 

Go Ii mai bea, ori nu-i mai i bea ! 

Ea începu a plânge, dar el m'avu nici . 
o milă de ea și o tala şi din trupul ei 
facu verf. claiței haiducului : 

_— Cu ha'ducul tu af tras, 
Cu haiducu o să te las! 

Apoi i-a tarat cosiţele şi "i le- -a dus s6- 
cră-si : 

— Ghiţă, ce at făcut cu mân- 
! [dra ta? 
— Dat ştiut iepa cu nărav, 

6 Mie de ce mi-al dat'o ? 
De nu credi, iccă şi frâu! 

r 

Şi a st-fel Ghiţa ucise şi pe socra-sa. 

ADI E LUNI ȘI MANE-I MARŢI 

Audit de N.I. Apostolescu de la Ion Binig. Cules din Şona, comitatul Târnava- 
mare, — Transilvania. 

Ady e Luni şi mâne-i Marţi, 
Poimâne i târg la.Galaţi 
Tot de cra! şi de 'mpăraţi. 
Dară cralul hăl mai mare, 

5 Adi şi mâne nuntă are; 
Nunta neci”nu se găta 

"Si o carte că” venia, 
Carte de la 'mpărăţie, 
Să mergă la- cătănie. 

10 El când de-acasă 'âY pleca, 
Cătră maică-sa grăia : 
— Maică, măiculiţa mea, 

„Să văl erijăşti nev&stuţa, 
Dă-i colac.cu lapte dulce, 

- 15 De la noi nu sar mai duce ; | 
„Şi-Y dă lapte cu colac 
Ca de noi să-l „ie drag. 
El neci delu nu trecea, 
Ea la nevastă 'ncepea : 

20 — Du- te, căţea şi ţolină! 
De cân' aici te-am ais 
Apă "n casă n'ai ais, 
Tu casă n'ai măturat, 
Neniica. nu îii-aY lucrat. 

25 Nevasta să n&căja, 
Botele * n mână lua, 

Apă ?n casă şaducea : 

Şi p'in casă 'şi mătura -.: 

ȘI unofu aduna 

30 In îiljccu cemniţii, 

35 

40. 

45 

t
n
 

55 

In pâlele rochiţii. - 
Da hâţa de s6cră:sa 
Acolo dac'o vedea, ! 
Mâna pe chei o punea 
Şi chemniţa o 'ncuia. 
De mâncare ea ce-i da? . 
C6jă de chită. cumpănită 
Şi câte un pahar de apă, 
La trei! săptămâni odată. 
Cân' bărbatu-so venia, 
El din grai aşa grăfa: 
— Maico, miătculiţa mea, 
Grijitu ît- aj nevasta ? 
Maică-sa din grații grăia ; 
— De cân' de aicia te-a! dus 
Cine ?'n ochi o mai vădut ? 
El la pârtă că “îl feşa, 
La s6cră-sa să ducea : 
Şi din graji aşa 1 grăia: 
Un. e-ii-i nev &stuța EI 
Socră-sa din gratii grăia : 
— De cân' de aici o-at luat, 
In curte nu îl-a tunat. 
El tare să n&căja 
S'acasă fară-ş venia. 
Cân: în curte să băga 
EI de-o dată 'ş auda 
|n temniță peste vale, 

N
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Un cântec frumos de jale. . Şi de-acolo îii-o lua, Go La.maică-sa să ducea: Ni-o lua şi îii-o ?ntreba : — Maico, măiculiţa. mea, - - Mândro, mândruliţa mea ! Să-ni dai îiie cheili 80 De cân” aici ti-o băgat | Să descult temniţili. îi De mâncare ce ţi-o dat? Maică-sa din gratii grăja : - — Coji de chită 63 — De cân' de aiti te-ai dus, , Cumpănită, | | Io ?n pod mare îlii-am trecut - Și câte-un pahar de apă ȘI cheili le-am cherdut. . - 85 La trei săptămâni odată, EI tare să năcăja,. | El din graiă aşa-i Srăla: | La temniţă să ducea, — Mândro,' mândrulena mea. 70 Cu chictoru ?n uşă da, Ce r&ii vrei măicuţii mele ? Uşa "n două deşchica, Ori junghiată, ori puşcată, Nevăstuţa şo găsia, „90 Or de grindă acăţată ?: Go cosiţă aşternută Ea din grată aşa-i grăia : - Și cu un” acoperită. — Neci junghiată, neci puşcată, .75 ŞI el cum îii-şo vedea „Neci de grindă acăţată, „EI tare să bucura In lumea, largă! să trătască. 

SUS IN CAMPCHII NISTRULUI 

„__ Augit de N. 1, Apostolescu de la lon Binig. Cules din Şona, comitatul Târnava-. mare, — Transilvania, 
| | . 

Sus în câmpchii Nistruluy 15 Șarpele din graiă grăia : Luce f6ia_crinului, „— Portă-ţi, voinice calea Da' nu-i fâia crinului | Că pe tsta Pui lăsa Că sint otchii şarpelui. Şi de tin' moi apuca, - 5 Tot râde la un voinic. : - Că.îi Po dat maică-sa, Și Pu.ros de Jumătate, „20 Pe calea besereci), . Jumătate nu-l mai pote La icâna Precestit, . _ De curele țintuite, La uşa altaruluy, De paloşă ruginite, | - La icâna Tatălui ; 10 De cuțite ascuţite, ' — Sugă-ţ şărchii câstele : Voinic pe-acolo trecea, 25 Cum i-ai sup'-tu țiţele ;- “ Şi din grară aşa ş orăla: Sugă-ț șărchil şoldu t&ă — Haldă, frate, de mă scâte | | Cum âi-al sup! tu cheptul île. Com i frați până la morte,
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XIRE-AL, MAICO, BLESTAMATA 
.   

Augit de N.I. Apostolescu de la Ion Binig, Cules din Șona, comitatul Târnava- 
mare, — Transilvania. | 

— Xire-ai, maico, blăstămată, 
C'ai avut şi tu o fată, 
Şi o al dat să -ie dată, 
După hoţu din pădure, 
Care omoră şi fură. 
Că fo n'am fost învățată 
Să şăd cu uşa ?ncuiată, 
Să spăl haine sângerate, . 
De pe voinici lepădate, 
Şi cuțite. ascuţite 
Tot în sânge covirşite. 

_Hoţu la uş asculta, 

15 

20 

1, 

25 

30 

„El în casă că 

Cu chicloru 'n uşă da 
Şi din grală aşa grăia: . 
— Nevastă, nevasta mea, 
Hai de "iii descuie uşa. 
la uşa îi descuta, 

"îI tuna 
Şi din grafii aşa grăfa: 
— Nevastă, nevasta mea, 
Ce-ţ' era dineaorea 
De plângea! şi lăcrămai 
Pe maică-ta blăstămar? 
Ea din grai aşa-l grăia : 
— Io n'am plâns, n'am sus- 
-  [chinat, * 
Pe matca n'am blăstămat, 
Ci *n cămară: m'am. băgat 
Şi focu îii Pam făcut 
Tot cu lemne de stejar. 
Şi lemnele au fumegat, 
Şi ofchii îji-aii lăcrămat. - 

 Hoţu afară "ni Yeşa, 
Şi cocişului grăia ; 
— Cociş, cociaşul île, | 
Pune trei cai la hiuteu, 
Să ducem pe stăpâna, 

_S'o “ducem la maică-sa. 

“În casă iarăş tuna 

40 
Şi din grată aşa grăia: 

— “Nevastă, nevasta mea, 

Tu să te gaţi de a plecă, 

45 

5O 

55 

„60 

65 

70 

Să mergem la maică-ta, 
Păn' nevasta se „Bătia . 
Trei plioşti de “in umplea, 
Trei cuțite ascuţia 
Şi pe. cismă le băga 
Şi ?n hiuteu ni să punea 
Şi de drum îi sapuca. 
Să ducea, cât să ducea, 
Nevasta din grajii grăfa : 
— Cociş, cociaşul iei, 
Da' ce cale îiii d'asta ? 
Că. asta e cale rea, 
Nu-i calea cătră maica. 
Hoţul o plioscă scotea : 
— Tine nevastă şi bea. 
EL cuţitu că scotea 
Şi capu îl reteza, 
La socră-sa să ducea * 
Şi din praii aşa-i grăia ; 

S6cră, socră, 
Pomă acră, 
Hat de-iit deşchide pârta | 
Socră-sa. din graiii grăia: 
— Deşchidă-ţ-o nevasta, 
"Că şi ea-l ştie treaba. 
El striga şa doua: 
— Secră, socră 
P6mă acră, 
Haide-îii deşchide porta, 
Socră-sa din graiii grăla : 

“ -— Deschiqă-ţ-o nevasta - - 

_75 

So 

Că şi ea-i ştie treaba. 
Și striga şa treia Oră: 
— Socră, socră 
P6mă acră, | 
Hai de-îi deşchide uşa 
Că nevasta o-am lăsat, 
Into grădină cu flori 
Tot în sânge:păn” subsori ; 
Int'o. grădină cu larbă 
Tot în sânge păn' supt barbă. 
Ea porta i deşchidea
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Hoţu'n curte să băga 
85 Şi la ea'n casă tuna, 

Şi din grai aşa-l prăia : 
— Socră, sâcră 
Pâmă acră, 
Adă socră 

90 Vardă acră 

S'o mâucăm cu carne gracă 
Din ie-ta ha frumâsă. 
Socră-sa să'nspăimânta 
Şi din gură-aşa dicea: 

95 — Ghine că " l-at tăiat, 
Capu e! hăl blăstămat. 

N . ” 

STRIGA PETRU DINTE LUNCI 
  

Audit de N. 1. Apostolescu de la Ion Binig. Cules din Şona, comitatul Târnava- mare, Transilvania, 

Strigă Pătru dinte lunci 
Dinte lunci 

- De după junci. 
- Nimene, nu-l audia : 

5 Făr' sîngură ma'că-sa, 
Il audia “i, respundea: 
— Ce-ţ-i, Petre, ce-ţi dragă ?. . 
Ori ochincile ţ-at rupt ? 
Ori merindea ţ-ay fârşit ? 

10 Ori juncit ți-i-at cherdut? 
El din graiii aşa=t grăia : 
— Maico, măiculiţa mea, - 
Jo ochincile n'am rupt, 
Neci merindea n'am fârşit, 

15 Neci juncii nu '-am cherdut, 
Da' m'am pus ş'am adurilit, 
Supt un păr mare 'nflorit 
Şi ventu îii-o alinat, 
Florile so scuturat. 

20 Nie ?n sin îii s'o băgat, 
Maico, un şarpe-bălaor, 
Maico, cu cârne de aor, 

' Bagă-ţ mâna ?nt'on. chindetă, 
„Şi ț-o bagă?n. sînu -îeu, - 
25 Şi scâte şarpe-bălaor, 

Maico, cu cârne de aor: 
Maică-sa din graiă, grăia: 
— De cât, Petre, făr'o mână, 
Mai ghin, Petre,. fără tine, .30 Şi striga şa doua ră, 
Nimenea nu! audia, 
lăr' singură soru-sa 
Il audia, *% respundea . 
ŞI din graiii aşa-y &răia : 35 — Ce ţii, Petre, ce ți dragă? "Ori ochincile ţ-ay rupt? 

- 

4 

Ori merindea ţ a! fârşit? 
Ori juncit ţi-i-ai cherdut? 

EI din graiii aşa-t grăia ; 
40 -— Soro, sori6ra mea, 

Io ochincile n'am rupt, 
Neci merindea n'am. fârşit, - 
Neci juncii nu Y-am cherdut, 
Da' m'am pus, şam aduriiit, 

„45 Supt un păr mare 'nflorit, | 
Şi ventu âi-o alinat, 
Florile” s'o scuturat, 
Nie?n sîn îi s'6 băgat, 
Soro, un şarpe-bălaor 

50 Soro, cu cârne de aor, 
Bagă-ţ mâna 'nton chindeii 

"Şi ț-o bagă?'n sînu îeă 
Şi scote şarpe-bălaor, 
Soro, cu cârne de aor. 

55 Soru-sa din grai grăia: 
— De cât, Petre, făro mână, 
Mai ghin', Petre fără tine. 
Şi striga şa treia oră: 
Nimenea _nu'l audia : 

60 Făr numa” mândruţa sa, 
II audia,. îi r&spundea: 

„— Ce-ţ-i Petre, ce ţii dragă? 
Ori ochincile ţ-ay rupt? - 
Ori merindea ţ-at fârşit ? 

65 Ori junci ţi-i-ar cherdut ? 
El din graiă aşa-i grăia : 
— Mândro, mândrulena mea, 
Io .ochincile n'am rupt, 
Neci merindea n'am fârşit, 

70 Neci juncii nu W-am cherdut. 
Da' m'am pus, Şam aduriiit 
Supt un păr: mare 'nflorit
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Şi ventu âi-o alinat, | Mândro, cu cârne de aor. 
Florile s*o scuturat, | Mândra, din graiu-i grăia : 

75 Nie ?n sin îii s'o băgat, __.— De cât, Petre, fără tine, 
Mânâdro,.un şarpe bălaor, | Mai ghin', Petre, făr'o mână. 
Mândro, cu cârne de aor. "85 Ea mâna n'o'nvăluia 
Bagă-ţ mâna ?nton chindeii.  -. Şi'n sînu lui o băga, . 

“Și ț-o bagă'n sînu îieti, | Nu scotea şarpe-bălaor, 
80 Şi scâte şarpe bălaor, Ci scotea o cingă de aor. 

CANTECUL IUL TUNSU 

Cules de 1. Odor, din jud. Prahova. 

Fole verăe bob năut, _* 15 Om, birul unde ţi dar? 
O veste 'n ţară-a ajuns Luatat de drum răvaş? 
De un hoţ, ce-i dice Tuns, Jură-te p'arma din pept, 
Care'n codru a eşit. : "Şi să'mi spul mie cu drept, 

5 Cu şepte întovărăşit: : - De ai bani mal multicei, 
Tot tineri, aleşi panduri, 20 Dă'mi jumătate din el; 
Tâlhari neaoşi de păduri. . Dar de ai mai puţintei, 
Und! cu gându nu gândeşti, i Dă mi-l toţi să fie-al mef, 

_Cu ei în drum te'ntâlneşti, - Că-ţi dai la mână răvaş, 
"10 Şi tentrebă binişor, | Să nu rămâi păgubaş, 

C'un cuvânt blând, dulcişor: 25 Că d'oiii trăi, 
— De unde vii creştinaş, "IŢI voit plăti, 

“ Boeraş, negustoraş, , De cumva 6ii muri ei, 
Din ce sat, din ce oraş?  - ţi va plăti Dumnedeii! 

MARCU 

  

=, 

Culssa de Chr. N. Țapu de la doctorul Vasilie  Glodariti, din Luduşul- -mare; — 

Transilvania. 

Joi în ţara Scremului IE "10 Că pe mumă-sa aii calcat'o cu 

„La cetatea Marcului, | . [copkita calului 

“Ati plecat Marcu-'n volnicie, Pe faţa obrazului,, 

- Să-şi adune avuţie, lară pe nevastă-sa o dus'o în 

5 Că'p'avea destulă pustial “ . [roghie. 

lov Craii ghenerâr împerătesc' . - O venit Marcu săracu acasă, 

Cetatea “o pustiit. Ati găsit cetatea. pustiită 

“Cu atât nu s'a "'ndestulit „15 ŞI nevasta lui robghită, 

Şi mai răi Pai bajocorit, O 'mbrăcat halne călugărești,
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O luat o mintie 
Şi-a 'ncins o mistie 
Care singură tăia o mîlie 

20 Şi s'o dus la Balgăradul tur- 
. | [cesc 

* “Şi ai început a cerşi din casă 
In casă, 

Şi aii ajuns şi păn'la porta luY 

Ghinerariă împerătesc. 
lov Craii mare turcesc, 

„25 Ghinerariă împerătesc, 
" isa către Marcu: 

- — Moş călugăre, na şi de la 
[mine un ban, 

Că nu daii din averea mea 
Ci din averea Marcului.. 

30 Nu ştii cunoşti-l sai ba ?- 
- Marcu s&racu aii murit 

Şi. io mam rugat de cerdoy-, - 
[spre-dece domni de sfat 

De miiie calul mi Pa: dat. 
- Dacă” treaba aşe, 

35 Vinâ'n casă sâ bem 
Ughian ghine'să ne ospătăm. 
Turcul de câte ori în chim- 

niță mergea 
Câte două trăi pălă! la nevasta 

- - [Marcului trăgea. 
Marcu din gurâ-şi grâta: 

40 — Nevastă, d'albă -nevastă 
Dacă ţi-i şti ruga cam &hine, 

[lov Crar: , 

Te-a scăpa Dumnedeii până: 
- i o [mâne. 

“ Turcul de la o vreme s'a îm- 
a b&tat 

Şi către Marcu ati strigat: 
45 — “Moşcălugăre, moşcălugăre 

Să'îii, joci una călugărescă, -: 
- Marcu atunci respuns-a: 

— Noi călugării aşa jucăm d'a 
a | "hălălor 
„Maic'ales când suntem câte dot . 

- 50 De toți Turcii fug de not. 
Atunci Marcu' o descins o" 

| [mintie, 
Şiro desfăcut o mistie 
Care singură tăia o mile. | 
Atunci a sărit Turcului beţia : 

55 — Vorbele ce le-am: vorghit 
ÎN | [cu tine 
Nu îii's spre.nici un ghine. - 
Mai dă-mi odată dile de Îa tine !- , 
Atunci Marcu i-o tăiat. capul 
Și la luat în suliță 

60 Şi Pai svirlit în uliţă, 
Şi-apoi s'au băgat în grajdul 

[Turcului 
Şi ai luat nouă cai.cu nările 
o ” [spintecate 

Şi l-a încărcat de bine şi de 
SE - [bunătate 

"ŞI s'aii dus cu nevasta pe supt 
, [cetate 

RESTIGNIREA LUL CHRISTOS. 

Cules de Chr, N. TȚapu de la Dr. Vasile Glodariu din Luduşu Mare.— Transilvania, 
Un om mare | 
A luat o secure mare ; - Sa dus într'o pădure mare ; 
A tăiat un lemn: mare 

5 Şi-a făcut.o biserică mare 
Cu nouă altare ș 
Cu nouă zăbrele. 
Maică sfintă 
sine o cântă 

„10- Sati luat pe Ketri late 
Ca topâre "'mbarburată, 

Pe Ketri înguste 
Ca fuscele de cuşte. 
Toţi orghi.  . 

15 Toţi schiochi 
I-o aflat : . 
Unde s'a sălasluit 
Şi unde s'a odihnit 
Numai pe fiul s&ă..: 

„20 Domnul nostru şi al tuturor nu 
IE _ TPa aflat 

S'aă dus la r&ul lui lordan
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» La vadul lut lordan 

S'aă spălat pe faţă şi pe d'alba 
[peliţă 

-25 Şi s'a uitat în sus spre răsărit 
Şi au văzut dot îngeri venind 
Şi le-ai dis: aler îngerilor, 
N'aţi vEdut pe Domnul nostru . . 

[şi -al tuturora ? 
Not tare ne-am jurat înaintea 

30 Că noi nu Pam văqut. 
Maica sfintă ai luat carte mare, 
Carte mică, 
Carte de milostivire 
Şi a luat ketri înguste - 

35 Cu fuscele de custe | 
Şi toţi orghii. şi toți. schiochir 
l-a aflat unde s'a odihnit,. 
Unde s'a sălăşluit ; 
-Dar „pe Domnul nu Pa: găsit 

40 o Şi. Sa dus la--riul lur Iordan 
La fântâna lui Prodan ;. 

„Şi faţa albă şi-a „Spălat 
Şi spre resărit s'a spălat 
Şi ai vădut pe lon, nănaşul . 

[lui Dumnedei 
45 Şi “i-ati dis: -16ne, nănaşu lut 

IDumnedeii 
Nrar. vădut. pe fiul măei - 
Domnul nostru, al tuturora? 
Ei Pam vedut la porţile lui 

[Pilat, 
Răstignit pe cruce de brad, 

50 Unde câinii de jidovi îl chi- 
- » [nuiaiă 

Şi. chirdosfaă . 
Şi cu cununi- de skint. capul 

[îl cingeai; 
_ “Sânge roşu pe jos curgea 

Creştinii alergată se creştinai. 
:55 AtuncY marca sfîntă fara luat : 

Carte mare, 
Carte: mică, | 

| Carte de -milostivire i 
„Si s'a luat pe pietre late .. 

„60 Cu topâre' îmbărburate : 
Ca fustele 'de-custe - 
Toţi orghii şi toți schioki i-o 

„ Taflat 
Unde: sălăşluind 
Unde: odihnind 

63 „Numai pe Domnul nostru. 

So 

[sf. tale 

“Şi al tuturor nu Pai aflat 
Şi s'aă dus la riul. lut Iordan, 
La fântâna lui Prodan 
Şi s'a spălat pe faţă 

E 7o Şi pe d'albă. peliță 
* Şi la răsărit s'a uitat 
Și pe fiul s&ă l'a ochiat - 
Venind cu slavă şi cu mărire. 
Atunci au dis: Fiul meă 

75 Ei mare putere ţ-am dat 
Să nu te laşi să te chinutască îi 
Şi să te chirdostască : 

tâta de răi câtnit: de jidovi. 
Atuncia răspunse: fiul stă: 

80 —Eă maică nu m'am lăsat 
Pentru tine sati pentru mine, 
Ci pentru lumea întregă 
Că până acuma nu era zuer de 

“ [fuer - 
Nici ghers de fată mare, -- 

85 Nici nu căuta: maică de. prun- 
Ă - [cul el 

- Nici vaca de viţelul ei, 
Nici. 6ia de mielul ex. 
De aci incolo o“să fie 

__ Zuer de fluer, « 
go Să caute maica de pruncul ei, 

Oie de mielul e - 
„Vaca de viţelul er. : 
Cine o-audi vestea mea, 
Povestea mea 

95 Şi de invăţat o va vrea 
La lună la septămână 
L'ol lua de mâna stângă 
Şi lo. băga pe porţi. strâmte 
Şi Pot duce la mese r&sturnate 

100: La pahare sparte, 
Unde-s brâştele '. 

" Cât. vacile 
Şerchil cât sulurile de car de 

| - [mart. 
Şi acolo va: locui de veac 

103 Şi apoi far cine va vrea 
Să înveţe povestea mea 
Şi va vrea să inveţe 
La. luna, la septămâna - 
1 vor lua de. mâna dreptă 

110 Şi "1 vol duce la porţi drepte 
La mese încărcate 
Cu pahare pline : - 
Unde va petrece 
In: veci. Amin! 
A 

ca
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Miu 

Cules de Mihail Păsculescu: de iă Sima 1. Jimbiatu, com. Catăhele, — Dolji, 
„_ Vedi mat sus variantele de la pag. 156—166. a „ 

"“Frundă verde lobodă, -  - Dar boieri! n'asculta,. 
In curte la Ştefan. Vodă „Incepea viva de făcea. 
Mulţi boieri sai strins la vorbă: . 45 Ştefan Vodă că privia 
Tot boterii ț&rej, . „Şi cu Calea ast-fel vorbia ; 

'5 Neică şai Moldovei,  - . — Să vedi, Calăo, fată mare, „ Căimăcanil târgului, i "Dă cu paharu ?n dreptate, 
Sfeşnicil-divanului . .. “Să să "mbete toţi odată. . 
Ca stâlpii pămîntului; | 50 Dacă Calea audia,. 
Toţi feciori de boteri mari, Multă bucurie avea, | 

10 De-ăi di umblă prin divan. Punea rachiu anason, . . 
EX, frate, că se strângea, De "i făcea: din.om neom; 
Dar de vorbă ce vorbia ? . . Punea vin. de ăl marmazită. 
Tot de Miu haiducu: . 55 De omora ctocoiu de vii. 
Să mi-l vâneze 'ntro vâră Toţi ciocoii se 'mbăta. 

15 Şi să mi-l prindă "ntr'o sară, | Care pe. la gasde mergea,. 
Să-I facă de nuntişoră  . Alţii sub. masă. cădea, 
Aci la Târgu di afară -.. | Alţii nasu şi-l rupea, 
Unde trec mocanii cu sare, . 60 Altu picioru 'şi scrintea..,; 
Ocaua patru “parale... Nici o trebă nu era. .” N 20 Două furci ş'o. cumpidră | Dară Calea ce făcea? . -- Ş'o sfintă de frânghioră - -. „. La Domnie să ducea - .-! 'Să fie. Miu de mirare, A Şi cu gura ?1 gugulia, . Să minune multă ţară.. „65 Pe saltea îl aşeda, . 
Dar boferii ce mânca? - Cu plaponia '] coperea 25 Tot nisetru de-ăl mărunt, „Şi n cap nelcă "1 pureca, | „La Ştefan Vodă e mult, -: „Până bine adormita... - “lţine necântărit.. - Apoi. băga mâna pe sub pat, Cu paharu cin" le da ?. „70 Scotea nesce papucei,. —.. Să veqi Calea fată mare, Papucei de ăi 'prosticel, . . - "30 Surira Miuluy, : - -. De o sută cinci-deci de lei. „. Ajutorea Domnului. .: L trăgea pe picioru gol,.. - Ştefan Vodă ce grăla ? Să nusl 'deştepte -din.somn. , — Bei boferi şi nu, prea beţi, .. 75 Că este viță de domn. . Mâncaţi de vă săturaţi, „Numai din curte eşa,. 35 Mâine ?n diuă ve sculați, =><— - Săria ici, săria colea, ! | „ele pe car aşedaţi...;: - Aa Săria o vale ş'o vălcea, .. - Cari cu şele, făr' de şele, -. , - Ş'o' pustie de delea:. - LI Cari cu frâne, făr' de frâne. - „80 Mâna ?n fag că mi-ş punea * „La cat, cu pehedeci în gură, - So foiţă că rupea, Da 40 Să facem: de o vânătore” -.: | 'Şin buze că Ş'o-punea, Pân' la fagul Miuluy, - 7, - Numa! de tref orf țipa. "Miului haiducului. Dar Miu o" cunoştea,



„85 E la “masă nu ma! sta, 
Nici pahar nu'ş închina 
"Până soru-sa venita. 

90 

— Bine, Caleo, soru-mea,. 
Ori țele. țai ponosit, 
Ori arnic pai ruginit, 
Ori de chelciug aj ficşit; 
Ori ai audit de. fun bine, 
De ai venit la fag la mine? 

- - Orl al audit de fun rău 

95 

105 

“110 

De al venit la capu myeiă ?. 
— Frăţiore, Miule, 
Nici ţole n'am ponosit, 
Nici arnic n'am ruginit. 

_Nici de chelciug n'am firşit 
100 ă . Frăţiore -Miule, 

Toţi boierii:saii vorbit, 
Tot bolerii ţărit, 
Neică, şa Mo!dovii, 
Căimăcanit târgului, ; 
Sfeşnici divanului - 
Ca stâlpii pămîntului : 
Să te vâneze ?ntr'o vară, 
Să te prindă într'o sară, 
Să'ţi facă de o nuntişâră, 
Aci la Tergu de afară. 

„Două furci ; Şo cumpidră, 

115 

Ş'o sfântă de frânghidră, 
Să le fii tude mirare. | 
— Bine Caleo soru-mea, 
De ce mări sati mâniat 

- Că foc ştiii că nu 'Y-am dat, 

120 

125 

Cocoana nu l-am luat? 
Dacă Calea. audia 
Păr galben dă răpăna, 
Faţă” albă sgârâia. 
— la taci Caleo soru-imea, 
.Nu purta tu grija mea, 
Gianin portă pe a ta. 
Eă sint peliţă de drac, 
De dai 'Domniei de cap," 
De'l aduc la: fag legat, 
Ne'ntrebat nejudecat, 
Şi"! dai două după cap 

„Să ştie că sînt bărbat. 
130: 

„135 

“L ?ntreb” pe vară ce a câştigat 
-Si ma! mult ce a: judecat. 
Dacă Calea auda 
Puţinel se "nveselia, 
Poteceua. o lua 
Şi mergea, vere, mergea 
ocmai ca. boldeicuța, 
Să n'o simtă 'nimenea,. 
"Când acolo ajungea, 
Toţi boeril să scula. - 
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"140 Dară Calea ce făcea ? 
Cafele la foc puna, 
Şi boeri! să'mplimba, 
Tot de Miu să vorbia - 
Ca să'l facă pastrama. 

145 Calea aşa de audia 
Lacrămile. o podidia, 
Cafelele le greşea : 
Una dulce alta amară, : 
Boerii sama nu-i luară, 

150 Ca eşit Calea pe afară 
Şi ti-a făcut de ocară.: 

. Dară Miu ce făcea? 
Sărea o vale ş'o vălcea 

“Ş'o. pustie de derea. 
155 Găsea mic de ciobănaş, 

Ciobănaş cu dece 0%, 
Cum sînt atâţi pe la nol. 
— Bună diua mic de ciobănaş, 
— "ŢI mulțumesc căpitănaş. 

"160 —. Dale, mic de ciobănaş, 
Nu'mi dai mie ăle dece o! 
„Să'ți dai cinci sute de ler? 
„Bre, numai trei dile să le păzesc, 
“Să vezi la mine cum să prăsesc: 

165 Tot ca floricelele 
Prin tâte başcelele. 
— Căpitane Miule, 
Sint oile stăpâneşti, 
MP” apucă de le plătesc. 

170 De oii pierdea vr'o m'eluşea 
“Să daii dece pentru ea ; 
De oiii picrdea vr'un mieluşel 
I&i, slujesc un an pe el. 

„— Dale, mic de ciobănaş, 
175 Bre, cine-l tîntr şi. voinic 

Acu-i vremea de câştig. 
T6tă 0ia-i dece lei 

“Eu îţi dai cinci-qeci de ler. 
- Ciobănaşu ce făcea? 

180 La aur se bucura, 
Din chimir se deşcingea, 
Bănişorii că-l primea, 
“Venia lui Miu vorbia : 
2 Dale, mic de ciobănaş: 

| 185 Făcurăm cu oile, 
Să facem cu ţâlele: 
Să'ți dau eii conteş domnesc, 
Din guler pănă?'n pămînt 
Numai aur şi argint, 

190 Cum nus'a mai pomenit; 
Să'mi dat cojocu-ți miţos, 
De mil porţi vara pe dos, 

„ Şi mil porți pe ptelea golă 
„„ De mi'ţi ţine de păcâre ; |
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105 Să'mi dal nădrăgeii tei, 
Să'ţi dau şălvăreii miei, 
Şălvărer de ciocărlat, . 
Din Beligrad cumpărat, 
— Cotu şapte galbeni luat,— 

"200 Şapte pungt de bait mi-am dat; 
Să'mi dai a căciulă a ta, 
Căciulă de ţap bălțat, 
Făcută ap în cap, . 
Să'ţi daii verde comănac, 

205 Să mi'l porţi vara cu drag, 
Ca, când eram cu dănac. 

„Eă acum am îmbătrânit 
Pe tâte mi le-am urit. 
Dă, făcurăm cu ţelele, 

210 la să'mi da! a dârjală a tă părlită. 
„La cap cam mototolită, 
Numai din pămînt mi-e smulsă 
Şi pe foc mi-este pârlită.... 

„+ Să-ţi dai flintă ghintuită, 
215 De bagi prafu cu mâna 

_"Glânţele cu chivăra; | 
Staţi băeţi de socotiți 

“De abil suma să-i găsiţi. 
„* Ciobănaşu 'când pe el să zăuita 
220 Ţ6lele ca focu ardea, - 

Incepea de mi-şi grăia : 
— Căpitane Miule, 
“Cum lungişi dilele tele, 
Şi mi ai scurtat pe ale mele... -. 

225 —. Dale, mic de ciobănaş, 
Cine-i tînăr şi voinic tă 

„_Acu-l vremea de câştig.: 
„*Du-te colea ?n târla mea, 

Fă-te broscă pe pămînt 
230 Ca un puişor de lup,  : | 

la o mieluşea din turma .mea, . 
" Pune'n căldăruşa ta, 
N'ai habar de nimenea, 
Că ţoiti purta ei grija. 

235 Ciobănaşu că-nu vrea, 
“De pămînt că să trântea, 

Ţolele că'le umplea. - 
Dară Miu ce făcea? 
La clobănaş că mergea, 

240 De spinare îl lua,.. - 
Pe poțecă îl sbicra. 
Unde clobănaş călca 
Schintei 'de foc că lăsa, * 
Erbuliţa să 'pârlea.,. : 7 

"245 Apol Miu' în: del 'se sula, 
: Din flueraş că. cânta,. 

„_Qile numatpăştea,. :. -.> 
*  “NumaY'la dânsul privia,. 

“ Juca ochi. de le săria, 
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250 De lână să jumulia, 
- De” copiţi: să ciumpăvia. 
Când pe.drum să zăuita 

: Mare pulbere vedea; 
De ar fi pulbere de vânt, 

255 Domne mi s'ar risipi pe câmp; 
„Ci mi-e: pulbere de car .* 
"Că vine pe drum buşneag, 
Când sama că mi'şi lua 
Stefan Vodă că era, 

260 S'aii cu nepoţeii toți 
Şi cu ardalicu tot, 
Acum Miu ce făcea? 
Din-flueraş că cânta, 
Din cojoc să 'mbilţoşa, ”. 

- 265 Din picidre stofloşia, 
Ochii pe 'dos 'şi 'ntorcea, - 
Telegarii 1 spăimânta. 
Dar lăsa drumul ăl bătut 
Lua un colnic părăsit, 

270 Cu troscot verde "nvălit, : 
De puii, de Adam neştiut. - 
Stefan aşa de vedea: 

» — Dale, mic vizitelaş, 
De când. mâica m'a făcut, 

275 Drumurile astea am bătut, 
Semne nu mi s'a făcut, . 
Dar acum la bătrâneaţă 
la te uită semne-'n faţă !!... 

| — Dale, Domne Stefan-Vodă, 
.280 Aci 'n deal în. cel piscan . 

_Mi este o bală ctobănaş, 
„: Din fluer "m! este doinaş. 

Nici oile nu'mi păştea, 
Numat la dânsul privia, 

285 Juca ochi de le săria, 
De lână să jumulia,: 

- De copiţi să ciumpăvia, 
„ Par-că naiba că'mi erea. 
- — Dale, mic viziteiaş: | 

290 Cată f...u-i mumă-sa, 
Ala ştie fagul Miului, - 
Miului haYdueului. 
Telegarii'" 'ndrepta, | 
Dar mâna el cât putea,- 

295 Dol telegari că”. plesnia;. 
Numai cu patru' mergea... 
Când la -Miu ajungea: -. 
— Bună diua mic de ciobănaş! - 
— Heea!-"ţr mulţumescu-ţi 

'300 Dâmne Stefan-Voaă. 
— la grăbiţi. de mi” legaţi 
Câută fii mumă-sa Pr 
De unde lumele să'mi ştie, 
Ciobănaşu de audia , 

-,
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305 Lut Stefan-Vodă grăia : 
„ — Nu grăbiţi la trup legat, 

Ne'ntrebat, nejudecat, 
Eii de frica dumitale 
Năpustii turma pe vale. 

310 Lăsa'i neşte capre sterpe, 
De nouă. ani nefătate.. 

_C'avem la sat moşi bătrânt: 
Bat.calea bisericii, 
In “sat la mitropolie, 

315 Popii pe carte te scrie. 
— Aşa” mic de ciobănaş. 
Dale mic de ciobănaş, - 
N'ai putea să mă duci - 

, Pân' la fagul Miului, 
320 Să'ţi dau cinci sute de lei? 

— He, hei 1... Dâmne : Sta- 
[(fan-Vodă, 

Acuş te duc şi te 'ntorc, 
Pest-tun ceas te aduc la loc, 

2 De ţa'. lăsa oştile 
323 Să'mi păzască oile. 

Sunt „oile stăpâneşti - 
M'apucă de le plătesc,. 
De otii pcherdea vr'o mteluşea, 
Să dai dece pentru ea, 
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. Dâmne Stefan- 
Vodă, 

 Acolo-i la fagul Miului, 

— He,-erl|.. 

„360 Miului haiducului,; 

- . 

| 330 De otă pcherdea vr'un mieluşei, 
Slujesc un an pentru el. 
“Stefan Vodă ce făcea ? 

- La gânduri că se lua,: 
| Gându r&ă il ajungea. 
335 Oştile 'că le-lăsa, 

- Numai -cu Miu 'mi pleca. - 
Numai de aci să urnia 
Şi Miu vere "1 băga, 
"L băga ?'ntr'un colnic părăsit, 

340 Cu troscot verde învălit, . * 
Cu buză coperit. ie 
Mai merg un parcel de lo>. 

„ŞI! mai da un junghi cu foc:. 
| — Dale, Dâmne Stefan-Vodă, 

_345 Mai sumete scările, 
„Că. le. bat smicelele 

Şi ne aud cetele 
Cetele şi.cletele ; - . 
Neică, acuş nu mai eşti la Bu- 

[cureşti, 

. 350 Nelkcă să te fuduleşti” 

Numa! în papucl şi'n meşt ; 

Acu e la hăţiş, la curpeniş, 
De nu ma” loc de cârmiş. 

„Mal merg un parcel de loc: 

3555 — „Dale; mic de ciobănaş 5 

i las tâte glumele, 
Ca ale pârjeie + de ard? e 

”L sclipesc pchetrurile;... . 
” Pchetrurile, diamanturile . 
"Şi cuţitele ascuţite, : 

Şi flintele ghintuite, : 
„365 De Stefan-Vodă gătite, 
= Ciobănaş, de este aşa— 
„La ce foc m'oiii mal. ducea.. 
— Nu te teme mult aşa. 
-Stefan-Vodă tremura, -: - 

370 Frigurile *1 coprindea; 
Acolo că:să ducea, 
Dară Miu ce lucra ?- 
Când acolo ajungea - 

« Mâna'n strejerel punea, 
375 Lua un mic de scăunel, 

- Scăunel de aurel, 
De ăl de statii. Domnii pe el: 
— la şedi Domne Stefan- Vodă, 
“C'aşa să stă la Domnie 

380 Şi la dalba -spătărie 
„Şi la roi la vitejie. 

" Să mă dai aci după ăl fag 
Să văd Miu aci-i culcat.: 

“Miu după fag să-da,.. 
385 Lepăda cojoc bilţos, 

Şi'mbrăca conteş 'domnesc, 
" Din guler pănă'n pămînt 
Numai fir şi mărgărit . 
Cum pe aici n'am pomenit; 

390 Lăpăda căciulă de țap bălțat 
Făcută hap în cap; 
Lua .verde comănac 
De'l purta vara cu drag 
Ca, când era el dănac; 

395: Lăpăda ăi nădrăgei 
„Lua. neşte Şălvărei, 
“Sălvărei de ciocărlat 
Din Beligrad cumpărat,. 
Cotu şapte galbeni luat, 

400 Şapte pungi de bani s'aii dat; 
Apoi lua neşte opinci - 
De capre sterpe— 
De nouă ani nefătate,— 
Gaura şi paraua 

405 Vârzâba şi petacu, 

„ Par'că mii şoptise dracu. 
"La Stefan-Vodă mergea, 
“Mâna'n fag că. mi si] punea, 
O foiţă că'mi rupea 

410 Şi 'ncepea de mi ŞI „țipa. 
„Şapte ceţe că”! sosia,
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“Şapte cete, şapte clete ; 
Dacă Miu porância 
Prau din prau că mil făcea, 

415 Nimic. nu să alegea. 
Stefan-Vodă le vedea, 
Buza 'n patru i! plesnia, 
Sânge roşu 'că pica, 
Pe caftan că se slăia. 

420 Dară Miu ce dicea? | 
„Să pornea de'l judeca: 

— Dale, Dâmne Stefan-Vodă, 
Las, asară la beţie, 
Dar acuma la tresvie | 

* 425 Ce at cătat la fag la mine? 
Eu asară şedeam la ferestră, 
M&njuraY de mumă'n casă, 
Te jucai cu paharăle pe masă. - 
Cu cocona ta frumosă;! . 

4300 să te calc cu cisma 
Păn ţo eşi pipota; | 
Ce al-cătat la câşla mea? - 
Stefan acum n'avea gură să 

> [vorbiască, 
Nici picidre să surniască, 

435 Nici ochi, frate, să priviască. - 
Când,.. fa te uită tare 'mi venita 
Suri6ra .Miuluy, 
Ajutorea Domnului. NE 
Ea de departe 'mi striga : 

440 — Fiăţiore Miule, 
la fă Domnia scăpată. ... 

- ŞtiI, de câte belele ar dat, - 
* Tot Domnia te-a scăpat, 
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Şi de câte oii mai: da 
445 Tot Domnia te-a scăpa. 

— la taci, Caleo, soru-mea, 
Las' asară la beţie, 

- Dar acuma la trezie 
Ce a cătat la fag la mine? 

450 Num'atât că "1 judeca 
Şi scăpat -că mi-l făcea. 

„Nu mi-şi fuge.cum se fuge, 
„Pare "1 crângu tot colnice, 

-. Cintienit nărămzaţi | 
455 Staii pe buturi âtârnaţi. 

Când at dice de trei bolduri,; 
Brânişoru ?i.e pe şolduri. 
Miu de-o tufă că se răsma 
După el să zăuita, ; 

460 Il vedea unde cotia, 
Forte mult se milea . 

„* i aşa, frate, "! dicea:. ) 
— Dale, D6mne, Ştefan Vodă, 

"Na barda de'ţi fă colnic. 
„465 — Las că fug şi peste câmp. 

Dar eşa la drum bătut 
C'un car de curpeni la gât; 
Fo trei -dile că'mi şedea “ 
Până el să descurca. 

- 470 Atunci lui Miu striga : - 
— Halduceşte Miule 'n pace, 
-N'are Domnia ce 'ţ face; 
Cât oii sta eii în Domnie 
Şi tu măre "n haiducie, 

475 Domnu 'ntr'ajutor să'ţi fie. 

ISTORIA LUI ARGHIR ŞI-A ELENEI 
  

„Cules de I. Odor de la moş Nicolae, din Valeni— Prahova. 

O prea drăgălaşe muză: 
Te ghisay mişcând din buză, 
Verşi. glas îngeresc din gură, 
Care inimele fură, 

5 Fură şi le amăgeşte, 
După ce le îndrăgeşte. 
VE rog buze mângăi6se . 
Care cânţi cântări frumose, 

- Pică puţintică mtere,. .. 
„10 Din muestra ta putere, 

Să cânt şi eii cu simţire . 

A lut -Arghir privegire, 
Arghir mi-este: crăişoru, - 
Cel mai pedepsit cu doru, 

15 Craiii cel bogat din lume, 
Al lu Acliton anume. 
— Tiîn&ru, dacă porneşte, 
Departe călătoreşte, . 
Numa singur şi c'o slugă - 

:20 Merge dând Domnului rugă. 
„ Pâste munţi şi pâste . dealuri, - 
„ Peste apă, multe vâluri.
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— O.maică, | 
- Rămâi săracă ! ! 

25 Până. s6rele-o. străluce . 
Eu din lume m&'voiii duce ; 
“Multe vor, ca.să. m'apuce. 

“ Plâng după mine feci6re 
Ca nopţile după. sâre, 

30 I€r Ilena mea .cea dulce. . 
Din guriță aşa'mi: dice : 
— lubitu, met .soţ şi frate, 
Să nu mă laşi cu păcate, 
C'a ta sînt; 

Tinăru dacă porneşte, . 
- Departe călătoreşte, .. | 
Numa singur şi co slugă 
“Merge, dând Domnului rugă. 

40 Deci mergând atât de "mult pă 
. (cale 

Vede” intro peşteră mare, 
__ Vede fum, că iese tare, 
“Tinăru,, dacă zăreşte, - - 
Acolo tare sileşte. 

45 Acolo-un uriaş strigă: 
— Cine este, cine vine, 

“BALA.DA 

dau mâna dreptă, - | 
35 Hie şi cuvânt şi faptă... . 
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Cin? ce“caută la mine ? 

so 

- 55. 

60 

65 

N 70 

Tînăru r&spunde îndată - 
Cu vorba ma! aşedată:: 
— Eul De Negră cetate, 
In cătrăuparte abate? - 
Atunci uriaşu şi Ya de secmă 

Şi pe toţi satirit-i.chemă; 
Ca să. dea 'de dânsa semă. 
Spun satiril toţi îndată, 
Cu .vorba ma! aşedată: | 
— Nu ştim de Negra cetate, 

_- In cătrău parte abate | 
Atunci uriaşu dice.: . 
— Mai este vr'unu să vie, 
Că pâte ăla'să ştie, .. 
Mai este un şchiop pE urmă, 
Da: viţa mi se curmă.-. - 
SŞchiopu 'venia sărind dă silă, 
Tintru-aştepta cu milă. 
Soseşte şi .schiopu 'ndată : 
— Ştii tu de Negra cetate, 
In cătrău parte abate ? a 
— Ma purtat pE mine doru, - 
P'acolo mi-a rupt piciorul! 

z —- 

“Augita „de N, 1 Apostolescu de la L, Lazea Berivol, Fagaraş,— Transilvania. 

“La crâşma din- del 
Beu trei lăutari ; 
Lăutaru. mai nic” _ 
Mândru:Y şi voinic, 

5 Mustaţaii de spic, - 
Ochii de jăratic.= - 
Crâşmarul avea, 
Ce minune-avea î 

- Avea fată mare, 
„10 Cea mat albă fiere. 

Din şepte hotare. - - 
--Cânta lăutarul * 
„Versul lui, tâlharul! _. 

— Fl6re din- grădină,. . 
15 După. mine vină. 

Că eii mi te-oi duce, 

Dor să nu te-apuce, 

Tot din casă 'n casă - 

Cu mâncare-alesă, 

20 Cu opt telegari, - 

25 

In palate mari, 
Tot cu lăutari. - ” 
Lunia de-om pleca 
Marţi vom mâneca, — 
Marți pe la amiadi 
In păduri cu bradi, 

_ Miercurea să vie 

30 

Tot cu veselie. 
După cale lungă 
Nâprea să ne-ajungă, 

- S'ajungem acasă 
Şi ea fii miresă. 
Joi în zori de di 
Când te-i pomeni, 
Tu mi-i audi: - 
Porţile trosnind, 
Cu biciul pocnind, 
Cară ?n curți intrând, 

N.



1080 

„ Bogăţit strângând, 
"40 Că nu's. om de rând. 

Flârea se "ncânta - 
Şi se *ndupleca, 
-Veselă pleca 
Și mi se ducea, - 

45 Tot din casă ?n casă, 
„Cu mâncare-al6să, - 

Tot din: şură 'n şură, 
Tot cu băutură. 
N6ptea c'ajungea, . 

50 Samă nu'şi ma! da, 
„Somnul mi-o lua 
In braţe de fir 
Și de. trandafir. 
Lin o legăna . 

55 Şi ml:o adormita, 
Dar ce vis visa ? 
De-ar fi numai vis 
Şi n'ar fi ntr'adins, 
De Domnul trimis | | 

„60 Par că. se făcea, 
Că se pomenia 
In loc de palate,. 
In căsuțe sparte 

. Și că'şI auda, 
65 Inima-i. plângea 

Cu cfocanu dând, . 
Cu foii suflând pa 
Şi mi se jelia 

„Şi să văera: 
70 — Cine-a ma! vădut, 

Cât-a petrecut, . - 
Fată de crâşmar > 
După lăutar, 
lie de tulpan 

75 În braţe de ţigan; 
„Rochie de matase - 
„La ţigan în casă ; 
Rochie albisră, 
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So Neam. de cârcumar 
După corturar. : - 

i să deştepta 
& amar .plângea, 

_“Că vis nu era, 
85 Ci era curat 

„Şi adevărat | | 
La. o' ci6ră. "n casă, 
La țigan miresă. 
In prag că Yeșta 

90 Şi să -văera. 
“Inima-i plângea | 
Şi I-se topia: 
'— Voi, dragi porumbei, 
Frăţiori! mei.  . 

95 Şi. voi turturele, 
Surorile “mele, - - 
La matca să mergeţi, 
Ochit să vă ştergeţi, 
De lăcrămi de plâns, 

100 Că r&ii am ajuns. : 
Şi voi îţi vedea. --- 
Pe măicuţa mea, 
Pe scaun şedând, * | 
Cu mult zor cosând - 

105 Haine de mătase, . 

„110 Să nu le mai 

- De mătase-alesă; .. 
„ Haine de miresă, 
„Cu ocol să-i spuneţi, 

Suflet să nu-y rupeţi, 
COsă ; .. 

Făr' să le descâsă, 
Şi ?n târg să: le. ducă, 
Când diua-t mat lungă 

Şi să nu le vinqă,. 
II 5 Ci să le aprindă,— 

„Că Yo-s după-o cioră, 

= 
“ 

N 

Să le-aprindă diua, : 
ă se-mire lumea, 

Să le-aprindă. sara, 
Să se mire ţara.
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FRUNDA VERDE DE TRIFOI 

Culesa de N. |. Apostolescu de la dr -ra Zoe 'Bravicianu, Bucuresci. 

-— Frunqdă verde: de trifot, 
Mai vin, bade, pe la noi, 
Să'p aud gralul dulos 
Şi cum dici doina. frumos, — 

5 Dorna dulce, mângă!l6să, 
Dotna, bade, drăgăstosă, 
— Aş veni e, fată, hăr, 
Dar e cetă de "facă - 
“Ce'ţi sărută gura dragă, 

10 Gura ta frumâsă fragă ; 

Şi e negru 'n mintea mea, 
„Când. aud, fetiţo, fa, 
De necaz, de dor de morte 
“Imi trec vremea cum se pate. 

15 Imi trec dilele Ia 
Sărutând copilele, 
Mângâind cosiţele, 
Pipăind altiţele, 
Desmierdând fetiţele | 

"CANTA PUIU CUCULUI 

Augita de.N..1. Apostolescu de la lon Binig. Culesa din Şona, comitatul 'Târnava- - 
mare, — “Transilvania, 

Cântă: putu cuculuy 
In vârfu nucuţului.- 
Mai în jos pe rămurele 
Cântă. dou€ păsărele,. -: 

5 D'aşa cântă de cu jale, 
De stai apele pe vale.: 
Da' nu-s-două. păsărele, 

Că-s dragi surorile mele. 

Mar în jos la rădăcină. | 
10 Cântă-o turturea bătrână, 

Da' nu-i turturea bătrână, 
Că-i ma!Ycă-mea 'ha streină, 
— Dulce matcă, dragi surori, 
Vărsat-aţi. lacrămi pe. flori? 

„15 Ştergeţi voi lacrimile; 
Că-âi | amăriţi dilele.
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Audita de N.I 
mare, — Transilvania. 

Pe din jos de Orăştie . 
Tin: dot veri din cătănie. 
Dice" unu cătră altu: 
— Pune, vere, mâna ”n-şale : 

5 Şi îl trage una de jale, . 
Că de când am cătănit, 

„PE DIN JOS DE ORAŞT E 
  

pOINEă 

. Apostolescu de la Ion Binig. Culesă din Şona, comitatul Târnava= 

Părinţii îi-or zi murit, 
Curtea s'o i pustiit, 

"  Moşia o i ?nţelenit. 
"10 Plugul zace sw' părete, 

Boii paşce Yarbă verde. 

————_—— 

  

” „ 

“SARACA STREINATATE 
Ss 

Audita de N. 1. :A postolescu de la Ion Binig. Culesa din Şona,' comitatul “Târnava= mare, — Transilvania, 
. EI . 

Veqi mai sus variante la paz. 289, 344, 745 şi 827. Di 

Săracă streinătate 
Mult avui de tine parte. 

__ Vail mâncatu-s de streini, 
" Ca. arba de boi bătrâni, 

5 Şi's mâncât şi de dusmani, 
Ca iarba: de boi bălani ; . 
Mâncatu-s de r&utate, 
Ca larba de vaci cu lapte ; 
Mâncatu-s şi de nevoi, 

Io Ca iarba de hele of, | 
Am umblat satele tâte 
Şi de ghine n'avul parte, 
Ori pe une-am umblat 

“ Hodină n'âm.căpătat. | 
15 .Orf pe une-am ocolit, 
_- Hodină n'am dobândit. 

- Jălui-m-aş, jălui, 2 
Jălui-m-aş şi n'am cui, 
Jălui:m:aş bradilor . : 

20 De doruţul.:fraţilor, . -: 
Jălui-m-aş munţilor 

De dorul părinţilor, 
Jălui-m-aş florilor ' 
De dorul surorilor. 

25 Jălui-m-aş, jălui, 
Jălui-m-aş şi n'am cui, 

„„Jălui-m-aş codrului, 
Codrului frundosului, 

Codrului umbrosului ; 
-30 Codru-i jalnic ca şt mine, 

: Vara trece, t6rhna “ţine - 
Chică-i frunda tâtă: ghine; : 
Cu crăngi veştede rămâne. 
Săracă -streinătate,  : . 

35 Nu'm& ?nstreina depaite, 
- Că n'am tată să mă:câte, 

= Malkca-i-n pămint nu pete, 
"Fraţii nu. pot de cumnate, 
Surorile-s măritate, - 

4o Cari. ma! 'sînt îs mititele . 
Nu ştiă cărările - mele.
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_ “MA MANAT MAICA LA GIE. 

Augita de NI. Apostolescu de la Lon Binig. Culesa din Şona, comitatul Târnava- 
mare,=- Transilvania. 

„Ned « o variantă la Pag Sar. 

“Ma 'mânat. maica la “ie 
S'aduc struguri de-alămâe. 
Cât e. ţia am umblat. 
Struguri dt-ia n'am aflat. 
Din ţie că am eşit'. 

„Cu badiă m'am întâlnit, 
Duşmanele m'o păzit 
Şi la maica mo pârât 
Maica m'o pârât ia fraţi, 
Fraţii răi să mâniară, 
Şi 'n'temniţă mă băgară, 
La temniţă o pus lăcat, 
Să nu ma! tes neci odat' 

__. Pe lăcat o pus cuţit, 
-15 Ca să nu mai ies mal mult. 

Pe cuţit un stan de chiatră, 
Să nu mail Yes neck o dată. 

10 

i „COBpuLe, CODRUTILE Și 
  

i 

ME uitai. pe supt.cuţit, 
Vădul sâre răsărit, * 

20 Fete. cu feciori jucând, 
lo -de-maica m'am rugat; 
—— Slobodi-măE -maică ?n sat 

"Că de Yubghit îl-am ultat 
Şi de badiu. m'am lăsat. 

25 Maica de părere bună 
M'o lăsat într'o: grădină, 
Intr'o grădină cu flori, 
La fete şi la ficiori. 
lo în grab' am 'rupt o fl6re 

30 Şi m'am dus între rozore, 
" Intre rozâre şi lunci, 
-Ară badii cu doi june, 
Şi bădiţu-i tinerel, 
„N "ascultă juncii de el. 

— 

> 

 Augita de N. 1, Apostoleseu < de "a Ton Binig. Culesa din Şona,; comitatul Târnava: 

mare, — “Transilvania. 

 Codrule codruţule, 
Deşchide- ți- cărările 

-Să-m' duc 'supărările,. 
-Căci acasă, nu m& lasă, 

5 Doru mândrit mă apasă; 

2 

"Doru mânărit-t: ardtor, 
El mă face călător, 
“Călător pe drum de ţară, 

- Să mă duc la mândra ară.
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MUNTE, MUNTE, CHIATRA SECA-: 
N 

„Audită de N. IL. Apostolescu de la Ion Binig. Culesa din Şona, comitatul Târnava- 
mare, — Transilvania. 

Munte, munte, chiatră secă, 
Lasă voinicii să trecă, .... . 
Să trecă la ciobănie, 
Să scape de cătănie. . 

5: —, Cătănia cuk-"1 bună? 
La ficioru' făr' de mumă. 
— Cătănia cut-"Y dată ? 
La_ficioru făr'. de tată. - , 

- Dare-ar Dumnedeii-un foc; 

  

10 Să argă Sighitu tot, 
SE rămâie numai paril -. 

“Să s&nţape ghinărarii, 
Ghinărarii şi maiorii,. | 
Care cătănesc ficiorit, 

„15 Bate: Domne cu 'amar, 
Pe maâioru din Ardel, 
Că de cân' s'a matorit 
Mulţi ficiori a cătănit: 

„= HAL MAICO DE ME PETRECE. 

- Audita de N. 1. Apostolescu de la Ion Binig. Culesa din Şona, comitatul Târnava. „ mare, — Transilvania. 

Hai maico de mă petreci 
De aici până la Becy, . 
Din Beci în Italia, i 
Că-acolo-i staţia mea; . . 

5 Acolo cum am ajuns, 
“Jos pe scaun ei m'a pus, | i 
De haine că m'o. schimbat, . - 
Părul îi Va retezat, . e 

- Hal .maico, de îii-l adună 
IO Şi invălue'n 'chindeu . -: 

- Şi i-l bagă'n sinu tăi, 
Şi îi-l du la satu ei, 

"ŞI dă la fraţi, la -surori,. 
Să îii'l podâghe cu florr 

15 Să'l ducă pin şădători. - 
3 

_Să' arate la ficioră, | 
Să vadă şi îiic şi mare, , 
Cătana ce plată are: 
Pe cinci dile trei piţule. . 

„20 Cinci % dă la spălătăre, 
“Cinci pe vix, cinci pe unăre, 
„De cinci cue pe ţipici; 
Cinci la. şuştăr să le bată, '- | 
De dui: creiţari aţă negră, 

25 De do! creiţari aţă albă. 
„Ce să mă fac maică dragă? 
"Un creiţar î'-mai rEmâne, 
Să'l am pe dua de: mâne, 
Săi iaă şi io o ţigare, | 
Când m-oi -duce la primblare. |
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| 

„- ASARA ŞALALTA SARA 

Audita de N. 1. Apostolescu de la Ion Binig. Culesa din Şona, comitatul Târnava- 
" “tuare, — Transilvania. 

„Asară şalaltă sară... Că mat muşcat de obraz. 
S& primbla badea pe afară,  - — "Ţine mândro, năframa, 

* Pe la-no! pe la fântână, i Şi-ţ şterge muşcătura, 
C'o ploscuţă verde'n mână. . "Să -n'o vadă mumă-ta, 

5'— Na mândruţo,bea ş'nchină. - -.ro Mumă-ta-i muiere rea, 
— Ba io nu'ţ-oi închina, - | Pârtă cătrana la ea, 

- Că “îi cludă şi necaz; „Ca să-m” dea îiie să bei. 

"VAL SARACELE RAGUTE - . 
> 

  

_Augita de N. 1. Apostolessu de la Ion Binig. Culcsa din Şona, comitatul Târnava: - 

mare, —, Transilvania. a ” - 

— Vai săracele răgute, „_- Chică unwntr'o“cărare 

Cân” aţi trecut peste munte "Şi îl vede o fată mare, 

N-aţi putut trece de multe; . Şi-i aprinde-o luminare. - 

Dar cân' veniţi înapui,. | ei Căpchitanul îi-o vedea - 

5 Veniţi numa câte doi. _-15-Şi din graiii aşa-l :grăia : . 

“- Strajameşter din cumpane, — Stinge, fată, lumiiinarea 

__ Câtur n6ptea el nu 'dorme, - Ori țol stinge.eă viaţa. 

_-"Făn tot scrie pe hârtie, . | La cătana aşa-i e dată 

- Co perit ficiori o milie..- | Să m6ră morte "'npuşcată. 

10 Chică unu, chică doi.
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PE DIN JOS DE ȘURA MARE 

Ă Audita-de N. [. Apostolescu de la Ion Binig. Cultsa din Şona, comitatul Târnava:, mare, — Transilvania, Ma | ie 

Pe din jos de şura mare : „Nu i-l pune dinainte,.. , Merge-un 'căpchitan călare; . Că-r tîn&r şi n'are minte, Cu trei sute de cătane. IO Nu îii-l pune la mijloc, — Căpchitane Pavele; . - C-acolo-i ma! mare foc. - “5 Une duci cătanele?: - o .. Da pune-l di-o mărgioră, Lasă-le, nu le mat duce, - C-acolo-i. munca ma! uşoră, Cam şi lo un frate dulce. 

  

i: F...U-ȚI NEMȚULE CREDINȚA 
  

Audita de N. 1. Apostolescu de la Ion Binig. Culesa din Şona, comitatul Târnava- mare, — Transilvania. o - Pi _- 

—.F...u-ţi Nemţule credința „ Nemţul la meEsură-i strigă... Și ţ-ar i-păcat sămânţa! i „ Care-s tineri şi voinici, Pen€-s pruncii mititei, - Le dă nădragi şi “ţipict Tu nu bagi samă dee, a Şi curele 'ncrucişate, - 5 Da cân: pruncii să ridică, .- 10 Drumurile .prelungate. .. 

  

RABDA INIMIOARA, RABDA 
——— 

= 

Culesa de 1. Odor, din judeţul Prahova.. - -". 

Rabdă inimicră, rabdă, . - Tu mi-a cântat d&: noroc. „ Rabdă pă cât poți,: „10 Picaţi-ar ciocşoru tău, - - “Nu'ţi da taina cătră toți. „ Dacă mi-ai cântat aşa de răi... — Inimă dragă, ce te baţi - Nu ştiă scris, nu ştii făcut, 5 DB rinichi şi dă ficaţi? „ Parte văd, că n'am avut, — Duşmanii, duşmancile : Dar'ar bunu Dumnedeiă - Alea mănâncă norâcile. -. 15 Să'şi găstască ce sufăr ei, Păs&rică albă ?n ctoc - a 
Do oa NI
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PRUNDULIȚA MARACINE ÎN 
  

Culesa de Î. Odor de la primarul diri Podul-Vadului. — Prahova, 

Frunduliţă mărăcine, a Frunduliţă şi-o lalea, 
„Drag „mi-e să. .trăesc pă lume, . Când o.fi la mortea mea, 
Frică mi-e că mor ca mâne. - Să'mi chemaţi ibovnica, . 

- Frunquliţă d'a năut, I0.Să'mi ţie luminarea, . - - - 
- 5. Drag mi-e să trăesc mai mult, . Să mor.cu ochit la ea.-.. ) 

Frica ini-e Că mor curând. - 

CAND ERAM COPIL = D'OTUNA 

Culesa de I. Odor. de la primarul din Podul. Vadului, —Prahova. 

Când eram copil d'o lună, - Eu- Y înjug cu codili, 
Drag mi-era la băutură, „o EX mănpung cu c6rnili. 
Cu voinici d'adunătură, ! . Şi plecai dup'acest loc, 
Drag mi-era la. răfenea, Ra 13 Că'e loc 'făr' dă noroc, 

„5 Cu voinici dE sema mea. ___ Şi plecat, ca să trec Oltu, 
ME făcut mat: măricel,: | Trecut. Oltu pă la lâsă,. 
Taica. mă I6ră cu el, Ă - Şi m'ajunse-un dor d'acasă, 
Ni la c6să, ni la plug, Da DE copil şi- d& nevastă. ..-.: 

Să mănveţe meşteşug, .. ., 20 DE nevasta'mi este dor, 

10 F... în Cc... meşteşug, - 'MI este dor. nu prea mi-e dor, 

Nu ştii boil să-i înjug: . „- Da dă-copii-mor şi..mor! . - - 

“LELE VERDE TEIU FRUNDOS. 

  

Culesa de 1. Olor de la Mih. Guran, din judeţul Prahova, 

_Lele verde teii frundos, 

Drag mi-a fost omu frumos, 
Şi călare şi pă jos, 
Ce e frumos, tot frumios |
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FOAIE VERDE TREI SCAEŢI. 

Culesa de 1, Or, din Ceraşia, plaiul Teleajen jud, Dâmboviţă, 
2 F6le verde trei scăeţi, : .. '15 Şi patu d&' lemn uscat, Hai vere să tragem sorți, . Cu amar mi-am petrecut. “Că dâr nu ne-o lua pă toţi. .:  . — Impărate, prea 'nălțate O lua unu, o lua doi . „Nu mă duce-aşa departe, 5 Şi dor nu ne-o lua pE noi. - .  -Că n'amitată să mă cate, O lua unu, o. lua . patru, 20 Mama-i în. pămînt, nu pote, „Şi d6r nu ne-o lua tot satu, | Surorile: 'mi sunt departe, . . „ Verde forte d'alevede, o Numat una "mi-e aprâpe, “D'ar fi puşca dă lemn verde Şi "mi trimite 'câte-o carte, IO Şi compania dă fete, - - Carte 'n patru colţurele, Regimentu dă neveste, 25 La mijloc e slove grele. Cu drag, vere, mi-aş petrece, „"„Gine-o şti săile citescă Dar e puşca dă fer rece Din lacrimi să nu'mi zărescă ! „ Cu-amar, vere, oră petrece. e o 

  

FRUNDA VERDE ŞI-O LÂNLEA- 
Cultsa de ]. Odor, din jud. Prahova. 

Frundă verde şi-o lânlea -  - Vai dă sufleţelu meă ; N'am puică pă unde.da - - Ce:amavut *: - A „Să mai văd căscidra ta, . Mai c'am. pierdut a Pân prejur, ci mat avea, "Şi nu mai pociii să maj vit, 5 Că doru dă& la mine „13 Doru mei şi-al d-tale | M'a ofticat val dă mine. Facă'ţi Dumnedeii d'o flâre, D'am avut, de n'am avut D'o A6re mirositâre, Ş-am trăit cum am putut, . _ „ Care porţi în legătâre, __ DE Ia nimeni.n'am cerut. - . Şi nGptea. la inimi6ră, 10 Frunqă verde -de dudăii 20 Pentr u-a d-tale soțiără,
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DAI CUNOASCE, D'AI PRICEPE. 

Culesa de Al. IL. Hodoș, din judeţul Argeş. 

Varianta la pag. 154 960, 

Day cunâşte, dar pricepe, 
Dragostea de und” să 'ncepe: 
De la ochi, de la sprincene, 
De la buze subțirele., 

Ss Muşcar-ar neica din ele. 

|n POATE VERDE ŞI-O LALEA 

Culesă de Al. 1. Hodoş, din judeţul Argeş: - , . 
- 7 | 

4 

F6ie verde şi-o lalea, Gândurile mi se duc; 
Cin, nu crede dragostea, „ Ridic:mâna să'mi fac cruce, 

Dumnedei. să nu "i-o dea. . Mâna: din cot nu s'aduce.. 

Să."i dea bâla cu anu : „+ Sed.la masă ne 'nchinat, 

5 Şi dragostea cu dramu. - -15 ME pomenesc nemâncat, 

Şi-altă “fote salbă mole, | Ci de 'mbuc o *mbucătură, 
Dragostea e lucru mare: e „Mi se face clisă 'n gură. 

Nu ţi-dă stare la mâncare, „_ Imbucai de două ori. ! 

„Nici odihnă la culcare, „Si oftar de nouă ori, 

—. 2, „10 Şed la masă să mănânce, 

- POAIE VERDE DE NEGARA 
  

_Culesa de Al, 1. Hodoș, din judeţul Argeş. 

- „Fotie verde de negară, 
De urit m'aş: duce 'n ţară, 

"Dragostea m'aduce iară, 

“ - De urât m'aş duce ?n lume, 

„ş Dragostea capu 'mi r&pune. 

  

69
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ȘI-O FOIŢA VIOREA 

  

Culesa de Al. I. Hodoș, din judeţul Argeș. 
Variante la pag. 219—220, 769. 

" ŞI-o foiţă viorea, aa Frigurile te băşică, .Nici-o bâlă nu e grea, „ .. *  Dragostile te usucă. | „Ca dorul şi dragostea. - De friguri zaci şi te. scoli, „Rele sint frigurile, De dragoste zaci şi mori. | 
= 

5 Mat rele dragostile, 

N | 

_ FRUNDA, FOAIE IARBA MARE  - 

  

Culesa de AL: 1. Hodoș, din judeţul Argeş. 
Frundă, f6ie iarbă mare, | : Şi dintr'a ubitului, | Fă leliţo, fă cutare, _: “ Fac umbră pămîntului, Mai dă dorului certare? " Din pricina unu! dor, Că prea "mi face supărare. - 10 Nu mai mi se face somn. 5 Şi-o foiţă a bobului, - T6tă n6ptea mă 'nvertesc, in.pricina dorului, . | „Nu pot să me odihnesc. 

Ei 

FOAIE VERDE ŞI-O LALEA 
Lă 

  

Culesa de ALL. Hodoș, din judeţul Argeş. 

Forte verde şi-o lalea, 
Cine-a lăsat dragostea, 
Fii-ar trupu ca florea, 

- Sufletul ca tămâta. 

5 Nu “-ar putrezi carnea. 
Cine-a lăsat Yubitu, 
lartă-i D6mrie păcatu, 
Uşureză-y pămiîntu,



„ DOINE . 1091 

oz 

i FOAIE VERDE MARACINE 
  

Culesă de Al 1. Fiodog, din judeţul Argeş. 

Fore verde mărăcine, 
Cine te-a făcut pe tine, 
Aşa 'naltă şi subţire,: 
Si la trup făcută bine, 

5 Par' că'm'a "'ntrebat pe mine. 
Frunquliță viorea, ___ .:- 

“A dracului fu mătă, 
AN __.. Când era cu tine grea : 

Nu bei şi ea ceva, 
"10 Să lepede pe naiba, 

Ca 'nebunit pe nelca. 

FOAIE VERDE DE PAMBRIU 

Cuitsa de Al.I. Hodoș, din judeţul. Argeş. 

Fore verde de pambriti, 
„Trupul tei cel cilibii, 
Mânca-Var argintu viii. 
Şi-o foiţă şi-o. lalea, 

5 Puică-sprincedra ta, 
Mânca-o-ar pecinginea ; 
Mănânce-o să dea de os, 
N'am avut nici un folos. 

+ 

4 FOAIE: VERDE FOI DE TEI 

Culesa de Al. I. Hodoș, din judeţul Arges. 

Varianta la pag. 456. 

F6ie verde foi de tei, ă | | Ochii tăi arme nu portă, 
Puică, ochişorii t&, LL ME mir cu'ce mă săgetă! 
M'aşi băga slugă la er. "10 Şi-altă foYe trei smicele, 
Da sîmbrie nu “tl-aş, lua, Puică, sprîncenile tele, 

5 De la mine ți-aş mal-da, M'aş băga slugă la ele. 
Ochii tăi cuțite n'a, o Nu pe-o "lună; pe tre! ani, 
„ME mir junghiură cu ce mai dă! - Să tac. voia la duşmani.
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„FOAIE VERDE MARACINE 

Culesa de Al I. Hodoș, din judeţul Argeș. 

F6ie verde mărăcine,.: . Lăcrămeză ochit mei, 
Trec pe drum, măuitla tine, - Şi-o foiţă şi-o lalea, 
S'aprinde inima ?n mine. ': :  . “Unde "ţi văd căsclra ta, 

| Și-apol verde foi de tei, ” “Casa şi bătătura, 
5 Unde "ţi văd pereţii tei, ia Mi s'aprinde. inima. 

„FRUNDULIŢA. MATOSTAT 
4 

  

Culesa de Al. 1. Hodoș, din judeţul Argeş. A 

Frunduliţă matostat, 
Vii la vor şi şed pe pat,... . | " 
Şi par' că 'sînt fermecat : - 
Nu mai am gând de plecat. 

5 Merg pe drum şi dati din mâYni, 
Par' că mă apăr de câini. 

7 

  

„ BATA-TE PAINEA ŞI SAREA . 

  

Culesa de Al, Î.. Hodoș, din judeţul Argeş. 
E N 

„+ Bată-te pâtnea şi sarea, ag 
Mila mea şi căutarea; . | 
Ciocănaşu de rachiă, 

_Felia de măr sălcii, : 
N 

Covrigelu de su' brâă. 
Covrigelu:s'a uscat, : - 
Guriţă. n'am sărutat, .. 

"De e an.la treerat, .



„_POINE . 1093 

? 

VERDE FOAIE ŞI:UN GUTUI 

* Culesă de Al. 1. Hodoș, din judeţul Argeş. . . _ Sa 

Verde fote şi-un gutui, 5 Und! ţi-am dis n'af vrut să vii: 
Lele-a dracului să fe __ La ţareul din bălării, 
Să n'a! parte de copii, | Unde-a fost dragostea. 'ntâiii, 
Nici de bărbatul d'intâii, 

N 

“FOAIE VERDE-A BOBULUI _* 

A " Culesa de Al. IL. Hodoș, din judeţul Argeş, 

Fâte verde-a: bobului, Cu faşa copilului, | 

 Fire-ai lele-a dracului, . - __„De ce-ai spus bărbatului. 

De la capu delului. | 10 Dragostea bătatului. 

Cu deştu piciorului, -. Fire=ai lele-afurisită, 

5 Cu lingura pieptului, Dacă mail fost mulţumită, 

Cu aţa buricului, si D'a mea. dragoste cinstită. 

_" Cu casa sufletului, 

ŞI-O FOIȚA BOB NAUT 
  

| | Culesa de Al. 1. Hodeş, din judeţul Argeş. 

— Şi-o foiţă bob năut, | “5 Ce-ai mâncat de mai uitat? N 

Ce-ai b&ut de m'ai urit'?“ „n —' Oi de rață "'ncondeiat,. 

„— Apă din-puţ părăsit. a "Do nevastă cu bărbat, 

_—ȘI-o foiţă matostat,. „e Plesnir-ar cin! ți la daţ, 

7
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- 

" FRUNDULIȚA MARACINE 

“ Colesa de AL. 1. Hodoș, din judeţul Argeş. 

Frunduliţă mărăcine,. o „Or poteca: lunec6să... Venii ascră la tine a „_. Nemerii la altă casă Co păpuşe de smochine... Cu găzdița mat frumosă, * Și cu alta de stafide, I0.Cu bărbatul nătărăă,., 5 Greşii calea vai de mine! . Acolo mă-trag şi ei. Nu ştii lana luminosă, - a i 

FOAIE VERDE MATOSTAT 

Culesa de Al, 1. Hodoș, diu judeţul Argeş. 

„_F6le verde matostat, a 10 Cârnir tă se dati Ja mine; T6tă n6ptea am tremurat | „Şi când viii să te iubesc, Pe lângă un pustii de gard. Câinii t&f m& mârâiesc. Şi-o foiţă iarbă neagră, . .. O căţea negră bălţată, 5 Fă letiţo fl de treabă, - o _ME goni ograda tâtă. Prindeţi câinii şi "ţr-i legă „15 Mai era şi un câine brez, Gun fir de mătase negră. Fir-ar al: dracului ad” Şi-altă fofe mărăcine, . - „n ME lătră de la pârleaz. Ei când vii „sara la tine, 

  

> FOAIE VERDE MATOSTAT 

  

Culesa de Al. 1. Hodoș, din judeţul Argeș, 
. 

N : 

Foie verde matostat, 5 Pârleazu "l-am destupat, Vino, vino, puiă bătat, i Mărăcinele "l-am. luat... Vino pe unde-ai 'nvăţat. : = Ticălosu s'a "mbătat, Câinele mi /l-am legat, -. „_» Vino, vin? că nu-y păcat, - 
, 

—————
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FOAIE VERDE MARACINE . 

Culesa de Al. 1, Ilodoș, din judeţ Arges. 

F6ie verde mărăcine, 10 Şi altă fre for. de praz, 
Din tâte mi-ar merge bine, „- - Nu mă săruta ?n obraz 
Numai dintruna nwmi vine: - - - „Că mă vede mama-acas,. 

„Nu e pulca lângă mine F6ie verde foi de nalbă 
5 S'o sărute neica bine. Sărută-m& pe su' barbă, 

„Şi-o foiţă şi-o lalea, - 15 Şi lEgă-mă cu-o basma, 
Sărută-mă şi nu prea. .  “ De no 'ntreba cineva : 
Sărută-mă& neică 'n dinţi. - - __Să spul c'am făcut brânca. 

- De buze să nu te-âtingi. 

FOAIE VERDE CA NALBA - 
7 

7 
-Culssa de Al. 1., Hodoş, din judeţul Argeş. 

__Foie verde ca nalba, . Aminte să? ți mai aduci 
Na, na, na, . D'ale nâstre vorbe dulci; 

La maica, na, - " D'ale nâstre dulci cuvinte; ME 
Na, la neica, mere dulci, D'ale nâstre dinainte, 

5 Unde: şedea să mănânci, Io Caii rămas neisprăvite. 
7 

FLORICICA ?N FOI ALBASTRE 
  

„Culesa. de Al. I. Hodoș, din judeţul Argeş. 

Floricică 'n foi albastre, 
-.- Mândro, dragostele nostre 

Ati remas pustii pe coâste.. 

„Să le vedi nu le-al unde.
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„_- FOAIE VERDE MARGARIT 
  

Culesă de Al. I. Hodoș, din judeţul Argeş. 

Fâie verde mărsărit, _:.. 10 — ŞI-o foiţă matostat, | 
I6nă de ce-ai slăbit? „„ N'are leiea flori de dat, . — Am o, pânză de urdit ; „. Castă vară n'a plouat; Şi vre-o trei de năvădit, „ Şi-am plătit de le-a. udat 5 Şi pe neica de tubit.. - . „- Cu bani după sărutat;. - — Frunduliţă trei smicele, 15: Şi-am plătit, : ! I6nă din lonele „De le-a plivit, Dă şi neichii. floricele | „Cu banii de pe rubit. 
Din câsta grădinii tele. 

  

* 

„FOAIE VERDE SIMINOCU 

  

„Culesa de Al. 1.. Hodoș, din județul Argeş. - - 
Varianta la pag, 251. 

Folie verde siminocu, . . „5 Cam tubit numai neveste _-Umblu nu mE incape locu, | O -sută şi pat-spre-dece ;, „Să Yasă : din mine focu. Şi o să mai tubesc 'vr'o opt - Focu din mine nu Iese, . Şi o fată de potropop. 

  

FRUNDULIȚA. LEMN. CAINESC 
= - EL) 

  

 Culesa de Al. 1. Hodoș, din judeţul Argeş. 
Varianta la pag. 490, 737... .. 

“Frunduliţă lemn cârnesc, „“Dintro sută ia t . 
ME duc să mă spovedesc ;- | Părinte bla artă dece “ gosloveşte, Merg la: popa Constandin Şi "mi dă drumu Ni neveste, „Că 'dă la păcat puţin. „To La neveste cu bărbat, 5 Fole verde de cucută, : „La fete de măritaț. Dintr'o mie iartă-o sută ; n ntaţ 

>
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FOAIE VERDE TREI LAMAI . 
4 ” „ 
  

Culesa de ALI, Hodoș, din judeţul Argeş. - 

F6te verde: trei lămâi, „> „ De te duci la Bucureşti, 
Trei lămâi | „ME rog să nu zăboveşii. - 
Şi trei gutui, | Că dei zăbovi o lună 
Dute puică şi să:vii E IO M& găseşti pe drum nebună; 

5 Colea ?ntre Sântă-Mării. - “lar de-Y zăbovi un an 
Şi-o folţă meri creţeşti, Ea Mă găseşti negru buşten. - 

"FOAIE VERDE DE PELIN 
7 . 

Culesa de Al. 1. Hodoș, din judeţul Argeş. _ 

Fie verde: de pelin, “ Ş - Să fugim să trecem Oltu, 

Haideţi puică să fugim; pr Că ne află potropopu, . 

Să fugim, e Ne spune la episcopu, | 

Să pribegim, A Şi ne prăpădim cu totu. 

5 Că p'aici nu mai trăim. A n 

FOAIE VERDE ŞI-O LALEA | 

Culesa de Al. 1. Hodoș, din judeţul. Argeş. 

Varianta la pag. 242245 

Folie vede si: :0 lalea, 

„Păcat de dragostea mea; - 

Eu o fac şi alți mi-o ia. 

Las! s'o ia, 
5 S'o ia, s'o. ia, 

Bage-o 'n ochit. mâne- sa,
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FRUNDULIȚA TREI ALUNI 
= 

  

Culesa de AL I. Hodoş, din judeţul Argeş. * a 

Frunduliţă tref aluni, 
A plecat neica de Luni, 
Și-a rămas doru p'in pruni ; 
Dragostea pe subt anini, . 

5 Şi fubitu p'în aluny, 
N'am batistă -să?] adun, 
Să'l adun să nu remâte 
Să'ți dai la vară Şi ţie. 

FOAIE VERDE IARBA MARE  - 

  

“Culesa de AJ, 1, Hodoș, din judeţul Argeş. 

F6le verde iarbă mare, 
De oftat ce oftay tare 
Furca pteptului mă doare. 
Şi furca: | | „5 Şi inima,,, Ă Bate-o: Domne pe mândra. 

  

FOAIE VERDE MARACINE 

  

Culesa de Al. 1. Hodoș, din judeţul Argeș. - 

Foye verde mărăcine, „Puică m'aş iubi cu tine, | Dar ţi-e mijlocul subţire. | Şi-o foiţă matostat, 
5 Mititică eşti la stat, . Şi bună de sărutat: 

e.
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FOAIE VERDE BOB NAUT 
> po 7 

"Culesă de Al. [, Hodoș, din judeţui Argeş. 

Varianta la pag. 232—233, 394»: 

Fote verde bob năut, „Să fac voia la duşmani. 
Şi-am să las cu jurămint, .. Frunduliţă şi-o lalea, 
Cine m'o băga 'n pămint, 10 Şi-am să las la mârtea mea: 
Să'mi facă cosciug d'argint, | Să'mi trimeţă nevasta, 
Să mă'ngrâpe mai adânc | 'Să'mi cheme ibovnica, - 
Să nu putredesc curend; i „„Să'mi ţie lumînarea, 
Să putredesc la cinci ani, Să mor cu ochii pe ea. 

FOAIE VERDE ŞUN AREU 
  

“Culesa de Al. I. Hodoș, din judeţul Argeş. -. 

Varianta. la pag. 289, 344 745, 827, 1082. 

Fâte verde gun arei,. 10 Jelui-m'aş şi n'am cul: 

Aducete-ar Dumnedei, Jelui-m'aş câmpului ; 

Pe la bordeiaşul mei, Ă Câmpu are peliniţă, , 

„Să vedi cum trăesc şi ei. „> „ Vorba mea nare credinţă. 

Şi” săi coc bâbe pe vatră | Jelui-m'aş şi nam cui: 

Şi să'ți spui patima totă. | 15 Jelui-m'aş codrului ; 

- Fote verde lemn câinesc, | ” Codru are frunde verdi, 

Patima ce-o pătimesc, . | Vorba mea tu nu mi-o credi. 

N'am cul să mă jeluesc. --
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DAŢI BOBOCII PE PARIU, - ; 

  

, Culesă de Al. 1. Hodoș, din judeţul. Argeş. 

Dă'ţi bobocir pe pârtă, . - Eu am fost la spiţărie, Că sint schiop nu potsă viă. -. 10 Doftor de dragoste nu e. Şi-o foiţă meri domneşti, . __ F6te verde bobareti,. Neică, bâla ce-o. boleşti, | - Doftore iubite-al mei, , 5 S'ajungi pe.la Bucureşti |, Sc6lă-mă de la ceas r&ă.. 5 Din pungă să cheltueşti — Nu pot neică să te scol, Şi I6ouri să nu găseşti. O “75 Că 'mi ești prididit de dos Şi-altă f6re Yasomie, e - . 

  

FOAIE VERDE SALBA MOALE 

  

Culesă de Al. 1. Hodoș, din judeţul Argeş. - a 

Foie. verde salbă mâle, De _ “G6lă numa în îiş6ră: Drum la del şi drum la 'vale, Şi iia de borangic, Drum p'în porta dumitale, o „ Sfiîrcu ţiţei l-am vedut, Trecui asâră călare „Am ameţit şi-am- cădut. "1.5 Te zăril la 'luminare, 

  

FOAIE VERDE FLORI MARUNTE 

Culesa de Al. 1. Hodoș, din judeţul Argeș. * 

„Fole verde flori mărunte, . - . 5 — Frunduliţă avrămesă,: Mândruliţă de la munte, . ::  ”. Las' să iasă, | Ştergeţi flârea de pe frunte, . Că nu'mi pasă, Că 'ţ-a eşit vorbe multe, - „2 Ma făcut: matca frumosă,



DOINE: 1101 

"+ FOAIE VERDE SALBA MOALE 

Culesa de Al. 1. Hodoş, din judeţul Argeş. 

Pole verde salbă mâle, i Şi de dragi, 

  
Pe vale, Leno, pe vale, - Să ne fim dragi, . 

„Ca făcut fasolea fire a 10 Dar nădejde să nu tragi; 

Şi mazărea. păstăidre. - „Că nădejdea de la mine 

5 Verde f6ie şi-un pelin, - - . „E ca aţa de subțire, 

Hai Leno so arăcim, „Când o pul pe mărăcine, 

Şi -aimândoi să ne lubim. - __- Tragi de ea şi nu se ţine; 

N . . : ” 5 4 

“FOAIE VERDE SAMULASTRA 

  

A 

- Culesa de Al. 1. Hodoș, din judeţul Argeş. 

Foie verde samulastră, ” Leno, nu te mărita, 

De la not-a treia casă  - Ca 'nflorit. puroinica 

“Se mărită Lena nostră. : ”. Şi mare cine-o purta, 

Se mărită şi mă lasă . . “10 — Las'o neică să *nflorescă, 

5 Cu inima friptă, arsă. - „Oi purta-o şi nevastă 

Fele. verde şi-o lalea, . „Dacă 'ml-a fost mintea prâstă, 

„i 7 

POATE VERDE SALBA MOALE 

  

*  Culesă de AL. |. Hodoş, din judeţul Argeș. 

3 Şi-altă fote_ lemn de sus, 

Cine are drum în sus 

__ Ştie luna când s'a pus, 

- Şi pe neica und' s'a dus. 

„Pole verde salbă mâle, 

Cine are drum la. vale, 

“Ştie luna când răsare,. 

Şi pe neica ce gând are. 

: Ă 
. 

-
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FOAIE VERDE TREI LALELE . 
- 

  

Culesă de Al. 1, Hodoș, din judeţul Argeş. 

Fâie verde trei lalele, 
Despăgubeşte-mă lele' i 

__ De părăluţele mele, 
“C'ai fost bune, n'ati fost rele, 

5 A muncit neica pe ele, 

VERDE FOAIE MATOSTAT 

  

“Culesă de Al. 1. Hodoș, din judeţul Arges. „i Varianta la pag. 456, 03. | j . Pe 7 

Verde f6le matostat, | „5 M'aşi băga la tine argat,. Unde “ţi văd gâtu. tine Da ce fel d'argat să “ţI fii 2... Și mărgenu revărsat, -- Numa n. braţe” să'te ţi. Pe sfircu ţiţei lăsat, 

  

! 
., Ă ” . _ j Pi 

FOAIE VERDE MAGHIRAN 

a 

  

Culesa de Al. 1, Hodoş, din judeţul Argeş. - 

Fete verde maghiran, Şi nu nşiră, __ Frumos cântă cucu "A del . „ Cum se ?nşiră, „Pe o cracă de leuşten, Ci "mi înşiră câte- -un bob, Puica şade pe măidan. Să bage pe netca rob, „5 Şi "my înşiră la mărgen, | |



z
i
i
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FOAIE VERDE IASOMIE 

| ati L 
Culesa de Al. 1. Hodoș, din judeţul Argeș. 

-Fâle verde iasomie, . 
Maria. neichii, Marie, 
De dragă ce mi-erai mie, 
Te purtam cu pălărie, 
Cu cordeua cafenie. . 

" FRUNDULIȚA DE SULFINA 

Culesa de Al. I. Hodoş, din judeţul Argeş: 

Frunduliţă de sulfină, a O salbă de firfirici, 
Plânge Rada şi suspină,  . . Făcută de doui voinici. 

* "l-a scăpat salba ?n fântână. ' 10 Fote verde ca nalba, 
"O salbă. de gălbeori, | | Taci Radă nu mai ofta, - 

Făcută de-un .perceptor; „Că "ţi face nelca alta, , 
-O salbă de icosari, ___ Mai frumâsă ca aia. 
Făcută de dou! primari; 

> 

„2 ŞI-O FOIȚA MARACINE 
  

Cutesa de 'Al. 1. Hodoș, din judeţul Argeş. 

Şi-o foiţă mărăcine, .- - 5 Cam trăit amendoul bine. 

Spune puiculiţă, spune; „Dar mai milă” de bărbat, 

Numai. de bărbat ţi-e milă? Ca pus. cununii în cap 

— Ba, mt-e milă şi de tine, - .. Şi Dumnedei mi la dat.
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FOAIE VERDE SALCIOARA 

Culesă de Al. 1, Hodoș, din judeţul Argeș. 

. Varianta la pag. 374, 785. 

Fete verde sălcidră,. . | o Zaci putule; ori te scâlă, 
La casa cu trestidră; 1 Sai Ori mai dă'mi şi mie bolă. 
Zace-un voinicel să incră. „_- ro Că mie mi s'a urit, 
Nici nu mâre, | | a “Căpătâiaşul mutând, 

5 Nici să scâlă, . De la cap pân' -la-piciore, 
” Numai zace de grea. bolă. - „De la umbră pân” la „sore.: 

Şi-o foiţă salbă mele, 

1 

FLOARE FRUNDA- VIOREA. 
  

“ Culesa de ALI. Hodoș din județul Argeş. 

Flâre frunqă viorea,  . 5 Şi cu iia 
„A dracului e lelea, De pe ea. 
Cu carnea e o Eă o rog-şi ea nu vrei, Şi cu pielea . Se RE Cu parale, nu glaba, 

„= FOAIE VERDE DE TREI FRAGI 
  

 Gulesa de Al. 1 Hodoş, din judeţul Argeg, 

Fie verde de trei fragi, 
a De dragi ce ne-am - fost: noi 

. | | [dragi, a Wa rămas frundă p'în fagi, 
- Nică Yarbă pe sub copac. 
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| FOAIE VERDE ŞI-O AGLICA . 

  

Culesa de Al. I. Hodoş; din juăeşul Arges. 

— Fote verde şi-o aglică,  - Cu porumbu nesăpat,; 
Cine ciocăne pe luncă ? . - Cu. grâu nesecerat, 
— Bătălosa tale furcă. -.. Cu orzu uevânturat, 
— Diii la naiba să se ducă, , Cu melu hetreerat. . . - 

5 că ; mă lasă fără muncă. e . - 

“FOAIE VERDE : AVRA MESA:- 
  

Culesa' de AL I Hodoș, din judeţul anees: 

Fotie verde avrămesă, DR _5 EL păzeşte, 
Om cu nevasta frumâsă, | Casa li se risipește. 

"Are pagubă la casă: . IN Cosa ” n pod se 'rugineşte, 
Ea lubeşte, ae e Fenu ! n luncă Putredeşte. 

z 

„FOAIE VERDE RUG INTINS 
  

Culesa de Al. 1. Frodog, din judeţul Argeş. 

Fore verde” TUg întins, - şi pe aliţă- apucat, 

ME culcaiiă în drum 'nadins,, „ro Frunduliţă' salbă îiăle, 

- Să visez pe Leana în vis.  -- Şi-apuca!i pe drum la vale, | 

ŞI-o foiţă .de susai,. a Mentâlnii cu Lena ?n cale ; 

5. Dormii şi mă. săturat, e Ei pe jos şi .ea 'călare. 

Pe l:eana n'o mai visai. 7 Tinsei mâna luat. o fore.. 

ME scula! . - a - 15 Nu fu flsre, ci fu ismă, 

Şi mă "mbrăcai, Si Prinseră duşmanii, pismă,
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UITE NEICA - 
— 

Cultsă de Al. 1. Hodoș, din judeţul Argeș. 
"Varianta la p. 316. | 

„Uite neica, o L'ar cunâşte- leicuţa, 
„Nu e neica ? | a După ochi, după sprincene, 
Ba e el pupa-l-ar lefca | î După frâul calului, - 

"Uite neica, E 10 Fr6ul alb 'cu floricele 
.5 Nu e nelca! _? 1 „ Făcut de palmele mele. Că dac'ar fi-nelcuţa - . 

  

= 

FOAIE VERDE SAMULASTRA - 

  

Culesă de Al. 1. Hodoș, din judeţul Argeş. | i 
Varianta la p. 430. - NE 

F6ie verde samulastră, LL 5 Că eii când moiii spovedi Bate neica la ferestră ; . - : Şapte popi mi-or. trebui, —Spovedită eşti nevastă ?  - - Şapte popi din. şapte sate - —Ba ei nu sînt spovedită;,: „Să mă'Terte de păcate. 

  

FOAIE VERDE AVRAMESA  - 

  

“Culesa de AL. I. Hodoş, din judeţul Argeş.. Si - | - - . 

- Varianta la.p. 491,.1052. . ie Ea a 

“Şi dă fuga la pâriă,. 
- :la nisip cu apă rece 

„F6le verde avrăm&să, 
Vecina. de lângă casă 
Nici odată nu te lasă. - IO Şiţi. pune: la cap siţi trece... - Te ta şi te bagă n casă: Și Ya apă n mă tară | 5 Şi te pofteşte la masă. . „SII pune'la. inimioră | Şi când vede că 'p-e răă . o Şi mi te scapă de bâlă. Sumete rochiţa ?n breă, 

- Lu RR
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FOAIE VERDE s 
  

 Culesaă de AL, I. Hodos, din n judeţul Argeş. 

F6ie verde sălci6ră, 
“Aoleii, babă I6nă, . 
Nu ştii tu vre-o burutană 

- Să me vindec d'ustă rană. 
-:5 Şi-o foiţă bob arei, 

Astă bâlă ce-o zac et, 
Nu e de la Dumnedeii,. 

ALCIOARA 

Singur mt-am făcut-o ei. 
Singurel cu mintea mea 

IO Şi nu ştie niminea. 
— Nu.e rană de cuţit, 

-Ci e rană de fubit, - 
la să dai babe! colacu . 

_Că'ţi vindecă şi pe dracu. 

FOAIE VERDE ISMA CREŢA 

Culesa de Al. 1 Hodoș, din judeţul Arg 

Fie verde ismă crâţă, 
Nevasta care”! fubeţă, 

- Se scâlă de dimine€ţă, 
„Şi'mi ese pe prispă-afară, . 

5 Cu dou&-trei: b6be ?n pâlă; 
„Strigă: piri, nă, nă, nă,. 
De'ţi mânca, 

  

Culesă de Al. 1. “Hodoș, din judeul Argeş. 

" Frânăuliţă de sulfină, 
Prietină, 

„Şi vecină, 
„Ce dai omului de cină ? 

5 — Făsui verde cam pălit:. 

eș.” 

De n'aţi mânca, 
Eu să'm fac datoria, 

„1o Să m'auqă netcuţa. 
Gâri, gâri, gâsculiţă, 
Prăpădite-ai neiculiţă. 
Gâri, gâri şi gâscanii, 

1167. 

"Mâncacţi-ar carnea duşmanii. 

FRUNPULIȚA DE SULFINA 

Ibovnicului pur fript, . 
“ Şi-o azmă. câptă pe vatră 

ŞI-o găină piperată ; 
-Peste “qi d'un pepenaş, 

io Să fir leichi! drăgălaş.
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% 

ERUNDA VERDE DE SUSAI - 
  

Culesa de Al. 1. Hodoș, din judeţul Argeş. 

Frundă verde de susai, a Până la Sântă-Mărie. " Mariuţo bărbat n'a, Şi-o -foiţă salbă mele, 
ME mir gura cul o dai? o Dă-mi-o :mie cu parale, „_ Ri-altă f6ie tasomie, : „ - -Până la Vinerea-Mare. 5 Dă-mi-o mie cu chirie, “ 

„FOAIE VERDE SALCIOARA 

  

Culesa de Al. 1. Hodoș, din judeţul Argeş. 
F6te verde sălci6ră, - - _Să”ți potolesc focu tăi ? Mariuţo, Maridră, - 2 “Focu tăi: când so aprinde, Focu de la inimidră, .. Şapte judeţe mi'] stinge, Potoleşte=l 'suridră: - E 10 Nici Craiova,  -: 5 Foicică bob areă,  -.. - Nici Moldova, - » Ce puternică sînt ei, . „2 — Numal Maria cu vorba | 

A 

  

FOAIE VERDE IARBA NEGRA 

  

Culesa de Al. 1. Hodoș, din judeţul Argeş. - . a E 
„ Foie verde iarbă nEgră, . „_- FoYe verde Yarbă negră, Răsai lună, răsal dragă, 10 Răsal lună, răsai „dragă, Luminsză-mi la ogradă, | Lumineză-m! la opradă, Să 'mi cosesc; pelin şi nalbă, - Să'mi văz puica mea cea dragă. * 5 „Să dati pulchit să'mi desfacă. v Trece drumu lung-mă 'ntrebă, Fole verde matostat, Par'că cine:va o râgă |! Nu țiam făcut'să-ți desfac, | 15 Şi se uită dușmăneşie, -Şi-am făcut că mi-al fost drag, Ca să nu'% mai trag” nădejde. 

—
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FOAIE VERDE TIRIPLIC - 
  

Culesa de ALI. Hodoş, din judeţul. Argeş. 

F6ie verde tiriplic, . . — O: vacă şun viel MIC. 
Trece Leană pe colnic, .. 10 Ce caţi Leano pe muscel ? 
Răsucind la, borangic, o — Cat o vacă şi-un vițel. 
Şi pe fus n'are nimic. i Găsiiă vaca şi mânzatu,. 

5 De trei dile răsuceşte -- __*.. Ibovnicu l-a luat dracu. 
Şi .pe fus nu mai sporeşte, Vaca: să 'se prăpădescă 
Bate-o Dâmne şi-o trăsneşte. -. 15 Şi viţelu să'mi Dlesn&ecie - 
— Ce caţi Leano pe colnic? „Numai neica să'mi trăiască, . 

“PIN” SUII LA PUICA DELU--. 

Culesa de AI, 1. Hodoș, din judeţul Argeş. 
Variante la p. 225, 226, 751 i 

Pân' suiiă la puica delu, Ă Nici a potcovarului, 
Potcoviii de trei orl calu. Ci e vina mândril mele, 

De tre! ori Pam potcovit C'a' pus casa ?n coste .grele, 
Intre văi şi 'ntre muscele, Şi delu nu "l-am suit. 

„10 Nu mă pot duce de vreme. 5 Nu e vina calului, - 

FOAIE VERDE ŞUN „DUDAU. . 
  

"Gulesa de AL 1, Hodoș din joăcţal: Arges 

Fore verde un dudău, 

Osândi-te-ar Dumnedei | 

Nici mai bine, nici mat răi— E! 

„Numai cum te-am iubit et. , 
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„FOAIE VERDE VIOREA 

  

Culesa de AL. 1. Hodoș, din judeţul: Argeș. - . 

Fote verde viorea,  - Găsilii pe Leana la masă,. D'o vrea Leana, . Cu ocaua plihă rasă, De n'o vrea, . . i - Co găină friptă grasă, Descră mă duc la ea,  - - 20 Friptă, friptă, 5: Ostenit, cum oii putea, — „ Rumenită,. Ostenit şi plin de apă, a Şi la mijloc otrăvită. Ca s'o mai sărut odată, ă Ia Iencuţu şi mănâncă," Odată, de două ori, - - Limba ?n gură % se b&şică, Că'mi cade leşin şi mor, . | 25 Buzele '% se usucă, IO F6le verde iasomie, . „us: Şi-o foiţă şi-o lalea, Cine urcă ?n del la vie?. : - Leano, din pricina ta,. lencuţu cu pălărie, . -- : Nu pot bea, Pălăria de mătase | „Nu pot mânca, Năvădită 'n fire şese. - 30 M'am uscat ca 'scândura, - 15 Șl-altă fre avrămesă, ! = „Ca scândura de la pat - Coborâiii din del acasă, „Ca cucuta lângă gard. 

pa 

„FRUNDULIȚA MARACINE. |. . 

  

Culesa de Al. 1. Hodoș, din judeţul Argeş. - 

Frunduliţă mărăcine,. 
Dete frunda de anine, : 
Creţă ca de: mărăcine ; : 
Mândruliță iar mi-e bine.
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| VERDE DE SIPICA 
Lă 

Culesa de Al. ]. Hodoș, din judeţul Argeş. 

Verde de sipică 
Şi de măturică, . 
Pe ulița strimtă, 
Strimtă_şi boltită; . 

5 Var şi cărămidă. 
Mi-este-o casă mititică. 
Cu 'şovar verde *nvelită, 
Cu ferestrele de sticlă, 
Cu uşile de sipică,. 

-10 Cu sârmă 'ngrădită. 
ŞI-o nevastă “tinerică 
Sade ?n pat târce la furcă, 
Cu caeru de bumbac, 

_Şi furca de liliac. 
„13 Verde şi-o. lalea, “ 

Şi d'o viorea, _ 
Şi -mi se certa, 
Cu o cumnăţea, 

20 Cu « o surăţică, 
„Cu'o cumnăţică : 
— Verde f6te lată, 
Surată, 
Cumnată, 

-25 Bărbăţelu tă 
- - Multe nătărăă, 

Dorme ?n „patul meă.. .. | 
Fole matostat, : : -- 
Dacă ai părbăt, - 

30 “Ţine-tţi-l legat, “ 
De furcă de pat, . 
Nu da drumu 'n sat. - 

. Verde de cicâre, 
Şi de salbă mele, 

„35 Du!l în târg în vale, Sa 

- - Strigă 'n gura mare: 
| Bărbat de vindare, 
Cinsprece paralel __Cu o surăţea — 

i FOAIE VERDE ŞI-O LALEA 

  

Cutesa de Al. I. Hodoș, din judejul Ares. Ea 

OT Fote verde ŞI-O - lalea, 

ae Intro câdă de vălcea,.. - 

o „Cum mal.cântă o_presurea, 

Las” să cânte săraca, 

Mi-a venit primăvara, - 

Cu frunda şi cu larba.
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- FOAIE VCRDE DE BUJOR: 
x. 

  

Culesa de Al. L. Hodoș, din judeţul Argeş. -.. 3 
_ Varianta” la p. 385—387, : 

F6ie verde de bujor, = De Nu ştii boiy să YI njug; Ma făcut maica fecior, - - 10 Eă %-njug cu codele,. Să daii taichir ajutor. EY m€ 'mpung; cu c6rnele. : Ajutor taichii n'am dat, : „.Şi-o foiţă Yasomie, a 5. Şepte sate mi-am prădat: _. »  Ard'o focu plugărie: Șepte-opt âin Topolog, . . „Nişte lemne . înşiruite, Vâlcea cu copil cu tot. „Nişte vite prăpădite. - - Taica mă mână la plug, DN 

> 

  

-“ BATA-TE CRUCEA FUGUL | 

  

- Gulesa de AL. 1. Hodoș, din judeţul Argeş. 

Bată-te crucea fugui, .  - i Pi In tine dete. frunda "ntei, 
Şi de pe la Sân Văsii,. 

„Sa jurat nişte copiii,  - - 
Să între în. tine de vii, 

  

3 

„î FOAIE VERDE DE MOLOTRU 

  

Culesa de AL. |. Hodoş, din” judeţul Argeş. e 
+ Variante la P: 327, 330, 333,.871..! 

Foie verde de Molotru, . 5 Corbu are pene negre, Ce sgomot s'aude ?n codru ?.:, -. 7 Intră "1 codru nu se vede Să certă cucu cu corbu, ...- Cucu are pene verdi, Care să r&mâe ?n codru? . Intră ?n codru şi nu ?] vedi. 

. . S
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CUCULEŢ DE LA PADURE 
  

Culesa de AI, IL. Hodoş, din judeţul Argeş. i . ti 

Variante la p. „328, 329, 330, 331, 770, 771. a 

Cuculeţ. de la pădure,. a 5 — Mănânc ptregaiii de fag, 
Cu guşa plină de mure, . | Şi beii'apă dintrun lac, 
Vara vi, vara: te duci, * „Şi cânt mândrelor cu drag. 
ME mir iarna ce mănânci î Ă 

FRUNDULIȚA VIOREA 
  

Culesa de Al. 1. Hodoş, din judeţul Argeş. 

Variante la p- 384, 365-387. „392. îi 

Frunduliţă, viorea, , „Să intru m codru cu ea. 
ScoP măicuţă nu şedea, îi "Şi ?mi croeşte -nădrăgei, 
la cotu şi f6rfeca . a Verde ca frunda de tei, 

Şi 'mi croeşte malotea, i 10 Să intru ?n codru cu el. 

5- Cu florile cât dalma,” i Şi opinci cu cataramă, 

Să - semene cu frunda. | î Să nu ia potera 'semă. 

VERDE FOAIE DE SUSAIU 
  

“Cilesa de-Al. 1; Hodoș, din judeţul Argeş: .. | 

“ „"— la mai cântă cucule, 
— Ba, ba, voinicule, 
“C'astă vară ţi-am cântat, 
Intrun paltinaş uscat. 

Verde:f6le de. susaiii, | 

De trei dile vii-pe plaiii, - 

“Cu merindea pe cinici cai: 

- Nu 'băul, nici nu 'mâncai, 

ş Numa! la. -cuc ascultal.
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- ROAIE VERDE FOI DE NUC 

  

Cultsa de Al. 1. Hodoș, din judeţul Argeş. 
F6le verde for de 'nuc, „0 -- Să scot fagit din pămiat, Unde .dic: m& duc, m& duc, . IO Să -m'aşed la rădăcină, Mândrele se fac. buluc, Să spăl arme de rugină. | Şi mă 'ntrebă: und” mă duc, Să le ung cu unt-de-lemn, . 5 Eă le sput la Câmpulung. „__ Să tragă bine la semn, - Şi tot frundă dintr'un nuc, Şi cu seii de căpriâră, Astă-vară am fost haiduc, . -: Pe cine oii lovi să moră, Şi la vară Yar mă duc. 

  

„FOAII VERDE ŞI-UN AREU 

  

Culesa de Al. 1. Hodoș, din judeţul Argeș. 
F6ie verde şi-un are”. | _ş Casă *'mi-este umbra desă ; Iarna pe viscolu grei, _-:- : __ Aşternut mt-este pămîntul, Trăesc cum dă Dumnedeiă. : „Şi ceru acoperămiîntul. lar pe vara .cea frumâsă, 

  

FRUNDULIȚA MATOSTAT - 

  

Culesa de Al. 1. Hodoș, din județul Argeş, 
Varianta la p. 385. | Lo 

Frunduliţă matostat; o "10 Să pui să 'mt brăzdez ales; Bată-te crucea bogat, Unde-o fi crângu mai des. Vara, iarna, te-am rugat, Să trag brazdă dracului, „Să "mi dai două-trei parale, ; . " De la-capu- delului, - 5 Să fai la copilaşi sare, | Până ?'n vatra satului, : Că" malai le-am căpătat, : 15 Drept uşa bogatului, a "Și 7] mănâncă nesărat. .. _ „Să % trag două-trer pistele, Dar o vrea şi Dumnedei,: . "Să mi-l caut de parale,. Să umble şi plugul mei, 

Ai 

3 -.



  

DONE Sa a 115 

„ FRUNDA, POAIE MARACINE 
  

Cultsa de Al. 1. Hodoș, din judeşul Argeș, . 

” Frundă, foYe mărăcine, "Că sint t slugă la un grec; 
Mi-i de-o lună şi mat bine, - Socotela nu mi-a dat, 
Se ţin Lovişteni de mine, — - “ Simbri6ra nu. mi-am luat, 
Şi-altă f6fe iasomie, „o Şi mt-e grecu cam bogat, 
Să mă duc 'n hairducie. a Mi- -e frică că "1 bag supat. 

- Loviştene eu ni merg, A 

„FOAIE VERDE DE SUSAIU 

Culesa de Al. [. Hodoș, din judeţul Argeş. 

F6le verde de susaiiă, ! - | i Ş _Negrişorii din 'nainte.. 

Colea 'n vale pe su'plaiii, a -Staţi copii şi luaţi aminte, 

 Umblă-un plug cu şăse cai. - 10 Şi păziţi pân”o 'nsera 

Vineciorii de la râtă Sa be ți putea de n'eţi putea, 

Mi-a secat inima ttă; 2. „Vă ducem în Valea. Rea - 

Gălbeorii de la cloț  - “La Maria Oitenca.. 

Buni-ar fi de nişte hoț; „Mult mi-ati secat inima, 

- 1. FOAIE VERDE SALCIOARA 

  

Culesă de Al. I. , Hodoș, din judetul Argeş.: 

_ Rote verde sălciără, ag Răde pâla codrului, 

Rae der suridră,. | Să v&d lunca Oltului, . 

Săltate ?'n două piciore | Câda 'Topologului. 

Şi rode "codru. pe: pole. | Mi o
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„_ FOAIE VERDE TREI LAMAI 

  

Culesa de Al. 1. Hodoș, din judeţul Argeş. 

F6ie verde trei lămil, | „- Şindărăt nu te mar duc. “Unde văd mândrele Ji - » — Nu ţr-e stăpâne păcat . 
Cu fotele stacojil, . : a Trupu t&ă ţi 'l-am purtat, Staii pe murgu să" răpui. 10 Te-am dus pe unde "ţi-a fost 5 Batăte crucea de-murg - i i e (drag. 
Aici te bei te mănânc 

- FOAIE VERDE SALBA: MOALE 

  

_- Culăsă de ALL. Hodoș, din judeţul Argeş. 

Foaie verde salbă mâle, . . 
“Mi-a venit Virierea-Mare | 

| S'a pălit codru pe p6le; 
Mia tulit voinici de vale, - 

————— . . - 

FAOIE VERDE DE SUSAIU 

  

Culesa de Al. 1. Hodoș, din judeţul. Argeş. 
Variante la p. 239, 359, 823, 859. E 

Fotie verde de susatiă, __. “ De neavstă nwmi 'doresc, | La fântâniţa din plai, „De copil mă prăpădese,: "Legat calu” şi mâncai. „De nevastă 'nu mi-e -dor, Mi-aruncai ochii pe' masă | Dar de copii mă omor, 5 ME lovi un dor d'acasă, 

= | m



    

- FOAIE VERDE DE CICOARE  . . 

Culesa de Al. 1. Hodoș, din județul Argeş: 

Forte verde de cicâre, 
M&'rog codre dumitale, 

__ Ca la un frate may mare a 
> Să mă lad la umbra ta: 

5 Puţintel cu mândra mea. - 

3 . 

OLTULE . E 

Culesa de Al. Î. Hodoș, din judeţul. Argeş. 

.Oltule, - - | E Oiteţule, , 
.. Olteţule, " Oltule ră blestemat 
Secaţi-ar pâratele Sa . Ce .vil aşa: turburat, 
Să crescă dudaele. o | Ori la c6dă te-a plbitat. 
Oltule, - . DE ia e 

FOAIE VERDE TREI AGLICE| 
  

„Culesa de Al. 1. Hodoș, din județul Argeş. îi NR 

” Pole verde trei aglice, o 5 Te ajunge :vre-o. vreme tea. 

Din tre! mândre una'mi dice.; „Fără nâgră de para; 

Mai strîngeţi punga voinice, ..  ! Te- -ajunge vre-o vreme lungă, 

Nu ştiy vremea. cum te duce... Făr de neam de para'n pungă.
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| ASTADI | BEU 

Culesa de Al. 1. “Hodoș, din județul Argeș. i Variante la p. 375; 376, 
E 

Astă-ar beă,. a „o Nici cu sapa 
Şi mâine beă, OO: „Nu prăşesc,: în Mă mir.bant de unde Jai. . . * Numa bâă şi chefutesc, — . Nici cu cosa: N e Bani în pungă tot găsesc. 5 Nu cosesc, 

FOAIE VERDE SALBA MOALE |. - 

  

Culesa de Al. 1. Hodoy, din judeţul arges. 
Variante la p. 241, 242, 275, 855, 1117. E 

» 

= 

5 Puţintel ci mândra mea, - 
Care m'am iubit cu ea 
Din copilăria mea. 

__ FOYe verde salbă mele; 
ME rog codre dumitale, 
Ca-la un frate mai mare, 
Să me laşi la umbra ta 

VINE cucu DE TREI DILE. 

  

Culesa de AL. I. Hodoș din judeţul Argeş. 
Variante la P 332, 333, 334, 355, 1113. , 

ia Mancaţi-aşt limba din « gură. 
. F6ie verde a nucului, . 

„ Cântă “pură Cucului; 
3 pe „crucea moliftului. 

„Vine cucu de. tre! dile - 
„„Peste vă&y, „peste. movile, 
Şi loc n'are să se pute: 
“Să cânte focu să'şi spute. 

5 Cuculeţ cu pana sură
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FOAIE VERDE MARACINE 

Culesa de Al. 1. Hodoș, din judeţul Argeş. : 

F6ie verde mărăcine, -.. IN Ce mt-e drag. pe lumea asta ? 
Ce mi-e mie drag pe lume? "Calu, puşca şi nevasta: 
Poteccua din pădure, * :  - 10 Calu mă călătoreşte, a 
Pardosită cu alune, i | “Puşca la câmp me pădeşte 

5 Cu alune mărunţele,: . - Nevasta mă primeneşte... 
__“Trosnesc n6ptea sub'picere, +  .  lbovnica mă fubeşte- 

Aşa” place mândrei mele. 

FOAIE VERDE MERE, PERE 
  

„ Culesa de N. 1. Apostolescu de la V. „ Alexandrescu, şet- tipograf, Bucuresci, 

Fole verde mere, pere,  : „Saii dragostea nu'! mai place. 
Avem şi eii într'o'vreme, . . . 10 Cântă puişorul mei, 

Un puişor la plăcere. i Să te audă. Dumnedeii, . 

Şi 71 ținem în colivie, Căci prin -cântecul ce cânți, 
5 Ca să 'mi cânte numai mie. - Dragostile îmi descurci, 

Dar de la o vreme 'ncâce,  . Şi mă faci mat liniştit, 

Văd că puişoru 'mi tace, , Și de puicuţa iubit. 

Nu ştiii tace sati se face,
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COLINDE. SI CANTECE . 
| COLINDUL CU SORCOVA 

  

Culesa de Chr. N. Țapu, din Roșiorit-de-Vede. 

Astă n6pte întunecâsă, 
Nol umblăm să colindăm, 
Ne întâlnim cu Dumnedeii. 
Cu ce fuse îmbrăcăţele ? | 

5 Cu veşminte mohoriîte 
De la Christos dăruite. . 

- Sf. Petru ca un sfint, . 
Dete o plâie şi cu vint 
Şi ne culcă lă pămint, 

10 Sf. Ghesrghe ca un sre 
Dete o plbie cu r&core 
Şi ne scaldă la pictâre. 
Porumbeii satului 
„In marginea lacului, 

15 Turuiră, guruiră, 
Mai la vale se lăsară 

Cu norii s'amestecară. 

COLINDUL; CU SORCOVA 
  

„ Culesa de Chr. N. “Țapu, din Roșiorit-de-Vede, 

Sera d'astă seră 
Sia de mâine s6ră, —. 

„Sera luf Ajun 
"Si-a lut moş Crăciun, 

5 Două&-dile mari: 
Sfânta Vinerea 
Şi Dumineca- 
Ele mâneca 
In revărsat de zori, 

10 În glas de cântători ; 
Pruncul. Paii găsit 
In Yesle trântit. 

Pe braţ Pai. luat | 
De Lai înfăşat, 

15 Cu faşă de argint 
Cu scutec de mătase.. 
Sus că Vai suit: 
Jos Vai pogorit. 
La lordan Pau dus 

„20 Şi Pai Yordănit.' 
Numele “-aii pus: 

7 Domnul Cerului : 
Şi al pămîntului, 
La anul şi la mulţi ani! 

) ă 
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„ Culesa de Chr. N, Tapu, din Roşiorii-de-Vede. 
- „d Da | 

Sorcova,. i | 
- Vesela, 

Să trăiţi 
Să 'mbătrâniți 

5 Ca un măr, . 
Ca un păr, o 
Ca un fir de trandafir. 
Câte pate sînt pe casă, 

Sorcova 
Morcova, 
Să trăiţi, 
Să 'mbătrâniţi, 

5 Ca mărul, 
Ca ptrul, 
Peste vară ca oţelul. 

-- Câte paie pe umbrar | 

"SORCOVA 

COLINDE ŞI CANTECE - 

SORCOVA: 
  

Atâţia “galbeni pe -masă. 
” 10 Câtă frundă en frundar, 

„ Atâtia poli în pozinar. 
Să fiți tari ca piatra 

luţi ca săgeta. o 
" Tari. ca fierul 

15 Şi tuţi ca oţelul, 
La anul şi la mulţi ani. 

(VARIANTA). 

  

Cul&sa de ÎI. Constantinescu, din Dioşti—Vâlcea. a 

Atâţia bant în pozunar ; 
10 Câte şindrile pe casă 

Atâţia galbeni pe masă. 
Vacile lăptose, : : 
Porcii unturoşi, 

- Oile lânsse, 
15 Boil trăgători, 

Oameni muncitori. 

SORCOVA 
(VARIANTA) . 

  

„Culesă de 1. Constantinescu, din Diogti— Vâlcea, 

„Sorcova vesela | 
Să trăiţi, . 
Să 'mb&trâniţi, 
Ca mărul, - 

__5 Ca părul, 

Ca tâmna cea bogată, 
"La mulţi ant cu sănătate. 

Bizdic, - m 
Bizdic, | a 

10 Dă-mi! paraua să mă duc, 
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“CANTEC. DE NUNTA 
  

N 

Cules de ALI. Hodoș, din județul Arges. ” 

Infloriţe îi Că eii 'mi-am eşit din fete. 
Flori, înfloriți, 10 F6ie verde f6ie lată, . 
Că mie nu'mi trebuiţi ; Când 'eram la maica fată 
Că voi când îmbobociaţi, ”.- Ştiam florea cum se pârtă; 

5 Mie atunci îmi trebuiaţi. | ŞI-o foiţă de susai, 
Infloriţi i După ce mă măritai, 
Flori, înfloriţi, - 15 După uşă-o aruncal. 
Infloriţi flori, staţi perete 1... - 7 

CANTEC DE NUNTA 
: 

  

Cules de Al. 1. Hodoș, din jndeţul' Argeş. 
7. 

“Busuioc verde frumos, Floricică trei bujori, 
Rămâi! taică sănătos, „.. Plângeţi frați, plângeţi surori, 

Ca un trandafir frumos; .. - 10 Şi voi răzâre cu flori. 

Busutoc verde pe masă, ” - Până fer! cu fetele, 

-5 Rămâi maică sănătosă - - Astădi cu nevestele, 

Ca o garofă frumosă, a Mâine cu mătuşile.. 

Că eu “mă duc să'mi fac casă.



, 
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CANTEC LA INMORMINTARE 

Cules de I. Ionescu de la Preotul Gheorghe Popescu, Comuna Runcu, cătunul 
Costesci, Judeţul Dâmboviţa. 

Mult amăgitâre lume, 
Şi visuri înşelătore, 
Ca umbra de trecătore, 
Lume, râtă invârtitâre, 

„5 De suflet păgubitore, 
Ne puseşi la maici în braţe, 

„Să ne creâscă spre viaţă! 
Şi cu cât vrâsta ne creşte, 
Grija fară se măreşte. 

10 Ne ostenim şi asudăm, 
Ca multe să căpătăm, 
Să trăim lungă viaţă 
Intr'nsele cu dulceță ; 
Iară nemil6sa mârte - 

15 Dup” acestea, după tâte 
Ride de -a nâstră trudă 
Şi de sudârea cea crudă, 

- Tocmai! atunci când gândim, | 
„Ca mal fericiţi să fim, 

20 Secerea cea ascuţită, . - 
Spre acea trebă gătită, 
Cu cumpiire o 'nvirtesce 

“Și de viaţă ne lipseşte; 
| Şi după multe nevor 

25 Ne trimite înapoi 
„In pămîntul ticălos, . 
De unde e 'omul:'scos 
Și zidit de Dumnedeii 
După însu-și chipul săi, 

30 Pre toţi, pre rînd ne adună -. 
La acel loc împreună, 
Pre unii la b&trâneţe, 
Pre alţii la tinereţe. 

„_ Mortea'n lume stăpâneşte 

35 Şi pe-tote le domneşte. 
Mortea în lume e ma! mare 
Şi pe nimeni prieten n'are. 
Tâte, câte af, sînt glume. 
Nu se teme de împeraţi, 

40 Cu oşti mari inconjuraţi ;- 
Nu se teme de voinici, -, 
Nu e milă de prunci mict, 
De bătrâni nu-l. e ruşine 

- La cel tineri încă vine. 
45 More ticălosul om 

Mâncând strămoşul din pom, 
- Dabia duce în mormiînt 
Cu el puţintel veşmînt, 
Cu care se învăleşte, 

50 Când de tâte se lipseşte. 
O! Vai, cum ne înşelăm, 
Trupul când ni”! îngrăşăm, 
Viermilor facem mâncare, 
Şi pămîntului îngrăşare. 

| 55 Tot ce.răsare şi creşte, 
Când-va tot.se veştejeşte ; 
Tot ce răsare afară, 
In .pămint se 'ntârce fară. 

-* Carele nu va să 'credă, 
60 Să mergă'n mormint să vadă, 

Ca să spue adevărat 
Carele a fost bogat,. 
“Care sărac şi lipsit - 

- În viață asuprit. 
„65 Omule te socoteşte. 

„Şi de păcat te fereşte. - 
„Căci dacă te vel feri 
„In veci fericit vei fi !:
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CÂNTEC-LA INMORMINTARE 

_. Culesă de IL, Ionescu de la Preotul: Gheor he Popescu, comuna Run at | 
Costeşti, judeţul Dâmboviţa. - pese Ca Sima 

O, cât de. infricoşată şi grozavă este mortea din lumea acesta ! 
Că mă suii într'un munte înalt, Ă 
Că de morte oi să scap. 
Şi îndărătul mei când mă uitai, 

5 V&dui mortea stându-mt lângă mine. 
Şi grozav mă spălmântai 
Şi din gură aşa strigat: — On! mărte e amătrită 
De ce stat aşi înecăjită, cu -firea. posomorâtă 
Și cu fața veştejită ? ! pp 

“10 Vino de fa şi-sufletul mei. . 
Şi veniţi fraţi, şi veniţi surori 
Şi toți cei ce mă& iubiţi cu dor 
Şi mă înconjurați cu flori RE 

Și mă vedeţi, că o să mor. | d 
15 Oh! vino şi tu Iubita mea soţie 

Că mam băut apă vie, 
- Cât e ţi-am fost ţie soție. 

O | veniţi şi voi, dragi mei copilaşi 
"Că voi mi-aţi fost mie drăgălaşi. 

20 Că. vădui riul cel de foc grâsnic curgând, 

'Şi.pe Arhangelu Mihail la cei drepți” trecând - 

„ȘI grozav-mă& minunal şi din gură aşa strigai : 

2 Oh Arhangel Mihail, vino. Şi mă treci şi pe mine acest rîti de foc, 

_Că'ţi dati aur şi argint, de care am agonisit aici pe pămînt. . 

25 lar Arhangelu aşa & grăta : — La, vol a fost aur şi argint; biserici, preoţi 
Își "săraci. 

Auru şi argintu să “fi cheltuit şi calea să'ţi Â gătit. Domne slavă ţie.



ANECDOTE SI POVESTI 

CÂND. ȚIGANUL A VEDUT MAMALIGA GATA 

Gulesa de Chr. N.-Țapu, de la lăutarul Ghiţa Şchiopu—R — Vâlcea. 

— Aolică, bine 'mi pare, 
Când văd mămăliga măre ; 
Când o văd pă cârpător, 

ME isghesc în chept' dă mor ; 
5 Când “vtq bulzu lângă ea, 

> Ortîl mânc, oră mârtea mea !' 

, 

NR 

"PIGANUL LA. NAŞU-SEU 
  

Cultsă de Chr. N, Țapu, de la Ghiţă Şchiopu, R.-Vâlcea, 

Un ţigan ducându-se într'o Sâmbată dimineţa la naşu-stii; care tocmai facea po- 

mană, îşi pierdu cump&tul, vedend bucatele pe masă şi în loc de “bună-dimincţa», disc : 

_— Bună.raţa, dimincţa, 

Naşiiă . colivă dă'mi- şi miel 

MA IOANE, PLACU'ŢI FETELE ? 

  

“Culesă de Che. N. Top, de la Ghiţă Şchiopu, R. „Vâlcea. - 

— ME I6ne, placu ți fetele? 

= — Plac, mă! , 

— Da elepă tine? 
— Şi ele miel



JI28 . - ANECDOTE ŞI POVEŞTI - 

10 

„— M&, ţigane, ai mânca tu caş? „.— Da cocârţă? 
— D'apoi, cât de vrăjmaş! _10— O tăgârțăl 
— Da urdă? 7 — Da jintiță? - | 
— Cât de multă! — Nouă tigăițe |! a | — Da zară? | a » -— Da cu oile te-at duce să le — Pân' la vară! _- E SI [paşti 2 — Da zăr? »..—.De! acu mai dică şi altul, că . 
— Până mor! a - [eii am dis destule! 

ŢIGANUL ŞI DOROBANȚUL 

Culcsa de Chr. N, Ţapu, din comuna Naipu,—Vlaşca. 

„După ce căldura'mi trece, . „ — Cocone, mă rog, fă bine, Incepu vântu mai rece ; - 15 Dă'mi un dorobanţ cu mine, Ţiganu: uşor în pene; | Cum o şti să nu'mi dea pace Nu-şi făcu bordetii de vreme.. Până bordetaşi mi-oii face! Făcu pganu un plocon: . - „Lua ţiganu dorobanţu, ! O crosnie de ouă i Şepte dile'mi jucă .danțu. ŞI-o frigare dă lapte, 20 Mulţumescu'ţi ţie frate - Şi-un braţ dă prune uscate „.. Că m'aY burduşit pă spate, Şi plecă la zapciă în plasă.  -.. Cu bice. şi cu gârbace, . - Când ţiganu cu ploconu ” “Și -nu mal lăsat în pace, Uite şi coconu | | Până'mi făcut cinstita casă, . - — Bună dimineţa, cucâne! >. Sparangheli more| 

MA ȚIGANE AI MANCA TU CAŞ? 
7 . 

  

Cultsă de Chr. N. Țapu, de la Ghiţă Şchiopu, R.- Vâlcea, 

  

—. Eşi afară mă ţigane!
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AVEA TICA, AVEA 
  

- Culesa de Chr. N. Țapu de la Ghiţa Şehiopu din R.-Vâlcea. 

  

Avea tică, avea, | Şr. a "nceput să cadă când cu 
Avea pă dracul! să'l fa. . [nasul în.. 
Avea o.grădină, - . - Când cu... 
Cât oua o găină. LL Tocmai jos când a picat 
Şi-n ea ce semăna? . ” „Cu nasul în... a dat; 
Un ştir şi-o loboştelniţă. .- 25 Fiu-săi dă grab a a alergat 
Ştirul creştea, nu prea creştea, „La popa din sat. 
Da loboştelniţa morte 'şi făcea : „î — Părinţele,. al de cuminică 

Crescură loboştelniţa pân” la. - „[petică, 
[târtele cerului ! Că mere necuminecat. 

lar Țiganil dacă vădură; _.. Popa %-a spus: 
Luară o frigare de ouă 30 — Du-te de "mcercă'; 

Şi-o târnă- de lapte, . Dac'o fi... cald,: . 

Ca să ducă la Dumnedelea : Să stil, că tat- tă a murit ne- 

[plocon. o [cuminecat ; 

Luară ŞI-O bardă la brâi, . .- - lard'ofirece; | 

Ca să'şi facă telpiciu. - -- Să'l dai cu nasu încă pin vr'o 
Dedea cu barda ” = " [dece, 

Şi "nfigea o.. 35 “Ca să „potă să să cuminece ! 

In sfirşit sa: urcat pân” la tor- „ Fiu-s&i dă grab' a alergat, 

(tele cerului," Cu degetu a "'ncercat, 

Da când să apuce de tortele Şi-a vădut, că este rece 

[cerului ŞI a tăvălit pe tat-s&ii încă pin 

A credut că sapucă de... .: vr'o dece. 

ai A ȚIGANII LA VENATOARE 

A I. —— a 

Culsa. de, Chr. N Ţapu din Roşiorii: de-Vede. 

Plecat-ai țiganii la vânătore, | Dumnedeiă să-i prăpăârască, 

Cu puşca golă dă spinare : CRIN Cu foc şi cu cătran, 

Puşcă de scaiă, | 10 Să fie afurisit tot nemul de | 

Glânţe de mălai. [țigan ! 
“Poc-în cer, | - "Şi cu punga plină de lască, 

„Poc în pămînt, a “Ce-o căuta, în vi6ţa lor sănu, 

"Poc în t6ca țigănescă, Da „ [găstască !
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ȚIGANUL FARA NOROC 

Culesa de Chr. Ni Țapu din Drăgănești,—Olt. 

Un ţigan plecă şi acasă 
La nevasta aşa lăsă: 
_— Când dă sârele 'n dăsară 
Tu un mălai mare fă; 

5 Pune masa, fierbe 6la 
Ca să fie totul gata, 
Când o! veni cu vânatu 
Numai! s'aruncăm bucata. 
Aşa dise şi cu puşca 

10 Ţanţoş la vânat porni. 
Răsbătu pădurea tâtă - 
Dar nimica nu găsi. 
Se înseră... mai mort de fsm 
Veni şi intră în casă, 

15 Gâsi la la foc pusă, 
„ Mălatul mare pe masă; 

  

-Totul sta precum disese 
„Stai şi lingurile gata, 
Trebuia acuma numai . 

20 S'arunce ?n 6lă bucata. * - 
Caută în traistă bine, 
Căută mai! căută, - 
O luă de fund şi bine, 
Forte bine-o scutură. . -. 

25 O strînse la gură iute, 
' Parcă epuru'Y aci; 
"Ascultă: şi cu urechia 
La ea şi-o afurisi, - 7 
Şi vEdend că nu-i nimica,- 

30 lise forte supărat : 
- — Ce belea!... se vede traista 

Că tepuru ne-a mâncat! 

————— —. 

* 

LULEAUA ȚIGANULUI 

, Culesa de Chr. N. Tapu, din Drăgănești, —-Olt. 

Un ţigan mai tâtă lumea, 
Cu luleaua spătmântase, 
O sugea până 'ntr'atâta că 
Ciubucu, 

5 Până ?'n cioc că "1 adusăse, 
Şi-o ţinea mere în gură, 
Și la masă sta cu ea; : 
In sfirşit pedepsă mare, 
Suferea biata lulea. 

I0 -Un rumân venind pe cale, 
Cu ţiganu se 'ntilni 
Şi ?n nadins de el să rîdă, 

„ Niţeluş că! prijini: - 
—- Da mai lasă ?'n colo"! dise 

15 Pedepsita de lulea, 
Că rodând'o mereii -ulte, 

  

Î. 

Al să rămăi făr' de ea... 
—Hei | ce-al tu, fudul răspunse, 
Haşa” vreaii şi cum vreaii ei, | 

20 O să vrea şi Dumnedeii. 
" Ci vru să'şi cate de cale, 
Câna, nu ştii cum se "ntâmplă 

“Și din cioc scăpă luleaua, 
Jos cădând se sfărimă. 

25 Privi 'nmărmurit ţiganu, 
Parc'ar fi vă&dut pe. dracu, 
Şi 'ncepu ca să mi-ţi plângă, 
Cu sughiţ, pe loc, săracu: 
— Aoleo ! "i dicea, te scâlă, | 

30 Lulea dragă, luleluşă, 
Că stă topul de pachete, 
La r&câre după ușă, . 

4
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Şi te cere “şi te strigă, | 
Oasele ca să-ți mai frigă ! ! 

35 Şatât de mare durerea, 
In sufletu lu! ţinu, zi. 

Că d'o dată la rumânul, 
De lângă el se răsti: 
— Lulea' asta ? 

PORECLE ŢIGANEŞTI - 
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"40 — N'o fi dracu. 
- — Lulea este ? 

-— D'apot ce ? 
— Lulea m&? 
— Lulea vedqi bine, 

“45 — Atunci spartă de ce-e ? 

—. 

Audită de Chr. N. Tapu de la lăutarul Ghiţa Şchiopa din R. -Vâlcea. 

A picato scrisre de la Christos 
lin cornuri, 

Să se ia țiganii 'n bolduri.: 
Țiganiă sunt afurisiţi prăsiţi, 

-5 Din fundul mări! Ieşiţi, 
De unde b... bivolit de prând. 
Intrun revâş spunea: 
Ca să dea o morte mare, 

.Şi-o fâmete tot mare, . 
10 Să mâră țiganii de f6me, 

F... m; în €... de cidrel 
Dar horholina ha bătrâna, 
F... înc... şib.. 
Făcu mâna năpârstoc, 
Şi-o aruncă ?n c... dun cot, 

15 Scâse trei tăriţe şi- -un pâsat, 
Decând cu Alexandru împărat. 

Le puse pe foc pa 
Şi le dete' foc. - 
Umplu delurile şi văile de csţă, 

20 Gurile ţiganilor de dulceţă. 
Intr'alt .r&vaş dicea : 
Toţi românii să mănânce caș 

[cu pâine, 
Şi țiganii c.. de câine, 
Ca şi -in alte dile, 

25 F.. „m... în ci. „de haramine | 
Dar țiganca cea bătrână, 
F....în c... şi în b.. 
Luă un baros. gros, - 
Şi plecă pe baltă ?n jos, 

30 Să găsescă un ţigan gros, 
La chip negru frumos, 
Şi la burtă “burticănos, 

" Să facă o scară de-os, 
- Să se sule la Christos. 
35 Țiganca pe ţiganu gros găsia, 

Scară, de os că-i făcea, 
La Christos că se sula. 

* Christos pe ţigan când îl vedea 
Mâna în piept că i-o punea, 

40 De pămînt îl rebufnia. 
Intr alt r&vaş dicea : arac, arac, 

 [arariţa, 
Pa tuti pe Mandi. . - 
Moi Cardes, 
Mumă-ta bengului, 

45 Şade ?m vârful teleleului, 
Cu o 6lă cu smolă, . 

Să dea la a pgeni să moră, 
F.... m.., ?n C... de c6re !
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„VERSURI -GLUMEȚE . 
  

Culese de Chr. N. TȚapu, din Oltenia, Teleorman şi Bucuresci, 

— Bună calea mătuşică ! 
— Lapte am la găletuşă, 
— Mătuşă unde-at plecat ? 
— Lapte a fost şi s'a vărsat. 
La horă că se ducea 
Şi 'n horă că mi-şi juca 
Şi din. guriţă-mi striga : . 
— Hăp, hăp, hăp că mă spăr- 

| .” (sei |: 

Din Roşiori— "Teleorman. 

Logofete, 
Brânză ?n bete; 
Caşcaval în pozinar. . 

- Din Roşiori—'Teleorman. 

— Bună diua, nea Istrate. . 
— Doi boboci de rață, frate. 
— Mă Istrate, tu eştt surd. 
— Mai trecură p'ici un cârd. 

Din Dioşti— Romanați, 

— Bună diua, daică Floare, - 
— Duc lui Radu demâncare. 
— Dalcă Floare, tu eşti surdă. 
— Nu-i duc brânză, ci-i duc 

. i | (urdă, 
Din Dioşti— Romanați. - _ 

De la vat de ei “ 
Unde e.mămăliga şapte lei, 
Cocoloşul de pe căldare 
Şapte deci de parale. 

„Din Dioşti— Romanați. 

Nicolae, 
Pui de gate. 

Meşterul fărimă, strică 
„Şi drege de frică, 

_ Din Dioşti. — Romanați. 7 

4 
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Dă-mi un pui, 
Să nu te spui, 

5 Că te atârnă măta ?n cui. - 

*. Din Dioşti—Romannţi. - 

La lie, | 
'N prăvălie, 
Jâcă şorecii în -călcâre. 

- ură şi mărturisesc 
5 Frimitură nu găsesc. 

Din Dioşti— Romanați. 

- Sârbu bleotul. 
_Dă cu cotul, 
Dă în pat, - .. . 
„Dă sub pat, - 

-.. 5. Dă cu nasu 'ntr'un c....: 
- Din Dioşti— Romanați. 

- Gărgăune de mătasă, 
“"Ţiganii se "'ntărâtasă, 
După Yepuri se luasă, 
Să-i ajungă, - 

5 Să-i împungă, 
Să-i scurteze dilele, 
F.i.tu-X săptămânile. 

"+ Din. Dioşti— Romanați. 

Logofăt de delniţă 
„Cu condei. de gârniţă. 

Din Dioşti— Romanați. 

_ Aghios, - 
Sarapatoschi, 

-Biruinţa, | 
Sfinta Matorniţa, .: 

„5 Cu sfintul I6n banburduf, 

“ Mor' ţiganii de zăduf, 
Şi ciorile de năduf, 
Alimandi, 
Şuliţa,
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Suliţa cu varvara, 
Mânca lirinda ustura, 

„. Ustura că nu era, 
„Pe de o parte nu se ajungea. 

- De la V. Alexandrescu — Bucuresci, 

10 

Sus în del.la Mitropolie, 
Este un logofăt.de scrie, 
Când scrie, - 
Te mângâte, ! Ie 
Când citeşte, 
Te slăveşte, 
Stelele, | 
Condeiele, ii 
Luna, . - 
Călimările. 

De la V. Alexandrescu — Bucuresci, - 

Intr'o pădure, - 
P'o cărare, -. 
Alerga un. coropişniţoiiă, 
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După-o coropişniţă, - 
5 Ca s'o coropişniţescă, | 

;... “Până să coropişniţescă, 
Coropişniţoiu, 
Pe coropişniţa, 

„. Coropişniţă, 
„10 Coropişniţa, 

Pe coropişniţoiii. . _ 

“De la V. Alexandrescu — Bucuresci. 

Una, două, trei, 
Ptruţ, ovrei | | 

„. Pune mâna pă condei, 
Şi scrie pe dumneaei. 
De la V. Alexandrescu-—Bucuresci. 

Fata popil napl săpa - 
Şi pîn gard napi "ţi da. 
De la V. Mlexandrescu—Bucuresci. 

Si „OIA ŞI ALBINA 
  

Cultsa de Chr. N. Ţapu din Drăgăneşti, —Olt. 

Dumnedei chemă la dânsul 
Fiinţele să rânduiască,. . 

Fie-care trăind, ce fel 

De muncire să muncescă ? 

Intre tote, Yacă -vine 
Şi Gia şi cu albina. 
Dumnedei se uită bine 

“Cand la alta, când la una 

10 . 
_ Fiind cătoţi te cred prea prâstă 

15 

“E respundere prea mare 

i dise oil: — Vrei ţie 

Ole ca să-ţi dăruiesc, 

In neamul dobitocesc, 

-Ca ori când vei muşca, fiinţa, 

De tine atuncia muşcată, 

Să sostască tute morți, . [2 

D'a ta gură nveninată?  . 

— Nu! Dâmne, răspunse oia, 

Lasă-mă precum sînt adi. 

20 Dacă fact altui necaz.- 

— Bine! dise tatăl, fie 

“Atuncia cum 0 voieşti. 

— Mie dă'mi, dise albina, 

Ce ve! vrea, să'mi dăruleşti. 

25 Dar în loc să moră fiinţa, 

-. Care o simţi acul mei, . - 

In loc de dânsa, părinte, . 

Să mor, când o! muşca, ei. . 

„— Fie, dise tatăl, şi le bine-cu- 
(vîntă, 

_30 Uneta Jivedi îi dete, 

Hrana lesne să-și găsiască 

Şi alteia cea.ma!i minunată 

Din case să'şi împletescă. - 

- Iar pe dasupra lor pusă 

35 A omului grijă mare 

Şi la lucru le trimise 

Vesel, c'aşa fiinţe are. 

Li
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VULTURUL ŞI LUPUL 

Culesa de Chr. N. Țapu, din Drăgăneşti, — Olt. 

„Se ?ntâlniră odată ?n cale. 
Şi la pilduri s'apucară: 
— Ei, dise lupu, într'o nâpte 
“Colind sute de hotare. 

5 — Şi eii, răspunse vulturul, 
Până trei minute pter, 
Străbat calea .care este 
D'acilea şi pân” la cer, 
— Ei, lupul răspunse, iarnâ 

10 Văd mielul alb p& zăpadă. 
— Şi eii, vulturul răspunde, . 

„N6ptea când nu pot să vadă 
Nici pisicile, băiete, 
Mielul negru.-"l v&d curat. 

15 — E, cuvintă lupu, atuncea, 
Când urlu, sunt audit. 
De toți câinii ce's în lume 
Şi tot mielul stă pitit. 
— Eă, vulturu dise, 'n zare 

20 Când pornesc a mă urca, -- 
Ori-ce pasăre s'abate:  . 
Şi 'mi lărgeşte calea mea. 
-— Dar aşi vrea, cuvintă lupu, 
Ca să ştiii care din noi: 

25 Mat puternic e, căci unu 
E mal mult din amendor. 
— Şi ei, vulturu o dise.. 

4 
Şi, să'i judece, plecară 
La o cruce, care ?n cale 

30 Stând de pază, o aflară. 
Ii -spuseră a lor dorință,. 
Crucea ast-fel le respunse, 
Dupe ce un zimbet iute . 
Pe fața ei il ascunse: 

55 — “Tu, lupule, eşti mai micul ; 
"Când în cale-ţi mai aflat 
"AI urlat pă lângă mine, | 
Al răcnit, m'ai sgâriat, 
Mai scârmat la rădăcină: 

60 Şi-ai fi vrut să mă dobori, 
De numai erai în lume 
Curcani şi cu vânători. 
Dar vulturul când în cale” 
Suferindă m'a aflat. A 

65 Făr' d'acoperiş, pe verfu'mi - 
„Binişor s'a aşedat . 

„Şi ntindend aripa n lături. 
Umbră mi-a făcut, recâre, 

„Supt ale lui sfinte aripi, 
70 M'a ferit d'un aspru sore. 

-Şi unde merg ei şi cu dânsul 
Toţi laudă pe Dumnedeii, 
Pe când unde mergi tu, jalea 
Invăleşte pasul tăi, |]. 

“Rn
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FACERE DE DRAGOSTE . 
  

Cules de Radulescu-Codin, din Priboeni, —Dâmboviţa. 

Maică sfintă, 
Duminică de dimin€ţă |. 
ME sculatii, . 
Pe ochi negri m& spălatii 

5 Murgu: - 
MI-l înşelat 
Şi-l înfrînată 
Şi pe el incălicaiă ; - 
Bucenu' 'n mână luaiii 

„10 Şi de trei ori bucinală :. 
Dragostili le-adunati . 
Şi pe (cutare) le- aruncati. 
„lar matcă sfîntă, 
Duminică de dimineţă 

15 ME sculatiă, 
Pe potecuţă. plecari, 
Pe pârlog 
De bisioc, 
Pe troian 

20 De leușten, - 
“Pân' la rîul lui lordan.. 
ME uitată, 
In sus, 
M& uitati 

25 În jos; -. 
„ME uitati 

La Apus, - 
ME uitati - 
La Răsărit,  . 

30: VEdui pe Maica: Precista . ve- 
„Cu scaunili 
"N drepta, 
Cu fetili 
'N stânga; 

a 

(nind : 

35 Scaunili . 
- Si-le-aşeda, 
“Fetili 
Şi-le spăla 
Şi pe (cutare) mat pe urmă'l lua 

„40 Şi mal frumos îl spăla: 
După cap 
De peri de ţap; 

- După trup 
„De peri de lup ; 

45 După ţiţă 
De. peri de miţă; 

„De pe mâini 
De păr decâini; 
Din picidre - . 

3o De rischitâre ; . 
După spinare . 
De dat de fată mare ; 
De pe obraz 
De necaz... 

„55 Il lăsă: 
- Curat, 

„Luminat 
Ca argintu stricurat, 
Ca Maica Precista, - 

60 In pântece ce la purtat; 
La inimă, cu Sorele 
II îmbrăcă, 
Cu Luna 

* Il încinse 
63 Şi îi puse: 

In umerei, 
Doi luceferei ; 
In cap,
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Cerw' cu stelili ; 
70 La picere, 

Pămintu' cu florili.,. 
Il! îmbrăcă, 
Il împodobi : 

" Când o vorbi, 
75 Taft o croi, 

Când o tăcea 
Mărgăritar o vărsa.. 
Cine 1-o vedea * n faţă, 
Toţi să-l ia ?n braţe ; 

"So Cine l-o vedea ?n dos, 
. Toţi să-i caute frumos ; - 
Al mal mici 
Să-l iubiască, 
AI ma! mark 

85 Să'l cinstiască... 
Să fie: 
Mai ales 
Şi mai! frumos : 

“Şi mai cu haz 
90 Şi mal cu lipict... 

Cum e bisiocw băgat în samă 
De popi, Să 
De potropopi, 
Aşa să fie (cutare) mai ales 

95 Şi mai băgat în samă.. 
- Cume argintu” iubit 

Şi băgat în samă Di 
De t6tă lumea, 
Cum e mătasea roşietică, 

100 Mai alesă 
Şi mai frumâsă - 
Ca tâte mătăsurile, 
Aşa să fie (cutare) - 
Mai ales - | 

105 Şi mai frumos - : 
Şi mai drăgăstos 
Şi mai cu haz 

„Şi mai cu lipici, 
De cât-tâtă iumea,. 

110 De cât toţi marii, 
De cât toţi micii, | 
De cât toţi voinicii; 
De cât tâte fetili, - 
De cât tote nevestili, 

115 De cât. tâte preotesili, 
De cât'tâte cocânili.. 
Să fie mai frumos 
Şi mai cu lipici, 
Şi mai drăgălaş 

„120 Şi mal respectat 
De cât toţi marii, 
De cât toţi micii, 
De cât toți. volnicik... 

* 

“Cura nu pote răbda : 
„Vaca . 
Fără vițel, 
Viţelu” - 

5 Fără vacă; 
„Oaia . 

Fără miel, . 
Mielw” . 
Fără oaie; 

10 Cloca , 
„Fără puii, 
Puiu' 
Fără clocă, 
Aşa să nu_potă: răbda, 

15 (Cutare) băiat. 
- De cutare fată., 

* 

Cum se bate; 
Albina 
La roi, 

_ Laptili 
5"N putineii, 
“Cum se sbate: , 

Caii ă 
'N herghelie, 
Negustorii 

10 "N prăvălie ; 
Aşa să se bată, 
Să se sbată 
După (cutare) ” 
T6te dragostili,. 

- 15 Toţi marii, 
„Toţi micii, | 
„ŞI toți voinicii,
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DESCANTEC DE FARIMATURA- 

Cules de Radulescu-Codin, din “Priboeni „—Dâmbosiţa: 

- A se vedea «Şedatorea», anul IV, 

Apucă (cutare) 
Pe cale, 
Pe cărare, - 
Se 'ntâlni cu nouă fete mari 
In cale. | 
Fete mari nu era 
Și frigurili 'l-apuca, - 
Că tera morârcili . 
Şi iera strigoicili 
Şi iera moroil - 
ŞI iera strigoii, 
Cu mama pădurii, 
Cu miadă-nâpte. - 
Ele dacă-l vă&dură, 
Mai bine le părură, 
In braţeil luară, - 
In sus îl ridicară, 
Pieptu cu spatele-i împreunară, 
Junghiurili îi lăsară, 
Singili îl turburară, 
Capu-i deochiară 
Rînza-i răsturnară, 
“Inima i-o 'mbucară, 
Pipota i-o mâncară, 
Carned-i dumicară, 
Puterea i-o apucară : 
Frigurili "] apucară, 
Și n'apuca (cutare) 

“be cale, . 
30 Pe cărare, , ! 

Țipând 

„TO 

5 

20 

25 

No. 2: 

în 

Descântec de plămădiala. 

şi văicărând 
Şi nimeni nu-l audia | 

“Şi nimeni nu-l plângea, 
35 Dâr Maica Precista "1 audia, 

Din cer să cobora 
ŞI-l întreba : 

_— Ce ţipi (cutare) 
Şi te văicărezi ? 

40 — Tip Maică "Precista 
- Şi mE vălcărez, - 
Că am apucat pe cale, 

„„ Pe cărare 
Şi mă întâlnil cu nouă fete mari 

45 In cale. 

„ 

- Fete mări nu era 
Şi frigurili m'apuca: 

"Că era mordicili 
Şi era strigoicili, 

 Şo Şi era moroii . 
Şi era strigoii 

"Cu mama pădurii, 
„Cu miadă n6pte. 
Ele dacă mă vădură, 

55 Mai bine le părură : 
“In braţe m& luară, 
“In sus mă ridicară, : 
Piept cu spate-mi impreunarie 
Junghiurili îmi lăsară, 

60 'Sângili îmi turburară,. 
Capu-mi deochiară,. .. 
Rinza 'mi r&sturnară. : 

72
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DESCANTEC DE FE ARIMATURA 

(VARIANTA) 

  

Cules de Radulescu-Codin, din Negreşti, —Damboviţa. - 

„A venit E Pa Picerili lu (cutare) le- -a adunat; 
Strigoii, a | „_““EL din gură c'a ţipat, 
Şi-a venit  .. i Maica "Precista la audit, 
Moroii, E | 45 Matca Precista Va întrebat : 

5-Şi-a venit __— Ce ţipi dragule, 
Strigoicili, - “Ce te vaiţi? 
A venit e — A venit 

_ Morbicili N Strigoicili 
Şi-a găsit ” „2 SO Ri-a venit - 

10 Ușşili i . | “Morsicili, 
:- Descuiate a Cu gurili 
„Și ferestili „_" "Neleştate, 
Destupate ; a Cu limbili 
Câinii , 55 Lăsate, - 

15 Nelătrând, , Cu ochii 
Cocoşii necântând, . a „. Beliţi, 
Şi-a venit şi s'a pus pe (cutare) „Cu dinţii - 
Şi ?n braţe Pa luăt. * > Rînjiţi; a E 
Şi de pămînt la dat, „60 Eu de ei 'm'am spătmântat 

20 Sângili i-a turburat, -. | Şi din gură am strigat, 
Oasili i-a fărîmat, E „Și din ochi am lăcrămat, 

“ Carnea că i-a sdruncinat. . _- Maica Precista audia 
„Voi morvilor A Şi din gură că-l chema, 
“Şi strigoilor . 65 De mâna dreptă că-l lua 

_25 Cu limba „vam descântat, Şi-l ducea 
a Cu cuţitu' vam tăfat, Şi ajungea, 
i+ Nouă bucăturele Sa La' rîul luY Iordan 
Î WVam făcut . + Şi-l-scălda | 

Şi Wam aruncat... - "mo i-l întreba: 
30îln nouă ; | o — De ce ai ţipat, 

“Vaălcele Si De ce te-ai văitat ? 
Şi va mâncat : E, “De ce nu te-al dus tare, 
Nouă . E , In fuga mare? . - 
Căţele, 75 Şi de proşti 

35 Nou€ căţele | „Te-a! spăimântat, 
De la nouă o Jos la pămînt c'at picat. 
Stâni E Sa „„- Malca Precista că-l lua, . 
ŞI cu nouă „In Iordan "că-l scălda 
Crobant. __„. 80 Tot la rîul luf Iordan - 

-40 EI în 'mână cu nouă cârlige | „La fântâna lui Prodan, 
După moroi că le- -a aruncat, = Sil 'scălda



. 

 Si-l curăța - 
De bâle, de-apucături. 

85 Că e din nopte,. 
- De ne n6pte, 

„ DESCANTECE 

“Din cale, 
Din 'cărare, 
După drumu ăl 

PESGANTEE DE OBRINTELI 

: Cules de  Raduleseu- Codin, din Priboeni Dâmboviţa 

A plecat (cutare): 
In pădurea mare 
Cu-o săcure 
Negră 

$ Şi-a tălat 
Un. copaciii mare! 
Negru, | 
Şi-a făcut 
Un plug mare 

10 Negru: 
Cu râtele 
Negre 
Cu grindeiw' 
Negre 

15 Şi cu boii 
Negri. 
Şi Pămînt 
Negru, 
Ca arat” 

-20 Şi meiii 
Negru, 
Ca” sămănat ; 
Pământu? 

__ Negru, 
25 Cha” rodit, 
Şi meiw 
Negru 
Ca "ncolţit, - 
Şi meiti 

30 Negru . 
„Ca răsărit,. 

" Seceri 
Negre - 
l'a secerat, 

35 Legături 
Negre , 
Că Pa legat 
In arii 

- Negre . 
40 Le-a băgat, 

- Car . 

Nceri - 
Le-a fărâmat” 

„Şi:l6peţi | 
| „45 Negre, 

Da vînturat, 
In saci - 
Negri 
La băgat,. 

30 La moră. 
Negră 
La dus, 
Mâra . 

- .  Negră 
ss La fărimat... 

"Brâncili 
Obrintiturili, 
Junghiurili 
Durerili: 

60 Din vine, 
„Din mâtni, 
Din -picere, 

“Din dinți, | 
Din măsele, 

63 Din gene .. 
Din sprincene, 

“Din creerii 
Capului, 

„ Din sgârciu 
7O Î Nasul, 

Din .faţa 
Obrazulu! 

“Din os 
“În os: 

75 Din măduvă 
N măduvă, 

„Din carne ! 
'N carne, | 
Din piele 

8o 'N piele, 
„Din piele . 

. Să se “spele... 

1139 

mare.
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Obrinteli le-a fărimat, | a _L-sa despăinjenat” 
Osili - Trupu' 1-sa uşurat 

„85 Le-a uşurat, E Şi de b6lă Pa scăpat. 
Ochi a 

„ PRSCANTEG DE GALBENARE, 
  

„ Cules de Radulescu- -Coin, din Negrești, —Damboviţa.- 

Gălbenare albă, Gălbinare ă 
Gălbenare negră, „.„.* 30 Din nouă deci şi nouă de ne: 
"Gălbenare galbenă, N - 
Gălbenare | +. De gălbenări: 

_5 Din răcelă, - | Să feşi 
Gălbenare | „Să nu ziboveşti 

* Din fierbinţelă, . Ia De la (cutare) 
Gălbenare | n 35 Din fundw 
Din necaz, Capului, |. 

"10 Gălbenare” | Din sgirciw 
"Din inimă rea, Mi Nasului, 
Gălbenare - | - Ă Din faţa 
Din deochi, 40 Obrazului; 
Gălbenare . . . Din gene; 

15 Din griji, De Din sprincene, 
* Gălbenare' - | . „Din dinţi, 

Din Iele, E Din măsele,: 
Gălbenare a 45 Din inimă; 
Din nouă-deci şi nouă de nea- —.. Din ficaţi, 

| [muri "Ri din faţă, 
20 De gălbinări ; „ „Săi fugă din greţă. 

Gălbenare turcescă, „ou  SăY vie-roşeţă. 
Gălbenare grecâscă,  : „50 Să remâe: curat." Gălbenare nemţescă, . | N Luminat . 

” Gălbenare franţuzescă, ÎN Ca argintu' strecurat, 25 Gălbenare muscălescă, - . Ca toţi marii, - Gălbenare românescă, „Ca toţă micii, Gălbenare ţigănescă, 55 Ca toţi voinicit. Gălbinare letinescă,



DESCANTECE Po OTIqI 

DESCANTEC DE GALCI 

"Cules de Radulescu- Codin, din Seripeenu, —Dâmboria 

| Gâlcă una, DI | "Una 6ibă 

Gâlcă două. o e “Şi una şchispă 
Nouă gâlci, Se o 40 Şi una surdă, 
Mostofâlci : MR i Veni un lup. călare. pro trâcă, 

5 Din nouă i . - Luă gâlcili, | 
Opt, - ÎN Si Mile mostăfâlct: 
Din opt a, “ Şi le mâncă. 
Şepte, | | | 45 Şi plecă:, , o 

| Din ştpte N . A 6rbă i 
10 Şese, “A „Nu vădu, 

_Din şese ” A sehiopă 
Cinci, ae N'alergă,. 
Din cinci NR SOo-A surdă” 
Patru, , A a NWaudi  - 

15 Din patru e Şi lupu mi-şi plecă . 

Trei, e | Şi se depărtă 

Din trei IE ! Cu gâlcili - 
Două, ” a 55 Mostăfâlcite,»: 

Din două o. „. | - Prăpădite.: 

20 Una, ” Şi a remas (cutare) 

„Din una a. - Curat, : 
Nici una. o A Luminat, 

„Că cu mărar „ 60 Ca argintu strecurat. 

Şi cu pătrunjel pi . Cum:de Dumnedeii lăsat. 

25 Vă oblojii, n “In ştirea. Maichil Precistii rîn- 

„ Pietre, căpătâtă - Ma __ Ca steaua i „uit, 

VE puserii, " e - Din cer, e a 

Rogojină . .- ă 65 Ca roua 

VE aşternuiii. , L » „De pe: pămînt, 

30 Nouă gâlci, ; , a „» Leac: « 

Nouă mostăfâlci, . - ? : Amin, 

Ei le-am trimes la farbă | „Vorbele_ mele să fie deplin. 

„Să pască - . a 70 Şi lui Dumneqeii mE 'nchin : 

- Si mi-am trimes.  . a Eu “ 
„35.ŞI trei mătuşi, ME Cu. descântecul 

Tuşi, E a „2 Şi Maica Precista 

Să % păziască:. N Cu leacul.-
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| X DESCANTEC DE ALBEAŢA 

Cules de Radulescu-Codin, din Sgtipoepti, Dâmboviţa. 

Prea sfintă, maică, Sfintă-Mă- 
i „ . [rie, 

Pleacă (cutare) d'acasă, 
"Frumos, gras şi frumos ; 
Pleacă - EN 

5 Pe cale 
Pe cărare, i 
Se mitilneşte cu albeaţa ? n cale: 

- Albeaţă p'în ruină, 
Albeaţă pindeochiii 

10 Albeaţa s'a pus pe ochi. , 
Atunci (cutare) începu 
Să se vaite, | 

"Ră se olicălască - 
Şi Maica Precista din cer il -" 

[audi 
-15 Il audi 

Şi veni. 
— Ce te valţi (cutare), ce te 

[olicăteşti ? 
— Ce mă vait i 
“Maică Precistă, 

20 Ce mă olicăesc ? 
"Plecari 
Pe cale, 
Pe cărare, A 
ME ?ntilnii cu albeaţa n cale: 

25 Albeaţa pîn ruină, 
Albeaţa pin deochi ; 
Albeaţa s'a pus pe ochi. 
Atunci Maica Precista vădu - 

30 Cu şepte: 
- Hirleţe, 
Cu şepte 

+ 

[şepte fete, 

y 

35 

40 

Ştergare. 
— Unde vă duceți,: 
Cu hiîrleţele 
Şi cu ştergarele ? - 
— Ne ducem la fata lui lrodim ; 
Cu ştergarele 

fetelor 

S'o ştergem,. 
Cu hirleţele 
S'o rinim. 

-— Mai bine duceţi.- vă. 

45, 

50 

La ochi 
La (cutare) 
Cu hirleţele 
Să riciți 
Albeaţa, 
Cu ştergarele 
Să ştergeţi 
Albeaţa, . 
Să-l lăsaţi, 

 - Curat, 

55 

Luminat, 
Ca argintu strecurat 
Cum Dumnedeii a lăsat; 

“Ca steaua 
Din cer, 

“Ca roua , 

60 

„65 

De pe pămînt, 
In mâinile Maichii Precistit 
“Dat 
Şi lăsat. . 
Leac, amin, Di 
Vorbili mele 'să fie. deplin. 
Et mă 'nchin cu 'descântecul 

- Şi Maica Precista cu leacul.
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_DESCANTEC DE MUŞCATURA DE LUP 
  

„ Cules de. Radulescu- Codin, din Satipceşti, Dâmboviţa. 

Plecă Iacob la riul lui lordan Cu trei bețe de alun 

Să bea apă;. „Şi cu'para de argint 
Pe cale, | 20 Să-i dea 

„Pe cărare, - În gură să bea, 

5 Se 'ntilneşte AN „3 Lecw să î.se dea 

Cu (cutare) „ Să”r&mâte (cutare) 

'N cale: - a Curat ă 

Il muşcă 25 Luminat, : 

Şi-l turbură, a: „Cum malcă-sa Pa fapt. 

10 Păsărică Cum Dumnedei a lăsat, 

Fumurică Iu - __.. Ca steaua 
Se făcu, : - Si Din: cer 

Pe bucen se sui, , a 30 Ca roua - | 

Bucenuw' saprinse, - De pe pămint  . - 

15 Plâia îl plouă Im mâinile Maichit Precistii, 

„Şi! stinse, a „ Dat 

Maica Precista veni : o Si lăsat, 

  

- DESCANTEC DE MUŞCATURA DE ŞARPE. 

  

Cules de Radulescu-Codin, din, Priboeni, —Dâmboviţă. 

Plecă şarpili' la rîul jui Iordan 15 Şi Va stins ; 

Se'ntilni: cu (cutare; vită). „Niţă, 

- ?N cale, . ' Din viţă - 

O muşcă: . . a Tălată, 

3 ŞI-o turbură „ Bubă 

Indărăt se înturnă.. 20 "De şarpe. muşcată ; 

Eă Pam descântat  : Si Cu alunu' alunaș 

Şi el aşa s'a ruşinat: „n Căeallut bun naş 

Pasăre gheaoşă fuseră . . -Eă Pam descântat, 

10 Pe bucium se puseră ; . __- Şi el aşa s'a ruşinat: 

Buciumw  . Sa 25 — Naş, naş, 

Sapiinseră, .. , De tine m'am ruşinat 

„Pl6ta | | „Şi l&cw că i Pam dat, 

A plouat



II44: | „ DESCANTECE 

DESCÂNTEC DE MUŞCATURA DE ŞARPE - 
(VARIANTA) 

  

, 
Ea Ă ş . a: 

„ Cules de Rădulescu-Codin, din Sgripcești, —Dâmboviţa, 

Plecă Iacob (şarpili) la riul lui Pe bucen se sui, 
. Hordan Bucenu' s'aprinse, Să bea apă;  - - pi „ Plâia Si : Se'ntilni cu (cutare, vită). îi Plouă, 

„N cale; » * "15 Şi stinse, 
5 O muşcă | „Maica Precista veni, - Și-o turbură, . . - Cu trei bețe de alun . Indărăt se înturnă. Si | Şi cu para de argint, Păsăriţă, Să'i dea Pestriţă, — s 20 In gură “să bea, „10 Se făcu; “Leacw să'Y. dea, 

4: 

„DESCNTEC DE BRANCA 

„Cules- de Radulescu-Codin, “din Beleţi,—Dâmboviţa. îi 

Brâncă Şi munţii - Neagră, 10 Că s'a surpat, - Brâncă 
Livegili _ Albă, , pu Le-a 'ncurcat, 5 Capră roşie s'a făcut, _.. Apili In munte că s'a suit S'a turburat, Și munţii Sa 15 Pe Rumân lam curățat. „Că l-a misdrit, - i
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DESCANTEC DIN IELE 

Cules de Radulescu: Codin, din Priboeni,— Dâmboviţa. 

Apuca (cutare) : 
Pe cale . 
Pe cărare 
Se 'ntilnia 

5 Cu nouă fete: mart în cale. 
Nouă flăcăi, 
Nout şofmani, | 
Nouă fete mari, | 
Nouă şoimane ; 

10 Şolmanii | 
Cu stegurili ridicăte 
Şi stegurili î în capu lui (cutare) 
Le-a asvirlit : 

"In orbituri 
15 La orbit, 

“ In muţituri 
La muţit,- -! 
In surdituri 
L'a surdit, 

2v În sgârcituri 
L'a sgârcit, 
In ameţituri 
L'a ameţit,: 
In băşici 

25 L'a băşicat, 
__ În uscături 
"Ta uscat, 

In umflături 
L'a umflat 

30 Şi trupu' i-a cletinat, 
In .zepritură | 

- La zeprit. N 
Şi 'ttrupu i-a schilodit 
Şi şoimanili 

35 Cu suliţili - 
l'a înţepat, 
Cu cuţitili : 

" La tăiat,, | 
„Vol, şoimanelor, . 
40 De- i îi. 

Din mied- de-inted de nopte, 

Pe-ţi î FE 

Din revărsatul. zorilor, 
De-ţi fi - | .. 

45 Din Apus, 
De-ţt fi 

„. Din Răsărit, 
De-ţi fi 
Din virtej, 

50' De-ţi fi 
Din loc ră, 
Fă nu vam descântat 
Să vă duceţi voi în. alt loc 

[spurcat 
Și eti vam descântat 

55 Că vol apă 
"Aţi. b&ut 
Şi tot pe apă 

“Ați sburat 
Şi eti tot pe apă 

6o V'am mânat, 
Ca să mergeţi . 
Din vad . - 

“In. vad, : 
Să mergeţi la Tarigrad 

_65 Unde.e locu curat, 
C'acolo v'aşteptă pe voi: 
Cu mese - 

_Ntinse, | 
Cu pâtnili. 

70 Puse, 
Făclii aprinse, 

_Buţi 
„- De vin, 

Buţi 
“75 De rachiii, 

Să beți, 
Să mâncaţi,. 
De la (cutare) să plecaţi, 
Să vă depărtaţi, 

8o Fântâni reci 
"Să destupaţi, 

Burfili 
Să le spălați,
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IIq6 " DESCANTECE 

Ca steaua din cer lăsat 
Ca argintu? strecurat, 

105-Că ei: : 
- Cu crucea lui Dumnedeii 

“Leacu' (cutăruia) să-l daţi. 
"85 P'in câmp cu mirâse 

Să vă plimbaţi 
De la (cutare) 
Să plecaţi, V'am depărtat, 
Vol ca mierea să: vă : "ndulciți * Cu gura | 

90 După tote încheiețurile: V'am descântat * , 
Să Ieşiţi, - 3 110 Leacu' (cutăruia) 

Că Pam dat. „- Că ei m'am apucat! | 
"Să remâte (cutare) Și am descântat: 

Carnea | - Curat, 
95 Am grămădit,! . „ Luminat, - 

Singili Di o 115. Ca Maica Precista 
L'am limpedit, | In 'ceas, 
Vinili piciârilor - : 
Le-am slobodit, 

100 Să remâre - (cutare) -. 

Ce la creştinat : 
Şi Pa botezat,. . | 
Cu nici o rană pe tiup 

Curat, - | e] 120 Nu ba lăsat. 
Luminat, o Ma | 

Reţetă. — Se descântă i în apă sai rachiii, cu toporul “Ielelor, “găsit 
în păduri neumblate. 

„2 DESCANTEC DE CUŢIT 

Cules de Radulescu- Codin, din Priboeni, Dâmboviţa. 
A 

ă Tu cuţit, a SI „Cu crucea 
“De nouă ori cununat, o „Lui Dumnedei, 

d Câme . - E „25 Te-am depărtat, 
Turbat, | a Tu 

5 Șarpe | : Cu un cuţit 
Veninat, Ă po Altărat, 
Şarpe mare te-ai făcut. Ei cu nou&- deci şi. nouă Şi-a! venit, a 30 De feluri, 
Din c6dă plesnind : : De feluri! 

10 Și şuerând, î „De rătişuri, 
“Pe (cutare) Te-am tăiat, 

" L'at incolăcit “Şi cu noug: deci. şi nouă Cu c6da, - 35 De feluri 
L'ai : împleticit - | De feluri: 

15. Cu gura De vârfuri 
Lai focnit Te-am înţepat, 
lar ei, e Cu nouă-deci. şi nouă - Câine, turbat, | - 40 De seceri - | - - Necurat, | Te-am secerat,. | | _20 Impeliţat, | Cu nou&-dect şi nouă Cu săgetătura De securi 
Te-am săgetat,. Te-am retezat,
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45 Cu nou&-deci şi nouă 
De feluri 
De feluri 
De câse,: 
Te-am cosit; 

'50 Cu nou&- deci şi nouă 
_De suliți 
Te-am înţepat,., 
Tu câine | 

| Turbat, „ 7 
55 Necurat; | 

Intunecat, 
Necurat, 
Impeliţat !-. : - 

". Să leşi de ia (cutare), o 
6o De unde te-ai. băgat, 

Că cu nouă&-deci şi nouă 
De sulițe,“ 

- Te-am străpuns, | 
„ “Din trupu' (cutăruia) 
65 Te-am r&pus.. 

De-i î din mied de mied 
.De nopte, 
De-i fi 

- Din revărsatul zorilor, 
7o De-i fi 

Din. răsărit, 
De-i fi A 
Din Apus, - 

"Să leşi, să fugi, 
75 Că cu nou&-deci şi nouă 

De săgeți 
„Te-am săgetat, 

Cu crucea lui 'Dumnedeii 
„Te-am depărtat, 

So Cu nou&:deci şi nouă 
De rugi . | 
“Te-am bătut, - . 

Te-am gonit.. - 

| De-i fi de cine-va trimes: 
85: De la surată, 

De la cumnată, 
De-la striină, 
De la vecină, 
De la care ştiă, 

go De la care nu ştii. 
De cine-i fi trimis,. 
„Că apucă (cutare) 
„Pe cale, Ă 

- Pe cărare, 
95 Şi s'a "'ntilnit, 

Cu un cuțit mare Ş 
'N cale, 
Cu un vârf 

„. Imbontit, 
100 Cu lătiş: 

- Ascuţit, 
Din el, 
Văpăi 
De foc, 

105 Lăsând, 
Şi eii m'am apucat, 
De. lam descântat, 
Cu nouă- deci şi nou& de rugi, 
L'am bătut 

„110 Şin mare lam aruncat, 
' Cu săgeți— . 
„L'am “Săgetat, 
Cu crucea lui Dumnedeii — 

L'am-'depărtat, . .: 
| 1 15 După tot trupu' (cutărura) 

Lam “curăţat, 
Şi pe (cutare), 
Curat 
“Pam lăsat, 

120 Şi-a rămas (cutare) 
Curat - 
Luminat . 

. Ca argintu' strecurat, 
In grija Maichii Precistii 

125 Dat . 
Şi lăsat...
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“DESCANTEC D'AI REL | 

  

Cules de Radulescu-Codin; din Negreşti, — Dâmboviţa. | 

De-ţi fi 
D'ăi ră! din mied de mied 
De nâpte, 
De-ţi fi 

Şi' vam descântat : 

5 D'ăi răi din revărsat Da 
„De zori, 

- De-ţi fi 
D'ăi r&i din Apus, - 
De-i fi - 

10 D'ăi răi din Răsărit, 
De-ţi fi - 
D'ăi r&f cu şolmane 
Amestecaţi, 

„ De-ţi fi 
15 D'ăi răi din poceală., 

Că d'ala vă dice vouă, 
Că sinteţi d'ăr, ră, 
Că muţiţi, 

- Surdiţi, 
20 Orbiţi, 

Sgarciţi, 
Suciţi, 
“Mâncaţr,. Ş 
La os vă băga | 

25 -De' sugrumaţi. 
Şi ei m'am apucat 

„= De vam descântat, 
"Cu săgeata 

V'am săgetat, 
30 Cu crucea lui Dumnedei 

V'am depărtat, 
Că d'ata vă dice vouă, 
Că sînteți AăY răi - 

„Că sgârciță, 
35 Amorţiţi, 

" Răsniţi, 
"Urzicaţi, 
Mărăcinaţ,. 
Inţepaţi, 

40 Furnica, 
La os vă  băgaţi. 
Da ei m'am apucat 

SO: 

55 

„60 

65 

“Din creştetu 
Capului, 
Din grumazu' 
Gaâtului, 

Din lumin? li ochiului, 
hădăcinili 
Măselilor * 
Să leşiţi, . - - 
Să fugiţi. 
Că dala. vă dice vouă”. 
Că sînteţi Vă răi : 
Că capu (cutărul) 
S'a - dătunat, 
Dinţii ?n gură-i 
Sa cletinat, 
Gingiili 
S'a “bujorat, 
Măselili 
S'a sdruncinat 
Şi ei m'am apucat 
Şi vam descântat, 
De vârf vam. aplecat, 
De rădăcini 
V'am uscat, 

e
.
 

“Carnea 

70 
Am grămădit, 
Singili 
L-am limpedit. 

- Îțf mat veni vol 

75 

Din sus, 
Daţi în. fus; 3 
]ti mat” veni Voi 

"Din vale, 
"Daţi în căldare ; 

_780. 

ţi mat veni vot . 
Dinspre Răsărit, 
Daţi în cuţit. 
Fugi, Lucă 
De” nălucă, 
Să dârmă 
(Cutare) 

3



“85 Und să culcă: 
| | Cine l'o căta, . 
Pi Să nu-l găsiască, 

Cine Po goni, 
„Să nu-l prindă, 

9o Cine lo bântui,. - 
„Să nu-l grişască: 

Şi ca de foc să se feriască, 
Că eii cu săgeți 
V'am săgetar, 

95 Cu tămâte 
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V'amitămâtat, . 
De: pe tot trupu' (cutărura) 
"V'am curăţat. 
Să remâie (cutare) 

100 Curat, 
Luminat, 
Ca argintu strecurat, 

„Ca Maica Precista 
- In ceas, ce la botezat 

103 5 şi Ta: creștinat, Le 
De tâte relili Va scăpat. 

„DESCANTEC DE BRANCA De 

Cules de Radulescu- “Codin, din , Priboepr, Dâmbovița 

Brâncă | 
Surdă,: 
Brâncă 

„Multă, 
5 Brâncă 

Schi6pă, 
Brâncă 
Ol6gă, . 
Brâncă 

"10 Negră, 
— »  Brâncă a 

| Cu fulgerături, 
„A - Fulgerături 

Din mied de mied 
15 De nâpte, 

- Fulgerături 
Din revărsat de zori, 

Fulgerături 
- Din” Apus, 

30 Fulgerături 
Din. Răsărit, 
Fulgetături 
Din virtejuri. 

" Brâncă. 
25 Cu myiforături. 

Cruce 'n cer 
Cruce ?n pămint, 

, 

Brânca de nouă ori ..- 

Să dea 'ndărăt ; 
_30 Cruce 'n' cer 

Cruce ?n pămînt, 
“Brânca de opt ori. 

Să dea *ndărăt ; 

- Cruce 'n cer . 

  

35. Cruce ?n pămînt, | 
| Brânca de şepte oră 
RE | să dea 'ndărăt ; 

ruce ?n cer 
„ Cruce "n pămînt, 
“40 Brânca de şese ori 

Să dea "ndărăt ; 
Cruce 'n cer 

. Cruce 'n pămînt, 
, + Brânca de cinci ori 
45 Să dea 'ndărăt; 

Ă Cruce 'n cer . 
Cruce 'n pămînt, 
Brânca de patru ori 
Că dea *ndărăt; 

so Cruce 'n cer 
Cruce 'n pămînt, 
Brânca de trei ori 
Să dea 'ndărăt; 
Cruce 'n.cer . 

..55 Cruce 'n pămint, 
Brânca de două ori 

_Să dea "'ndărăt;. 
Cruce ?n cer 
Cruce 'n pămînt, 

6o Brânca odată 
_Să dea 'ndărăt. 
Brâncă 
Câinescă, , 
Brâncă a - 

65 Porcescă;.. 
Brâncă 
Netoţescă, 
Brâncă -
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Ovreiască, 
70 Brâncă 

-" Turcescă, 
Brâncă | 
Domnescă, 
Că tu eşti domna 

75 Mărilor . 
Şi stăpâna 
Tutulor. 
Tu *n car 
De foc. - 

8o Ai venit, 
Eu în car 
De foc 
Te-am pornit. 
Brâncă 

85. Cerbescă, : 
Brâncă . 
Şerpescă, 

 Brâncă » 
Broştescă, 

90 Brâncă 
Bună, * 

pe . o 
Cules de Radulescu-Codin, din. Priboeni, —Dâmboviţa. 

" Nou&-deci şi nouă 
” De bube rele, 
„Nouă-deci şi nouă 
De bube 'n vintre.. 

5 A bubă,. 
- Bubă 

Oiască, 
Bubă . 

„ Căprescă, 
"10 Bubă 

Ţigănescă, 
Bubă. - 
Netoţescă,. 
Bubă 

15 Ovreiască, 
Bubă 
Turcescă, 
Bubă 
Domnescă, 

20 Că tu eşti "domnă mare, 
In car de foc al venit, 

DESCANTEC_DE BUBA | 

DESCANT'ECE 

Sor' de ciumă : 
Nu te sgârci - 
Ca brâsca, 

-95 Nu te lungi 
- Ca ş&rpili, 

Că şerpili se lungeşte, 
"Se venineză, 

| -Se umflă, 
„„ 100.Şi brânca se sgârceşte 

Şi 'mpuiază, 
Nouă pul . 

„Face, + - 
Și pe- (cutare) de bâle. 

105 |! desface, | 
Să remâte (cutare) |. 
Curat, luminat, 
Ca argintu strecurat, 
Ca Maica Precista, 

„10 In ceas ce l'a fapt... 
» Şi Pa creştinat, 
„Cu nici o rană pe trup 
Nu Va. lăsat. : 

* 

  

Spre 6ment te-ai năpustit 
Şi pe (cutare) te-ai arurcat, 

"Şi de pământ că Pal dat 
25 Trupu' că i-ai sdruncinat.;, 

De-i fi din mied de mied 
De. ndpte, 
De-i fi din răvărsat 
De. zori, ” 

30 De-i fi ' 
Din Apus, 
De-i fi 
Din Răsărit, . 
Ei te descânt 

35 Şi te spăiment, 
Să fugi, 

Să te "depărtezi,. 
„Să rămâte 

" (Cutatre), 
40 Curat, 

Luminat, 
Ca argintu' strecurat... 

,



" DESCANTECE ist 

DESGANTECVW” BOBILOR 

  

Cules de Radulescu-Codin, din Negrești, Dâmbovita. 

Patru: deci şi unu de “bobi, 
Patru: deci şi unu' de fraţi, 
Bine ştiţi, 
Bine să dați: 

5 Cum ştiţi 
„De "'ncolţiţi, 

De răsăriţi, 
Câmpu ?nverdiţi, 
Lumea "'nveseliţi, 

10 Lumea hărăniţi, 
Şi pasăr'li cerului 
Şi ale pământului, 
Le hărăniţi, 
Şi le "'ndulciţi, 

15 Aşa . să Ştiţi şi de tot trupu”. 
[ (cutărula) 

Să ştiţi, 
„Să gâciţi: - _ 

“De l'o durea a 
Piciârili, 

20 De lo durea 
-Mâtnili, 
De lo durea 
Salili,- 
W'o fi vr'o 'muşcătură 

25 Pe trupul lul.. 
Să gâciţi, 

Să nu minţiţr: 
De so lecui,.. 
Să daţi, 

30 In .frunte; 
"PE nouă 
La inimă 
Trei, 
Colac în prag, 

| 35 Şi bucurie 'n casă; 
-D'o avea leac la. muerc, 

Să daţi colac de muere, 
-D'o avea leac la om 
Să daţi colac de om.. 

40 Să ştii bine 
Şi de bine . 

Că sînteţi cinstiţi, . 
“Şi nu minţiţi ; 
lar de n'o avea leac, 

45 Să vă&'nchideţi 
Să vă tătați, 
Cum e mai r&i, 

» Să teşiţi, 
Cum e 'mai ră&ă, 

5o Să gâciţi, 
Să “dați călător din casă, 

Părăsind masă 
Şi cu apropiere de mormânt 

N
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"DESCANTEC DE SMEGICA 
  

Cules de Radulescu-Codin, din Negreşti,— Dâmboviţa. 

Tu smedică, - » Necuţat, 
Tu moroică, | „20 Intunecat, 
Şarpe mare | : Cu nou&-deci şi nouă de rugi Te-ai făcut, -  : i „1 Team bătut, 5 Şin grabă mare - i De pe tot trupu”.(cutăiuta) AI venit, : ” , i „ Te-am. pornit, a Din c6dă plesnind, | „25 În mare te-am aruncat, Țipând a " Cu săgeți te-am săgetat, Şi şuerând, . | - După tot trupw (cutăruia) 10 Din gură văpăi de foc lăsând. Te-am curăţat | Pe, (cutare) te-af năpustit . Şi te-am Cepărtat. Cu coda _ : _ 30 Să rămâte (cutare), La! împleticit, | E Curat - Cu gura | N Luminat, - - L'ai țocnit,. .. . Ca argintu' strecurat, 15 Da eii cu săgeți te-am săgetat, Ca steaua Cu crucea lui Dumnedeii te-am . 35 Din cer, 
o - depărtat.;. „... Ca roua Câtne  -: a De pe pământ, Turbat, | ” Cum Pa lăsat Domnul sfânt... 

  

DESCANTEC DE MANCATURA, ŞI DEOCHI: 
7 

  

- 

Cules de Radulescu-Codin, din Priboeni,—Dâmboviţa. 

Apuca (cutare) | | | . Punea _. Pe cale, | Și jos se scobora, Pe cărare,. : i „_* 20 La nouă pomi mergea, Ţipând - Nou& muguri lua, 5 Şi vălcărând, - , „ Şi miere de la stupină găsia, Şi nimeni nu'l audia, Şi ciocan în mână lua, Și nimeni nu!'l plângea, Cu ciocanu' ciocănia, Dr Maica Precista ce făcea ? - 25 Inima (cutăruia) o plămădia, Picidre E „ „Că se'ntilnise (cutare), 10 De ceară,: E Pe cale, La “scară Sa i Pe cărare, “De aur : Da . Cu nouă strigoi în cale,



30 Nouă 
Strigoi, 
Nou€ 
Strig6ice... 
In cap îl plesnise, 

35 De inimă!l ciupise ; 
Inima i se vătă mase, - 
Sângele i se turburase, 
In scursături 
Il scursese, 

40 În uscături 
Il uscase.., 

* lar eă cu ciocan, 
In inimă-l dam, 
Cu ciocan îl ciocăntam, 

45 Inima i-o plămădiam, : 
Tâte deocheturili 
Şi tâte năbuşelili; 
Le curăţam, 
Şi aşa că-l descântam : 

50 De-o fi deochrat, 
De om făcut cu căiţă, 
"De fată mare? 
Făcută cu căiţă, 
De flăcăi , 

55 Făcui cu. căiță, 
De popă | 
Făcut cu căiţă, 
De preotesă 

„ Făcută cu căiţă,.. - 
60 De-o fi deochiat 
_De'om făcut îndărăt... 
Fugi deochetură,. 
Că te-ajunge _.- 

- Vânt din gură 
65 Şi descântătură, 

Pasăre albă 
Sbură, 
Cu nor alb . 
S'amestică... 

70 De-o fi deochiat: 
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De vânt 
Să cadă pe pământ, 

Deo fi deochiat 
De codru, 

75 Să cadă frundili... 
“De-o fi deochiat 
De fată mare, - 
Să” cadă coda din spinare, 
Să rămâte chială, 

80 De-o fi deochiat 
De flăcăi, 
Să” cadă 'chica, 
Să r&mâie chiel, 

„Să ridă lumea de el; 
85 De-o fi deochiat . 

De mutere, | 
Să'i crăpe . „. 
Țițili, Ă 

- Să cadă 
90 Cosiţili, ” 

- Să”! moră pruncii de fome.. 
C'a apucat (cutare), 
Pe cale 
Pe cărare, | 

95 S'a'ntilnit cu nouă fete mari 
In cale, 
Nou& fete mari curate, | 
Cu nouă mături de pelin de 

-[la Mărină 
In. mână,., 

. 100 Cu măturili a măturat, 
Tote deocheturili, 
Tâte mâncăturili, 
Tâte năbuşelili, 
Le-a svântat, 

10ş$ Le-a curăţat, 
„Să r&mâie (cutare), ' 
Curat, luminat | 
In grija Maichii Precisti! 
Dat 

“110 Şi lăsat..,
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“DESFACERE DE: URAT 

Cules de Radulescu- Codin, « din Priboeni 2 Dâmboviţa. 

Apuca (cutare). 
Pe cale,: 
Pe cărare, 
Ţipând 

5 Şi vălcărind : 
“Şi nimeni nu'l hudia 
Şi nimeni nu'l plângea, 
Dar cine'l auda, 
Şi cine'l plângea ? 

10 Maica 
„ Precista, 

Din cer l-audia, 
i Maica | 
„Precista - 

15 Ce făcea ? 
Picidre, — 
De ceară, 
La scară, i 
De aur : - 

20 Punea, 
Şi jos se “scobora, 
Şi Maica Precista, 
Il mângâta, .. 
Şi pe (cutare) de mâna. drep- 

[tă lua, 
25 şi mereu îl întreba: 

— Ce ţipi şi te vărcărezi, 
— Tip, Malcă Precistă, 
Şi mă văicărez, 
Că sînt striior 

30 Și sint depărtcior; 
Ma urit 
Taică, 
M'a urit 
Maică, - 

35 M'a urit. 
Frate, 
M'a urit 

> Soră, 
Ma urit. - 
40 Dei tiie 
Da Maica Precista = 

Ce făcea? | 
Lapte dulce covăsia; 
Nu lapte dulce covăsia, 

45 Ci din lumea asta . 
Totă pretiţia 
Şi tâtă bucuria | 
Şi t6tă dragostea 
Le aduna 

50 În astă năstrăpidră 
Le punea - 
Şi de la mic la mare 
Tote- drăgostirile, 
Tâte bunătăţili, - 

55 Tâte frumuseţii 
In astă năstrăpidră 
Le băgă 

„Și când (cutare) cu ele 
Se uda, 

„60 De tâte urictunili-se depărta : 
- Cine-l vedea - 
N dos, 
IDicea,” 
Că e frumos, 

„65 Făr' de ponos; 
Cine-l vedea 
N faţă,. .. 
La tâtă lumea - 
Cu dulceţă... 

70 lar a apucat (cutare) 
Pe cale, 
Pe cărare, 

"- P'o potecuţă necălcată, 
Potecuţa 

75 Necălcată, 
Cu roua . 

„.. Nescuturată 
“Şi pe troian: 
De leuştean 

8o: Călca, 
Steblă de busuioc rupea, 
Maichii Precistit 
l-o da;
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„Şi Matca Precista Ii -da tichnelili, | - 
'L întreba : - 120 Avuţia 

85 — De ce-ai țipat a Ii da avuţiili, - 
Şi te-al-văltat? - - - Lipica. 

— Eu am -țipat | Ii da lipiciu. 
Şi m'am văitat. 
Că de uriciuni m'am săturat. 

go Matca Precista - Cu lordan în cale se 'ntâlnta. 
De mână 11 lua -lordan de mâna dreptă că'l lua 
Şi. ?n rii o „Şi "mtr'un pisc frumos îl.suia, 
Până 'n brâă - - Mâna ?n buzunar băga, 

„lar (cutare). pala - nu se lăsa 
125 Pe riul-lui Iordan apuca 

Ii băga Pa a 130 Bucen 
95 Şi 'n riîiă peste tot-il afunda_ De argint scotea ; 

De urictunea 'ntregă 1 scutura „_ Bucen. ă 
ŞI-I lua A „La gură punea 
Din cap a | „Şi de trei ori bucena. 

„Per de ţap, 135 Şi tâtă dragostea . 
100 Şi de la subțiori De. la boleri, 

Per de fiori, De la domni, 
Şi de la trup _ De la judecători, 
P&r de lup. . - O adună 
Şi când! (cutare) Şi-aruncă ochii 

105 Pe drum în jos, 
Vedea pe urit . 
Fugind cu folos; 
De-şi arunca ochii 
Pe drum în sus: 

110 Vedea frumuşica 
Venind cu folos ; 
Frumuşica 

“1 da frumuseţili, 
Floricica 

115 li da floricelili, 
--Libovica 

li da libovu, 
Tichnica 

140 Şi (cutăruia) '%-o da. 
- Şi-i punea: 
In umeri, 
Doi- luceferet, 
Iar pe frunte, 

_145 „Pietre scumpe, 
Să pstă 
(Cutare) să străbată, 
Să strălucâscă, 
Inaintea domnilor, 

150 Boerilor, 
Judecătorilor, 
Cum strălucesc 
Lucefereita | 

- | PesGANTEc DE JUNGHIU 
  

Cules de I. Odor de la Pauna lui Moldovenu din Buzzi. 

Bună dimineţa impărătesă, 
Dâmnă mare. 
Eu îţi daii ţie: 
Pâine, - 

_5 Sare. - | . 
- Şi vin ;. 
Tu să'mi dai: 
Mările, . 
Impărăţiele 

“10 Şi l&curile. tale. 

Ei îți dat ie : 
Miere .. 
Şi unt; 

__ “Tu să'mil dal: 
15 Lecurile 

Şi bunurile de pe, pămînt, 
Cum te-am-luat eii 
Din pămîntul tei, 

"Din tulpina ta, . 
20 Din rădicina ta,
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| Aşa să fat (cutăruta) 
Bâla, 
Lipitura, 
Sperietura, 

_25 Bântuiala, 
Ameţela. 
Că (cutare) 
Nu te pâte purta, 
Nu te pote ţinea, 

30 Că este în apă botezat 
Şi cu mir amestecat. 

- (Cutare) de dimincţă s'a sculat, 
Pe cale, 
Pe cărare, 

55 A apucat, | 
Cu o mulţime -de şerpi 
In cale s'a întâlnit, 
Cu gurile căscate, 
Cu limbile tapotete. . 

N pi 

DESCANTECE 

40 Cu gura îl muşcă, 
Cu limba îl înțepa ; 
Toţi şerpii 
Pe trupul lui se 'ncolăcia. 
El s'a speriat, 

45 Sa 'nfiorat, 
De carne, 

" De şale, - 
„De spinare s'a încleştat, 
S'a apucat. 

50 Puterea “-a.luat?o, 
- EL s'a văitat, 

S'a -tânguit. 
" Maica Precista Pa audit ; 
La el s'a coborit,. 

55: De mâna dreptă Pa luat, 
„In rîul lui Iordan Pa botezat, - 
L'a curăţit 
Şi cu leac mare la dăruit. 

DESCANTEC DE SPERIETURA 

_Cules de 1. Odor de la Pauna lui Moldovenu din Buzz, 

S'a sculat (cutare) Sf. Luni de. . * 
[dimineţă ; 

Pe cale, , 
Pe cărare, 

A apucat; 
5 Cu trei spurcaţi - 
_In cale s'a întâlnit, 
Cu lei, 
Cu smef,. 
Cu leicele, . = 

Io Cu smedicele, 
Cu lipitura, 
Cu sperietura, 
Sburătorul era buzat 

| Şi încornorat, - 
15 (Cutare) La vEdut ; 

S'a înspăimântat, 
De carne, 
De spinare, 
De şale 

20 S'a. apucat, 
„Sa încleştat. 

„El s'a văttat, 
Sa tânguit, 

__ Matca Precista la el s'a coborit 
25 In braţe Pa luat : 

7 

7 

“De carne, 
De şale, 

"De spinare 
L'a descleştat 

30 Şi cu leac Pa dăruit, 
De şepte miluri de loc 
Pe spurcat Va gonit: 
— Blestemu-te, Domnul, 

„Pe tine, spurcatule, 
35 Ce at avut 

“De te-ai apropiat de (cutare) 
Şi Pai apucat: 
De rinichi, 

— . De sub rinichi, 
40 De ficat, 

De sub ficat, 
De grumazi, 

"De sub grumazi. 
leşi 

45: Că Domnul te-a blestemat. 
leşi de la (cutare) . 
Din maţe, Ă 
De sub maţe, 

Ă Din ficaţi,. 
50 De sub ficaţi, 

Din „bojogi, 

=
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De sub 'bojogi, - - Să rămâte curat (cutare) - 
Din inimă, 6o Luminat, 
De sub inimă, | "Ca argintul strecurat, 

55 Din rânză, IE Ca florile înflorite, 
Din osânză, Ca altâile altoite, 
Dintr'o sută şi nou&- deci: şi . Cum este dela Dumnedei lăsat. 

- [nouă de osciăre, 65 Eu cu Dumnedei .. 
Din nou&-deci şi nou& de vi- Şi Maica Precista 

(nişore. „Cu lecul, 

"DESCANTEC DIN IELE 

Cules de 1. Odor de la Pauna lui Moldovenu din Buztii, 

“A plecat Dumnezeii din nouă . „ “Tâte junghiurile, 
Şi s'a întâlnit: __ [ceruri » Apucăturile, ” 
Cu lipitura, o T Trecăturile ; : 
Sperietura, e * 35 Să r&mâlre (cutare). 

5 Umflătura, " Curat, 
V&rsătura, o 'Luminat ; 
Trecătura, - ” Că eii în cârnele cerbilor 
Cu spuzela, , ; Am, încălecat 
Cu junghiul, | 40 Şi în munte 

„10 Cu cuţitele, - La ciute 
leşind din marea secă. M'am lăsat. 

Dumnedei a poruncit: „ Tete belele 

Fugi şi ieşi de la - (cutare). Mânca, 
Şi. te du în cârnele cerbilor - 45 Bea - 

15 Şi stai acolo, : ” | | Şi se juca. 

Până -s'o isprăvi ceriul : N Numai bâla (cutăruia).. 

Şi pămîntul. "Nu bea, -. , - 

- Teme-te de Dumnedeii ! Nu mânca, E 

Care şade pe scaun de judecată -- so Nu se Juca, 

"- 20 Şi te blastămă - __ Serele r&saria, 

Cu numele Tatălui, -.. - Norii pe cer mergea, 

Al Fiului. - Corbi 'mari- 

Şi al Sfintului Duh, E Bola lui o bea, 

Amin, - Da - 55 O mânca . 

25 Cum plere spuma Şi: (cutare) remânea 

De-pe mare, Curat, 
Vânturile Luminat, . 
De prin copaci, . Ca argintu strecurat, 

Intunerecul 60 Cum e 
30 De pe faţa pămîntului, De la Dumnezeă lăsat. 

- Aşa să pleră -
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DESCANTEC DIN ŞOIMANE 
-* 

Cules de 1. Odor de la Pauna lui: Moldovenu din Buzzi, 

Nou& sfinte şoimane 
Cu nouă. lopăţele, 
Cu nouă măturele, 
Cu rochii negre 'mpodobite, 

"5 Cu sălbt de Salbini gătite, 
Cu rochile rOtate, 
Cu “ele riărate, 
Cu sălbile pe „pept lăsate, 
De la Apus sai ridicat, 

„10 La Răsărit ai plecat, - 
Cu (cutare) s'a 'ntâlnit, 

“Pe el Pa „ntempinat 
La săgetat, 
Vărsături, 

„15 Trecături, 
Ameţelă, 
Flerbinţelă . 
In trup Y-a lăsat 
Şi la. cetate a plecat. 

20 La masă. -sa pus. 
Lăutari, 
Cobzari, 
Cimpoeri, - 
Muscalagii, 

25 Le cânta. 
(Cutare) cu genuchele plecate, 
Înaintea sfintelor se ruga: 
— Dâmnelor, 

| Impărăteselor, 
30 Vrednicelor - 

Şi harnicelor, 
Puternicelor 
Şi sfintelor, | 
lertaţi pe (cutare)..., 

“55 Din culcare, 

35 Că n'are putere să mergă cu voL. 
Să calce locuri curate, - 

„. Verdeţuri neumblate, 
Munţi înalţi 
Şi văl adânci.- - 

40 Că voi “ 
_. Ape mari aţi trecut 

Şi, bâlele E 
: In ape le-aţi. lăsat - 

Şi multă lume 
45 Şi dobitâce 

“Şi pe (cutare) . 
D'aţi pocit., 
Horă mari prin livedi: 

„Voi aţi făcut 
50 Şi multă lume 

„Şi pe (cutare) 
Voi laţi pocit, 
De-o fi (cutare) pocit din apă, 
Din b&utură, - _ 

Din spălătură, 
-. Din scăldătură, 
"Noi :ne rugăm Sfintei Luni, 
Sfintei Miercuri 

6o Şi Sfintei Vineri: 
Lăsaţi-v& haripele 
Şicodele ... = 
Şi luaţi unghiurile; - 
Cuţitele, _... 

65 Umflăturile, 
Spuzelele - 
Şi t6tă bâla 
De la (cutare)...
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_ DESCANTEC DE CUŢIT! 

Cules de I. Odor de la Păuna lui Moldovânu din Buz. 

- Cuţit cu d'ăi?răi, 
Cu d'ăi din fele, 
Cuţit din mâncare, 
Din culcare, 

"5 Din ostenelă, 
Din ferbinţelă, 
Cuţit cu nouă- deci şi nouă de - 

[săgetături, 
„Cuţit cu nouă deci şi nouă de 

întâmpinături, 
Cuţit cu nou&-deci şi nou&ăde 

[cesuri . rele, 
10 Cuţit cu nou&-deci şi nouă de- 

[vânturi turbate, 
Cuţit din balele necuratului, 

Cuţit pus de fermecăiore, 
_ Prepus. 
Fermecătorea n'a ştiut să te — 

. [călescă, 
I 5 In trupul (cutăruia) 

Să te nimerescă. 
„. Teşk, 

Piei 
Şi _ră&splei, 

20 In pămint 
„Sai şi. răsaj, 
Cum se respândeşte respântiile, 
Aşa să se respândescă tote bo- 

(lele 
Şi cuțitul de la (cutare). i 

„ DESCANTEC DE: HA-BUBA | 

  

- Bubă albă,. 
- Bubă vânătă, 
Bubă albastră,. 
-Bubă negră, 

3 Bubă- mocănâscă, 
Bubă ovreiască, . . . 

" -Bubă veninată, _ 
Bubă săgetată, 
Bubă rea, - 

10 Sor cu ciuma rea, za 
Nici să te lățeşti, 
Nici să te'mulţeşti.. 
Mai mult să te: sferşesti, 
Afară să ieşi, 

15 Din turpină să seci. 
Țe-ai, mistuit, 

" Cules de 1. Odor, de la: Raţoica, din judeţul Prahova. 

N 

Te- al risipit, 
” Jupânesă, 

| 'Mpărătesă * 
20 M6iă-ţi cuţitele, 

M6iă-ţi săgețile, 
M6lă-ți tote cusururile, 
Să sece dă la- (cutare) 
Să.se-mistuescă, 

23 Să se risipescă, 
In vânt să iasă, 
Afar să plece, 
Să se mistulască, - 

La (cutare) să nu se mai gă- 
[sescă! 

o Dă& la min” dăscântecu, 
DE. la Maica Precista, Jeacu,



1160: E _ DESGANTECE 

  

_ DESCÂNTEC DE DRAGOSTE 
"Cules de 1. Odor, de la Reţoica. din jud. Prahova. 

M'am sculat Marţi de dimineţă, 
P& rouă nescuturată, 
P& potecă necălcată,. 
Și m'am întâlnit în cale, 

5 În cale şi'n cărare, 
“Cu Maica Precista. 
Şi când Maica Precista ma 

[audit . 
- Văttându-mă Ă 

Şi olăcăindu-mă, 
10 M'a întrebat: 

— De ce te vălăcăeşti, mă 
[creştine ? 

lară ei "i-am răspuns: '-: 
— Mimeloc şi mă rog . 
Şi nici un folos nu văd. -. 

15 — Pă-teu sînt Matca Precista? 
— Dar milostivă dacă eşti, 
Poţi şi pă mine păcătosu să .. 

[m€ dărueşti. 
— Cu ce pofteşti, mE& creştine? . 
— Voiii şi e „să fii poftit şi 
Sa , [câştigat, 

20 Să am valore la cuvântu met 
SE cu lipici, 

7 

e i 

2 DESCANTEC DE BRANCA 
  

"Şi la adunare cu boerii să hiii 
_ e _ [poftit | 
— N'a cheiţele. mele, . 
Şi du-te colo şi ta" -mana ta, 

„ Venitu t&ă, iubirea ta, - 
25 Dragostea ta, . 

Totă lumea să te'mbrăţoşeze, 
Să hil poftit şi chemat, 
La 'boeri şi la impărat. - 
Cum arde tote paile, 

30 Şi tâte gunsile, 
Şi tâte gazurile, 
Să ardă tote dragostile, - 
Tâte iboştile, dă (cutare) 
Să 'nu pâtă să aibă răbdare, 

_35 Nici hodină la culcare, 
Stare la mâncare, > 

„Să vie în car dă olac, 
Cu dragostea mare aşezat, -- 
Că eşti mândru şi chemât, 

40 Ca să fil cu drag 
Și mândru şi chemat, 
In tâtă lumea 
Şi dă mine. 

Cules de 1. Odor de lu Peuna lui Moldovenn din Buzeu. 

Brâncă albă, 
Brâncă negră, 
Brâncă roşie, 

_ Brâncă vânătă, : 
5 Brâncă stacojie, | 

Brâncă conabie, 
Brâncă din pae, - 

Brâncă din gunsie, ' 
. Brâncă din r&celă, . | 

IO Brâncă din ferbințelă - 
- Brâncă cu trimes,.. = 
Brâncă cu umflătură, -. 
leşi de la (cutare), :: 

„=. Din creeri! . capului, o.
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15 Din zgârciul nasului, 35 Nici coptură n'a strâns. 
Din faţa obrazului, - Aşa şi pe (cutare)... 
Din scăfârliele ochilor, Nici. să nu'l înjunghie, 
Din audul urechilor, ! Nici să nu se umfie, 
Din vinele gâtului, - | - Nici să nu obrintescă, 

20 Din băerile inimei. 40 Nici sânge să nu curgă, 
A plecat patru sfinţi la vână- Nici coptură să nu strângă. 

[tore : Sore mare, . Da 
Sf. George, : Sore mic, - ” 
Sf. Dumitru, - S6re apune, - 
„Sf. Haralambie 45 S6re sapune,! 

25 Şi Sf. Mina. ÎN Sâre cu nouă-deci şi nouă de 
La vânătâre a plecat ” - [zări, 
Si nimica n'a vânat, " acţ zările, | 
Numai cail şi-a înţepat, N Ia-ţi umflăturile, 

Nici nu X-a înţepat, Me „a-ţi junghiurile, 
30 Nici nu “i-a durut, | 5o Durerile - - . , 

„Nici n'a obrintit, Şi brânca negră dela (cutare)... 
Nici nu-s'â spuzit, a - Cum s&ră&pune sârele-de pe cer, 

"Nici n'a obrintit; pa Aşa să se .r&pună tote bslele 

Nici sânge n'a curs, . - [dela (cutare)... 

VRAJA Si N 

  

Auditia de N, L. Apostolescu de la d. 1. Florescu-Baileşti, jud. Doljii. 

In n6ptea anului noii, după ce facail şi fetele vrăjesc în casă, ca să-și ghicescă 

norocul şi să-şi vada cine "i ursita sait ursitu, mat încercă și afară din casă, în chipul 

următor : Flacaul care vrea să 'ncerce şi să prevada ce fel are să-i fie nevasta; spune -. 

versurile următâre de la o depărtare dre-care de un-gard: 

Naltă şi fălosă a "Ori vr'o scofâlcită, 

Şi de faţă-alesă, „2 - Ori-vr'o ofilită, o 

Rea' ori bunişoră, Da Strâmbă ori vr'o slută, 

Blândă, bălăiâră, 10 S'o arăţi, ascultă, 

5 Să mi-o spui, stobor, .. | Aşa cum o fi, , 

Mândru ca bujor. . n. Să ştiii ce-orii păţi. 

, __cu ochii închişi sai legaţi — se aprupie și pune mâna pe un stobor 

(ștachetei Se aprinde o lumînare şi se observa acel stobor de către gel de faţa 

si sc dah diferite explicări. Aşa, de pilda dacă stoborul e fară noduri, e drept, nalt, 

“te, se presupune că sâţa are să fie sinceră (fără nici-un clencii la inimă), are să fie 

frumâsă, voinică, iar dacă stoborul e strâmb, găunos, scurt, ete-, s6ţa va fi rea) mită, 

viclenă. Ast-fel se rinduesc toți flacaii și fetele de câte trei ori. Numai când îeteie spun 

versurile schimbâ terminarea cuvintelor din femenine în masculine. Ex. : 

Nalt şi fălos 
Şi de faţă-ales, etc. 

DI Ig a
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E VRACA 
  

Audita de N. 1. Apostolescu de la 4. 1. Florescu-Baileşti, jud, Doljii.- 

Tot în n6ptea anului noii, flacaii şi fetele, 
duc unde sînt. vitele culcate, în torişte, şi striga la câte o vacă, sati boi, să se scâle, fara să le atingă cu ceva. Daca: animalul se scolă numai de cât, se crede ca se va însura ori mărita în curînd, chiar iarna accea ; „dacă se scâlă: mai târgii, se crede că nunta se va face anul al doilea, al treilea. E ae 

Cuvintele sînt; * 

ca să-şi ghicesca aceleşi lucruri, se 

Hăi, bălană | Nu mai sta.. . 
Ori bălane, .- | __ Iarna asta, 
De eşti fată Hăi la anu, 
Ori bătat, _ > Hăl anctărţ, 

5 Hăi, hăY scolă, i > 10 Cum o fi planu. 

2
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- LOCUTIUNI ŞI IDIOTISME 
CULESE DE MIIAIL CANIANU, DIN JUDEȚUL. NEAMŢU. 

A da din umere.: 

* 

“A plesni pe cine-va. 

* 

A fi lipitore - 

” » 

A fiscali... _ 
* 

A fi de capul să. .- 

. | * 

A-fi luda. 

E 

A fi Toma. 
* 

A trage clopotele. ;, 

+ 
A tăcea cui-va. 

” »* 

A fi cu zgardă, 
* 

A da cu barda în Dumnedeii. 

* 

A fi telelei Tănase. 
* 

A lua la trei parale. 

* 

"A lua la tref păzeşte. 
a 

  

A face pe cine-va albie de porcl.. 
* 

A fi la o adică. _ 

Pa % 

A fi de trei la para. 

, , * z: 

A da da dura. 
A , 

| De la mână până la gură.. 
+ | 

A se pune pe gânduri. * 
îi | | 

A purta. cu vorba. 

* 

A nu lua în r&ă. 
. Ă | se 

A lua ?n gură pe cine-va. 

y * 

“A lua 'n nume de răi. 
* 

SA trânti ?n față cui-va. 

„x 

A da cu cărţile pe faţă. 

. ! Ă i * ” 

A vorbi la locul săă. 

A mânca la cluperci. 
. | , 

7
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A umbla în două luntre. 

%* 

A fi al dracului. 
| m | 

A fi câine, e - , 

A fi baligă. 
ă - * 

A mânca la miere. 

ok 

A mânca la rahat. 

* 

A fi slugă la măgar, 
| . 

"A da pe gârlă.: 

„e 

„Nici turc, nici turlac, ci ia un flec. 
x, i 

A. da din mâini. 

a 

A o scălda, 

, - * 

A da pe brânci. 
Ă * 

"A câce la inimă. 

*% 

Trenca flenca, trei lei perechea. 

„A o lua la sănătosa. 

* | 
A se face o apă şi un pămînt. 

. ” * | - ” 

A fi în loc de Vasilache. 
+ 

A fi om de paye. 

. m | 
A face alb pe cine-va; .. 

A face umbră pămintului. 

A da cu verf şi "ndesat, 
A 

LOCUTIUNI ŞI IDIOTISME 

“A trage cenuşa pe turta sa.. 

% 

„A se afla sănătos. | - i 

% 

A căuta certa cu lumînarea. 

*% 

A lua apa de la: moră. 

e 

"A veni cui-va apa la moră. | 
: - % 

A prinde epurele cu carne, 
* 

A face cui-va felul. 

A juca în horă. 
| | x 

A prinde, orbul şi a-i scâte ochii, 
*» 

„A se pune în pâră-cu dracul. . | 

A nu-i veni nici dracul de hac.. 
* 

călcâele. 

Dă-ţi popo pintenit şi bate Yapa cu 

* 

A fura minţele. 
| E 

A fura minţele într'o lingură de apă. - 
* i 

A mirosi. 

| .. 
A fi tâlhar în formă. 

- . Do 

„A avea mâna unsă cu _terpentin. 
_ * 

A fi lung la mână.. 
NE = 

A pune lingura "n brâă. 

% 

"A avea nas la poliţie. 
- - 

A fi uns cu cet mari, . » 
*



A da răvaş. - 
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A se face cârlig de fome. 
x* 

A rupe câinii de inimă (de f6me). 
E 

Ori cu capul de piatră, ori cu u pla 
tra de cap. 

* - = 

A'şi juca mendrele. 
” * 

A muri cu dile. | 

A avea unsă inima cu unt. 
. | , | 

A înebuni de bucurie. 
Da 

A plesni de necaz. ... : îi 

. -* - 2 

A nu ma! putea de ciudă. 
. * i : _ 

A plânge după diua de eri.- 
” * 

A fi bogat, mânia pămîntului. 

. E 
Trenca-fl&nca mere acre. 

. a * 

Calea-Valea. 
x 

Ei cu tine calea-valea, tu cu mine. 
hârţa- pârța. 

A da peste calul vătavului. 

B a ă . 

I se apropie teiul la-curmei. 

* 

„A fi cusut (ce-va)' cu aţă albă. . 

E 

. s% 

A prinde în ghiară. 

Fă E | 

A lua la subțire.  .. 2 

Ă o * - 

A bate laturile. . 

A. % tăta prin cap. 

| A fi în posiţie. - 

P
P
 

P
P
 

A" da dosul. 
* 

* 

A. fi cu vin'o 'ncâce. .  : 

e 

A-se încinge. 
ă ă , | 

. A face diră 'n barbă, 
| .. 

A avea în mână. 

, . * 

A avea în palmă.  * 

- . - x* 

Ca pe palmă. 

A nu avea nici un Dumnedeii; 

! *. 

A nu da cul-va mâna. 

i 

A nu ţine pe cine-va curelele, 

x 
Nu'i tae custura. - i 

* 

A tăia frunde la câini. 

- * 

A“ muri s6cra..: 

_ * 

veni la spartul Yarmarocului. 
. ” a: 

purta (cut-va) Sâmbetele. 

i , i L d 

duce cui-va vergele,. 

SE 

câce turta (cul-va). 

. * 

A % pune cruce. 

* 

- A se cunosce dupe umblet. 

+
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A arăta spatele. 

. % - 

A întârce (cui-va) spatele. 

x 

A apuca la strimt. - - 

*» 

A lua din scurt. + 

Aa ui 
A fi cui-va larg pe din "nainte. 

, . 

Il tae capul. . 

La pârlit. 

L'a ars, 
| | | * . 
A arde cul-va o palmă... - 

. * 

A nu avea scaun la vorbă.. 

* . 

Ca fuiorul popel.. . - 

* 

A da cu crucea peste cel cu pricina. * 

. a . 
A fi vânător de vrăbit. 

. 
%* 

„ Gâdili-mă să” rid,. 

N Ă | . * 

A.se lăsa pe tînjală, 

Ă * 

_A_ dormi p'o ureche. 

. . * 

A trăi cu'capu ?'n sobă, - 

A trăi pe cuptor. - 

. | | % - A dormi cu luminarea aprinsă, 
* Ă | 

A- umbla întrun călcâă. - 

N F-- - 

Şi fără cap şi fără piciore, ” 

* 

- Sa *ntors fâia. 

i A da dracului de pomană. 
? * 

Ei stăpân, tu stăpân, cine trage 
- ciobotele,. - 

| , 

- A fi frumos ca un ginere. 

. + 

„A fi bun ca bucăţica cea bună. 
2 | . 

A fi bun ca 'pâtnea. - 

% 

A mânca pe cine:va cu vorba. 

E DE - - * Ă A 

A avea pâine şi sare... 
.. - . + 

- JOcă de mâncă pământul. 

| | + e 
A nu-i mai trebui nici popă tuns. . 

A da într'o seră ce câştigă într'o 
Vară, 

| | | | x , | 

A umple fâmea de pepeni (castra- 
veţi). - 

, * 
Dout pepeni într'o mână nu se ţine. 

Loveşte-m& lele în spate să.'ţi dată 
un bulgăre de iască! 

%, 

Sa 

S'a schimbat boerul, : 

? * 

A îi de rîsul lume. 

A fi de risul chidret. 
” . . * 

A ris c'a'putut, . 
Ă i * Ii 

A nu fi nici do trebă, 

“ Pa a . , 

A scăpe norocul din palmă.
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_Sbâră o gâscă friptă. 

| . * 

A "şi veni la matcă. 
, Pi ” 

A "şi 'veni în simţuri. 
x. 

_A fi iască. 

E *X 

E vin şi nu. 

„a ME 

A da pe bete. 

E: 

A da pe gura lumei. 

” * 

A cădea la inimă, 

* 

A nu fi lucru curat, 

A fi un calcă 'n străchini. 

„Cum o da tergul şi norocul. 
. a , . 

A fi salba dracului. 

| po 
A „fi săgâta lui Dumnedeii. 

. ” x , ” 

A şterge putina. 
. „ 

A sorbi cu ochii. 

„A bate toba. 

% 

A se învârti întrun călcâiti. 

i x . 

Marte din post nu lipsesce. 

. * Ă 3 

Paşte murgule Yarbă verde. 

- -. a 

A "ŞI teme bărbatul (femeia).: 
_ - N . ii . . 

A fi ciumă. N 

x:
 

A. fi pistreţ. 

- A prinde la limba, 

a , | , 

“A fi plin de fumuri. * 

„A se 'ntinde la caşcaval. 

* 

- A fi murat în varză acră. - 

x 

"- A nu avea nici un chichirez. 

* 

. IRI * | 

A" lega cot la cot. 

* 

A măsura pe cine-va. 

* 

Las'0 mortă 'n păpuşoi. 
>: 

“A brodit'o ca nuca ?n perete.. 

: x 

__De aceea n'are ursul codă. 

a 

"S'a supărat ca văcarul pe sat. 
- , | . Da : - , 

-A brodit-o ca ţiganul Mercurea la 
„stână, 
Ra pi . 

A fl zodiaş. 

* 

A audit-o cât 'un bold şi-a făcut-o 
d'un cot. o 

* 

* 

- = 

A 'şi da în petec. 

to . 

„ A rupe pe (franţuzeşte...). 

A scăpa trenul. 

- 

' A scâte pe cine-va din ţiţini. 

+ : 

Slove negre pe hârtie albă. 

* 

. ' 74
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A lua pe nu ştii 'n braţe. 

+ 

A apuca de la uşă. 

* 

„A prinde pe cine-va cu mâna 'n sac. 

x. 

A prinde pe cine-va cu mâţa 'n sac. 

* 

A da de potcă.. 

, “ * ” 

A da pe cine-va prin noroi. 
, . 

"A avea creeri de gâscă, - 
) 
+ 

„A "ȘI vedea visul cu ochii. 

- aa a a 

A fi înghiţit un b&ţ. 

. Ă %* a. 

A creşte pui de “năpârcă. 

A fi gros la piele. 

A fi subţire la piele. 

A nu 'ŞI vedea lungul nasului. 

A ajunge din cal măgar. : - 
7 i x | / 

" Cu pufuşor pe butişor. 
SR 

Cum e Turcul şi pistolul.” 

, | * 

Cât cerul de pămînt. 

* 

A judeca numai fața dar nu şi inima. 
* 

A se înfunda cut-va. 

* 

A juca pe cineva, . - 

- * 

A se da 'n dragoste. . 

= 

“A fi frumos ca o mirâsă, 

A fi un ţir.: 

A â gros la cap. 

* 

A lăsa pe cine-va să se bată ca apa 
de maluri. - 

* 

A se uita la dracul, 
DR 

A se duce la dracu ?n praznic. 
pi ! 

A petrece ca socra cu nora, 
Pa 

Poţi să tai lemne la. capul lui. 

* 

„Frate cu frate dar brânza pe bani. 

A x 

A umbla ca cu un'oă în polă! 
Ai x 

A sta ca vai de capul lui. 
+ 

Şi curechiul 1 uns şi cu slănina ' n 
pod nu se pote: 

, * - 

A lua inima ?n dinți. : 
Rr 

A î frumos la suflet. | . 
2 

A fi- frumos ca la nuntă: 

* 

„A se îneca ca ţiganul la mal. 
* 

4 

. 

* 

"A tăia pe cine-va cu vorba. 
. a - 

A. turna ca în budâiul ţiganului. . 
| E | | 

A bate toba da surda. 
x 

A face gatul leică și pântecele ba- 
_lercă. r 

x



LOCUTIUNI ŞI IbIOTIsME iI7i 

A fi lemn. 

* i 

A" fi petră. IN 

A-şi lua tălpăşița. _ 
, .. 

A trce, nu alta, 

+ 

_A fi pe cea lume. 
* 

A fi ca chipeşiul,. 

” . x 

A avea cap mare. 
| , | 

Nu "Y-a tors nimene pe limbă. - 

A'şi face sânge răi. . - 

” 4 | % 

E uşor a dice: plăcinte. 
* 

-A fica focul, , 

* 

A croi (pe cine-va). 
* . 

A lăsa ?n plata Domnului. 

A fi bine. 

E 

A nu pune opinca 'n obraz. 

* 

A fi ca după masă. N RI 
„E 

A fi ca dujă două-spre-dece. 

Dor nu-s tuns nici ras pe cap. 
Si E 

“A întra "n vorbă. ca câinele la nuntă. ” 

E 

„A sfecli. 

EI * 

Cum nu sînt eii popă. 

*% 

„A fi statu o palmă, barbă cot. 

x 

"A se face nez-naj. 

A fi Mihaiă. 
+ 

„ Nu se pote ca de morte. 
= 

“A se face Tănase. 

| e * 

A se da. 
_ N 

Anu călca pe cine-va pe picior. 
| 

A se da în vânt; 
: * 

A fi Ştefan gogomanu, 

* 

A duce pe cine-va la apă de că- 
păstru. | 

x 7 

- * i 

„Cât gura beţivului pe cepu antalului 

* Si 

„.A pune cul va funia 'n cârne. 

E . 

A fi galben ca fata nemăritată. 
: * 

" A'mânca vermil (pe cine- va) pe 
scândura patului. 

+ 

A tăcea ca porcul. în 'păpuşol. 
* 

A f cărbune acoperit. 
- * 

A da gata pe cine-va. 
a 

A lua la sigur. 
PE + 

A sta la taifas. 

, . * 

A sta la chef... - 
| NR 

Ce-i trece prin degete, dă şi stă- 
, pânului, 

a
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Parcă a înghiţit un ac. 
, . | 

A înghiţi un ac spre a scâte un fer 
de plug. 

A purta cu vorba. 
| * 

„A nu avea casă nici copil. 
. * ă 

A purta'pe degete. 

. ” . * | 

A scăpa printre degete. | po 
- . 3% - 

„A lua la vale. 

| * 

A fi de zahar. 

” a 

A” fi crescut în buruenele dracului. '-- 

. * 

-Hat să vorbim de g€ba. 
„. 

A lua peste pictor. 

a E - 

A asvârli cu piatra'm şatră.. 
Sa | 

A da spuza şi a lua cenuşa. - 

* 

A avea de tras un păcat strămo- 
şesc. 

x) 

„A greşit croitorul şi a spânzurat 
stoierul. 

„k 

A bate cui-va obrazul. 

A nu da răgaz. 

A sta smirnă. 
. . 

A umbla strună. 

A. da un bobârnac culk-va. 

x. 

„A frige la inimă. 

„A fi gros la cefă. 
t 

LOCUTIUNI ŞI IDIOTISME -- 

A struni (pe cine va). 
+ . 

A nu scăpa ca de dobânda turcescă. 

. - * 

A hit da inima r&sbun. 
% 

A-și păzi taina de Joi până ma! apol, 
* . 

A trage cu ibrişin pe la nas. 
. - i Pi ” 

A-şi vări „coda. 

- | . | * 

A se alege un lucru răă. 

, | * 

Negri -ţi-s ochit. 

* 

Intro bună dimin€ţă. 

+ 

„A pune -cui-va belciugu 'n nas. 

* 

A face pe cine-va una cu pămîntul. 

1 * - 

A plesni măselele de lucru. 
a „i 

_Ă trece cu deochiul.- 

- 

A pune juvăţu'm gât. - 
aa a 

A bate calea mânzului. 
. Ă N - * . 

A fi scurt de câdă.. - 

A merge ca o bătae de puşcă, 
% 

i E 

Două şi cu două fac patru - 

* 

- . + 

“A fi gras la: pungă. 

-



Af vârtos la cap... 

- Bani bătuți, 

  

“AI merge fulgi. 

LOCUTIUNI: ŞI 1DIOTISME E E 

A arde pe cine-va la inimă: - 

* 

: * 

A fi cu burta mare. 

* 

. „A 

A fi rânzos la inimă. De , | 

A fi cu cine-va în cârcă. 
Ă cp 

A bruftui pe cine-va. 

A fi talanca târgului. - - 

- ă * 

A fi buhaiul satului. 

* 

"A trece făina prin traistă. 
* 

"A plefturi pe cine-va. . 

A da prin tărpăcelă. 
. | . _ . . = 

A fi o gâscă. 

"A:suna cul-va potcovele. - . 

* 

A ştie spre tâcă ?n cer. 
x. 

A suna cul-va d6gele. 
ia Ii 

A pica cul-va: coliva în. piept... 

A-i merge buhul ca de popă tuns. 

A vedea la puntea raiulut. 

A eşi cui-va vestea ca de popă tuns 

A merge cul va petecele. 
* 

. 

- La vara cailor. 

. * . 

A vedea pe cine-va când a creşte: 
păr în palmă. -- 

A muşca şerpele de limbă, 

, * 

Aicea cântă gâsca. . 

a - N x 

A bate apa în. piuă. 
- LR . 

A se închide tâte cărările. . 

- - * 2 

A merge drept ca Nemţu. 
E ” 

A se ciopli. 

*. 

„Ca funia în sac.. 
i ,. 

A sta pe mărăcini. : 

A fi dat la rindea. ! 
. | ME * 

Par'că stă în apă. 
% 

Par'că stă pe ghimpi. 

.. . i * 

A face la cue.: 
a 

A avea sei la rănunchi. 

. x 

Să ne vedem.sănătoşt în. târg la 
Moşi. . A 

x 

E slut ca Prut. 
x 

. Frica păzeşte bostănăria. 

| Pi 

A fi cioplit din bardă. p 
r, PE | , * : - , 

Până în pânzele albe. 

* 

“A da colac şi lumînare. 
E . + >
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A da cul-i -va inima brânci. 

* — 

A fi cu pântecele la nas, 

* 

"A Â gras ca cobza; 

- , * 

A închide ochii. 

„A avea suflet negru. 

A avea maţe negre. 
. Ă * . 

"A fi scripcă, 

A avea privirea unt-de-lemnie. 

A suge de la două oi. 

- * : - 

„A A înparfumat ca o văduvă, 

A fi sprinten ca o glumă. 
x 

A avea gâtul ca tortul, 
. i , E 

A-l da de hac. 

A mânca banj. 
. o + | 

A: fi un câne ploat.. 

' * 

A trage pe sforă. 

+ 
A fi tehui, 

| pR 

Cu naswn pămint. 
N , 

” - 

A fi lulea (amorezat). 

. * 

A învăţa pe cine-va cum se plâng morții. 

| “ o 
A nu avea nas, 

- 

LOCUTIUNI ŞI “IDIOTISME 

A face “urechea t6că. 

A umbla cu ochit nchişi. 

.. | * 

A umbla cu capul între urechi, 
, ” NI * IN Dei 

A umbla cu coda între picidre. 
.. XX | 

A sări inima din loc. 

S'ar rupe să. fie de petice. 
- . | % Pa ” 

A umbla cut-va gura moră. 

a 
Capu-i e calendar. | 

i x 

Morte fără pricină Şi nuntă fără 
minciună nu se pote. : 

. 
% 

. 

A avea câţi epuri sint la biserică, 
4 

* 

“A dat sfâra "n țară, 

* 1 

A se duce cu nepusa 'n traistă,. 
% 

"Bălat cu minte. şi babă frumâsă, 
, * 

Tot naşul are naş; 

E | | * 

A eşi cu câda între vine, 

A se pune luntre 'şi punte. 
x 

* ” - Ă 

A face cu ouă şi cu. oţet. . , | 

A face de dou parale (pe cine- Va). 
+ 

A A fonfă la gură. 

+ 
A trece ca câinele prin apă. 

* 

A fi'făcut numai din topor. 
€ 

Li



_A fi drag ca sarea 'n ochi. 

  

Epurile şi scripca. 

LOCUTIUNI ŞI 

A fi san ran. 
ă XR . 

Las'o mortă în cânepă. 
a a 

Ne tam, ne sam. 

- * . . 

A spune ca din carte. 

ă ” * 

A fi uns. 
* 

+ 

A unge pe cine-va. 
+ 

A unge osia. 

A unge rota. - 

i | | * - ! 7 . . 

IPaş băga în sin, dar nu încape de 

urechi. De ' 

A boi (pe cineva). 

A lăsa-o mortă. » - 

pi * -- 4 

A fi osia neunsă. | 

. ” % 

A freca pe cine-va. - 
. 

Ca magasia lângă drum. 

A freca fără săpun. 
“ ME, E 

A fi arcuş uns. . 
+ 

A merge strună. | 
+ 

Ca câtnele.în car. 

e 

* 

„A se face chinez. 

* 

A sări ars. 

, 

Capră rîi6să. 
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A face zimbre. 

” +. 

A se face englez. 
* 

A mânca praz. 

A fi cap de turc, 

A î ovreică. . 

A se "cruci. | 

Departe e griva de epure. 

A numai ace bot bălţaţi. ” 

Tot alba n doui bani. 

A face. prea orâţă. 
+ 

| A nu călca pe colţul işlicului, 

A dice hârb şi-a răspunde ctob. 

Imi dice urită, dic slută. * 

A nu scie:pe unde să udă găina, 

A “scie az, buche. 

E * 

A. fi curăţel. 

| | *, Pa - 

A.nu 'nvăţa pe cine-va să'şi înece 

copiii. - 
% | 

A învăţa pe dracul să dea cu pușca, 

* | rr 

Muerea înbătrâneşte pe dracu. 

* 

- Dracul nu e atât de negru pe cât. 

se spune. ,
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A umbla ca cu un Oil. 
Se 

A intra ca vulpea 'n sac. - 
7 

. = . 

A umbla dupe poteove de cai morţi. 

A avea inimă verde. 
. 7 = . 

A prăpădi pe mehehe, pentru « mi- 
„_hoho. * , 

x 

A pupa ?'n bot şi a lua tot. 
* 

A nu avea nici în clin nici în mâ- 
necă, - 

"A face 6ie de tot. | A 

A „se 'mbăta 'cu .apă rece, 
. | ! * 

A alerga pen” să iasă limba d'un cot. 
. * . Lă i 

A se întinde ca caşcavalul prăjit 
* 

A nu lăsa . să se lungescă cul-vă 
mațul, . 

. *, 

De-am&runtele (a lua pe cine-va). 

A se sfârşi de la inimă. 
a 

A se muia din balamale. 
. a 

A fi slab în balamale. - 
: * 

A fio rublă ştersă. 

* 

A î smuncit din botez, 

A A schimbat din botez. 

A fi de lut, 
, ” _ . i a 4 

Ține-te pânză să nu te rupi. 

AA galben ca, frica. 

„A-ȘI toci tălpile, 

A da cu mintea, 

A grăi verde. 
+. 

A grăi r&spicat. 

A avea mintea încovrigată, 

* ” . 

A ajunge.(pe cine-va) ca necazul. a. 
* 

A ajunge (pe cine-va) ca belele, - | 
x 

* 

„A fi rupt din sce. . - o 
* 

A fi rupt din poveste. 
x 

„T6tă diua | bună diua. 
* 

A nu fi în scirea lu Dumnezeii, 
. | . . + ” 

Nici dracul nu-l scie. 

N _ a | 

A face cărare bătută, 
E 

x. 

- Aaşteptasăvie câșturile de la moşie, 
* 

“A fi drag ca sarea ?n ochi. 
k 

* Iar “băga de păr în sîn, 
. a 

A căuta diua de eri, 
. ” . o 

'] mir6se, de aceea nu-i vine, 

% 

N % 

A da.:cu bobii, 

* 

A dadin coda e



A călca pe câdă.' | 
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/ . 

„A da cu mintea. : 

-A strâmba din nas. 
*» 

* . 

A mânca r&bdări prăjite. 

A prinde bine. 

” * 

A fi cam piperat, 

A nu-i fierbe 6la.. 
| x. 

Get beget coda vacei, 

A nu băga lingura unde nu fierbe 

ola. | e 
x “ 

A fi dimerlia unspredece la merţă. 
Ă LR 

A “fi la locul săă.- - 

. - | x 

A fi bătut măr. 
2 | o * Ă 

A nu r&bda inima. 
* 

A & un chip de Dâmne ajută. 
* 

A pune gard gurei., 

ă „ke. „7 . 

A-şi pune lacătă la gură. 
. | 7 | . Ş ” + - - 

A fi Nemţ. | 

* 

AG putred de bogat. 

E 

A nimeri Suceva orbil. - 

Tipenie de om. 

. , pa * , 

A umfla pe cine-va. - 

* 
“7 

di 

A intra n bănuială. 

A lipi o palmă. 

A rămânea cu coda'n mână, În: 

= 

A veni vorba. . . 

A se cădea. 

- * 

a * 

A lipi o fleşcă. 

x. 

* i 

A se lipi ca muşchiul de pom.. 

A duce grei. 
7 . ki 

A îi om. i. 

A mânca-la miere. 

LX 

A da pe gârlă. 

Nici Turc, nici turlec, ci ia un fl6c. . 

| | + a 

A da din mâni. , 

| , * , 

Aoscălda. ;. i. 
” = 

A da pe brânci. 
* 

"A coce la inimă. 
* E , 

Trenca. flenca tre lei perechea. 
». 

" Trenca flenca mere acre. 

* 

A mătura pe cine-va. 

. “ . ” 

A scâte pe cine-va din pepeni. 

A da pe cine-va prin tină, 

A fi rupt dintrun basm.- 
Ra
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A cădea 'n păcat. 
* 

A plesni prin minte. 

Pa X 

A-l erta Dumnezeii. . 
|. 

„A trage nădejde. 

IL ] 

A trage la măsea. 

„% 

A 11 sufla ?n borş. 
, 

A fi scârţaiii-scârţaiii. 
a | 

A fi un câte: g6le. 
. 

A ferbe fără apă. 
- i * i 

A nu avea para chi6ră.. 
: | SR Pai 

A se ţine gaie după cine-va. 
, . . Pi 

A dice pe şlei, 

A umbla a-gale. 

A fi ales pe sprinc&nă. 
* 

A da cu 'puşca n Dumnedeii. 

Ca funia ?'n sac. 
. | , RL 

A lua la refec. 

A lua piper în nas. 

A fi câdă de topor. 
| ” . , 

Dupe morte şi cal de ginere. 

Cum e turcul şi pistolul, 
+. 

„A fi născut cu: stea 'n frunte. | 

"A scrie pe lumînare; 
. m. 

A tăia 'n grindă. - 
* 

Par'că-t făcut. Marţea pe gratil, 
» 

“A fi făcut la lună. nouă. 

- * 

A făcut în di de post. -. 

î | - . | 

A avea minţile sărite. 
Sa | 

A 'şi aprinde pae *'n cap. 

- x Bă 

A sări cui-va ţandăra... - 

A nu fi făcut n6ptea. 
. SR 

"A veni pandaliile. | 
* . 

A veni cul-va berbecif. 

A veni dracii de la moşiile cul va. 

A trăsni cul-va ce-va prin -cap. - 

A îi armen. 

Jidan tot. Jidan. 

"A fi sfrijit ca un Nemţ. 
* 

A+ 

A fi mămăligar. 

* 

„A vorbi moşi pe'groşi. - 

A căptuşi pe cine-va bine. . . 

. | e 

A pune pingcua. 

+ 

 Spală ni Verdi, ni uscate,



  

m
 

a
 

  

A trăi ca cânele m puț. 

A lătra la lună. ” 

A umbla gura moiă, 

A umbla gura aupe vent. 
+ 

- A fi un ger de „crapă lemnele. 
x 

De departe calul "șI bate, de- „aprope 
ochii "u scote. 

* 

Sfintul “şi tămâia. 
-. 

Sacul şi peticul. 

Tronc Mariţo. i 

. .. . 

A cade cu hodoronc-tronc. 

Na-ţi-o frintă că fi-am dres-o, 
. . E d 

A nu fi a-bună. i | | 

Parcă mănâncă numai Vinerea şi 

Mercurea, 

” E d sa. 

Săracule şi aY be tutun. 
* o 

Mai sci! de unde sare, tepurile ! 

" Ă 7 Ă i 

Tot nea Radu. 
. , „he 

A: fi lemn de tufă. 

Nici pămintul nu. "1 primeşte. 

A muri fără pernă la câp.. 

A "ŞI plânge dilele. _ 

* / 

Traiă cu vătraii. 

e 

A fî gătit ca păunul. 

p
p
 

p
p
 

p
p
 

>» 
> 

> 
> 

“A "şi face vânt. 

A suna clopotul. 

A ficâne. ; 
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A fi scăldat în lapte dulce.. 
* 

* 

nu avea ţărînă pe mormint.. 
i + 

face orz din grâu. : 

. * 

nu fi cu fetele nici cu nevestele. 

. ÎN ă * Ii 

suci mintea: cui-va. 
, i * , , 

'Si face mortea cu mâna. 
„ | * ” 

veni apă 'n gură. 
* 

trage chiulu. 
* 

fi cu capul în nori. 
* 

umbla cu capul în vent. 
* 

fi un târie-briii. - - 

| * 

A fi de capul s&ii.. 
> 

A ” x 

A ajunge frânghia la par. 
* 

A fi cinstit în casă pustie, 
* 

"Ca peştele 'n mrejă. 
7 

x. 

A .bate toba la Craiova şa audi 
n Moldova. 

* 

Li . . * 

A fi copil de casă. 

* 

"
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A se da în foc. 

, >. 

A fi cal de poştă. 

, * 

A muia pe cine-va. 
. 

A strânge cu uşa. 

e 

A face fiartă, 

IS * 

Din Jo! în Paşti: | 7 Ă 

"A vorbi în zodii, 
, | 

A. vorbi cu gura altuia, : 

- Cât negru sub unghie. 

- , | " | * 

Țuşti în 6la cu chişleag. 

- . * 

A tăla merticul. 
„ Da *%* 

„A toca gura. : 

! x bă 

„_Câtă frundă şi iarbă, 
N 

* 

A munci 'n sec. 
. | „ 

"A nu avea parte. 
N 

| * 

Ca în satul lut Cremene. 

i * 

“Sat fără! câni.. 

- * 

Cu chii cu vai, '- | 

Acu e acul 

„ * 

A umbla ca titireul. 

, %* 

A fi ca tabacul Domnului; 

* 

N 

A fi spart la mână. A 

* 

A arunca banii pe ferestră. 

3... 

„A nu dice nici cârc. » 

| E 

A arunca banit ?n vânt, - 
o Se 

A se iuți. 

A fi în largul s&ă. 
” | . | . Ri 

A tuli. 
a. 

"A'f urechia târgului, 
1 gi 

A fi urechia lui Dumnezei. 

x 

“A fi urechia dracului. 

- 

A înşira verdi şi uscate. 

. A: 

"A aduce vorba. 

Ă , a 

“A aduce cu... 

Ă * 

A ”] erta Dumnedeii, 
. 

A da p'acasă. 
, | * | 

A se trece cu gluma. 

A- se aluneca cu firea. 
SR 

A se trece. 

XE 

„Nici câne, nici ogar. 

* 

Foc şi lumânare. 
N * 

! A -fi strins în chingi. 
2 

+



  

A-şi uita anii. 
x 

De pe vremea lut Han Tătar. 
* 

A se sfârşi cui-va aţa de pe ghem. 
* 

N 

"A fi fiert în 6lă. 

A avea carul dou& proţape. 

A lua urma cui-va. 

. - 

A fi tare în labă.. 

A pune degetul în gură. 
Rae „ 

A duce la feredeii. 
* 

A fi cufundat în apă fierbinte. 
x | 

„A fi de bodaproste.. . 

__A se "ntinde apa. | 

A-şi pune bine ce-va.' - 

E. 

-A fi cu 'preptul deschis. op 

. 

A scote din pepene.. 
Ă ) aaa 

"A jua la ochi. .  , 4 

. e E . | 

A lăsa cu mâna în gură... 

A avea noroc de ser6fă. 

A fi când făr. de lege. 

A.se codi. . 

A băga *n răcori. 

A fi la cuțite. . 

| A frige la inimă. . 
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A avea inimă de fiere. . 

A trece sudori de morte. 

A fi bâla dracului. 

A. fi ca un paiii. 

- ! " 

A trage ţolul. 

* 

"A fi cu lacrimele sub. barbă. 

i % 

A opări” pe cine-va. ... 
„o 

A fi vorbă lungă. 

R | „% 

A-i merge la inimă. 

A-şi face semă. 
a 

Li 

A fi o nevoe. 

A încurca iţele. 

A fi un încurcă lumea. | 

A fi cu ghiaţa în spinare. 

A fi cu frica 'n spate. - 

“ 

A se topi după cine-va. 

+ 

A se muia la inimă. 

: | m 

A face ochii: r6tă. 

* 

o. -A fi îndrăgostit cât opt, 
PA 

"A sări ca un impuns; 

m 

! ,
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A fi născut din flori. - De-a başca, 
a Sa * 

„A avea inima ruptă ?n şepte. A intra dilele n sac. 
. i Rr , 

* 

A-şI uita cărările. A fi prea de oae. . + ! | j E | 

A rupe pielea cui-va. „Ba că-t tunsă, ba că-I rasă, 
- . | * i o - - „3% 
A se rupe inima cul-va. O. „ Tura-vura. 

” : _ - - - | | x 
"A sufla ?n borşul cui-va, o A umbla cu politica. _ 

e: | i + | 
Dragostea l'a dat gata. - | A intra la idee. 

op 
x, 

A nu avea gură. i A-şi cun6sce naşul, 
x PR Ă „ : : * 

A pune capu ?n pămînt. . A se lega cut-va pici6rele, 

A avea faţa, scrisă în icone, A avea inimă de ghiaţă. di , o Se „o 
A fi frige linte, i “A da pămintul afară. 

* | o . x 
A bate capul. . a A cădea lat. 

A trage la casă. . a A fl: subţire la pungă. 
. . * E 

- _ * __A-şI face veltul. > “A fi uşor la buzunar, 

A face haz de năcaz . A uşura pe cine-va de cap. | * 
Sa % | A nu da hăţurile din mână, „A avea pe frunte ceţă, - 

. 3 | 
- , * 

A se da peste cap.. | Inc ruptul, capului, . Da - 
» A-şi face de cap. - OA bate târgul. 

A “pune picioru ?n prag... A rămâne de poveste. . - : * | | i 
"A lucra pe cine-va, | Peste nouă mări şi nouă ţări, 

” * 
3 ' A fi în per, 

A-şI perde capul. 
% * ” 

x



  

LOCUTIUNI ŞI IDIOTISME 

A lua peste picior. 

i - 

A fi un gură-cască. 

, _ * 

"A fi de gât cu cine-va, 

x 

-Nici una nici două. 

- 

A trece puşcă, 

» 

A-l mânca vermii de vită. 

x 

A muşca (pe cine-va) serpele de 
“inimă. : 

x 

A se ţine grâpă. 

A bate capul pe datorie. - 
| E Şi 

A fi slugă la dor. 

i a 

A fi desgheţat. 
“ N * 

A avea stegul închinat. 
a 

A lua ochii. 
Li Pi - 

A nu avea habar. 

, - * . 

A fi harnic dă mâncă pămîntul. . 

A-şi da pslele peste: cap: 
Si 

A avea maţe acre... 
i „- 

A da.iama prin... 

EI, aş? 

| pf E a 

A lua pânea de la gură. 
| a 

De inimă albastră. Sa 

E 

Cu verf şi îndesat. 

"A face ghem. 

De pe timpul Matracuchii. 

. * - i - i 

De pe vremea lui Papură-Vodă. 

* 

A 0 tunde.. 

* 

* 

A aduce pe cine-va cu ciobote ro- 

cz 
şie la domnie. 

* 

__A se feri de putină şi a da peste 
bradină, 

* 

Fort .de vânt a avea, 

. * 

Bunătate de. om a fi.. 

, i - ” 

A merge cui-va câ din apă, 
a „o 

A face cul-va. 

A se curma făcutăl., 

* 

De:a fir a părul, 
E 3 

"A se face una cu pămîntul. 

* 

* 

"“A-şI vîri minte ?n cap. 
: * 

A fi din opincă. 

. | - * 

De ochi lumei. 

* 

A se 'ndrăgi de ochii cui-va. 
* 

A fi scoborit cu hârzobu din cer. 

„ * 

Intr'un ceas r&i. 

a 

1184
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Intr'un, ceas bun. 

Graiii cu rost. 
| , 

A eşi tot în plin, 
“ * 

A-l merge ?'n plin. 
., 

A fi argint vii, 

. | * . | ” „A 

A eşi cu plinul. . | 
* 

A ploua cu doniţa. : 
- | - 

A turna cu găleata, 
a 

A fi om cu prinsâre. | 
. | „ * E 

A sta d'o parte ca o miresă. 
= | 

„A fi cuprins. | 
Ă » 

A fi clocoiii. gulerat. | 
* 

A pune piciorul în pragul sOrteY. 
A 

a 

"A fost ce a fost, 

| - * 

Cum e habarul, 
: n 

A ridica dilele. 
N ” = 

Cu limba de mârte, | 
_ o î- | 

A trece sudori reci. : 

Pân' la Hristos ese pielea lui Be- 
dros. 

j 

A fi tobă de carte. 

” * 

A fi burduf de carte, 

LOCUTIUNI ŞI iDIOTISME 

_ A tăfa cumpena. 

: 7 

 A'lăsa pe cine-va 'n banii lut, - 

ă a , 
„A se desface, de cel făcut, 

Ă * 

A tuna prin cap. | 

, * 

A trosni prin' cap. 

A fulgera prin cap. - A 

A trăsni prin cap. 
» 

. + 

A-i cânta cucuveua, 

Me SE 
Vodă vrea şi Hâncu ba. - 

E - ! i 

Ada limbă prin ţară. 
| Si 

“A eși din ţiţini, 

A-Şi eşi din fire. 
, . . 

"A fi numai o apă. 

C'o fi, c'o drege. 

„Ca fi, ca păţi. 

„A face lefter. - 

“Inimă rea a-şi face. > 

AX 

„A remâne pe cine-va (la. carte). 

„A da da berbeleacul. 

Ă . N * | E 

Afi bălţat, o cr 
. + 

Geaba funia e la car. 
m
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A da 'n sus şi m jos. .. “Ala bivolul din gardul răz6eă, 
. Mi „sk, Ă i _ RE Ă x, EN 

A "plăti ciubote roşii. - D „A bate ca pe toba. . 
| _ | ă . | , _ | _ Ă - 2 . 

Ucigă-l tâca. a -Dur-în colo dur în "c6ce; 
- _ „ , - 

A fi tâcă. a Aşa şi pe dincolo. 
. e . : E A = ! 

Lacrimi de foc. o AA vulpe. - 

i ... Ie - E - |. 

Găina cântă cucurigu.:. - . „Spor şi berechet. 
- +. A d , PR * - 

Aficăţea. A fi zmuncit din botez.” 
, _ * . - a N i | Ă - E - i 

Cei trebue chelului? „1 Berechet, 
* o „. .: 

Caliculut tichie de mărgăritar îi A bate toba. 
trebue. 1. | | Da 

: N De A face pasiramă. aa 
A lua în unghii. .. i Da Ph 

- a k A nu a cu lapte (eu: isbândă),/ 
Câte dile 'ntr'un an. - - | . 

po i Minte de muere, 

A” fura! somnul. Ta | : Da a 

SE Di Ş “A duce minte la ceva. 
Afioae.  , ÎI e aa 

Ia e Pe „A da cu crucea de cin6-va. 
A fi poveste. . . A e Na ÎN 

| SI e . "A vorbi cu mied; 
Af plouat. e De 

| i. . Carte subţire.» i ii pa 

A se pune lungiş-eruciş. . aa 
| A mânca. mat. de Sol. pe, 

Aveni de hac | Sie 

5 pn A fi trecut prin « ciur şi vescă. 

A tăcea chitic. ; A Da AN îi ir 

. | A se pune ?n pră cu Domniile. 

„A tăcea ca peştele. ” . e aa ea . 

e A nu avea preţ. 
A fi miel. | i Eu 

po ÎN A intra ?n grijă. 
la-l de unde nu e. .. . , | e 

. - i ae , . aa : :
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"Vorbă de clacă. 

1186. , 

Cu dâmne ajută. 
„a. 

A f aprope ca. Turcu de- impărtă 
şanie. 

„. a * 

A se culca p'o urechie. 

* . 

A merge. cu picidrele n sus. 

, . ” . 

A pune capul sănătos la Evanghelie. 

„A nu sci să 'ncurce două fire, -. 
x 

A fi făcut din topor. 
. a | 

A fi întors de la ţiţă. - - 
>. 

“Cat păcat la inima fecrorer. 
- „o. 

d 

Ducă-te pe pustie. 
Se 

„A o şterge, - 
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A nu sci de unde sare e epurele. 
x . 

Ea 

A nu sci din ce tufă țişneşte e- 
„purele. 

+ 

>. 

A fi păcat de' Dumnedeii. | 

„A se topi din picidre. 

A plânge cuviers, OO o 
* 

|. . 

„A ajunge ca resteul de alun. 
* 

Ce ma! la deal la vale. 

A umbla cu şolda. 

i a 

: Cât ar.bate din palme. 

-* 

* 

A şedea 'cu: dinţii la stele, . 

A fi nici aşa: şi nici aşa. - 
. | . 

Uite popa, nu epopa. 
+ aa DN 

! / 

„A lua boii de dinainte, 

| +... 

Vin botezat, _ 
. , A - 

Şi fântâna sâc'odată. 

os, ? 

A nu puţi, nicf a mirosi. 

* 

„"A se face mort în popuşoi. 
e 

+ 

| A nu-i fi boit acasă, 

- E E 

Par'că-t s'a înecat corăbiile. 

* 

Par'că "W-a plouat. 

* 

„Parcă %-a bătut piatra. - 

Par'că Y%-a sunat la ureche. 
a 

„A cu lipici. 

o e + 

A fi țepăn. 

A fi țepăn la cataramă. 
* 

A” strângeghetele. 
> 

4



  

Hep, hep.. 
: * 

A fi limpede la cap... - . 

A se limpezi valea. ae 
* 

A vinde cu ardeiu. 

+ 

A avea noroc de scrofă. 

A fi câne făr' de, lege. îi 

A fi supt lapte de capră. 

* " 

A băga "n butie. 

A fi mâna drepta cul-va.: 

- 

A fi locustă. | 

A bate bani la tălpă.. 
* -. 

A fura cloşca de pe out. „ 

A îngheţa cenuşa sub foc. 

= 

Tronc cu apa "n băț. N 

"A se apuca- d'un tăluş de sabie. . 

= , _ 

A găsi pe cine-va cu dimin€ţa!n sac. 

ăi | . Ă i . 

A face liturghie cu bragă. 

+ . 

A împuşca cu pat de puşcă gre 

„Cesc, . Ra 

e 

A da peste păcat. 3 | 
+ 
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“Turcul să plătescă.: 

IA e az 
A închina cui-va. 

„A mânca păpară, - 
=. 

Ne * 

A sta de cine-vâ:. 

A face clae peste grămadă. '* Au 
- a E . 

ÎI 

* : 
. e Dea e ti ii A, 

A se chircheli. , 

A lua bucăţica din gură. ” 

e a dă 
A umple criminalul. | . 

A fi ca-o frundă; pe apă. 

A-l vedea” sfîntul: 

| pi Sa 

A da în plata Dâmnuluț: , 
i - , - N 42 

_A umbla cu precaz. : | 

A fi bun de pus la rană. 

A sta d'ă juca cine-va. . - Pa 

= ? ” hi Fr... i 

- ! . . . . 

A se pune o piatră pe inimă. . . 

A nu duce la ureche.  .-». 

DE , *. 

A-l sufla vântul. _.- 

A vorbi ponciş. E 

A face sprafcă. Ă 

A bea sângele cul-va. a 

* X
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A intra-'n păcat. 
” »: . 

A fi cu pufuşor pe: botişor. .- | , ii | 

A.se umfla 'n pene. | | „i 

„A curge cul-va ochit. 
” - | 

„ A-şI lua traista şi ciubucul. 
Pe 

A lucra pe sub mânecă. . 

A lua cu o perdea mar sus. 

A fi, cu căctula 'n mână. . 
. . 

_A apuca pe cine=va hăchiţele. 
Di 

„ A-şi găsi Băcăul. 

A bate din buze.. 
i . - ă | 

A merge ?n "piatră secă pentru -. 

cineva, 
. , | 

A arde dracului tămâie. 
E o. 

A fi şurubar. 

ÎN “ “+. 

A:ŞI: vinde pielea de pe sine.. - 
n. . 

A fi născut în di, de lucru.. 
. ă Ă = 

A aduce călare pe prăjină de alun: 

- y . . - | 

A fi ca trecut prin apă. | 

A face pocinog bun. 

. - | 

A avea curagtii în călcâte. 
NE : 

- A plesni din bictă. . 

„A se eftini pânea. | 

"A fi: pore de câne. 

A.se svârcoli pe două căpătâte. 

= 

A-şi mânca mânele, 
A 

* 

A strica calimera, - 
| i = 

. 

A-și aprinde pale ?n cap. 

A descâse pe cine-va. | 

A-şi aprinde-un stog în cap... 
*» 

A avea grăunţe ?n cap. 
. + 

A face ce-va muşama. ' a , | 

+ 

. 

A nu sci ce e nâptea ce e diua. 
| - 

E A bate bătătura. 

ă . E 

A tăia la gogoşi. . 

A pune la mână. 
* N - 

A sorbi pe: cine-va 'ntrun pahar 

de apă. 

A fi craiii, 

Ă * 

A mânca cui-va din colivă, 
_ . Pi 4 

A, 'npunge pe cine-va la măduvă, . 
N Ă x | 2 - 

A nu se lăsa nici mort. 

*
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LOCUTIUNI ŞI IDIOTISME 1189 

Inghite nea Agake, | i A prinde pe cine.va (acasă), 

A avea vână. ” | | - A nu fi acasă, - 

A fi un om şi jumătate. i | “A vinde PR | ” 

A avea cap de dovleac, a Na A fi cu două ețe. | 

A avea: capul. plin de mărnăligă. A fi taler. 

A avea cpăţena plină de vată. . A fi pe buzele fe-căruia, 

A fi adânc. ” . | | A f cu inima la gură. 
| . i ea „e 

A spune verde 'n ochi. = | A fi sac fără fund. 

A fi un lasă icaba d'aqi pe matne. A nu sci că-l pasti ehiata. 

A-l chiori de la ochi, Sa A-l strânge Duranegeti _ 

Unde dracu-şI snţarăă copiii. - A turna iatrt peste smântână. 
. n 

A frige la Beah. o A da peste cap. 
. Di _ * 

A avea mâncărime de limbă.. Colac peste pupăză. 

A fi batut la cap. ă | i A scâte voiba din traistă. 
. - | i i 

A avea bumbac în urechi. _ „A mal veni d'acasă, 
Ă * - . 

A fi lipit părnintuar „A umbla ca şarpele după vitejie. 

A se ţine tot &a lut. - A face pontul. . 

e, 
A da mult de lucru. A nu glumi cu talpa Yadului.- 

„mul E > ” 

. 

d Nu m& nebuni c'ameţesc. ae ă u 
A nu avea ?ncotro. 

iad : | , 

” Ă A impinge păcatul pe cine-va, 
* ro 

A sta în gât. 

: A sări în ochi. 
A pune săii în carne grasă. . 

a



2 

II9O . 

A fi ascultat cu 0 ureche. 

A cerca vinu p'o ureche. 

i i . i 

A fi tras de cap; 
7 i , 

A fi o 'vacă de muls. 
. 

„A da de.ripă. 

A remâne paf. 

A lua pânza de pe obraz. 

A se lua după muscă. | 

A fi încântat, 

+ 

A linge cismele. ! : 

A dovedi (la mâncare), 
, e 

A remâne. pe jos. 
* 

A mânca la bank, 
> 

A vedea: câte păcate face cine-va. - 
a *. . 

A arde tămâie cuiva. : 
, * 

A -mânca trânteală. - 
, - 

A avea trecera. 

A ţine piept. > 
o | 

A umbla.cu capul sus.: .: 

Cât. bruma. 

. . 

A da păcatul peste cine-va. - 
. “e . i 

7 

__A băga pe mânecă. -» 

LOCGUTIUNI ŞI IDIOTISME 

A da n cumpănă. 
Da j 

A se cocli turtă. - E 

*.: , 

„Câte ?n lună şi n sâre, 

. -% . 

A avea noroc nebun. - 7 
> 

T.A trage (pe cine-va) aţa 'la morte. 
, : x f. 

A 'se lega cui-va limba. 

RE = Ă , 

A lega cobză pe cine-va. 
ae „ 

A bate pe:cine-ve măr. Sai aa 

A înghiţi “'găluşca. 
- * 

A nu avea de ce 'se prinde ochii 
. 

de cine-va.“ a 
. 

A trece un şarpe 'rece prin corp. 

A lua la ochiă.- 
. ._ + . 

A nu se alege praful de cine-va. . 
. . * RR Bi 

A rămâne cu buzele. umflate. 
XX 

A fi scris (in'cer). 
+ 

N 

A căpăta ce-vă la- moşi 'verdi. . 
. _ * | , 

A veni, la: parochimen.: 

* 

„A inhăţa ' cu dinţii. 

Pa * 

A lua cu pietre. 

s
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A umbla după icre verdi. - 

A spunea pe şart. 

A fi: sula şi căciula. 

A cam scrănti. 

A avea peri ră. 

A se lua pănza de pe ochi. 

A nu ma! dice pe nume cul.va. . 
. 

A spune la gogleze. 

A hu ma! 'ncape locul. . 

„A- nu dice nici bleii.. 

. * 

A rămâne pe jos.. 

_A se lua cu mânele de păr.- 
- + 

A mânca laur. | 

A avea inimă sărită. 

. 7 9 

Anu avea albă... 

A fi piază rea. - po 

A merge găitan. 

A veni alba 'n sat. 

- 

Cum vedi <a ohI ver. 

«+ 

A intra gărgăuni în cap. - 

„a 

A întra sub pielea cul-va. 

„e A 

A A un flueră vânt. 

- A fi Nemţ fără căţel. 

LOCUTIUNI ŞI 1DIOTISME E II9I 

A scăpăra ochi. 

A fi cât tâte dilele de. mare. a 

_A'fi oleoleo. .: . 

A trage la glamparale. 

A nu putea dice nici două bobe 

“legănate.. 

A fi frumăsă de pică. | 

+ 

| A sfărăi inima după cine-va. 

A face de petrecanie. d 
3 a. 

A apuca rasna pe câmp. 
7 Piu 

__ Parca intrat-spaima "n ol. 

A rămâne la inimă. 

. e 

- 

A snopi pe cine-va. 

"A eşi cu plocon.. 

A cheitui din bob numărat. 

+ . nd 

“A fi o găină plouată. ” 

ă A sări cămaşa de pe cine-va. 

* 

A durea 'n pungă. 

e



1192 ” LOCUTIUNI ŞI IDIOTISME .. , 

A: pune cul-va plumb în. cap şi A- fi bătută cu Ieauca ? n cap. 
nisip în ochi. Sa x, De 

N a "A se bucura ca 'd'o: cas'aprinsă, 
Parcă e tocmit. cu diua. . . i . 

pa aa - A intra frica 'n 6se,: 
A-3ă e o lega o: piatră de gat. . | 

Di . “A intra mortea ?n “pădure. 
As da sufletul po pâne. E E - | pi 

. | DE - "Un ciomag ajunge la un 'car cu 6le.. A fi cal de poştă.. | | i, o 
| - RR „i-a dat lelea peste bărbatul, A se înfrupta. e | 

E „* A tace pe f6e. A-şi pune gâtu "n zgardă; i | s. 
o E L'aşa cap aşa căciulă., A se ţine. cu 'cine-va. Mi E i. 
o - Din gâlăă, . - A face:cu No...5. : = Sa . 

aa Un calcă ?n străchint.: A face pe sub mână... | a N: ă 
a A. fi buhaiul satului.: .. „7 A fi din'satul Nemancaț Flămândă, Da Da 
Să A fi butoi fără fund, A sta cu dinţii la stele. - IE . 

- - A fi sac spart, A lua la, depănat. E a ae a 
a . "A căra apă la fântână plină, A făsăi cui-va nasul.: | os E 

. A fi un izvor nesecat. - AA tipărit şi în” “abecedar. _ e . 
N „. A-şi vedea visul cu ochit. A -ȘI spăla mânele. i aa i 

. „Cât e plaporua. | A lăsa cu mâna * n ură, Ma 
+. ... | A â dobă de > cane! -. A mie intinde ș mal. mult ca pla- 

ă ” ia -* . „ i = _ . . | „. . _ 
, * 

„A se sui părul în; vârful. capului. A toca pe.cine-vă. 
4 + - A Ă i 

_* 

| 

R — N , i - 

Din senin. E i A se uita la dracuj, - 
| . | , - i _ 7 

a
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E bună de pictor. 

E pe o ureche. 

- LOCUTIUNI ŞI IDIOTISME | EX 1193: 

A se duce la dracu "n praznic. | 

A umbla ca -lupii pe lângă-ol., - 

A umbla ca cu un oi. în. pâlă. 

A sta ca val de capul lor. . 

A fi nea'ntr'o parte. | Sa 
* 

- A-da cu crucea peste cel cu pieină. 
- 

Vânător de vrăbil să fi. e 

"A-l da pe pocal gros. 

“A scăpa norocul din.palmă, - -.. 

O gâscă friptă zboră. 
- _ | * , -. 

A-şi veni la matcă. 

A-şi veni "n simţuri. 
* 

Culese de-D. Gomoiu, student din Jud. Prahova | 

“Copilăreşte. 

A luat'o la sănătâsa. 

I s'a urcat în cap; 
, *» 

A luat lulcua Nemţului. 
SIA | 

Parcă 'şi dă din ochi. | 

* . 

Ii lipseşte o dâgă. ! 7 

IX lipseşte o sâmbătă. 
* 

E nea Stan. 

E un put de lene. o 

* “ 

Cu capul între urechi. - 

Ă LX 

la-ţ catrafusele. 
e 

„E bun de gură. 

E lung de ghiare. 

E lung. la_nas. 

+ 

* 

E gros la bot. 

. i . ” , 

Mănâncă ca lupul. 

- Merge pe nouă poteci. 

* 

E topor de 6se. 
* 

Lasă-l în boii lul. 

Nu, e în duşii lut. 
* 

- Işă dă arama pe faţă. 

+ 

_ E: mândru ca păunul. 

> 

“E gras ca lemnul. 

a. 

N'am mâncat laur. _ 

bă
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E cu musca pe căciulă. „la dat papuci. 

Are patru ochi. Ține câda ?n sus ca capra. 

E blând ea mielul, Are urechi de cârpă. 

Fuge:ca cerbul. . aa , | 
- “ , „E viclean ca vulpea. 
Umblă cu Gchii logodiţi. a a . | 

, | - N'am mâncat laur. 
Dârme epureşte. | i e 

| e a. „ Bate apa 'n piuă. 
Il 'mănâncă cefa. a ae e 

o * pn „Are urechi de cârpă. . 
Umblă după dracu, a Me pi 

Aaa E A băgato pe mânecă. Nu-ţi ferbe 6la.. . N 

E împodobit la cap. „Are creleri de câlți. 
*- 

- 

Culese de N. Corciovă, învăţător, din comuna Docani — Tutova. . 

A luato la snnătâsa,. E | „Ce ţi-a ma! tunat în cap. 

Eşti un om cn traista în băț. . Cetot hodorogeşti. 

Aşa-i de harnic; că mânâncă foc. .  Umbli ca fuioru popil. 
* IN - . . 

” - . A.





  

 GALBNDARUL POPULAR. 
-Gutes de Chr. N. Țapu de la Petre Protopopescu, din Barbătegti—Vâlcea.. 

"Ghenarie | Grijă de-acum inainte, * = 

Aa , Pa De Paşti pentru "'mbrăcăminte. 

Ghenarie vine 5 Vedi noi, ţăranul, lesne se 'm- 

Şi-aduce cu sine, Ne a 
: [pacă, 

Î)ile tot reci cu zăpadă, - Nu stă custumuri frumâse să 'şi 

. Şi. sărbători cu grămadă. ' [facă ; 

“5 Atunci în. dreptul căldurii, Ci % e destul să aibă cămaşă 

Şedem în casă la sobă. - : | + (nouă 

Şi dăm bucate gurii, „ Şi pe masă să mânce numai 

- Dacă avem din vară îngrijite, : | | ” [ouă 

Dacă nu, r&bdări prăjite. .. Şi se 'mpacă bine. Ia 

Făurar -: | " Maiit (Florar)” 

“ Făurarie cu frigu, __Maiii e lună de plimbare, 

-Scote din lădi câştigu. Si Pentru hăl de 'n pungă are. 

" Banii îl strângă câte-unul 0." "Dă banr la lucru - şi-l mână, 

Şi-i risipeşti cu pumnul. | “Fără să mal pue 'n mână. 

__5 Nu-i laşi să ruginescă, - _s Iar pentru copil din casă de-l 

Vrei ca. toţi să lucescă. - a N (strigă : 

- Te joci cu el şi-i mâni, Tată, mamă, pâ!ne, mămăligă 

“Să umble din mâni în mânk. . . La muncă s'alerge 'n fugă, 

Nu la cârciumă să sugă. 

Mărţisor | 
o | 

PRI + - Yunie (Cireşar) 

Mărţişor ne dă norâle 
. 

. Şi frigu începe să 'mâle.  . - Cireşar umple grădini! în lume, . 

Se 'ncepe -primă-vara, | Şi cu multe feluri de legume : 

“Dar tot.nu e încă vară. - . __Mere, cireşe gustose. 

--5 Musca dWabia sbârnâieşte, - - . “ Acum dar strânge, Române, 

la -ca vara- nu ciupeşte. Din câştigul ce-ţi rămâne | 

-Purecile stă, nu mişcă, 
| | 

“Lesne 7] prindi, dacăte muşcă. -. - Xulie (Cuptor) 

. | 1: o , | Cuptor, el cu zăduhul, 

Aprilie a Impulberă văzduhul. i 

va a = Acum petoţi umbra“ chemă 

Aprilie vine ch vântul, Dar pe leneşi mai cu s6mă. 

El usucă pămîntul. 
s
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5 Că lor le este ma! dragă, 
Sub dânsa-un somn să tragă. 
Apol resturnat pe-o muche | 
Să stea trenţa să-şi păduche. 

" August (Gustar) 

In August este treterişul . 
Şi la gratii aliş-verişul. 
Alergă pretutindeni glâte, 
Unii la vie, alții. la cârşmuri. 

5 De muncă obosiţi, ei biet n'ată 
[restimpuri ! 

Numa! leneşi! asigură, 
„Să le: pice mură în gură. 
Du-te, leneşule, şi strânge - 
Şi la farnă nu ma! plânge. 

10 Ajută pe alţii, împacă: a 
“Şi ţie parte să-ți facă ! 

Sectemvre (Răpciune) 
" (Cad: copiil pe taciune) : 

„ Sectemvre este răcore, : 
După brumă dă şi sâre.: 
Dar el nu prea încăldeşte, 

: Pielea o cam înurdică - 
5 Şi r&i o înfurnică; | 
Musca d'abia sbârnâteşte 

- Ea ca vara nu clupeşte.! 
„ Puricele stă. nu mişcă, - 

Lesne?i' prinqi, dacă te muşcă. 

- Octomvrie (Brumar).: 
(Cad și-cer mari) ” 

Octomvrie e necăjos şi suflă 
o , rece. - 

Pasul leneş. nu se trece. 
El pe. unde merge pârleşte 

POPULÂIL | i S 

Şi copaci verdi nu iubeşte. 
5 Golanii să-i vadă nu-i . place, 
“Cu leneşii el n'are pace. 
Face pe leneş să plângă, | 
Şi la pieptu-şi să sesstrângă, 
Tremură d'alu! frică 

10 Şi plelea "1-0 "'nfurnică. 

” Noemvre (Brumărel) . 
(Cad, ş: cei, mititei) 

:.. - Noemvre cu cojocu, 
-*- Numai ciucuri 

Şi cu biciuri, - 
Cu care bate şi certă, - 

5 Pe:hăl cu punga deşertă. 
y Apol var: de a lui mumă, 

Că el nu,ştie de glumă. 

Dechemvrie (Undrea) . . 

Dechemvrie cel cu barbă sbâr.- —. 
Se [lită, 

Du Lată şi albă, 
Co -fire cruntă, speri6să, 

„Co cătare nemilsă. .. 
5 El diua de sus cerne,...  - 
Ninge şi pămîntul. aşterne. 
Face pe leneş să plângă 
Şi la pieptu-i să se strângă. 
hiua ' mică şi rece, 

Io N'o simţi de curând ce trece. 
»* Dar în punga cui.n'ajungă, - 

I se pare forte lungă, : - - 
Umblă. cu inima secă, : 
Cântă de urit să. trecă. 

15 Că nu e mai grea bâlă, 
De cât când e punga. golă;



  

“Tătălângă, Ă 
Pilă lungă, 
Pilă ?n pi, - 
Pilă ?n pungă. 

Vâlcea. | 

Am o'purcea chilopană 
„Cu purceii chilopani; . 

Vin 'sug, fug în tufă: (bis). . 

Culâsă de Chr. N. Țâpu din Costeşti— 

" Vâlcea, | 

Veniră nişte Gmeni E 

D'ascră, d'alaltă-eri seră : . 

La popa descălecară. 
Da' caii de ce'Y'legară? 

5 De câme de.câde, . 

De cutele podului popi (bis). 

Culâsă de. Chr. N. Ţapu din Costeşti — 

Vâlcea. i 

— Cinte, cintenetezoi 
_ Cine'cin-te-a netezit? 

— Un cine cintenetezoi . 

Din ţara cintene-muntenescă. 

Culesă de Chr. N. Ţapu din Costeşti— 

“Vâlcea. _ . Lo 

Păsărică, sură, pură, 

Trecu vara ?n curătură . - 

Cun maldăr de pur în gură, 

Uru-ru cur, curvă pură (bis). 

Culsă de Chr. N. 'Ţapu din Costeşti— 

" Vâlcea. 
(va RIANTA) 

Păsărică sură pură 

„Trece valea în sburătură 

Cun maldăr de pură în gură. 

De la D. Nicolescu, Înv. com, Tes- 
| ; 

luiti. — Olt. 

Cul6să de Chr. N. 'Ţapu din Costeşti— . 

"lui. —0lt. 

FRANTURI DE LIMBA ŞI DICETORI 
Fluture pă punte; 
Fluture supt punte. - | 

Culesă de Chr. N; 'Ţapu din Costeşti— 
Vâlcea “ 

(VARIANTA) 
Fluture pe masă 
Fluture pe casă 
Fluture prin casă . 
Fluturi pe toţi p'af noştri. 

5 Pre &i din casă. 
De la D. Nicolescu, înv., com. Tes- 

Napi "ţi daii prin gard. 
Culâsă de Chr. N, Ţapu din Costeşti— 

Vâlcea. - 

“Ast mâţ, mâţ, mâţ mic, mâţ 

. [mic e. 

Culsă de Chr. N. "Ţapu din Costeşti — 

Vâlcea. ! a 

(VARIANTA) 

Ast mâţ mic 
Mic mâţ fuse; 
Mat rumegă'miţi . 
Rugruluţi ma! rumegă-miți. 

De lă D. Nicolescu, înv., com. Tes- 

„uiti. — Olt. « 

Boii brez bârlobrez 

Din boiy bârlobrezenilor . 

Nu e anevote de a dice: 

Boiă brez bârlobrez 

"5 Din boit bârlobrezenilor; 
Ci e anevote de a desbârlubrezi 

Bou brez bârlobrez - 

Din boii bârlobrezenilor. 

„Culâsă de Chr. N. 'Țapu din Costeşti — 

Vâlcea, “
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Ei umplu pâla popii | 
De trei ori cu prune roşii, . 
Popa umple pâla mea 
De trei ori cu prune roşii; 

Culsă de Chr. N, "Țapu din Costeşti— 
Vâlcea. 

(VARIANTA) SE 
Umplui, umplui pola popii - 
De tret ori cu prune roşii. 

De la D. Nicolescu, înv., com. Tes- 
lui. — Olt, - 

Dot:spre-dece pui. de 'cochir. . 
__ [cănel 

Toţi intrun cuiburel. - 

Vâlcea. 

Dol-spre-dece dovleci turceşti 
Inşiraţi toţi. p'un vrej. 

Cul6să de Chr. N. 'Țapu din Costeşti— 
Vâlcea, a | 

(VARIANTA) -... 
"Opti-spre-qece dovleci. turceşti” 
Inşiraţi toţi pun vrej. 

de-Vede. 

Trecu Pâciu. puntea. - 
Puntea-pute.a Pâci,:-. 
Pâciu pute a punte. . 

Cul6să de Chr, N. 'Țapu din Costeşti— 
Vâlcea. A 

O stea logostea, * 
Dou& stele logostele, 
Trei stele logostele, 
Patru stele logostele, 

5 Cinci stele logostele,. . 
Şese stele logostel,:. 
Şepte stele logostele; 
Nouă stele logostele,.- 
Dece stele logostele. - . 

Culesă de Chr, N. 'Tapu din Costosci— Se 
Vâlcea, | | a 

O sapă lată, - . - - i 
Dou& sape late, --:: 
Trei sape late, 
Patru sape late, . 

-5 Cinci-sape late, 
Şase sape late, tea, 

Culesă de Chr. N, 'Ţapu diri Costeşti— Vâlcea. aa 

“ FRANTURI DE LIMBA ŞI ZICATORI | 

Culsă de Chr. N. Ţapu dir Costeşti— 

Cul6să de Chr. N. 'TȚapu: din Roşiorii- 

Ei pup pâla popii, ” 
Popa. pupă pola mea... 

Cul6să de 1. Constantinescu, din Dioşti 
— Romanați, 

1 - 

pe 

Peri de pe blana carului, 
In pâla.ogaruluj... 

Cul6să de. Constantinescu, din Dioşti 
.. — Romanați. 

“ VEnturat. 
„. Vara mălai, Ma 

Pe câmpul lui pungă lungă, 
__ Lungă, 

5 Pungă lungă, 
-Populticu cu pilă n pungă. 

Culsă de 1. Constantinescu; din Dioşti. 
— Romanați. : Sa 

(VARIANTA) 
" Venturaiă valea mălai |. 
Ventu rungă pungă: lungă 
Tarapi cu pilă în pungă. o 

lui. — Olţ; 

"De la D. Nicoleseu, înv., : com. 'Tes- 

Pe- un codru de luncă | 
Sa găsit o pilă şi-o pungă. 

_ Când punga ?n pilă,. 
" Când. pila ?n pungă... 

* Gul6să de 1; Constantinescu, 'din Dioşti 
— Romanați. 

Capra. negră. calcă” pictră, 
Cum o calcă'n patru crapă ; 
Crepe capu capri”'n pâtru, 
Cum să crapă piâtra'n patru | 

De la Elena : Pretorian, - Costeşti — 
Vâlcea. : E . 

a (VARIANTA) 
“Capră negră -calcă “n pâtră ; 

„» Petra în trei, patru se crapă; 
Aşa să crape capul caprii, 
Cum a crăpat piatra ?n patru... 

„_- Cul6să de E. Gonstaniineseu,. din Dioşti „—Romanaţi. . .. Da 
| (VARIANTA) - 
Capra calcă în clinci, 

“Clincii crapă în. cinci, - 
Crăpaiar ochil caprii 
Cum -a crăpat elinctii în- cinct. 

De;la D, Nicolescu; înv.. com, „.Tes- lui. — Olt: i N



  

. 

. Valcea. 
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(VARIANTA) 

Capra uegră calcă ?'n clincii, 
Crepe capu caprii ?n cinci, 
Cum a călcat capra'n clinciiă, 

De la Elena Pretorian. 
Vâlcea. 

O sută - ÎN 
Lipită, : 
Dou& sute 
Lipite,. 
Trei sute 
Lipite. 

Culâsă de |. Constantinescu, din Dioşti 
— Romanați. 

Când sulă în pilă, 
Când pila ?n sulă. 

Culdsă de 1. Constantinescu; din Dioşti 

— Ro manaţi. 

De ce-ai dis tu, cam dis ei 
C'a dis ăla nu. ştii ce 2 
Nici n'am dis şi-a! dis cam dis; 
Când oiii dice, tot oii dice, 

- 5-Ca să dici, cam dis c'oiă dice | 

De la Flena Pretorian, 

Vâlcea. - 

Mai staţi, duce-v' aţi. 
_Că de mult aţi venit. 
„Plecare-aţi ! 

De la 1. Odor din Prahova. 

(VARIANTA) 

Mai stat, duce-te-at. 
Că n'at venit de mult. 
Şi nu star de puţin! 

De la |. Odor din Prahova. 

(VARIANTA). - 

Mai staţi, duce-vaţi, 
Că de mult ați venit; 

„Plecare aţi | 
De la Elena Pretorian, 

Vâlcea. - 

Căcălăă, | 
Bădălăă, 
A murit chir Năpârlăti 

De la Elena Pretorian, Costeşti — 

> 

Costeşti — 

Costeşti— 

Costeşti — : 
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Putină pritocităre, 
Cu dou&-spre-dece pritocitoră 
Tot într'o pritocitâre. 

De “la Elena . „Pretorian, Costeşti — | 

Vâlcea. 

Cărămidaru' cărămidăreşte 
Pe cărămidăresă ; 
Da cărămidăresa nu pâte să 

„ cărămidărescă 
Pe cărămidar. DD : 

Culâsă de Chr. N. Tapu de la lăutarul 
Ghiţă Schiopu — R.-Vâlcea. Ă 

Colea pă moşuroiii 
„ Este-o codobatură 
_Cun codăbăturoiii; 
Când codăbăturoiii sare pes- 

te codobatură, 
5 Când codobatura sare peste 

codăbăturoiu, 
Şi. se codobăturia amândol. 

Culesă de Chr. N. "Țapu, de la lăutarul 
Ghiţă Schiopu — R.Vâlcea,. 

„Nică mam ris, când aY venit; 
_Nici nu plâng, când oi pleca, 

De la Elena ' Pretorian, Costeşti — 

Vâlcea. 

Bute pritocitore, 
Cot 'croitoresc, | 

_Uichiă bucureştenesc. 

De la Elena Pretorian, Costeşti — 

- Valcea. ă - 

Dacă-i chel 
Ce-a! cu el? Dă 
Dă-i un măr 
Sa-i crescă păr! 

De la Elena Pretoriazi, “Costeşti — 

„ Vâlcea. - 

* Două piclâre.  : 
„Şedei pe trei pickore 

Şi ţinea.un picior; 
Vine patru picăidre 

5 Şi Ya picioru; 
Atunci două pici6re se necăjesc 

Şi ia trei piciore . a 

"Şi dă ?n patru piciore. | 

“ Culâsă de Chr. N. Ţapu, dela lăutarul 

Anghel Cambrea, Săcelu — Gorj.
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Mălai prâspăt, prospăţel 
Tăiat pe taterel o 
Mărunt mărunţel, | 

"De la Elena Pretorian, Costeşti 
Vâlcea. Di 

Păsărică sură 'n gură, 
- Pică pilă m pungă, 

Pungă n. pilă, 5 
Pilă 'n pungă.. - 

De la Elena Pretorian, Costeşti 
Vâlcea, 

Ce vas bun 
Ce vardă bună, . 
Ce pritocitâre bună |! 

+ Opt-spre-dece -pritocitori 
5 Tot într'o pritocitâre. - | 
De la Elena Pretorian, Costeşti — - 

Vâlcea. - Ia o 

Nătăliă fierbe pere,” .- 
Nătăloiii vine şi cere; . 
Nătălia nu se'ndură, 
Nătăloiu. vine şi fură. 

De la Elena Pretoria, Costeşti — 
Vâlcea. - - 

Plecaiii p'o ulicidră, - . 
ME 'ntâlnli c'o lelidră, 
O'ntâlni, o0“ntâmpinay, | 
Drept în chizmă-o Sărutai. . 

5 În chizmă şin chizmişeră 
In izmă şi'n izmişâră, 

Cul6să de Chr. N. 'Țapu de la lăutarul 
Anghel Cambrea, Săcelu — Gorj, 

"Aseră, alaltă-scră, | 
Mari boieri veniră la riof. 

Da” caii de ce-t legară ? 
De câme,. | 

5 De câde, 
„De cuiele podului 
Protopopului. 

Cul6să de Chr. N. Ţapu ce la lăutarul 
Anghel Cambrea Săcelu — Gorj. i. 

"- Boda-prostea a d'aseară, 
Daţi să ve bodaprostim, 
Hai să vE bodaprostim. 

„ Culesă de Chr. N. Țapu de la lăutarul 
Anghel Cambrea, Săcelu— Gorj. 

— 

“Vâlcea. - 

“Teleorman. 
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„Tatăl mei 
Și tatăl tei: | 
Cel ce te-a făcut pe tine 
Tot acela şi.pe mine. 

5 El mtl-e mie. tată 
Şi tu mie sor. | . 

De la Elena Pretorian, Costeşti — 

--  'Ţaţa maţă | a 
Şade pă ţăţoiii măţoii ; 
Da ţăţoiii măţoiii - 
Nu pâte să şedă 

5 Pe ţaţa 
Maţa. a 

De la Elena. Pretorian, Costeşti — 
Velcea. 

Ştie -mocanu 
Ce e şofranu ? 
Mocanu ca! mocanu 

„Nu şie ce e şofranu, 
„Ca ţiganu divanu. - 

Cul6să- de Chr.:N. Ţapu de la lăutarul 
"Dumitru Vălânu, din Roşiorii-de-Vede— 
Teleorman. . 

"Nici. salcia pom, 
„Nici mojicu -om. 
Cul6să de Chr. N. Ţapu de la Lăutarul 

Dumitru Văl6nu, din Roşiorii-de-Vede— 
Teleorman. ... - 

" Nică talpa cerc de bute, - 
Nici mojicu om de frunte. - 

Cul6să de Chr. N. Ţapu de la lăutarul 
Dumitru Văl6nu, din Roşiorii-de-Vede— 

Nici din. câine slănină, ăi 
Nici din tine p6mă bnnă ! 

De la 1. Odor din Prahova, - 

“Din c6dă de câne numa sită 
_ [de mătase nu poţi face. 

„Din câne nici odată nu faci 
. IN 0 [slănină, 

„De la-I. Odor din Prahova. 

" Basamace, 
Nu te face; o. 
Adu testimelu 'ncâce.. 

__Cul6să de Chr.-N. Ţapu de la lăutarul 
Dumitru Vălânu, din Roşiorii-de-Vede— : 
Teleorman.



  

Să trăteşti 
Să văculeşti : 
Cât clora ?n par 
Şi vinu'n pahar. 

Culsă de Chr. N. Ţapu de ia bătrânul 
Marin Chelu, în etate de 96 ani, Roşiorii- 
de-Vede— Teleorman: , 

Vin de la Bughea-veche 
„Unde dă pisica streche, 
Cu gura căscată . 
Şi cu câda ridicată ; 

5 Cu dinţi! rânjiţi 
Şi cu ochi! beliţi. 

Culesă de Chr. N. Ţapu de la bătrânul 
Marin Chelu, Roşiorit-de-vede. —: Tele- 

orman. - . i - 

N'am avut şi ţi-am dat. .- 
“Acuma am şi nu'ţi dat. 
Râgă-te la Dumnedeii să n 'am, 
Ca 'să- -i dai, 

Culesă de Chr. N. Ţapu de la bătrânul 
Marin Chelu, Roşiorii- -de-Vede. — Tele- 

„0rman, | 

Sărăcie, ce-al cu mine ? 
— Şi cu tat-tăă trălam bine 

- Şi nu -m&ndur nici dă tine. 

Vâlcea. 

Când a tunat - 
V'a adunat ? 
Credem c'atuncea, Sa 

“ Capol dacă trăsnia - : -- 

Vă& prăpădia. 

De la Elena Pretorian, Costeşti — 
Vâlcea, a 

AVYubi . 
Şi-a nu slăbi, 
Nu să pote. 
D'ata am slăbit ei, frate! 

De la Elena Pretorian, Costeşti. — 
Valcea, 

De la Elena Pretorian, Costeşti — 

luiă. —0Olt. 
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- Cel ce tace . 
Merge'n pace; 
Cel ce vorbeşte 
Mai mult zăboveşte. 

De la  Flena Pretorian, - Costeşti — 
Vâlcea. 

De când s'a lărgit uliţili, 
A plerit credinţili. 

De.la Elena Pretorian, | Costeşti — 
Vâlcea." 

_“ Tingă teterevugă . 
- La gură făcută pungă 
Şi la c.... poropoţoghişte 

De la D. Nicolescu, înv com. Tes- 

luiă. —9lt. 

Păsărică lămnicică, 
Plămnicică, 

- Pis copălnicică, 
Ca şi 'tasău lamnicu,. 

5 Plamnicu, 
Pis coplamnicu, . 
Ca şi măsa lămnicica, 
Plămnicica, 
Pis coplămnicica, 

- o Ca şi puiă lămniceii 
-- Plămnicei . 

Pis coplămniceiă. 

De la D.. Nicolescu, înv., com. Tes- 

luă. —o0lt, 

Cepă albă incepătăre, 
Putină pritocitâre. 

De la D. „Nicolescu, înv, com. “Tes- 

(VARIANTA) 

__Cepă: albă tocătâră . 

- Putină pritOcitore. 

| De la V. Gh. „Lepăduş, înv , com. Va- 

„lea lui Câne—Gorj. 

ME dusel la musca mare ; 

Musca mare treera, 

A ma! mică vântura, 

Şorecele cu lingura 

5 La gură căra. 

De la D. Nicolescu, înv. com. Tes 

“vaii, — Olt.
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"Ole, 6te rapănă . . 
Şade în c... şi dapană. 

Şi se r6gă.rugului 
Şi se închină cucului: 

5 Cucule, Măria Ta. 
Am! trimes la dumneata. 
Am aflat trei logofeţi 

. Unu a murit, unu a perit 
Altu'n munte s'a suit 

10 Muntele -s'a povârnit - 
" Peste un fost frânicos, 
Țâşti epurele fiocos. . 

De la D. Nicolescu, înv., com. -Tes- 
lui — Olt. o | . 

"Două mere, . 
Două pere, E 

- Două fuse d'aurel 
Şi trei pul de grăngurel. 

-5 Alba fuge, mândru_suge 
Dă-te dosu, frânse osu, 
Piţigoiu stâlnicu 
Talpa de nevolnicul.. - 

De la D. Nicolescu, înv., com. 'Tes- 
uit, —0Olt, i . - - 

Un ş5rece murguleţ, 
Intr'un. vîrf de ruguleţ 
Rug rupe,'rug mănâncă. . 
Rug covrigănesce. 

De la D. Nicolescu, jnv., com. Tes- 
Tuiăi— Olt. ae 

"Un epure şchip : 
Intrun” virf de plop, 

: Treeră labob, _: 
Patele cură : 

5. B6bele s'alină. 
De la D. Nicolescu, înv., com. 'Tes- 
ui. — Olt. 

„Două 'n lume nu se pete: 
„ Omul-să'l scapi de morte 

- Şi a'l întineri nu se. pâte, 
De ln V. Gh. Lepăduş, înv., comuna 

Valea lui Câne—Gorj. i 

Trei în lume nu se pote: 
Punte peste munte, 

_"Scară în cer. . i 
Şi măduvă în fier. „- 

De la V. Gh. Lepăduş, înv. comuna 
Valea Ini Câne—Gorj, 

De la 1. Odor din Prahova, 
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N'ari avut şi ţi-am dat, 
Acum am şi nu “ţi dai. 
Rogă-te la Dnmnedei să n'am, 

- Ca să "ţi dai. 
De la 1. Odor din Prahova. : 

„Nici carnea, 
Nici frigarea ;. - .: 
Nici lupu fămând,. 
Nici-Gia: cu' doi mei! 

De la [. Odor din Prahova. 

Cutare ţine nasw'n' sus; 
_ Tocmai ca capra câda, 
„Până o ajunge râia. . . 

„De la [.. Odor -din Prahova. 

"Acu să'l ei la spinare, 
F...te în legănare ! 

“De la 1.: Odor. din "Prahova. 

-- Unu-o face de s&răcie,. 
_” Altu de şarlătănie | 

: De la 1. Odor din - Prahova. 
j 

- lesuş Maria, 
Cum se dă cu sania! 

De: la „1. Odor din Prahova. 

Ce 'mi-e 'n guşe 
Şin căpuşe! 

1 

JI fac. semn, 
„Şi ea stă lemn! -. . . 
De la 1. Odor din Prahova: .- 

Muşca-ţi-aşiă limba din -gură, 
Ca mult e dulce şi bună! 

De la 1. Odor din-Prahova. - 

"Dacă. copilul. e cântărit de tre! 
, [ori 
“Când-se 'ncușcă iţele, 
Atunci se ..perd şi minţele ! ' 

"De la'1. Odor din Prahova.
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De câte mai mi-a dat capu, 
Şi n'am să mă las ca dracul! 

De la I[. Odor din Prahova. * -- 

Te duci după laudă cu sacu 
(Xl mare la pere; 

Şi pe urmă nu te întorci nici 
[pe fundu trăistii | 

De la I. Odor din Prahova.. : 

Omul :cu vedere. 
'Să nu pue ochelarii altuia. 
Că-i per vederile. 

De la'1. Odor din Prahovu:: 

Cutare-i intocmai ca olarul. 

Care” şi-a r&ăsbunat pe Caru cu 
| [6lele. 

De la ]. Odor din Prahova o 

Marea cu sarea nu este. 

Da Oltu cu totutoţ este. : 

Sai : . 

Nu'ţi cerem marea cu sarea, 

Nici Oltu cu totu. 

De le |. Odor din Prahova. . 

A luat inima târgului. 
- ? * , 

Sa dus: dracului | 

De la IL. Odor din Prahova. 

Când curge butea, - 

Hierbe ţuica |. a. 

De la [. Odor din Prahova. 

Mă, păduche 'n pungă! 

De la 1. Odor din Prahova;. .-.. - 

In lumea asta tote” lucrurile - 

[sînt cu folos, cu profit; 

Numai un-lucru e făr” de folos: 

IE [lăutarii 

Şi plăteşti, şi joci. de'ți rupi 

| „= [încălţămintea 

Şi te osteneşti de numa apă 

A [te. faci. 

„Şi tot nici un folos n'at. 

De la 1.. Oâor din Prahova. 

Din epă țigănescă, cal boeresc! 

De la 1. Odor-din Prahova: 
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Aştia sunt dăl dai lu Tecă, 
Şapte po cpă! : 

De la |, Odor aia Prahova. * 

Câte bordee. 
„Atâtea obicee. 

De la 1. dor din Prahova, 

* De tine mi-e milă, 
Ca Ţiganului de pilă ! 

„De la LI. Odor din Prahova. 

Cine plânge pentru âltu, P-se 
„7 „tseurge ochil 

De la 1. 'Odor din Prahova. 

Orbă am găsito. :.. .- 

Şchi6pă :(chi6ră) o las | : 

"De la L. Odor din -Prahova: 

Când 0 fată rămâne bătrână, - 
[i se dice: 

— Tinără-l fata cutare? 

— Puțin nu-i: de când cu Ar- 

a (vaţii ! 

De la [. Odor din Prahova. 

Găina:vecinului 'pare curcă | 

De la 1. Odor din' Prahova. A 

Alege-sar prafu de tine! 
Alege-sar de' tine, ca-de mo- 

| __(şiile lu Țirchiliciă | 

De la Î. Odor din Prahova.. : 

—' Bună, diua, lele Flore!. 

— Ia bărbatu: dumitale ! 

- De ll. Odor din Prahova. 

Dacă al un guturat,. _ 

Să'l porţi, neică, pân” la Maiă. 

De la Î. Odor din Prahova. 

“Hire-ar a boli! să hie | 

De la L.. Odor din Prahova.. “ 

OQile ţin capu ?n jos de frică 

(să nu le vadă lupu. 

“De la 1. Odoi din Prahova,



1206 

Ce naşte din pisică, Ia 
ȘOreci mănâncă. i - 

De la 1. Odor din Prakova. 

Nici a vardă nu sînt; 
„Da nici în fieşte-ce. 6lă nu... 

(rea să fierb! 
_De la 1. Odor din Prahova: 

Dumnedeii nu dice cu bău. - 
Dacă vrea ei îl respectă. 
De nu se 'nchid în casă şi mă- 
a (nâncă. 

De la 1. Odor din Prahova. 

Sângele omului e ca sirma te- “ 
- (legrafulut ; 

Care e bun, bun PI 
Care e răii, r&ă, 

De la 1, Odor din Prahova.“ 

Unu dă altu ridem, a 
Şi dracu de toţi! . 

De 1. Odor cin Prahova, - 

De dorința doruluY 
| Nu mă pot da somnului, O 1. 

De la 1. Odor din Prahova. i 

Asta: asta: . . E 
„Mi-a mâncat lupii nevasta] 

De la 1. Odor din Prahova... 

"Mulţi chemaţi, puţini aleşi. 
% 

Unii judecă, unii nu. 
Ce la 1. Odor din Prahova. 
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Mama aduce la copil şi copiir 
- Cati 
De la 1. Odor din Prahova. Ă 

Trece vara ca o pâine, 
Vine iârna -ca un câine!. 

De la 1. Odor din Prahova. 

- Am mâncat nouă feluri de'bu- 
a | - (cate, 

> -- Tâtela un loe pătlăgele tocate! 
De la 1. Odor din Prahova. .: 

Mai mare daraua ca ocaua. 
De la 1. Odor din Prahova. 

Nu băga apă ?n puț! .- 

Rana dogarului, 
“În capu ciocanului. | 

. De la.]. Odor din Prahova. - 

Rana cositorului, 
E în fundu tocului. 

„De la 1. Odor din Prahova. 

A venit luna Răpciuni,. 
__ S'aşăză țiganii pe tăciuni, 
De la:1. Odor din Prahova, 

“Să nu.te sperii de noroc, 
Că norocu-t pus pe. foc. 

“De la-1 Odor din PrahoVa. - 

Omul în casa lui e slugă. 
De la Toma N..Preotesa, Runen — „Dâmbovița, . . - 

” Fudulia e: prostie. 
De la Toma N. Prectâsa. „Runcu — Dâmboviţa. . | NE
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INTREBARI ŞI RESPUNSURI 

Cules de Chr. N, Țapu,. din Roşiori „de-Vede. "Teleorman. 

A 'se confrunta variantele de pc paginele 225—226 din Colecţia D-lui G. D, Teo- 

dorescu. o i ; , 
= - — 

7 - 

— Ce e una? a E — Ce e şase? i 

—'La fântână lină, o. o. — Plugul cu. şase- bol bine merge. 

Mulţi voinici s'adună. Ă 
| - _— Cee şâpte ?.. 

— Ce e două? . „= — Unde sunt şepte fete în casă . 

— Omul cu doi ochi: bine vede. - Nici câlţi în casă, _ 

Nici mămăligă pe masă. 
— Ce e tret? Si 
— Furca cu trei crace ! | — Ce e opt?. 

Bine te desface. a „.» — Plugul cu opt vite bine umblă. 

— Ce e patru 2. — Ce-e nouă? , 

— Carul cu patru rote bine merge. — AY nouă mascuri al tăi. 

— Ce e cint? « — Tu eşti lenate? 

-— Palma cu cinci deşte Aa — Crăpl drace! 

Bine te isbeşte.



CUVINTE PARTICULARE. 
- CULESE DE M. CANIANU, DIN JUDEȚUL NEMȚ ȘI PUTNA - 

Alastâncă= materie prâstă de bum- . 
bac. 

AvrămYască = = burufană pe care E | 
ranii o.mâle 'n rachiiă.. 

Bănat = părere de r&ii,: mâhnire.. -. 
Boltă = magadie, dughenă,. pră- 

vălie. - 
Brudiii—neastâmpărat, 

- Bulbenă=loc:-adinc în apă. 
Buiac=desmăţat, “sElbatec, natee. 
Bulhac=—băltogă. 
Bumbarale==ghiulele, bombe, 
Casâncă=băsma de lână. 
Catarigă = poreclă ce se: dă unui 
“om CI pickOrele lungi. 
Căsită =. cutie. : 
Cătinel = încetişor.  _î .: ..- 
Ceucă:= stancă;: i 
Chicuş ==:mită, chilipir, ce pică din 

drepta şi din stinga.. 
Chilată==ferul puştei de la strat. 
Chiomb = un om ce nu vede toc- 

mai bine, miop. 
Chiti(a) = a-ţinti, a fixa, a crede. 
Chiţa = Dochiţa, Dochia. 
Ciorfârtan=o bucată. de carne ne- 

cântărită (hurtă). 
Ciorofleţ=lepădătura draşului, se- 

cătură, om. fără căpătâi.  -- > 

Ciuhă=—un semnal pus pe un vârf 
de deal, făcut dintr'un lemn. 

Ciurcă==a'nimal slab, mat ales vacă. 

Citane = stambă cu dungi. 
Clăbănos = mucos, copil. murdar. 
Clemp = vreasc, cep lunguieţ.. 
Cotorânţă =— Femee bătrână. 
Cultuc = perinuţă mică. 
Clean=un șojii de peşte. " 

> 
RER 

Dărdală =-un om care vorbeşte. E 
verdi şi uscate. 

- Dălcăuş = la plută, cel. care: e di „ 
: napol. 

--Dereş = = colâre de cal.. 
Dubină = femee. A RI . 
Dărac = cel cu care se peptănă . 
„câlţir. 

- Fâgliş — frumos, bine făcut. 
Felegos:=ferfeniţos, rupt. . 
Flintic = == bălat sau fată obraznică Pi 

prea îndrăzneţă, 
Frenţă==capră riiosă.. | 
Gardină = crestătură la. butoe; unde. 

intră fundul. 
Ghilitere=— locul: unde: se înălbește 

pânza. : 
Ghiol=apă” stătătore ŞI: adâncă. 
_Giandrăz=un fel de mâncare, mă- 

măligă amestecată cu apă rece. 
Giugan=cal scopit. . 
Granate= cartuşe. 
Gurlui=—gâtul sticlei, a ulciorului, 
Haimân==petrecere, chef. 

. Halcă==bucată, o parte dintr'un în- 
treg. 

Hibă = grijă, păsare, scrupul, 
Hotci(a) = a face sgomot, gălăgie. 

Hondrobos = aspru, a nu fi neted. 

Hot == bucată. . | 

Hudiţă = stradă, uliţă. - 

Hurmuz==mărgele de sticlă. 

Ingurdătură = încreţitură „(la că- 

maşă). 

Jarcă = femeie "bătrână, rgură: rea. 

Jaşeăii==pungă de băşică, pentru 

tutun. 

Jufă=un fel de mâncare din cânepă.
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„ Jigât==slab, prăpăâit, 
- Lăduncă=cartuşieră. 

Liţă==prescurtat din leliţă. 
Mahmur = zăpăcit, cu capu grei, 

ca după o beţie. o 
Mânjală==murdărie. 

Obăre (a)=—a culca jos, a trinti la 
pămînt. „o 

Oftu==oftare, dor. 
Otăvi (a):=a 'cosi iarbă pentru. a * 

face să crească din noi. 

Paligorie == parigorie, mângâere, 
măgulire. . | 

Pârleag=—scânes la gânduri.pentru 
a trece. . i 

Prion. (a)==a începe, a face. 
„0 Răsleț=singuratic. 

Mărtăcei=ţăruşi de brad. _ [| Şămure==un fel de blană. 
Tamazlic==cireadă de bot. 

„ Zgorîta=uscat, vechii. 
Zatoeni=a se deranja. 

Culese de 1. Ionrscu, din judeţul Prahova. 

Antilerie==în loc de artilerie. 
A sta de tain==a sta la vorbă. 
Crot=tăetură, Da 
Chisalom=(Chiseleft) era tot un pu- 

ternic de guverna ţara. | 
Gărniţă=se dice pe Teleajen la un 

arbore nu inalt, dar cu: crăci 
multe, 

Hăran=hrană, om lud la cap, om 
Ibatic=—plata ce o dă cine-va pentru. 

„un loc cât timp trăeşte. 
Jica=o haină, vestă. - 
-Laz==care să ţine pentru a cosi fenul 

după el. - 
Lişmiriţile=(roşmiriţe) era bătăliile 
ăle mari. - 

Lişmiriţile=—muscalu făcea lişmiriţe. 
-* Manemvrăz=iîn loc de -mmanevră. 
Nisfea==monedă de 50 de bani (cea 

de astă-di.) . . 

Obrate.==locul îngrădit şi neplanta 
din prejurul unei vii. a 

Rogotele==se dice la pome. de mai 
„multe fclnri adunate la un loc. _ 
Rapotine = sînt nişte sărbători, ce ”. 
Rogodele ==tot felul de p6me mă-.. 
-runte' şi necâpte. 
prost. Sa A 
le ţin€i femeile mai 'nainte, fără 

“să fie puse în carte. e 
“Scai = îndărătnic. 
Salahor=il dice poporul ork-cărui 

lucrător, ori lucrătore la şosele. 
Tufă==se dice pe Teleajen la steja- 

rul, care nu e nici prea gros, nici 
prea mare ; se mal dice şi atufan». .: 

Testimel==ştergat mic, năframă, cu 
care se legă femeile la cap. . 

Ţihlă=pădurice tînără: şi mică,. 
Țelină=—se numeşte locul care n'a 

fost săpat (cultivat).



„Am o păsărică bie, bie 
Din c6dă adie. 

Cântaru. 

„Culâsă de 'Toma N. Preetesa, Runcu —: 

Dâmboviţa. 

Intrun vîrf de anin 
Puţintel senin. | 

-. „ “pina. 

Culâsă de Toma N. Preotesa, Runcu— 
Dâmboviţa. 

Am o butie 
Şi am în ea vin şi rachiti 
Şi nu se amestecă. 

Cul6să de Toma: N. “Pregtesa, Runcu | 

Dâmboviţa. , 

Am două bețe 
Pe două. bețe un butoi _ 

Pe butoi un dovle, . 

D'asupra dovl&cului o pădure. 

"Cultsă de. Toma N, Preotesa, Runcu 

— Dâmboviţa. 

“Când am apă, bsi vin, 

“Cand n'am apă, bâii apă! 

De la l. Odor din Prahova. 

Aorani 

GHICITORI . 

0ă. | 

Onu. _ 

Două merg, 
Dou€ stau, - 
Şi două juducată. n'aii. 

Sorele şi Jawa, Cer ul şi pământul, 
“ focu şi apa. 

 Gul6să de "Toma N. Pveotesa, Runcu-— 

Dâmboviţa. 

Două late alăturate, 
- Două strîmte încârligate. 

Fofecele. 

- Culâsă de Toma N Y Preotesa, Runcu— 

Dâmboviţa 

_ Ce s se naşte în luna Marte. 

La faţă e purpuriii 
“Săritură are ca un epure, 

_ Cinci frați îl alergă 
Şi dou îl prinde . 

Şi după ce îl prinde 

LI duc la cetatea de Fildeş. 
Puricele. 

“Culâsă de Toma N. Preotesa, Runcu — 

Dâmboviţa. ” 

Bună 'diua omu cu omâta: 

- Mulţumim “D-tale, 

Dar nu sînt omul cu omâia 

„Muma luf.e sâcră mumei mele 

Ghici ce rudă sint? - 
Tatăl cu fica. 

“- Gulesă de Toina N. Preotesa, Runcu— 

: Dâmboviţa. 

_
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Cine e in casă ă Huha huhurează, E şi afară. A o Departe nechiază, 
Nime nu cuteză. ” Ferdstra, - | Tunetul, 

Da cuesă de Toma N. Preotesa, Runcu— Culese de învățătorul G, Popescu, din âmboviţa. | Perieni, judeţul 'Tutova. 
Fâş, mâş prin păiuş, “ Mă duseiă în bădi . | re- tuli . | useiti în pădure şi tăe! un lemn . Mare tulihor am. Scos. + Şcil de-o palmă, .nici de-o şchi6pă,. Păpuşoiul când se curăță de pene. N-am făcut două mese şi două du- 
Doi SS de anvățătorul St. Ionescu, din Și-un pahar de băut apă, „vesa, | 

Dia | | “ Ghinda. 
Ce e în grindă 'şi colindă | PE , | 

Şi muşcă de prăpădeşte. 5 “ Datteaua, 

| . Capoiul şi Purgca. _ Ce-" tufă şi nu suflă, | - _ “ i nu sufă. . Rața pe baltă | Ș - Oul. * Şi penele în pădure. MR î 
aa ! „o Zuntrea, Pe .cel drum, pe cea cărare, _ a Intâlnii .o mătăhală mare Pana Cocostârculuy - N Cu patru-deci de unghişore. o Bate faţa târgului. | | i Femeia însărcinată, 

, . Varul? SE - Sa 
e Pană mpănată, i Ce mâţă sgâită - _ Pe apă: lăsată, Pe câmp să cântă? - , De vânturi mânată.. .. o : Si - Ciinpoiu, . Suflet n'are, suflet duce, .: , De pământ nu se atinge. | Culese de învățătorul D. 1, Arjoca, din a ». Corabia, Obârşia — Mehedinţi. - PR Ă „a o Tăndărică de brad, - „ Sâcâita -vat de ea, o Duce veste 'n Țarigrad. | Şeade întrun virf de 'nuea? . A iană = Puşca. 

> Zaleaua.  Şi-o quc de câdă la apă; . - a ; A 
Cofa.- A cerut-doamna de sus Ja cea de jos i Vin şi rachii , Am o vacă negră, Tot într'un burii ? - Şi când fată, ? 

0u. Se string băeţit împrejur grămadă. . , „- CT E > Ceaunul,! M'a trimes'dâmna dă josla a de sus : - N a Să'mi dal vin şi rachiă întrun butoy. "Buturugă bulbură, 
- Abuşu şi gălbenuşu: de oii. Şede jos şi tulbură. | o 

Fedeleşul. Două late, alăturate, aaa ii _ - Dou€ înguste încârlombate. |  Sâcâita var de ea, E - Mae Şede intrun” verf d&'nuia.- 
, Poarfecele, . ÎN j = Alina,
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Vin oile de la munte, 
Tâte breze 'n frunte. 

Nuelile. 
Cimilică mititică, 
„Nici de vodă nu 1 i frică. 

Scânteia; 
ME suită în del, i 

„Să văd al mei cal. 
Nu văduii calul, 
Ci văduiă ventul, -- 
Răsturnând pământul. 

Am treY surori, una dice : 
De-ar veni nsptea să mă hodinesc ; 
Alta, de-ar veni diuasă mă luminez ; ; 
Alta, de-ar veni Duminica să mă 

uşurez. 

Uşa, fereastra şi culmea. 

De aicea păn' la munte. 
Tot zale mărunte. 

Am un car încărcat cu teie 
Şi merge.'n patru ră&stee. 

Am o vacă cu trupul văreză 
Şi cu cornele ierneză. 

” Grindile de la casă. 

Am o poeţică plină cu mei albi. 
Gura cu dință. 

Pe un d€l rotat, 
Şede un moşneg umflat. 

Bostanul. 

Am un boii cu maţele de „petică. 
Lada. 

Am un cal, când în iati sua, 
1 să vede mațile. 

(VARIANTA), i 
Ara un: cal, 

, se văd maţele. Când iau şeua | da. 

Culesă de înv. |. Florescu, din Braga- ! 

| diru—dJud. Teleorman. 

„Titiiană ! iană | | 
Strigă n6ptea ?n poiană. . 

tă rcuvdua. 

„Plugul. | 

“Stelele. 

Oaia.. - 

"Lada. 

Dă, dă-i, n'ai ce face. 

Ciugurele, mugurele,; 
Şed” pe drum înşirăţele. 
Ciugur, mugur cel bătrân, 
Şade jos şi “bea tutun. 

Oile şi. “mocanul. | 

Din cea. ripă adâncă, 
Multe ciâre se ridică. 

Strachina şi lingurile. 

Culese de înv. C, Apostol din com. 
Băhna, jud. Roman. - 

“Am un bot, 
. Cârnele ierneză, - 

Şi trupul văreză. 
Boldurile de la casă. ' 

Cinel !: Cinel! - . 
Am 0 gâscă, ciântă, bântă, 
C'un chicior' turlul- burlui, 

Cu pliscul' pahar smâncesce. 
Ia poftim şi mi-o gâcescel 

Bota. 
Cinel! Cinel! 
Ce e dulce şi nu-i dulce, 

“Şi au pâte să se 'mbuce, 
De ne-l gustă tot omul, 
Salahorul ca şi. domnul ? 

Somnul, 

luş, iuş prin păiuş, | 
Cacea, cacea pre copaci, 

Cosa. . 

Culese de învățătorul 1. Căprărescu, - 
din com. Oprişor, Mehedinţi. 

Câda de pesce, . 
Fără cinci deşte, nu se deslipeşte. 

Cuţilul. 

Un bătrân duce două mil araci în 
spinare. 

"Ariciul, 

Umfiă- mi- se, g gâmfă-mi-se, berbencua 
scolă- mi-se ;: 

- Cimpoiul. 

"Tatăl tăi stă în pod 

Şi mumă-ta '] trage de nod. 
Douletele,
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Mama ridică pâlele 
„ŞI tata "! bagă mâlele. . 

- AMălaiul în” pest. 

Culese de învățătorul Cr. Carpen, din 
Curtești — Botoşani. 

Badea rage din pârl6ge, e 
Lelea îngânâ din grădină, 

- " Clopotul, 

Am o vacă rostopascâ 
Pe la lir, băcălij, . o 

“Pi la şăli cu dâriăli, - A - 
Pi la nări, lumînări. | 
Ia | i - Puşea... 
Am un oim.de lut 
Cu ochii de petică.. : 

” Opaiţul, 

Culese de înv. Z. Pavelescu din Raşi 
jud. Ialomiţa. ” 

„ Intr'o rimătură de-6fe - 
Un corn de porc, 

„Un om Pa vEdut, . 
„Un ciung l'a luat, 
Un despuiat 

“In sin Pa băgat, 

“Aiciuna, - 

" Tărtăguţă negră, 
Peste câmp, alergă. AIR 

. „Ochă, . 
(VARIANTA) 

Ce.mi-e mie mititel 
Şi ?ngrădesce frumuşel. 

Acul, - 
" Culâsă de îmv.], Florescu, din Braga- 
diru— Jud. Teleorman. | 

Ce e mic mititel SR 
Şi "ngrădeşte frumuşel ? - o 

. Acu, 
Merge: naşul pe cărare, - 

- C'o sută de ace 'n spinare. 
n. Ariciul, 

Am o grebluţă cu cinci: dinţişori,. 
Pe di 'mi trebue d'o -mie de orf. 

si Dana. 

Ce nu pot să puii în cuiă. 
, ă Cu. 

îi 

_Şi o asvărlit după patru picidre. 

GHICITORI 

"Ce nu poţi să pui, 
Ca să şadă în cur. i 

: - „= Oul, 

Nici ?n cer, nici 'n casă, nici afară, 
| E Ferestra. 

Am o fată, cândo iaii în braţe ţipă, 
Când o 'las tace. . 

- | „Vidra. 

Intr'o vale adâncă, - o 
Zace un moş de hrâncă. 

a Si | Zupul, 

- “Două picidre şedea pe trei picidre 
„ŞI se juca cu un picior de rață. Patru” picidre o venit şi o luat pi- 

i ciorul de rață ; 
"Atunci două picire o luat pe trei pi- 

ci6re 

Atunci patru picire a căduț jos, . Dout pici6re a luat piciorul de rață “Şi la pus iarăşi pe trei picire 
Incepând a se juca cu el. - 

Ciobotarul, scaunul, câinele şi cisme. 

“Culese de înv. T. Păduraru din Tă- 
cuta jud. Vasluiti, 

„Virii mâna în frungă.. 
“ŞI găsi! o p... „. LS 

_ Castravetele. 

- Am o lodiţă, 
C'o porumbiţă ! 

„ Dacă sb6ră porumbiţa, 
La ce e bună lădiţa ? - 

Sufletul. 

Intr'un vârf de plop, i 
JScă un epure schiop.. -. 

a Fertelniţa. 

-Culese de înv. ], Florescu, din Braga- | diru— Teleorman. 

„ME suil pe d6l să văd oile,. 
"Şi nu văduiă oile; - 
Veduii vântul, . 
Resturnând pămîntul. 

i „ Plugul,



Am doui car, când îi duc la apă, 
Să uită acasă ; 
Când îi duc acasă, 
Să uită la-apă.. Na 

Călcâile, 

Am dou! bot; când îi leg merge ;. 
„Când i desleg şade, 

- | Opineile, 

M& duse! pe luncă-să văd caii 
Şi nu vEdu' caif, 
Şi vEdui ştucili, 
Păscând luncili. 

Ce e mic mititel : a 
Şi. *şi ia căciula Vodă pântru el? 

Păduchile.. - 

Patru se loveşte, 
Opt se opinteşte 
Mii şi « sute se clăteşte. 

Am un coteţ 
Plin cu: găini albe. i 

Gura şi dinţi. 

Tingă, tingulenă, 
Strigă' nâptea prin poiană, 

Ştergar vărgat, 
Peste Dunăre aruncat. 

Într'o vale adâncă, 
„Multe ciori Saruncă. 

Strachina şi tigari. | 

Curetuşă unsă, 
pă sub păment ascunsă. 

ama. 

„. Daci până la munte, -- 
Tot zale "mărunte. - 

- E Pumnicile. 

De la noi. până la. voi, .. Și 

-Numat funduri de tigăi. a 
„Mogordele., 

Am o căţeluşă, - 

_ Cândo iai de Loaă mârie la mine. 

Tigaia cu sntură. 

_Cosile. 

Bătaia der Decilor „ 

"Gasca. - 

Curcubeul. | 
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__ Am un pom, sera înfloreşte, 
Şi dimine€ţa desfloreşte. 

Ceru cu stelile. 

. Purcar de os, 
Aduce porcii în jos. 

. | Peptenile. 

M'a trimes demna de sus la a de jos, 
„_„Să "mi dea peşte fără os. 

Lpitorea. 

Am o: vacă cu țiţa in spinare. 

Casa şi coşu. 

Funil intinse, - , 
' Gheme 'strânse. 

Pepenă şi vrajă. 
r-, 

aţa! moţa se suie pe ţaţai moţot, 
Dar ţaţai moţor 1 nu să sue pe ţaţai 

mâţa. 

. Cajofna şi porcul 

. Amun cal,totă diua măriâncă la pae 
“Da el baligă nu face. 

Cârligul cu cari. jumulă pac. : 

Sus 'copate, jos copaie, 
La mijloc carne. dă Ge, 

Scoica. 

Ce nu poţi s'arunci piste gard? 

Gropa. 

Dobra grasa, - 
Umple casa.: | 

Soba. 

Nea Stan. flueră p'afar'. 
ş N N Ventul. 

Scândurice, lemn uscat, | 

Trece nOptea în "Țarigrad. | 

| Fulgerul. 

Petre lungu, 
'] pică mucu 

Citura.
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Ursu şade -. a Ce. e mic cât ou 
Şi urechea'i bate. o Şi pâte cât bou ? Na 

” „Casa şi uşa, o. Greulatea cântaruluă. . 

-Pă valea lui perpelec, a Am două mâini, una mereii şade - Să dă dracu piste cap. | - afară şi n'o plouă;... | | Tărtălacu. Alta șade imereă sub ştraşină şi e - IE - udă, 
Nici în casă, nici afară, - 
Nici în cer, nici pe pămînt. . | 

e Ferestra.:? 

Fusu cu furca, .! 

Am două tărtăcuţe negre ; încontro “ | o o - le arunc, In pădure născul, Intr'acolo să duc. - SE In pădure crescul; . a Ochi Acasă dacă m'aduse, - e - a Cercel de aur îmI puse. | PI - 
„ Cobiliţa şi căldănile. .. ..O ţigancă sdrențăresă, ——. ati Şade cu boeri la masă. . îi 

P'o vale cotită, - A i | „Varza, Ț: . 3 ită. 
| | 2 _ X ne mierla „PSoVoRItA,, Ca. . Buburosă, buburosă, 

Şade cu -Vodă la masă. 
ME duseii in pădure şităiat un lemn, Strugurile. 
Nici d'o palmă, nici d'un pumn, NC a Taman cât fac lucru bun; O nuia vâjia, | „i făcui două scânduri dă pat, „Ocolir ţara cu ea, LS Două ălbil dă spălat . - „+ Mat remase un crâmpei Şi potcapi popi ?n cap... e i făcul obor la viței. * 

o , Ghinda. : - Gândul,  - 

Am o găină pestricioră,. | i În pădure născut, Şade ?n c... pă policidră. - In pădure crescul, E i ” m Strachina,  - Acasă dacă m'aduse, | a, | „Horă împrejur 'mi puse... Găinuşă ctuşă, a ai | : Alasa. Dă cu c... pân” cenuşă.“ . o e Ac i 
. Zaulcua. + — Burnaimas? | . -- 

i — Unde at mas?: — Şoleo-Molev, und” te duci ? -— In acest cap de oraş! — Arso ?n c... la ce mă 'ntrebi?.. . — Ce-ai, vădut, ce-ar: audit ? | a | “Pumnul şi căldarea. — Am v&dut:.o barză, un bărzoi, - a un cocoş şi două puici. Uiceluşă unsă, „- Ghici 'unde-este? a a 9 . 
- 

. „* 
N Pen” burieni ascunsă, Tipurile Tatăl, mama, băiatul şi fetele. 

. „1 — Bobi-mas! Intrun ciolpan ăunos, Dă | | - "Sbiară un Cm bătătios. aa 7 Unde-al mas? + — In curte la taifas. -: 
— Ce-at vădut, ce-al-audit ? 

Clopotul bisericey. 

! — Am vădut şi-am audit :- Gazu verde, băligaru. negru şi el Un bărzoi, O barză, un cocoș” . o TOŞU. "Şi “un nătrot-in-vătrot. - Pepenile cu cdja şi seminţele, : N , | Bunicul,



Plin cu epuraşi. 
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Ce nu sunt 'trei în lume ? 
Scară la Dumnedeii, pod pe mare 

şi fierul măduvă Pare. 
Culese de învăţătorea Elena Vasilescu 

din Com. Caraşu Jud. Prahova 

Am un cal alb, . 
Paşte pe-un munte slab, 

| Briciul. 

Strigă tânta din ciulini, 
S'o păzescă de găini, 
Că de câini nu “duce grijă. 

Rima. 

Măcruchiţă goga, 
Spânzură Moldova. | | 

i Cântarul. 

Usturime, greii mă& dore, 
Când mi-l bagă, bine "mi pare. 

Cercelul, 
Culese - de înv. 1. Bujoescu din Com. 
Viziru Jud. Brăila. 

Am un copilaş, - 
Când îl las jos tace 
Şi când îl iati în braţe plânge. 

! Lanțul. 

ME duc cu cerceit. sect | 
Şi viii cu el:plini. -.. 

Coviliţa cu cafe 

- Am un boii cun dinte 
Smulge sâra totă. 

" „Cârligul. 

Ce trece peste apă ii 
Şi nu face valuri ? 

Ce se în6dă cu gura 

Şi nu se desnâdă! cu mâna? 
Cununia. 

Ani o nuia 
 Inconjor ţara cu ea 
- Ava Gândul. 

Am un oboraş. 

Gura cui dinţă. 

- Corb negru, 
lnghite ciolanul tot. i 

Cisma. 

„Am un cal! 

“ Ohiotul, 

Am « o mie de lebede” 
Şi fac tâte un oi. 

Oile fuc un caş. 
Culese de înv&ţătoarea Anastasia Ionescu 
Com. Ceraşu Jud. Prahova, 

Intr'o rimătură de 6le 
Era un corn de poic 
Un orb îl vădu - 

- Un ciung îl luă 
Şi un despuiat, îl băgă în sân. 

, „Minciuna 

Cheia de lemn - 
Lacătu de apă 

“ Venătorul s'a înecat 
Şi epurile a scăpat. . - 

Zrecerea ovreilor prin Mare ca Roşie. 

Şi când îl iai şeua, 
Se vede maţele. 

_- 7 Twonul, 

Am un copil, 
- Când îl iaii în braţe plânge. 

Şi când îl las jostace. 
. să = Palunţa, 

“"Țăndărică lemn uscat, . 
Sare n6ptea în Țarigrad. 

. îi ” Scânteia. 

Am patru resteie, 
Duce un car de fân. 

Oaia, 
Culese de înv. Anarei Iliescu din Com. 

Sărdanu Jud. Dâmboviţa. 

Cocoş potcovit, a 
De 6ste gătit. 
pc . Pistolul. 

 Ciocârlan moţat, 7: 
Cântă n6ptea "n sat. | 

_ Puţul. 

Restei rece, 
Marea trece: 

: , Şerpele. 

Am o vacă bălăidră, 
O mulg cu scara 
Şi o împărţesc cu ţara. 

- Alora. 

Am o vacă bălae, 
„ Umblă n6ptea prin norâe. 

| Si ” Zana. 

77
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Bulgăraş de aur, 
Pe piele de taur." | 

- "Sorel. 

"Am 0 fată sdrenţăresă, | 
Şade cu Vodă la masă. 

De aici pănă la munte, 
=. Tot zale mărunte. 

Furnicile. . 

Sus tună, jos răsună 
.Cetele s'adnuă. - 

| Biserica. 

Eu pe ori-cine, 
"1 'mtEmpin când vine, 
Şi îl petrec iară, 

.„. Când es afară. - 
" a „Usa. 

> 

In pat culcaţi 
Şi nici unul la margine.. - 

Am doi-spre-dece fraţi, | 

Spiţele votelor. 

Am o vacă mare, 
Cu  ţiţa în spinare. 

„Casa, 

Siîcâita val de ea, 
Şade într'un vârf de nuia. 

Aluna, 

Şervet vărgat, 
Peste mare aruncat. 

Curcubeul, 

-ME duseii în pădure, 
Şi tăia! un reteveii, 
Nici de-o palmă, 
Nici de-un pumn 

"Şi făcul un lucru bun. -» 
Pistoluicul de Presei, 

Putineiă de aur. i 
Limbă de balaur. 

+ 

Cureluşă unsă, 
-Pe sub pământ ascunsă. 

Varea. * 

- ME suil pe scară, 

„Sorele le perdu. 

Sbicră leul la *hotare 

Saviu. 

Şerpele, 

- GHICITORI 

"Băgaiă mâna. prin părete, -. 
- Şi apucaiii pe Ivan de spete. 

Racu, 

Ce e mic: mititel, 
Face gardul bunicel. a 

, ! Acul, 

“Trupul, capul, mi-e tot una, - 
-P'un picior stai tot-dWa-una. 
Cămăşi am nenumărate, 
Şi le port tâte îmbrăcate. 
a _Varda, 

Cheile îmi picară, 
Luna le vădu. >- 

ii , Roua şi bruma. 

Ma trimes domna de sus 
La cea de jos, | 
Să “1 ţes pânză fără rost. - 

M'a trimes dâmna de sus, 
La cea de jos, . - | 
Să 'mi dea apă şi vin 
Tot într'un pahar.. 

IN Gălbenuşul şi albuşul. 
Culese de înv. N. Bărbulescu din Com. 

. Meri-Petchi, Jud. Ilfov. : 

Am un bo roşu, | 
Unde se culcă el nu mai creşte iarbă. 

Locul. 

Tărtăcuţă nâgră, 
„Peste câmp alergă. 

E „Ochi, 
-. Ce nu are umbră pe apă ? 

| Chiotul. 
* Intr'o buturugă uscată, | 
Ţipă o purcea turbată.. 

Vidra, 

Şi aude nouă ţări. - 
Tunetul. 

Culese de înv. Ilie Ioniţescu, din Com. 
Hunia Jud. Dolj. Ă ” 

Tingă de tiugană 
„. Scesă la poiană 

Meşteşiug de om 
Putere de domn. 

Lara. 

Apa. -



Ce. e tacea:tacea prin copacea , 

&niciroRi A iii9 

Ce e înnalt peste sat. 
luşe-iuşe prin păluşe ? Foonul, 
- | Aa Cusa. _ 

-- Ce e: Am o nuia | 
Tătărcuţă negră . De ocolesc ţera cu ia ? 
Peste câmp al€rgă. Gândul 

Secereu, ID 
| a Ce e dulce şi mat dulce | Lelea scurtă grâsă Şi pe taer nu se taie? 

Bună de neveste. . ANI : | Peria, Somnul, 

De la noi până la voi . Ce e mititiaua | 
„Tot funduri de căldări noi. Umple -argcua. - 

Ă . o Muşiorocke. a Zuminarea.





“CANTECE BBTRANESCI 
A ROMAN 

Y ” — 
> 

(Audita de învățătorul 1. Florescu de la Florea Dragan, com. Bragadiru, jud. |. 
> 

„e. 

Teleorman.) 

La. movila din curmătură Ca f'o dece mii găsea, 
P& cea vale dă scursură, | „Şi lui Roman îi spunea; 

- La umbră dă tre! suliţi __” Roman atunci ce făcea ? 

Şade-mi el trei frățioră, - -- - De la masă se scula, 

5 Cu tre!f.fete de 'mpărat 40 Paloş pă mischititrăgea, _ 

„ Tot din tirg din Țarigrad, . "-  Calwun chingi că îl stringea  _—.. 

Cu sabia le-a luat Cu frîi că'l înfrâna, 

__ Unde beu und! se cinstesc Şi p& dânsul 'ncălica 
De: nimenea nu gândesc. - Şi la tătari că'mi pleca; 

10 De padă cine mi-l pădqea 45 Tăta ici, tăta colea 

Să vedi frate maică-sa, _PeEnă'i c'am jumătăţea, 

Şădea'n flintă reqimată, A Iară mă-sa ce dicea? 

'Ca o naiba “npelițată - -  Dară Dine, Costandine, 

-. Bato Dumnedeii s'o bată -: - „Vot bei frate vă cinstiţi. 

“15 Că-ml-a prădat lumea totă.  -50Și d& Roman nu gândiţi, - 

D& la-munte păn' la baltă - “Ella tătari că s'a dus ” 

“Cât mt-e lume creştinată, - -* Cine ştie”Po fi răpus;.. 

Mi-a prădat-o dinsa totă, : „Atunci Din şi Costandin, 

De pagă când mil pădea, -  . D&-la masă să scula 

20 Ochii ea îşi asvîrlea, 55 Şi pe cat încălica 

Şi-pă tătari mi-i vedea . - Şi la Roman că pleca; 

"Şi din gură ea grăla: În tătari ei că intra 

ale Dine,. Costandine, :  ..  : 'Tăia ici, tăta colea 

Şi tu copile Romane, a Cu Roman că se'ntilnia, 

25 Nu ştii valea mi-a 'nflorit, : 60 lar Roman că le grăia: 

Or tătari! ml-a sosit. . . Frage-vă-ţi frați îndărăt, 

Dar Roman ce mi! grăla? _„ “Că cal'mi s'a 'nferbintat, 

la-le sema, maică bine | | Ochi mi s'a 'npălejenat, . 

Şi vino şi'miy spune mie; - Să nu intrun Pun păcat. 

30 D'o fi ca fo dece mil -. 65 EI vorba n'o asculta; 

La frâţii mel să nu spui, „Tot pen tătari că tăla, 

C'abia ar fi pă sema mea Roman peste ei că da 

Ş'ot vedea ce le-oi lucra. -  - Sema lor nu le băga 

Mă-sa atuncia cemifăcea? .. - Şi p'amândoi că” tăla . 

35 Punea ochen se uița, 7o 'Tătaril mi-l isprăvea ; 

-
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La mă-sa că se ducea 
NMaică-sa că'l întreba : 
D'ale copile Romane 
Din frate şi Costandin 

75 EI la tine ati venit , 
Nu cum-va f-al prăpădit ? 

- Roman atunci r&spundea: 
Ei matcă f-am întîlnit 
Şi ei mamă le-am vorbit: 

"80 Trage-vă-ţi fraţi iîndărăt 
Că cal mi s'a "'nferbintat, 
Ochi mi s'a 'npălejănat, 

» Să nu-intru'n fun păcat. 
EI nu mor fi ascultat, 

85 Eu matcă '-or fi tătat. 
Maică-sa de audea . 

) 

_ 

 CORBEA 

? . 
CORBEA . 

- Indărăt mi se 'ntorcea, 
Căta ici, căta colea 
P'amândoi morţi îr. găsea 

90 Scotea cuţit a se tăta. 
| lar. Roman ce îi grăia ? 

- Sta! maică nu -te tăla 
C'aşa ţi-a fost datina. | 
"Atunci mă-sa se lăsa, 

95 La sate că se ducea,, 
"Care cu chirii tocmea, 

La tătari că se ducea 
De ţole mi” desbrăca, 
De bani că mi-i căuta 

100 PE goi că mi-i îmbrăca 
“- Vaci dă lapte le lua 
La săraci boi cumpăra. 

  

(Augit de înv. N, Barbulescu de la Stana B. Gherman, Cat. Sudiţi.—Iltov.) 

„ Corbea de isteţ ce era, 
La Impărat se auqia. 

" Impă&ratul mi-l-chema, - 
De fapte mi-l judeca 

5: Şi la beclii mi-l 'arunca. 
Când Corbea a fost: închis, 
Mustaţa”! era *n mijit ; 
In beciă, brâştele erai ca nucile . 

„Şi năpârcile ca fusele. 
10 Dar Corbea o mamă avea 
„Şi la ea vorbă trimetea : - 

«Mamă, mămulița mea, 
Pune 6meni cu parale... 

„Să sape în grajdul din vale, 
15 Săscâță pe Roşu tatălui mei ; 

Ş'apol, mamă, la mine să por- 
| - [nesci 

Şi pe cine în cale întilnesct 
- Şi de Roşu de te-o întreba, 
Tu să le. răspundi aşa. 

20 Nu mt-e: Roşu de -vândare,. 
Ci mi-e Roșu.de dăruială, 
Să scot rob de la 'nchisore.» 
Baba pân&n Țarigrad mergea, 
Imp&ratul cum o vedea: 

25 Ast-fel. că- cuvânţa ;... -. 

“e, . 

— De ţi-e Roşul de vândare 
Iți dai bani-iţi dai parale, 
Ii dai mil de mahmudele; 
lar dacă îţi este de schimbare, 

30 Îţi dai altul, îţi dau doui, . 
"“Iţi dai herghelia'totă. . | 
-— Num! e Roşu devândare, - 
Nici nu'mi-este de schimbare ; 
Ci'mi este de. dăruială, 

35 Să scot rob de la robie, 
> Fectoraş din. puşcărie, 

Imp&ratul cum audia . 
Poruncă 'n grabă dedea 
Pe Corbea din beciti scotea, 

40 lar Corbea când eşia, . . 
Nici mama lui nu” cuncştea ; . 
Căci barba îl bătea glesnele, 
Mustăţile întrecea urechile ; 
lar în beci, brâscele erati ca 

' „-* [ploşcele: 
45 Năpârcile ca furcele. 

Imp&ratul puse să mil raqă, 
- In-haine nout să:mi'] îmbrace 
Apoi vorba de Roşu făcea; 
Corbea voleîşi cerea, - 

50 Ca pe Roşu să'] dedea, îi



Impăratul pe Roşu când vedea, 
Inima i se înveselea ; | 
lar Corbea, şiret, ce dicea ? 
«Impărate, măria ta, : 

55 Dă-mi chipiul de la tine, . 
"Să se. dea' Roşu mai bine». 

Împăratul nu pricepea 
Şi chipiul lui îşi da; 

GEI TREI FRATI ŞI SMEI a 1225 

Corbea, Roșului pinteni da, 
60 Mâna în briul mă-sel punea 

Şi cu norii s'amesteca, 
Şi de beciii că îmi scăpa. 

“lar Împăratul dicea : 
«lată hoţul blestemat 

65 Cum fugi el neînfierat ; 
Şi'mi liă” şi chipiul din cap.» 

_- CEI TREI FRAȚI ȘI SMEI 

(Audita de înv. |. Florescu de la Florea Drăgan, com, Bragadiru, jud. Teleorman.) | 

„Joi dă dimineţă, 
P&. rouă, pă ceţă,. 
Vreme turburată- 
Piste lumea tâtă ; : 

5 lar Marţi în spre. Joi, 
Ce r&sboi. în sat la noi! 
Dar r&sboiul cine!l face ? 

- Tot ăi câini dă nouă smei, 
- Cu trei dalba” frăţiori, . 
10 Pentru o dalba' surior. 

Iar fratili cel mai mare . 
Că-i mai mare, minte nare, 
Că "nbracă ţole dă Domn 
Şi n'are minte dă om,. 

15 EI din gură că dicea : : 
Ar fraţi să dăm pe soră-mea 

-Că ne perdem viaţa ;. 
-Jar fratili cel mai mic, 
Că-i mai mic şi ma! voinic, 

20 Că "'nbracă ţ6le de' om 
Şi-mi are minte de Domn, . 
EL din gură că dicea; 
Nu' mi. or! da pe 'sorâ-mea 
Dă mi-o! perde viaţa. 

25 La bătaie s'apuca,  . - 
Şi dîn smet el că tăia 
Tăia trei rămânea şese ;. 
lar fratili cel mat mare, 

„__„Că-" mai mare minte n'are, 
30 Că 'nbracă ţ6le de Domn 

Şi n'are minte dă om, 
"EL dîn gură că dicea: 

AI fraţi să dăm p& sorâ-mea 

„Că ne perdem viaţa, 
35 lar fratili cel mal mic, | 

“Că e mai mic şi mat voinic, 
Că. 'nbracă ţ6le de om 

__Şi-'mi are minte de Domn, 
El din gură că dicea: 

40 Nu mi-ot da pe sorâ-mea 
De mi-o! plerde viaţa; 

“La bătate s'apuca, 
Şi din smel-ei că ca, 
Tăla trei rămînea trei, - 

“45 lar fratili cel mat mare - 
Că e mai.mare minte n'are 
Că ?nbracă ţole de Domn 
Şi n'are minte de om, 
EL din gură că dicea: 

50. Al fraţi să dăm pe. sorâ-mea, 7 
Că ne plerdem viața. | 

" Jar fratili cel mai mic 
“Că e mal. mic şi mat voinic - 
EL din gură că dicea: 

55 Nu mi-oci dapă sorâ-mea 
De mi-oi pierde viaţa: -. 

„La bătale s'apuca, | 
Pe câte tref mii tăia 

„__ “Pe sorâ-sa o scăpa 
60 lar apoi ce mai făcea? . 

Focu mare grămădea, . 
Şi pe foc că mi-i punea, 
P&nă cenuşe îl făcea 
Şi în vent ei.că o da 

65 Cu lopata o vîntura, 
Să să ducă pomina,
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 VOINICU ȘI HOŢU. 

(Audit de înv. 1. Florescu de la Florea Drăgan, com. Bragadiru, jud. Teleorman.) 

Sub umbră dă nuc : >. Să mă desparţă dă tine, 
Dârme d'un voinic, - „.. “ Nu mă blestema, 
Murgu priponit, Altu c'oi lua 

__ Cu ţ&ruş de argint; „Să-"1 porţi tu grija, 
5 Şi el cum dormea, 45 Să-1 duci şi şaua. 
Frumos visvisa: _- Î Pe unde o-i trecea, 

_ Unde se logodea 35 Voinici te-or ridea. 
C'o fată dă crai, - Voinic adormea, 

„Sus dă peste plat. : Furu iar venea, 
-10 Dar pe cânddormea, 50 Şi murgu” fura, 
Şi pe când visa, | „ Când se deştepta, 

Furu că venea | Mina pă lănțuş punea 
Murgu a! fura; . Aa Lănţuşu venea, .. - . 
Murgu ce'mi făcea ? „o Cată f....% mumă-sa, 

15 Din nări străfia | 55-D'o fi lănţuşu mei rupt, 
Din picior bătea, - Să ştii că murgu sa dus; 
Voinic deştepta, „o - Do filănţuşu tătat, 
Voinicu '% dicea: - Murgu mei este furat. - 
Dea murgule, dea, | ”  Ve&du lănţuşu tăiat, 

20.Lup dă te-ar mânca : : „60 Şi murgu că e furat. 
Fur de te-ar fura „EL îndată s'a sculat 
Că mă dăşteptaşi, - - | Și să”] cate a' plecat, 
Şi somnu 'mi stricaşi ; i Cătă ici, cătă colea 
Că ei frumos vis visam : -- | De urma murgului nu da, 

25 Unde mt logodem -. 65 Pen la nisipu Nistrului 
C'o fată dă crai „ Găsi urma murgului; .. 
Sus dă piste plai, SI „_ Cuţit din briu că scotea 
Tu mă deşteptaşi a Papură din Nistru tăia 

„ŞI visu 'mi stricaşi ; A > ŞI d'o- pliută îmi făcea ; 
30 Că te-am luat, . 70 Pe plută Nistru trecea. . 

DE cal lăudat, Și pe murgu mi'l găsea. 
Din târg din Bârlad Murgu păştea. priponit, 
DE la Popa Vlad; ŞI furu dormea lungiţ, - 
Iar murgu dicea: | Binişor că se ducea, . . 

35 Ba -stăpâne, ba, E 75 Furca ?n plept că! 'nfigea 
Nu m& blestema Şi 'după ce'l judeca, . 

_Că e te-am deșşteptat, - Capu furului tăia 
Şi eti te-am sculat; i | P& murgu încălica 
Că la mine a venit - Nistru'n not el îl trecea 

40 Furu să mă fure. so Și dă drum își căuta.



x 
VOINICUL. ŞI ŞEARPILI 

 VOINICU ŞI ŞARPILI 

(Audită de învețatorul IL. Florescu de Ta Florea Dragan, com. Bragadiru, Jud. Te- 
leorman.) 

„Departe, vere dăparte, 
“Nu prea mi-e vere dăparte 

Pă& cel câmp, pă cea câmpie 
Unde fir dă iarbă.nu-e, 

_5 Numa! sadea colilie, 
“ Cam dă-lăturea drumului 
Luceşte-mi f6ia crinului ; 

Nu e f6ia crinului, . . 
Şi e soldul şarpelui,! 

- 10 Şi-mi ţipă se. vaită, 
„Că mi-a înghiţit d'un voinicel 

Mi Pa înghițit jumătate, 
Jumătate nu mi-şi pote, 

__D8 câdili-armelor.  .: 
15 Plăselili iatanilor. 

Şi şarpile ce făcea? 
- El dîn.gură că strigă: 

" Alergaţi voi, fraţilor, 
“Fraţilor, părinţilor, “ 

20 Pă urma nemurilor. 
Dă” luaţi voi armili 
Armili, fatanili, -* 

San r&put ei qilili, 
Fraţii lui că w'audia, 

25 lar voinicu ce făcea ? 
- Când din inimă răcnea 
Şi din gură că dicea: 
Alergaţi, vol, fraţilor 
Fraţilor,” părinţilor, 

30 Pă urma nemurilor, 
Dă spintecaţi şarpilt 
Că'mi r&ăpune qilili ; 
Fraţii lui că audia 
Ca smeil să repedea 

35 Şi la şarpe năvălea, - . 
Cu iatane'l spinteca, 
Cu viaţă mil scăpa, 
Focu mare grămădea 
Pă şarpe că mi-l ardea, . 

40 Cenuşă că mi-l făcea 
La lopată o lua 
Şi în vânt o vântura, 
Să să ducă pomila.
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CANTECUL MIULUI 

“țul Ilfov.) 

Sub părul rotat, 
Şade. Miu răsturnat 
Şi din gură strigă aşa: 

. Mamă, măiculiţa mea, 
5 Bagă mâna'mn sân la mine 

Ş'apucă pe şerpe bine - 
Că ma topit val pe mine! 
Ba ei mâna n'oi băga, 
Că şerpele m'o muşca ; 

IO Ş'apot dacă oi mai trăi, 
„Alt copil 'oi dobândi.. 
„Ş'apol Miu ce făcea ?:: 
Către mândra lui grăia 

„Hei, Florico, Flârea mea, 
15 Bagă mâna 'n sân la mine: 

- (Audit de învățătorul N. Barbulescu de la Stana B. Gherman, căt. Guriu jude- 

* apucă pe şerpe bine; 
Fidrea, vremea nu plerdea 
Mâna'n sân că îi băga 
Dar acolo ce'mi găsea ? 

„20 În loc de şerpe veninos 
Un chimir cam lung şi gros 
Pe din afară cu flori, 
Şi'năuntru gălbiori. 
lară Miu îl dicea: 

25 Al tău să fie mândra mea, 
Că de cât să ma! al mamă, 

„Mai bine cu mândra în cramă, 
De cât să af părinți, 

„Mai bine cu mândra în munţi. 

MARCOŞ PAȘA ŞI CRIVEŢUL 

(Audita de învăţatorul I. Florescu de la Florea. Dragan, muncitor, din comnna 
Bragadiru, jud. Teleorman.) 

P& seninul. cerului, 
Cam la pârta raiului, 

„La puţul crivăţului |. 
Nemerit-a popăsit-a ; 

5 Vedi Marcoş paşă bătrân, 
Cu bărbuța pân la brâă, - 
Cu oştire, câtă fiundă, câtă 

La Crivă&ţ ca să se bată! 
Şi la puț dac'ajungea, 

10 In visduri:că îm bătea, 
Şi din gură că” dicea:; 
Bre criv&ţe dumneata ! 
Eşi afară a ne bătea! | 

„ Iar Crivăţin fântână el cum sta; 
15 Cu piciorele în apă, 

Pe un scăunel de ghâţă, . 
Mustăţi şi sprinceni de brumă, 

* Şi. cu barba tot de chidă, 
El din gură-că grăta: 

20 Bre Marcoșe dumneata | - 

[larbă, 

= 

Ce-ai venit la mine, Pa 
“Cu oştire câtă frundă, câtă 

e „- [larbă, 
Pe mine ca să mă baţi? - 

25 Că nimic nu'ți am stricat! : 
"Dar  Marcoş tot nu'l lăsa, 
Şi din: gură îl dicea: 
Eşi afară a ne bătea | 
Criveţ atunci se ruga, 

30 Trei dile răgaz că! da, 
La Dumnedeii că sbura, - 
De departe 'ngenuchia. 

„De aprope că cuvinta: 
Să .vedi Domne şi s'asculți! 

35 Că la mine nemerit-a,poposit-a, - 
Tot -Marcoş, paşă bătrân, 
Cu bărbuţa pân la brâă! 
Cu oştire câtă frundă, câtă 

a -*. Barbă, 
40 Cu mine ca să se bată] 

Și mă rog Domne de Tine,
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Ca să nu te 'nduri de mine, 
Şi'mi dă trei dile din „Undrea, 
Trei -din  Călindar, 

„45 Şi cu trei din Făurar, 
C'astea'mi pârtă vremuri tari! 
Dumnedei rugăciunea f-as- 

Na [culta, 
Şi câte trei dile căi. da. - 
CrivEţ îndărăt că se 'ntorcea, 

so Şi în puț iar că. intra ; 
Apoi la bătae s'apuca, - 
Trei dile plâe caldă că le da, 

- Burfele că le. uda, 
Câte nouă că avea, 

55 Pe tâte le lăpăda! 
Apoi trei dile ger uscat Yarăşi. 

(le da, 
Burfele că le 'ngheţa ! 
Oştirea se speria,. 
La Marcoş că.se ducea, 

„60 Şi din gură că” dicea | 
„" «Bre Marcoş, paşă bătrân, 

Cu bărbuţa pân la brâă! 
Ce sintem noi vinovaţi, 
Dă neţii nebăuţi şi nemâncaţi, 

65 Şi prin geruri degeraţi? 
lar Marcoş că le grăia: 
Staţi băeţi nu vE Erăbiţr! 
Şi vă: "ntorceți inapoi, .: - 

„Şi tăfați voi şălile, - - 
70 Şălile, suliţele, . 

Grămădiţi focurile, 
VE uscați voi burfele, 
Şi v& "'ncălziți mâinele, 

- Mâinele, piciorele ! 
EI înapoi se "ntorcea, 
Şăle, sulițe tăia, 
Focurile grămădeal . 
Dar Criv&ţ ce mi'şi făcea ? 

O furtună el sufia,. - 

8o Focurile mătura, 
In slavă le ridica 

Şi în mare le arunca! 7 

„Ostirea să 'mspăimânta, 

La Marcoş Yar se ducea 
85 Şi din gură că”! grăta: 

Bre Marcoş paşă bătrân | 
Cu bărbuța pân la brâil 
Ce sintem no! vinovaţi, 
Da ne ţii nebăuţi şi nemâncaţi, 

90 Şi prin geruri degeraţi ? 
lar Marcoş că le dice: 
Staţi băeţi nu vă speriaţi | 
Şi caii voi vit tăfaţi, . 
Maţele le lăpădaţi, ; -. 

-.95 In cosciuguri că intraţi,. 
Acolo cred că scăpaţi! 
EI îndărăt se 'ntorcea, 
Şi caii că îşi tăia, 
Maţele le arunca, 

100 In cosciuguri că intra, . .. 
„Şi mal răi că îngheţa! .. 
Oştirea să 'nspăimânta, 

- Şi la Marcoş iar mergea, 
Şi din gură îl dicea: 

105 Bre Marcoş paşă bătrân, 
Cu bărbuţa pân la brâul 
Ce sintem noi vinovaţi, 

” De ne ţii nebăuţi şi nemâncaţi, 
Ca nişte câini leşinaţi, : 

119 Şi prin geruri degeraţi : 2 
Ce te potriveşti puterii lui Dum- 

[nedeii ? 
Marcoş atunci se scula, 
Dupe dânsul îi chema, 
Şi la Crivăţ se ducea! 

115 De departe 'ngenuchia, 
_-De .aprâpe că se ruga, 

Să”! erte lui greşala | - 
Criv&ţ atunci îl erta, 
Un s6re. cald că le da, 

„120 Pe toți că - mii deşe neţa, 
Burfele că le „usca ! 
EI înapoi se 'ntorcea, « 
Şi r&ămas'a povestea, 
De. s'a dus şi pomila, 

125 Până în qiua de acuma ! 
>
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Audit de înv&ţăturul I. Florescu de la Florea Dragan, muncitor, din comuna 
Bragadiru— Teleorman.) D3 

Joi dă dimineţă, -- 
“Pă rouă-pă ceţă,. 

10. 
..* Dîn cârji cârjiind, 

15 
_Pă: drum ori.pă câm 

„20 

25 

30 

35 

40 

Vreme. turburată, 
Piste lumea tâtă ! 
Plimbă-mi-să pârtă ; 
D'o babă bătrână, 
Du doui dinţi 'n gură, 
Cu iea dă sârmă, 
Cu brâu dă lână, 
Dă per dă cămilă! 

Din ochi ea plângend 
Din gură 'ntrebând, - 
Pă cine ?ntâlnind: | 
Cine mi-a v&dut, 

3 

P 
D'un 'voinic trecând?! 
Feţişora lui, 
Spuma laptilui! 
Ochişorii lui, 7 
Două mure negre, ) 
Câpte 'ntrun rug verde | 
Câpte la pămint, 
Ne-ajunse dă. vint! 
Copte la.răcâre; 
Ne-ajunse dă sore |.. 
Sprâncenili lui, 
Pana corbului | 
Mustăci6ra lut, 
Spicu grâului !.. 
Căluşălul lui, 
Puiu smeului ! 
Şăuliţa lui, | 
esta smeului! . - 
Chinguliţa lui, . 
Două năpârci negre, 
„Din guri încleştate, 
Dîn' code 'nodate, |, 
La el chingt sunt date! 
Frâuleţu lui, 

__Doui balauri galbeni, 
Din guri încleştaţi, 
Din c6de 'nodaţi, 

„1 La el frâu sînt daţi! 
45: Pofilaşu lui, i 

Două năpârci negre, 
Diîn guri încleştate, 
Din code 'nodate, 

7 

La el pofil date |: 
5o Merei. cârjiind,  _ 
-- Pă drum. peste câmp, 

Merei întrebând, * . 
Nimint răspundând ! 
Şi tot cârjiia, 

55 Până mi-ajungea, 
Dă Dunăre.da! * . 
“Din gură grăta : 

- «Dunăre, Dunăre! - 
__” Drum fără pulbere, 
60 Şi fără văgaj, - 
„Drum dă la oraş!. 
Nu: cum-va-i v&dut, 
Pă.:unde-ai trecut, 

___Pă drum-piste câmp, 
65 D'un- voinic trecând ? 

DunăreaY grăta: 
<Tu, babă bătrână, 
Cu dou! dinţi 'n gură, 
Cu iea dă sârmă, 

70 Cu brâu dă lână, - 
Dă păr dă cămilă ! 

"Eă lo-i fi vădut. 
Nu "l-am cunoscut! 
— Gaica să ţi-l spue 

75 D'un 'voinicel nalt, 
Nalt şi sprâncenat | 
Sprâncenili lui, . 
Pana corbului.| 
Feţişora lui, * 

8o Spuma laptelui! 
„Ochişori lui, 
Dou& mure negre, 
Câpte întrun rug verde | 
Copte la răcâre, 

"85 Ne-ajunse dă sâre! 
Copte la pămînt, 
Ne-ajunse dă vânt! . 

- - Mustăciâra lui, | 
Spicul. grâului ! 

_9o Căluşălul lui, 
„ Pulu smeului ! 
Șăuliţa lui, 
esta smeului ! 
Chinguliţa lui, 

95 Dou& năpârei negre, Ă 
Din guri încleştate, -
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Dîn câde înodate, 
La el chingi sînt "date ; 
Frâuleţu luă, 

100 Doui balauri galbeni, - 
„ Dîn guri încleştaţi, 
Din c6de 'nodaţi, 
La el frâu sint daţi; 
“Pofilaşu lui, 

105 Două năpârci negre, 
Din guri încleştate, 
Dîn câde 'nodate, 
La el pofil date! 
Dunărea: asculta, 

'110-Din gură dicea : 
«Tu, babă bătrână, 
Cu.doui dinţi în gură, 
Cu iea'dă sârmă, 
Cu brâu dă lână, 

115 Dă pă dă cămilă!. 
Ei. că n'am vă&dut, 
Pă unde-am trecut, 
Pă drum peste câmp, 
Ast-fel dă voinic ! 

120 Dar tu să te duci, — 
L.a -sorâ-mea lună, 
Că ea lumineză, 
Diua pă uliţi,. . 

- N6ptea pă :costiţi ! 
125 Ea l'o fi vedut, ru 

Unde-vă trecând, i 
Pă 'drum or pă camp | 
Baba că'mi pleca, 
Pă drum că'mi mergea; 

130 Din cârj! cârjiind, 
Nimini r&spundend !. 

- La lună ajungând, 
Şi cum ajungea, | 
Din gură dicea: 

135 «Luniţă ! Luniţă ! 
Cum eşti lumin6să, 

Să'mi ÎI! şi votosă | 
Cum lumitâre, . 
Să'mi fil vorbitore! 

146 Nu cum-va "1 vădut, . 
Pă unde-ai trecut, . . 
Pă drum piste câmp, 
Vrun voinic trecând ? 

- Luna-i răspundea : . 
145 «Tu bubă bătrână, 

Cu doui dinţi în gură, 
Cu iea dă sirmă, 

_Cu brâu dă lână, 
“Dă pâr dă cămilă ! 

150 Eu E oi fi v&dut, 
-Nu "l-am "cunoscut! 

. 

Baba că dicea, 
Gaica să ţi spue: 
D'un. voinicel nalt, 

155 Nalt şi sprincenat | 
Sprîncenile lui, 
Pana corbului ! ! 
Feţişora - lui, 
Faţa laptelui ! ! 

160 Ochişori lui, 
Două mure negre, 
C6pte într'un rug verde ! 

„Câpte la pămînt, 
Ne-ajunse de vint! 

165 Cppte la răcâre, 
e-ajunse' dă s6re | 

Mustăciora lui, 
Spicul grâului | 
Căluşălu lui, 

170 Puiu smeului! - 
Şăuliţa lui, 
“Ţesta smeului? 
Chinguliţa lui, 
Dou& năpârci negre, 

175 Din guri încleştate, 
Din c6de 'nodate, 

“La el chingi sînt date ; 
Frâuleţu lui, 
Doui balauri galbeni, 7 

180 Din guri încleştaţi, 
Din code 'nodaţi, 
La el frâu sânt daţi! . 
Pofilaşu lui, 
Două năpâre! negre, 

185 Din guri incleştate, 
--” Din code înodate, : 

Pofili sint date,:> . 
Luna asculta, 
Din gură dicea: 

190 Lu babă bătrână. 
Cu doui dinți în gură, = 
Cu iea dă sârmă, 
Dă păr dă cămilă ! 

“Eu că n'am vădut, 
195 Ast-fel de voinic, 

„Pă drum piste câmp, 
Unde-va trecând! . 

- Dar tu să te duci, 
La sorâ-mea câţă, 

200 Ceţă negureţă!. 
Că ea mi să lasă, 
Şi mi să răvarsă, 
Printre pomi mărunți. 
“Prin vâlcele adânci, 

205 Şi pă munţi cărunţi! 
“Ea l-o fi văgut, -
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_Unde-va tiecând, 
Pă drum piste câmp. 
Baba iar pleca, 

- 210 Şi mi să ducea, 
Din cârji cârjiind. 
Din gură strigând, - 
Nimini răspundând ! „= 
Şi ea să ducea, 

"215 La ceţă ajungea, 
Din gură dicea: . 
Ceţă, Ceţişoră ! 
Să'mi fii vorbitore, | 
Cum mi-eşti curgătore ! 

220 E te-oi întreba, 
Tu mi-o! răspundea] 
Nu cum-va ai vă&dut, 
Pă unde-ai trecut, 
-Pă drum piste câmp," 

225 Vrun voinic trecând ? 
Ceţa că-i dicea : 
Tu babă bătrână, 
Cu dou! dinţi în gură! 
Eu l-oi fi v&dut, a 

230 Nu “l-am cunoscut! 
Baba că-i dicea : 
Gaica să ţi-l spue! 
D'un. voinicel nalt, 
Nalt şi sprîncenat! 

235 Sprîncenile lui, 
» Pana corbuiui! 

Feţişera lui, 
Spuma laptelui | - 
Ochişori lui, 

240 Două mure. negre, 
Câpte întrun rug verde! 
Copte la pământ, i 
Ne-ajunse dă vint 
Copte la.răcâre, 

245 Ne-ajunse dă s6re |: 
Mustăci6ra lui, - 
Spicul grâului ! - 

„Căluşălul lui, | 
“ Puiu smeului! a 

250 Şăuliţa lui, | 
- "Pesta smeului ! 
Chinguliţa lui, 
Două năpârci negre, 
„Din guri încleştate, 

255 Din code 'nodate, 
La el chingi.sint date! 
Frâuleţu lui, . 

-:, Doui balauri galbeni, 
«* Dinuguri încleştaţi, 
260 Din c6de 'nodaţi, 

La el frâu sint daţi! 

. 
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305 Şi tu să te duci: 

Pofilaşu lui, 
„Două năpârci negre, 

„ Din- guri încleştate, 
265 Din code "'noaate, 

La el pofil date! 
".” Ceţa c'asculta, 

;Dîn gură grăia: 
“Tu babă bătrână, 

270 Cu doui dinţi în gură, 
Cu fea dă sârmă, 

"Cu brâu dă lână, 
Dă păr dă cămilă |. 

| Ei că am v&dut, ! 
275 Ast-fel dă voinic! 

-” Jar tu să. te duct, 
„ La cel braji înalți, 
-. Nalţi şi dăfăimaţi, 

Dă frundă încărcaţi ! 
: 280 Acolo-I cădut, 

„ Diîn luptă rănit, 
Frundă a aşternut, 
Cu frundă 'nvălit! 

-_- Baba daudea, 
285 Indată pleca! 

„ Dîn cârji cârjiind, 
Din ochi lăcrămând, 
Din gură strigând, 

"Nimeni răspunzând! 
290 Şi ea .să ducea 

Şi voinic găsia ! 
„La cel bradi înalţi, 
. Nalţi. şi dăfăimaţă, 

Dă frundă 'ncărcaţi ! 
295 Acolo zăcând, 

„„Dîn luptă rănit; 
: Frundă a aşternut, . 
Cu frundă învălit! 

__ Mă-sa dă'l vedea, . 
300 Ea că incepea, 

Incepea a plângea! 
Voinici dicea: 
Tu măicuţa mea! . 
Taci să nu mai plângi, 

" Pă vâlcelele adânci, 
„Ni tu să aduci, 
Erburi dale dulci, 
Să pul la răni mici! 

"310 Apoi tu să cari, 
Din vâlcele mari, 
Erburi d'ale tari, 
Să pui la răni man!- 
Mă-sa să ducea, | 

-315:Pă vâlcele mici, 
_ Scotea burieni dulci, .
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Punea. la răni mici; 
P& vâlcele mart, 
Scâtea burieni tari, 

315 Punea la răni mari. 
Şi ea *] căuta, 
Şi mi-l vindeca | 
Apoi îl ruga, 
Acasă a pleca. 

320 lar voinicu că nu vrea, 
El p& cal încălica, 
După 6ste să lua, 
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P& mă-sa aci lăsa, 
Măsa r&mânea, 

325 Dîn ochi ea plângână,. 
Diîn gură dicena: 
Voinicu-i voinic, 
Mult mi-e rânduit, 
M6ră canunit | 

330 Şi-acas să 'ntorcea, 
Din ochi ea plângând, 
Din cârji cârjiind | 

CELE "TREI SURORI LA FLORI 
  

(Audit de înv. IL. Florescu de la Florea Drăgan, muncitor, din comuna Bragadiru 
jud, Teleorman). 

Joi în s&rbători, 
Plecat-ai din zori, 
„Plecat-au la flori, 
Trei fete surori, 

- 5 Flori ca' să culegă, 
_. Cununi-să 'mpletescă ; 

Să se logodâscă. 
Dumnedeiă nu vrea, 
D'o câţă că da, 

10 Ceţă negureţă, 
Peste lumea t6tă, 
Şi-ele rătăcea. 
Sora cea ma! mare, 
Apuca la vale; 

15 Şi işa la ţară. 
lar cea mijlocie, 
Apuca pin vie, | 
Şi işa la lume, 
Sora cea mai mică, 

20 Şi mal frumuşică. | 
„Ea că'mi apuca,. 

P& sub pomi mărunți, 
Şi prin vă! adânci, 

„Şi prin munţi cărunţi, 
25 Şi ea că'mi. umbla: 

Trei dile dă vară, 
_Diua până?n seră, 
Fără ca saudă: 
Ori: văcar strigând, 

30 Vitili mânând; 
Ori vacă sberând, 
Viţeluş chemând; 
Ori cioban cântând, 
Dîn caval sunând, 

35 Oili păscând; 
Ori ie sberând, 
Meluşăl chemând. 
Tocma a patra di, 
lată caudi: . 

40 Un cuc p'o crăculiță, 
"Cântând din guriţă. 
Fata că” dicea : 
Cuce, cuce, frăţire, 
Scote-mă tu tot la țară, 

45 Să'ţi fiă eii d'o veriş6ră. 
Cucu însă '! r&spundea : - 

„ Câte sint în lume pere, 
Atâta am şi eii vere. - 
Fata Yar că îi dicea ; 

50 — Cuce, cuce, frăţicre, 
Scâte-mă tu tot la ţară, 
Să'ţi fiă ei d'o siriră|l 
Cucu far îi răspundea: 
— Câte sint în lume flori, 

55 Atât am şi ei surori. 
Fata lar că il qicea: 
— Cuce, cuce, frăţidre, 
Scâte-mă tu tot la ţară,
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Săi fii e do soţidră.. 
60 Atunci cucu d'audea, : - 

Dîn cracă *n cracă. sbura, 
Şi cântând fata chema, .. 
Fata după el mergea, -- 

„La o polană ajungea, 
65 Cucu jos că să lăsa,. 

De tre! ori piste cap s& da, . 
Şi-un voinic că să făcea, 
PE fată o săruta,, 
Apol piste cap el tar să da, * 

70 Şi iar cuc că se făcea. 
__ Din cracă ?n cracă sbura, 

* Din guriţă că cânta, 
. Fata după el chema, 
Pen, la lume o scotea. 

75 lar piste cap el să da, 
D'un voinic că să făcea. 
Acasă cu ea să ducea, 
DE soţie o lua; 
Frum6să nuntă făcea ;.- 

8o Trei dile cu dânsa sta. 
La treY ile ce făcea? 

EL la masă cu ea. sta, 
Şi din gură îi dicea: 
— Eă în călătorie plec. 
Tu soţie să m'aştepţi: 

85 Nouă an! şi jumătate, 
Dac?o povirni pă dece, . 

"RADU VODA 
  

“Tu să .nu mai tragi. nădejde. 
Şi piste cap el să da,. 

9o Şi d'un. cuc că:se. făcea. 
Apoi sălta şi sbura, - 
Nevădut că se făcea. | 
lar fata ce mi-şi făcea ::.. 
Insărcinată rămânea, 

95 Un băiat ea că năştea ; . 
„ Apoi copilul lua ; . 

La mânăstire s& ducea ; 
Acolo ea că trăia - i 

“Nou&€ ani! şi jumătate. - 
100 Când să povârnescă pă dece, 

la dă dimineţă vede : 
Unde un cuc din sbor să lasă, 
p& straşina casi s'aşedă. 
Şi începe casă cânte: 

105 Cucu, cucu, cucu. 
Ea dacă îl audia, 
Din gură aşa dicea : 
Ce mi cânţi, cuce, a mânie? 
Ori unde n'am eii soţie? 

"110 Cucu atunci jos să lăsa, 
Peste cap el că s& da, . 

- D'un voinic că să făcea, 
"PE ea şi copilu săruta, 
Dumnedeii nu mi-i răbda, 

115 Trei luceferi 'mi-Y făcea, 
Şi pă cer îă  aşeda.. 

ŞI DRAGAN 

(Audit de înv. 1. .. Florascu, de la Florea Drăgan, muncitor, din comuna Bragadiru 
judeţul Teleormap); 

Pribegeşti'mi vere, 
Pribegeşti'mi dragă, . . 
Pribegeşti'mt Radu. Vodă | 
Dar dă cine'mi pribegta? 

5 Tot dă fină-so Drăgan, . 
Tot Drăgan din Bărăgan. 
Că el, uite, sa jurat, 
Să-nuil lase netătat. 
Că, când Radu "l-a cununat 

10 Când a fost la masa mare, 
„ “Toţi boerii %-a. dat, 

Care vii, 
Care moşit, | 
Care galbeni pă tipsil. 

15 Numai Radu nu -a dat, 

) 

Nici-o vie, ; 
Nici moşie, 
Şi nici galbeni pă tipsie. 
Şi cum Radu. că fugea, 

20 Ochi "idărăt şarunca, 
Mare pulbere vedea, : 
Şi din gură. că grăia:; 

„Cată f.....i mumă-sa, -  —- 
D'o fi pulbere d& vânt, 

25 Să revarsă pă pământ! 
D'o fi pulbere de om, 
Tot drumul şi lo goni 
Pân la mine o. veni. 
Bine vorba n'o sfârşa, 

LI 

30 Şi fină- -so Drăgan îl sosea.
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lar Radu dâcă'l! vedea, 
El din gură îi grăia ; 
— DV ale fine Drăgane, 
Or câlu îţi ispiteşti, 

„35 Or pă mine mă petreci ? 
Dar Drăgan că îl grăia : 
— D'ale “naşule Radule, 
Ei calu nu'mi ispitesc, 
Nici pă tine te petrec, | 

40 Dar pă tine te gonesc; 
Că eii naşule m'am jurat, 
Ca să nu'mi scapi netăiat. 
Că ştii naşule, când m "al cu- 

[nunat, 
Când fuse la masa mare, 

45 Toţi: boerii că mi-a dat, 
Care vii, 
Care moşit, i 
Care galbeni pă tipsii. 
Numai tu naşule nu mi-ai dat, 

'50 Nici-o vie, 
Nici moşie, : 

„Şi nici galbeni: pă tipsie. 

N 

Atunci ei că m'am jurat, 
Să nu te las netălat. 

55 lar Radu că îi grăia: 
— Bine, fine Drăgane | 
No fi fine, dăii „păcat, 
Că la mic te-am botezat, 
-La -mare te-am cununat, 

60 Şi-alţi coconi ţi-am creştinat ? 
Drăgan din gură dicea : 
— Ba o fi naşule păcat, | 7 
Că la mic m'ai botezat, 
La mare m'al cununat; 

65 Şi-alți copit mi-ai creștinat ; 
„Dar am apucat şam jurat, 
Ca să nu scapi netăiat. 
Bine vorba n'o sfârşa, 
Şi capu îi reteza; - 

6o Trupu că "-l spinteca ; 
Cu ţ&rână 1 presăra, 
Intrun prepeleg 1 "'nfigea, 
'L 'nfigea în drumul mare, 
Ca să aibă -pomenelă. 

“CTITOBANUL 

(Audit de înv. 1. Florescu de la “Florea Dragan, muncitor, din com. Bragadiru, jud, 
Teleorman).- 

Mititel că rămăsâi, 
Mititel şi striior, 
P& câdile tăctunilor, 
P& mâinile străinilor. 

5 Strângiam tăciunii pă vatră, 
Mâncam pâine nesărată, : 
Cu cenuşă amestecată. 
Pân ma! mare mă făcui 
Ciobănaş că mă băgai, 

10 La trei cârduri dă vite, 
- La trei.stăpânt din sat. 
Stăpânii me miluia, 
Stăpâne mă oropsia. 

- Tar stăpânii ce făcea ? 
15 În câmpu mare mă ducea; 

_ Acolo perdea . 'mi făcea. 
Răsmiriţă ?n ţară da; 
Stăpâni. pă.la mine: nu mai 

([venea, 
Nici cu sare, la miere, 

-20 Nici. tărâţe la oiţe,. 

Nici cu mălai, la ăolofani, 
Nici cu opinci, la ctobani. 
Nou& ani şi jumătate, 
Când pe dece a povârnit, 

25 Şi stăpânii m-a sosit, 
Cu .sare, pe la misre, 
Cu tărâţe, la oiţe. 
Cu mălai, la dolofant, 

" Cu opinci, pe la ciobani, . 
30 EX oile în perdea trăgea, 

ȘI patru părți că făcea; 
D'o midră rămânea, 

_ Mira la cioban trăgea; 
“EI înapol o lua. 

35 Dacă vedea şi vedea, , 
Pe cioban cot la cot că mi-l 

- (lega, 
Şi incepea a'l bătea. 
Dar ciobanu ce făcea ? 
Din mâini dânsu când smucia, 

40 Ştrengurile. că plesnia, : 

y
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Mâna pe cârlig punea 
Capete la stăpâni că lua. 
La Domnie se ducea; 
De departe 'ngenuchea, 

45 D'aprope că'mi cuvînta, 
"Şi din gură că'mi dicea: 

— Să trăeşti, Măria Ta!. 
Răsmiriţă în țară a dat; 
De părinţi ei am rămas, 

5o Rămăsei mititel şi strilor, 
PE câdile tăctunilor, . 
PE mâinile streinilor. . 
Strângiam tăciunii pe vatră, 
Mâncam pâine nesărată, 

55 Cu cenuşe amestecată. : 
Pân-mai mare mă făcui, 
Ciobănaş că m& băgai, 
La trei cârduri de oiţe, 

! La trei ciobănaşi din sat. - 
__60 Stăpânii mă miluia, 

“Stăpâne mă oropsia. | 
Dar stăpânii ce făcea ? 
In câmp mare mă ducea; 
Acolo perdea 'm! făcea. 

65 Răsmiriţă peste ţară da;,. 
EX acolo mă năpustia, 
Nou€ ani şi jumătate, 
Pe la mine nu mat da, 
Nici cu sare, la miesre,. 

70 Nici tărâţe, la oiţe, 
Nici cu mălăt, la dolofant, 
Nici cu opinci, la cfobani. . 
Când pe dece povârnia, 

" Stăpânit la mine că venia 
75 Cu sare, pe la miesre, 

Cu tărâţe, la oiţe, 
Cu mălai, la dolofani, 
Şi cu opinci, la ctobani. 

" CALOFIRESCU 

EY oile în perdea trăgea ; 
80 Patru părţi că le făcea ; 

D'o miedră rămânea. 
Miesra la cioban trăgea, 
Ei înapoi o lua. - 
Stăpânii v&ădând aşa, 

85 Cot la cot că mă lega, 
Şi'ncepea a mă bătea. 
Aşa eii dacă vă&dui, 
Din câte când me& smucii, 
Ştrengurile le rupsef ; 

9o Mâna pe cârlig pusei, 
Capetele le spărsei. - 
Domnul cum mi-l asculta, 
El din gură că dicea: 
— Spune-mi mie cine eşti ? - 

95' Cine eşti şi din cin'te tragi? 
Capete la stăpâni de spargi? 

„Să trăeşti Măria Ta! 
D'avem d'un tată bătrân, 
Il chema Domn Mihnea-Vodă. 

100 D'avem şi d'un frăţior, 
Il chema Domn Tipocra!. 
D'avem d'o mamă bătrână, 
O chema Dâmna lIlena. 
Domnu Tipocrai de audia, 

105 La răstove căuta, 
Şi fraţi buni că se găsea. 

„Pe asta tot nu se încredea, 
In- spate mi-l căuta, 
D'un lucefăr îi găsia ; 

IIO Îl căta la supţiori, 
Şi găsia doui lucefeori. 
Atunci Tipocra! ce mi'şi făcea? 
Oaste fratelui săi aa, 
Oile că 'şi aducea, 

115 Pe lângă dânsul lua... 

(Audit de înv. 1. Florescu de la Florea Drăgan, din com. Bragadiru, j. Teleorman. 

In cetatea. Giurgiului, 
In dreptul Rusciugului, 
-Mihai-Vodă la masă sta, . - 
Şi bea şi se veselea. 

5 Dar pe drumu 'Tabanului, 
__PE d'asupra Giurgtului, 

Mare pulbere vedea. 
E! din gură atunci dicea : 
— Cată f... mumă-sa ! 

„10 Do fi pulbere de vânt, 
Se revarsă pe pamânt ; 
Do fi pulbere de om,
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El drumu şi l-o goni 
Până la mine o sosi. 

15 Bine vorba n'o sfârşa, 
Şi Calofirescu sosia, 
Pun cal galben Dobrogean ; 
DE iute-ce mi'şi venia, 
DE trei ori cetatea ocolia, 

20 Până pârta nemerea | : 
La Mihai Vodă intra, 
D'apr6pe îi cuvinta, 
Şi din gură îi grăia: 
— Să trăeşti Măria Ta! 

25 'Ţil Domnia cu sabia ; 
-Dar acum bel şi te veseleşti, 
Şi drum Tătarilor în ţară ai dat. 
'Mi-a robit ţara jumătate, 
Jumătate, a treia parte, | 

30 Pân' la mine la Calofireşti, 
Ma! din sus dă Țigănești. 
Vedi, unde sînt tufe mai dese, 
Tot Tătari vedi cu neveste ; 
Unde sînt tufele rari, 

35 Tot Tătari cu fete mari, 
Mi-au robit şi cocâna şi co- 

[conii. 
Dar tâte le-aşi mai obişnui ; 
Dar avem o mamă bătrână, 
Şi tocmai la bătrâneţe, 

40 Să fie r6bă Turcilor, - 
Turcilor spurcaţilor, 
Mihat Vodă d'audia, 
Lui Calofirescu da, 
Pă& Buzeşti şi Căpreşti, 

"45 Şi "'ncă-p& popa Alboi, - 
- “ C'ala mi-e bun dă răsboit. 

Ei cu toţii că pleca, 
Şi la Turci dacă ajungea, 
P& Calofirescu îl năpustia, 

5o Şi 'napoi că să 'mtorcea. 
 Că.et, frate, că credea, 

Că Turcii îl vor tăia; - 
Că ei, frate, ”] duşmănia, 
DE vitez el ce era. * 

55 Şi la Mihai să ducea, 
Şi din gură îl spunea: 
— Ala e un lăudăros, 

“ Cum în Turci el a intrat, 
„_ “Turcii îndată "l-a tăiat, 

60 lar Calofirescu ce făcea ? 
P& Neda, slugă dreptă, o lua, 
Şi în Turci el că intra. 
'Tăia ici, tăia colea, 
Pen! aprâpe îl fârşa, 

“65 Copiit şi pă mă-sa o găsia, 
Dar cocâna n'o afla. 

- 

Punea ochian, să uita, . 
Şi pe câmp el năzăria, 
Unde un “Turc că fugia. 

70 Bine sema el lua, 
"Şi la Turc cocâna o vedea. 
Calu iute repedia, 

„Şi pă Turc îl ajungea. 
Turcu bine s'apăra, 

75 Căci mi-erea Turcu volnic, 
Şi luase scărili,. 
Şi legase cucânii picerili, 
Ii luase câdili, 

"Şi îşi legase braţili. 
8o Calofirescu când ajungea, _. 

Cocâna, cum îl. vedea, 
Ea din gură îl dicea ; 
— Radule, vedi Turcu că e 

(stângaci, 
Să nu pătimeşti ceva-ş. 

85 Şi d'acasă când ai plecat, 
La oblânc ce-ai atârnat ? 
Radu aşa dac” audia, 
El în drepta că s&da; 
La oblânc dă să uita, 

go Buzduganu că vedea. 
Buzduganu el:lua, 
Şi în Turc d&l repedia, 
Jos piste cap.că mi-l da; 
La dânsu dăscălica, 

95 Frumos capu îl tăia. 
Apoi cu Nedea, slugă dreptă, 
El cocâna acasă trimetea. 
Şi el, măre, că pleca, 
La Miha! că să ducea. 

100 lar Buzeştii şi Căpreştii cum îl 
[vedea, 

Ei cu toţii 'nmărmuria. 
Mihai Vodă dă-l vedea, 
Masă mare că făcea, 

. Apoi el că porância, 
“105 La Buzeşti şi la Căpreşti 

Acasă cu alai a'l petrecea. 
_Ei cu dânsul că pleca, 

- Până la un sat mergea, 
La certă să apuca. 

110 Scurtă era cârta lor, 
Că ea fuse p& omor. 
Radu arme nu avea; 
El dacă vedea şi vedea, 
Cisma din picior scotea, 

115 Şi-cu ea s% apăra; 
- Apol zoru dă vedea, 

Că viaţa o săl ia, 
La un gard să repedia, 
Mâna pE& un par punea. 

x
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120 Paru''n. pământ că'mi era, Dar 'Buzeşti|:năpădia, 
Era dus el in afund, - Ş'acolea' mil omora. 
DE trei palme şi d'un pumn. 130 Veste la Mihai mergea. 
Şi'n pământ în vîrf era, Mihai Vodă d'audia, - 
Cui d'a 'n curmeziş avea: .. Porunca atuncia da, 

125 El dă dânsu când smucia, Tron dă ceră îi făcea, . - 
Din pământ că mi!l scotea, Şi cu mare alai 'l îngropa. 
ŞI 'n gard d'o palmă mat erea. 

PE DELUL RETEGULUI 
  

“Cules de învăţătârea E. Slăvescu, de la I6n Costin din comuna Devesel, plasa 
Ocol, judeţul Romanați. | N - . A Si 

Pe delul Retâgului . “Hat cu Iancu la bătae, 
Fuge murgul lancului. .. „ — Tancule, Măria Sa. . 
Sora Iancului venia Lasă Turda n'o prăda, - . 
Şi pe murgu!'l întreba: - „_ Că-ţi daă bani cu ferdăla. - 

5 — Murgule, -ort eşti turbat, 20 — Să-mi dal şi cu gălsta 
Ce fugi aşa spăimântat,  - + Eă Turda tot, mi-ot prăda. 
Pe.lancu und Pat lăsat? "Că scrâfe de Ungurdice 
.„L'am lăsat la Retegul, | Să-şi lase mânușile 

- “De trei puşci r&ă împuşcat, Şi să ţese pânzele; . -. 
10 De trei săbii răi tăiat. 25 Precum ţes Româncele. 

lară lancul s'a sculat, NR Iancu "'mpuşca şi'n scântee, 
Drept la Turda mi-a plecat, Unguri! fug în ismene. 
Peste Coşot că mi-a dat, „Iancu se bate cu Turcii, 
Şi din gură a cuvintat: Ungurii 'şi svârle papucii. 

:15,— Coşot, Coşot, coş de pae 

„CANTECUL LUI IOVIŢA 

  

Cules de A. Goleanu din gura lut Petrea Murgu, în vârstă de 70 ani. 

Munţii Sterii Deluluj, Tot bunii Braşovului, 
La cerdacul lui Novac, 10 Şi tartoril târgului, : - 
Că-i de chept cam găvănat, „Cu toţi bea şi se cinstea, 
De câlcâe depărtat, Se Cheful deplin că-şi făcea; 

5 De genuchi aprocbhiat. Numai feciorul loviţă .: . - 
Frumosă masă-i întinsă, Nici nu bea, nici nu: mânca, De mulți boeri e coprinsă, 15 Ci şedea trist şi mâhnit, -- Dar la masă cine şede? Cu faţa ca-de pământ! .:



_Nime?n 'semă nu-l băga, 
Numai unchiaş de Novac, 
Numai el semă băga. 

20 — Alef| fecior de loviţă,. 
Nici nu bet, nicinu mănânci, 
Ori “Caftan ai ponosit, 
Sau galbeni a! isprăvit; 

- Sati vremea că ţi-a venit,” 
25 Vremea de căsătorit ? 

-Fecioraşul de loviţă 
Din gură aşa grăia:. - 
— Alei! unchiaş de Novac, 
Nici caftan n'am ponosit, 

- 30 Nici galbeni n'am. isprăvit, 
Dar vremea că 'mi-a venit, 
Vremea de căsătorit ; ... 
Că ei unchiule am umblat, 

„Nouă ani, pe nouă căi 
38 Pe câte nou&“l-am ciumpăvit, 

Şepte în grajd că %-am spetit, 
Şi potrivă n'am găsit. - 
Cheş fata Cadiului, 

-In târgul. Odriului, | 
40 Când oi şti. că "mi-o scăpa, 

Singurel moi spânzura, . . 
In marginea drumului, . . 
Cu ciucuri! brâului, 
De craca' sovârfului. 

„45 Când. Novac că audia,. 
„_„ Drepta "n buzunar băga, 
:" Şi cheia că "1-o scotea, 

Drumul'la grajd '! arăta. 
—- Alei! fecior de loviţă, . . 

„50 Sema la cai tu să Iel, 
“Eşi la uşa grajdului, -. 
Că este eslea Livdului, - 
Vai | Livdul nebunul, 

__ Care fuge cu luna, . 
55 Şi jâcă cu săptămâna. : 
'-Bun cal boer de dobândă, 

__ Dar pică fără isbândă. - 
: -Dar la fundul grajdului, 

_Este eslea Negrului. " 
60 La picioare” aricit, 
Şi părul pă el sbârlit, 

Şi! făcut el pă fugit,. 
Ce” goni & isbândi; 
“Si cu falca pă pământ,. . .| 

65 “Trage 'vent pă sub .oblânc,” * 
Că We frică de aprins. 

Şi la Negru nu 'se uita, 

Tot la Livdu năvălia,:: - 

“Şcua pă Livdu punea. 
70 Puse şea de Pasargie,  - 

Cu cioltarul 'mohorit, * 
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Scâte brasde din pământ, 
Care n'am v&diit de când sunt. 
P&n' pă Livdu se aşeda, 

75 -Nou& hotare sărea,. | ai 
- Dar popas unde făcea? 
"Sub aripa cerului, 
La inima câmpului. - 
La cea verde poeniță 

8o_ Cu tot felul de sămânță. 
— Bună diua Coconiţă |! | 
Mulţumesc fecior de viţă, 
Legă-ţi calul de portiţă, 
Ca să-ți dea dalca guriţă. . 

85 Dar loviţă ce-mi grăia?. --" 
1 Hai, cocână dumnta, 
M'aş ruga de dumneta, 
Săsmi dai o stiblă de flort. 

„Dragi 'mi sînt florile, - . 
: 90 Dar mai dragi cocânele.: 

Cocâna când audia, 
| La o r6bă poruncia, - , 

-  Smulgea flori din tote florile 
| Şi mănunchy-că le făcea, . 

95 Pe o“r6bă le trimetea;. - i: 

Dar loviţă cemi grăia ?. 
— Hal Cocână dia, -. 
Nu-ţi trimite robele, . .. 
Să împărţiască florile;  - 

100 Adu tu cu mânata,-. . 

Că nu-s bâlă să te bolesc, 
Ci-s hamor, 'să te iubesc, 

__Cu tine să-mi văcuesc. . 
Când cocâna audia, o 

105 Alte flori că'mi rupea, ..  - 

” La' loviţă le aducea.  - 

_Dar loviţă ce-mi făcea? 
"Cu stânga la flori se-dă, 
Drepta în cear că %-o punea, 

110 Şi călare mi-o punea, 
De loc dosul că mi-ş da, 

Da fugea. mârte-şi făcea. 
lar cincă-deci de robuliţe 
Şi şese-deci de Rusculiţe 

115 Ale ei sînt sluguliţe, 
Ele în urmă r&mânea, 
Faţa albă'şi sgâria, . 

P&r: galben dărăpana, 
Răi le-a secat inima, 

120 Că le-a furat stăpâna; _ 

: Veste la Cadiii că da. . 

„Când Cadiu că audia, . 

Aşa din gură grăia: . 

— Să “trăiască Şarga mea, . . 

125 Vai! Şarga Arbuzenca, A 

Care fuge cu luna, .



da „n CANIBGUL LUI JOVITA. 

Şi j6că cu săptămâna, Şi pă dat şi p'aruncat, De'm! r&sbună inima, a Că aşa niY nemu 'nv&ţat, Nicăiri nu mi-o scăpa. Inelul în mână lua, ăi 130 Apol Cadiu grăia, . | 185 P& veliat că se uita, "La bucătar că poruncia: Frumos slova' cunoscea. —- Pune masa, să mănânc, „—, Cătaţi boeri, de vedeți! Strânge masa nu mănânc. Că n'a luat pe, Negrul, Pune perna, să mă culc, | Şi a luat pe Livdul, 135 la perina, că nu mă culc. 190 Şi singur 'şi-a repus capul. Adu pă Şarga, să 'încalic, lar Novac ce mi-ş făcea? Să caut, ce am perdut, . La grajd de petră mergea, Şi p& Şarga, -o aducea, . Sema la cat că lua, Ne-'nşelată, ne-'nfrănată, - Pe toţi cait el vedea, 140 Numa! cu pedica legată, 195 Numai pe Livdul nu vedea. | Pen' p& Şarga încălica, - Pe Negrul afară”l scotea, Nou& hotare sărea, "De căpăstru că-l lua, . După Ioviţă pleca, | | Şeaua pă el că punea ; Puţintel nu-l ajungea, Cu scările in şurupuri, 145 Raz în spate că”! făcea, 200 Să-mi mat potol din junghiuri. Par'că s6re răsărea. | Pân' pă Negru să aşeda, Fata înapoi că căta Nouă hotare sărea. PE tatsu că-l cunoscea. Şi 7 strângea câte un dârlog, Fata din gură 'mi grăia: Mai sărea câte un pârlog, 150 — Alei! fecior de Ioviţă, 205 l venia inima la Joc. la ultă-te tu în urmă, Pe lângă Ioviţă 'mi da, Ce pară de focne vine? "Nici de sema nu-l băga, Nu scii pară de foc este, Tot înainte mergea, „ Orl tăcuţa ne soseşte, Cu -Cadiu că se întâlnia, 155 Viaţa ni se prăpădeşte; . - 210 Curmeziş că se punea, O fi călare pe Şarga, . "1 Şi de dânsul se ruga ; Nicăeri nu vom scăpa. „— Dur, dur, cuscre Cadiule ! . „ Lasă-mă pă mine jos, Băeţii fac vrajbile, Căci pentru un câp de femee No! bătrânii păcile. 160 Să pee cap de voinic, 215 De două ori că se ruga, Pentru un lucru de nimic ? "„ Vorba în s6mă nui băga, Dar loviţă ce-mi grăta 9 Tot pă Ioviţă *] gonia. — Eu pe tine nu te-oY lăsa Dar Novac ce'mi grăia ? O dată cu viaţa mea, a — Alei |. Domne milostive, 165 Tot 'mi este de una. 220 Eii judec în Țarigrad, - lar Ioviţă ce'mi făcea? „Dar pă ăsta un blestemat? El aminte *ş% aducea, L'am rugat, n'a ascultat, Sc6se un arc şi o săgetă lartă-mi, Dâmne, un păcat; Și în vârful săgeţii, „= E o săy repul viaţa, 170 Ineluşul din drepta, | 225 Și să-i iai pă Şerguta. In săgstă'l anna. - . -_ Vai] Şărguţa Arbuzenca, Spre Novac ”] năpustia. | „ Care fuge cu luna, Novac la. masă şedea, „Şi j6că cu săptămâna, Inelu în pelă pica; . - lar Novac ce mi-şi făcea? 175 lar Novac ce mi-ş grăia ? „230 Sema la răsboiii ştia, -- — Cătaţi boert de vedeți! Lăturiş că mi-l lua, Câte resbâe am bătut, | „+ Când o'palmă că mi'y da, Ast semn nu lam mai vădut | - Intr?o scară-l povârnia,. Ori a perit vrun finişor, Buimăcit, drumu-i mat da, 180 Ori vre-un verişor, 235 PE urmă paloş scotea, Mult semănă ghinişor, De-a asvârlitele svârlea,
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Lua mâna şi tref coste, Ei cu tat'tu la pace am dat, 
Şi oblâncul de la şea, P& Şarga zestre v'a dat. 
Scapă paloş în pământ, Dar fata aşa 'm! grăfa : 

240 Scâte o brasdă ca de plug, 270 — Alei! unchiaş de Novac, 

Mânia de pe pământ. Tata aşa a fost de jurat, 
Frumos capul că-i tăia, Şepte fete a măritat, 
In gluguliţă mi-l punea, Pă& Şarga zestre n'a dat, 
Şi la ciochine că-l lega lar acuma ai tăiat, 

245 Şaua pe Şarga că punea 275 La inimă m'ai secat. 
Pe Negru în -pohod lua,. IE " Dar Novac ce: mi-şi grăia : 
După ioviţă. pleca. | De mână că”! lua, 
Când Ioviţă înapoi căta, In monăstire % băga, 
Pe Şarga 'când o vedea, Şi pe loc mit cununa: 

250 El mai tare că tugea, - 280 Când fu la masa cea mare, 
Novac după el striga: Capul lui Cadiu lua, 
— la, mai ţine pe Livdul, . - “Toţi boerii dăruia, 
Că "i-a eşitsufletul,  - - Care vii, care moşii, 

f Că nui Cadiu să te goniască Cu moşii nehotărite, 
255 Viaţa să-ţi prăpădiască, 285 Şi cu pungi nesocotite, 

Ci Novac să te fubiască. - Şi cu bani! din buzunar, 
Nici vorba nu isprăvia, Cu sălaşuri de ţigani, 
Şi acasă că'mi ajungea. Toţi boerii că dăruia. 
Când fata Şerga vedea, Dar Novac ce mi şi făcea? 

260 La inimă mi-o seca. 290 Capul lui Cadiu lua, 
Fata din gură grăia; Intro tipsie "1 punea, 
— Alei! unchiaş de Novac, Şi la masă 7] închina : 
Tu pe talca Pat tăiat, — Poftim ăst cap de berbece, 
Şi p& Şarga Y-al luat;  — Să nu vă stea inima rece. 

265:Dar Novac ce'mi grăa? 295 Diceţi, voi boeri, amin. 
— Taci fetiţă, draga mea.: Căci ei v'am cântat deplin: 

DOICIN 

" Cules del, Florescu de la FI. Drăgan, muncitor, din comuna Bragadiru, jud, . 

A 

Telorman. 

In târgul 'Ţarigradului, " 15 “Când te uiţi la dinsu, 
La casa 'mpeăratului, . . Nu poţi ţine risu. „N 
Nemerit'a, poposit'a,- Vedi ochi, ca taterili,. t. 
Nu ascră alaltăscră ; Dinţi, ca tesiili, 

5 D'un arap negru buzat, Măsselili, ca rişniţili, 
Cu soldi după cap, | 20 Unghili, ca secerili, 
Parcă” dracu 'mpeliţat ; Legătura capului, 
In plept găvănat, : Ca rotila plugului. 
In spate cocoşat;, N | Impăratu la conac că mi-l 

10 Vedi cocâşa gâtului, [poftia, 
Ca morcoşa ţestului ; „Şi conac că îl gătia: 
Dă& vine lăsat, - . 25 La masă 

„DE călcâte alăturat, O vacă grasă, 
Dă& genuche dăpărtat; - Septe oca dă orez,
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„Şi cinci oca dă: piper; .. 
Asta: conac, de mâncare, 

30 Sera fată mare, dă culcare. 
Tote fetili rându câ'şi făcea,” 
Rândula sora lui Doicin venia, 
Şi p& dînsa mi-o vestiâ. 
lar Lisandra ce'mi făcea ? 

35 Intra ?n casă suspinând, 
Iş' afară tot plângând, 
Cosiţă negră smulgând, 
Feţişora sgiriind. 
Sângili cocoş curgând. 

* -40 Dar Doicin că mi-o vedea, 
Doicin bolnav cum erea, 
Că nouă ani şi jum&tate,. 
DE când zace e! pă spate; 

„Că el ursat că era, - 
45 O sută păgini: dă omora, 

Dilili i să sfirşa ; 
Nou&-deci şi nou& omorise, 
Şi bolnav el că căduse; 
Unul frate mai avea, 

50 Viaţa ca să ş'o dea. 
El pă sori'sa dac'o vedea,. 
El din. gură îl grăia: : 
—:Alei | Lisândra sora imea, 

. Ce'mi intri 'n casă suspinând,. 
55 Eşi afară tot plângenă, 

Cosiţă negră smulgând,  - 
* Feţiş6ră sgiriind, 

Sângili cocoş curgând? 
Or ţie ţi s'a urit, 

6o Tot dă mine îngrijind ? 
Or ţie că ţi-a venit, 
Vremea dă căsătorit ? 
Că pân'acum nu te-am vădut, 
Aşa tristă căutând | 

65 lar Lisandra că”! grăia: 
: — D'ale! nene Doicine, 
Dă stătuşi 45 mă 'ntrebaşi, ! 
Cu tot dreptu spune-ţi-aş ; 

„Nu as€ră, alaltăseră, Si 
70 In târgu 'Ţarigradului, 

La pârta 'mpăratului, . . 
Nemerit'a, poposit'a, | 
D'un arap negru buzat, 
Negru şictudat, - . :.: 

75 Cu soldi după cap,.. 
Parcă" dracu "mpeliţat! 
In. piept: găvănat, 

- In spate cocoşat, 
_Cu cocâşa gâtului, - 

80 Cât morcâşa ţestului, 
Legătura capului,  .. 
Cât rotila:plugului, .. : . 

Când te :ujţi la dinsu, 
Nu poţi ţine risu; 

85 Ochii, ca taerili, 
Dinţii, ca teslili, 
Măselili; ca rişniţili, 
Unghili, ca secerili! 

is 

Şi'mp&ratu la conac că Pa poftit, 
- Qo- Şî conac că '-a gătit: 

La masă, , 
O vacă grasă, . 
Şepte oca dă orez, 
Şi. cinci-oca dE piper. . 

95 Asta conac 'd& mâncare, 
Sera fată mare dă& culcare. . - 
Toâte fetili rindu 'că ş'a făcut, 
Şi Pa mine .rîndu c'a venit, 
Şi pă mine m'a vestit. 

100 Mie frate nu mi s'a urit, 
Tot dă tine îngrijind ;... -.. 
Şi nici că mi-a venit, 
Vremea dă căsătorit. | 
Dar d'ata intru 'n casă suspi- 
a ş =  Imând, 

105 Es afară tot plângând, - 
Coşiţă negră smulgând, 
Feţişoră sgiriind, -- 
Sângili_cocoş curgând. 
Doicin aşa:'d'audia, -- 

110 El .dîn gură că grăia: 
a-—: D'ale, soro, sora mea | 
la du-te tu în ăl grajd, 
Şi Ya tu da pericră, . 
Şi pă Negru mi'l ţeselă; - 

115 Cu şaua mi'l înşeleză, 
Cu friu mil înfrâneză ; 
Şi 71 scâte la netca 'n câce, 
Că dă când netca s'a bolnăvit, 
Negru 'n grajd a 'nebunit. 

„.120 lar Lisandra- ce'mi făcea? 
“Ea în graj că să ducea, ..-: 
P& Negru mi'l ţesela, 
Cu şaua mil înşăla, 
Cu frâu mi'l înfrâna, 

125 Afară că mi'l scotea,: 
Şi la: Dotcin mi'l ducea. 

„ Dolcin .atunci ce făcea? .. 
El dîn pat că să scula, 
Cu hainili să 'mbrăca,. 

130 Cu armili:s8 'narma, 
Şi la Negru.că işa ; : | 
Mâna pă negru dă punea, : 
Negru jos. îngenuchea,. 

Pen” Doicin încălica. 
"135 Dotcin dacă 'ncălica, 

Buzduganu că'l uita; -:. 

=
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Buzdugan cu ştpte-pene, . 
Pana d& ş&pte oca;  . 
Şi la .sorâ-sa ”l cerea, -- 

140 Lisandra că să ducea, .: 
Buzduganu că'l lua, 
Pân'la dinsu mi! tira ; 
Iar Doicin că s& "'ntindea, 
Două-deşte că punea, . ...: 

145 Buzduganu apuca,. . . 
Şi în sus d&l asvirlea,. 

_P&. Negru îl. mal juca, 
_Pân' buzduganu venia, 

" Palma ?n sus că ridica, 
160 Buzduganu apuca, . 

Şi pă uliţă işa,. . . 
-P& Negru când mincura, 
Uliţa nu” ajungea ; 
P& lângă arap trecea. 

155 Arapu dacă '] vedea, 
In rîs el că ît dicea: 
—Dur, dur, dur, bir neînvăţat, 
Calu ce ţi-a! răsfățat ? 

_Doicin nimic. nu-i răspundea, 
160 Şiî.nainte el trecea,.. - 

Calu că şi'l mai juca ; 
Iâdărăt că să 'ntorcea, . 
lar pă lângă arap.:trecea ; 

"Arapu far că îl dicea: . . 
165 —Dur, dur, dur, bir neînvăţat 

“Calu ce ţi-a! răsfățat ? -. 
" Dar Doicin că! răspundea: 
— Nu sunt bir ei neinv&ţat. 
Dar. dă stăpân că ţi-ai datl. 

170 Şi buzduganu aducea, -. - 
În arap d&'l repedia, 
Piste cap el că mil da, 
Cu pământu ”l amesteca: 
Acasă că să ducea, 

175 Calu sorâ-si il da, 
Apoi în cas că intra, 
In pat el să aşăda. 

_Şi sfîrşitu că îşi da, 
„Căci înplinise suta | 

CANTECUL LUI SBANGA HAIDUCU 

“ Culesa de înv.. G. Giutumescu de la Şerban Vasilescu din, comuna Ruptura, pl. 

Motru de jos, jud. Mehedinţi. 

Frundă „verde de savat, .. 

Sub un lomuleţ de gard, - 

Şede Sbangă .pitulat 

Ne-băut şi ne-mâncat; 

Trăesce cu dilele, ! 

Pen'apune s6rele, 

Să-şi Ya epingelele, 
Să-şi umple pistâlele, . 

. Loviască vâlcelele, . 

1o Pe la tâte gazdele. 

“ Frunqă verde de-o lalea, 
La o gazdă că mergea 
Şi din gură aşa dicea: 

— Gazdă, găzdulicea mea, 

15 Dă-mi o câje de mălai,” 

Să-ţi prind o stavă de cal 

Şi cu-un fir de usturoi, 

Să-ţi aduc pluguri de boi. 

Frundă verde de susai, 

20 Imi dete coja de mălai 
Mâncai şi m& săturail 

Lua! căpăstru şi plecai, 

Mă sui -p'ăl dâl'de plat, - 

Vădul .o' stavă .de cai, - - 

25. Ş'aruncâi căpăstru în ey,: 

Cunoscui, că nu-s al:mel, 

Aruncaj :ş-un drob de sare, 

„-- Armăsar să nu mE omore. 

 Franduliţă de făsul,. - 

30 Dacă -vădul şi 'vădui, aa 

- Aruncai. şi'o târsină,.. 

Prinsei iapa cea bătrână, 

Nădejdea cârlanilor, 

Muma armăsarilor. 

35 Frunqă verde de susai, 

Ş'apucai de incălecai; 

Drumu nainte "mi! luai. 

Frundă verde de sulfină, 

Descălecai la fântână, 

"40 Şi mă uitai după mine. 
Aoleo! ce-mi pare bine, 

Toţi cârlani venia bine. 

Frundă verde de o lalea, 

“ Boeril când audia,
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45 Frunqă verde trei migdale, 6o Frundqă verde trei migdale, Că mi-a eşit Sbangă ?n țară, Făcu Sbangă de parale Dar boeri! ce-mi făcea ? . Şi se plimba pe: culare. Potere că ridica, SE întâlnea cu fraţii în cale Şi pe Sbangă că-l prindea, Cu fraţii lui se vorbia: 50 La coteţ că-l închidea. 65 Care plastă so lovim ? Frundă verde de-o lalea, Frunqă verde busuioc, Sbangă din gură-mit dicea: E Lovim plasta din mijloc, — Aluniţă de măr creţ, « Că sunt popi şi protopopi. Căpitane de judeţ, Verde frundă de-o lalea, - 55 Ce mă tot țiI în coteţ, 70 Sbangă din gură-mt dicea ; Pentru ăl pui de murguleţ ? — Ba, ba, ba, fraţilor, ba. „Că Pam vândut fără preţ ; „_ Hal în plasa Blahniţa L'am. vendut cu cinci parale Că luăm francii cu traista Că n'avem de cheltuclă. Rublele cu postava, - 

TUNSU HAIDUCU 
—— 

Culesa de înv. G, Giurumescu de la $ erban Vasilescu di or una Ruptu l. Motru de jos, jud. Mehedinţi. Ș - "a comuna Kuptura, p 

Verde frundă lemn de sus, . Din ce sat din ce oraş? Vestea *n țară mi-a ajuns, IO Şi ce ineserie ar? . De un hoţ ce-l chiamă Tuns, Biru cu cine îl dai? Care umblă prin păduri, De ai bani mai multicei, 5 Cu dot-spre-dece haiduci pan- Să-mi dat şi mie din ej, SE . [duri. Să-ţi dai la mână răvaş Pe om în drum îl întelnesce, 15 Să nu rămâi păgubaş, Îl întrebă, "1 sfătuesce: Când îmi va da D-zet, — De unde esci flăcăiaş 2: | Atunci îţi voi da şi eii.
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CANTECUL LUI RADU 

— 

Culesa de Grigorie Constantinescu de la Badu cârciumaru din cătunul Schit, 
com. Dobra, jud Romanaţi.: - i 

F6e verde d'avrămeasă, Ci sunt Radu în opinci, 

La fagu cu umbra desă, 15 In opinci cu cataramă, 

pade Radu ca ?ntr'o casă. Să nu'mi bage lumea semă. . 

ar Radu ce mi-şi făcea? F6e verde şi o lalea, 

5 Pe gânduri mi se punea, Cată. părinte nu sta 

Trei deşte ?n gură băga, - Şi la noi nute uita, 

Şi începea d'a şuera, 20 Că n'ati băeţii ce bea. | 

Băeţii mi s'aduna, — Zei, Radule, pe barba mea, 

--- Bandă întregă se făcea - Că n'am luce de para. 

10 Şi ?n sat la popa pleca. — F6e verde trei. măsline, 

— Bună diua, părinţele, __ Cată, părinţele bine, 

Mulţumescu-ţi căpitane. 25 Că pui băeţii petine, 

— Eu nu sunt căpitan în . Te jumâle ca pun câine, 

_[cisme şi în papuci, - _De ride lumea de tine. 

" CANTECUL BADULUI 

Culesa de Grigorie Constantinescu de la Badu cârciumaru din cătunul Schit, 

- comuna Dobra, jud. Romanați. - 

Tot umblând şi întrebând, La el să'mY trimeţi, să vie, 

Tot de Badu ispitind. | _ De 'mi-o fi Badu în sat, 

— Băduleasa cea frumâsă, La el să'ml trimiţi un sfat. 

Ochi negri de curvă aleasă, | Băduleasa cea frumosă. 

5 Chipul ca de jupănesă | 15 Ochi negri de curvă aleasă, 

Spune nouă, undei Badu, -. Chipul ca de jupăneasă: 

Cam fost ciredar de boi, | Nu'mi e Badu'n deal la vie 

Şi boii că "Y-am vândut "- La el să'mi trimeţ să vie ; 

Căştigu n'am împărţit. __ Dar Badu 'mi sa culcat 

Io De o fi Badu 'm deal la vie, . 20 Şi el când mi sa culcat,
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Pe sabie s'a jurat, 
Că pe el cin' l-o scula, 
Frumos capul '%-0 tăia. 
„Turcii atunci când mi-audia 

25 Năvală 'n cas! ca porcii da, 
Mâinile pe el punea 

"Şi frumos că mi'l lega, 
Cu frânghie de mătase, -- 
Impletite în cinci şi şese 

30 Şi cu mâinile în piez, . 
De! trosnia 6sele în plept.. 
Tot de lemnul coşului, 

„In dogârea focului, 
“- In bătata fumului, -: 
35 Unde'i pasă Baduluy. 

lar Badu ce mi'şi dicea? 
Din: guriţă aşa grăia;. -. 
— Băduleasa cea frumâsă, 

„Ochi negri de curvă aleasă, 
40 Chipul ca de jupâneasă, . 

Dintr'o mie, ia oie . -. 
Şi'mi ia câmpul tot dea lungul 
Şi cârciumile de a rîndul, . 

„- Pe fratele mei Niculcea îl ver 
a [găsi 

45 Şi cu el aict vei. * . 
Băduleasa ce'mi făcea ? 
O ie că mi'şi lua ... 
Vadra 'n cap că mi-o punea, 
Şi lua câmpul tot de-a lungul - 

50 Şi cârciumile de-a rîndul. 
Turcii atunci când mi-o vedea, 
Credând că la apă se ducea, 
Ea prin tâte cârciumile căta | 
Pe cumnatu-săă Niculcea | 

găsia 
55 Intr'un fund de pimnicidră, - 
"Cu trei mândre chefuia, 

Una cu vin mi'l' stropea, 
Alta cu batista îl ştergea, 
Faţa i se rumenia, - 

60 Şi -una' în pungă "mi-l căta. . 
Băduleasa i! grăia: - 
— Măi, cumnate Niculceo, 
Tu bei şi te "nveseleştt,. - 
De fratele t&ă Badu nu gândeşti. 

65 Ea 'ntâmplarea î! spunea. 
Cărciumăresel îi poruncia, 
O vadră de vin scotea, - 

CANTECUL BADULUI 

Şi 'n gură că 'mi:o punea, 
Tocma în fund că "i resufia. :: 

70 Şi acasă că'mi pleca, 
Şi pe drum când îm! mergea, 
Din gură că 'mt şi răcnia, 
Din pistâle îmi trosnia, 

„ Turcii atunci, cum 'mi audia, 
75 Pe Băduleasa o întreba: 

— Fir'-ar, mă-sa, muma-sa | : 
E - Cine să fie ala ? - 
„. Băduleasa le spunea : *. 

— Ala 1 ciredar de boi, 
80 Şi vine 'n gazdă la not, 

C'avem şi no! patru bo), . 
Şi din patru vindem dot, 

- - Niculcea la “uşă când îmi a- 
[jungea 

O dată că iml.răcnia. | 
85" Turcii când îl audia, . . 

Năvală 'toţi că îmi da, . 
Pe sub pat că imi intra, 
Pe frate-săii că'l] vedea, . 
Mâinile pe el punea, 

- 9o De frânghie'l deslega, 
Paloșul că mi'l scotea, 

-Şi în două mil frângea, 
— Hai, ia tu, mă, cotoru 
Și să'mi dai mie virfu: 

100 Şi pe Turci că se puneaă, - 
Bucăţele îi făceaii, e 
Şi în pod că mi! băgaiă, 
Şi foc caselor le dai. 
Cine pe drum mi'şi treceati, 

"105 Toţi pe Badu îl văitaă, 
Şi din gură îl diceaă: - 
— Vaf sărace Badule, 
Cum îţi arde casele. 
„— Lasă ardă, f...le ?n ce... 

110 Că n'aă fost la. locu ăl bun, 
Şi ai fost puse lângă drum. 
Mie nu'mi este de casă, 
Ca de neşce carne grasă, 
Vre o cinci deci de măsculeţi, 

115 De'mi arseră ?n poduleţ. - 
Badu, Badu cârciumaru, | 
Cârciumar de -vinuri tari, 
Diua îmi cârciumăria, 
N6ptea îmi măcelaria, 

120 Cărciumari de vinuri tari, 
Măcelari de Turci de'i mart.
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„VIȚA CATANUŢA 

„Culesă de învăţ. [. Mateescu de la Catrina 1. Danău din comuna Stroeşti jude- 

ui Gorjii. - 

-Pe cel deal, pe cea colniţă, : : -.. -Să:mă hărănesc cu-ea: 

Trece Viţă Cătănuţă, Viţă din gură grăia: - 

Cu»a lui d'albă de mândruţă. „... — Prinde, mândră, brâeţu 

Şi pe drum e! cum mergea, Că mă& lupt cu Lotreţu. 

5 Viţă din gură 'm! grăia:: - 30 Cu-o mână prindea brâeţu, 

— Cântă, mândră, un cânticel, Cu alta lupta cu Lotreţu. 

Să trecem codru cu el. - Mândra din gură 'mi. grăia: 

Mândra din gură 'mi grăia : — Viţă, Viţă, Cătănuţă, 

— Ei, când oi rupe a cânta, Carii pe cari vaţi prididi, . 

10 Codrii verdi s'or legăna 35 Un bărbat mi-aţi trebui. 

Şi vadurile or seca, . -  Carit pe cari v'aţi lupta . 

Fântâni. reci s'or- turbura. Mi'ăla mi-aţi rămânea. 

La câjmele Lotrilor, Viţă paloşul scotea, - 3 

In mijlocul codrilor, . .. Capul mândrei "1 veteza,  - 

15 Lotru din gură grăia: 40 In dăsagi că mi-l punea, 

— Şi dă, Viţă, vama ta. Şi pe cal încăleca, 

— Da et vamă ce să dai? + La s&cră-sa mi-l ducea. - 

'— Şi dă Viţă murgu tăi. Ea înainte căi eşa 

— Ku pe murgul nu mi-l dai, Şi el diua bună 1 da. | 

20 Că mi-la dat socru-meii,. ___-45 Ea din gură cămi grăia: - 

„Să-mi 'port trupşorul mei. — Viţă, Viţă, Cătănuţă, 

Lotru iarăşi că'mi grăia:_-:.- - Bine “i şede tinerel, 

—_ Şi dă, Viţă, pe mândra. Tinerel: şi frumuşel, | 

—" Eă.pe mândra nu mi-oi da, Dar mai bine ţi-ar şedea, 

25 Că mi-a dat-o socră-mea 50 Când; să fie şi mândra. -: 

7
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FATA ROBITA DE TURCI . 

Culesa de învățătorul 1. Mateescu de la Catrina I. Daănău,. din comuna Sorești judeţul Gorjiă,. 

Are Andraş are, 
Are fată mare. 
Dimincţa se scula, 
Cosiţa şi-o peptăna, 

5 Casele le mătura, 
Vadra pe mână o lua, 
Şi la apă să ducea, 
Vadra jos că mi-o punea, 
Inelu'm mare "! scăpa. - 

IO Ea pe mare se uita, 
S& uita după inel, 
Dar ea nu vedea inel, 
Vedea ceâţă, negureță, | 
Fata răă că se *ntristă, 

15 Vaara pe mână 'şi lua 
Şi către casă pleca. 
Acasă când ajungea , 
Şi din gură şPmi grăia: 
— Nu sciă, taică, 

20 Nu sciă, maică, 
Nu sciii, porobit ?s înfloriţi, : Ori macil sunt împupiţi, 
Ori vin Turciy înveliţi. 
P& mine că m-or robi, 

25 Şi eii la ef of peri. 
Andraş, din gură'mi grăia: 
— Nu te tem, Lino tată, 
Că sunt porobir 'nfloriţi, 

Şi macii sunt împupiţi, 
30 Nu vin, Turcit înveliţi. 

Sera, ea că se culca ; 
Dimineţa, se scula, 
Tot Plângând, 
Tot suspinând. 

35 Casele le mătura 

N 

Cosiţa şi-o peptăna 
Vadra pe mână o lua 
Şi la apă se ducea. 
Vadra jos tă şi-o punea, 

40 Şi pe mare se uita. 
„Se uita după inel, 

Dar. ea nu vedea inel, » 
Vedea ceţa negurdţa. 
Vadra iar pe mână'şt lua, 

45 Şi acasă ea pleca, 
„Tot plângând, | 

Tot suspinând. 
- Acasă, cum ajungea . 
Din gură iarăşi grăta : 

50 — la vedi, tacă, 
Ia vedi, maică, 
Ei bine vouă v'am spus, 
Că nu's porobii 'nfloriţi, 
Ci vin Turcii înveliţi. 

55 EI pe mine m-or robi 
Și ei la et ot peri. 

__ Andraş Yarăşt că'mi grăia : 
— Treci Linuţă pe portiţă 
Şi te'ngrâpă 'n grădiniţă, 

„60 La tufe de romaniţă, 
„Co fi locul cu credinţă. 
Lina din gură grăta : 
— Ba eii, taică, să mE'ngrop, 
La tufa de busuioc, | 

65 Co fi locul cu noroc. 
Turcii pe fugă veniai, 
De pe cat descălecată. 
Andraş, din gură grăia :: 
— Mai şedeţi, să hodinim, 

„70 Mal şedeţi, să mar bem vin,
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Turci, din gură, grăia : IN „Plosca vâstră. nu-t curată. . 
— Noin' am venit, să bent vin, 105 Mai mergea, ce mai mergea, 
Ci pe Lina să robim. Lina din gură grăia : 
— Mie n'aveţi,ce'mi robi, .. — Turcilor, 

75 Căci Linuţa -a murit, | Păgânilor, O 
Unde să v'arat mormînt?. | - Deslegaţi-mi -mânile, 

„Că de mult a. putredit; 110 Să-mi pleptăn cosiţele. 
Nu se cunâsce mormiînt: . Trei dile n'am pieptănat, 

„Turcii dAndraş mascultai, - = Şi ele s'aă încurcat. 
80 In grădină se ducea, - Dacă „vedea şi vedea, 

La busuioc căutat, | E De pe cal o. deslega 
“ Pe Linuţa 0 găsiaă, 115 Şi drumul la apă 34 da, 
„O găstaă şi mi-o legaii, e - Slobodă, când se vedea, 
„Şi pe cal mi-6 aruncată, o Lina din gură grăia: 

85 Cu ea pe fugă mergea. „ — De cât roba Turcilor, 
Lina din gură grăia : : .. Mal bin'smâla pietrilor, - 
— Mânaţi” mereii iepele, . 120 Ingrăşare brâştelor, 
Ca să-mi copăr ţâţele. . Demâncare peştilor. . 
Turcii din gură grăia: i După ce „aşa grăia, 

go — Haide, bre, "nainte, - + . : . Lina'n mare s'arunca. 
Nu ţi- -aduce. aminte, : | Turcii după ea pleca, 

Că măcta te plânge, -  125' Cun popă se ?ntâlnia, 
-Cu lacrămi de sânge. Și din gură aşa Y grăia: 
Mai merge, ce mai merge, ..:: .  — Măipărinte, părinţele, 

95 Lina din gură'mi grăia : E Ce pricepi la răvăşele, 
a — Turcilor, . | la ne scrie un răvăşel, 

* Păgânilor, „130 Un răvăşel frumuşel,' 
- Slobodiţi-mY mâna dreptă, Răvăşel de lăcrămire, 

| Să beu apă di pe piatră, Să'l trimitem pe răcâre, 
„100 Că mor cu inima câptă. La Andraş, 

- Turcii din gură'ml grăia :.  . :  .. In oraş, 
"-— Na, bea vin din plosca  : 135 Ca să” spunem negreşit, 

[nostră. . - Că Lina s'a prăpădit; 
— Nu bei vin din plosca „Joi de dimineţă, 

- [vostră. - Pe rouă, pe ceţă. 

FOICICA Ş:O LALEA 
Vedr variantă la pag. 94. 

  

Culesa de învățătorul 1. Mateescu de la Catrina i, Badaii, din comuna: Stioeşt 

judeţul Gorjiu. 

— Foicică ' go lalea, i 10 S'o arunc la “mânăra ?n foc. 

Ce tai, moşule, via?. . . .  Eşi moşun Grumul mare, 

-Lasă, moşule, via, _-. +. - Se uita pe drum Ia vale, 
Las-o, dăii, şi n-o tăla. „Şi după ce se ulta, 

5 —Am s o taiii de prin pămint, Ce vedea şi ce'mi grăia ? 

_S-am s'o arunc peste câmp ; 15 — Vine, Dâmne, vine, | 

„Am s'0 tai din rădăcini, | | Vine, cine vine $. Ru 

S'o arunc peste grădini; -.; - Pe cât văd în zare, 

-- Am s'o tai pe la mijloc, a „lun voinic călare; 

a a ia 79.
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Calu'! este vinecior, : 45 lar. pentru căsătorit, 
_20 Şi tot bate din pictor; -: „—' Lasă, moşule, via 

- Nu” viîn&t de părul lui, „Hal, la casa cu nunta. 
Ci! vinăt de spume, Ei la nuntă c'ajungea 
C'a venit tre! dile. - | „Şi la masă s'aşeda. - | 
Veinic la moşul venia. 50 Nunul mare că venia, . 

25 Şi-bun lucru-mi'i dicea. . : -_ Şi din gură așa "mi -grăia: . 
la, bun-lucru şi nu prea, | — Călugăre, piază rea, 
De sfinta: Duminica. - „Ce-ai cătat la nunta mea ? 
Voinic pe moşu 'ntreba: Şedi la masă nechiemat, 
— Ce tai, moşule, via? „55 Bei paharul ne'nchinat. 

30 — Da'cum focu n'oi tata-o, | Voinic din gură 'mi grăia: 
- Căci un copil am avut, : — a, scâteţi pe tinăra, 

Vineri mi-l-am împeţit, Să ne sărute mâna, 
Sâmbăta lam logodit, _S'o dăruim cu ceva. 
Duminica l-ati nunţit, -60 Tinăra dacă eşia, 

35 Luni la 6ste l-a pornit. Voinicu inel scotea 
- EL acasă şi-a lăsat:  . . Şi tinerii "il punea. 

-- Nevestică Si -  “Tînăra când cunoscea 
Tinerică Si - Cu bucurie dicea: 
Să-l aştepte, dacă pote, - 65 — Beţi, copil, şi chiotiţi, + 

40 Nouă ani 'şi jumătate. Că p'aici nu ma! veniţi, - 
„ După ce el a plecat „=... Beţi voinici şi ospătaţi 
Nouă ani l-a aşteptat, „Şi de cale-vă cătaţi; . 
Jumetate, nu mai pâte,- N "> Căci mie ce mi-a perit, 
Căci ei Omen! W-aă venit - 70 În mână că mi-a venit... 

_ “CODREANI 
Vezi variante la pag. 152 şi 154. E 

  

Culesa de I. Florescu, învăţător, de la Florea Drăgan din com, Bragadiru jud, Teleorman, | a ! | - i 

Creştem Yarba, creştem frunda; - Dă -vindare, dă schimbare, 
Creştem farba pă pâriă, .: - O Săi dai bani, să'ţi daii parale, 

_Codren suie 'n Movilăă, 20 Să'ţi dai şi pă murgu mei, 
Unde'm' e târgu mereii. | = Să'm' daf tu p&roibu tăi, 

5 El pîn terg că să plimba, - lar mocanu ca. mocanu, 
Nici un cal că nuY plăcea; . Slab dă fite, prost dă minte, 
In drumul mare că işa, El. dîn gură .că dicea: . 

_ŞPmi iîşa la drumul mare, „25 —Măi Codrene dumnata, 
Unde trec mocani cu săre. „> Nu 'ml-e roibu dă schimbare, 

10 In drumul mare cum şădea,  Şî'mt-e roibu dă vîndare, 
„latun mocan că'm' venia, . O Că'm'staă copiii la oprelă. 

- Cu'n.cal rotbuleţ şi peag, - „Şi nevasta la 'nchisdre, 
„= Cădu lur Codren cu drag. - 30 Cam vîndut pă muma robului, | Codren atunci ce'm' făcea ?. "Şi-am plătit- plasa Oltului, 
„15 EL din gură că'! dicea: - | Şi-acum să vind p& rotbu, 

—Măi mocane, neică Stane! ă Să plătesc Tilormanu. 
Dă "ţl-e,roibu de vindare, „_. ar Codren că mi! dicea:



a „ CODREN 

35 — Măi mocane, neică Stane! 
- Pune-i şcua şi frâul, 
Vadă-i Codren umbletul, 
Ca să'şi 'dea şi sufletul. 
lar mocanu ca mocanu,, 

40 Prost dă minte, slab. dă fire, 
Şaua şi frâu 1 punea, 
Şi da el a 'ncălica. | 
„Codren din gură” dicea : 

„_— Mă! mocane, neică Stane! 
45 Lasă 'ncalice dun Codren, 

Că 'mi-evotnicel sărman ; 
Săi vadă el sărita, | 
Să ştie câţi bani săi dea. 
lar- mocanu'ca mocanu, A 

şo Prost dă minte, slab dă fire, 
Lu Codren pă roibu da. 

 Codren dacă "'ncălica, 
P'aci ?ncolo că pleca. 
Mocan şade'n ... şi plânge, 

55 Cu palmile să ucide, 
Şi dîn gură aşa dice: 
— Sărăcuţ de maica mea! 
Ce mai fuse şi astal? - 

__ Tar Codren dacă !1 vedea, 
„60 El'în loc calu 'oprea,. - 

Şi mocanului dicea: 
— Măi mocane, nekcă Stane, 

- Ce'm sta! jos şi îm! tot plângi, 
Şi cu palme te uciqi? — 

65 Că d'oi sta d& m'ol înturna, 
Şi ţi-ot da câte-va-palme, : 
i să par că sînt parale, - 
Şi câţi-va pumni ghimuiți 
Ţi să par că-'s lei bătuţi. 

70 Apoi Codren că pleca, 
-Şi dă drum îş căuta. 
Creştem Yarba, creştem frundă, 
Creştem Iarba pîn smicele .. 

tast 

„ Codren sule pîn perdele, 
-75 Pîn perdele mocăneşti, 

Mocăneşti şi ungureşti. 
Mocanii cum îl vedea, 
Toţi dă fugă reteza. 
D'un mic strungar rămunea. 

8o Codren din gură "i dicea : 
» 5 — De-ale tu mic dă strungar 

“la prinde tu d'ăl cârlan, 
„Negru şi cornut, 

" Da lânişeră bătut. . 
85 lar strungaru că'! dicea ; 
> — Mă! Codrene dumneta, 

Cum să'ţi prind ei d'ăl cârlan, 
Negru şi cornut, 
La lânişoră bătut; 

go Că'i cârlanu stăpânesc, . 
„Şi m'apucă să'l plătesc, 
 Codren aşa d'audia, 
Cârlig din mâini îi lua, 

_. Cu cârligurl tăbăra, 
-95 Strungar ţipa să olecăia, ' 

__ Şi din gură că dicea: 
— Stă, Codrene, numai da ! 
Codren atunci îl lăsa, 

__ Strungaru că să ducea, 
100 Cârlan că îl prindea, 

Şi. lui Codren că îl da. 
_ Codren din gură”! dicea : 
_— D-ale tu mic dE strungar, 
“N'ai audit d'un Codren, 

105 Ce fa cai dă la mocani, - 
Mie! dă pă la ciobani, 

„ “Pâine d& lă brutari, - 
Şi vin dă la cârctumari, 
Si nu numără la bani? 

110 Apoi Codren încalică să duce, 
Strungar şade 'n ... şi plânge 
Cu palmili să ucide. 2
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_-- FRUNDA VERDE DE BUJOR. 
Vedi variante la pag. 94 şi 1249 

  

_ Culesa de înv. G. Giurmescu de la V. D. Saman din căt. Voloeciulut comuna __ Ruptura, pl. Motru de jos, jud.. Mehedinţi. - Da SI 

Frungă verde de bujor, 0 “Duminecă Pam măritat, Plecai şi eii să mă însor, . „SN Luni în Gste Pam pornit. „ Frunduliţă-mărgărit, . . . | Am avut o norurea La ce ces alimănit, | Şi adi e nunta la Ia, „5 Plecai Vinerea în peţit | 40 — Lasă- moşule via | "Și. Sâmbătă aşedat, . | „Şi hat să vedem nunta, “ Duminecă o luai e "Că vie ăi mai săpa „Şi: Luni în 6ste plecai. a “Dar nuntă n'ăi ma! vedea. - Lăsal vorbă la .nevastă Şi la nuntă se ducea IO Nout ani să văduvescă, + 45 De pe cal descăleca. Nouă an! şi nouă luni, Şi calul în grajd că băga Şi vr'o şase s&ptămâni. "Şi la masă că mergea, Nou€ ant a văduvit,! - .—— De unde eşti băeţaş? Nouă luni n'a ma! răbdat, „_» Din'ce.sat din ce oraş? 15 Până când Sa măritat... 50 — Sint băiat din Ţeligrad, lar socru-săă ce făcea, „n. Bag calul în grajdr neiîntrebat, “Lua săpolu şi săpa; a - Şed la.masă nechiemat, - - La vie că mergea „Şi beă vinul neînchinat, | „Ş'o scotea din rădăcină | Frundă verde de-o-lalea, 20 Şi "mi-o da peste grădină. _ - - 55 Aduceţi-mi miresa, Frunqă verde de-o lalea „Să-mi sărute mânuţa, Când la vale să uita, | i S'o. dăruesc cu ce-va.: Pe sub pla codrului Miresă că venia :-: Vede câma murgului  “Mânuţa căt săruta 25 Şi smocu chipiului „„„.- 60 Şi inelul cunoscea. o Şi ciucuri bicfulul -.. . „ Din ochi lăcrămi că-t pica) -Şi de Iute ce venia E __ Şi înapot că se întorcea . Nici «bun lucru» că nuda.- . „ Şi-din gură cuvînta:  ..-— Bună diua moşule. . . - Frundă verde de doi sfanţi, “30 — Mulţumim volnicule. 65 Beţi băeţi şi ospătaţi - „— Ce scoţi, moşule, via? "Că cum aţi venit plecaţi - Or. nu al pe nimenea? o Şi de aici nimic nu luaţi. — Am avut un fecioraş- „Că pe-cine mi-am dorit Şi Vineri Pam împeţit, - Ad în nuntă mi-a sosit, 35 Sâmbătă a aşedat, .. ”



“Cul&sa de înv. V. G 

„Pe lunca Aneştilor, i 
„Sint cireşe în tâte leşe, 
Şi nuci în tâte luncile; 
De păzit cine le păzia? 
Un junel cu o fată mare. 

„Şi păziră cât păziră. 

10 

15 

20 

Până amândoi se îndrăgiră. 
Şi apucară de fugiră,. 

„Şi fugiră cât fugiră, 
Până la fântăna fără apă. 

" Fântăna dacă” vădu | 
Mat multă apă făcu.: 
Şi fugiră cât fugiră, . 
Până la câmpul fară Yarbă. 
Câmpul dacă" vădu, 
Mai multă tarbă făcu. 
Şi fugiră cât fugiră, 
Până la mărul fără mere; 
Mărul dacă'i vădu, 
Mai multe mere făcu. 

- Frundă verde de lalale, 
Se uita pe drum la vale, 

- V&du fraţi el călare. 

25 
Dară frati-s&ă cel ma! măâre 
Scâse sabia s'o tae. 
lar frati-săă cel mafmic 

“Mai mic şi mal voinic. 
- Şi de. minte şi de trup : 

30 

Ba | frate-meii, n'o tăia, 
Că la noi nu e aşia - 
A tăia ne judecată. 
— Soro suridra nstră, 
Cai fugit: de casa nâstră ? 
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PE LUNCA ANEȘTILOR 

+ Giurumescu de la moșu Vasile Grecu din comuna + Imosa 
plasa Motru-de- -Jos dcr "Mehedinţi. . 

Oui soro ţi sait urât? - 
35 -Nouă bice în cu! puind, 

Nouă :pistole ştergând, 
-Nouă paturi scuturând, 
Nouă batiste spălând ? 
-— Frate nu mi s'a urât; 

40 Dar aşa suntem noi fetile: 
Ca mărul cu merile, 
Când sînt mititele, 
Stai bine pe rămurele ; 
lar dacă se măresc 

45 Pică jos şi putredesc. 
Aşa şi nol fetile - 
Când sîntem mai mititele _ 
Sintem dragi părinţilor, 
Şi urâte strinilor 

5o lar dacă. ne mărim 
“Sîntem dragi strinilor 
Şi urâte părinţilor. 

- lar fratele cel mai mare. 
'ŞI luă diua bună de călare. 

55 — REmâi soro sănătâsă, 
Ca.o pară vermănsă, 
— Dute frate sănătos, - 
Ca un măr putrigă!os. 
Iar fratele cel mai mic : 

_60'— Rămâi soro, sănătâsă: 
Ca o 'gardfă frumosă. 
— Dute frate sănătos, 
“Ca un trandafir frumos,. 
„Ce mii bate vintul în dos, 

63 Umple curtea de miros.



1254 CIOBANUL. 

CIOBANUL 
„Vegi părţi din Mioriţa, pag. 3. -. | 

Culesa de], Florescu învăţător, 
Teleorman. | 

F6te bob dă linte, , 
Nainte, nainte, .* 

„PE&-l picior dă linte, 
Pin tufe mărunte; 

5 Cob6ră'm' cobsră, 
 PE&-l picior d& munte, 

O mie cinci-sute, - 
„Tot mieori cornute ; 

P'ale vălcelt mari, - 
10 Tot of d'ale marț;; 

P& vălcele mici, - 
Tot mieluşăi. mici. 
Dar cin'le cobâră ? 

„Cel nouă ctobani, 
15 Tot din Poenari, 

Toţi sint veri primari ; 
Sint buni verişori, 
“Din nou€ surori! 
Dar e! să vorbia, 

20 Şi să -sfătuia : N 
“Stăpân să'şi omsre, 
Şi să mi-l îngrâpe, 
In târla oilor, 

. In jocul mieilor. 
25 Cârligelul lui, . 

EI că să'i-l pute, 
„Stâlp la cap să” fie; - 
Gluguliţa lui, 
Tronu trupului; - 

30 Flueraşul lui, 
EX că să "i-l pute, 
Intr'un virf de pleop, 
Când vintu o bate,:. 

- Pin el o străbate, 
35 Flueru 0 dice, | 

Oile s'or strânge, . 
Oile lor plânge, 
Cu lacrămi dă sânge. 
Şi el că să'! ia, 

40 Oili ŞI banii, 

  

-45.Iar cea 6le buclate, 

de la Florea Drăgan din com. Bragadiru, jud. 

Câini! şi măgarii, 
Şi cu toţi să trecă, 

Bine să trălască, 
În ţara turcâscă.. 

- Care”! făcuse turma, 
Mergea?n fruntea oilor, 
Mânca fruntea florilor. 

"DE simţea dă vremea rea,. 
50. Trăgea oilin perdea ; 

Dă simţea de vreme bună, 
Trăgea oili 'n păsciune.: - 
Ea dac'audia, | 
P& urmă remunea, 

55 La ei asculta, . 
"Stăpân d'acasă venia, 
P& urmă dac-o găsia, 
“El din gură îi dicea: 
"— Tu oiţa mea, 

- 60 Care mi-ai făcut turma, 
“Ereal fruntea. oilor," * 
Mâncail fruntea florilor. 
DE simţei d&: vreme rea, 

- Trăgel oili la perdea ; . 
"65 Dă simţei de vreme bună, : 

-Trăgel oili 'n păsciune ; .. 
„__ Dar acum, nu ştiă, Yarba nu'pi. 

[mai -place, 
Or fun semn că ţi să face? 

„DE turma tu mi-ai lăsat, 
70 Lupuzfi te-ar fi mâncat! 

lar Gia că îl dicea; - 
„— Ba, stăpâne, ba! 
Nu mă blestema, 
Că lupu m'o mânca, 

75 Turma ţi-o r&munea. 
Mie iarba m' place, 
Semn nu mi să face. 
„Dar cel nouă ctobani, 
Tot din Poienari, : 

=
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8o Toţi sint veri primari, 
Sint buni verişori, 
Din nouă surori, - 
Ei că sai vorbit, 
Pă tine să te omore, 

85 Şi să mi te'ngrope, 
In târla oilor, : . 
In jocu mieilor. 
Iar cârligul t&ă, 
Ei că să ţi-l pute, 

go Stâlp la cap săţi fie; 
Gluga să ţi-o pute, 
Tron la trup să'ţi fie; 
Flueraşu tăi, - 

„EX că să ţil pule, . 
95 Intr'un virf dă pleop, 

Vintu când o bate, 
Pân el o străbate, 
Flueru o dice, 
Oili stor strânge, . 

100 Pă& tine te-or-plânge, 
___ Cu lacrămi de sânge. 
” lar ei că săţi ia: 

Oili şi banii, _ 
Câinii şi măgarii ; . 

105 Şi cu toţi să trecă. 
În ţara turcescă. 
Stăpân d'audia,. 
Rău frate" venia, 

-El pă gânduri sta, 
“ro Şi să otări  . 

Oi a năpusti. N 

Luă cfomagu la spinare; 
- Şi cavalu *n supţidră, 
_S'apucă pă drum la vale, 

115 Tot plângând din ochi cu jale. 
Şi el că'm' mergea, 
Şi mi să 'ntilnea, 
Săntâlnea cu Ţiganun cale ! 

— Bună diua, Ţiganule. 

120 — Mulţumim, ciobanule.. 
— Ja să'm' cânţi cântecu, 

_Să'm” sune. opinca, 
 Să'ţi daii galbenu. 

(Ţiganu cântă o ţigănăscă). 

125 — Nwm” sună opinca, 
Nu-ţi: daă galbenu. 
Ş'apucă pă drum la vale, 

ot plângând dîn ochi cu jale! 
. 

Şi el că mergea, 
130 Şi el să "'ntâlnia,. 

Săntâlnea cu Rumânuw'n cale. - 

— Bună diua, Rumânule.-, 

„_— Mulţumim, clobanule, 

„— Ţa cântăm cântecu, 

135 Să'm' sune opinca, 
Să'ţi dai galbenu. 
(Rumânu dice o horă). 
— Nw'm' sună opinca, 
Nu'ţi dai galbenu. 

140 Ş'apucă pă drum la vale, - 
“Tot plângând din ochicu jale. . 

î el-că mergea, 
„Şi el să "'ntâlnia, 
SEntâlnia cu Sârbu "a cale | 

145 — Bună diua, Sârbule. 
„ — Mulţumim, ciobanule, 
— la să'mi cânți cântecu, 
Să'm' sune opinca, 
Să'ţ. dai galbenu. 

150 (Sârbu dice sârba). 
__—. Nwm! sună opinca, 

Nw'ţi daii galbenu. 
Ş'apucă pă drum la vale, 
Tot plângând din ochi cu jale. 

153 Şi el că mergea, 
+: Şi el să'ntâlnia, , 

Săntâlnia cu urcu'n cale. 
„— Bună diua, Turcule. 
— Mulţumim, clobanule. 

160 — Ia să'm cânţi cântecu, 
Să'm' sune. opinca, 
Să'ţi daii galbenu. 
(Să dice un cântec turcesc). 

__— Nwm' sună opinca, 

165 Nu'ţi dai galbenu. 
Şapucă pă drum la vale, . 

Tot plângând din ochi cu jale. 
Şi el că mergea, 

___ Si el să'ntâlnia, 

170 Săntâlnta cu Grecu 'n cale. 
— Bună diua, Grecule. 

— Mulţumim, ciobanule. 

— Ja să'm' cânţi cântecu, 

_Să&'m' sune opinca, 

175 Să'ți dati galbenul. 
(Să dice un cântec grecesc). 

— Nu'm' sună opinca, 

Nu'ţi dai galbenu.! 
Ş'apucă pă drum la vale,” 

'18o Tot plângând din ochi cu jale. - 

Şi el că mergea, 
„Şi el să'ntâlnia, 

“ Săntâlnia cu Cazacu 'n cale. 

— Bună diua, Cazacule. 

185 — Mulţumim, ciobanule. 
— Ja să'm” cânţi cântecu, 

Să'm sune opinca, 

Să'ţi dati galbenu. 

(S& dice căzăcesca), . 

îi
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190 — Num sună opinca, .  . — Mulţumim, ciobane. 
Nu'ţi daii galbenu, | „225 — la să'm' cânţi cântecu, 
Ş'apucă pă drum la vale, , . . Să sune opinca, 
Tot plângând din ochi cu jale. - Săi daii galbenu, 
Şi el că mergea, - (Să dice mocănsca) 

195 Şi el să 'ntâlnia, O. — Mi-a sunat Gpinca, S& 'ntâlnta cu Unguru?n cale, "230. Mi-ai luat galbenu |. — Bună giua, Ungurule. - - „ : apucă pă drum la vale,- — Mulţumim, ctobanule. Si Tot plângând din ochi cu jale. „— la să'm cânţi cântecu, . . : Şi el să ducea, . a 200 Să'm' sune opinca, . Şi el săntâlnia, 
„Săi daă galbenu. - 235 Să'ntâlnia cu lupu'n cale | (SE dice ctardaşu unguresc).: n — Bună dina; lupule. — Nu'm' sună opinca, , — Mulţumim, ciobanule. | - Nu'ţi da: galbena. E — Lupule, frumuşălule | 205 Ş'apucă pă drum la vale, „2, Dolăfănelule, 

Tot plângând dîn ochi cu jale. 240 N'ai vădut oile -mele? Şi el că'm? mergea, _- — EU, frate, că le-am vădut, Şi-el să "'ntâlnfa,  - . Frumuşă! că le-am păscut! SE'ntâlnea cu Nemţu ?n cale. . P& vălcele tot picere, . 210 — Bună diua, Nemţule.,. . „_. P& cosiţe: tot corniţe, - Mulţumim, clobanule. ” „245 PE. la fântânt căpăţâni, -— la să'm cânţi cântecu, - - Stăpânu când audia, Să'm' sune opinca, RE atunci îi venia, . Săi dai galbenu. .. -  - Şi cădea jos şi: muria | - „215 (S&-dice o polcă). aa Ciobani! dacă'] afla, - — Nu'm sună -opinca, “230 EI frate că mi-l lua, - | Nu'ţi dai galbenu. - Şi frate mi'l îngropa ; Ş'apucă pă drum la vale. . : Tot în târla oilor, Tot plângând din ochi cu jale. Și în jocul meilor. „220:Şi el că mergea, A lar stâlp dânşii ce-i făcea? „Şi el să'ntâlnia, - 255 Cavalu căi-l punea, Să'ntilnia cu mocanu'm cale.  --* Și când vîntul im” bătea, -— Bună diua mocane. -* „- Cavalul aşa dicea: ..- (Acu să dice un cântec de jale întocmay ca din: caval).' 

  

- C.O-RBEA. 
Vedi variante la pag. 147, 149, 179, 191, 1224. 

  

Culesa de G, Coatu, învăţător, de la Costachi Lăutaru din Zebil, plasa Macin, judeţul Tulcea. 

Foi verdi di măcriş,. ă Unu da portariului In temniţa-lu Opriş, .: „IO Şi unu grosariului Unde şădi Corbea 'nchis, | „Şi unu pentru Corbea.:: Cu cin-dăci de vinovaţ,, - | Dar maica lu Corbea, 5 Tot odată sînt bogaţ. ! „ Tot la Corbea năvălia, - Dar maica lu Corbea „ŞI din guraşa-i grăla: - lată, mări, câ vinea, „15 — Alei, Corbeo, dragu matcât ! Cu tri! oăâ'roşidre; | Di eşti viii, 'sâ”ţr. jălesc,



- Di eşti mort, sâ'ţi prândesc. 
— Alei, măiculiţa mea, 

* Babâ slabă: şi di trebă, 
20 Cu cuvîntu di ispravă, 

“Da” nici viii sâ mă jăleşti, 
--Da” nici mort sâ mă prândeşti, 
Am intrat tînăr copil 
Şi. acu-s mal mult bătrân, 

25 Mustățiii, 
Cotili; . E 
Şi barba, . - i 
Genunchii. o 
Mări-acasâ sâ ti duci, 

230 Şăpti sati sâ-mi ridică, 
_ Grajd di chiatră sâ-mi discul. 
"Şi. pi Roşu sâ-laduct. 

Mări, mama ce-mi făcea ? 
„Şapti sati ml ridica, 

35 Grajd di chiatrâ discuia, 
Tot la Roşu sâ ducea. 
— Ghinişor.sâ. mi-l: dislegi, 
În oraş cu el sâ pleci. 

" Mări, baba ce-mi 'făcea ?" 
40 Binişor mi-l dislegă, 

Prin oraş cu el' pleca, .. 
Spuma cu mâna-i lua, | 
EI, mări, când necheza 
Munţii se cutremura, 

45 Boeri mari câ mi-o întreba: 
— Babâ slabă şi di trebâ, 
Cu cuvîntu di ispravă, 
Nu ţi-i Roşu di vindari; 

„ Sâ-ţi dăm galbini şi părali? 
„50 — Nu mi 1 roşu. di vindari, - 

Mi-t Roşu di dăruială, i 
Sâ-mi scap pi Corbea afară. 
— Hai, sictiri, babo di-aici! . 

__ Di când Corbea mi-a boţit 
55 Negustori- o sărăcit, - 

Săracii s'o 'mbogăţit. - 
Mări, baba ci, făcea ?: 

„La tevniţâ c'ajungea, | 
Stefan-Vodâ mi-o zărea, - 

60 Binişor.câ mi-o 'ntreba: 
— Babo- slabâ şi di trebâ. 
Nu ţi-i Roşu di schimbare ? | 
Sâ-ţi dai doi cat pentru unu, 
Unu iuti ca para di foc : 

65 Şi unu negru ca pană de corb. 

CORBEA „257 

— Nu mi-i Roşu. di schimbari, 
Mii roşu di dăruialâ; 7 
Dăruesc pi Roşu ţii 
Dărueşti pi Corbea mil? 

70 — Pi Corbea l-am logodit, 
“Cu fata din Carpina, 

- Tăiatâ din Slatina, : 
Tăiatâ di doi mocani, 

- Adusă di doi juncani. 
75 Şi la virf îi ascuţit - 

ŞI la cap îi ţintuită, 
„ Pentru Corbilaş gătitâ. 
— Dacâ ţi-i fricâ -di Corbea, 
Mai legâţi porţili, 

80 Intăreşti zidurili,. -. 
Cu fiarâli plugului, 
-Tăria pămîntului. . 
Sâ mi-l scoţ pi Corbea afară. 
Puni chingâ muereşte 

85 Şi 'ncalicâ volniceşti 
Şi-ţi aratâ umbletu, . - 
Umbletu şi cumpătu, 
Ca găina umbletu, 
Când îşi perdi cumpătu. 

go Pi Corbea când mi-l scotea, 
Tot la Roşu năvălea 

La Ştefan-Vodă 'mi grăia : 
— Alei, Ştefan-Vodâ i 
Dă-mi straili tăli, 

| 95 Sâ-ţi da ei pi-a meli, 
Sâ văd îmi şadi bini ? 
„Da el când so priminit 
pi Roşu c'o 'ncălecat, 
La Ştefan-Vodâ c'o plecat. 

100 Şi din gurâ co grăit: 
— Ştefan-Vod, întăreşti por 

7” ți - 
- “Si măreşti zidurili - - E 

" Câ n'al nici cal, ca sâ m'a- 
jungi, 

E Da' nici „om, ca sâ mă prind. 
105 Nourii s'o măstecat - 

La mă-sa c'o plecat, 
Pi Roşu o 'ncălecat, 
Şi norii s'o meştecat. 
Ştefan-Vodâ ci-o grăit: . 

110 — la mergi, Corbeo, sânatos, 
“ La bunâ mânâ mi-a! fost. 
„Şi vrednic nu "l-am fost. 
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= 

VERDI FOIA BOBULUI 
- Veqi variante de o parte la pag. 6, 8, 10, 12, iar pe de altă la p, 29, 30. 

  

Cules de G. Coatu, învăţător din Cerna, pl. Măcin, jud. Tulcea. “ 

Verdi f6ia bobului, E „10 Şi sâ luptă şi îi dici:.- 
Pi malu Siretului, : .: — Bălauri,  bălauri, 
La casâli Şandrului, Fiarâ sălbatică, 
Zaci-un volnic.di bolă grea. . Lasâ-mă nu m& mânca, 5 Dar nu-l bolâ di la Dumnedăiă, „ Câ-I păcat di trupu mei, El îmi zaci di-un bălăurel, 15 Pitrecut printrun inel. Di tril dili, di când sâ luptă - Şandru cum îl auda, Şi mici n'ari frati şi nici n'ari: EL din casâ îmi eşa, 

, [sorâ, Pi bălaur câ-mi lovia „Ca sâ-t aducă. apâ cu ulcioru, „.- Şi s'apuca şi l omora.! 

7 

  

FOAI VERDI TRII AGLICI | 

Cules de G. Coatu, înveţător din, Cerna, pl. Macin, jud. Tulcea. o 

„ F6i verdi trit aglicy i i Şadea "n armă răzamatâă "Gemi codru di hatduci | „Di chistâli 'nennjuratâ . La tot fagu câti cinci. : i .Bat-o Dumned&i 's'o batâ —F6i verdi arţăraş „20 Parcâ-l o câță turbatâ,: 5 Căpitani Mateiaş, . o lar la Radu când grăia | Mută crâşma, crâşmnăraş, | „Sâ punea di mânca şi bea: Di la: umbra nucilor, . | “Di potirâ nu gândia - -- Din calea haiducilor, Dar Radu ci-mi mar grăia, Câ mân!eii mă 'ntorc din sus, 25 Soril lui ci-i mai dicea ? IO Sâ nu dici că nu ţ-am spus. — Edi be şi di mânâncâ, | Era Radu Comandant -. _.- Di potirâ nu du fricâ, Haiduc pisti cielalţ. = . Câ-s voinic cu comânac . In crâşmă el când.intra, - „ Cu şăpti potiri mă bat,. “Trit dili câ nu-mieșa, - » 30 Cu -oştirea jumătati 15 Di strejăr pi ciniavea? . . Şi Craiova-a  triia parti, : Pi sora ]ut Voichiţa.



__ FOAL VERDI TREI SMICELE 1259. 

FOAI VERDI TRII SMICELI 

Cules de G. Coatu, învăţător din Cerna, pl. Măcin, jua. Tulcea. 

_F6i verdi tri! smiceli,. 15 Frumos masa Y-o punea 

“Tinereţi ca a meli, E : Şi _Ghiţâcâ când gusta, 

Pitrecuti făr' “di vremi, - Bucăţili nu-i plăcea, 

Făr' di gust, făr' di plăceri, Di trit ori îmi leşina, 

5 Nici un fel di mângâeri, Şi din gur'aşa grăia: 

Pentru:o turvâ di mueri. | 20 — Aşterni-mi, măilcuţâ ?n pat, 

S& plimbâ păminturili . „... Că curva m'o ofticat 

Şi adunâ floriceli - - | "Si-am sâ zac di bâlâ r&ă. 

-Şi li faci mănuncheli - ” Şi nu-i di la Dumned&i 

o Şi li bagâ ?n sin la cheli -- Şî- mi-i di-la o mueri, 

î li ferbi ?n trif ulceli, ., ..: 25 invă&ţându-mă la răli, 

'Trit ulceli-acoperiti * Pentru -fapti tinereli, 

Pentru Ghiţâşor gătiti. - La nevoi şi la dureri. 

Dar Ghiţâcâ când vinea, : a 5 

7 

N 

FOAI VERDI Ş'O ŞOPÂRLĂ 

Cules de G. Coatu, învăţător din: Cerna, pl. Macin, jud. Tulcea. 

F6i verdi ş'o şopâriă, | Pi undi al trecut, 

Colo pi un mal di gârlă, . 15 Un făt frumos, - 

Imi şădi o babâ b&trânâ, Frumos şi mlădios ? 

- Cu cairu alb di lână, o = Ba maică-am vEdut, 

5 Şi cu fusu într'o 'mână. i Pi undi-am trecut, | 

Ea: din fus câ sfârâia „Intr'o_corabil negrâ şi smăl- 

“Şi din ochi că lăcrăma, i | [ţuitâ 

Ş: din gură blăstăma ., j “20 Şi di vinturi bătută 

„Si pi apâ câ ?ntreba: | Şi di. maluri oprită, 

10 — Apâ, apâ curgttori, - “EL întrânsa câ-mi şădea 

- Tu prin multi locuri treci, Şi hârtiă-albâ îmi scriea 

_..  P6ti multi.lucruri vedi. Şi-l da maicâi şi citea. 

„Nu cumva di-ai vădut,"



, 
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= 

FECIORU LU: PETRU VODA - 
Vedi variante la p-'I10, 112, . | De 

  

7 

" “Cules de Constantin Stănescu de la Iovan Bazavan din Giubega, Doljiă, 

A plecat fecioru lu Pătru Vodă, 
A plecat de la Sân-Petru, - 
Şi mi-ajunge la Sân-Medru, 
Să ia. fata lui Letin bogat, . 

5 De blagâ bâgat, 
De lege spurcat. - . 
A -plecat de la Sân-Petru, 
Ş'ajunge pe la Sân-Medru. 

"Şi el când mi-l vedea, 
IO -Nici pe ata nu-l lăsa. 

Trei fete primenta, - 
„Şi m horă că le scotea, 

- Şi la pârtă că mergea, 
Și cu suliţele da, : 

„15 Şi porţile le 'ncura, | 
„O dată din gură striga : 

"— Care e ginerile, 
Ginerile, mirele ? 
Să s'alegă din nuntaşi, 

20 Din nuntaşi, din călăraşi, 
- Să dea cu suliţele, - 
Să descue porţile, . 
Să tragă căretele. | 
El trei fete 'n horă scotea, -25 Şi din gură Yar striga : 
— Care este ginerile, 
Ginerile, mirele ?- 
Să "ŞI alegă miresa; 
age-o 'n ochii mâni-sa | -- 

30 El o-dată că ofta, 
La naşu-săă să uita, _. 

Naşu-săii aşa dicea:. 
— Fine, fine, râgă-te de Dum- | 
Na : - [medei, 
Să trăiască naşu-tăii. | 

35 Trei-mere din sîn scotea 
“Şi ?n horă că le punea. 
Şi mirâsa le lua... - 
Şi el îşi lua mirâsa, 
Şi "n căretă o suia, 

„40 Şi căretele pleca,“ 
Şi ginerile rămânea, - a 
Să rupă s6crei chetârea. .- 

- EL o-dată de zor trăgea, 
EL. nici rupea chetârea : 

45 Şi rupea rochia. 
*. Jar s6cra-sa îl blestema : 

- — Dar'ar Dumnedeii să dea, - 
" Calu'ţi să se poticntască, .. 
Tocma ?n cap să te trântfască, 50 — Fine, Pe Galben de când 

* [Pam luat, 
La fugă nu l'am cercat. 
EY scările le punea, * 
Şi la fugă] cerce, . . 
Şi tocma ?n cap "1 trîntea. 

| 55 — Fine, finişor, : 
Oi fi ceva vinovat?. . | —— Nu sînt nimic vinovat? | De două ori am sărutat CE 
O dată peste sovon,. -! 

60 O dată pe obraz 'gul, -
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_- VOINICUL OLAC.: 
Vedi variante la pag. 66. 69, 1061. 

Culese de Constantin Popescu de la Iovan Băzăvan din Giubega, Doljii. 

Voinicul Olac, 
De blagă bogat, 
-De părinţi sărac. 
Sus în ididră, 

5 La târgu d'afară, 
Voinicel se 'ns6ră.: 
El la târg eşea, 
Şi aşa 'mi grăia: - 
— Mândră, mândruliţă, 

"ro Mândră, mândra mea, . - 
Pune faţa -la albelă, 
-Buze moi la rumenelă, 
Sprîncene la condeială, 
Să eşim.lă târg afară, 

15: La târgu de flori, 
“ Unde 's negustori. - 
— Mă voinic Olac, 
De blagă bogat, 

- De părinţi sărac, - 
20 Mândra "ţi este de vindare, *» 

_Oră îţi este de pierdare ? - 
— Nu mt-e mândra de perdare; 

- Ci mi-e mândra. de vindare. 
— Da ce 'mi cel peea? 

25 Nou&-pungi de bani, . 
"Nouă şi cu nouă, 

= 

r 

“Care fac opt-spre=dece, 
Pe voinic să ”] sece. 
— la aşterne o ipingea, 

| 30 Să "ţi. dai bani cu gălâta, 
Şi şedi pe dulgheani, 

- Numă&rând la bani. - 
El mândra şi-o lua, : 
Acasă cu ea. pleca. 

35 Dar el mi-l dicea: - 
— Mândro, mândra mea! - 
"Ai să ne 'ntrebăm, 
Că prea semănăm, 
Din ce sat suntem? . 

40 -—.Ei 's fata Popii Oprii, 
Din ţara Moldovii. 
Da tu al cu! eşti? 
— Fecioru Popii. Oprii. : 
Din ţara Moldovii. - - 

45 — Frăţiorul mei, 
Turcii ne-ai robit 

"Si ne-au despărţit. 
Frăţiorul mei, 
La: mâna stânguţă,: 

50 Avea o bubuliţă, 
Ţapa grâului, 
Bobu ordului. .. : Aa
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N 

„ FOAL VERDI ŞO LALEA 

Cules de G. Coatu, inveţător, din gura flăcailor de la Zebil, din Cerna, pl. Ma- cin, jud. Tulcăa, i ia , 

_F6i verdi ş'o lalea - i „5 Par'câ sînt făcuț di-un tatâ Trec soldații Dunărea, | Şi calcâ din urmâ *'n urmâ Câte patru-alăturea. E , Par'câ sînt făcuț. di-o mumă. Şi calcâ din piatră *'n piatră - 

N. 

  

VERDI-FOAL LEMN USCAT: 

  

— - 

| Cules de G. Coatu, învățator din Cerna, pl. Măcin, jud. Tulcea. E 

| Verdi f6i lemn uscat .. “Când or fi Grzili ?n clăr "= “Rău matcă m'ay blăstămat, Să vii matcâ să mă ef.: -Nibăut şi nimâncat. 10 Verdi f6i mărăciuni a La 6sti mam străinat. . . Undi-s maică nu mi-l bini; 5 Verdi fâi di orez, . - * - Aşternutu-mi-i di mărăcYuni Vino maicâ di mă vedi .. - Şi pernuţa. di ctulint. i Pănâ-s Grzili mai verdy. 

  

„VERDI FOAI DI DUGHII - 

- Cules de G. Coatu, îrivățator, de la Gheorghe Vâlcu, din Zibil, pl. Măcin, ju "deţul Tulcea, 

F6i verdi di dughii Şi sâ duci la ş&dători. Câ mo scris la meliţây. „= Verdi f6i amărind Şi tatu-meii îi bătrân - "Şi-mi rămâni murgu flămând. Nu poti să cosască fân, - Verdi f6i amărâsă :. - - 5 Sâ dea murgului să mânânci. 15 Trecui podu la amiadâ, Şi n'am nici un frati ; : Şi lăsăi murgu sâ pascâ Am numai o soră, . Şi m'ajunsă-un dor di acasă, „Şi Ya-Y fată mari. a Nici nu-i dulci, nic. amară, . Cum ajungi s6rili 'n sară - Bati vint di mă dobârâ | IO ÎŞI Ya furca subsudră — . a Da
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VERDI FOAI UN LIPAN 

Cules 'de G.-Coatu, învăţător din Cerna, pl. Măcin, jud. Tulcea. 

Verdi foi şun lipan, 
Frumos cântun cuculen, 

- Din fluer şi din caval, 
Şi-l ascultun căpitan, 

5 Ficioraş di moldovan, 
- Numa di şăispreci ani. 
[şi ari 0 hamurezăn del, 

"Una ?n. del 
Şi una ?n vali. 

10 A din vali-“ ca o fi6ri,. 

pa 

“A din del ca un pahar, 
Şi sâ pârtâ cu tulpan, 
Cu tulpanu vişinit, 
Omâră voinic di vii ; 

"15 Şi sâ pârtâ c'o rochiţă 
* Co rochiţă chicăţică, 

Largâ ? n pâli, . 
Strimtă ? n. şali, 
Croitâ pi ţâţişeri, 

20 După gustu dumitali. 

FOAI VERDI. PEASOMI 

Cules de G. Coatu, învățător din. "Cerna; pl. Măcin, jud. Tulcea. 

F6i verdi di-asomii 
- Vin dot fraţ din cătănii, 
Unu: mic şi altu mari 
Grăi unu cătră altu: 

5 — Puni frati mâna. ?n şăli 
" Sâ-i tragim una di jăli ; 
Puni frati mâna ?n şold 

„Sâ-r tragim una di Olt; 
Puni frati. mâna "n brâă 

10 SA-Y tragim una di drum. 
Verdi f6i di scumpii 

Bini-ar fi şi 'n meliţăt, 
Numa douâ sâ nu fii: 

_„Puşca şi oţălili, 
15 Pi spati curăiili,: 

C'abia-mi răpun dilili. 
” Şi-altâ f6i, foi lată | 

Bini-or fi şi în armată, 
Fărâ mamă, fărâ tată, 
Fărâ. fraţi, fără surori, 
Fărâ rudi doritori.
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CANTECU LUI BUSUIOC HAIDUCU - 

Culesa de G. Giurumescu de la G. S. Giurumescu în vârsta de So ani. -- 

F6e verde trei spanace, e Cu stânga pe învelitore, -- Mă! sărace Busuiâce - A - Cu drepta pe pistole, - . Şapte poteri n'a ce-ţi face, 10 Să ţin calea la strâmtori Nici. şapte, niciopt, nici Cra-. . „Şi să-mi prind dei negustori 
[iova cu tot . _. Ri să-mi iaă d'ei gălbiori, 5 Şi nici ţara până-in Olt. i “Că sunt uşori la purtare - De cât carte de prădare . . Şi varsă ban! la schimbare. Mai bine pe-o gură de vale . .. _ 2 

  

CANTEC CATANESC. 

  

Culcsa de G. Giurumescu de la Vasile C. Iov Rupturânu din com. Ruptura caă- - tunul Ruptura. îi - ERE | e 7 

Hai, murgule, hai, a 5 Tu murgule mori de feme. _ Pe costă de plai, - „Să te las frăţine-meii, . - - Să te pasc şi să te dai, - „Frate meii-e om bogat. Că ei, dacă ot pleca | . Şi la pus şi “pârcalab, "5 Tu n'ai cui mal rămânea, „15 Sa 'ciumagu plică-n. sat, „Să te las tatăne-meii aa ” Tu murgule rămâi legat. Tată-mei e om bătrân, . “Să te las -şurori-mea | „Nu pâte cosi la fen. | . Soru-mea e fată mare Să te las mumâne-mea, - Ea furca plecă la fete,. - 10 Muma-mea e vrăjitâre . | „20 Tu murgule mort de sete.
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AGA BALACEANUL 

. Cules de Constantin Stănescu de la Iovan Băzavan dir Giubega, Doljiti. 

Frunqă, fâta pirulur, 
În munţi. Gambrinului, 
In pădurea Drinului, 
Ceartă-mi-se, bate-mi-se, 

5 Cer doui Domni, cu două oşti ; 
Una e verde rusescă, 
Şi una roşie turcescă, 
Dar Domni cine era? 
Era Aga Bălăcenul, . 

10 Cu Constantin Brâncovenul, 
Credea'n Dumnedeii, s&manul, 
“Dar pe ce să bătea ? 
Pe Bucuresci a'l muta. 
Foe verde foi de fagi: 

15 Să ?1 aducă la Novaci. | 
F6e verde bob năut, 
Şi frate nu s'a putut ;. 
Bucuresciul a stătut, 
Unde a fost el de de- mult. 

„20 F6e verde şo. lalea, 
Unde, frate, „S'audia, 
Ca să 'şi tae năşia,. 
Să 'şi capete Domnia? 
Nicăeri nu s'audia, . 

25 Frate şi s'adeveria, - 
"Ca să "şi tae năşia, 

Să 'şi capete Domnia. 
Numa Căpitan Costin, 

” Lui Aga Bălăcen fin, 
_30 Când. fu Ţoui de dimineţă, 

Se spăla bine la față, 
Şi pe cal încăleca, 
Şi la naşu-s&ă pleca. 
— Nașule se "ncălecăm, 

35" Şi la "ntreceri să ne luăm, 
- Că la vreme de pericol," 
Ţi-oiii da şi eii ajutor. 

„EX din oraş eşiră afară, 
Şi la 'ntreceri se luară. 

40 Dară Costin ce 'm! făcea? 

N 

3: 

Suci calul pe stânga, 
Şi când dete pe drepta, 
li tae mâna şi spata. 
Bălăcenul se "'ntorcea, 

45 Şi din gură cuviînta: 
= Ce vit fine înfuriat ? 
„Or la sânge eşti spurcat, 
De vii aşa turburat ? . 
— La sânge nu sînt spurcat, 

"50 Dar la vreme de pericol, 
Ţi-oi da şi ei ajutor. 
Şi când vorba isprăvia, 
"ŞI lua calul şi pleca, , . 
Și 'n Dâmboviţă intra. 

55 Nici acolo nw!l lăsa, 
-Şi pe sânge: că”l ducea, 
Şi 'n Dâmboviţă intra. 
Să vedi, Aga ce-mi făcea ? 
"Ingenuchia şi se ruga. : 

6o Şi din gură cuviinta: - 
- — Lasă-mă, fine, aşa, 

Că la drumuri m'o! ţinea, 
„Or cerşi şi m'ol ruga, 

Ca'să 'mi ţin căşcior6ua, 
65 Lasă-mă, nu mă&tăia. 

Nu ţi-e, finule, păcat? 
- Trei copil ţi-am botezat, 
Pe tine te-am cununat. 
Nici acolo nu 7] lăsa, 

70 Frumos capul tăia, e 
Şi ?n dăsagi că mi 'l băga, 
Drum că la Divan 'şi lua. - 

" Şacolo când: ajungea, 
'| trântea capul pe masă, 

-75 Ca pe căpăţini de varqă. 
Boerii când îl vădură, 
Toţi de frică mmărmuriră. 
Dar Constantin Brâncovenul, 
Credea'n Dumnedeii,sărmanul, 

| so EI din boeri că eşia,



1266 o NaGUTA 

"Şi din gură cuvinta: | ».. — De oleoleo, fine Costine, 

- 85 

— D'alei, Căpitan Costine, „Tu ț-altaiat năşia, , 
Tu ţi-at tăiat năşia, „în Ca să capeţi Domnia: 
Ca să "ţi capeţi Domnia: - - 95 Ţi-al căpătat funia. . 
“Ţi-ai căpttat funia, d Feru să nu ruginiască, 
Când fu Vineri lângă sară, Oţelu să nu plesntască, 
Pe Costin îl spânzurară, - „ Trupu'i să nu mucediască, 

| Colo 'n tergu de afară, „Să vedi blestemul de naș, 
+ De doul stâlpi şo puntidră. 100 Că 'n lume n'are locaş. 

Dar de plâns, cine”l plângea? . Şi eând vorba isprăvia, 90 

10 

Numai biată naşă-sa: - „.. Țerina pe el curgea. 

NEGUȚA 

Cules de Constantin Stanescu de la Iovan Bazavan din Giubega, Doljiu 

Neguţo, Neguţo, - | „ Pânză şi meteşi, 
Neguţo, ficuţo, _ 15 Ca să"! cos cămaşi. 
Ce tot dorm! în chez, , “Şi el mi-a trimes, 7 
De nu mai lucrezi?: : | Cuviînt, pe sub vânt, 
Ori cap mi te dâre, „Carte pe pămînt, 
Sai la inimioră? | Că mi s'a însurat. - 
— Nici cap nu mă dâre, -: - 20 Mi-a trimes răvaş, 
Nici la inimidră; "Să mă pue naş. 
Ci 'el mi.s'a dus; e — Neguţo, ficuţo, . In țar” Ungurescă, / ” “Tună maică, tună;: 
Ca să 'mi târgulască, .. : „„.. Tună, de 7] cunună;. 
Fir. şi ibrişin, - „25-la-slolul de ceră, 
Ca să cos peschiri; - __ De fă luminare». - 

7 E ia - Ă _ e.
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COSTEA. ŞI FULGEA 
p —————” 

— Cules de Constantin Stanescu de la Stana 

Costea, când s'a , crobănit 
"Şi Fulgea sa haiducit, 
EX amendoui s'a. vorbit : 
"— Măre, Fulgeo, măre,: 
Când I-o fi dor de carne, 
„Tu să vi! la târla mea, 
Să "ţi daii o miea de căldare, 
Ş'un berbece de frigare, . . 
Ş'un notior de pristos, 
Să "vă fie de folos. 
Da Fulgea nu vrea aşa, 
Şi înşelător ce era, - 
Inşelător de şepte Domni, 
Nou€ haiduci că 'mi avea, 
Şi cu el că se vorbia, 
Când s6rele scăp&ta, 
Unii ca câinii lătra, 
Alţii ca lupii urla, 

„Câinii Costi să inşele. 
20 Şi turma că mi-o rupea 

Jumătate, a treia parte. : _  - 
Dimineţa se. scula 
Şi peste ot se uita, 

-: 

_C'avea o miea &cheşa, 
25 Şi pe aia pricepea, - 

Că oile nu era, 
Nici_laptele la mulsâre, 
Nici caşul la 'stricătore. 

M. Ghita din Giubega, Doljiu, 

| "Costea o băsdăgă lua, 
30 Şi peste câmp că pleca, 

— O Gudă bătrână, 
la 'vin după. mine. 
Şi colea ?ntr'o tufă verde, 
Micşorel focşor se vede, . — 

35 Nu sciii focu " potolit, 
Ori de haiduci ocolit. 
El acolo c'ajungea. 
Unii la frigări frigea, 
Alţii la căldări băga, 

40. Alţii 'ntorcea la beliciuge, 
-Ca să: fie carnea dulce. 
-— Bună sara, frate. Fulgeo, 
Tu când.mi te- ai harducit, 
Ei atunci m'am ciobănit, 

: 45 Not amândoul am vorbit, 
Ca să vil la târla mea, .. 

“Să “ţi daii o mlea de căldare - 
Şi un berbece de frigare, - 
Ş'un notior de pristos, 

5o Să vă fie. de folos. 
Şi tu frate aşa n'a! vrut; 
Eşti un hoţ de nouă ţări, 

- Inşelător de ş&pte Domnt. 
Ține, ţine, frateo Fulgeo, 

55 Să dati odată clobănesce, 
Să răspundă haiducesce.
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DE-L ORAŞ DIN BUCUREȘTI Ş 
x 

“Cules de P. Cristescu, învățător, din comuna Câlăreţil-Şainoiă, jud. Ilfov. 

De-l oraş din Bucureşti, „» Că&W pârtă naşi-to grija 
“La cele case domneşti - Şi tâtă cheltuiala. 
Staii carâte, tăbărâte, - După cal descăleca, 
Cu postav negru ?nvelite, - | „. Calu "n chingi-că mi-l strângea 

» - 5 Că se îns6ră domn tînăr . 35 Şi.pe cal încăleca, 
— Negru-Vodă,. * Zidurile le sărea, 
Şi îl cunună lon-Vodă. Porţile că descuia. 
Dar fata de-unde-o ia?. laca nunta că sosta. 
Din târg, mă, din Dobrogea. | lar Letinu ce-mi făcea ? 

"10 Fata Litenului bogat, Să 40 Trei fete mari aducea 
Sai a cânelut spurcat . „Şi tot întrun port le 'mbrăca. 

-. Şi de lege lepădat. lar Letinul ce-mi grăia ? 
„ lar Letinul ce făcea? . -'— Care-mi este mirele, - 

Porţile le zăvora, :- | Mirele, ginerile, 
15 Cu fiarele plugului, o 45. Să-şi cunâscă miresa. - 

Puterea pămîntului. | | a lar mirele ce-mi făcea, 
lar Letinul ce-mi grăia? Dun caftan că-mi scotea, 
— Care-mi este mirele; lar miresa lăcrăma, 
Mirele,. ginerile, . - Ă Şi mirele mâna pe ea punea. 

„20 Să-mi descuie porţile. 50 lar Letinul ce-mi făcea 
Iară nunul cel mai mare, — _Şepte 'buţi de vin aducea, - 
Ca şal nostru d'astă seară, —  - Şi cap în cap le punea. 
Nici nu bea, nici nu mânca,— „Şi din'guriţă ce-mi dicea ? 
Inălţând umerile, a — Care-mi este mirele, 

25 Ca şoimi aripile,— 55 Mirele, ginerile,” _ . 
Din guriţă ce-mi grăia ? Să-mi sară el buţiile ? - 
— Taci fine nu te ?ntrista, “Iar nunul ce-mi făcea 
Râgă-te la Dumnedei . Pe lângă buţi că se aa, 
Şi la Maica-Precista - Cercurile la buţi tăia, | 30 Să trăiască nași-to, . „60 Nuntaşii cai adăpa.:.
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TATARAŞUL 
Vezi varianta la pag... . . 

  

Cules de Constantin Stanescu de la Stana M. Ghiţă 'din Giubega, Dojiia. 

Pe sub, Varin, . Ninşorea "mi-o ninge, 
Mulţi Tătăraşi vin. >. Pe prune mi Vo unge; 
— Tătăraş bătrân, - __ Ventul o bătea, 

„Cu barba la sin, 20 Şi lo legăna.. 
S$ Lasă-m&.de mână, - — Aide, bre'nainte, 

Să. mă 'ntorc la urmă, „Nu f-aduce aminte, 
Că ei mi-am lăsat, O dată dicea: 
Cusătura 'n gard; , — 'Turcilor, beșliilor, 
Acu la fereâstră,. ” 25 Mai slăbiți-mi mâinile, | 

10 Cu mătasă albastră, P , Să 'mi r&coresc ţițele, | 
Acul la perete, . - Să mai dreg cosiţele. 
Cu mătasă verde; _. De cât slugă Turcilor, 
Pruncul neînfăşat, : Și r6bă cadinelor, 

E Tot afară 'm pat. 30 Mal, bine mâţe brâştelor. 
15 Pl6ia mi-o ploua, Ma Şi ?n baltă sărta, 

Şi mi Po scălda; „Şi nu-se mal vedea, 

CANTECUL ILINCUŢEI 
(Variantă) 

E 

  

p- 

Cules de P, Cristescu, învăţător, din comuna Calareţii-Șainoia, jud. Ilfov. 

Foicica bobului, . - . - Mătura în mână lua, 
Sus pe malul Oltului, ” E Bătătura mătura, . 

-La casele Şandrului, - - „Şi din guriţă ce-mi arăia ? 

_Şandrului bogatului. -- — Bătătură, bătătură! ” 

5 "Sare Şandru o fată mare, „20 Dacă eii m'oiă_ mărita. 

-Dreptă ca'o luminare, +. _ PE tine cine te-o mătura ? 

Frumuşică 'ca o flore, , Coțofana, cu câda, 

Gar6fă mirositâre. Că ea e suri6ra mea. 

De frumâsă ce era . o Dar de udat cine te-o uda? 

10 Ilincuţa. mi-o chema... 25 Mierliţa cu guriţa, 

“De dimin€ță se scula, | Caia e suriGra mea. 

Cosiciora: îşi cheptăna, “Vedrile în mână lua,. 

Pe ochii. negri se spăla, . - Cobiliţa ca creiţa, 

La icână se închina, Şi la Dunăre că pleca, - 

15 5 Și afară că eșia, . . 30 Vedrele că le umplea,
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Când ochi negri arunca, “Mâna pe babă punea, 
Când despre s6re-răsare, N Țâţele le despica, . 

- Tare vine d'un caic, : „60 Şi cu sare că le da. 
Cu postav negru 'nvelit. „? lar baba ce-mi grăia ? 

35 Dar în caic ce era? o _— Na la măicuţa,. cheița 
Este un Turc mărunţel, .. „„ Şi-mi descuie lădiţa 
Fratele lui Ciupăgel; o - Şi mi-o ia pe Ilincuţa, 

„- Se teme Giurgiu de el.. ”. 65 Lădiţa că-mi descuia 
Iâr Ilinca ce-mi făcea? a Şi pe. Ilinca o lua, 

„40 Vedrile că le vărsa - _: .... La Dunăre se ducea, 
- Şi acasă că-mi alerga:  - - Şi în caic că'se punea - 

— Maică, măiculiţa mea, „2 “Şi Dunărea că trecea. 
Ascundi-mă& unde-va, - „70 lar Ilinca ce-mi grăia ? 
Că vin Turcii de mă&ia, »— 'Tureilor, boierilor, 

- 45 De mă duce în Dobrogea. Mai slăbiţi-mi rhâynile, 
lară mă-sa ce.facea? . - Ca să-mi dreg cosiţile. 
D'un mormânt mare făcea ; Şi din gură. ce-mi grăia ? 
Bagă pietre şi butuci. "75 De cât r6bă Turcilor . 
laca Turcii că-mi sosea . - “Un prânz bun cosacilor. 

50 — Dă-ne babo, pă Ilinca.. | Şi în Dunăre se-arunca. 
— Ilincuţa mi-a murit, lar Turcii ce-mi făcea? 
Dacă nu-mi credeți cuvîntul, Tare acasă alerga, 
Al să.varăt şi mormîntul. 8o După nevoade umbla, 

--lar Turcii ce-mi făcea, - Dunărea că 'mi-o vâna, 
55 Lua sape şi lopeţi . . . . Pe ilinca mi-o scotea 

Şi incepea a desgropa; - “Şi aşa mârtă o săruta, 
Găsi pietre şi butuci, ME De frnm6âsă ce era. 

7 

FRUNDA VERDE PER PRASAD 
. - Vedi variante la pag... 

Culesa de A. Cazacu învăţător, de la Gheorghe Samson din satul Scariş6ra pl. Berheciu, ]. Tecuci. | - E ia = 

Frunqă verde păr prăsad, „Turcul când a audit, 
Taic'-milo a fost om bogat, - -. „El din gură a grăit: 
Pe chirie n'o luat. — Cât cei, omule, pe ea? . 
Vine sara supărat, -.. : - - — Trei sute cinci-deci de lei. 5 — Pune masa să mănânc. „- + 20 Turcuul când a audit, 
— Strânge masa, nu mănânc, “Banii că "i-o numărat: 
Ca să plec la Yarmaroc, .- Ă „Şi nevastă ş-o luat. | 
Cu nevasta de vindut.” - Dar nevasta aşa a dis: 

„. Când pe la mijloc de cale . '— Măi, bărbate r&ule, . 10 Să'ntâlni cun Ture călare. 25 Cum îţi vindi tu. sângele? 
— Bună cale, omule. Acasă 'când îi ajunge, - 
— Mulţumescu-ţi Turcule. Carii din cotro or plânge - „Unde te duci-tu omule ? „Şi din guror întreba: “ Am plecat la Yarmăroc, - „ — Vine mămuca, or ba ? 15 Cu nevasta de vindut. . . . 30 Turcul cânda audit --
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El din gură a şi grăit:: D'a să stăm, să ne ntrebăm,: 
— Hal, murgule; n pas mal - Care, din .ce n&m sîntem? 

. [tare, — EW's Elena împăratului 
Să ajungt la sat cu sâre “De pe dălu statului, 
Că ne'! satu'n depărtare ; 45 —.Şi eiv's Constantinw' mpă- 

35 Şi ne! murgu ne-adăpat, i . [ratului, 
Nebăut şi nemâncat, : De pe dâlu statuluy. 
“Turcu-a casă când o ajuns, : Turcul când a audit, 
El nevestei că k-o dis:  - El din gură a şi grăit: 

| „= Pune masa, să mâncăm - Bani, care ţi-l-am dat, - 
"40 Şi aşterne să ne culcăm. „+ 5oPe tine te-am presentat. 

„e 

CANTECUL LUI IORGOVAN | 

  

Culesa de N. Corciovă învețător la şcola « din Comuna Docani, plasa Tere-si- 
mila, judeţul Tutova. - 

Frunqă verde odolen, -. . Şi mi” omor din pictâre, 
Ici în vale, colon del, _„. Ca pe-o cucută de sore. 
La rateşu de sub măal, a "  Las'să vie pe polmâne, 
Bea lorgovan .- o - 25 Cum vin aşa se duce, . 

5 Şi cu Drăgan,” Că nw's fime cu cârpă, 
„Şi lorguţă Roşcovan ; De poteră nu mi-! frică; 

Că îi bea şi petrecea, | Şi-:s Român cu cuşmă'n cap, 

De poteră nici gândia. . . » E cu potera mă trag. 

Fraţi de al lui îi spunea : . _ 30 Cine trece luncile ? 

10 — Bea Iorgovan, nu prea bea, Iorgovan cu slugele, 

Cai potera ici, colea.  _. Cine trece lunca” mare ? 

— Lasă, vie, că nw'mi pasă, - . Iorgovan cel tare şi mare. 

- Că şed cu fraţii la masă, *_  Dimineţa pe răcoâre, 

Şi mii puşculița dresă. . 35 Când stă roua. pe piciore, 

-15 Şi ma! am vr-o şepte acasă, . Cu cinci sute de cătane, 

Cu cinci rânduri, revolvâre, | Diminţa'n prându mare. 

Tot în. piedica cea mare; | - Nu2s catane boereşti, 

Şi cinci rînduri de cuțite, -. Ci'-s cătane halduceşti ; 

„Tot ai patru ascuţite, 40 Dat cu plumbu, nu” loveşti, 

20 Ascuţiţe şi. Yuţitere, a N'ai mai vEdut de când eşti. 

Eu fac printr "nşii cărare
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Culesa de la I6n Țiganaş, din cătunul Gropile, com, Fili6ra ua. Nemţu, | 

F6ie verde de-avrămesă „* Drumu-X grei şi grunţuros- 
Pe uliţa armenescă . - | Nu mai poci .merge pe jos. 
Este-o curte boereâscă. „35 — Putculiţă, chip frumos, 
Iar la curte cine-'mi -şade ? | Ei te-aşt lua bucuros, a 

5. Pulul calul'şi pvtcoveşte - Dar mi-i murgul sprintenel "De grea cale să găteşte. „Sin picldre subțire, | 
-Puica şade de'l priveşte, - Abia duce trupul meti,— 
Din lacrămi abia'l zăreşte, „40 Trupul cu păcatele 

- Din guriță aşa-i grăeşte: - Mijlocul cu armele. „10 — De te duci, bădiţă, duci, „Să te duci, bădiţă, duct la-mă, bădiţă şi pe mine, | „- Până! cădea rob Ja Turci, Fă-mă bre pe lângă tine. Şi cu mânilen cătuşi, 
De ţi-"! grei. Biţă de brâă, 45 Să il frâul.cu dinţii | 
Fă-mE lumină de săi; - „Să mât calul ca muţii, 15 De ţi-i grei Biţă de stă, „Să mi te vadă părinţii. Fă-măE lumină de ceră 7 „Ride te duci, bădiță, duc! Şi mă vâră subţidră - - Să te duci în noă țări Unde: sara”! însăra : a 50 Şi să faci nouă feciori, Ei frumos te oi lumina, * Jar la urmă-o copiliţă : 20 De ţi s'o părea că-i diuă, - Să-" put numele Ojăniţă ? _Foe verde tiriplic, Şi să X cumperi o cociţă,. Trece Biţă pe colnic . - „Să-i care apă la temniţă, — Din guriţă şuerând „255 Apă amară şi tulbură - Și pe murgul netedind, - „ Să-tot bei mere, mereă . 25 lară puica suspinând : -- -  Gândind la blesteinul mei, Şi din gură aşa grăina: E „Că”Y blestem de la o fată. — Dragă Biţă biţişor, - „7 — Taci puică nu blestema Nu ţi-X- milă şi păcat? "60 Că'napol mor înturna „De la matca m'ai luat „Şi casă ț'oi cumpăra, 30 Şi'n răi codri m'at băgat. : Cu. nouă uşi şi nouă paturi la-mă&, Bădiţă, călare, Să zaci anu şi patu, Ă Că nu mai poci de piciore; | Luna şi scândura, -
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FRUNDILEANA: DE-AVRAMASCA 
„_ Vedi variante la pag... 

  

. Cuies de Gh. Dobrea, învăţător, din gura poporului, în satul Marginea, comuna 

Uscaţi, judeţul Nemţu. a | 

"Frundilena de-avramască 30 — Maică, mătculiţa mea 

La Eşi la Curtea Domnescă, -. Ascundi-mE unde-va: - 

Stai florili să "'nflorescă, . Că ori of mai trăi or! ba. 

Trandacirii se'nbobocescă, Maică-sa c'o luat'o 

- 5 Numai lemnul Domnului | Şin căsuţă co bagato, 

_ ” Sedi în pârta ratului .- .  - . 35 n căsuţă intr'o lădiţă ; 

Şi giudică florili, _: - „Pe lădiţă lăcăţică, 
Ce-ai făcut mirosnili ?" - -* Pe. lăcătă zidi di chiatră. 

„Dar florili aşa o dis: - Atunci 'vorba n'o sfirşaii 

10 — Că vintul ne-o clătinat, Turcii în casă tăb&raii ; - 

Şi mirosnu ne-o luat. “40 Pe maică-sa. c'o luat'o 

2 Lată-i frunda bobului, Şi de cheli c'o juchiaii; 

Dar mai lată-i a plopului, Țiţile li spintica. 

Până-n târgul Nistrului, Cu sari li presura. . - . 

„15 La curţili Sandului. Daţi-mi drumul mânilor - 

- Are Sandu o copchiliţă - . "45 Să-mr răcoresc ţiţile. 

De harnică ce era Pe Rusandra că voii spune-o. 

Dimin€ţă se scula In- căsuţă într'o lădiţă 

Pe ochi negri se spala ai Pe lădiță lăcăţică, - 

20 La icâni se 'nchina Pe lacată zidi di chiatră. 

Mânicile suflica  -- so Pe Rusanda c'o luato; 

Cofli în mâni lua  - Turcii în trăsuri ne-o punc; 

La Dunărea apleca. . " Ea păr galben displete. 

__ Când pe malul Dunărei - Când pi malul Dunăresc:, 

25 Şepti câni, şepti păgâni, i —De cât or ciargată Turcilor 

_ Şepti-deci de îngeri buni. 55 Şi slugă boerilor, 

“Rusanda când %-o vădut . . Se 'ciă hrana peştilor 

Cofili că le-o trântit ! „ Şi rugiua chetrilor.. 

* La maică-sa o sosit.
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“SUB POALE DE CODRU VERDE 
  

SUB POALE DE CODRU.VERDE - RR 

7. 

Cules de 1. Trandafirescu, înv&ţator, de la Maria T. Rovenţa, din comuna Si- seștii-de-jos, jud. Mehedinţi. 

Sub. pâle -de codru verde, 
Mititel foc mi se vede : 
Nu ştii focu " potolit, 
Or de voinici ocolit, . - 

- 5 Nu ştiă's zece, or doi-sprece, 
Toţi 'mi! frig la un berbece; 
Nu mi-l frige cum se frige 
Şi mi-l frige prin cârlige: 
Şi'l întorce prin belciuge 

IO Ca să-i fie carnea dulce. 
— Beţi copii şi ospătaţi, 
Şi de cale vă cătaţi, 

_Voiniceii codrului“ | 
Nu vă daţi somnului, - 

15 Că somnul "! înşelător _ 
„ La votnicii călători. 
Frundă verde de susat . - 
Colea în vale mă culcat. 
Frumuşel vis 'mi. visai - * 

20 Un corbiţ cu şarpe ?n gură 

— Vere! Vere! Vărul mei! 
M& mâncaşi cu visul t&ă. 
Nu corbul cu şarpe ?n gură. 
Ci gâdea cu ştrenga'n mână, - 

_ 25 — ME culcat şi:mi adormi, 
Frumuşel vis îmi visai 

“A turmulice de or. - 
— Vere! Vere! V&rul mei! 
M& mâncaşi cu visul t&ă. 

- 30 Nu” turmulicea de oi, 
„Ci-i potera dupe noi, 
„— ME culcat şi-mi adormii, 
Frumuşel vis îmi visai; 

” Visal flintulicea mea . 
35 Că-I se sparse ţava. 
_— Vere! Vere! Vărul meăl . 
„ME mâncaşi cu visul tă. 
-Nu e flintulicea ta: 
-Că i se sparse ţava, 

- 49 Ci ne-a coprins potera. - 

  

 GHIȚA CATANUŢA O 
Aa e Vedi variante la- pag... 

  

Cules de Z. Pavelescu, diriginte, de la Ion Udrea, din comuna Raşi, plasa Balta- ”. Ialomiţa, judeţul Ialomiţa. A 

- F6e verde lămuiţă 
" “Pe cea d'albă coleniţă, 

- Plimbă-mi-se plimbă - 
Savar Ghiţă Cătănuţă 

5 Numai el cu-a lui mândruță, 
Cu dout ageri căluşey. | 

“Cu mândruţa printre -ei, - 
Incărcaţi cu gălbiori. 

"Vine de la tatăl lui, 
„10 Şi se trage spre socru-seă. 

Dali Ghiţă ce grăia ? 
— Daleo, -mândruţa mea, 

20 Codri se-despica, 

- Nici un cântec n'a! cântat, 
_15 Cântă mânâro un cânticel . 

Fie cât de scurticel 
Numai să fie frumuşel, 
Ca s'ascult cu drag la el. -- 
„Dacă mândruţa- cânta 
Livedi verdi că se scula, 

Munţii se cutremura, 
Văile că răsuna, 

" Batreţu mi-o audia .. : 
Şi că până la ea venia, 

— 

De când pe tine te-am luat .
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“CALUGARIȚA | 
- 

Culeasă de T. Mironescu, învăţător, satul Taslău, comuna Taslaiă, plasa Bis- - 

E trița,- judeţul Neamţul. 

Frundă verde peliniţă, . | Co ragă călugăriță = 

În cea verde dumbrăviţă  Şedea cu cotele pe zebrea 

Este o dragă chiliuță O: - 35 Din guriță aşa îmi qicea :: 

C'o dragă călugăriţă, . - Mândră'! lumea cu ce-l mândră 

5 Şedea cu cotele pe zebrea: -“ Mândră-ă lumea cu voinici, 

„Şi din gură aşa dicea: ” Fete mari cu ibovnici 

Mândră'i lumea cu ce-i mândră Nevestele cu prunci mici. 

Mândră'”i lumea cu voinici, qo Dar. în astă lume mare” 

Fete mari cu ibovnici „Nu se află om de zare, 

1o Nevestele cu prunci mică. . - Să te calce pe picidre 

Dar in astă lume mare. . ii Mâna în sîn ca so bage 

Nu se află.om de zare,  - Faţa albă să-ţi sărute. 

Să te calce pe picidre 45 EI! dragu mami fecioraş 

_ Măna în .sîn. ca. să țo bage, - Leapă: straele domnsci 

15 Faţa albă să'ţi sărute. Ie - Şi'mbracă călugăresc 

"” Dar “un fecior de împărat .. - Şi te -du la chiliuță 

Când venea de la vânat „Că ei sunt sora ta din zălaş 

EL aseară când sa dus, , so Că m'a bătut bărbatu 

Maica sa masa f-o pus. - i ” Bate-mi-l-ar bănatu. 

20 El din masă n'a luat | “EL l&pădă straele domnesci, 

Maica sa l'o întrebat: : - - | . Şi "mbracă călugăresci ; 

«Dragul mami fecioraş S'o dus Tuti la chiliuţă -- 

-Ori a vâna n'a! vânat 5 55 So cuvântat din guriţă : 

De şedi aşa supărat ?> p Soră soridra mea. . 

25 — Maică măiculița mea. A Dă-mi drumul în selaş, 

Noi a vâna nam vânat "Că eă sunt sora ta din zălaş 

Dar ei tare mam jurat . . . Că m'a bătut. bărbatu 

Să nam parte de domnie. ___" 60 Bate-mi-lar bănatu 

Da nict ei nici murgul mei „Ea drumu că-l dădu 

"30 De no'i înşela-o ei. - Pe uşe când îl vădu: - 

In cea verde dumbrăviță „Olioliol Salău de câne! | 

“Este o dragă chiliuţă | - Tu vii, să mă 'nşeli pe mine!
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FOAIE VERDE PUIU DE NUC - 

  

Culese de T, Mironescu, învăţător, din satul Taslai, comuna Taslau, plasa Bis- 
triţa, judeţul Neamţul. - ” 

: 

_F6ie verde puiii de :nuc, | " Grea e viaţa de haiduc, : M'o făcut mama haiduc. i -F... legea lui de Ture! Să port flinta pe spinare, „_»” Cându-Y potera la munte, Să m'aţin diua ?'n cărare, IO Ei aştept Grecu la curte. ÎI 5 Să omor ori-ce străin, . „Cam. jurat pe flinta dragă, Ce vorbesce pe Român. - S'aleg 'neghina din holdă, 4 

„PE CEA VALE DE COLNIC 

  

Cules de z, Pavelescu, diriginte, de la Iun Banica din comuna Rași, plasa a 
” 

Balta-lalomiţa judeţul Ialomiţa. 
_ 

Pe cea vale de colnie .- Şi-am lăsat boiy într'o vale 
- Trece-o fată şi'n Voinic, . 15. Şi pădesce o fată mare Şi voinicul şuerând. Cc „Cu păr galben pe spinare. 

— Ce şueri- votnice a jale ? - „Verde frunduliţă,. | 
5. Ori “ţi-e grea arma'n Spinare ? - ȘI-am dis verde de măr dulce, 
— Numl-e grea arma'n spinare ,- „Verde frunduliţă, i 

". Dar mi-e dor d'a casă tare, 20 la teşi maică'n del la cruce, 
C'am lăsat boii înjugaţi De vedi matca cum ne duce | 
Şi părinţii supăraţi. Si - Verde frunquliţă 10 Verde frunduliţă | Ne duce ca pe boy, * ŞI taica se plimbă pe la ferestră, __ Verde frunduliţă,: Și maica se plimbă prin casă. - 25 Şi ne tae ca pe” mie! - Verde frunduliţă, | _- Verde frunduliţă, |
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FOAIE VERDE TREI CASTANE 

Culesă de d. Revizor şcolar de la Dumitru Bejan din com. Bicaz jud. N&mţu. 

Fâle verde trei castane . Da puicuţa tot dicea : 

Câtâ-" lumea pe sub sâre, - 20 Bea, bea, bea, Vasili bea, 

Nu-i ca “Vasili cel mari. . - - Că potera ici colea,. 

Că erneză iarna în Eşk - . Lasă ci-i, că nw'mi pasă, 

5 Şi vara pe Grinţieş. . Că stat cu fraţii ia masă. 

Eră f6e de răgoz, - __ “Şi mi-l dordolina grosă, 

Grinţieş munte frumos, . 25 Şade'n curmeziş pe masă. 

R&mât de :adi sănătos, -  Las”să beti să veselesc, 

Că pe mine mă duc la gros, Di potiră nici gândesc. 

10 Şi €ră f6e trei căline Că mat am doi mai în sus, 

"Na mai ci mâne, polmâne, La potiră ne supuşi ; 

Când mă m'ot plimba prin tine, . : .30 Unu'i chiamă Neculai,. 

Cu doi-spre-zece lângă mine. , . . Harabagiu de cai,“ 

__ Fâie verde trel alune, - . Şi unul chiamă Duminte. 

15 Dragă mi-o fost crâşma'n pă- . Măi căpitane Duminte, 

- | (dure, la stegul şi fa'nainte, 

Făcută din patru bârne; . 35 Că. mai rămâi eii ma! în urmă, 

Să bei vin, să mănânc-pâne, "Să le mat.spui câte-o glumă. 

Cu putcuţa lângă mine. 

  

A 

"IRINA CEA FRUMOASA 

  

Culese de T. Mironescu, învăţător, din satul Taslaii, comuna Taslau, plasa Bis- 

triţa, judeţul Neamţul, ” | a | 

La Irina cea frumâsă De ap făcut vrun bine în lume 

La fântâna cea glodoasă . . ___ Făceți pomană şi mie. 

De frumâsă, vestea”i -mersă, __Că vin Turcii după mine ! 

Tocma în ţara cea turcescă - Sai să mă 'duc 'n robie. 

„5 Ca Turcii să oblicescă, 15 Cresceţi floră şi nu înfloriţi 

“” Dupe dânsa să pornescă. —- Că mie nuw'mi trebuiţi 

ME suii pe dslu sfânt Cresceţi flori cât gardurile 

ME uitat spre răsărit . Să ne bată vinturile 

i am vEdut Turcil.viind; . "Să ne rupă vinturile. - 

10 A arcuţă, mămucuţă - . si - a
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- CANTEG HAIDUCESC 

Culesă de la Thâdăr I6n Ştefan din cătunul Ghindasni, comuna . Crăcaânt, 
"plasa Piatra-Muntele, jud Nemţu, - 

- 

„Helă! Astă-di bă, astă-di mă. - Hetii ! O să trec un dl şi-o E _* [nânc, ” - Mânc 'ncalec şi mă SR [vale duc - "La brăi am şepte pistele, La puicuţa de demult, . = - 10 Când le vede puica'n zare ă nu pot ca s'o mai ut, O apucă şepte bâle, 5 Că mult bine mt-o făcut. „_ Şk-un puişor de lungâre “EX m'am dus pe.drum ridend.- -- Şi-s umplute, pline, rasă, Ea' remas pe E drum plângând. e nimenea nu-mi mai pasă. 

ă . - 
— 

—— 
” 

LL. > 

BOIAN HAIDUCU 

Culesa de la Tâder I6n "Ștefan din cătunul Ghindasni com. -Cracaâni plasa 
Petra-Mnntele jud, Nemţu, . . a E Se 

La crâşmuţa de sub del. E „Că  potera-i colea, . Bea Boian şi cu Boghian  — Las să vie, nici nu-mi pasă, . 
i frate-săă Busdugan. "Că mi-! durda plină, rasă, —— Bea Botene,-nu prea. bea, - Es afâră şi-I fac l&să, 5 Să nu intri în belea, a o



FOI VERDI ODOLEAN 

7 

Cules de” Revizorul ş 
„dud. Nemţu. - 

„Frunză verde odoleanu, 
'Mi-a venit vremea de an, 
Să pui şeua pe bălan, 
Şi mâna pi ertăgan. 

5 Şi să leii drumu la a€l,; 
Să văd urmă de jidan. . 
Măi jidane, mă! jupâne,: 

-  Na'-f schimba calu cu mini ? 
Nu l'of schimba f....aş, 

1o Că asară îl cumpăraşi, 
Cu 'cinci-zeci. de gălbănaşi. 

Ba, eă ştii că li-i schimba, 
Că bătae ce ţi-o! da! 

7 

N 7 

1279 

„ FOAI VERDI ODOLEAN 

colar de la Dumitru Bejan din satul Secu, comuna Bicaz 

Să pui vargă lângă vargă, 
15 Şi ţi-o! face chelea negră. -- 

„Măciucă lângă măciucă, 
Şi-t schimba calu de frică. 
Eă mă duc cu Dumnezei, 
Tu rămâi cu calu îeu 

20 Ei mă duc pe drum cântând, 
Tu rămâi peloc plângând. 
Măi jidane, zi noroc! 
C'am pus mâna pe dălog. 
Sărută-mE amu, pân'ce mă vedi, 

25 Căci nici mâni, nici polmâni, 

- Până ci mat dal faţă cu mini. 

JIENE DE UNDE VII 

__ Culesa de la Tâder 16n Ștefan din 

Pâtra-Muntele jud. Nemţu. | 

— Jiene de unde vii ? | 

— Vii din târg de la Jiă. 
— Jiene, ce-ai târguit ?- 

.— Numai aur şi argint, 
- 5'Şepte, opt oca de plumb, 

7 

'catunul: Ghinda6ni, com. Cracăâni, plasa 

Să ducla băeţi în crâng; . 

Că băeţiY's făr' de minte, 

Şi'mi perd la glSnţe multe : 

Teârnă Yarba cu mâna , 

” 10 Gl6nţele cu chivăra.. 

_—
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CAND ERAM DE ANI TOȚI 
* 

  

Culesa de d. Teobai, învățator, din căt, Biebea, com. Petricani, jud. Nemţu. 

Când eram de ani toţi, 
Eram căpitan de hoţi. 

- Potera m'a 'ncunjurat 
Eă pusei drepta pe pistol 

5 Şi stânga pe iartagan 
Şi plecai codri la vale.. 

CODRULE FRUNDE SUBȚIRE 

Culesa de d. Teobai, înv&ţător, din cat. Blebea, com. Petricani, jud. Nâmţu: 

e Codrule, frunde subţire, - 
“Lasă-mă să trec prin tine. - 
Ardelul câte de mare 

„Numai şepte potici are: 
5 Trei în d€l şi patru în vale, 

Hai murgule în pas mat tare, 
SE mergem în Ardel cu sâre.





i 

DOINE 2 

VALENAŞ 
Vedi varianta la pap. 88. 

  

Cules de T. Mironescu, învăţător, de la C. V. Lungu, din satul Taslău, comuna 
Taslău, pl. Bistriţa, jud. Neamţu. 

- Frundă verde toporaş, 
. Dragul mamei Valenaş, 
De dimin€ţă te sculaşi 
Pe ochi negri te-spălaşi 7 

5 Şi la mândre că-mi plecaşi, - 
ândrele când te vădură, 

Inainte'ţi eşiră 
Una pârta "ţi deschidea 
Una găină "ţi. frigea. - 

10 Găinuţă ruminită 
Pe din năuntru otrăvită, 
Din masă când a! gustat 
Munţii s'o cutremurat 
Văile s'o tulburat, , - 

Li 

> 

p x 

/ 

15 Mânăstiri s'o detunat. 
Când era la miez de noapte, 

: Valenaş trăgea de morte, ' 
Când era la cântători, 

„. Valenaş vărsa sudori. 
20 Când era la diuşoră 

“ Valenaş subt pânzişoră, 
Când la grâpă că-l ducea 
Nae clopote li trăgea, 
Curvile când o vădut 

25 Inainte i-o eşit. 
Maica-sa li-o cuvântat; 
«Fugiţi, fugiţi, curvilor 
Că voi mi Vaţi otrăvit, 

FOILIŢA BRADULUI 

"Cules de Gh. V. Agapeski,. învăţător, din satul Nemţişor, comuna Vânători 
Nemţu, plasa de Sus-Mijloc, judeţul Nemţu. 

Foiliţa bradului, 
În codri! Bârladului, 

*  I6n a Petrarului, 
Cu fata Oltenului 

„5 Făcea suma banilor. . 
Cu două pistoale pline 

7 

Când de când, să dee 'm mine. 
Şi striga în gura mare 
Coborâţi. flăcăY la vale, 

IO C'am tălet o gonitore, 
Să vă fie de gustare, 
Pân' la vreme de mâncare. 

4
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PE MUNTELE LUNG 

“Cules de D. G. Trifan, învăţător, din comuna Bicaz jud. Nemţu,. 

Pe muntele lung De ai fi vorbitere, 
Turmele s'ajung, - 10 Eu te-aş intreba : 
Şi cine le mână ? De un fiiuţi al meu 
O maică bătrână, Nu:icum-va a trecut vadul tăă? 

+5 Cu brâul de lână. ” , Ai trecut într'o poenă, 
Din mâni îndrugând, E Stâna să aşede 
Şi din gură dicând: . "15 Şi oile să le văreze. 

“ Crişule, Criş, 

CANTEC HAIDUCESC 
N 

Cules de C. p. Teofănescti- -Gribnicea, învtţator, din catunul Bicaz, com. Bicaz, 
- plasa P&tra-Muntele, judeţul Nemţu. 

Câtu ! frunda'n dă bani mici, 
Plinu-i codru de voinici ; | 
Cându-! frunda'n doi bani mari 

| Plinu-i codru de tâlhari. 
AR 5 Codrule, codruţule - 

Tare-mi priesci mândrule.



FRUNZA VFRDE DE NAGARA 

FRUNDA VERDE DE NAGARA | 
7 

  

Culesa de înv. V: 
plasa Dumbrava, judeţul Mehedinţi. 

Frundă verde de năgară, 
Vai s&rmană biată ţară, | 
Cum te ajunse focul iară ; E 
Greci vin te calicesc, 

5 Străini te batjucuresc ; 
Şi-ciocoil te hulesc.  . 

 Nw'mi-e ciudă de străini, 
Cu de pământeni haini, 

> Că tu dragă 'le-ai fost mumă . 
IO Şi ei singuri te sugrumă 

Şi te lasă Ja nevoi, 
_ De ţipă sufletul în noj. 
"Frundă verde de neghină, 
Vai şi amar d'a ta grădină, 

15 Cea grădină cu flori plină. 
Cum o calcă cum o strică, 
Nişte iste fără frică, 

. Cum "ţi smulge florile : 

1285 

4 

N. 

G. Giurumescu de la moşu Dinu Tomescu din comuna Cocoţi, 

a 

* Şi pradă rodurile, 
_20 Frundă verde de malură, 

Vai de sinu "ți plin de flori ; 
Cât e el de hrănitor; : ; 
Sărăcuţ de matca mea, 7 
Cui Y-or fi milă de ea. 

25 Sărăcuţ de locul mei, , 
Când "| scapă D-deă. 

„Hai .copit să bem să bem, 
- Țăriş6ra -să scăpăm, 
Şi de Greci şi de Ciocot, 

30 Că n'eii robit va! de not; 
Ţara tristă şi robită 
De. străini e cotropită. 
Hai să mergem cu putere, 
Să ucidem aste rele, 

35 Care luptă să” sdrobâscă : 
Ţara n6stră Românescă, 

- DOINA SCIU, DOINA ŢI CANT 

Culesă de înv. A. Goleanu din gura lui Petrea Murgu, locuitor în com. Mal- 
cânesci jud. Mehedinţi. 

Doina sciă, doina Ii cânt, 7 
Tot cu doina me plătesc, 
Ca de o di de boeresc; 
Tot cu doina, cu doiniţa 

5 Tot în târg la Poteniţă. 
7 

Î. 

» 

Sărmana biata fetiţă, |] 
Cu părul lăsat pe ţâţă;, 
Cam pe ţâţă, cam pe spate, 
Mâncat de streinătate, , 

10 Fără dor şi fără parte. : 

.



1286 , 

10 

15 

Ţie tote “ţi lipsesce; 

5. 

BATA-TE FOCUL DE JIU 
- 

  

“BATA-ŢE FOCU DE JIU , 

Culesa de înv. A. Goleanu din gura lui Petrea Murgu, locuitor în com. Mal- 
cănesci. jud, Mehedinţi. 

Bată-te focul de Jiă, 
De:trei ori te ocolii, 
Ce cătaiii nu mai găsij; 
Cătaiii cercei şi mărgele, 
Şi papuci :cu panglicele, 
Şi ciorapi cu găurele - 
Ca să duc mândruţei mele. 
„Bată-l crucea şi lumina 
Pe care a pus vița cu mâna 
ŞI n'a pus'o cu târnăcopul 
Ca să beat cu bolobocul.: 
De sărac, abiaîmă trag 
Până aci la cel butlag. | 
Să puiii ţeva să mi'l “trag 
Beţie, beţie, cap de mişelie, 
larna când" sosesce 

- FOILINA DE PRE NUCI 
  

iv larna rea, 
> Val de mătculiţa mea. 

N 

Trece vara ca o pâine, 
Vine iarna ca un câine, 

femela rea, 

“Foe verde solz de pesce, 
„Trage mândră şi gâcesce, 
Voinicu, de ce îmbătrânesce ? 

25 De bătata vîntului ? 
De spicul omătului ? 
De pulberea drumului? 
De cântarea .cucului ? 
Tiage mândră bobele, 

30, Socoteşce dilele ; 
“De la Pasci, pâna la Ispas 
Multe necazuri am tras, 
Şepte care şi o căruță, 
Pentru tine puiculiţă. 

S 

Culesa de G. Giurumescu de la M. B. Cocea din in Ruptura jud. Mehedinţi. 
A 

Foilină de trei nuci i, 
la vezi codrul de haiduci, 
Cum ia sama und'te culci 
In grădina cu lăptuci. 
„Cântă cocoşeii să deştepte voi- 

__ [niceiă, 
Voiniceii codrului, 

. Nu : vă dareți somnului, 
Că somnul e înşelător, 
De votnicii călători ; 

10 Somnului şi vinului, 
Că vinul mi-e îmbătător 

„Şi somnul e înşelător 
De voinici ăi călători.



" 

FIREA] A DRAGULUI MARIE, 1287 

"FIREI A DRACULUI MARIE 
t 

  

Culesa de : înv. G. Giurumescu de la Iovan Pavel figau din cât. Ruptura com- 
Ruptura jud. Mehediuţi, - 

Fire-i a dracului Marie Şi câte o azimă de pâine, 

Cu dudăul t&i din vie. Şi cu vin de.ăl marmaziui 

Diua m& pui să prăşesc Cules temna mai târzii. 

Şi nâptea să te iubesc - 15 Frundă verde de-o nălucă 

Eu când să mai haiducesc ? - Totă lumea Luni la muncă 

Neică odihnesci la farnă __ Sieu stai cu mândra î în luncă ; 

Cu capu la daica în p6lă. . Cine naiba mar şedea 

Frundă verde trei măsline, Cu puiu, fript în basma 

Când eram ei om de fire .20 Si cu vin de-al marmaziii 

10 Avem şapte lângă mine, “ __ Cules tâmna mat târzii. 

Cu câte un de pui găină 
4 

FRUNDA VERDE TREI LAMAI 

Culesa de G. Giurmescu de la Şerban Econescu din Ruptura, jud. Mehedinţi. 

Li 

Frundă! verde trei lămâi Şi văd alta ma! frumosă - 

Geba mândră m& mângâi, Nu trag .cu drag acasă. 

Că eii plec Și tu rămâi ; 10 G6ba ce ţe.casa bună 
Şi țe nevasta nebună. Geba ce m& gugulesci 

5 Că de mine tot udesci. Mai bine cu casa rea 
Şi nevasta frumuşa. 

Foiliţă sămurastră 
Geba că ce am nevastă „Că mai trag cu drag la ea.
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1298 . FOIE VERDE DE MATASE 

FOAE VERDE DE MATASE 
Vedi variantele de la pag. 239,'299, 359, 823, 859, 1087, 1116. 

N 

  

Culasa de înv&. C. P, Teofanescu-Gribnicea, din cat, Bicaz, com. Bicaz, plasa Petra-Muntele, jud. Nemţu.. - . E 

Fe verde de-mătasă, De-ar fi dor de la nevastă, Trecul podul de la J6să - Să las calul ca sâ pască, ME ajunse dor de casă; Şi ei să mă odihnesc, De-ar fi dor de la copii, „Căci nevastă mai găsesc, 5 Să pun. saua şi să mâi, 

7 

FRUNDA VERDE DE TREI FLORI 

  

Culesa de înv&ţ» C. P. Teofânescu-Gribnicea, din cat, Bicaz, com.. Bicaz, plasa » Petra-Muntele, jud. NeEmţu. . - 

Frundă verde de trei flori EY se duc ca fluturii „Veniţi maică. fraţi surori, Şi vin ca călugării. - | Să vă mai v&d-odată, Când eram la recrutare, Şi de atunci pot să mor. ! Eram tânăr ca o f6re | 5 'F6ie verde trei stejari, 15. lar acum la concentrat, - Val. săraci marinari „Mult sunt palid şi uscat, Duc o vâţa cu amar, IE Cine mi-a lungit armata - Fac un termen de cinci ani ; Dumnedeii sa-i dea r&splata, . | F6e verde de tref fiori Să nu aibă parte?'n lume, ! Jo Ai reginei sunt fectori, 20 Să-şi mai câştige o pâine. 
+! 

N
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MAI BÂETE DE OM PROST 
Vedi varianta la pag. 744. 

  

Culesa de înv. D. G. Trifan, de la Gh. M. a Marincat dincom. Bicaz, j.-Nemţu.... 

x 

Măi băete de om prost Ş'aşa vis că am visat: 
„Astă nopte unde a' fost? Băsmălmţa ta cea nouă, 
Căci eii cât te-am aşteptat 10 Am visat:o ruptă în două ; 
Şi cocoşii a cântat Nu-i ruptă basmaua mea, 

5 Ş'am văEdut că nu mal vii, Ci-! ruptă inima ta, 
Mi-am pus dorul căpătâr . | Că te temi că te-of lăsa 
Şi cu alian mă învălii, - Şi de aceia. nu-i scăpa. 

FOAE VERDE Ş-O ALUNA 

Culesa de înv. D. G. Trifan, de la Costahe Roibu, com. Buhulniţa, j.-Nemţu, 

F6e verde ş-o alună, _* Vine pândar să mă ducă 
“Audi trâmbiţa r&sună, Intr'un. mijloc de oraş, - 
Ah |, săracil de flăcăi, 10 Să'mi fac slujba în Călăraş, 
Cum vE strânge de prin văi, „ 9MI lăsa! casă "mi lăsa! masă 

5 VE tunde ca pe oi, | „ ImY lăsa-i nevastă frumâsă | 
Şi vă dă ptrul în gunol. Cu trei copilaşi rEmasă. 
“Frunduliţă . miez de” nucă, 

7 

. FOAIE VERDE TREI PAUNI 
7: 

  

; 

Culesa de T. Mironescu, învăţător, din satul Taslau, comuna Taslau, plasa Bis- 

triţa, judetul Nemţu. . - 

Fâie verde trei! păuni 5 Und" se ?ntâlnesc dot cu do! 

Ce mai stingi maică cărbuni? . Nu vorbesc de-a lor nevo! 

Numai Vinerea şi Luni. E Ce ne judecă pe noi 
Că” plin satul de minciuni E Cum om eşi din răsboită 

.



1200 . FRUNZA VERDE DE TREI. FLORI 

FRUNDA VERDE DE TREI FLORI 

Culesa de înv. D. G. Trifan, de la Gavril Punguţă, com. Bicaz, jud. Nemţu. 

Frundă verde “de tref flori, Şi le spală ?n lăcrămidre, . 
Alde maică fraţi surori, | Şi mi-le usucă la sore, 
Să vă mai ved o dată Şi le trimite. prin stele 
Ş'apoi pot să mor îndată. ! 10 Tot prin laşi şi Bucureşti, 

5 Et mă duc mamă în catane, : Că acolo mă găseşti, 
"Neta stai şi-mi spală haine | La 'curţile domneşti. = 

FRUNDA VERDE DE PELIN 
Vedi varianta la pag. 879. 

  

Culesă de învăţ, D.G, Trifan, de la Gavril Punguţă din com. Bicaz, jud. Nemţu. E 
N 

" Frundă verde de pelin, - Numai bruftişor uscat, ” Delul de la răsărit, . Şi cu ciorbă amestecat, Vedelaşi de un foc pârlit, „_F6e verde trei castale De .dorobanţi ocolit, . 15 De la Bucureşti la vale, : 5 Barabancele sunând, - Merge un tren cu cinci vagone, Ofițerii comandând. Incărcate cu mantale Frundă verde trei castane, Cu mantale şi tunici, Te rog, domnu căpitane, Pentru regimentul cinci; : Mat dăm drumu din concen- 20 De-aşi ajunge ca să simbrac 
[trare, . "Şi să 'ncep a.comanda, 10 Căci de când m'at concentrat, „La drepta şi la stânga, 7 - Pâine albă n'am mâncat
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FRUNDA VERDE FOAIE LATA 
Vedi. varianta la pag. 741. 

  

Culesă de Pr. Gr. Kose, învăţător, din plasa Bistriţa, jud. Nemţu, 

-Frundă verde f6ie lată, 
Când eram la mama fată 

- Mâncam turtă câptă 'n vatră, 
| Şi-mi era faţa curată 

5 De griji eram depărtată, 
Petreceam tot bucurată 

_Şi nu eram supărată. 
Puniam la codi floricele, 

__ Imi legam la gât mărgele, 
10 Băgam la degit inele, 

Şi mergiam la hori cu ele. | 

Da-acu jălea mă 'ncinge 
La năcazuri mă înpinge. 
Dorul nu mi se mai stinge 

15 Şi puterea îmi învinge. 
„ Rîd,. vorbesc cu alţi 'n faţă 

Lumea par'că mă răsfață” 

Dar în inimă cu greţă 
Imi petrec a mea viaţă. 

20 Că de mă duc la vr'o casă 

Şi riă cu alţi! la masă, 

EL nică aici nu me lasă 

Tot cu vorbe mă apasă 

Din gură 1 curg vorbe rele 

25 M& amărăşte cu ele, 
Inima 'mi rupe de jele 
Vai de păcatele mele. 
Dar v&dând că să adună 
Şi doi cu doi sE'mpreună, 

30 Alergaiă şi ei nebună 
Să'mi pui capului cunună. 
„Alergaiă ca după glume, 
Ca să fii şi ei cu nume 
Că sunt cu bărbat în lume 

35 Să mă număr între mume. 
Fată, fată tinerică, 
Nu lăsă gându să-ți dică 
Ca să-ţi iei bărbat de mică 
Că el nui o păpuşică; 

_qo Ci stăi până'n vrâsta minţii, 
Şi fii curată ca sfinţii 
Nu rânji la tineri dinţii 
Ca să te ţie părinţii. 
Că de te măriţi odată 

45 Apoi eşti tot măritată 
“Nu ma!'poţi fi vindecată 

Pân-ce mori nu mai eşti fată. 

  

CODRULE FRUNDA SUIBȚIRE 

  

Culesa de Gh. V. Agapeski, înveţător, din satul Nemţişor, comuna Venători- 

Nemţu, plasa de Sus-Mijloc, judeţul Nemţu. 

Codrule frunqă subțire, 

Lasă-mă, să trec prin tine; - 

- Ardealul cât e de mare, 

Numai şapte poteci are, 

* 

îi 

5 Trei în as! ŞI patru n vale ; 

Hat! murgule'n pas mai tare, 

Să mergem în Ard€l cu sore, 
s



-. 
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FOAIE VERDE UNT DE LEMN | 
Vedi varianta la pag. 847. ! 

  . 

Cultsa de T. Mironescu, înveţător, din satul Taslau, comuna_Taslau, plasa Bis- triţa, judeţul Nemţu. _ 

F6ie verde unt de lemn _Nu-af milă şi blândeță Ce fel de dragoste avem? De a mele tinereţe ; 
Numai din ochi ne vedem, M'al iubit ca pe o copilă' Altă putere n'avem. 15 M'ai lăsat ca pe o străină. 5 Dar de dragi, Decă aş avea o putere Să ne fim dragi. Te-aş face o tabachere Dar nădejde să nu tragi; .. Să te pun în sîn la pele Că nădejdea de la mine Cnn mănunchiii de floricele, . Nu ţa prinde nici un bine. 20 Florile s'or scutura IO Nu ţi-e milă şi.pacat Şi noi dragă ni-om lăsa, M'ai iubit şi m'ai lăsat, , 

* 

FRUNDA VERDE CA IARBA 
, 

  

Culesa de T. Mironescu, învăţător, din satul Taslau, comuna Taslău, plasa Bis- triţa, judeţul Nemţu. ” 

Frundă verde ca iarba | Şi le usucă la s6re. „R&ă m'a blăstemat maica ; Mi le trămete pe cuc „Şi m”o blăstemat la stele 15 Că el ştie unde mă duc, Se ung puşca la oţele, . ” Pe şuerul vântului 5 Şi m”o blăstemat la gard | Pe calea voinicului ; "Să fiă slugă la 'mpărat, ” Hai maică de m& petrece “La "'mpăat la *'mpărăţie Cun pahar de apă rece. Să slujesc fără simbrie, - 20 Petrecă-te străinii, Frundă verde fragile, Cai dat mâna cu denşii, 10 Spală matcă hainile _ Ha! măicuță d-ta + Ca să-mi gătesc armile; “De străini m'or sătura, Şi le spală in lăcrămisre, 

N
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FRUNDA VERDE ŞO LALEA 
  

Culeasa de învățătorul, V. Rostescu, din satul Balceani, comuna Tazlău, plasa 

Bistriţa, judeţul Neamţu. : .. 

Frundă verde go lalea, . | 1o Când mă duc, ca să mă 'nchin, 

Sărmană inima .mea, . __ Chicidrele nu mă ţin. 

lar o prins a m€ durea. Of! inimidră friptă, arsă, 

__ Aşa mă dore de tare, Când ti-oi mai vedea voi6să? 

5 De cad jos de pe chicidre, . „Să-mi iasă scîrba din 6se. 

Pui masa, ca să mănânc, 20 Inimi6ra mea cea friptă, 

" Gândurile meE usuc; Tare-i friptă şi pârlită 

Merg la cofă să bei apă, " Când ar şti o cine-va, 

Şi mat răă dorul me sapă ; Ar sta 'm loc şi Sar mira. - 

i 

DE! DE! DE! MURGULE DE! 
7 

  

- 7” 
7 

Culeasă de învățătorul, V. Rostescu, din satul Balceni, comuna Taziău plasa 

Bistriţa, judeţul Neamţu. 
| 

Cu ocaua plină, rasă. 

A mea puică ' ca o îlore, 

M'aşteptă la cheutore ; 

10 Că dragostea "! lucru mare, 

_Nwmi dă pace la mâncare, 

Nici odihnă la culcare. 

P De! del de! murgule de! o 

Mâncaţi-ar câinii carnea, 

Batăr câinii să te rodă, 

: Numai puica să mă vadă, 

s Cu ochi negri pe ferestă, 

Cu bucățele pe masă,



1204. - | MURGULE CALUTU MEU . , 

MURGULE CALUŢUL MEU 
"Vegi variantele la pag. 337, 338, 339, 340. 

  

'Culâsa de T. Mironescu, învăţător, din satul Taslau, comuna Taslau, plasa Bis- . 
trița, judeţul Nemţu. 

Murgule, căluţul mei, 
Ce oftezi aşa de greii 
Ori ţi-e grei de trupul meii?. 
— Nu mi-e grei de trupul tăi, 

5 Dar mi-e greu de ce ştii. eii 
Că mE laşi la gard legat 
Neb&ut şi nemâncat 

Şi tu dormi cu puica 'n pat; 
Eu de f6me, rod zebale 

10 Şi de sete. strâng din spete. 
Murguleţ c6mă rotată 
Mai aruncă-te odată 

„Că țoi da apă curată 
Şi ovăz din cea covată, 

FOAIE VERDE FOL DE. BOZ 
Vedi variante la 339, 1264... 

  

Culesa de T. Mironescu, învăţător, 
triţa, judeţul Nemţu. 

Foie verde fot de boz 
Mor murgule de necaz, 
Că n'am unde să te las | 
Să merg la puica pe jos. 

5 Tu murgule stai legat, 
Neb&ut şi nemâncat 

„lar ei dorm cu puica ?m pat. 
„* Te-aş lăsa la tată-meu, 

Tată-mei e om bttrân » 

3 _ SI A 

din satul Taslâu, comuna Taslau, plasa Bis- 
. . . ÎN 

N 

IO Nu cosesce vara fân, 
Tu murgule stai legaţ 
Neb&ut şi nemâncat. 
Te-aş lăsa la sora mea 
Sora mea e fată mare, - 

15 Se duce la şedâtore . *. 
Nu adună fân cu flore, 
Tu murgule stat -legat 

„ Nebăut şi nemâncat. 
| - 

A



FRUNZA VERDE GRAU MARUNT 1295 

FRUNDA VERDE GRAU MARUNT! 
  

județul Neaţu: V. Roster, înv&ţător,. din satul Balcani, comuna Tazlău, plasa Bistriţa, 

Frunqă verde grâu mărunt, 5 Şede *n 'maltul cerului, 

Câte flori sunt pe pămint, Şi judecă florile 

Ţote cad la jurămint. Ce-ai lăsat mirosurile. 

__ Numai schicul. grâului, 

+ 

FOAE VERDE ŞI UN LIPAN 

/ 

„__ Cules de învățătorul V. Rostescu, din satul Balceni, comuna Tazlău, plasa Bis- 

triţa, judeţul Nemţu. - | 

  

Foe verde şi un lipan Din comuna Hangului, 

'Mi-a venit vremea de an, . La gr6 vreme m'ai pălit, 

Să pun şaua pe bălan 15 Banii toţi "%-am cheltuit. 

Şi sapuc pe plai la deal, . __— Mă jidane păcătos ! 

5 După urmă de jidan; - Aşterne mantaua jos, 

Să numărăm bani frumos, 
“La mijlocul plaiului, 

Căci pun vargă, lângă vargă 
Cale urma jidanului. — 

— Bună diua, măi jidane ! "20 Şi mi-i dai de frică toți. 

- Bagă mâna în buzunare - — De scîrbit şi amărit 

o Şi scâte napolioni mari Nu vEd iarba pe pămint, 

Şi împărțeşte la tâlhari. “Nici luna pe cer suind 

—_ lon a Chetrarului! , Nici stelele strălucind. 

. 

, 
E
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FOAIE VERDE TREI SMICELE . 

- 
  

Cultsa de V. Roster, învățător, din satul Balcani, comuna Tazlzi, plasa Bistriţa, judeţul Nemţu. 

F6ie verde trei smicele, 
Orb am fost eii la vedere, 
Când mi-am fost luat muere; 
M'am bucurat la avere 

5 Ş'am luat fără plăcere; 
Lua! strig6ică din lume, 
Ca să'mi aducă bani sume, 

“Şi acum stă să mă sugrume. 
Strigă şi “ŞI ascute glasul, 

10 Să'l aud eii în tot ciasul, 
Că mi-a dat bani cu trăsura. 
Din gură * curg vorbe rele; 
ME amărăşte cu ele, 
Vai de păcatele mele! 

I5 Aş trăi şi mam cu cine 

Ş'aş muri, mârtea nu'mi vine. 
— Măi bărbate blestemate, 
Ce te-ai bucurat lu avere, 
Ş'ai luat fără plăcere ? 

20 Tu caută şi fă un leac, 
Bagă femeia "'ntr'un sac, 

- Şi pofteşte pe un drac, 
- Ca s'o tea el în spate 

Şi să ţi-o ducă departe, 
25 S'o arunce într'o fântână, 

Ca pe o femee nebună; 
Şi tu iară te însoră, 
Şi ia una sărăcuţă, 
Numai să'ţi fie drăguță. 

» a 

= 

FRUNDA VERDE MER CIREŞ .: 
  

Culsa de George Popescu, învăţător, din comuna Bogești, judeţul Tutova. 

Frundă verde mâr cireş, 
„ De s'ar face delul şes 

Să v&d de unde am purces, 
C'am purces de la. Putna 

„5 De la ţaţa Păuna. 

Ca Păuna nici una. 
Şede la gherghef şi câsă, 
Şi se uită pe ferestră * 
Din ochi negri, lacrămt varsă. 

+ 
N
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PE CEL DEAL PE CEL COLNIC 

Culesa- de învăţ. George Popescu, din comuna Bogeșci, jud.“ Tutova. 

Pe cel del pe cel colnic, . . Şi să faci nouă fectori; 
Trece-o fată şi-un voinic ; Mai la urmă o copiliţă 
Volnicul hăulind, 10 Să-te porte -de mânuţă, 
lar pulcuţa suspinând E a Colea .sara pe uliţă, | 

5 Şi din gură blestemând:  , „Şi să vadă fie-care, | 
Să-te'nsori, bâdiţă'nsori, - Că -"1 blestem de fată -mare. 
Să-te'nsori de nouă ori, : a a , 

CHIRA BADII! CHIRA . 

Cultsa de înveţ. George Popescu, din comuna Bogeşci, jud. Tutova. 

N „. Chira badii! Chiră! . 
„. Vină'napoi vină, 

| Că tu ţi-a! uitat, . Sa 
_ Colanu pe pat, 
MR 5 Roichiţa pe culme, 

„ Şi. numele'n lume. 

DOINA SCLIU 
Vedi varianta la pag. 736. 

  

Culesa de. T. Mironescu, învățător, din satul Taslan, comuna Taslau, plasa Bis- 

- triţa, judeţul Nemţu. 

Doina şcită | Na Dar nu-i așa ca străinu. 

* Si dokna dic a - ! Inima. ni sî tocheşce 

Eu cu doina mă plătesc - Când vâd cum ţara-n jucheşce 

Ca dă&-o di de boirese. Rabd merei şi ard în foc, 

5 Multu-i amar .pelinu, -10 Ca să fac alt-fel nu pot.. 

= 

32



1208 FRUNDA VERDE PADURE 

FRUNDA VERDE PADUREȚ 
  

Culesa de învăţ, George Popescu, din comuna Bogeșel, jud. “Tatova. 

Frundă verde pădureţ, , Cu lacrămi până” n . paftale! ! 

Oleoled'! frate r&sleţ| . : - = Cum te plânge mijlocie, 

Da. de când te-ai r&sleţit, . - 10 Cu roch'ţa. vişinie,. - 

Pe la noi n'a mal venit. Cu scurteica albăstrie ; 

5 Cum te plâng. surorile, „7 - Cum te plinge cea mal mică, 

Pe tâte cărările; ” e Frunda'n. patru să despică ! 
Cum te plânge cea mai mare, Cu păr galben pe spinare, 

INTRE JIU ŞINTRE OLTEŢ 

Culesa de învăţ. George Popescu, din comuna. Bogeşci, jud. Tutava. - 

Intre Jii ntre Olteț, 1. “Tar la pola nucului, 
Este un verde nuculeţ. . : . '. . Cântă pulul cucului. | 
Intre Jii şntre hotară, . . Cucul cântă, se roteşte, 

„Este un nuc cu frunda rară  .  lorgu calu'şi potcoveşte, 
s Cântă un cuc de se omoră; „10 De grea cale şi-l gătesce.. 

FOAIE VERDE MARGARIT 

“ Culesă de 1 Trand firescu, învăţător, de la G. Roventa; din comuna Sisești-de- 
Jos, judeţul Mehedinţi. | 

Foie verde mărgărit, e: Că ce-a lăsat, n'a găsit? 
__Ce stat codrule pălit?! A lăsat pe puica fală, 
„Nu vezi cucul c'a venit, - Ş'a găsito măritată. 
Miititel şi necăjit. |



_ FRUNDI VERDI SOLZI DI PEŞTE 1299 

FRUNDI VERDI SOLZI DI PEŞTE 

„Culesă de înveţ., I. Iordachescu, din gura popor. din com. Cristeşti, ] -Botoşani. 

: Frundi -verdi. soldi ai peşte, . 10 O strigat ispravnicu, ; 
_Paudi Prutu cum hueşte, „....  Mt-o:r&spuns ibovnicu, 
-Daiă-ar Dumnedeii să săci, :  - Câ zaci la vornicu. 
Să rămâi petrile, - - : Las'sâ zacâ, bola-'i cocă, 

5 Să li ardă sorile;- Ea „2 Sâ-W trecă şi os. prin os, 
Cât îi Prutu di cotit - „15 Şi sâ-I cadă carnea jos, 
Di trif ori lam ocolit | Crescă % Yarba cât prispa, 
Şi-am calcat din sati 'n sati, - Şi nalba cât-streşina. 

> 
ŞI-am trecut în ceia parti. 

“FOAI VERDI DI MER DULCI. 
- Vezi variante la p. 861, 1276, 1289. 

  

Culesă de învâţ., |. Iordachescu, din gura popor: din com. Cristești, ].- Botoșani, 

Foe verdi di.măr dulci,“ - Şi. -].scâti la dili mari; 

Sui măicuţâ'n del. la cruci . “Şi arâtă-l la feti mari, 

Şi vedi pi noi cum ni „duci, Fetili când: Por videa, 

„Cani duci ca pi boi” "Mult or plângi „Şl-or ofta. 

"5 Şi ni tundi ca pi Ol, 15 Tot or plângi şi-ar ofta; 

Şi ni-dă păru'n gunoiiă.. a Şi pi urmâ or cânta: 

P&rul meă cel roşior,: : - - - Soro, soro, şi lar soro, . 

Sub chicidre la maior, | Cu cini sâ “părţi doru, 

Strângi maicâ părul mei,. --. „la cu tini şi cu mini, 

10 Şi mi-l punen buzunari, *  . 20 Sâ nu ni mai şti! nimi.



1360 o FOB VERDE TREI SMICELE 

_FOAE VERDE TREI SMICELE. 

Culesa de învăţ, 1. Iordăchescu, din gura Popor. din com Cristești J. „Botoșani. 

Foe verde trei smicele, Taci, soro, hu mai ofta, 
Colo ?n valen ponturele, . Că maica ne-a mărita, 

* REsar, maică, două stele. „2. Una'n gios la Craiova, 
Două stele roşiâre, -:  : - Altan sus la Tutova. 

5 Parcă-s două soridre, - 

-  FOAE VERDE DE OREZ- 

Culesă de învăţ, 1. Iordachescu, din gura popor. din com. Cristești, J.-Botoşani, 

F6e verde de orez a „Busuioc în patru cregi, 
Vină matcâ di m& vedi, „= Hal 'maicâ di mă pitreci, 
Pâna sunt grâile verdi, Si ” Bână'n fundu grădinii. 
Că dacă s'or secera, _ __10—Petrecâ-te streinit. o 

5 N'ai la ci m& mai căta, — Hai măicuţă dumneta, 
Ca ori 'mâ'i vede ori ba. | i Di streint 1 m'oy sătura, 

* TRAGI PUICA CU BOGHII 

Cules de învăţ, 1. Iordachescu, din gura popor. din com. Cristeşti, ]--Botoşani, - 
' 

Tragi puică cu boghii, e Voinicu mar îmbătrâni, 
Nu-ţi mat lacrama “ochii, - Când n'ar umbla crâşmili. 
Tragi, tragi şi gâceşti, - I0 Nici o mânâro nu-i mai dice, 
Di ce codru ngălbineşti, | Strânge-ţi banii, măt 'voinici, 

5 Şi volnicu îmbătrâneşte ? | Strânge- -ţ bani! du-te acasă, 
„Codru n'ar îngălbini, _ - La copit şi la nevastă. 
Nu lor bati brumili, 

- - - —



= 

LEGEO' TA DE CODRU DES 1301 

LEGEA TA DE CODRU DES 

Culesă de învăţ., I. Iordăchescu, din gura popor. din com. Cristești, ] "Botoşani, 

Legea ta de codru des, “Las'sâ vii. bato_ legea. 
„. Eu din tine pol să ies. „ro Câ eă. ştii cum oi pitrece.: 
_M'am vârât tină&r copil, „Am un frati busuloc 
„Şi amu sînt mal mult bătrân, - _Şepte potiri ținin loc, 

5 M'am vârât fâr' di -musteţă, -Şi li bati cun răslog; _ 

Şi amu rad şi barbâ grosâ.: Am un frati Mihăilă, 

Dormi, l6ne, şi nict prea, - "15 Şepte potiră in”n gârlă, 

Câ potira îl ici colea. a -Şi-li bati c'o prăjină. 

= 

FOAE VERDE FIR DE ORZ : 
  

Cutesa de învăţ, IL. Iordachescu, din gura popor. din com. Cristeşti, ].-Botoşani, 

F6e verde fir de orz, şi mă uit cu jăPn sat, 

Cine-o stârnit, maică, sorţ, 10 Şi văd flecăi di'nsurat, 

Putridiif-ar carnea'n gros, | | Şi feti di -măritat. 

Şi ciolanile' pe jos. 7 2 Am trimis ravaş prin stele, 

5 Fâe verde matostat, . Mândrii mele si ma! stee, 

Matea r&ii m'o blestămat, Ea mi-o trimes înapoi, 

Am ajuns să fiă soldat, | 15 CA ca mine o mat cer doi, 

Stai în puşcâ rezemat, 

  

FRUNDA VERDI GRAU MARUNT 

  

Culesa: dă. învăţ. G. Dobrea, din comuna Uscaţi, jud, Nemţu. 

Frundi verdi grâă mărunt, 

, Urâtu di cei făcut? 

Chiar di omul cel urât. 

Pune-o buzi pesti alta, > 

5 Şi urâtu-l făcut gata.  . . 

 



1302 “FRUNZDA VERDI! ROZMALIN 

FRUNDZA VERDI ROZMALIN E 
Vedi variante la pag. 259, 344, 745, 827, 1082, 1099. 

  

Culesa de Gh, Carpen învăţător, audită de la Th. a Filipoei din com. Curtesci» 
„jud. Botoșani. , ” a 

" Frunăză verăi rozmalin, * Campu are pcliniţă, 
Val di omul cel străin, - De. la dinşii n'am credinţă ; 
Cum slujăşti la stăpân, AR Aş muri; mortea. nu vini, 
Şi slujăşti cu dreptate E Aş trăi şi n'am cu-cini. 

5 Şi-f dă hacu 'n glumătate, E 15 F6i verdi. di vrămescă, 
ăi bătăi a treia parti, .: IN „Cui-i dor să imbătrînescâ, - 
Jelui-m'ași codrului, „ Mergă'n străini, sâ trăiască, 
Codru are frundze Verdi Sâ bei paharul ăei 
Şi pi mini nu mă credi;: —. : Sâ vadi ghinile ei. 

10 o Jelui m aşi câmpului . - î 

CAVALERUL -- 

Culesa de la Anica lui Ilie Tigănuş! cătunul Gropile, com. Filiora; jud. Nemţu. 

- Pusei- şaua pe. doi ca Acele nw's rândunele. 
Cavalerule, | Ci sint iubitele mele, „Şi plecat la raiă la raiti _15 Care m'am iubit cu ele . Cavalerule. . În tinereţele mele. 

Când eşii la preuimblare 
“ME *ntâlnii-c'o fată?n cale, 
Bună diua fată mare! 

20 N'aj guriţă de vindare ? - 
„.—' Am avut dar am vîndut, 

La un' june făr' de mustață, 
Şi” sărută cu dulceţă Ă 
Penn alba dimineţă, | 

" „ «Cavalerule» se repetă la' fie-care 'rind. 

5 Dar la rai nu poţi să stay 
De mirosul florilor, 
De sărutul fetelor - 
De plânsul copilelor. 
Jos la porta raiului; 

"10 Este un nuc, mare, frumos; 
"ară: sus pe rămurele, . 

“Sînt un stol de rândunele,.



COLO ÎN VALE LA IZVOARE | „1303 

COLO IN VALE LA IZVOARE | 

 Gules de Constantin Stănescu înveţator diriginte, din comuna Galice Mare, pl. 

“ Câmpu, judeţul Doljiii 

„Colo n vale la isvoră, 
--. Zace un .vuinicel de. bolă ș 

"Nu de. bolă, de lungore : 
Şi-l păzesce' o fată mare 

_5 Cu drepta pe “lumînare, 
Cu stânga îl face r&core, 
Cu trei câde pe spinare, 

- Câte trele gălbidre, - 

Când la umbră, când la sâre,: 

“ro Când la cap, când la piciore, | 
Când la dalbe brăţişere. 
— Zaci 'volnice, ori te s'0lă, 

Că 'mie 'mi vine peţitori - 
Din code, de câde de mări. 
— Mirită-te, fată mare, 

„Că eiă dacă moi scula, . . 
Oiă veni la nunta'ta, 
Oyii. da banii cu pâla. 

2 PGA VERDE LAZIOARA 

„Culesă de la Gheorghe Tudose, cătunul Gropile, com. Filiora, ind Neamţu. 

Fâie verde lazioră,. 

La Ploeşti pe-o mărgioră, 

Draga neicăi bălăioră !. 

„Bă string- cuciY de prin ţară, 

5 Şi cântă de te- omâră. 

Si aşa cântă de frumos | 

De chică frur.da pe jos. 

_Si'mi cântă cu glas mai gros 

" Peritru -al nostru trai frumos; 

10 Şi'mi cântă cu glas subţire 

Pentru a nostră despărțire.



1304 | CUCULET CU PBNE VERZI 

CUCULEŢ CU PENE VERDI 

„Culesa de - Constantin Stănescu. înv&ţator diriginte, “din comuna Galicea Mare, 7 plasa Câmpu, judeţul Doljiu, ! | 

“Cuculeţ cu pene verdi, - — Unde cântă cucul ?ntâiă ? 
Ce tot treci pe la lived ? j O! la Leamna peste Ji. -- 
Cuculeţ cu pană sură, 20 Vine .cucu de trei dile 

„Ce te plimbi pe bătătură? - Tristişor şi fără fire, 
- 5 Când oiă da c-o sburătură, "Că m'are pe ce s' să pue; 
O vrea, ca să-ți rup'a gură, S'ar pune pe-o rămurea, 

Nu te apuci de ocurătură, = . Aprâpe de casa mea, 
Să -măniînci iarna o lună. | "25 Da 'e frică, 'c-o cădea, 
Curătură, strană ra  . - S'ar pune pe mărăcine, 

10 Va-să mi te ţii de ea. . -.  . Cântă puţine! şi bine. 
— Eu mănânc mugur de fag - — Nu blestema, lele, cucu 
Şi cânt codrului de drag. „Că rămâi numat cu ttupu, 
— Cucule, unde al iernat ? - 30 Că să ucide de lemne - 
— Am iernatla Bălăciţa | „Şi te umpli de blesteme ; 

15 Şi mi-a degerat gurița; > - „Şi sînt lemnele uscate. 
- Am iernat o iarnă bună, Şi te umpli de păcate. ae „Mi-a degerat limba în gură. - 

LUNA LUMINIŢA! - 
- 

Culesa de Constantin Stanescu, învăţător diriginte, din comuna Galicea Mare, plasa Câmpu, judeţul Doljiu.. EI - | : 

Lună, luminiţă, Nu snnt de furat, „o Dă-mi şi mie o luminiţă, - --10 Sint de cumpărat . 
Că am însărat, - - Din sat din Birlad, 
Depărcior de: sat, Sa „„ De la popa Vlad; 

"5 Cu câini! mă bat; o Bani am numărat 
Numai o cățea nu:măE bate. - La rade de lună 
Am do! căişori „5 15 Pe cherde fântână. - 
Vineţi porumbei; IN a o -



OF |! DOINA; DOINA, CANTIC DULCE 1305 

-OF| DOINA, DOINA, CANTIC DULCE, 
Vegi vaiante la p. 736, 1297, - 

Culesa de A. Cazan, învăţător, de la G. Samson, "din comuna Carbasca, plasa 
Berheciu, judeţul Tecuciu. 

. 

Of! dotnă, doină, cântic dulce, „Demi mai mângâiu dilele 
Cândte aud,nu m'aşmaiduce, Dilele şi nopţile 
Doină, doină vers.cu foc, : Şi apoi ch dotnă sciti şi dor- 

- Când răsuni, ei stai pe loc, . > [nă dic, 
5 Şi apot ci, bate vintul de pri- e Dotnă cânt, doină şoptesc 

(mă-vară 15 Şi cu doina mă plătesc, 
Eu cânt doina pe afară, „„Ca.de o di, de boeresc. 
De mă 'ngân cu florile , . Şi apol ci, tot cu doina şi o 
Şi privighetorile. A [doiniţă, 
Of! vine iarna viscol6să, Scăpail cranga' în poiniţă. 

10 E cânt doina închis în casă, " 

TRANDAFIRUL 
  

Culesa de la Toder Șurubaru, din cătunul Gropl. com. Fitiora, judeţul Nemţu 

* 

Foe verde: de trei fot — Peste sută şi ceva 

Mi-i bărbatu b&utor, -_ Peste mie nu-ţi-oi da, 

Mi-o băut vre-o şepte mori Că ţi-e slabă nevasta. 

„So sută de gonitori, o Dar. mia -ţi-0i număra. 

5 Şi tot o rămas dator, - 20 Altă f6e minţă crsţă, - 

Co mie şo sută de poli. : Intro Joi de dimincţă 

Altă f6ie, minţă creţă, - | Las nevasta, plec, acasă. 

Duminică dimin€ţă Acasă când am ajuns 

Ei nevasta o duc în piață, . - . Copii mă întrebară : 

1o M&'ntilnesc c'un negustor. „25 — Tătucă, unde. Y mămuca ? 

Negustorul mă& întrebă: Pe Am trimis-o 'n del la cruce 

—:De vîndare ţi-l nevasta ? „Să waducă turtă dulce, 

— De vindare,” domnule | „ Turtă dulce cu zahar 

Ce cei pe ea omule ? . Că-i de la străin, amar! 

15 Mia, mia şi suta. 

Trandafirule se repetă la fie-care rînd.



1306 A CINE TREGE-PE SUB COSTA 

„CINE TRECE PE SUB COASTA? 

Culesa de 1. Trandafirescu, învăţător, de la G. Fola, din comuna  Siseşti- de. os, . 
judeţul Mehedinţi. 

Cine trece pe sub costă? - Amândei în cisme mol. 
Doi băeţi de ssma nâstră ; - Pare c'ar-fi nişte ciocoi ; 
Amândoi în pălării, | Şi-mi calcă urmă "n urmă 
Pare. c'ar fi nişte zapcil ; | .10 Pare car.fi făcuţi d'o mumă ; 

5 Amândoi. în “pantaloni, > Si-mi calcăztalpă ?n talpă 
Pare car fi nişte coconi, - - Bare că-s făcuţi tor d'un tată, 

--  ROIB.VERDE DE PRIBOI. 

“edi Culesa ae IL. Trandafirescu, înveţatori din comuna Sisegti-de-]os, judesal Me- 
hedinţi. , 

Foie verde de priboi . -.  : Ce ma! dragoste. era ! 
Mândră, ce nu muriam noi . Mândra în braţe mă stringea, 
Când ne plimbam pe zăvoi. . Ea.pe mine ei pe ea 
Cântă cucul lângă no .. Ce mai dragoste era | 

5 Şi mierliță Şuşoia 

FRUNDA. VERDE MARACIUNE . | 

Culesă de N. Corciovă învăţător, din Comuna Docani, plasa 'Terg-Simila, ju- 
dețul Tutova, Sa LS 

- Frunqă verde mărăciune, 
Eă m& duc codru remâne ; 
Frunda plânge după mine, 
Ramurile. suspină. 

5 Frunde, sore, nu -ofta, 
Din: copaciii. nu va chica 
Că am să eii pe vinăta 
Simi r&coresc inima.



„PE CEA VALE DE COLNIC : Sa 1307 

PE CEA VALE DE COLNIC 

“Culesa de Z. Pavelescu, înv.— diriginte,. de. la Ion Baânică, din cumuna.Raşi, 

„plasa Balta-lalomiţa, judeţul lalomiţa. Aa , _ 

Io 

Pe cea. vale de colnie a Verde frunduliţă | 

Trece-o fată şi-un voinic, 15 Şi-am lăsat boii într'o vale 

Şi voinicul şuerând.. - „Şi pădesce o fată -mare 

— Ce şueri voinice” a jale? „Cu păr galben pe spinare. 

Ori "ţi-e grea arma 'n spinare ? . »... Verde frundoliţă. 

— Nu 'mi-e grea arma m spi: . „ Şi-am dis verde d'un măr dulce 
[nare. . 20 Verde frunduliţă, " 

Dar.'mi-e dor dacasă tare, | “la eşi-maică ?n del la cruce! 

„Cam lăsat boi! înjugaţi „De vedi maică cum ne duce!. 

Şi părinţii superaţi, -.- - Verde frunduliţă. 

Verde frunduliţă ; a Ne duce ca .pe'boi, 

Şi taica se plimba pe la fe=: 25 Verde trunduliţă. 

- [restră „Și ne tae ca pe. miel: 

ŞI maica se. plimba prin casă. | „ Verde brunguliţă. 

TISTIMEL CU DOUA FLORI 
  

Culesa de. la Marghiola lui Costache Archip din com.. Filiora, ne Neamţu. 

Tistimel cu două fiori, -- | Nu ţi-l timpu” n primăvară. 

" Dragostele's cu fiori, _- .  .. Fie verde, fâie lată, 

Tistimel cu două feţe “ro Măi bărbate blestemate, 

Dragostele's cu blândeţe.  *  Şedi pe vatră să'ți dai lapte, 

Busuioc din astă- -vară,, ÎN Şi în mână o vărguţă, 

Nu ţi-e timpul în astă sară. . Ca să te e aperi, de mâţă. 

Busuioc de la ferestră, 

  

FOI VERDE BARABOI 

„Vede variante la p. 861, 1216, 1289, 1299. 

F6i verde barabot. „Vino: maică strângi păru; 

Vini ordin di r&sboi, a “Şi să-l ţii de sărbători 

Şi ne-adună ca pi boi. Sal plângă fraţi şi sororl. 

"Cu primari cu vătăjăi, 10 Şi să-l scoţi la dile mari . 

5 Şi ni duci ca pibo Și să-i plângă fete mari. 

ȘI ni | tundi ca pi oi.



1308 CANTICUL TONTII 

_- CANTICUL TONTII 

Culesa de Gh. Dobrea, învăţător, din comuna Uscaţi, judeţul Nemţu. | 

Ne-o dat socri-ho doi boi, Cum şedi tânta la sore, 
Şi pe tânta dinapoi, of! şi .: - Iţ pari că i arătari, 
| „(eră ofl Cum şedi tânta la lună 
NI-o mal dat şi doisprideci "T4X pari că “i-o nebună, oflşi 
Totcu tânta ne pitreci, of! şi aa Na [eră of! 

. [eră of! 15 Cum şedi tnta la foc, 
5 L-an dat patru înapoi - a „Iţ. pari că-t poloboc. 

Să el tânta di la noi; - Nu mă vini palaghie 
Că mănâncă ni spălată „Să mă duc la cununie, of! şi Şi se culcă ne 'nchinată.--. | - [eră ot! Nu distul că-i tântă slută „ Părinte, nu cununati, _: . IO Faci mămăligă crudă,-ofl şi. .'20Că di D-zeii te-a bati, of| şi 

[eră of! [eră of! 

Y 

FRUNDA VERDI FIR MATASA 

Culesa de Gh. “Dobrea, învăţător, din comuna Uscaţi,-judeţul Nemţu. 

Frundă verdi fir mătasă  î 10 —Draga biţei nu ma! plângi |; „ Peste cea pădure desă, - - — OFI bădiţă cum no plângi __ Mari pl6i se mar lasă. | Că rochiţa răă me stringi, . Nu ştiu pl6i Gri ninssri, - Şi polcuţa nu m-agiungi; 5 Ori lacrimi de fată mari. Draga biții, nu plângi, Foi verdi peliniţă,. . -15 Că bădiţa-! negustori, Draga. biţei nu mai plângi. . X-a da-o la. croitori, — Ofl bădiţă cumn'oi plângi Si-i avea-o di s&rbători, 4 Căci şi pruncu răă mă sugi |
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CHIRIAC 

Culesă de Gh, Dobrea, învățător, diu comuna Uscaţi, judeţul Nemţu. 

Foi verde lilieac, : __u- Chiriac mămucă, 
Chiriac mămucă, Şi W-a faci luf suman, 
Măi bădiţă Chiriac, - „Chiriac mămucă,. . 
Chiriac mămucă,. - „23 Chiriac n'are căciuliță,. 

5 Chiriac s'o dus la munţ . E Chiriac mămucă ; 
Chiriac mămucă,  . | Are mama o ghiată mâă 
S'aducă leliţii- furca . - Chiriac mămucă. 
Chiriac mămucă, Ea Şi "-o faci. o căciuliță . 
S'o şedut o săptămână .30 Chiriac mămucă. 

10 Chiriac mămucă, . Chiriac n'are cojoc, 
Şl-adus o strâmbătură „Chiriac mămucă, . 
Chiriac mămucă. ! Are mama un ghet boboc, 

- MăY ghin şi de-o lună - a - Chiriac mămucă, 
Chiriac mămucă. “ "35 Si -a faci. lui cojoc, 

15 Şi-aducea o furcă bună, a Chiriac mămucă. 
Chiriac mămucă. n. Chiriac n'are bârneţă 

Chiriac vre 'să se insori, îi Chiriac mămucă. 

Chiriac mămucă. | Are-mama. o gâtireță 

Chiriac n'are suman - 40 Chiriac mămucă, 

20 Chiriac mămucă. Şi "I-a faci lui bârnâţă 

- Are mama un ghet cârlan, -. „„ Chiriac mămucă, 

ȘI-AM DIS VERDE PELINIȚA 

Culesa de Z. Pavelescu, înv.-diriginte la şcâla din comuna Rași, “plasa Balta- 

Ialomiţa, judeţul Ialomiţa, 
- 

— Yculiţă, 
m dis. verde peliniţă,. 5 Să biau vin şi tu 

Şi-a ai plecat EA Gheor- Şi ţăţichii d”o rocbiţă, 

[ghiţă,, Şi. Savastii d'o scurtelcuţă. 

AY parale măi Gheorghiţă. 
— De vale la lalomiţă. a N'am parale şam credinţă. 
— Ce să faci acolo măi Gheor-. — 

„hiţă ? 

——— 
To o.
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FRUNDA VERDE AVRAMIASCA 

z 

bă 

FRUNDA VERDE AVRAMIASA. 

Culesa:de 1. Trandafirescu, învăţător, de la N. Tânasie, din comuna Siseşti-de- 
Jos, judeţul Mehedinţi. - - 

- „5 

Frunză verde: avrămiasă, 
Pentru armă! ruginosă, 
L.ăsai câsă, lăsai masă, 
Lăsni nevastă frumosă, 
Cu doi copilaşi 'm braţe. - 
Vata strigă: mamă |. mamă! . 
La inima mea e rană. 
Şi copilul. strigă: tată! . 

> 

z 

Culesă de la Costica Şurubaru din cătunul Varaticu, com. Filiora, jud, Nemţu: 

Fă Mariţo, un-te duct, 
Numa?n fustă şi'n papuci, 
Aşa sprintenă uşără, 
Par'că eşti o căpricră ? 
— Merg, domnule, la isvore, 
S'aduc apă întrun ulcior 

„Să mă spăl să fă măi! măr! 
Şi drăguță la flăcăi. 

“—Fă Mariţo, ei gândesc, 
10 

„15 

„—Măcar să fil şi Domnitor, 

Că nu-i răi să te iubesc. 
—N'am nevoie căci în sară 
ME aşteptă badea'n. crâng, 

i amar şi vai de cine 
S'o. lega cum-va de mine. 
—Fă Mariţo, de ţăran. . 
Și să p6rtă cu suman, . 
Pe când ei sint cu surtuc | 
Şi de 'doru-ţi mă usuc:... 

  

Io —Frundă verde de şerpet, .. 
“La inima mea Y săgctă, 

VE rog domnule sergent, 
Daţi-mi trei dile- conced. 
Frundă verde sişinel, 
Nu pot, nu pot soldăţel 

„15 Cacu "i vreme de resbel, 

"FA MARIȚOI 

  

20 Şi te-ai face scrum de dor, 

Şi te strigă pe apel.: 

Ei pe badea nu Paşti da, 
- Nici pe opt ca: dumneta. 
—Fă Mariţă, badea-l tăă 
E un prost şun nătărăi. 

25 ȘI-I păcat ca să-l iubesci, 
Când -aşa! drăguță eşti. : 
—Nu dă&ă | nu-t nici un păcat, 

" Că-i flăcăi din al mei sat, . 
Şi mi-l mie aşa drag. 

30 —Fă Mariţo, ascultă bine, 

„135 

Dă-te n dragoste cu mine, 
Nu fil incăpăţînată 
Stăi să te sărut odată. 
—Că- ma! puneţi pofta'n cui, 
Par'că nici n'aud ce spui, 
Du ten treba dumitale, 
Că strig pe badea din vale. 

> 

_
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FRUNDZA VERDI SOLZI DI PEŞTI . 
Vegi varianta la pag. 1299. 

  

, . Culesa de Gh. Carpen, înve&ţător, audită de la Th. a Filipoei din com. Curtesci, 

jud. Botoşani. - | - . 

Prundză verdi soldzi di peşti, 10 Carnia pi mini o scădzut, 

l-audz Prutu, cum hueşti - Când aşi stă s-o. cântăresc, 

Şi apa bolborosăşti. „Nici o litră nu găsesc; . 

Da-oar Dumnedzeiă să seci, Nici o litră, nici un dram, 

5 Să-i săcă isvorile, să-i remâe Nici măduhă la ctolan. 

_ [pietrele, - “5 lea'anu de când dzac, . 

Să le ardă sorele, - -, Ni-a crescut farbă la cap; 

Să-l trec cu chiciârele, N'am surori să îii-o pligiască, 

Săcâi văd soridrele; „+ Dar nici fraţi să îi o cosască. . 

CA de când nu le-am vădzut, - 

  

- FRUNDA VERDI GRAU MARUNT - 
> Vedt variante la.p. 818, 1283. - aaa 

  

“Culesa de G. Dobrea, învăţător din comuna Uscaţi, judeţul Neamţu. 

Frunqă -verdi grâii mărunt „. Pentru Ghiţişor gătiti. 

_ Cărăuşe drum. bătut. Ghiţişor când o.gustat 

“Nu-i bătut de-car cubul, De tri! or a leşinat;! 

Nici de 'cârdişor de oi; Şi la maica a strigat, 

5 Dragi am fost şi ne-am urit, : 20 Adă-mi murgu că mă duc, 

“Nu ştii Dumnedeii a.vrut. „Se mă duc la soridre. 

"Ori duşmani! ne-a făcut. Ri Una porta îie-o dișchidi, 

Foi verdi de trei steli Una masa île o întindi. 

Uite curva de mueri, Găini fripti opăriti 

10 Se scolă n&ptea pi steli . „.25 Pe din'untra otrăviti, 

„Şi se.sui pe hătureli; - . Când era la cântători 

Culegend. la burueni - -Ghiţişor vărsa sudori, Lu 

Şi mai buni şi mai reli, . Când era la medi di nopti 

Si le pune în, trek ulceli. - Ghiţişor trăgea di morti. 

15 Şi ulceli' părăsiti N
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AY FOIE VERDE DE TREI FLORI 
  

Culesa de.la Vasile Mâncăţila din cătunul Văraticu, com. Fili6ra, jud. Nemţu. 

Fole verde de trei flori, 
Dâmne să-nu mă omori, - -- 
Cam iubit două surori. 
Cea mai mare nu ştia, 

5 Cea mal mică. pricepea 
Şi din gură așa 'gtăia: 
— Taci puiule nu 'ofta, 
Că maica ne-o mărita. 
La stejar la rădăcină, 

  

IO La punte şi la fântină, 
Doru mei îmi se.alină. 
Cine-o bea de dor s'alină, 
La stejarul cel stufos 
S'a pus rândunica jos; 

15 Ş'o strigat la vînători: 
— Impuşcaţi-mă să mor, : 
“Dintr'o dată să chitiţi 
Mult să nu m& necăjiţi. . 

VERDI LOZIORA a 

Culesa de învă. G. Dobrea, 

Verdi lodioră . 
Scolă Lino, scâlă, 
Că-I destul .de-aseră. 
De când staii pe-afară. 

5 Cele cu. bărbat: 
Di când so sculat, 
Vacili li-ai muls . 
Şi la câmp le-ai dus ; ." 
Numai a matali | 

IO Rag pi la ocoli. 
Verdi lodiră 
Scolă Lino, scolă, 

„Că-i destul de-ascră, | 
De când stăm pe-afară. 

15 Din streşină plouă, - 
Şi-mY udă mantaua. 
Nu mi-i di manta 
Cum mi-i di tunică 

  

din comuna. Uscaţi, jud. Nemţu. - 

20 Ca de găitan. 

, 

Nu ni i di tunică, 

Pentru: găitan, 
Am slujit un an. 
Sc6lă Lino, scâlă, 
Scâlă, aprindi lamba, * 

25 —:Lamba ţi-o! aprindi, 
Da'n casă nu întri. 
— Sc6lă eşi afară ! 
— Pentru o 'portocală, 
„Nu es eti afară | 

30 Pentru o alămâe, 
- Nu-ţi dai gura ţie. 

„ Ţi-am trimes scrisori 
Pentru buchet de flori, . 
Ți-am trimes răvaş 

35 Pe o crengă de brad. E 
.s
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CANTECUL CUCULUI . 
Vei variante la p. 332, 333, 1118. 

. 
  

Culesa de înv. |. Dumbravă; din comuna Uscaţi judeţul Nemţu. 

Frunde tre! măsline, | __ De-ţi-atf muşca limba din gură, 

Vine cucul de trei dile, . . " Du-te la mater şi spune, 

Peste munţi, peste movile, - Unde m'a dat nu mi-l bine, 

Şi nu are unde se pune. - . : La tulpina nucului, 

5 S'ar pune pe o rămure, - 1$ Şade mama-cucului, 

Rămureaua î subțire, - Mai 'n sus pe o rămure, 

Şi să teme că a căde; Cântă şi o turiure, 

Cucule cu pene verdi, - Sărmănica val de: ca, 

Tu pe nume nu mă credi, Că nici be, nici nu mănâncă, 

10 Cucule cu pană sură, “20 Nu malcu gândul de ducă, 

VINE LELEA DE LA GRAU 
4 

Culesă de învăţ. 1. Dumbravă, din comuna Uscaţi, judeţul Nemţu. 

"Vine lelea de la: grâii, . „_ Câte-dile nu se ştie, 

Cu catrinţa pusă'a brâi, | Tâtă vara pe câmple, 

Pe lanuri că: s'a preumblat, 
Cu cămaşa albişoră, | ră c 

Cu secera sub subţioră, - 30 La prăşit şi secerat; . 

5 E frumâsă ce e. drept, o Tomna când s'ati răfuit, 

- Cu altiţă, cu pui pe chept, De munca ce ai făcut, 

Cu petelă la catriniţă, - Ea găsit că are spori, 

Şi cu dâmbet pe guriţă. De v'o patru zimţişori, - 

Totă diua a umblat, 35 Vichilul I-a numărat, 

10 Pe lanuri că s'aii preumblat, Şi lucrul %-a lăudat, 

Până când ea şa zărit, Si icându-i şi drada mea, 

Pe vichilul et iubit, Văd că eşti o hărnice, 

Apot iute fălfăind, Na ți arvună pe la vară, 

Din 'secere semn făcând, 4o Ca să vil pe lanuri eară, 

25 In. Dumbravă s'a suit, - Nime nu tea încărca, 

La stejarul cel ştiut. “Singur €ă ţo Yi măsura.
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CANTIC DE INIMA 

Culesa de înv. 1. Dumbravă, dincomuna Uscaţi,. judeţul NEmţu. 

Tot.mă'ntrebă inima, „ro DeX lua una ca mine, 
De nu” bine ei dic ba, - „Să nu trăeşti cu ea bine, 

“Taci, taci inimidră, „De-i lua-o cam aşa,. 
Că lacrămile curg pârliş6ră, . - - Să nu. ţil-casă cu dânsă, 

'5 Mărită-te mândra mea,. - „. “Der lua-o bălăiră, 
Că ei nu te-ot lua;. - 15 Să. dâe Dumnedqei să mâră, 
Ba eii nu m-o! mărita, e -" Ca să te întorci la mine, 
Până ce te-I însura, - i Să'm bat şi eti.joc de tine, 
Să văd pe cine it lua. Ia Că nu mai luat pe mine, 

FRUNDE VERDI TREI LALELE 
Vadi varianta la p. zis, Si 

  

Culesa de înv. 1. Dumbravă, dincomuna Uscaţi, jud. Nemţu. 

„Frunde verdi trei lalele, - “- Cu capul plin de cenuşă, 
„ - Mă "nsuraY ?m luat muere, - 10 Boul rupse şi se duse, 

„ME bucura! la avere, o * Şi din ochY să răpuse, 
La avere 'lu argint, | „_ Bou ici, bou colea; 

5 La un boii de priponit, Bou trece Dunărea, . 
Argintul s'a cheltuit, IER __ Sărăcuţi de matca. mea, 
Mucrea u îmbătrânit ; -- 15 Că am r&mas numai cu ea. 
Muierea esă pe uşă,
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PEŢITORII 
  

Cultsa de Gh. Dobrea, învăţător, com, Uscaţi, judeţul Neamţu. 

Paudi mamă cânii bat, . “ro Să nu ne cate la măseli. 

TŢica, 1ica, ta, „= Am un dinte şi o măse, 

Intră pețitorit în: sat, | __ Şi:s legate'n lopăţeli, 

- Ţica, tica, ta. „ME vădul fată budată 

5 Chemă ! mamă pe la noi, „ME uitat într'o lule, 

Tica, tica, ta. 15 ME vădul ciuchita .me, 

Sa le dăm plăcinti mot, ME uita! într'o fântină, 

Tica, tica, ta. . „ME vedul fată bătrână, 

Să le dăm ţuică cu der, 

La fie-care rînd 'se repetă: «Tica, tica; ta». 

RUNDA. VERDI TREI 1 VASDOGI. 

Vedi variante 1a p.' 879, 1288, „1290, 

——— 

Culesa- de ân. Dobrea înveţator,, com.  Uscaţi, judeţul Neamţu. 2 a) 

Frundi verdi tri, vasdâgi ” Feti mari n'am sărutat 

De la Galaţi may încocă ; 15 Plug- di cârni n'am luat. 

Este o crâşmă în tri: pârlâgi; |  Bate-l foc de maiur, 
Căci de când s'o maiurit, 

Nici un bini n'o făcut. 

Mulţi flăcăi aă cătănit, 

20 Fei mari atit imbătrînit. 

- Nevesti a văduvit. 

Cârid eram la recrutari, 

Eram tînăr ca o fl6ri, 

Eară acum la libirari 

25 Sint moşneg « cu barba mari. 

Şi mi-o ţin tri “Turcdict, 
5 Şi mi-o vinde întrun ban; . 

OI sărmauniY militari 
Cum duc viaţă cu amar, 
Şi fac un termen de cinci-anl, 
l-rundi verdi de-un stejar, 

10 M& rog, domnule căpitan 

Dă-mi “drumu Gin cocintrare, 

Căci de când ma! cocintrat, 
-- Bor la jug n'am îngiugat,
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FOAL VERDI BARABOI . 

Cultsa de Gh. Dobrea, învățător, com. Uscaţi, jud. Neamţu. 

F6i verdi baraboi, „n. Ca să mal uităm necazu, 
Am acasă patru boi, - „..”- Vino aici treci ogorul | 

”*- „Cole ?n vale mal am dor, : - . 1o Că de tini îit-o fost dorul; 
N'are cine să grijască - - Şi inelu de la tini 

5 N'are ticnă nici. nevastă. - S-acela-i făcut de mini, 
Stai pe loc, puicuţă, vino! Şi cerceii din urechi . 

„Vin'o aici şi sat pârlazu. - Cine-i vedi ari 'se crăpi. 

DI LA DEAL DI STREAJA MARI 
Vedi variante la pag, 780, 1086, . 

  

Culesa de,Gh. Dobrea, învăţător, comuna Uscaţi, judeţul Neamţu. 

Di la d€l-de straja mari | --“ Taci măicuţă nu ma! plângi, 
Merg catanili călari. „10 Că din mini curgi sângi. 
Ele merg cântând jucând, E “Căpitani Pavili,  . .. 
Şi din gură aşa dicend: i "Unde 'duci catanili ? 

„5 Of! sermanul mei! . „_— Ea Je duc până la foc 
Şi măicuţili plângând e Că's catanile cu noroc, 
Plângâna fiul lor, 15 Şi-s cu norocu chiar în sn. Bocind fiul lor. i 

———————— 

FRUNDA VERDE ŞUN DUDAU 

  

de jos, judeţul Roman. 
Culesa de 1. Cogălniceanu, învăţător, din comuna Valeni, plasa Moldova.Siretu 

Foie verde şun dudăiă 
Pe drumul care merg ei 
Nu” fântână nici pârăuă - 
Se'mi potolesc focul mei 

Focul de la inimigră. 
--... „Nu mi-l potoleşte o ţară 
te Numai! neica într'o “sară,
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FRUNDI VERDI TRII SMICELI 

Culesa de Gh. Dobrea, învăţător, comuna Uscaţi, judeţul Neamţu. 

Frundi verdi tril smiceli Taci tu soriâra mea, 

Colea?n vali în prundureli, 10 Camiîndouă ne-om. mărita. 

_Răsar maică două steli. - „Una sus pi Tutova. : 

Două soriore, - “Una gios pi Moldova. 

5 Două roşiore. -. | Colo în vali la pârâi, .- 

Una mari, una âică. .- - - Două feti-spală grâiă, 

Cea mat mari tot plângea, . 15 Cu rochiţa pusen brâă. 

Cea mai îică aşa dicea: a 

“FRUNDA VERDI POAMA NEGRA 
  

Culesa de Gh. Chioru, învăţător, comuna .Uscaţi, judeţul Neamţu. 

Frundă verdi pomă n6gră, 20_Cu cotili pi zapiaji, 

Dintratâta lumi largă o Cu lacrimi 'pi doi obraj),- 

Ni-am ales o pulcă dragă, .. Pe mâna la doi vrăjmașt. 

„Si-am dat drumu să-şi alegă, -- Frundi verdi şi-un dudăii, 

5-Din dot-trei, .. - „Tu rămâi în satul tăi. 

Ori ochi negri, . 25 Dar mat răi, dragă de mini, 

Ori căprit, a | " Căctmăduc prin ţări streini, 

Ort albaştril ca şi al mel. . _“Undi nu cunosc pe nimi, 

„ Frundă verdi de-avramască pi Numai murgu de sub mini, 

10 Pe ulița arminescă . ȘI îierluşca din pădure. | 

! Este o şatră covărâscă. . - 30 Frundă verdi mă&r mustos 

1 Dar într'însa cine este ? „Mergi, puiule, - sănătos, 

Ghiţă calu îşi potcogeşte, . Şi apucă pe vali în gios, 

De grea cali se găteşte, „ Pân ce-i da de singi gros. 

“15 Puica din uşă îl prăgesti, - Singi de-a păgânului 

De lacrămi aghe dăreşti, . 35 Pân'în coma calului. 

De suschin aghe vorghești _Singi de-a muscalului 

“Frunqă verdi toporaşi Până în c6ma calului. . 

Unde te duci şi cul. mă laşi? | 

s 

n 
Ă
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FOILEANA PADUREŢ. | 
  

Culesa de Gh, Dobrea, învăţător, comuna Uscaţi, judeţul Nemţu. 

Foilena pădureţ, i - Şi te plângi mijlocia. 
Oliolio frati răsleț,: . „10 Cu Ilacrămi pân” la bărbit, 
Că de când te-ai răsleţit, -. . Cu rochiţa de cutie. 
Pe la no! .n'al ma! venit. Și te plângi cea mal mare 

5 Și te plâng surorili Cu per galbăn pe spinari, 
Pe tâui cărârili. O - Cu lacrimi pân” la paftali. 
Şi te plângi cea mat îică.. . „15 Şi ti plângi maică-ta : 
Cu rochiţa de-alistâncă. Mu Dintru t6tă inima. 

FOE VERDE ȘI-UN LIPAN 
Vel variante la pag 369, 360 784... „i 

> 
  

-  Culesa de 1, Cogalniceanu, învăţător, din comuna Valeni, plasa Moldova-Siretu de jos, judeţul Roman. - - . 

„F6ie verde şi-un lipan - „us EU din gură aşa grăiț: ? "-Drag mi-o fost calu bălan;  - „— Leuştean cine te-o pus ?: - Cal balan şi şaua negră o » — Marița care s'o dus... -- Şaua nepră, frâul verde, De când -Mariţa s'o dus 5 ME rog, domne, nu mi-l perde, -' 15 Trei garofe în portă am pus Că mi l-al perdut odată - - „- Garofele a :iînbobocit Şi Pam cătat lumea tâtă, - Marița că Wa venit -. , L'am găsit la şapte ani, - Garofele a înflorit - L'am păsit la-un duşman . „ Marița c'a logodit. _ - . - 10 Priponit de-un, leuştean,
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FOAI VERDI AVRĂMIASCA 

  

Culesa de G. Coatu, învăţător, dela moş Anghel Mârza din Zebil, judeţul Tulcea. 

“Fâi verdi avrămiască | - “5 Na-ţo rubla şi doi sloț— 

Văd o fatâ di armeâncâ. : Nu ti mai iubi cu toți. 

Nu armencâ”i, Moldovencă,. . .  — Tai rubla ?n qăciă lef, 

Moldovencâ dintri bâlţi . Câ_nu mă iubesc cu ej, 

FOAI VERDI D'ALIOR 
N 

  

Culesa de G. Coatu, învăţător din gura flacăilor din Zebil, judeţul Tulcea. 

F6i verdi dalior 

- “Trecul balta la topor” 

O trecu! pi jumătati NI 

Mă plângea maica di mârti. 

-. a — 

XERDI FOLŞI UN DUDAU 
Vear variante la p. 337» 338, 339: 340, -1294- 

  

Cutesa de G. Coatu, învățator, din Cerna plasa Măcin, judeţul Tulcea, 

Verdi f6i şun dudăi, 10 Pe nici una n'o pitreci, 

- Murguleţ, căluţul meii i Dar cum ajungi.la ea 

“Ci ti-abaţi din drumu tt? -Șe mă legi di onuia, 

Oră ţi-I ghini, ort ţi-l răă ? Ni Ş'apoi bei cu mânarili 

5 Ori ţi-r grei di trupu meă ? -" lar eă rod zabrelili ;- NR 

Nici mii bini, nici mi-i răi 15 Cum ţi-l drag ţi! să bel vin 

Nicl mi-i grei de. trupu tăă, — Aşa şi mil la fin. 

Cum ţi-l drag cu făină n sac, 
Dar mi-l greă năravu tăi: , 

| ati „Şi mil cu torba 'n cap- 
„Pi la câti crâşmi treci, 

| .



1320 | PASERILI A JELI TRAG 

z . . ” . : 

" PASERILI A JELI TRAG 

Culesa de G. Coatu, înveţator de la Vasile Moraru din Zebil, judeţul Tulcea. 

“Pasârili a; jeli trag _ 5 Doru umbia rătăcit - C'a picat frunqa di fag. ca frundişul- s'o rărit - Prin păduri nu sâ mat duc - El tot. umblă prin brădet C'o picat frunda di nuc. ȘI furâ inimi încet. 

—— 
. - 

„„. POICICA SOLZI DI PEŞTI 
  

Cul6sa de G. Coatu, înv&ţator, din com. Cerna, pl. Macin, judeţul Tulcea. 

Foicică solzi di peşti, 10 Şi-mi croeşti-o dulămiţă, - Primăvara când soseşti, - Verdi ca frunda di viţă Lumia t6tă "nvesăleşti, - Câ 1ă varâ-i răsmeriţă. Colţu erbii câ- mijăşti, | „Şi-mi croeşti un Comanac, 5 Zăpada că să topeşti a Verdi ca frunda di fag. Muguraşu 'mboboceşti. - - 15 Astâ iarnâ am ernat Scolâ mamă ti găteşti - - - Apr6pi di Calafat Cu cotu. şi forfica - . Şi întrun bordei dărâmat. Şi-mi croeşti-o dulămica, s i o



FOIE VERDE ŞO ALUNA 1321 

FOL VERDI Ş'O ALUNA 

  

= a. a 

Culesa de G. Coaţu, învățător, ain com. Cerna, plasa Măcin, jud. Tulcea. 

Fei verde ş'o alună | 

Sa smulge fagu din tulpină 

CL Sâ rămăi în loc fântânâ. = 

_Sâ spăl-arma di rugină; 

r 

  

DRUM PI DEAL 

_ . a . 

Cul&sa de G. Coatu, învățător din com. Cerna, plasa Macin, jud. Tulcea. 

Drum pi deal | „El pi cal cum îmi mergea, 

Şi drum pi vali, O batistă c'aducea, _? 

Dar pi drumu cel din vali Şi ?n batistă portocali ; 

Imi vini di-un voinic călari Îi ducea puicâi din vali 

5 Pi spinarea murgului, - “o Pi sub nucu cel din vali 

Şi pi şâia domnului. . _ Că.mi şădea o vrăjitori. 

  

"ROAIL VERDI ŞIUN DUDAU 

  

Culesa de G. Coatu, învăţător, din com. Cerna; pl. Macin, jud. Tulcea. 

F6i- verdi.şun dudăui 

Sărmanu sufletu mei, 

Cum îrâtâ'?n sângi rău 

Ca şarpili pin dudăă.



1322 | „POI VERDI TRIL SMICELI 

FOI VERDI TRII SMICELI | 
„Vegi variante la p. 818, 1259, 1283. 

  

Culeasă de G. Dobrea, învEţător, din comuna Uscaţi, judeţul Neamţu.- 

F6! verdi tri! smiceli E Tată lumea l-o întrebat: : 
Tinereţi ca a meli Ce eşti Ghiţi. supărat ? 
Si îera lumea di eli; -. ” Că mai sint curvi în sat. 

- Tinerețe ce-am avut, - | Da se cie cât frunda 5 Cu amar le-am pitrecut, 30 Dacă nu-i şi tătuţa. 
Cu amar cu multă jăle „= Di la pârtă c'o strigat 
Pentr'o curvă de muere, -« Aşterni-mi măicuţă în pat! Ce esă sara la steli „îi Sai în pat sa în crivat Și se le pe hătureli: -: - . -: : Că curvili m'o mâncat. 

10 Culegând la burui N 35 — Da la curvi ce-at cătat ? „, Burueni sorociţi, E Ă — Maică, nud nici c-un banat, Ulcelile-s părăsiti,. | . N'am ştiut că-s curvi în sat,* " Burueni farmacati | Când era la îiezi di nspti „Pentru Ghiţişor păstrati. Ghiţişor trăgea di morii; 15 Buruen! sorociti, i 40 Când era la cântători * Pentru Ghiţişor gătiti. - „_ Ghişor'vărsa sudori; Ghiţişor când de-o gustat - : „Când era. ziuşeră, „Di la uşă pân'la. pat | Ghiţişor sub pânzişsră, Di trif-ort'o leşinat, . | „. Când s6rili răsare | a 20 O oftat şi s'o sculat "43 Sepii clopoti trăge Şi di zid s'o răzemat, A Şepti_ curvi îie-l jele - Ghiciu în drepta l-o luat; Nici una nu-l jele . „Pe murg negru o încălecat, | „* Cu jălea maică sa... . „Pe şuşe în sus a plecat, : — Tăceţi curvi nu-l jeliţi. 25 Tari scirghit supărat. - > „50 Că vol l-aţi otrăgit, 

  

FOE VERDE MARGARINT 
Vedi varianta la p. 1285. 

  

— A - | 9 A o - „Culesa de la Dumitru Bejan, din com. Bicaz, jud. Nemţu, 

F6e verde mărgărint, De ghir şi boeresc.. Doina sint şi doina dic; „s- + “Boil el când aud doYna, Doina sint, doina mă chemă, „-Arâ tălina şi moina ș . . Doina sint de bună samă. -. ŞI îil-am arat un ogor,. - - 5 Şi cu doina mă plătesc, . - - 5 Mândrili mă plâng cu dor, - 
CU



FOI YERDI, DI-ALIOR ! 

FOI VERDI DI-ALIOR 
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_ 

Culesa de Gh. Dobrea, învățător, comuna Uscaţt, judeţul: Neamţu. 

Foi verdi de-alior 
La grădina lui lon, 
Creşte un măr şi-on păr, . ă 

Şi-on grivadi în cheutori. 
5 Zaci puiă delungat . 

Şi puica îl plângi la cap. 

— Zaci puiule, ori te scolă, 

Ori mai dă şi îie o bâlă. 

__.— Ba ei bolă nu ţi-0Y da, 

10 Dacă i-l da şi-o! mânca. 

RY-l da muri în postul mari: * 

Şi caş dulci în timpul ernii, 

Slor de gheţă în timpul verii... 

  

Mă! bădiță, prost ma! eşti, 

15 Cum de nu.ti socoteşii . 
Cum în lumi se trăeşti ? 

Di la pârtă la portiţă Ă 

"Ni se primblă o copchiliță, 
Numal'in fustă şi batistă, 

20 Cini îi-o întâlnea, îr-o în- 
| | [treba : 

*— Esti fată, ori măritată, 

Ori .dină din-cer lăsată? 
Dumneta să nu bănueşti,. 

- Eşti flecăi, ori însurat 

„23 Ori înger din cer lăsat? - 

PORONCIT'A MANDRA MEA 
Vedi varianta la p. 880. 

„ Cule&să de învăţ. N. 1. Bălţescu, din cat. Negoeşti-Bornis, com. Dragomirești; plasa 

de sus Mijlocu, judeţul Nemţu. 

_ Poroncita mândra mea, 

Pe un puii de turturea 

Să mă duc până .la ea. 

_lară eu i-am poroncit 

s Pe un puiii mândru de cuc 

Că la ea nu mă-mai duc. 

— Du-te puiul cucului 

- Duste spune mândrulul 

Că nu pot de dorul lui. 

10 — Du-te puiul merluţii 

Du-te spune drăguţii 
Să m'aştepte, c'ol veni 

Cu cină caldă pe masă 

Cu apă rece în vase, 

15 Când m'a vedea întrând în casa 
Saraca mânaruţa mea 

Nu-i mândră ca mândrele 

“Ce-i mândră ca florile, 

Şi-x bună ca zinele.



"1324 | FOI VERDI BOB „NAUT 

_ ROAI VERDI BOB NAUT 

Culesa de G. Coatu, înveţator, din com, Cerna, plasa Macin, jud. Tulcea. 

"“F6i verdi bob năut e „Ca şi suribrili, - -. Di când maica m'o făcut: - - Eu mă plec sâ li sărut Codrului m'o dăruit. o Eli "mt daii -dosu şi fug, - Sori di nu m'o vădut, IO Undi curg din cer tunând 5 Nici luna, nici sorili, Ploi în codru răpăind Numa căpridrili. " Apâ pe făgaş viind, 

„*  FOE VERDE-GRAU MARUNT 

_- Culesă de 1; Cogălniceanu, învăţător, din comuna Valeni, plasa Moldova-Siretu „ds jos, judeţul Roman. i : | - - 

Fâie verde grâă mărunt “Se beti. otravă se mor. Nu-i un cias, nu-i un minut. : Şi iar stati şi. m& gândesc Se nu plâng în aşternut; | Cum oY se mă otrăvesc Şi tot staii şi mă gândesc o Căci am dile se trăesc. „5 Cum voi ca se mal trăesc?: : ro Vot trăi o di saii două " Şi-apol altă foi de trei fiori ” Şi m'oi duce ?n' lume nouă, „Aşa "mi vine une-ori, 
v. 

a



FLORI Di -MASLIN . 1325 

FLORI DI MASLIN- 

N 

Culesa de G. Dobrea, învăţător, com. Uscaţi, jud Neamţu. 

Flori di maslin : Şi di rosmalin 45 Şesi bot la plug se mână, 

Hai se dicim unu, 
Să se facă două: 

5 Două ţiţe fata are; 
Se vorbim 
Se bem vin 
Şi se veselim. 

” Fl6ri di maslin 
ro Şi di rosmalin, 

Hai se dicim două 
Să se facă tril: 
Tri chiciori, 
Sub căldari; 

15 Fata două ţiţe ari; 
Se vorbim 

- Se bem vin -. 
Şi se veselim- 
Fl6ri di maslin 

20 Şi di rosmalin, 
- Hat se dicim tril 
„Să se facă patru : 

Patru râti carul ari, 
Tri chici6ri, 

25 Sub caldari, | 

Fata două ţiţe ari: 
Se vorbim, -. 

- Se bem vin, 
_Şi se veselin. 

30 Flâri di maslin, 

Şi di rosmalin, | 

"Hay se dicim patru 

Să se facă cinci: | 

Cinci degite, la o mână, 
35 Patru râti, carul ari ; 

Trii chici6ri 'sub. caldari 

Fata două ţiţe ari; 
.Se vorbim 
Se bem vin 

40 Şi se veselim. 
Flâri di-maslin 

- Şi di rosmalin; 
"Hal se dicem cinci 
Să 'se facă şesi : . 

Cinci degiti la-o mână, . 
Patru roti carul ari, 
“Trii chici6ri sub caldari, 
Fata două iţi ari; 

so Se vorbim ” 
Se bem vin 
Şi se veselim. 
Flări. di. maslin 
Şi di rosmalin, 

55 Hat se dicim şâsi 
- Să se facă şepti: 

Şepti dili în septămână, 

Şesi boi la plug. se mână, 

Cinci degiti la o. mână, 

6o Patru râti caru ari, 
rii chiciâre -sub caldari, 

Fata două ţiți ari; 
Se vorbim 
Se bem vin 

65 Şi se veselim. 
Flori di maslin 

- Şi de rosmalin, 
Hai se dicim şepti 
Să se facă opt: 

70 Opt chiciri racul ari, 

Şepti gili în septămână, 

Ş6si bot la plug se mână, 

Cinct degiti la o mână, 

Patru râti carul ari, 

75 Tril chicăori sub caldari, 

Fata două ţiţi ari; 

Se vorbim 
- Se bem vin 
Şi se veselim. 

- 8o Flori di maslin 

Şi di rosmalin; 

Hai să dicim opt 

Să se facă nuuă: 

Nouă luni femeia poartă, 

85 Opt chicioari racul are, 

Şepti dili în săptămână, 
Şesi boi la plug se mână 

. Cinct degiti la o mână,
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Patru râti carul are, îi 
90 Trei chicidri sub căldari. 

Fata două iţi ari; - 
Se vorbim, | 
Se bem vin : 
Şi se veselim. | 

95 Flori di maslin  . .- 
Şi de rosmalin ; 

"Hal să dicem nouă 
| Să se facă dăci: - 

__ Dă&ei banr pitacul ari, 
" 100 Nouă luni femeia pârtă, 

BATA-TE FOCU DE I1U 

„Opt chici6ri'racul ari, 
Ă Şepti dili în. săptămână, 

Şesi boi la plug se mână, 
__ Cinci degiti la o mână 

105 Patru roti carul ari, 
Tril chici6ri sub caldari, . 
Fata dou€ ţiţi ari; - 
Se vorbim . . 
Se bem vin : 

1I0 Şi se veselim, 
- FI6ri di maslin 

ŞI di rosmalin. 

„CANTECUL FETELOR | 

  

Culesa de la Dumitru Bejan, din com. Bicaz jud, Nemţu, 

“Bată-iil-ti tot de dor,. | - 
Şi pe tini badişor. 
Ca m'ai învăţat de-a Iubi, 
Ş'amu nu eşti de-a veni. 

5 Dacă am vădut că nu vit, 
Pusei dorul căpătâr, 
Cu dragostea mE'nvălii, | 
Dâmne, răi mă odihnil. 

-Eă de dor şi de olean, - 
IO Făcul car de odolen, 

„= “Cu butuci de lemn de nuci, 
Cu schiţe de tămâiţi, 
Cu obede de fag verde. 
Cine jelea mea nu crede, 

15 Nu mat calce farbă verde, . - 
Şi calce pământ uscat, 
Să ştii, că lam blăstămat. 
Şi<tot ti ci ma! blăstăma, 
Di ca Iearba ti'y usca, - 

„20 Ca frunda tii legăna; 

„Ca frunda alunului, 
Prin postul Crăciunulut. 
Şi tu bade să ti duci, - 

„_. Pân'ci % da de plug de cuci, 
25 Chiţigol pe lângă bor, ... 

Ci6ra' cu grapa ?n spate, 
Cărând la plugari bucate. 

„. Ştnăintea boilor, 
Mama chiţigoilor. - 

_ '30 Şi: tot ti-o mai biăstema : 
Că pi murg di-i încăleca, 
Şi pi drum di! apuca, 

“Si-I ma! merge câtâ-a ci, 
„--Dumnedeă ti-a potigni; 

„35 Mâna dreptă ţi-a sclinti, 
Şi cea stângă să ț'o frângă ; 

Să ţii frâă. cu dinţii, 
Sâ mă. murgu ca muţii ; 
SA ti vadă părinţii, -- - 40 Că-Y blăstămu pulcuţii.



GIIINE-I ŞFDI BABI MELE - 1327 

GHINE-I ŞEDI BABII MELT 

Culeasa de G. „Dobrea, învațator, comuna Uscaţi, județul Neamţu, 

Ghine-i şedi Dabil meli, 
zeli, zeli, zeli 

Cu cercel şi: cu mărgeli 
Şi'n gură n'are măseli. 

„--Sedi baba supărată... 
5 Cu fata ni măritată. 

Babă, nu te supăra 

Da di zestri ce ît dă? 
Coci6rba şi mătura. 

10 Fetili din dosu stânil 
Tari se mai ţin fuduli, 
Cu ţiduli pi la poli 
S'ar găsi unul s'o citescă ' 
S'ar găsi unul ma' prost 

Că fata s'a mărita, 15. S'o cetescă pi di rost. 

«Zeli, zeli, zeli» se repetă la fie-care” rind. 

„o PA MARIȚA 
  

Cultsa de G. Dobrea, “înveşator, com. “Uscayi sua. Neamţu. 

Parcă esti o căpriră, . 
— Se eii apă în ulcior, 

„Se mă-spăl, măr, măi, 
Se ciă drăguță la flăcăl. 

to — Fa Mariţă ei gândesc 
Că nu-! greii să 'te "nsoţeşii. 

Eşt puiculiţă la ogor, 
-- Pulculiţă hal : - 

__ Desculţă, cu capul gol 
_ Putculiţă, hal! : 

5 — Fa Mariţă un- -te duc? 
Numa! în fuştă şi'n papuci. 
Aşa sprintină uşoră 

FOI VERDI POAMA ALBA 
Vedi varianta la P- 264 

  

Cultsa de Gh, Dobrea, învăţător, ' comuna Uecaţi judeţul Neamţu. 

„_Foi 'verdi pomă albă 
„Toţi Bucureşti! m&'ntrebă 

„De ce's cu cămaşa negră ?. 

" Las'să fii c'aşa mi Y dragă, 

5 Căci mi-l nevasta betegă ; 

Că mi-l betegă de-o mână 

ir n'o spălat cămaşa de-olună. 

 



1328 . Ia DUMBRAVIGRA CEA DE GIOS 

DUMBRAVIORA CEA DIN GIOS 

“ Culesa de Gh. Dobrea, învăţător, comuna Uscaţi, judeţul Neamţu. | 

Mânâru i locul şi frumos,  ? Să-mi dea. puşca s'o omor. 
S'o pus turturica gios.. _Să- mi-o dei deodată, 
Şi s-o pus pe-o rămurică.. - 10 Să nu moră înveninată. 
Cu dot pul alăturea. | Tu pe un pat eii pe un pat, 

-5 Unu o sburat s'o dus,  : . ..' Pe două scânduri de brad, 
Unu o rămas şi-o plâns. „Tu la târg şi ei la ţară. 
M'am rugat la vinători, e 

-. FOL VERDI LEMN. TOPIT . 
„Vedi varianta la p. 798. - - ” 

Culesa de Gh. Dobrea, învăţător, comuna Uscaţi, judeţul. Neamţu. 

F6i_verdi lemn topit î* Să-mi dea bam di cheltuială, 
 Mari-i Prutul şi cumplit, .. . - Şi cal bun di călărie 
Eu mă ăer cum Pam trecut. „10 Cam să trec în bătălie. 

„Prutule, apă gioră, E Săracii copchii ăei ! 
5 Facite-al negră cernelă, - | Trec în-gios ca nouri negri ; 

Să scrii o hârti6ră, | Imbrăcaţi 'ca călugării, 
S'o trimet la maica?n ţară, :  * . Mărunţei ca fiuurii!. 

IARA VERDI SOLZI DI PEŞTI - 5 

Culesa de G. Dobrea învăţător, din “comuna Uscaţi, judeţni Neamţu. 

-lară verdi soldi di peşti, |. Că de când. nu le-am vădut __ 
I-audi Prutul cum hueşti ?! „_- Carnea pe mine o scădut; 
Hueşti, bolborăseşti „_*  ChYar se vrat so cântăreşti: 
Da-or Dumnedeii să seci * 10 Nicio litră nu păseşti ; 

5 Ca să-l vir chictârili 0. Nici o litră, nici un dram 
Să-il văd surorili. a - Numat e un foc cu-alean.



FOE VERDE: DE NAGARA. - 1329. 

POE VERDE DE NAGARA 

Cules de I. Cogaălnicenu, învăţător, din comuna Valeni, plasa Moldova-Siretu 
de jos, judeţul "Roman. 

Foe verde de năgară, 10 Că de când te-ai rasteţit 
S'o strâns cucii de. prin ţară Pe la noi n'ai mai venit. 

Şi s-o'pus pe la hotară . Ş'apoi cum te plâng surorile, 

Şi cântă de.se omoră. E Pe tâte cărările ; 

5 Şi cântă şi o păuniţă _ Cum te plânge : cea” mal mare 

Şi aşa spune din guriţă, 15 Cu păr galbăn pe spinare. 

Că la vară îi resmeliţă. | Cum te plânge cea mai mică, 

Alte fot de pădureţi, - „ “Cu lacrămi de rândunică, 

Olioleo, frate r&sleţ 

“FOE VERDE ŞI-O SULCINA 

  

Culesă 'de 1. Cogâlnicenu,. învețator; din comuna Valeni, plasa Moldova- Siretu 

de jos, judeţul Roman., 4 

"Foe verde şi-o sulcină Fiuar maică afurisit 

Cresc dot brad! iîntr'o grădină, Ce-am semănat n'a eşit. 

"Ca doi.och! într'o lumină, „Am semănat busuioc 

- Ca dor fraţi de-o mamă bună. 15 E a eşit pară 'defoc; 

5 Alte foi de aclaz | | 'am semănat floricele : 

” Negru's negru' s pe obraz a Sia eşit un dor şi-o jele 

„ Negru's şi pătat, | Creşteţi voi flori şi '"nfloriţi, 

De” părinţi m 'am depărtat ; Căci mie nuw'mi trebuiţi; 

Nu ştiu, vorba le-am. călcat, _20 Creşteţi vo! flori cât gardu 

10 Or maica m'o' blăstămat. Se vă rupă şi altu. 

-- Dealul de la răsărit a 

84
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1330 HAI! HAI! CR EŞTI DRAGA SUPARATA? 

, MAI! MAI! CI EŞTI DRAGA SUPARATA ? 

" Cutâsa de Gh: Dobrea, învățător, comuna Uscaţi, “judeţul Neamţu. . 

Măi! măr! ci eşti dragă supă- Măr! măr! şi unu di burangic, 
. [rată Y = Mă! măi. eu îi puli masa: să 

„ai! măi! supărată de băr- LS [mănânci, 
„ [bat,- .  - ro El mă sudui de cruci. 

Vini de la crâşmă bet,.. | Ei îi put zamă de pui, 
"Şi m&ntrebă ce-am lucrat 2 El. ăt-arată ghiciu în cul. 

5 Ei îi spul Cam. depănat NE Eă îi pui pui pi masă, 
Pe-o virtelniţă din. sat El mă e de cap pin. casă, 
Două sculi de bumbac ; 

ROND VERDE FIR MATASA 
  

Culesa de învăţ. N. 1. Balţescu, din cat; Negoești:Borniş, com. Dragomirești, plasa 
de sus Mijlocu, jud. Nempu. 7 

7. 

"Frunqă verde fir matasă “Taci fetiţă nu mai plânge, 
Peste cea pădure desă - 1o:-Că bădița-i negustor - 
Mare plâie se mal lasă. -Şi'o dai la croitor, 

Nu ştii ploie'”i sai ninsâre | - So lărgescă subsuori ,- 
5 Ori lacrimi de fată mare? Şi- -0i mai. da vr'o cinci parale 
„Taci ccpilo nu mai plânge! . „L-a da drumu şi la pâle; 
_— Hei „bădițo, cum n'oi plânge 15 Şii- a pune bunghişori. - 
Că rochiţa” n pept mă strînge ? - Ca s'o ar de serbători. 

FOI VERDI LEMN USCAT _.. 

  

Culesa de G. Coatu, înv&ţător, comiuina Cernea, plasa Macin, judeţul Tulcea. 

F6i verdi lemn uscat, 
Câ di când samurizat, 

.. Mult în cali ti-am aşteptat, 
Dacă vădul şi far vădui, 

5 Pusăi doru căpătâi 
Şi cu jalea mă'nvoir. 

 



FRUNZE VERDE DIDIPAI o tagt 

FRUNDE VERDE DI DIPAI 

Culesa de învăţ, N. 1. Balţescu, din căt. Negoeşti-Borniş, com. Dragomirești, plasa 
* de sus Mijlocu, jud. Nemţu. - 

Frunde verde di dipat De mirosul florilor, 
Cavalerule, 10 Cavalerule, 
Pune şauau pe doi cai - „De aragostea fetelor, 

„_ Cavalerule A -Cavalerule, 
5. Şi plecă din raiii în rai. Prin livadă mergi, domnesci, 

Cavalerule _: . , | Cavalerule, . - 
Ei în rai nu pot întra 15 Fugi de aici nu: mă trebueşti€ 
Cavalerule, | | Cavalerule. E 

„FRUNDI VERDI DI PELIN 

„Culesa de G. Dobrea, în veţator din comuna Uscaţi, judeţul Neamţu. | 

Frundi verdi di pelin, -15.Că şi Y8 merge şi be, 
Du-m&; murgule, mat lin, Pi mini nu mă făce..- 
PEn' la! puntea di arin, De -când puiii îeă s'o dus, - 

Se trec puntea să beu vin. - Păun verdi'n cap n'am pus; 

5 La crâşmuţa din arin: - . . - Numai trandacir uscat, - 

VinuY bun. ocaY mică, 20 Bati vintu, 'l-o luat; 
Crâşmăriţa”! frumuşică " ?L-o mânat şi 'l-o mânat. 

Beu voinicii. di si strică. Unde'i puii îieu culcat. 

La crâşmuţa din carari „Pi disupt ce” aşternut? . 

"To Vinu” r&ă şi oca'i mari i Salt verdi mohorâtă. 

Beu voinici di calari. . - 25 De-asupra ce'i învălit ? 

La crâşmuţa din pârlogi Oghial verdi di mătasă, 

Cine be copchii nu faci. „De la' "Marița de-acasă. 

N'o ştiut şi maică- -m&
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FOE VERDE TREI PAUNI 
Vedi un început de variantă la pag. 818. Ă 

  

Culasa de revizorul şcolar, de la Dumitru Bejan, din com. Bicaz, jud. Nemţu. | 

- Foe verde avrămască, 
Pe uliţa arminescă, 
Esti o şatră țigănescâ.. 
Şedi un ţigănaş greceşti. 

5 Ciocăneşti, bocăneşti, 
Badea murgu-şi potcogeşti. 
Puica şedi “Şi-l prageşti, 
Di lacrimi aghia-l zăreşti, 
Di suschin aghia grăeşti, 

> 

10 — Unde bade ti _gateşti, 
*- Murgu -di-ţi potcogeşti 
Şi-i dai apă din găletâ, 
Săricicâ di pi chiatră ? 
Ca să-şi facâ coma. râtâ, 

15 Să mă porti țara totă, 
“In lungiş şin curmeziş, - 
C'aşal: catanii scris. 

FRUNDI VERDI TRIL CASTALI 

Culesa de Gh. Dobrea, învăţător, comuna Uscaţi, judeţul Neamţu, 

Frundi verdi tril castali: 
“De la Bucureşti la vali, 
Treci un tren cu “cinci vagâni. 

Trii îs pline două-s pole; 
5 Trii îs pline cu mantali, 
“Cu mantali, cu: tunici 

Pentru regimentul cinci. 
Acolo îi tunica mea 

Cu galânili pi ea. 
10 M& duc&m sara pi lună, . 

Strălucea bunghii la mână; 
Cu dinsa m- oi îmbrăca 

_.Ş-oi începe a comanda: 
La drepta şi la. stânga! 

15 Şi'nainte tot aşa. 
Pa
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CANTECUL SOLDATULUI 
Vedr variante, la p., 879, 1290. 

  

Cultsa de G. Dobrea, învăţator, din comuna Uscaţi, judeţul Neamţu. : 

Frundi verdi mărgărint, | 
__ Dealul de. la răsărit : 

- Vede.l-aşi de-on foc pâriit. . 
„De dorobanţi ocolit 

5 Darabanili sunână, - 
„Ofițerii aliniind, 

» Căpitanii comandând! 
Pi secţii pi plutoni.: 
ME rog, domnule căpitani 

10 Dă-m! drumul din cocintrari, 
- Că de când m'ai cocintrat 

Bo! la plug n'am ingiugat 
Plug di cârni n'am purtat, 
Pâni albă n'am mâncat, 

15 Vinişorul n'am gustat; 
Numai! brotişor uscat 
Şi cu ciorbă amestecat. 
Frundi verdi trit laleli 
Căct mat am vro treY dili - 

20 Să-mi! dati sabia în primiri, 

Şi. puşca la magasie. 
„Se mă 'nsor să ei soţie 
"So ei "'naltă, sprincenată, - 

Se ottede o lume tătă, 
| 25 Regimentul giumătate * 

„ Compania a treia parte. 
F6i verdi fir mătasă, 
Pentr'o armă rugin6să 

 Lăsal nevastă frumâsă 
30 Cu doi copchilaşi la masă, 

O fată şi-un băet. 
„ Copchilaşit tot plânge 

lar mă-sa ăi-l mângaie 
Şi din gură li dice: 

35 Dragii mamii numa! plângiți 
Căci la Tutova v'oi duci . 
Tutova în Bucureşti | 
Călari pe cai dumitali 
SE&-l vedeţi nu-l cunâşteţi. 

FOI VERDI FIR MATASE 
Vedi variantele de ia p. 299, 359, 823, 859, 1087, 1116, 1288. _: | 

  

Culesa, de Gh. Dobrea, învăţător, comuna Uscaşt, judeul Neamţu. 

, Foi. verdi fir mătasi 
Trecul drumul pi la lesă 
Lăsai. calul ca să pască. 

„Şi-iit vini un dor de acasă 
5 De copchil şi de nevastă... 
„Pe fi dor de la „<opehil, 

Se pui şaua şi să mat 
lar de-a fi di la nevastă, 

_Să las calul ca sâ pască 
„10 Şi eă să mă odihnesc, 

„ Căci nevesti mai găsesc,



334 FOILENA FIR DE NALBA 

FOILENA FIR DE NALBA 
Vedi, variantă la p. 273, 274. 

4 

  

Culesa de înv. |. Dumbrava, din com. Uscaţi, jud. Nemţu. 

' Roilena fir de nalbă, = 
Răsai lună ma! de grabă, 
Să se vadă prin livadă, | 

Desfă'mi puică ce-ai făcut, 
Şi dă-mi drumu să mă duc, 
Că "ţo! da un leii bătut. 
Batăr sei dai dor. lei, 

” Să cosăsc pelin şi Yarbă,. 
5 Să-i dai pulcei s&'mi desfacă, 

10 Nu 'ț-am făcut ca.să chei, .. 
Ci 'ţ-am făcut să me ci, 

  

“Geba m'a! făcut, 
Mai făcut şi m'ai crescut, 
Şi m'ai dat după urât. 

15 Săi fie şi în pământ strâmt, 
Nu mal-dat după cel drag, 

- Sătiii fie şi în pământ larg, 
- Of! şi eră of! să ştii dragă, 

Că nu mă însor, - 
20 Ca să fii nenorocit. 

„Şi să mor nesocotit. 

FOI VERDI SALCIUŢA 
„> Vedi varianta la p. 1130. 

Cules de Gh. Coatu, învăţător, comuna Cernea plasa Macin, județul Tulcea. 

„Foi verdi sălciuţă, 
„ Supărată'mi eşti puicuţă. 

Dar, di ci ti-ai supărat : 
Pi pustiu di bărbat? - 

5 —' Vini di la crâşmă bet 
Şi mă ?ntrebă ci-am lucrat; 

„Et îl spuiu adevărat: 
Am mâncat şi m'am culcat, 
Dimineţa m'am sculat, 

10 Di lucru:-m'am apucat, 
Totâ diua am lucrat; 

pp 

Am .țăsut, şi-am depănat 
Cu vârtelniţa din sat 

Şi cu fus di căpătat; 
15 Mulţămesc. cini mi-o dat 

Că mi-o făcut falâ”n sâăt, 
T6i verdi bob năut, 
Amureză di dimult 
Nu gândi că ti-am urit, 

20 Ti-am urit două-trii dili 
Dar cu gându tot la tini.



FOILENA Ş'O OPINCA 

- FOILENA Ş'O OPINCA. . 
Vedi variante Ia p. 167, 385, 1114. 

  

1335 

Culesa de Gh. Coatu; învăţător, comuna Cernea, plasa, Macin, judeţul “Tulcea, 

"Foilenă go. opincă, . 
"Mă suil pi lungâ luncă, .: 
Toti plugurili'mi umblă, 
Numa plugulețu meii 

5.Îi bătut di Dumnedăi. 
Dare-ar dracu şi Dumnedăi,. 
Să trag brasda dracului - 

„ Prin prejuru satului, 
La uşa bogatului. 

10 Bată-l vina di bogat, 
Totâ iarna l-am rugat 

FOL VERDI BOB NAUT 

Sâ-mi dea două-trii părali, 
Sâ-mi cumpăr mălai şi sari 
Sâ scot copilaş din f6mi. 

15 Vara verdi şi-nverdit - 
larna putred la pămînt. 
Pi cât codru frunda-şi ţini - 
“Toţi băeţii trăesc bini,. 
Dacă codru frunda-şi. lasă, 

20 Toţi băeţii trag acasă, 
La. copil şi la nevastă. 

i 

Vedi variante la p..347 348. - 

  

| Culesă de Gh. Coatu, înveţător, comuna Cernea, plasa * Măcin, judeţul Tulcea, 

F6i verdi bob năut 
Di m'aş videa ?n. del suit 
* Şi la vali coborit, .. 
Cu 'puicuţa mea di gât - 

5 Sâ. pui masa să mănânc, 

„Cu do! lăutari cântând. 
Verdi f6i ş'o răsurâ . 

„ Sună, sunâ şi răsunâ, 

„Sunâ chetricica'n vali. 

10 Puica mea plângi cu jali, 

Cu glasu di fată mari; 

" Sună, sunâ şi răsunâ, 

_ Sunâ chetricica 'n gârlă 

Puica mea, plângi cu milă 

15 Cu glasu ca di copchilă. 

Verdi f6i matostat, . 

Satu-t lung şi prelungat, 

* Si mă mir di ci nu'ncap, 

Biru-mi dai, belcua 'mi fac 

20 Nimăruia r&i nu fac, | 

Şi mă mir di ci nu'ncap. 
-
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FRUNDA VERDE FOE LATA . . 

“ Culesa de înv. 1. Dumbravă, din com, Uscaţi, jud. Nemţu. 

Ah ninorocită maică, Io Când eram la mama fată, 
De cât m'a! făcut o fată, -  Mâncam turtă coptă în vatră, : 
Mai bine un colac de châtră, - „Și rase pe răzătore, - . 
.ă mă pue la fântână, RE „ŞI îmeera fața ca o flore ; 

5 Unde să adună flăcăij,. „Dar de când m'am măritat, 
Şi să chemă apă bună. - „15 Mănâne păne şi beii gin, 

».-Cocoşel cu cresta prâstă, - * La inimă pun venin. . 
Nu mai bate la ferestă, . | Mănânc păne şi-beă apă, 

: Că nu's fată, da's nevastă. „i să face în mine otravă, 

7 

ŞI ME CERI MAICA CERI . 
-Vedi o variantă la p. 1040. _ 

x   

Culesa de Gh. Coatu, înveţător, comuna Cernea, plasa Macin, judeţul “Tulcea. 
. . . - 7 Ă N : . , ” 

-— Şi mă cefi maică ceri, '.: .- Nu vreti maică cojocar, 
— Cini dracu ti mal ceri ? „„ Hrana cojocarului 
— Şi mă ceri un plugăraş, „Est virvu acului. 
Nu vreii maică plugăraș, „15 Aci'mpungi, acY”'nfringi, 

5 Hrana plugăraşului, - „- Mămăligă nu-l ajungi, | 
In virva oticului. „Şi mă ceri maică ceri, - 
TOtă diua hăis şi cea, — Cini lupchil ti mai ceri? 
Sara n'ari ci mânca... : — Şi mă ceri ăl din vale 
— Și. mă ceri maică ceri. :.  - 20 Ala cu pustia mari | 

IO — Cini drăcu ti mai ceri?  Dă-mă mamâ ?ntr'on năroc, 
— Şi mă ceri un cojocar. „Că pustia'şi faci loc. 

oz
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* 

VERDI FOI DI TRII NUCI, 
—— N 

Culsă de G. Coatu, învăţător, com. Cernea, plasa Macin, judeţul Tulcea. 

Verdi f6i.di tril nuci . Şi mal lăsat ca pi-o străinâ. 

Ti duci, puiule, ti duci | 10 Eă ţi-oiă prindi a hlăstăma 

Dar pi mini cul mă laşi? Tu ca frunda ti-i usca. 

- Chetrilor şi lemnilor, | Cât îl fi şi îl trăi 

Pi mâna duşmanilor. : Fată mari nu-i iubi. 

Fără milă di păcat | „Voinicel bătute-ar para 

MPa! iubit şi mai lăsat. 15 Mat îngălbinit ca ctara. - 

Mat iubit ca pi-o. copilă 

  

VERDI FOI SO SIPICA 

Cultsa de :G. Coatu, învățător, comuna „Cernea, plasa Macin, judeţul Tulcea. 

" Verdi foi go sipică i Că ştii murgu la "notat, + 

Unti duci tu Dumitrică? . - Şinotă ca pi uscat. - 

— Pisti Prut la ibovnică: Pun'ti murgule pi chept 

-— Prutu-i lat şi luntrea-l mică 10 Şi mă scoti la Bechet, 

Şi tineci măi Dumitrică. Undi's feti berechet. 

— Nu mi-i frică di'necat, Da | ia 

  

"FOI VERDI TRII MASLINI. 

+ Culesa de Gh. Coatu, învăţator, comuna Cernea, plasa Macin, judeţul. Tulcea. 

F6i verdi tril maslini, . - Casa mea tea di vecii, '- 

“Hay, măi fraţ, sâ-trăim bini _- Răr di uşi, făr di fereşti, 

“ Ca. nu şti mortea când vini, „„„Numa cu Negri păreți, 

Şi oii lăsa lumea vouâ ” Aceia-i casa mea di veci. 

5 Şi moi duci la casa mea, 

7 a —
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FRUNDE VERDE TREI VASDOGE 
| Vedi varianta la p-. 1315, 1343. | | 

  

Culesa de I. Dumbravă înveator, din comuna Uscaţi, judeţul Nemţu. 

“Frunde verde trer, văsdoge, - 
De la Galaţi mai încâce, 
Este-o crâşmă în trek pârloge, 
Şi mi-o ţine trei Turcâice, 

5 Şi'mi-o vinde întrun ban, 
Oi s&rmanii “militari, 
Cum duc viaţa cuv amar, 

„Şi fac un termen de cinci ani. . 
Frunde verde di un stejar, 

10 M& rog, domnule.căpitan, 
Dă'âi, drumu dia concentrare 
Căci de când m'ai cocintrat, 
Boi la plug n'am înjugat, 
Fete mari n'am sărutat, 

'5 Plug de'“'corne n'am luat, 
Bată-l focu de maior, 

) 

. DORULE. MANCATE-AR BOLA. 

Căcr' de când. s'o matorit, 
Nici un bine n'aii făcut, 
Mulţi flăcăi ai cătănit, 

20 Fete mari a'nbătrânit, 
Neveste. aii vă&duvit.. 
Când eram la recrutare,. 
Eram tiîne&r ca o filâre, 
Eară acum la libirare, 

25 Sint moşneg cu barba ' mare. 
Foilenă fir păsat, - 
Răi, maikca m'o blastamat, - 
Ca să fii şi eti soldat. 
De la noi a treia casă, 

30 Şed surorile la masă, 
Nicf nu bei nici mănâncă, 
Numai cu ochii se uită. 

y 

___ Culesă de G. Dobrea, învețator din comuna Uscaţi, judeţul Neamţu. 

Dorule, mâncate-ar bâla, 
M'ai îngălbenit ca ceara, 
Dorule, mâncate-ar focu, 
Mai îngălbenit ca socu, 

5 Dar maica când m'o făcut, 
Tari ghini '%-o părut. 
Dar sara când m'o scăldat, 
Tari. răi m'o bl&stămat! 
Şi m'o blEstămat la lună, 

10 Să .şed tot cu arma n mână | -20 Car mă glucam « cu ei] 

Şi m'o. blestămat la s6ri, 
- Se fac dili denchissri, 

Se am parti qi soldat, 
De soldatu cel di ceas, 

„15 N'ari- voi nici un pas ; 
-Şedi di zid r&zemat, 
Se uită cu jeli în sat, 

“La nevesti cu bărbat, 
La copili tinereli,
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CÂNTEC DL DRAGOSTI ŞI URIT 
> edi varianta la p.:847. 

  

A Culesă de G. Dobrea, învăţător din comuna Uscaţi, judeţul Nemţn. 

10 

_Foileană unt-de-lemn, | „Am tubit o chiatră scumpă 

Aferim puică, aferim, .- - Si-am luat o -tântă slută. 

Ce fel di dragosti avem "- Sa dus tânta la ocol, 

Numai 'din ochi ni videm, „. Disculţă cu capul gol. “ 

Tot la luna şi la doua » „20 Vitili so strâns poşmol 

Ca să n'aibă amoru număr. . : Că gândeă că-i boala lor. 

Verdi fruridi de-alămâie - Şi era un ghiţel bălţat 

Cini Gri ît-a dis âie . Şi-o luat portiţa în cap, 

Să ei fată cu moşie? * Sr-o fugit pân ce-o crăpat. 

Mai. ghini una săracă - - 25 ME nital din del în vali, 

Ci-oi cumpăra să-i placă. "Vădui tânta cu mâncari 

Căci aceacu moşie : .. Şi-o întrebal : Ce ai tontă di 

Are multă fudulii A | [ mâncari ? 

Verdi, verdi şi iar verdi. __—— Usturol şi lapte acru 

Ce-am iubit nu se mai vedi „E mergi înapoi la dracu. 
I5 

5 

_ FRUNDI VERDI ŞUN DUDAU 

  

Culesa de Gh. Dobrea, învăţător, comuna Uscaţi, judeţul NEmţu. 

e 

Frundi verdi-şun dudăi. | „So întreb undi inserează ? 

Oltule, pi malul tăi, | Inserează la fântână 

.Creşti Yarbă şi dudăă, Cu dei voinicel di mână. 

Să pască şi. murgul îeă. | 10 Unui ţini cocița , 

Murgul paşti. şi necheză, „e Unu-i pupă guriţa. 

Puica-mi plângi şi ofteză.
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FOI VERDE ŞON DUDAU 
Vedi variante la pag. 290; 293. 

  

Culesa de'Gh. Coatu, învăţător, comuna Cernea, plasa Măcin, judeţul Neamţu. 

F6i verdi şon dudăi, . . ” 5 S'o uscat carnea pi mini, Anico,:sufletul meă, . | - Tot gândindu-mă la tini. Am audit că ţi-l răă. | „..“ Puţintică ci-o rămas Dar şi mil nu mi-i bini, Ş-aceia di dor mi-o ars. 

N 

  

VERDI FOI TRII SPANACI 
Vedi variante la pag 351, 373... 

  

“Culesa de înv. Gh. Coatu, 'din com, Cernea, plasa Macin, jud, NEmţu, A 

Verdi f6i tril spănaci 
» TO La cârcima din pârlâgi 

" Micari vin di trii sorâci, 
ŞI mi-l vindi tri nemţâici, 

Ocaua di trir sfănţâici 
Cini bea copchii nu fact, - 

  

VERDI FOI TALION 
Vedi variante la pag. 275». 276, 747, 789. i 

  

Culesa de înv. Gh. Coatu, din com, Cernea, plasa Macin, jud. Nemţu, 
Verdi f6i taliun, Şi strigă : Ion, Ion, La grădină la Ion - Vin la tata sâ ti-adorm ; Multi păsăreli dorm, Şi sb6ră din crangă 'n crangă Numa una n'ari somn, : “ȘI strigă: Anico dragă, . 5 Şi sboră din pom în pom, : . | 

|



N
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EI „VERDI soi MARACINI 
Vedi varianta 'la p. 823. 

  

Culesa de Gh. „Coatu, învăţător,. comuna Cernea, plasa Macin, judeţul Tulcea. 

Verdi f6i mărăcini - a Verdi fâi măr mustos 

_Noruleţ cu milă, , . Ie Păminti făce-tei os, 

Păminti făce-tei tină, Tu mănânci. şi. om frumos. 

Noruleţ cu milă, IR „10 Drag mi-o fost omu frumos 

"5 Multă lumi intrâ 'n-tini.: Şi călari şi pi.Jos.: 

Şi 4 tînără şi bătrână. 

VERDI FOL-ŞI-UN SUSAI 

  

 Culesa de Gh. , Goatu, învăţător, comuna Cernea, plasa Macin, judeţul Tulcea. 

Verdi fâ6i şi-un susai - Mu Verdi 6% salbă mâli. 

Hai puiule, hat, pi __ Cărărui dupâ vali 

Cărărui după plaiii - Pa Bătutâ. di fatâ mari 

- Bătută di Neculai. „o Şi di Neculai călari 

s Mânca-i-ar lupchiă di cai Tot trecând la vrăjitori ; 

„Mi-o slăbit pi Neculai ;. ii Lecuri. di dragosti n'ari.
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N 

“FRUNDA- VERDE TREI VASDOAGE 
Vedi variante la p. 265; 361, 373 şi apot 1331. 

  

o „Culesa de 1. Dumbravă, Înveţator din comuna Uscaţi, judeţul Neamţu.: 

Frunde. verde trei văsdoge 
La crăşmuţa din pârloge - 
Tre jidance ţin orăndă 

„Şi vEnd vinul cui îi place. - 
'5 Cine be copil nu face. - 

Nu o ştiut şi maică-mea, 
Să ducea şi bea şi ea, 
Pe mine nu mă făcea, 
Ci folos că mo făcut, 

IO Străinii parte ai avut, 

"De fac bine tot în răi, 
Aşa" omul cel străin, 
Toţi cu mamă şi cu. nene, 

„Numai ei trăesc cu Jăle ; 
I5 Toţi.cu fraţi şi cu surori, 

Numat et trăesc cu dor. 
"Floricica ce de sus - 

a Bile grele am ajuns, 
Când oftez: astadi pe ascuns 

„20 Nu am guriţă de răspuns, 
> 

FOI VERDI ŞO CIUCORA 
——— Y 

Culesa de Gh. Ceatu, învăţator, comuna Cernea, plasa Macin, judeţul Tulcea. 

F6i verdi şo'ciucâră, .-_ 
Am primit di-o vesti asară ; 
Nici nu-i dulci, nict amară 
D.-mi ardi codru cu pară ;: 

5 Plângi-un pui di sâ omoră,.. E 

Taci puiule nu mai plângi ;- 
Rogâ-ti la vînt să ste; 
Dragâ vîntu mi-o încetat 
Şi para s'o potolat,
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_LUAREA BUCOVINEI 
1 

Culesa de G.:Dobrea, învăţător din comuna Uscaţi, judeţu Nemţu. -:: - 

_Frundi verdi şi-o alună - .. - 10 Că să primblă. prin poteci 

Treci voinicu pi lună a Trii desagi de irmilici - * 

Şi codru votos r&ăsună.. Şi. di galbini vinitici. 

Treci hoţul hăulind | lar în urma lui <ălări 

5 Pi cărari coborând, : Vini-o mândra. fată mari, . . 

Din frundi merei pocnind. 15 Gătită de măritari, 

Măi voinici, voiniceli, -. " la% nevasta unui cra! . 

Eţi tăişul cu plăseli, . Şi se primblă cu alal 

Puni mâna pi oţeli _ Pesti munţi, pesti plai. 

m 

. 

FA PUICUȚA, FA HAI, HA! 
Vedi variante la p. 754, 960, 1089 şi un fel de variante la p. 241, 254, 960. 

— 

Culesa de G. Dobrea, învăţător, din comuna Uscaţi, judeţul Neamţu. . 

_ Fa puicuţă, fa hăl, ha! . N'ar mai ci. ochi şi sprinceni 

Unde-or. ci 6meri mulţi -. _„ N'ar mal ci pacati greli. 

La mini să nute uiţi... 10 Dar amor, amor să-mi fil, 

Unde-or ci mat,puţintei - "Dar la noi mal rar se vii, 

5 Ochii tăt 'se cie a îei. - Să nu-ți pricepă nimii 

Ochit.şi sprincenili | Că baţi calea pentru mini. 

„Fac tăti belelili;
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CANTICUL ILENEI 

Culesa de 1. Dumbrava învăţător, din comuna Uscaţi, judeţul Nemţu. Ă 

Hay! lenă la pocnă, : " May stat, stăi până ci a însera. 
_ Să săpăm o buruenă, , "Nor buruena. om săpa; . 

- Cum n ași merge în poeniţă, a Şi oi punio în locul âeiă, 
Dar n'ui după “voinţă, | 10 Ca să dârmă, dormă dus, 

5 Că „bărbatul răi mă teme, Până ce o fi. 'serile sus ; 
Nici de un. pas el nu'm! dă. - Şi să dermă dârmă dus, 

[vreme Sănă ce o fi s6rile jos. 
î 

VERDI FOI Ş'UN BURETI. 

- Culesa de Gh. „Coatu, învăţător, comuna Cernea, plasa, Macin, judeţul Tulcea. 

Verdi f6i şun bureti .- Buzili ghisdelili, - A 
Trecut Prutu mort di săti, „= Dinţi chetricelili, | 
Unde-i pulca sâ m'adapi? N Şi limbuţa ciuturea, 
Puică, -puiculița mea, | „Sâ-I dat lui nelca sâ bea, 

-5 Fă-ţi gurița fântânea, - . "10 Şâ-mi potoli inima.
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DUNARE APA VIORA 
" Vedi variante la pag. 376, 739, apol 322, şi apol 384. 

  

Culesa de înv. 1. Radulescu, de la Gheorghe N. G. Raduca, din comuna 
Paușeșci-Maglaşi judeţul Vâlcea. 

Dunăre apă vi6ră, , Mare bine ţi-a părut, 
Face-te-ai negră cerndlă ; 10 Mi-a! făcut scutec de lână, 

„Să te pul în călimare; - Făşie de strămătură, 

Să "fac maică d'o scrisore, Cu picioru m'aYlegănat, 

5 Să trimet la maica 'n ţară, . Din gură mai blestemat. 

"Să-mi dea bani de cheltuclă, Să stati în puşcă răzmat, 

Şi cămăşi de primenelă; 45 Să dai ţărilor ocol, 

Tu, maică, cârid mia făcut, -Făr de milă, făr' de dor. 

REU MAICA MAI BLESTEMAT 
Vedi variante.la pag. 384. 

N 
  

- 

„ Culesă de înv. 1. Radulescu, de - la Gheorghe N. G, Raducă, din comuna 

Păușeşci-Maglaşi. jud. Vâlcea, - - - 

Răi, maică, mai blestemat, „5 Fie pâinea cât de bună, 

__De'şed în puşcă rezmat, „Dacă este în țară strină, 

Şi bei vin nemăsurat, Fie pâinea cât rea, 

Şi mânc pâ!ne de furat. Dacă este în ţara mea. . 

  

PE SUB DEAL PE SUB PADURE 
Vedi variante la pag. 259, 260 

  

A A . , . 

Culzsa de înv. LI. Rădulescu, de la Gheorghe .N. G. Raducă,. din comuna 

PauşeşcI- Maglaşi, jud. Vâlcea. , 

| al pe sub pădure, Mă-sa” dice: | 

Fe sub deal pe. an lume, „Taci pruncule nu ma! plânge, 

Oropsită de bărbat, Că te-ol sui în deal la cruce, 

Şi de curvele din sat, 1v Şi te-ot scălda'n lapte dulce, 

5 Cu pruncul nebotezat, | _—Să mă scalde şi'n zahar, 

Pruncul plânge, | Trupul mei e tot amar. 

8s
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„PE DE ALUL. BARLOGULUI 
Vagi varianta la! p. 323. 

  

N 
. . . -- 

Culesa de înv. 1. Radulescu, de la Gheorghe N. 6. Raduca, din comuna 
Pauşeşci-Maglaşi, jud. Vâlcea. | 

Pe dealul: Barlogului, - . Nu mi-e ! dor de codru verde, 
“Ţipă puiul corbului,. Dar mi-e dor de maica mea, 
— Ce ţi-e pulşor de corb?. | C'a plecat şi m'a lăsat, 
Or ţi-e fome, or ţi-e sete, - IO Cu cuibuleţul stricat,  - 

„5 Or ţi-e dor de codru verde? . La ramura prunului, N 
„—Nu mi-e f6me, nu mi-e sete, . La mijlocul drumplut. 

7 

- FRUNDULIȚA FOI DE PRAZ 
Vegi varianta la p. 284 

  

Culesa de înv. [, Radulescu, de la Gheorghe N. G. Raăducă, din comuna . “Pau. 
„ şeşci-Maglaşi, judeţul Vâlcea, - N Ii 

Frunduliţă foi de praz, „De trei oră pe săptămână, 
De'i fi neică vr'un vitez, „Cu urcioraşul de mână, 
Fă-ţi grădină cu pârlez, __ Să” aduc apă d'a bună; 
Şi'n grădină fă-ţi fântână, Apă rece năstrăpidră, . ; 

„5 Să vedi maica cum mă mână - TO Să pule la inimi6ră. - 
e“.



LEANA 
Vedi varianta la p.. 394. 

ps Ă 

Culesă de 1. Florescu, învăţător de la FI. Dragan, din € i 

Cal-Marginea judeţul Teleorman. A aa tie n comuna Bragadir, plasa 

Foicică salbă mole, 1 “10 Nu fu Adre, fuse ismă, 

Drum în deal şidrum pă vale; .: > -Toţi duşmanii 'miprinse pismă. 

ME 'ntâlnii cu Leana_n cale -. „ Foicică d'avrămesă . “ 

Leana în car şi eii călare, ME dusei la Leana acasă, 

5. P'un cal vînăt rotocâle: - | Găsit. pă Leana mâni6să, 

Pintenog dă trei piciore. 3 15 —Ce'mi stai lLeano mâni6să ? 

"Mă ?ntinsel să fai d'o flore,  ... , .Orpântru palma ceţi-am dat'o? 

Nu fu flore, fu răsură 1.“ Nur fie dă palma mea, 

Toţi duşmanii mă vădură;  - _- ŞPp% fie dă mintea ta. 

-. i. HAI BUZEU, BUZEU! | 

Vedi variante la p.. 209; 359, 823, 859, 1087, 1116, 1288 şi apoi la p. 804... 

=. 

Cuiesa de ]: Bujogscus învăţător din com. Viziru, jud. Braila. 
7 po . A - 

- Hai Buzăă, Buzăă! | - - Să puiu şaua şi să măi; -: 

Dărima-s'ar malul tăi, -- De o fi. dor de la cinci. fraţi, 

Să trecă şi bun şi re, - Să bag pe murg'între sfanţi ; 

Să trecă şun frate al mei. 15 De o fi dorde la surori, : 

5 Trecut. podul pe la l6să, . __"” Să bag.pe murg, între flori; 

„ME ajunse un dor de casă; De o fi dor de la mătuşe, .: 

—- De o fi'dor de la nevastă, Să .bag pe 'murg, în cătuşe. 

"- Să las calul,'să mat. pască,. . Colea în vale la fintână,:. 

"Şi ei sămă odihnesc, „20 Spală două fete-lână,. . 

10 Că nevastă mai-găsesc; . Una spală, ş'alta 'îndrugă, 

- De o fi dor de la copii, o Săi facă lui neica şubă.
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" PRUNDE VERDE PELINIŢA 
  

Culesă de învățătorul Gh. Gh. Corâmt din comuna Câlugăreni jud. Nemţu, 

ID _ Fruqă verde peliniţă, 
" Sus în dial în bâtculiţă, 
“Tot să las'o neguriţă, 
Tot să lasă şi să ea,. 

5 Venin la inima mia, 

  

FRUNDZA VERDI GRAU MARUNT 
| Vedi variante la p. 188, 1283. 

Culesa de Irimia Nedelcu învăţător din judeţul Falciti, 

— Prundzâ verdi grâă mărunt, „20 Si si scoali surd şi mut. Pin paduri-i drum bătut,  - „ “Ghiţişor când o gustat, 
Cărăruşa pişti . Prut. | „Di trit ori co sughiţat, „Dragi am fost şi ni-am urit, La majcâ-sa c'o plecat: 5 Nu 'ştiiă Dumnădzăi o vrut, —aAşterni măicuţâ?n pat, Or duşmanii ni-o făcut... „25 Orl în pat, or în crivat, — FOI verdi trif sminceli, _. . Că 'rălili m'o mâncat Tinereţi ca a meli, | „= Şi-maY mult n'0 cuvântat, " Li-am pitrecut fără vremi, Di la uşi păn' la pat, „10 Fărâ -gust, fără plăceri ; | Di la trii ori c'o leşinat, Cu amar şi'cu dureri. „30 Venin negru C'9 vărsat, Pintr'o hoaţâ di mueri, .. SE 
Ci esi n6ptia la steli, Când erâ la ăedz di n6pti,- ȘI sî te pi hătureli, “ Ghiţişor trăge di moarti: - 15 Culegînd la buruieni ; „+ Când dzorili răsăra, Şi: li cerbi'n. trit ulceli ; 35: La bisăricâ-l duce, Ulcelili părăsiti, .. E „1“ Epti feti câ-l'boce, Ă Pintru Ghiţişor gătiti ; - ..  ŞEpti feti din Bârlad, Si li pui'n aşternut, + Ş'o nevastă cu bărbat. 

ps



u 
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AMORAŞ DIN ALTA ŢARA: 

Culesă, de Irimia Nedelcu din judeţul Falciiă. , | 

“1 — Frundzâ verdi pai săcarâ, 
Amoraş din altâ ţarâ. 
Din ciasu ci ti-am vădzut, 
La inimâ i-a! cădzut.- 

5 Şi si-ți- scrii un.răvăşăl, 
„Pico frundzâ di petrinjăl. 

Sa îi-l treci o apâ mari, 
Sâ i-l duci în ceia ţară. 
Să ti-vadă lumia totâ, 

10 Câ ţam fost amuridzată, 
—Frundzuliţă odoltan + 
Ştii bădiţă, amu un an? 
Cum ni primblam prin median? 
Mâncam un mărşon gută, 

15 Şi dorâiam pi-on căpătăi, ..... 
Bădiţâcâă, păr sucit | . 
Şădz la noi dacat vinit, . 
„Nu-ţ pai lucru urit, | r 

„ Câ: nol aşa am trăit, 
20 Şi cu drag şi cu urit, 

Ş'aici am îmbătrânit. 
Spuni mă-tii hotărît, - 
Noi amindoi 'ni-am urit. 

: Spuni mîni-ta “cu. drag, 
25 Sâ sămine mac în. prag, 

Cam dzis dzăti câ nu il calc. : 

Şi la” fântânâ sulcină, 
Ca sâ nu mal ciii vecinâ. - 

“La portiţâ. tămiiţă, . | 
30 Ca sâ nu-ţ. mal ciă drăguță. 

La portâă flori albastrâ, ... - 
Ca sâ nu-ţi ma! ciă nevastâ. 
—Foi verdi şi una, 
Spuni badi mini-ta, 

35 Sâ mânânci sâ-Y ticniascâ, 
„La mini sâ nu gindiascâ, 

- Câ i-ol ci:o norâ-n casă, 
- „Sai ţii badi nevastă. 
_Maicâ-ta-i fimei ră, ”. 

40 Intri-n casâ ca o coasă, 
" Es-afarâ ca o pară, 
Cu traista subsuoarâ, 
Şi sâ Te din ţarâ-n ţară 

“În ceri printru ea si sarâ, 
45 Di cele mal multi ori, 

La cele farmăcători ; 
Sâ ti farmici pi tini, 
"Ca sâ mă urăşti pi mini. 
-Maicâcta şi di-a crăpa, 

so Tot pi mini mâ-i lua, 
 Maicâta şi di-a plesni, 
““Tot cu mini câ-i trăi.
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-: PANTIC TARANESE. | 
7 

„GANTIG TARANESC. . 

Culesă de înv. LI Dumbravă din comuna Uscayi, jud. Nemţu 

De la deal de tăetură. 
Un voinic şueră din gură ; 

-... Pe şueratPam cunoscut 
că nu-l blăstămat. 
Cu meşine cu cojocel,. 
Cu cuşmă creță de mel,. 
Dă-mă& maică după el; 

Că dacă nu. m da, 
“Singură 'm'ol spânzura, 
De crenga sovărvului, - 
De capătul brăului, 

Io De tulpina: stogului, . 
De vârvul bradului, 

"De rădăcina scaiului. 

_“FRUNDE VERDE DE TREI CEPE . 

Culesa de înv., L. Dumbravă din' comuna Uscaţi, jud. Nemţu. 

| Frunde verde de tre cepe, 

10 

Dragostea de unde se începe, 
De Îa ochi de la sprâncene;'' 
De lâ'bude ruminele. - 
—Dragile. mele copile, | 
Da'âr “Dumnedeiă un bine, 
„Dar şi mie o sănătate. - 
Sa vă pot iubi.pe tâte.. 
Să fiii câne în patru brănci, 
De nu te-ot face 'să plângi. 
— Dar să fiii şi eu căţe, 
De vei scăpa din mâna me, 
De la curte mai la vale, 
Tot zahar şi portocale. 

15 Dar de cine îs răsădite? 
Petrachel amorul meiă,.. 
Hai soră; să” miluim ; 
Nici cu pâne nici cu. vin, 
Numai cu ţâţa din sân. 

20 Ficior de „curvă ce eşti, 
La 'neveste, ce iubeşti, Sa 
La copile: tinerele, 
La neveste frumuşele ; 

„De nai fi fecior de curvă, 
25 N'ai purta chica rotundă, 
AY purta-o rătedată, . 

Mai din Sios de cefă lăsată, 

ț



LELIŢA CU OCŢII VERZI 

LELIȚA 
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CU OCHII VERDI 
Vedi Variante la p. 314 

  

Culesă de înv., |. Dumbrava din comuna Uscaţi, jud. :Nemţu. 

Leliţă cu ochit verdi, 
După dânsa, măi băeţi, 

Că era asară la făntână, 
Cu doi voinici de mână; 

5Unul îi ţine.cofele,.. - 
Şi altul îi săruta budele., 
Când dice, dăă şi dăi * 
Atunci face mai răi, 

Şi când dice baiă, baiii, 
„10 Atunci înhaţă şi mănâncă 

„0 malai, 
Când o el la sărutat, 
Atunci te înhaţă de după cap, 
Şi dice dă şi dă&ă, 

__ “Că ean'a făcut nică un rău; 
15 S'o-bată Dumnedei,. . 

„Că m'a purtat ca pe un nătărăi. 

„A 

/ 

7 DI TRII ORI POTCOGII CALU 
Vedi variante la p. 225, 226: - 

lenii-Ruși. 

Di trii ori potcogil, calu, 
Suii la Marița dialu, 

Dialu ghini n'am suit, 
- Calu so dispotcogit. 

5 Şi nu-i gina calului, ,- 

Nici a potcovarului. . 
Şi âi-t. gina unii mândri, 

Cand mă vedi, prindi-a riîdi, - 

ŞI-I cu casa chiar pi dial. .... - 

10 — Mută-ţi casa mal la vali, 

Să ti sărut di călari... 
— Puiule, crăp'ațar calu, . 

Că digrab. al suit dialu, 

Ci n'ai mărs mai costişat ? 

pg 

  

Audita de Irimia Nedelcu din judeţul Huşi, de la un român basaraben din Scu-_. 

15 Sâ mă satur di uitat. 
— "Ardi ti focu iubită, 
Ei tînăr şi tu bătrînă, 
Când îii-ar ci, cirea 'ntr'o ciri, 

Si mintia 'nintr'o potrigiri, 
„20 În credinţă, di ştiiam, 

Nu ti mal amurizam. 
Când nu ti iubiam pi tini, 

„ME culcam 'sara -dorâiam ;, 
Di când ti iubăsc.pi tini, 

25 ME culc sara şi nu-dorm, 
Ca frigaria mE'nvărtesc, 
Ca căfiua mE& prăjăsc. 

————————
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TÂTI FOCU CODRU DES! 

Culesa de Irimia Nedelcu, învăţător, judeţul Huși. 

— Tâti focu codru des, Ca un copchil di trii dzili; 
Ca ii îi s'o ales, „20 Şi copchilu ma!-înciată, - 
Câ din tini nu mat ies, . - „Inima me nicl o datâ. 

„Nici călari nici pi gtos, . „2 — Imimâ di putregai, 
5 Nici cu murgu sănătos. -- - Cum n'am cuţit să ti tat!- 

__“—Cini-o făcut crâşma ?n drum, Sâ văd ci. dureri-ăi ar! 
N'o tăcut'o di nebun,  :-: 25 — Ci dureri sâ amet? 
O făcut'o di cuminti, * ” Oliaci di singi răă, 

* Cini-a hi scîghitsâ-â! cânti, Nu -di mult Pam căpătat, 
10 Bunâ-oarâ ca şi mini. - „Di când putca m'o lăsat, 

Of! şi doru-i mari câni, -— <Taci inimâ răbdătâri, 
„„Pişti multi dialuri vini, 30 Nu'âi mal spuni câ ti dori, 

Şi sâ bagâ'n sin la mini. _ - Câ di: ti-a dure mat mult, „ «Fugi dorule di la mini, .- Ca mâni m'of duci-n pămint.» 15 N'am făcut contract cu tini, Plângiţ ochi şi lăcrămaţ!” 
Sâ ti ţii numa di mini... „„- . "Câ voi sunteţ ginovaţ, 
— Ş'aş cânta şi nu-ş ci-aş dzici, - 35 Ci-aţ vă&dzut, n'aţ ma! lăsat... InimiGra-n mini plângi, - A 

4 

2 

„ FRUNDE “VERDE DE BRAD MICA | 
  N 

Culesa de înv..Gh. Gh. Coninr din comuna Calugareni, jud. Nemţu 

1: Frunde verde de brad mică, „lat miriasa unui craj, Ese hoţul din potică, . | Şi se duce 'cu alai, : Singur vesel, fără frică, Peste munte peste plat; lar în urmele-I călare, ă 10 Iar copila” amărită, 5 Vine-o mândră fată mare. Ca se fie despărțită, Gătită spre măritare, | “De Moldova mult iubită, 
N
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FRUNDE VERDE DE ALUNA- 
— 

Culesa de înv. Gh, Gh. Cor6mi din Comuna Calugareni, jud. Nemşu. 

1 Frundă verde de. aluna, la tăruşu de plăsele, 

Trece votnicu pe lună, - Pune mâna pe oţele, 

Şi codru voios resună; - - Că se plimbă prin potici, 

- Trece şi hoţul chiuind, : "10 Tret. dăsagi de irmilici, 

5 Prin frundiş mereu pocnind, „Si de galbeni trei mertici. 

Măr voinice, v voinicele, 

PRUNDULIȚA TALION 

Vedi variante la p. 275, 276, 747» 789 şi la p. 245 346. 

  

> 

Sa | Culesă de înv. I. Radulescu, de la Gheorghe N. G. Raduca, din comuna. Pur | 

şeșci-Maglaşi, jud Vilcea. - 

7 

Fruaduliță talion .. „Numai un hoţ de vânător, 

- In. grădină la lon o Pune laţul la străntori 

Tâte păsărelele' midorm, 10 Şi mi-o apucă de picior, 

Numai una n'are somn: Şi mi-o legă înscolivie, 

5 Şi-mi sbura din pom în pom, 3 Mai mult mortă;, de cât vie. 

Şi-mi striga Ion, lon, . Pasările când mi-o întâlneşte 

N'are nimeni ce săi. facă ; Tste mi-o ciricâieşte



1354 „, FRUNZE VERDE LILIAC, 

-. FRUNDE. VERDE LILIAC 
, 

  

Culesa de N. Iordănescu, învăţ. din cătuna, Timişesci, comuna Timişesci, plasa 
Sus-Mijloc, judeţul Nemţu. Pe . : 

Frunde verde liliac _Şi aşa cu val scăpaii, 
Mare chin a fost să trag, : "10 De al focului scântei 
„De la Turc şi de la Grec, . - Ce venea pe rind din «i, 
In cât era să mă înec.. Să-mi ia vetriţa tâtă el 

5 Dar bunul Dumnedei “-:  .  / “Să ne bată, să ne'mpartă 
* VEdend necadul mei, : - „Să fugim: în lumea t6tă. 
„A dis îngerilor săi ' a 15 Să rămână el în loc. : 
Să mă scâtă dintre ei - Dar .n'avură aşa noroc. 

FRUNDULIȚA SOLD DE PEŞTE: 
x 

Culesa de V. Nestor, învăţ. de la Maria V.. Ungureanu, din catuna Isvoru- Alb, com. Buhalniţa, plasa Peatra Muntele. jud. Nemţu. . IN ia a 

-  Frunduliţă soldde peşte, Că de când nu le-am v&dut, Trage-mi maică şi-mi ghiceşte __ Carnea pe -min'o scăgdut. C'audi Prutu cum hueşte, | Io Poţi măcar. s'o cântăreşti > _:Da-w'ar Dumnedeii să sece „> Nicfo litră nu găseşti ; „5 Să, rămâr petrele, .. .. E „NICI o-litră nict-un dram, - > Să trec cu picicrele. . -„, Nici măduvă la ciolan. . Să-mi 'vă&d suridrele ;! “* 

pi 

/
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BAȚE. VANTUN DUMBRAVIORA, 
) 

Culesa de înv., N. Yeofanescu, din comuna Gârcina, jud. Nemţ. . 

Bate vântwn dumbrăvisră, - A spus că'i a cresce ea. 

Ah: sărmană inimidră ! Le-a aduce de mâncare, 

C'aşa trec dilele mele, . Apă de pe dealu mare. 

Una bună dece rele “15 Le-a da mâncare la vreme, 

5 Am nădejde c'or mai trece, . Apă di' pe floricele, . 

Una ră şi bune dece... Pân' ci-or face! puii pene: 

Frundă verde de doi nuci, Mi-a veni cucu "ntro vreme, 

Sa dus cucu di pe ici, „Nici noi nu'iom dice nene, 

Şi a lăsat puil mici. i 20 Că ne-ai lăsat fără pene, 

10 Frunde verde şo ale, . Mititei pe lângă vatră, 

L'a aflat o păsăre, Nu am avut cui dice tată. 

i 

'FRUNDE VERDE IARBA MARE o 

7 

” - Culesa de înv. Gh. Gh. Cor6mi din comnna Călugărâni jud, Nemiu. E 

„1 Frunde verde iarbă mare . . 

" Mergi suri6ră mal, tare, 

Că vine: Bistriţa mare. 

. Las'să vie să mă mâie, - 

5 Că m'am tată se mă ţie, 

Nici mamă se mă mângâe.
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FOE VERDE TREI MASLINE. 

Culesa de Gh. Leonescu, învețator, comuna Hangu, judeţul Nemţu. 

Foe vetde trei măsline, 
ME suil în dealla vie, 
Vădui casele pustie. 
Numa! una nu-! pustie, 

5 Şi aceia îi cancelarie, 

Șăd do! logofeţi şi scrie ; . 
Unul scrie mărunţel, 
Ca frunda de pătrunjel, 
Altul scrie mat maşcat; | 

- 10 Ca frunda de păr uscat, - 

"TRANDAFIR CU DOUA FLORI 

Culesa de Gh. Leonescu, înveţător, comuna Hangu, judeţul Neamţu. - 

“Trandafir cu două flori, 
Maica cu nouă feciori, 
Năcăjeşte până ce-i creşte, | 
„Împăratul ît cătănesce. m 

5 — Nu mă cătăni, împărate, o 

Că n'am tată să mă cate, 

Surorile îs mititele 
Nu ştiii cărările mele. . - 

Maica îl slabă nu mă pâte, -*



.
 

FRUNZA VERDE TIBITIN 
ț 

FRUNDA VERDE TIBITIN 

  

Culesa de Gh. Leonescu, învăţător, comuna Hangu, judeţul Neamţu. 

“Frunqă verde tibitin,: - a 
Vădui sâre r&sărind, | - 

: Şi puicuța mea venind, 5 
De mâncare aducând, 

5 Mămăligă cu urdică, 
- Ja bărbate şi mănâncă. 

- GOLEA IN.VALE IN GRADINIŢA 
  

Culesa de înv. 1. Radulescu, de la- Gheorghe N. G. Raducă, din comuna Pâu= 

şeşci-Maglași, jud. Vâlcea. - o A ” 

„Colea în vale în grădiniță „Că ţi-a scăpat calu în grâii ; 

-  Pasce calul lui Gheorghiţă, „“Alergă şi-lia de fes,. 

Piiponit de o garofiţă. -, Io C'a intrat calu în livedi; 

Garofița” s'a uscat, : Alergă cu capu gol, 

5 Calul a rupt şi a scăpat. E „Că-ță ia calu la obor, 

- Alergă, Gheorghiţă, alergă, Şi te pune amendă un. pol. 

“Alergă şi-l ia de frâi a 
A
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LA PUŢUL CU ZALELE 

, , 
E SE i a 

Culesa dei înv. |. Radulescu, de la Gheorghe N. G. Răducă, 
şeşci-Maglaşi. jud, Vâlcea. i 

din comuna Pâu-: 

“ La puţul cu zalele 
Ră&sărit'a sârele. | 
Nu e sâre răsărit . pa - 

_Şi e nelca împodobit, 
5 Cu podobe de argint, 

Din creştet pănă * n pămînt, 

„ Bagă“inâna *'n pozânar! 
" Scâsă fată de clestar. 
Cu doispeece lăutari. 

-10 Lăutari când cânta 
Craiova se legăna, 
Boeri mari se minuna. 

+ 

ME : SUI IN DEAL IN: CLUCA 
Veqi varianta la p. 281, 282. 

  

 Câlesa ds 4 înv, 1 Radulescu, de la Gheorghe N. e. Raduca, din comuna Pau- 
şeşti- Maglaşi, judeţul Velcea. 

Mă suit în deali în clucă, 
ME uitai în vale 'n luncă, 

" Vă&dul o nevastă tinerică, 
Să bătăa cu mârtea'n furcă. 

5 Morte, morticica: mea, 

Na calul şi sabia, 
„Și mal lungeşte- mi vicţa, 
Na calul şi armele, 
ŞI maj lungeşte-mi dilele. 

-
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+ 

BATAL DUMNEDEU SA'L BATA 

 Gulesa de înv. G. Caderea din comuna Buhalniţa, județul Nemţ. 

Batăl Dumnedei se-l bată . 
. Pe-malorul de la Petria 

Ca de când sa mraorit : 
Mulţi flăcăi a cătănit 

„5 Fete mari a'nbătrânit 
Şi neveste a. văduvit.” 

i 

7 
.. 

PLANGE-ME MAMA CU DOR 

  

_Culesă de înv. G. Caderea din comuna Buhainiţa, jud Nemţu. 

Plângem mamă cu dor! - Şi mă liagă cot la cot 

Că şi eti țam fost ficior, Şi mă trimet peste olt.: 

Pam scos boii din ocol, „Şi mă liagă sfară'n sfară. 

* “Pe Boian şi pe Bujor "ME trimeti în altă ţară, 

Şi ţi am puspe ogor. - 10 Unde nu este secară 

5 Plânge-mă mamă cu jale . . Ci numai pane amară. 

Că m'a strins Nemţu în curale |
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“DRAGA MI-I. SA FIU CATANA 
„ „ Wedi variante la p. 893, 1034, 1088 

  

“Culesa de înv,, G. Caderea din comuna Buhalniţa, jud. Nemţu.. 

Dragă mi-i să fii catană, -5 La compania mândri ; - 
De-ar fi puşca de tocană, „» De-ar fi puşea de fag verde, 
Şi cartuşele de zamă ; ! ŞI compania de fete. 
Cătănios, cătăni, 

CAT II ARDELUL DE MARE 
Vedi variante la p. 780, 947, 1010, 2086. i 

  

Culesa « de înv. G. Caderea din comuna.  Buhalnița jua. Nemţu , 

Cat în Ardelul de mare  -.. —'Tot la foc sermanele. 
Nu vedi voinic de zarame, | „„—Nu'le duce aşa tare | 

7 Pe toțl ia dus la catane . Se-or aprinde la picidre 
—Căpitane. Pavele, | Catanele tinerele. | 

5 Unde duci catanele? . , 10 S'a trece plumbu prin ele.



 STRIGATURI. 

AT



STRIGATURI 
NU ŞTII, PUICA, CE-AM GANDIT 

  

Culesa de învăţ. V. Roster, din comuna Tazlai, judeţul Nemţu. 

| Nu ştil, puică, ce-am gândit,” 
> Să ne lăsăm de Iubit, 

"De Yubit ne vom lăsa, 
Când vom număra frunda, 

5 Frunda de pe un stejar, 
; Şi tarba de p'un hotar. 

CAND AVEM 'OIŢELE 

Culesa de învăţ. v. Roster, din comuna Tazlaii, judeţul Nemţu, 

Când avem oiţele, a | „5 Mânca- le-ar nor&cele, 

ME dădui cu mândrele ; Aa Că tare's amăgitore, 

- Cum perdu-i oiţele, „Şi meştere "'nşelătore. 

M at lăsat şi mândrele, 

AŞA JOACA BETRANII . 

  

Culesa de înv. V. Roster, din comuna Taziai, jud. Nemţu. 

Aşa j6că: bătrânii, 
Când înfloresc căliniă, 
Când jâcă cu. babele, 

"Numai le rid barbele, “
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POE VERDE ŞO LALE 
Ss 

"Culesa de la Dumitru Bejan, din satul Secu, comuna , Bicaz, jud. Nemţu. 

F6e verde Şo lale, “10 Să mă văd afară odată. 
Vai de. mini grele bele, - Eu îl întreb de ostenit, | 
-Cu nevasta altuia. . . El mE& apucă la pumnit ;- 
Ei me plec ca s'o sărut  : Eu îl întreb de sănătati 

S Boldesc ochii ca de lup, . „EL îmi dă cu muchea ?n spati, 
Că bărbatu m'o vădut;  - 15 Lasâ-m&, mă rog, măi frati, 

Când îl dragostea mai” dulce, „+ Că p'oă să mat vit la tini, | 
„Pe bărbat dracu îl aduce. po „Ca ât-al rupt inima, în mini. 
De aş vedea uşa crapată, 

FOE VERDE NUCA SACA 
  

Culesa de la Dumitru Bejan, din satul Secu, comuna Bicaz jud. NeEmţu. ” 

Foe verde nucă sacâ, 
Duminică pe la tcâ, :  - 

" Prin păduri îi brumorcă, i 
lar.la câmp. îi bruma grâsâ 

5 Te iubesc că esci frumosâ. 

  

-FOE VERDE HA TRAGUNA, 

  

Culesa de la Dumitru Bejan. din satul "Secu, comuna Bicaz, jud. Nemţu, - 

“Foe verde mătrăguna 
Ja-ţi băeti giua bunâ, : - 
Că n'am vreme să-ţi da gurâ -Dar de-l veni la vro mâni, 
Vniă vere să-ţi dati peşte. : OI găsi şi pentru tini, - 

„5 Că de gură nu-i nădejde, sr 10 p Măcar vr?0 tril cire. 

- Cam avut voinici - cam glâtă, 
Şi ăl-am dat guriţa tota;
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„UNGUREN CU STOGU'N POD,, 
N 

Culesă de la Dumitru Bejan, din satul Secu, coinuna Bicaz, jud. Nemţu. 

Unguren cu stogu n pod_ Dor m'a pomeni vr'o dată, 

Hai! dal- - E Hai lda! -- 

_Adă-fata să ţi-o joc; a " Şi de mamă şi de tată, 

Hai! da! i 10 Hai! da! — 

5 „Sâ ţi-o joc, să fi jucată, Şi de cruce câti o dată. | 

Hay ! !da|: _ - 

FRUNDASORA UNT-DE-LEMN 

Culesa de C.R. Teofanescu-Gribnicea, înv com. Bicaz, jud. Nemţu. 

Frundăşâră unt: de-lemn - 

Ce fel de dragoste avem? N 

Numai din ochi ne veiem, 

Că aită putere n'avem. 

  

FRUNPALENA CA NALBA 

  

„_ Culesa de la Dumitru Bejan, din satul Secu, comuna Bicaz, jud. Nemju. | 

Feundălena ca nalba, ! „. lar în fundu chivniţi, 

Urâti îi furcuţa ; a “Ta | coşarca cu câlți. 

Dragă îi ruscuţa. i „1 Batâ-vă pustia câlţi ? 

De urâtu furcuți, O -xo Da,-şi aicea mă găsiţi ? _ 

5 Luai lungu uliţi, „Ta, pusel furca pe bute, 

„Panăn fundul Chivniţi. N Ii Şi mă dădui la "băute. 

Y
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N 

FOE VERDE IARBA DULCE 
N 

Culesa de la Dumitru Bejan, din satul Secu, comuna Bicaz jud. Nemţu. 

„Fe verde Yarbă dulce, . Şi se udă la chicidre. 
Jha ! lhal Ilha! | Io lha, ete. - 

Am o mândră ca o cruce, Peste. di s6re cerbinte 
+ Tha! Iha! Iha! - Tha, etc. Mi 

5 Şi la lucru n'opotduce; . Şi mă tem că s'a aprinde. 
Iha ! etc, ._ Tha! Tha! Iha, 

Dimin€ţa-i roua-i mare, - 
Iha, etc. 

STRIGA STRIGA SA SE STRINGA 
  

__ Culesă de la Dumitru Bejan, din satul Secu, comuna Bicaz, judeţul Nemţu. 

„Strîgâ, strigă, să 'se stringâ, . 
Ca .oiţele la strungâ, a 
Şi bădiţa să li mulgâ ; _ a 
Mai mulgâ-li şi: dracu, : 

5 Ba, bădiţa saracu; 
Că li 'scie- naravu. 

pm. 

“TU TE DUCI BADE SĂBACE - 

  

Culesa de C. R. Teofânescu-Gribnicea. înv,, com. Bicaz; jud. Nemţu.. 

Tu te duci bade sabace, i Eă cu dorul tăi ce-oi face? . Ra 
„Ion badea face fân, . : - Ma 
_Nu'ţi pot purta dorwn sin. o 

Da O
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= 

 FRUNDE VERDE CA MARARUL 

Culesa,de C.R. Teofanescu-Gribnicea, înv., com. Bicaz, jud.. Nemţu. 

— Frunde verde ca mărarul, 5 Nu e 'vina calului, 
De trei ori potcovii calul; „Nica poteovarului; 

Potcâva” ca icosarul, E vina pulcuţei mele, 

Să urc la puicuţa delul.. .  : . Ca pus casa ntre vâlcele, 

FRUNDE VERDE MURILE 

Culesa de C. R. Teofanescu-Gribnicea, înv.,-com. Bicaz, jud. Nemţu, 

Frunde verde murile, 
Pe câmpul cu florile, 
Merei plâng nevestele, 
Că fubim fetiţele. 

5 Nici eii.nu tăgăduesc, 
Că-mi place tot să Yubesc, 

FOE VERDE FIR DE LINTE. 

Culesă de. vis. Balţatescu, din cătunele Negoeşti-Borniş, comuna Dragomi- 

reşti, plasa de Sus-Mijlocu, judeţulNEmţu. -. a 

Foe verde: fir de linte, . Să răsat busuioc. 

- Pe schimbate şi ?n nainte. -. „ “Busulocu în cărare, 

" Foe verde baraboil n. Io Răsădit de fată mare. : 

Pe schimbate şi 'napol. „ Busulocul s'a uscat, 

5. Frundă verde de alunică „Si fata sa măritat, 

la la rând măi lonică, Legănate câte un pic, 

Haide, loc la farmaroc  - -  Pânila degetul cel mic.
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FRUNDULIȚA: IARBA „NEGRA- | 

  

Cutesa de C.R. “Teofanescu-Gribnicea, învățător, com. Bicaz, județul Nemţu. 

Frunduliţă iarbă negră, 
| Hai llenă la poenă, 

o Si „Să săpăm o burusnă, 
i Să. i-o dăm bărbatului, . 

5 Să se aucă. dracului. 

„ FRUNBULITA IARBA GRASA 

  

Culesă de C.R. Teotaneseu- „Gribnicea, înv., come Bicaz jud, Nemţu. 

Frunquliță iarbă grasă, 
Dumnedei să te ferescă, | | 
De dragostea- fimeescă ;: a ” 

“Te uscă te face iască,. . 
5 Te e bagă'n bâlă: câlnescă, 

LELE BARBAȚELUL TEU 

. Culesa de C.R. „Peotanescu- Gribnicea, înv., com, Bicaz, jud: Nemţn. . 

Lele, bărbăţelul tăă, 
Ologi-l-ar Dumnedeii. 
— Las'să nu mi-l ologescă, 
Ochii din cap să-i plesnescă; 

5 Ca olog şade la foc, - - 
Și prin casă vede tot,
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7 e 

ROL VERDI BARABOI 
  

Culesa de Gh. Dobrea, învăţător, câmuna Uscaţi, judeţul Nemţu. - 

„ Foi verdi baraboi, . - Musculeşte'om învăţa, 

Ne-o făcut mama pi doi,  . Când. noi limba ni-om uita ; i 

Unu Sercuri şi unu Giol « - - 10 Când sa faci grâu în casă, 

Şi-o umplut lumea cu noi. | “ Si-agiungi cu schicul în masă. 

- 5 Maica so luat pin ţară, - e Când s'o faci grâi în tindă, 

Să ni strângă grămăg!oră, - Şiaagiungicuschiculîngrindă. 

Să ni dei în bănci la şcâlă. 

TOT DI BRIU ŞI DI CURA. 

  

Culâsa de Gh. Dobrea, înveâţător, comuna Uscaţi, judeţul Nemţu. 

“Tot di brâiă şi di cură, 
Şi de 'ncingătorea mea. 

  

- 7 MAL GAVRILE REU-NII 
  

Culesă de Gh. Dobrea, înv&ţator,: comuna Ușcaţi, judeţul Nemţu. 

Măi Gavrile, ră îi, 

Şi leacu diparti ni-i! 

"Pesti gardu ţarinii 

Intr'o-tufă di marar, 

___3'La leliţa”n buzunari!. -
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TOT PI LOC ŞI. PI HODINA 

  

Culesa de Gh. Dobrea, învăţător, comuna Uscaţi, jud. Nemţu. 

Tot: pi loc şi pi hodină, 
Ca: Bulgariu la grădină, 
Să se facă: cepa bună 

- Usturoi în căpăţinol. 

  

> LELE A DRACULUI SA FIl 

  

Cultsa de Gh, Dobrea, înveţător, comuna Uscaţi, jud, Nemţu. , 

“Lele a dracului să fi! 
De nu-i mergi un'te înghii ; - 
Tocmai în fundu grădinit, 
Se-â! prind doru inimii. 

N A 

a 

„PORTA CODA TOT PARETI 

  

Culesa de Gn, Dobrea, învăţător, comuna Uscaţi, jud. Nemţu. 

Portă câda tot păreti, 
Și cu ochit pi la feti, 
Hupu "n sus! Hupu ?n &los!. 

" Laso ?n glos şi dăJ virtos!
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- “PORTA CODA PASTRAVENI 
  

Culesa de Gh. Dobrea, învățator, comuna Uscaţi, judeţul Nemţu. 

Portă coda păstrăveni 
Că-i rămas făr de ismeni!... . 

PORTA CODA MAI CHISTOL 

_ Culesa de Gh. Dobrea, invețator, comuna Uscaţi, judeţul Nemţu. 

" Portă câda ma! chistol, 

Că-i rămas cu c... gol! 

  

PORTA CODA ŞI-O 'NDREPTAȚI 

  

Cul&sa de Gh, Dobrea, învăţător, comuna Uscaţi, judeţul Nemţu. 

Portă câda şi-o *ndreptaţi, 

"Şi la mini vă uitaţi! 
— 

  

, 

“ŞI LA MINI CA L.A TINI - 

Culesa. de Gh. Dobrea, învăţător, comuna Uscaţi, judeţul Nemţu. ! 

“Si la'mini ca la tini, 
Cu ochi! pi la copchili!
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HUP.! HUPIHUP!. . 

" Culâsa de Gh. Dobrea, înv&ţator, comuna Uscaţi, judetul Nemţii, 

| Hup ! hup! hupl 
-. Şi zur, zur, zur! 

„UIULIU! ŞI BUIHU! HU! - 

| Cultsa de înv.: V. 'Roster, din comuna Tazlau, jud, Nemţu. 

U! iul iul şi bul hul hul 
Leleo, mâncante-ar lupu, - 
Cum asară şi acu nu? 
De ce'i lelea căţeluşă, 

5 De'şi face'patul la uşă? . 

  

p. 

+ 

“FOE VERDE MAR.USCAT 

  

Culesa de la Dumitru Bejan, din satul Secu, comuna Bicaz, jud. Nemţu. 

„ F6e verde măr uscat, . Ca dat buha'n căpriori, 
„ Câte jocuri am jucat, -- To Şi ne vin feti cu fiori, 

la, leşască n'am jucat.  - Sara pe la şedători. 
Hai dar să ne învăţăm, „0 lacă-tă şi a mia drăguță 

5 Ş'o leşească să jucăm. : Cu flori de scânteuţă. - 
Stiţi ficiori ce-am socotit ? Şi'napol fârtate, hăt, | „Mai avem şi de bătut, | 15 Că'nainte a fost maj iute 
Faţă'n, faţă măi ficiori, La Vasili Panaite.
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„ - PIRIŞOR DE IARBA VERDE 
  

Culesa de la. Dumitru Bejan din “satul Secu, comuna Bicaz jud. Nemţu. 
— 

Firişor de iarbâ verde, -- “De ar avea mândrili minte, 

De ar pute mânărili credi, i - Cand oi muri să mă cînti 

Nu-mi placi holerea verdi. Trei -dili mai *'nainti. 

Numai certâ chipăratâ, __- ro Nu le-ar ci nicf.c'un păcat, 

5 Şi cu fiere amesticată. Cât rachiu şi gin le-am dat. 

lară „foc « cir de linte,. 

NU JUCA. FATA .RUSEŞTE. - : 
  

Culesa de înv. V. Roster, din comunn Tazlati, jud, Nemţu. 

o Nu juca, fată, ruseşte, |. o 
Că făina se găteşte, 

, — Lasă-m& bade, să joc, 
„Cam râşnit un tăbaltoc. 

  

NU ŞTIU BOII. SE-I INGIUG? 
o 

  

Pe i 

| Culesa de Gh. Dobrea, “învăţator, comuna Uscaţi, judeţul Nemţu, 

“ . . 

. 

ta, 

Nu ştiii boii să-i îngiug Să se scăle nevas 

Ori Îa popa să me duc?! Să. -mi lucrede cânepa, 

Părinte, sfinţia ta! * d Cea din an şi ist-an, 

Vin la.mine cu fuga; 
Intr'o corjă de bostan. 

5 ŞI citeşti, molifta, 
|
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„NICI ACESTA NU-I CU DREPT 

Culesă de înv. V. Roster, din comuna Tazlaii,: jud. Nemţu. 

„Nici acesta nu-i-cu drept,. 
„Să vE jucăm pe la pept,: 
„Nici asta nu-i cu-dreptate, 

Să vE jucăm pe la spate. 

SARACILE MANDRELE. 
  

Culesa de înv, V, Roster, din comuna Tazlău, jud. Nemţu. 
“ 

Săracile mândrele,. 
Mândre li-s cămeşile, 
YFăcute de mumele. . 

-O DAT BRANDA INTR'O MANUŞE 
N -- a a Ma 

Culâsa de înv, V, Roster, din comuna Tazlaiă, jud. Nemţu. 

O dat brânida. întro mânuşă, 
Ș'o încreţit-o pe la guşă; 
"O dat lapte'n două 6le, 
Ş'o încreţit-o pe la pâle.
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BATI-O BATI-O ŞO MUSTREDA 
  

, o 

Culesa de înv. V. Roster, din comuna Tazlăt, jud, Nemţu. 

Bati-o, bati-o, şo mustredă, 
Ş'o întrebă, unde 'nseredă ? 
Inser€qă la fântână - 

__Cu dot voinicet. de mână. 

PUICULIŢA BALAIORA 

  

- Culesă de Gh. Dobrea, învăţător, comuna Uscaţi, jud. Nemţu. 

— Puiculiţă bălătsră, 
Ce-i făcut tu astă-sară ?| 
— Am ţesut o pândă rară, 
i-am mânjit-o cu cireşă, 

5 Să-i fac bădiţii cămeşă ! 

“FOI-VERDI LEMN USCAT 

  

Culesa de Gh. Dobrea, învețator, comuna Uscaţi, jud. Nemţu. 

la! la! al lal “Foi verdi lemn uscat  - a 

Vini di la crâşmă bat, a Verdi frundi cucuruz, 

Şi mYntrebă ce-am lucrat ? . 10 laca gânjul drept în sus! 

Şepti sculi di bumbac, - „lat lat lallal 
| Ş'a mâncat un ez de nucă 

5 Şi unu. di burangic. -. . 

Verdi frundi măr _mustos, Şi-I dă drumul să se ducă. 

Iaca gânjul drept în gios. a Mia
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- 

MAI INCET CU COPILA 
— 

  

.Culeşăa de Gh. Dobrea, învăţător, comuna Uscaţi, judeţul Nemţu. 

Mai încet cu copila| - -- - 5 Copiliţă di pi baltă, 
Că nu-i nora mâni-ta,.  .... - Sari mă-ta 'să mă bată 
Ci e istui di colea... o --. „De trii or! pi săptămână, 
Cu căciulă plecăţia. . | Şedi cu coctorba în mână. 

PUICULIŢA DREPT SA-NI SPUI 

_Culesa de Gh. Dobrea, înveţator, comuna Uscaţi, judeţul Nemţu. E o 

_: Puiculiţă drept” să-ăt spui, 
- Că ca-tine alta:n'am! . - - 

- La sfat nici Ja purtat, 
"Nici cu haz la sărutat. 

“HAI DI BRIU-ŞI Di CURA. A 

Cul€să de. Gh: Dobrea; învăţător, “comuna '“Uscati, judeţul Nemţu. 

Hai di brâii şi di cură, - Şi ţi-o lăsât codiţa, -.. : Sa Şi 'di'ncingătorea me'! -..Şi-o pus'o pi-policidră, - 7 - “Ha! la gioc genunchi gâlt, „ :  Şi-o' cădut în donicidră ! „—. Dă la dracu că di-i fâmi!, Iv Hup, hup, hup! 5 —: Du-te acasă şi-I-mânca . - C-aghe ît-o duc  ... :  Cărţi-o tălet mă-ta mâţa, __ “Pi două roti di plugt:
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IANCULE, ORBENULE 
  

Culesa de Gh. Dobrea, înveţator, comnua Uscaţi, judeţul Neraţu. 
3 

lancule, 'orbenule, | Cu puşca plină în mână, 
Undi-ţi sint catanili ? Nu. ştii plină or! golă, 
— Da la foc sărmanili.. Ungurii fug: di si omoră 
— Da lasă-li' mai încet, 7 ro Şedi lancu, mânâncă nuci. 

5 Că li sar bunghii din chept! |. 2  Domnit fug fără papuci. 
edi Iancu pi fântână . a 

HAI SA STAM .AICI PI LOC 

Culesă de Gh. Dobrea, învăţător, comuna Uscaţi, judeţul Nemţu. 

| Hal să stăm aic! pi loc, 
! Pi Să-i ma! facim un. soroc, 

- “Din pămînt să esă foc! 

VAT DE MINI REU-NII 

Culesa de Gh. Dobrea, învățător, comuna isca judeţ Nemţu. 

ia i Val de mini păt-ăr-âr | 
| Şi l&cul diparti-ăl-ii, 

E „ “Focmai în fundul - farinil, 
a “Sub o-tufă de mărari,. 

5 La cumătra în buzunari. 

3



a 
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FOAL VERDI LEMN NISCRIS 

Culesă de G Coatu, învăţător, din com.” Cerna, plasa Măcin, jud. Tulcea. 
pa 

Fâi 'verdi lemn niscris,. „9 Sâ mil ved-ci firi ari. 
_ Tinăr.Ybovnic mi-am prins, Dac'o fi o.firi bunâ 
Nu lam prins cu tot dedinsu, "L-oiă Yubi măcar o lunâ. - 
ŞI Lam prins într'o cercari, - 

VERDI FOI FIR DI LINTI 

Calesa de G. Coatu; în veţator, din com. Cerna; plasa Măcin, jud, Tulcea. 

- Verdi f6i fir de linti. 
" Batăste-ar pustia minti, 

- Câ n'al fost mai înainti, 
Ci folos c'acuma. eşti? -. 

5 Ci câşligi, ci păgubeşti ? 

VERDI FOI Ș'O SIPICA 
N 

Culesa de G. Coat, învăţător, din “com. Cerna, pl. Macin, jud. “Tulcea. 

„Verdi foi şio sipică | DL Dumneqăii sâ-ţi dea mult ; 
“Daca! avut gând di ducâ,'  . . Dio fi una bălăioră, 
La ci ţai prins ibovnicâ? "Sâ .dea Dumnedăii sâ mârâ, 
Di-o fi una caraghiosâ, : 10 Sâ mă faco vrăbidrâ, 

5 Dumnedăi să-ț facâ casâ U | ; SA sbor şi e la pomană, 
Di-o fi una. ca şi tini aa _ Sâ-l ciupesc din colividrâ.
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ş -CINI ARI IBOVNICA 

Culesa de G. Coatu; învăţător din com. Cerna, plasa Macin, jud. Tulcea. 

Cini ari ibovnicâ | 
Mult îi pari n6ptea micâ! 

“Cini ibovncâ n'ari 
Noptea mult îi pari mari. . 

VERDI FOAI ISMA CREŢA . 
  

Culesa de G. Coatu, învăţător, din com. Cerna, pl. Macin, judeţul Tulcea. | 

“Verdi foi ismă creţâ | . 5 Şi-mi strigă în gura mari: 
Nevasta cari-l fublaţă pi GAâli, gâli găsculiţă, 
„Sâ scoli di.dimiueţă, . : "Vin la nelca, mă! bădiţă. 

Cu vro doiă bâbi ?n polâ, | | 

“FOAI VERDI TRII NUELI 

Culesa de G, Coatu, învăţător din com. Cerna, plasa Macin, judeţul Tulcea. 

F6i verdi tril nueli, . :_ 
Hora-i tot di tinereli. 

— Făcul şi eui ochii rotâ | 
"Şi îmi alesel o fatâ! ,
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FETILI DIN PASTRAVENI 

| Culesă de Gh: Dobrea, învăţător, comuna Uscaţi, judeţul Nemţu. 

, Fetili din Păstrăveni,. 
- Is ernate cu strujeni, 

Şi-s varati cu tăriţe, 
“Le curg ochit ca la miţe | 

FOILIŢA FOI-LATA 

| | Culesa de Gh. „Dobrea, învățător, comuna Uscaţi, judeţul N&mţu. 

Foiliţă  foi-lată, 
„Am muncit o “vară t6tă, .- 
„Ne-am luat cheptari din Chetra. 

PENTRU:N OM CE NE-O FOST DRAG 

Culesa de Gh. Dobrea, înveţator, com. Uscaţi, jud. Nezaţu. 

_ Pentru om ce î- -o fost drag, 7 
"Două boterescurt fac! : - 
„Dar unu-i cari-i urit, 
-Fac un. ceas şi. -mi pari mult! 

FETILI DIN ȚIBUCANI | 

Culesa de Gh. . Dobrea, învăţător, comuna Uscaţi, județul î Nemţu. 

Fetili din Tibucani, 
Si laudă că a bani | 
Vâră mâna în buzunari, 
ŞI scot simburi di bostani.
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MATRAGUNA 

Culesa de Gh. Dobrea, învăţător, comuna Uscaţi, judeţul Nemţu. 

„Feti tineri frumosi, Mătrăgună sorocită,“ 
- Mătrăgună cu trii craci, „* Mărită-mă că-s sbârcită,. . 

| Mătrăgună. de su-pat, | Mătrăgună, Dâmnă bună, .. 
T6tă vara te-am. udat, » Mărită-mă că-s bătrână. 

_5 Şi tu nu m'al măritat | - 

i 

FOI VERDI SALBA MOALI 

-. Culesă de G. Coatu, învăţător din comuna Cerna, plasa Macin, judeţul “Tulcea, 

F6i verdi salbâ mâli - 
Neculai gura, matali, 
N'am v'o.doiâ tri! parali OO + 

- Sâ trimet la Tiţa ?n vali 
3 Câ şi Tiţa-l bucurosâ 

Sa-şi aibâ di-amant în casâ, 

AŞA OMUL CEL NEBUN 

7 

Cultsa de Gh. Dobrea, învățător, comuna Uscaţi, judeţul Nemţu. 

Aşă-i omul cel 1 nebun, | 
EL îşi fact hora'n drum ! 

, „EI o'faci, el o strică, 
' El dici că nu-i nălica | 

5 E.un om stricat din minti!
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FRUNDI VERDI DI DUDAU 

Cul&sa de Gh. Dobrea, învăţăţor, coniuna Uscaţi, judeţul Nemţu. 

- Frundi verdi di dudăă, 5 Se nu-ăi vit c'o'vorbă ră; 
Mariţă di doru tăi,  -. „„» Se-fit vii c'o vorbă bună, - 
ME duc în crâşmă şi beă. „"Se-ăl. ticnescă o b&utură! 
Şi de-oi ci în crâşmă şi-oi be, 

" HATU-VAN PAHAR FETI 

Culesa de Gh. Dobrea, înv&ţător, comuna Uscaţi, judeţul Nemţu. 

Hătu-vă'n pahar feti,. N 
Pentru voi bărbuţa-âi creşti, 

"Şi mustaţa-îii cătăneşti ! 
- 

OI SARACU OMU-PROST - 

* Culesa de Gh. Dobrea, învățător, comuna Uscaţi, judeţul Nemţu. 

OI! săracu omu prost, 
Bun odor la cas'-o fostl: 
Frundi verdi solzi di peşti, - - 
Omu prost nu 'mbătrâneşti, 

"5 Dar cel hâtru se tocheşti, - 
Ca untura cea di peşti.! 

N 

.
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- CANTICUL SOACREI -. 

Culcsă de Gh. Dobrea, învăţător, comuna Uscaţi, judeţul Nemţu. 

Hu, iu, iu! şi bu, hu, hu! 
S6cră, sâcră, pomă acră, 
Di “te-ai câci cum te-al coci, 
Şi dulci nu ti-i mai faci, 

5 Di ti-a! coci un an şi-o vară,. 
Tot a dracului şi-amară. 

a - i . | 

HU, 10, 1U! ŞI GHINPMI PARI! .. 

- 

Culesa de Gh. Dobrea; învăţător, comuna Uscaţi, judeţul Nemţu. 

_ Hu, iu, iu! şi ghini-m! pari, . 
DI Că âi-i cina ca o flori, 

Şi cinu ca un păun!.. 
O trântit pi cina'n drum! 

BARBATUL CARE-I URIT 

Culesa, de C.R. Teofanescu-Gribnicea, înv. com. Bicaz, jud. Nemţu. 

po 

Bărbatul care-l urit, „ lar dacă nu-l vei putea vinde 

„Legă-i un curmeii de gât, Adqă-l acasă şi-l pune în cotruţă, 

: Si-]. du la târg de vindut. " Dăd în mână o vărguţă, 

-De ţi-o da cine-va ceva, . Să se apere de mâţă 

5 Cheltuelii nu-l lăsa. | „= 10 Să ştie că are drăguță, 
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PANA IN CUI PANA SUB CUI: 

- Culesă de C. R. Teofanescu-Gribnicea, “înv&ţator, com, . Bicaz, jud. Nemţu. _ 

Pană în cul, până sub cut, 
Rea parte de lume avui. 
Nu. sciii partea: mi-a fost. 1 rea, 

* Ori. norocu- ÎN tot aşa. 

| DIS'AM DEU ŞI pa JURAT 

Culesa de C.R. Teofaneseu- „Gribnicea, înv,, com. Bicaz, jud. Nemţu. 

| |  Disam dăă şi m'am jurat . 
Că-or trăi şi ne'nsurat. 
Bogăția trece delul,. 
Şi. r&măsei cu: amarul. 

NEVASTA CARE-I FRUMOSA 

Culesa de C. R. “Teofaneseu-Gribnicea, înv., 'com, Bicaz, judeţul Nemţu. 

Nevasta, care-i frumosă, 
Nu-i păcat să se Yubescă, 
Şi cu mine şi cu tine, | 
Numai să n'o vadă nimeni. 3
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FRUNDA VERDE MARACINE .. 

Culesa de'C, R., Teofânescu-Gribnicea, înv., com. Bicaz, jud. Nemţu, 

Frundă verde mărăcine, 5 Şi mirâsa-i burduh6să, 
Jocă nunta de trei dile i Cine-i om şi vrea să ştie 

7 „Şi mirele nu mai vine. „Dragostea nu e moşie, 

Jocă nunta: după casă, - Ca s'o cumperi cu chirie, 

BUSUIOCE, NU TE-AICOCE 

* * Culesă de C. R. Teofanescu-Gribnicea, înv., com. Bicaz, judeţul Nemţu. 

€ Busuiâce nu te-ai câce, 
Că din semincidra ta, 
S'a scotocit dragostea. 

“GATE FLORI SINT PE PAMINT 

E 

Culesă de C. R. Teotaneseu-Gribnicea, înv., com. Bicaz. jud. Nemţu. 

5 ) 

Câte flori sînt pe pămint, 
Tote merg la jurămînt, 
Numai fi6rea crinului, 
"Şade 'n uşa ralului, 

CATE, PASARELE. SBORA. e 
  

Culesa de C.R. Teofanescu: Gribnicea, înv., com, Bicaz, jud. Nemţu, 

"Câte păsărele sboră, as 

Tâte dic-bade te'nsoră. 

Numai biata rândunea 

“Ea din gură aşa dicea : 

5 Bade nu-ţi lua belea. , 
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N 
U! IU!.IU! FECIOR DE.RAC. 

, 

Culcsă de.I. Mironescu, înveţător, din com Taslaii, jud, NeEmţu. 

'Ul'Yul! ful fector de rac, - Şi năframă în patru iţe. 
Şepte fete .pe un colac,. : __1o Şepte fete pe o căpiţă, . 
Şi colacul de mohor. .. .: Şi copiţa fără vârf, : 
State fete pe un topor, . Şi sovârful fără. fl6re. = 

5 Şi toporul de oţel. | - Şepte fete pi o cicore, 
Şepte fete pe un vițel, : . =: Şi cicorea s'o plecat. 
Şi viţelul fără mamă. i 15 Şepte fete s'o înnecat! 

.. 
Şepte fete pe o năframă, | 

RU.ME DUC, NEATA REMAI 

Culesă de C.R. Teofânescu-Gribnicea, înv., com, Bicaz, jud, Nemţu. : 

—_ Eu mă duc, "neata rămâi... 
„Gu cine o să.te mângâi. 

s - “ t - - | 4 * . 

i. . - . i a. 

TU TE DUCI.BADE SALACE. 

-Culesa de C..R.. Teofariescu-Gribnicea, înv., com. Bicaz, jud. Nemţu, 

au i. -— Tu te.duci bade;'salace, i... n.a 
Eu cu dorul tăi ce-oi face?
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“TU LELIȚA 'UN-TE DUCI 

  

"Culesa de C. R. Teolimeren Grenier, înv. com. Bicaz, jud. Nemţu. 

— Tu, leliţă, un-te duct ? 

— La grădina cu doui nuci, 

Ca să dati apă la junci, 
Guriţă la trei voinici. : 

DUMBRAVIȚA, DUMBRAVIORA 

  

Culesa de C. R. Teofânescu-Gribnicea, înv., com. Bicaz, jud. Nemţu. 

Dumbrăviţă,, dumbrăviără, 

Lasă-mă .la umbra ta,. 

Ca .să- mi fac ei: dragostea |! 

_FOAE VERDE FOI DE VIE 

  

7 

Culesa de-l. Trandafirescu, învăţător, din com. „Siseşti-ds-]os, jud. Mehedinţi. 

Şi sînt Acre dupe mare, 

“Cine 'mă& Yubeşte, more. 

M'a tubit un logoftt, 

10 L'a găsit mumă-sa mort; 

Ma îubit un general, 

"Pa murit tre! armăsari. 

Fâe verde fot de. vie, 

_ “Totă lumea "mi dice mie.: 

Că sînt fl6re vişinie, 

La Iorgu pe pălărie. 

"5 E nu's flore vişinie, 

La lorgu pe pălărie ; 

/
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FRUNDULIȚA LILIAC 

Culesa de 1. Trandafirescu, învețător, din com. Sisogri-de- -Jos, jud.. Mehedinşi 

Frunduliţă liliac, Di M'am dus şi ei de am jucat, 
„Ei de când m'am măritat, Duminecă % sărbătore,. 
“Luni şi Marţi n'am lucrat ; „Care o ştie fie-care, 
Mercuri, Joi m'am pteptănat ; 10 Lăsată de Dumnedei, 

5 Vineri pe di m'am spălat ;. | . Ca să mă odihn şi ei. 
Sâmbătă a fost nuntă ?n sat, | 

"MAMA MA MANAT D'ACASA 

  

Culese de C.R. “Teofanescu- Gribalcea, înv., com. . Bicaz, judeţul Nemţu 

Mama mea mânat de-a acasă, 
„Să joc fata cea frumâsă, . 
Ca fost la cămeşă mândră ! 

— ! 

  

- 

„ASTA-I FINA ŞI CU NUNA 

Culesa de I. Mironescu, învăţator, din com. Tazlau, jua. Nemţu. 

Asta-i fina şi cu nuna, 
Am să prind din dou& una, 
De s'ar face lună nouă, 
Să mi le prind pe amendouă |
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" FOE VERDE TREI LALELE 

Culesa de LI. Trandafirescu, învăţător, din com. Siseşti-de-]os, jud. Mehedinţi. 

- Foe verde trei lalele, - 

l6ne, I6ne,'neică l6ne, . 

-Nu lăsa caii 'n pogâne; 

Că's -pog6ne boereşti, 

5 Te apucă de.le plăteşti. 

  

7 

'FOE VERDE FOE LATA 
  

Cutesa de 1. Trandafirescu, învăţător, de la Gh: Rovenţa, din comuna Sisești- 

de-]Jos, judeţul Mehedinţi. Pa - - 

Foe verde, f6e lată, N 5 -Tot strigând găinele : 

Ş'am Ibovnică bărbată ! a —Pui! pull pui! Porumba pui ! 

_ Dimineţa când se scolă - . .: Să-ţi daii b6be din săcui, 

- Cu pla cu bebele ai Ce-ay vădut, să nu mai spui. 

  

LA PORTA LA: ȚARIGRAD - 

  

- Cutesa'de L.: Trandafirescu, înveţător, . din com. Siseşti-de-Jos, jud. Mehedinţi. 

Când .eraii fetele lesne ? 

“Căci acuma s'aii scumpit, 
Şi fetele s'aii vorbit; 

Ca să dea părul pe frunte, 

10 Şi la el să nu se uite.. 

"La portă la Țarigrad -. 

Este: un băiat minunat, 

„Cântă "n fluer minunat. 

Părinţii Va: blestemat, 

5 Că de ce nu sa 'nsurat . 

|
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> UMUI ŞI BULHUI HULL 

E Culesa de 1. Mironescu, învăţător, din com. Taslaii, jud. Nemţu, ... - 

Ul Wu! şi bul hul hu! 
Lelio mâncate-ar lupu, . 
Cum. asară, şacu nu ? 
De ce-i lelea, căţeluşă . 

5. De face patu la uşă ? 

UNGUREN. CU STUGU IN POD 
N 

" Culesă de 1. Mironescu, învăţător, com, Taslău, jud. Nemţu. : 

Unguren cu stogu în pod, 
“Adă-ţi fata să țo joc; 
S'o joc să fie jucată, . 

„..„Se mă pominescă odată, 
'sişi de mamă şi de tâtă, 

FOAIE VERDE TREI LALELE 
4 

  

- Culesa de 1. Mironescu, învăţător, com. Taslau, jud, Neamţu. - 

Fie verde trei lalele, * : 
T6âdere-muntene, : : 
Intr'ăn casă nu te'teme ; . 

" Că de cine te-ai temut 

5 S'a făcut negru pămint. 

A. pus spate la pămint 
Şi faţa spre -răsărit. 

La biserică 'n mormiînt:
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A 

-FOST'AM PE UNDE AM IUBIT 
  

„Culesa de 1. Mironescu, învăţător, com. Taslau, judeţ. :Nemţu. 

“ Fostam pe unde am lubit, 
Ş'am găsit negru pămint! 

TOT IUBITUL ARE UN DOR. 

7 

Culesă de [. Mironescu, învăţător, com. Taslău, jud. Nemţu. , 

- : Tot Yubitul are un dar, 
Căi dulce şi amar; „. 

„La început dulce zahar, 

La sfârşit pelin amar. . 

A — 

7 7 _ 

LA FEREASTRA MANDREI MELE 

  

» 

Culesa de 1. Mironescu, învăţător, com. Taslau, jud. Nemţu 

La ferestra -mândrei mele 

Curge un pârâteş cu jele. 

__ Esă afară să'se spele 

-Dă de lacrâmele mele.
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JOCĂ. FATA CE-I JUCA 

  

Culesa de I. Mironescu, înv&ţător, din com, Taslai, jud. Nemţu.- te E 

Jocâ, fatâ, ce-i juca, - 
" Du-te acasâ şi te-r IA. 
Pune 6la Sâmbăta . 
Şi te lâ Dumineca. . | 

N 

  

N 

NICI AIASTA NU-I CU DREPT 
  

Culesă 'de 1. Mironescu, învăţător, com. Taslău, jud. Nemţu. 

Nici alasta nu % dreptate. 
- Să -ne jucăm pe-la spate;, 

v, Nici aista nu “1 cu drept - - 
Să ne jucăm pe la pept. 

  

UI! 1U!1U! ȘI BINE 'MI PARE. 

  

Cuiesa de 1. Mironescu; învăţator din com. Taslai, jud..Nemţu. * 

U! iul tu! şi bine.'mi pare: 
Că mii xina 'ca o flâre; -. . 
Şi xinul ca un păun -: 
Să trăesc să mat cunun! 

n
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“AŞA JOCA TINERII 
  

Culcea de înv. George Popescu, satul Perienii, com. Bugeşei, judeţul Tutova. | 

"Aşa jocă tineri! 
Când înfloresc vişinii! 

„Tot pe loc! pe loc ! pe. loc | ! 
"Să r&sară busuioc | - 

„5 Şi'nainte şi'napol. 
- C'aşa idei pe la noi! 

| JOCA SUCNA LANGA BURCA 
  

| Culesa de înv. George Popescu, s satul Perienir, com. Bogeşci, judeţul Tutova. 

“Jocă sucnă lângă burcă, 
Şi papuc lângă opincă | 
Primăriţa”i. cu. papuci 

„Şi primarul cu opinci! 
5 Primăriţa-” cu căftan 
_Şi primarul cu suman !- 

  

VAI DE MINE! CE SA FAC? 
N S 

7 

Culesa de înv. George Popescu, satul Perienit, com. Bogeşci, judeţul Nemţu. 

__ Val de minel ce să fac? 
” „Că mil-a cădut puiul drag - 

„Şi n'am cămaşă să-l fac, 
-Şi- -aş face dintr'un sac; 

5 Dar mi-! sacul ominesc .. 
- e Şi m apucă să-l plătesc! .



2 
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_FRUNDA VERDE ŞI UNA 
* 

  

Culesa de înv. George Popescu, satul Perienii, comuna Bogesci, jud. Nemţu.. - - 

Frunqă verde şi una, a Bă 
Asta) ţaţa Păuna = 
Care-mi face cu mâna 
Şi-mi arată grădina, — a , 

5 Grădina cu cotituri .  . îi 
Ce-i bună de trântituri. 

  

JOCA FATA CE-I JUCA 
4 

_ Cultsă de înv. George Popescu, satul Perienii, com. Bogesci, jud. “Tutova. 

„> — J6că fata ce-Y juca, - 
- Dute acasă şi te-Y]ă. 

Sa — Lasă-mă mamă să joc, 
„o - Qam rişnit un tăbâltoe 

- 75 Şi mi-am pus 6la la foc.  . 

  

o. 

NU TE TEME MAI BAETE 

Culesa de D. G. Trifan, înv. la Cârnu; com. Bicaz, jud. Nemţu. 

Nu te teme mă! 'băete, 
__De-l scăpa în' sat la fete ; 

Fetele nu-s aşa rele | 
Ca să chei tu lângă ele!
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Ș FOB VERDE LILIAC 

Culesa de D. G. Trifan, înv.' la Cârnu, com. Bicaz, judeţul Nemţu. 

Foe verde liliac, | 
Tu bădiță şi-al meii drag 

__ Învaţă-mă ce să fac! 

. 

DE CE JOC, DE CE MA'NDEMN 

Culesa de D. G. Trifan, înv. la Cârnu, com. Bicaz, jud. Nemţu, 

De 'ce joc, de ce m&ndemn, 
"- Par'că sînt făcut de lemn; 

De ce joc de ce-aş juca ;. 
Parcă sint făcut aşa! . 

“VAT DE MINE! MOR DE CALD. 

- Culesă de B. G. Trifan, învăţător, din Cârnu, comuna Bicaz, judeţul Nemţu, 

-Vai de mine | Mor de cald pf 
"Şi n'am baltă să mă scald. 

! __- Este una lângă noi 
cp - Şi-Y plină de lătunoi; 

s Este una mai aprope 
. „Şi: plină de brâşte morte. 

>



- 
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_  LELIŢA CU BRAUL VERDE 

Culesă de D. G. Trifan, înv. la Cârnu, com. Bicaz, jud. Nemţu. 

7 

-Leliţă cu brâul verde, 
Vay de mine bine-i şede!. . - 
De-'i-o şedea tot aşa, | 
I)&i mE tem ca'şi crăpal! 

FRUNDA VERDE PUIU DE NUC 

  

Culesa de N. Corciovă, învăţător, com. Docani, pl, Terg-Simila, jud. Tutova. 

"Frunqă verde puiii de nuc, 
Tata mă mână la plug!.... 
Boil nu-ştiii să” înjug.; . 
Că” înjug codele, 

5 Fi me 'mpung; cu cornele. 
Nu's tânjelile pârlite, - 
„Nişte vite chinuite, .. 
„Nişte brazde r&sturnate, . 
Nişte grăunţe vărsate; 

IO N'a ploct, şed uscate, 
Ori .se'fac ori nu se fac . 
Fii fome n'oi mat trage. - 
Cu cosa nu cosesc 
Nici cu -sapa nu prăşesc, - 

15 Și bani n'am să cheltuesc, : . >. i . 

„Din crâşmă nu mat lipsesc, 
ME mir cum foc trăesc. 

„. Astădi şi -mâYne bsti, 
„Păgubaş cată răi, 

20 Și toţi mă fac că sînt hoţ 
Că le-am furat caii toţi, 
Şi a rămas o apă schiopă 

_Să ducă pe măsa la apă. 
Da | eii când m'oiii mânia, 

25 Nici acea n'o rămânea; 
” Că la şeş, de pe iaz 

Am suit peste un pârlaz. 
„Mă încliedecam d'un cal brez; 
Am să'l că şi n'am să'l las,. 

30 Şi am să'l vind în dece ler!
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FOE VERDE BEŢ DE FOC 

  

Culesă de D. G. Trifan, învă&ţăto”, din Cârnu, comuna Bicaz, județul Nemţu. 

Foe verde băț de foc, 
Să 'nvârtim hora pe. loc! - 
Foe verde baraboi,. 
Şi-n nainte şi 'napoi 

5 C'aşa jocă pe la noi ! 

N: 

FOILIŢA ŞO.ALUNA  .--: 

"Gulesă de :D. G. Trifan, înv&ţător, din Cârnu, comuna Bicaz, judeţul Nemţu. 

Foiliţă Şo alună, 
Să *nvârtim hora: pe-o mână! . 

| Foiliţă baraboi,: 
Să "nvârtira hora "napoi! 

FOE VERDE BARABOI. - 
= 

  

7 

Culesa de D. G. Trifan, învăţător, din Cârnu, comuna Bicaz,. judeţul Nemţu. 

, Foe “verde baraboi, i 

| - . Câte fete ?n sat la” noi 

Me Nu plătesc un barabot | 

a] "- Baraboiul % de: mâncat, 

__ 5 Fetele-s de lepădat! 

.
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FRUNDA VERDE PELINIȚA | 

  

Culesa de D.G. Trifan, învăţător, din Cârnu, comuna Bicaz, judeţul Nemţu, 

Frunqă verde peliniţă, 
Fă "nainte copiliţă !. 
Frundă verde lapte acru 
Las-o, măi, că te ia dracul - 

  

IA RÂDICA-ŢI HOBATU 

  

Culesa de D, G. Trifan, înv&ţator, din Cârnu, comuna Bicaz, judeţul Nemţu. 

Ia rădicâ-ți hobâtu, | | 
De vedi pe bărbatu-tăă . - as 
Că-i bâtrân ca tatu-tăă ? 

  

N 

- LA CULCARE FATA MARE. 
  

“Culesa de înv. George Popescu, satul Perienii,- com. Bogeşci, jud. Tutova, 

i La culcare, fată mare | . - Lasă nora să târcă NE 
Că'i trebue sac şi desag, ” 
Cârpă capului, 

5 Ismene bărbatului, 
Şi traistă de băț.
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- y 

VAI DE MINE! CE-AM UITAT! 
  

* 
- Culesă de D. G. Trifan, învățător, din Cârnu, comuna Bicaz, judeţul Nemţu. 

Vai de mine ! Ce-am uitat! 
O leşască n'am jucat! 
Hai băeţi să ne 'nvăţăm 
Şi leşeşte să jucăm. S 

"TINERICA FATA AL. 

  

Culesă de D. G. Trifan, învăţător, din Cârnu, comuna Bicaz, judeţul Nemţu. 

Tinerică fată al, 
Nu pâte râde mălai, Ă 

Ă Numai gendră dacă-i dai, 
Şi măligă dacă vrai | 

NU JUCA LELE RUSEȘTE | 

Culesa de D. G. arian, înveţator, din Cârnv,, comuna Bicaz, judeţul Nemţu. 

— Nu juca lele ruseşte 
Că făina să găteşte.. 
— Lasă-mă bade să gioc, 

Că mal arh un tăbâltoc; 
3 Tăbâltocu-i de o stambelă 

> Cât oi mânca ei disară |! 

- 
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FOE VERDE. ALAMAE | 

  

. “Culeea de D. G. Trifan, învăţător, din Cârnu, comuna Bicaz, judeţul Nemţu. 

Foe verde alămâe, | 
Puica mea să ţi-o daii ţie 

„Şi pe a ta să mi-o dai, mie !. 

  

» 

„FATA POTROPOPULUI 

  

= 
Culcaa de D. G. Trifan, învăţător, din Cârnu, comuna “Bicaz, judeţul Nemţu. 

“Fata potropopului 
„ „Şede 'n gura podului 

! | Şi dă apă la viţet- : - ÎN „e SĂ guriţă la Aăcăr | : 
+ 

  

CATE FETEN SAT LA NOI |. 

  

- Culesa de înv, George Popescu, satul Perienii, com; Bogeşci, judeţul Tutova. 

Câte fete'n sat la nor - 
- T6te-'s bune de cimpoi, 
"Numai una. mat frumâsă SI _ S'aceia-"Y căpăţinâsă | - N - Ii 5 Căpăţina porcului” Di 
 Buzele motocului|.
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FATA MAMII CEA BALAE 
r 

  

Culesa de înv.. George Popescu, satul Pericnii, com, -Bogeșci, judeţul Tutova. 

_Fata-mamii cea bălae 
Bine câce la mălae! 

„Că le pune'cu lopata 
Şi le scâte cu covata! 

$ Pune două, scote nouă! 

3“ HALA JOC; GENUNCHE GOALE 

“Culesa deD. G. Trifan, înv. din Cârnu, com. Bicaz, jud. Nemţu. 

— Hat la gioc, genunche gâle 1. 
— Las la. dracul că mi"! fome! 

2 

-- DRAGUL LELII, PUI BAEAT 

 Cul&să de înv. George Popescu, satul Perienii, com. Bogeşci, judeţul Tutova, 

Dragul lelii, puil.băeat, - :- - 
Ce stai.aşa supărat? 
Indrăsneşte de vorbeşte, 
Să te'nvă&ţ cum se.Yubeşte,: 

5 Că eşti tînăr, fără minte, 
Scoţi fubirea la cuvinte! . -:
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PLECA-LĂ CANȚELARIE 

  

Culesa de inv. George Popescu, satul Perienii,- com. Bogesci, judeţui Tutova. 

„ Pleacă la cănţelărie 
Cu bastonul tiriiş, cu maţele 

„2 [ghiorăiş; 
Şi fură câte-un covrig, 
Să! ţiie” nâptea de frig | - 

  

, 

„TOT PE LOC ȘI PE HODINA | 

  

Culesă de înv, George Popescu, satul Perienii, com. Bogesci, judeţul Tutova. : 

Tot pe loc şi pe hodină .. 
Ca dracul pe rădăcină |! 

:. Ca dracul pe cobârlug, 
Şapte fete trag. la plug | 

  

“CEPA, APA, FASOLE, SARE. 

  

Culesa de înv, George Popescu, satul Perienii, com. Bogeşci, judeţul Tutova, 

Cepă, apă, fasole, sare, . S * Patru feluri de mâncare, 
Dă jalbă la buzunare, 

„Aghe boeriă |



|! Ma i Sa N 

„BUN BART, PARALE ARE 31403 

AN 

BUN BAET, PARALE ARE 
  

Culesa de înv. George Popescu, satul Perienii, com. Begeşci, judeţul Tutova. 

Na Bun băet, părale are 
a „ Jocă bine, da! cam porc de câne! 

FETELE DIN CEA VALE 
  

"Culesa de înv. George Popescu, satul Perienii, comuna Bogesci, jud. Tutova. 

: Fetele din cea vale 

Lc „.. Spală cămăşi în căldare, 

| Ma „Şi lentinde pe propele, 

Si a De latră cânii la ele! 

BUSUIOCE DE TE-AI COCE 

  

Culesă de înv. George Popescu, din satul Perienii, com. Bogesci, jud, Tutova. 

“ 5 Spune-i că m'am logodit ; 
Del vei găsi în crâşmă bat 
Spune-Y că m'am măritat | 

Busui6ce de te-ai coce 

_Să te duci prin larmaroce, 

-Să vedi puiul mei ce face | 
De-l vei găsi terguind
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„FOAIE VERDE ȘUN DUDAU 

Culesa de învă. |. Cogălnicânu. de la Ion Matasa din com. Valeni, jud. Roman. 

Foe verde şun dudăă, - Ca să facă o azimisră, Câte mori sunt pe pârăă, | » - Cernută prin genişoră, Tote macină la grâu, . -- Frământată ?n lăcrămiore, - „Numai mâra cea din jos, __... 10 Dospită la subsicră . 5 A tornat puicuţâ'n coş, ! - Şi coptă la ţiţişoră, a „. “Grâii mărunţel de cel roș, . Să dea puiului să moră! 

  

LA PAMINT CU TALPA GOLA 

„Culesa de D. G. Trifan, învețator, “din "Cârdu, comuna Bicaz, judeţul Nemţu. . 

— La 'pămint cu talpa g6lăl . 
—- Ne-at mâncat zama din 6lă ! 

  

»  CATI-O ŢIRA, CATI-UN PIC 

Culesa de 1; Iordachescu învăţător, com. Cristeşti, jud. Botoșani. 

„Câti-o ţiră câti-un pic, | 
Pân la degitu cel mic. . o ae 

TUBA, ȚUPA PI PODELI: 
  

 Culesa de]. Iordachescu învtţător, com. Cristești, jud. Botoşani. 

Tupa, țupa pi podeli, i 5 Sâ nu strice călcăili Ciobotili nu-s a meli, _ Nici să rup turetcili, “Când din sat li-am căpătat” Bodaprosti cu-i mi-o dat,... Cu tocmalâ li-am luat, - Di mi-am făcut cinstea'n sat, :
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FOIE VERDE DE-ALUNICA 

Culesa de învăţ. 1. Cogălnicenu, de la Gheorghe a Irinei, din com. Valeni ud. 

Roman. . - . - a | „: i . 

- F6te verde de-alunică, 
Cine are ibovnică - 
Mult ii. pare noptea mică ; 
Cine are, cine nare, 

5 Mult îl pare noptea mare.» 
Şi oghialu drob de sare! 

  

DRAGOSTEA DE FATA MARE 
  

7 

-Culesă de înv. George Popescu, satul Perienii, com. Bogeşci, jud. Tutova. 

Drajostea de fată mare E ă Ca garefa din ferestră, - 

Ca fasolea din căldare,-- A Când bate vintul din jos, 

Când îi torni un pumn desare; Umplie casa de miros ! 

lar Gragostea de nevastă 

A — 

-GIOCA -FATA CII GIUCA 

_ - Cutesa de I. Iordachescu înveţător, com. Cristești, jud. Botogani, ” 

Giocă fatâ cil giuca . 

“. Duti acasâ şi-i mânca 

„1. Co tăet măta mâţa, 

„>“ Şi ţi-o lăsat codiţa 

5 Codiţa şi co lăbuţă 

Sa ti ştergi şi la. guriţă. 

PI a



1406 | BGIB VERDE LIAIAG 

_ FOIE VERDE LILIAC. 

- Culesa de înv. [. Cogălnicenu de la N, a Paraschivei, din com. Valeni, jud. Roman. 

— F6le verde liliac: __ + -- Hai cu -mine la .pădure,” - 
„Măi bădiță şal meă dragi.  Unde-o fi pădurea desă 
Invaţă-mă ce-o să fac ? - “Şi. dumbrava mat frumâsă — Bădiţa ti-o învăţa bine, - Să tăem un lemn de casă. | „5 Eţ bucciaua, ha! cu mine. 

FOIE VERDE TREI SMICELE 

Culesă de învăţ. 1. Cogalnicânu, din com. Văleni, jud. Roman. tus ie „ron 
Folie verde trei-smicele - ... . 5 Plâng petrele la Ceahlăă -. . De jalea puicuţei. mele . Şi călugării la Durău | Plâng petrele în fântânele; - Dacă nu-s acolo ei „„ De Jalea “puiului mei - | „_. “De dânşii e fârte ră | 

FRUNDA “VERDE MER MUSTOS . 

  

N Culesa de înv. George Popescu, satul Perienir, com. Bogesci, jud. Tutova 

_Frundă verde măr mustos 5 Cu pâne şi cu masline, ME uitai pe vale-n jos, : „Cu rachii de tiscovine V&dui dorul mânios: Cu guriţa de la mine |. Ce să fac, să'] desmâniă ? - 
4
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s 

NU SCIU LUNA PE CER MERGE 
N 

- Culesă de înv. George Popescu, satul Perienii, com. Bogesci, jud. “Tutova. 

Nu scii luna pe ceriă merge, 
Ori puica la apă-mi trece.. 
Când aş sci, că-" puiculița 
- -aş aţinea poticuţa 

5 ŞI “i-aş rupe cobilița 
Şi 'i-aş săruta gurița |: 

„7 HU-IU-IU ŞI-AȘ BE RACHIU 

Culesa de 1. Tordachescu- înveţător, com. Cristești, jud. Botoşani. 

2 

Hu-iu-iu şi-aş be rachiă, 
E Da di sarâ a cui sâ citi 

Da ol ci şi-a dumitali, , 
__ Dacâ-i da ceva parali, . 
5 Inainti di culcari. - . 

"TACI, COPILA NU MAI PLANGE 
  

Culâsa de înv. Gheorghe Popescu, satul Perieni, com. Bogesci, jud. Tutova. 

Taci, copilă nu mai plânge, E Dragostea de la părinți 

Că la malcă-ta te-i duce. . . : Nici o-dată n'o mai uiţi; 

Când a face plopul pere : .: . lar dragostea de la bărbat 

Şi tânjala mugur verde. - Ca frunda pe păr uscat! 

7
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UNDE-I STELUȚA DE-ASERA 

  

Culesa de înv. George Popescu, satul Perienil, com. Bogeşci, jud. Tutova. 

Unde-y. steluța de-asară 
Să. mi-o v&d şi'n astă sară 
Să mi-o văd să mi-o privesc; 

„Inima să-mi-o răcoresc |! 

Do o RI . 

= 

PRINTRE. VII, PRINTRE LIVEDI 
  

Culesa de înv. George Popescu, satul Perienii, com. Bogeșci, jud. Tutova. . 

Printre vit, printre livedi 
Multă frumuseţă vedi, 

„ Tot boeri cu strae verdi, . 
Şi duduci numa'n papuci |. 

  

| TRAGE-N STRUNA CEA MAI GROSA. 
  

Culesa de înv. George Popescu, satul Perienii, com. Bogeşci, jud. Tutova. 

Trage'n struna cea mai grosă - - | Să j6ce cele frumâsă ; E i Trage'n struna cea subţire 
Să j6ce cele copile.
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“FOIE VERDE DE-ALUNICA 

Culesa de înv. 1. Cogălnicânu, de la Ion Matasă, din com.. Valeni, jud. Roman, 

— Foe verde de-alunică, , - Pe braţele altuia, | 
_Unde:te duci Ionică? - Desbunghindu-i polcuţa, 
— Peste Prut la ibovnică. . . Sărutându-i. guriţa, 
— lonică tu te 'mneci! 5 Sara şi dimincţa, 
— Batâr de m'aşi îneca, . Peste di tot-d'auna. - 
“Să nu văd ibovnica, 

;- FOIE VERDE POM USCAT 

Culesa de înv. [.. Cogalnicenu, de la -lon Matasa, din com. Valeni, jud. Roman. 

Folie verde pom uscat, 
Peste r&i păcat am dat, 
Cam rămas nemăritat !.,. 

_UNDI-L GIOCU DI MOŞNEGI 
  

Ă Culăsă de 1. lordachescu învățator, com. Cristești, jud, Botoșani. + 

Unde-i giocu di moşnegi,, 
Parcâ-l stâna di berbeci, 
Undi-l giocu di flăcăi, 

Pi - Parcă-s saci di ciucălăi.
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- FOIE VERDE ŞO ALUNA 

  

Culesa de înv, 1. Cogaălnicenu, de la Ion Matasa, din. com, Valeni, jud. Roman. 

Foe verde'ş'o alună, *-.- Pune ?n'loe de bătătură 
Fata mamei cea fudulă, po _“Ţese un cot şi fuga ?n pod; " Puse pânza după şură ; A ese o natră şi fuga ?n vatră. Nu-i ajunge bătătură.. „. Vale-ol-mamă pânda-l-gata ! * 5 Luă pae de pe: şură, - . | y 

  

PFOIE VERDE LEMN DE TEIU 
  

a 

Culesă de înv. 1. Cogalnicenu, de la Ion Matasă, din com. Valeni, jud. Roman, 

” F6Ie verde lemn de teii, Unde-y. jocul cel de fete, Unde-i jocul de flăcăi, . „.. Parcă” stanişte de iede ; “Parcă”! stanişte de mei ; - Dar unde-i jocul de. babe „Unde-i jocul de moşnegi, * „“ ParcăY turma cea de capre! 5 Parcă turmă de berbeci ; 

  

„_ ROTA, ROTA, ROTELIȚA 
  

3 
. - . . . ” . Culesa de I. Iordăchescu, înveţ., din com. Cristești, “jud, Botoşani. 

"> R6tă, râtă, roteliță, - 
Draga badet, copiliță, 

" Astă vară sugei ţiță, 
Şi-amu dai badei guriţă !



" Ins6ră-te,. măi, tu, vere, - 

"GAT O1 BATI DIN CHICIOR Tari 

CAT OI BATI DIN CHICIOR 

Culesa de LI: Iordăchescu învăţător, com. Cristeşti, jud Botoşani. 

4 ' . . . 

“Cât oi bati din chicior, 
Tot mai Yesă un frăncuşor, 
“Cât e vara şi lumină, | 

Eşti veţă mai s&nină 
5 Când e ger şi bate vântul,. 

Parcă e deschis mormântu. 

+ 

OT PL ICI, PI ICI, PI ICI 

  

4 

__Culesa de înv. L.. Cogalnicenu, de ia Ion Matasă, din com. Valeni, jud. Roman. 

Tot pi ici, pi îct, pi ici, 
- Bunu-l borşu cu chitict | . 

" FOIE VERDE MERE PERE 
  

7 = 

„. Culesă de înv. |. Cogalnicânu, de la Ion .Matasă, din com. Valeni, jud: Roman. 

s Dumnedeii să-ţi ţie casă ; 

-Di-i lua una: urită, | 

Dumnedeii s'o dea de ripă! 

F6ie verde, mere, .pere, 

“Nu sta ?n prijma casei mele. 

Di-r lua una 'frumâsă,



_ . . , , _ 7 .. | - 

1412 | FOIE VERDE:DE DOI MURI 

N POIE VERDE DE DOI MURI 

Culesă de înv. 1 Cogalnicenu, de la Ion Matasă, din com. Văleni, jud. Roman. 

Fote verde de doi muri, i 5 Ca deră s'or mărita. 
La vatra -cu trei tăciuni, : Cine dracu le-a lua, 

„Fac fetele rugăciuni SR „Că: -s bătrâne ca. mama ! 
Vinerea şi Mercurea, . 

| “FPOIE VERDE LEMN DE TEIU 

Culesa de înv, 1. Cogălnicenu, de la Ion Matasă, din com. Valeni, jud.. Roman. 

i „„ “ F6te verde lemn de teii, 
Câte fete cu cercei, 
Tâte aşteptă să le ei! 

" Câte fete cu mărgele, 
5 Tâte 's drăguțele mele !. 

FOIE VERDE FIR MATASE 

 Culâsa de înv, I. Cogalnicânn, de la Ion Matasa, din com. Valeni, jud. Roman. 

Fete verde fir mătase, . „Să bă casa vîntalur, Cine iubesce şi lasă, - Odina şarpelui, .” Dă-i, Dâmne, pedepsă, - Şi tihna racului, 
In casă la copil, ” | Şi. hrana gândacului, 5 Şi la nevasta lui, TO Pe vîrful copacului ! 

e



FOIE VERDE BARABOL . ... 413 

Du 

„+ FOIE:VERDE BARABOI 

Culesa de înv. I. Cogălnicenu, de la Ion Matasă din com. Valeni, jud. Roman. 

! F6ie verde baraboi, Eu S'a luat maica prin ţară, 
Ne-o făcut maica pe doi, Cu straile subsidră, 
Unu Mercuri, unu Joi,. Să ne strângă grămăgidră, 
"So împlut lumea cu nol. a Să ne dee 'n târg la şcâlă, 

5 Foie verde de nagară, 10 Să ?nvățăm carte uşoră! 

- CATE FETE SE RADICA . 

“Culesă de înv, 1, Cogâlnicenu, de la Ion Matasă, din com. Văleni, jud. Roman.” 

  | Câte fete se râdică, a 5 Şi mi-o dă -de râpă. 

Nu pot face o mămăligă |. Lasă, biţă 'n'o mai da, 
“Este una mail stătută, A « Că' ştie bine a lucra 

| Şi acela o face crudă, , . - Şi guriţa a-ţi-o da !- 

FOLE VERDE TREI MASLINE 
  

Culesa de înv. LI; „Cogălnicenu, de la Ion Maătasă, din com. Valeni, jud. Roman. 

N 7 ! 
. 

F6le verde trei măsline, : 

"- Copiliţă încinsă bine, . 
- Cu curăle de la mine, 
Cumpărate din cetate, | 

i 5 De la nişte guri căscate, - 

Î Cu doi lei şi jumă&tate!... :



=. 

CATE FETE SUNT DE RUS 

„CATE FETE SUNT DE RUS. 

Culesă de înv. 1, Cogălnicânu, de la Ion Matasă, din com. Valeni, jud. Roman, 

Câte fete sunt de Rus, 
Tote la humă so dus; 

_- Numai una de Tigan 
"+ Mi-aducea huma. 'n suman !. 

PE:NVARTITE, PE:NVARTITE |. 
  

Culesa de înv. 1. Cogalnicenu, de la Ion Matasa, din com. Valeni, jud. Roman. 

> — PEnvârtite, pă'nvârtite, 
'R&ă mă _tem de prăvălite | 
—. Nu te teme-că-i cădea, . 

„Cât-ăt fi pe palma mea! - 

ASTA, ASTA-I LELIȚA: 
  

Cultsa de înv. 1. Cogalnicenu, de la Ion Maâtasă, din com. Valeni, jud. Roman. 

“Asta, asta-l leliţa, 
_Care-o vede bădiţa, . 

Ş-il face cu mânuţa, . 
De-i arată grădina,— 

5 Grădina cu cotituri, 
Bună de tăvălituri!



"LA CHIRILA LA GRADINA I4I5 | 

N 
(LA CBIRILA LA GRADINA | 

  

Culesa de înv. I.. Cogalnicenu, de la Ion Maătasă, din com. Vaicni, jud. Roman, 

„La Chirilă la grădină, 
i Tate o rață şi-o găină, 

- „Şi mil-o împle cu chitan, 
; - o Şi. se umflă cât un cal! 

| a "VINE CIOFU DE LA MUNTE 

n | | i Da, 
| : 

Culesa de înv. I. Cogălnicânu, de la Ion “Maătasaă, din com. Valeni, jud, Roman. . 

  

Vine Ciofu de la munte ;. 
Puica şede pe genunche! 
El îi fură minţele * 

* Şi-I sărutâ buzele ! 

| ” “ x = 

FLORICICA! DE PE ŞES 
  

Culesa de înv. 1. Cogălnicenu, de la 'Ion- Matasă, din com. Valeni, jud. Roman. 

Floricică de pe şes, 
Te-am îndrăgit de pe mers,—. 
Că ţii mersu legănat, 
La inimă m'al secat, 

5 Floricică naramgie, | 

"La Gheorghiţă "n pălărie |



1416 | + FRUNZA VERDE BARABOI, FA! 

4 

-î. PRUNDA VERDI BARABOI, FA! 
  

4 

Culesa de la Toder I6n Ştefan, comuna Crăcăoni, jud. Nemţu. 

Frundă verde baraboi, fă! -. „Şi te judecă: de foc, fă! At vinit vremea de-apot, fă! . Premăriţa cu papuci, fă! . Să punem .premari din noy, fă! „ * Premarele cu opinci, fă | Premăriţă cu bondiţă, fă! Să te ducă de pe-aici, fă! 5 Premarele cu cojoc, tă | * 

£ 

„FRUNDA VERDE DE MOHOR. 

| Culesa de la "Tâder I6n Ştefan, “comuna Cracadni, jud. Nemţu. - 

Frundă verde de: mohor, „5 Să m&nsor să-mi fe muiere, "Vine vremea să m&nsor Nu mi-l gându la muțere “După PaştPn sărbători, | -- Ci la casă, la avere |. « - Când câmpu plin de flori,— - : 

NU TE UITA, LELE, HAI! 
  

Culesa de la Tâder I6n Ştefan, comuna Crăcă6ni, jua. Nemţu. 

Nu te uita, lele, hăi! 
Că mi-s şorecit cam răi! 
Am acasă două oi, . 
Şi ml-ot face alţii noi, —— 

* Două oi şi-o cârlăniţă - 
Şi ml-oi face şi-o bondiţă |



"5 Mercurea-l pentru oi, 

“CATV. LUME-]. PE SUB SORE | 1417 

CATA LUME-I PE SUB SORE 
  

Culesa de la Toder I6n Ştefan, comuna Crăcă6nl, jud. Nemţu. 

Câtă |ume-i pe subs6re, 5 Cat la lună ; luna-ă sus ; 
Nu-i ca crâşma 'nşelătore |! - -. Cat la' jug ; boii s'o dus! 
Ii laşi boii 'njugăţei, Dai cu fuga- după boi, 

Te ducY'n crâşmă şi bel... -- Putea mă strigă 'napot!... 

" COPILIŢA DE TREI DUCI 

'Culesă de învăţătârea E. Slavescu, comuna Devesel, jud. Romanați. 

— Copiliţă de trei ducă, . 
Lă horă, la ce te duct? 
Şi ei mă& duc că mi-edrag; 
Dar la argea nu mă bag, 

5 Că ma! m'am băgat odată, 
. Şi mi-am rupt gura de spatăl 

PI 

7 MAI BARBATE AM PRINS LA MINTE 

  

- Culesa de la Tâder I6n Ştefan, comuna Crăcaoni, jud. Nemţu. 

Măi bărbate am prins la minte: Joia-i pentru dobitoce ; 

le cânepa şi mi-o vinde, i Nici Vinerea nu se torce; 

Şi mi-o vinde făr-de preţ... _: Sâmbăta de-amedă'n jos 

Lune, Marţa nu lucrez; 10 ME laii, mă gătesc frumos; * 

Duminica nu vrai ei, 

- Ca savem noroc şi noi; Că mă tem de Dumnedeiă! 

7 3



1418 NEIGUTA DE TRBI OCA. Sa 

_ 

NEICUŢA DE TREI OCA 

 Culsa de „Înveţatorea E. Staveseu, comuna Devese jud. Romanați. 

„- “Neicuţa de tre! oca, 
»- Trei oca de geant în ea, 

“A mâncat varză tocată 
Şi-a uitat gura căscată, 

5 Şi-a intrat “muştele în ea, 
„Sta făcut «cohi, cohia 13. ? 

  

NU CASCA, MANDRO, GURA 

“Culesa de învățatărea E. Slavescu, comuna Devesel, jud. Romanați. 

Nu căsca, mândro, gura, 
„Că nu-i coptă grumpăna L. 

4 

FOIE VERDE BARABOI- 

  

Culesa de înv. l. Cogalnicenu, de la Ion Matasă, din com. n. Valeni, jud. Roman. 

.F6le verde baraboi, a "> Spartă?'n fund de datorie ! Cine are patru boy, - In jurul căciulei mele, ' N'are grijă nici nevoi! Şapte juguri de nuele ; Dar eii n'am nici-o păreche,.. 10 Dar pe vârvul căciuler” 5 Pui căciula pe-o ureche;— .. „Sade cloşea cu puil! ŞI căciula- Y brumărie,



FOIE VERDE DE MARAR - 1419 

FOIB VERDE DE MARAR Ș 

Culesa de înv. I. Cogălnic&nu, de la Ion Matasă, din com. Valeni, jud. Roman. 
. B - 1 

F6le verde de mărar, - Să văd cui îl şade r&iă: 

Leliţă de pe cel mal -: Tu femee cu bărbat, 

Am să'ţi fac proces-verbal, “E flăcăii ne'nsurat, 

Să te chem la tribunal, | „Nici mustața nu mia datl...- - 

5 Să spul tu, să sput şi ei, 

MANDRA CARE-MI PLACE MIE 

Culesa de înveţătârea E. Slavescu, comuna Devesel, jud. Romanați. 

Mândra care-mi place mie, 
N'are vie, nict moşie, . 
Făr' pintene la călcâe, 
Când păşeşte sdrăncăneşte, 

5 Inima mi se topește! 

po 

? 
N _ ; - , , 

MANDRO,. MUMA-TA.- GANDESCE 

" Culesa de învăţătârea E. Slavescu, comuna Devesel, jud. Romanați. 

“Mândro, mumă-ta gândeşte . 

„Că ca tine: nu mai este. 

Dar nici delul nu lol trece 

Şi ca tine capăt dece! --



1420 - SPUNE, MANDRO, MUMA-TA - 

SPUNE, MANDRO, MUMA-TA 

Culesa de învăţâtârea E. Slăvescu, comuna. Devesel, jud. Romanați, 

Spune, mândro, mumă-ta, AR Şi sbâră peste-arături, 
Să nu mai albă grija. | „Şi adună fermecături, 
Să-şi aibă cămăşii ej, Să mă fermece pe.-mine 

- Că-l cămaşa scurtă'n pâle, Să te iati, puică, pe tine! 
5 Şi cu firea sburătâre; e E 

N - 

MANDRA MEA DE FALA MARE 

“Culesă de învăţătârea E. Slavescu, comuna” Devesel, jud. Romanați. 

- Mândra mea de fală mare, 
Nici obială în cismă n'are! . 

- Se încalţă cu hârtie, - 
Ca să-mi cadă dragă mie! - 

EI 

n, 

TINEREL CA ME'NSURAI 

Culesa de I, Iordăchescu înv&ţ., din com. Cristești jud. Botoşani. 

Tinerel că mă'nsurat, 
Tinerică mi-o luai, Când o vedi, te tea fiori! 
De o sută opt-deci de at; Subţirică la mijlâce, *. 

„ Tinerică ca mama, Şi de trup de-a ghe se'ntârce! 
5 Supţirică ca soba— - .: LL 

Subţirică subsuori, 

N



  

  
  

> 

FRUNZA VERDE ŞI UNA .  : 1421 

"FRUNDA VERDE ȘI UNA 

“ Culâsa de 1. Iordăchescu înv. din vom. Cristești, jud. Botoşani. 

— Frundă verde şi una . Frundă verde. fot de nuc, 

N'ai vădut pe Păuna? : N'ai vEdut pe mândra'n târg? 

— Am vădut-o ici, colea, . Am vădut- -o cumpărând,. 

- Mârtă-bată de cafea, - Anteree cu capace, 

5 Şinvălită ?n malote. -: 1o T6tă n6ptea nu'mi dă pace! 

” CINE STRICA DRAGOS TEA 7 

  

Culesa de 1. Iordăchescu învăţător,. din com, Cristeşti jud. Botoşani. 

"Cine stricâ dragostea, 
Aibă pasul racului 
Şi hrana gândacului, 
Şi casa culbecului: 

5 Din fundu pămîntului | 

OI SARACA BINE DICE 
  

4 
, 

» Culesa de IL. Iordachescu înveţator, din com., Cristești, jud. Botoșani 

Or săraca ! bine dice,” - Din ciubuc şi din liule, 

Sanatatea s'o mânănci, e -De la ochi, de la. sprincine, - 

Sanatatea fetelor, i De la buză 'ruminele, „. 

Dragostea nevestelor. DE „De la gâtul cu mărgele! 

Dragostea di undi sa fe 2.



1422 Da _ GOPILITA CU BARIŞ 

COPILIȚA CU BARIŞ 
  7 - 

Culesă de I. Lordachescu, înv. din com. Cristești, ina. Botoşani. 

Copiliţă. cu bariş, 5 Că mila de la bărbat, 

Ce dracu te măritişi 2 Ca frunda de păr. uscat, 

Că mila de la părinţi, a Pică jos şi putredeşte, 

Nici o dată n'at so uiţi, - Nimărui nu trebueşte. 

MAI BARBATE NU TE FACE 
+ 

- Culesă de 1. Iordachescu învăţ. din com. Cristești, jud. Botoşani. 

“Măi bărbate nu te face, 
la mai dă garafa'ncoce, 
“Că avere nam a face! 

DRAGA MAMEI HARNICA - 

- Culesa de |. Tordăchescu, învăţ,, din com, Cristești, jud. Botoşani. 

Draga mamei harnica, 
| Cum” şede cânipa, 

DS „Şi -din an şi din ist an, 
Intro câjă de bostan, 

"5 Lucrată de-un ciocârlan !..



  

  

a
m
e
 

LA RACHITA ROŞIGRA. 1423 

LA RACHITA ROŞIORA 
  

Culesa de 1. lordachescu înv&ţ., din com. Cristești, jud, Botoșani. | 

La răchita “roşioră, 
__ “Tremură baba să moră ; 
- Şl-ar, muri şi nu să'ndură. 
Că ma!-are-un dinten gură! 

Ol. SARACA BIATA LELE! 

Culesa de înv. 1. Iordăchescu, din comuna Cristeşti, jud. Botoşani. 

Oi, săraca beta lelel 
Frumuşel băet o cere! 

* Dacă n'are lăicere 
Şi'n pici6re ctobotele, | 7 

5 Că umblă prin sat şi cere, Ă 
„Câte-un sac plin de oghele | 

“ DAU-AR DAMNEDEU UN VINT 
  

Culesă de 1. Iordăchescu învăţ. din com, Cristești, jud.” Botoşani 

Dau-ar Dumnedei un vînt, 
Să dea gardul la pămint, 

„„ Să-rămâe numa! pari, | 
Să se spândure duşmanii |



1424 a] TRANDAFIT DIN MONASTIRE 

TRANDAFIR DIN MONASTIRE 

Culesa del. Iordachescu învăţ, din com. Cristești, “jud. “Botoşani. 

Trandafir din mânăstire, . Şi dati pe la bărbați 
Oi, săracile copile! - Şi despărțite de fraţi 
Da-li ar Dumnedeii mult bini,. = Şi de fraţi şi de surori, 

"Dar şi nouă sănătate, | Ei Şi de grădina cu flori! 
5 Să. li videm măritate, - 

„OI, SARACA MATUȘA! . 

- Culesa de înv, 1. Iordachescu, din comuna Cristești, jud. Botoşani. 

Oi, săraca mătuşa! 
Cum 'şi teme copila | 

E De ce-o teme, n'o scăpa ; 
A o De-o umbla din chetră în chetră, 

5 N'o scăpa ni sărutată! 

TOT FICIORI DE NEGUSTORI. 

Culesa de I. Iordachescu învâţ. din com. “Cristești jud.. Botoşani.: - | 

Tot. ficlori de negustori, 
Şi fete de boeri mari, 
Numai cu'm ficior de popă, 
Am rămas de bat în dobă!



DURA, DURA LA CAMARA | | 142$ 

» DURA, DURA LA CAMARA 

Culesa de I. lordăchescu înveţator, com. Cristești, jud. Botoşani. 

Dura, dura la cămară 
La hârbu cu rumindlă |... 
Câte fete-s ruminite 
Toti vin'la gioc gătite ; 

5 Numa una-i Anica: 
Cu rochia mâni-sa | 

-FOIE VERDE SALBA MOLE 

Culesa de |. Iordachescu înv&ţator, com. Cristești, jud. Botoşani.. 

Fie verde salbă mâle, 
ă -  Xorgule, gura matale,. |. 

-Face-un ort şi tret parale 
Şi-o mână de cuişăre. 

7 

"DI GIUCAT AŞ GIUCA GHINI 
—_ 

Culcsă de I. Iordachescu învâţător, com. Cristești, jud. Botoşani. 

5 Da nu-s lup sâ li mănânce | 
Ci-s flăcăi ca sâli strâng, 
Sa li strâng 'odatâ'n braţă, 

"Sâ me satur di dulceţâ! 

_Di glucat aş gluca ghini, 
"Mil ruşine di copchiie, 

"- Câ ţiu ochii ţintâ'n mini, 
Parcâ-s lupu din păduri. 

90



1426 | | FGIE VERDE FIR*MATASA - 

FOIE VERDE FIR MATASA 

Culesă de 1. Iordachescu învâţător, com. Cristești, jud: Botoșani. ! | E 

Fole verdi fir rnătasă, ” Câ.am o casâ di copchit - 

Pe cea vali 'ntunecâsâ - , Şi-o mie'-de datorii. - 

Vini mârtea mâni6sâ Copchilaşii sâ mi'! cresc, 

- Cu cosiţa şi cu cosâ. . __- Datoria sâ-mi plătesc. . -. 

$ —Me rog, mâ mai lasâ, - | 

DI TRII ORI PI LANGA MASA 

_ Culesă de [. Iordăchescu înveţator, com. Cristești, jud. Botoşani. . . 

Di -tril ori pe lAnga.. masâ, . 
SA scâtem bâla din' casâ; 
Sâ rămâi ghinili, 
sa tratască mirili,— | | 

a 5. Mirili şi cu mirâsa.: a - 
Sâ povăţuescâ casa! | 

FOIE VERDE POMA NEGRA 

Culesa de |. lordachescu învățător, “com. Cristești, jud, Botoşani. 

„ F6ie verdi pănă negră, - - 5 Că_mii 'nevasta Betega,, 
Totă lumea tot m&ntrebâ  “Câ "misi betegâ: de-o "mâna, 
Di ci porți cămeşa .negrâ ? _N'o spălat! cămeşi di-o:lunâ,— 
—Las's'o port caşa mii dragă, - :  - Di-o lunâ: şi-o săptămână!



iai a OLEOLIO -HRATE RASLET 1427 

7 

OLEOLIO FRATE RASLEŢ. 
2 

-. -Culâsă de 1. lordachescu învăţator, com. Cristești, jud. Botoşani. 

Oleolio, frate r&sleţ, 
| Ci nu vii să mâ& mal vedi, 
 *  Câtâ-s păpuşoil verdi, 
e Ca dacâ or îngălbini Sa 

5 Nici atâta nul vini! 

„REMAI BADE SANATOS. 
  

= . - 

Cultsa de I. Iordachescu învăţător, com. Cristeşti, jud. Botoşani. i - 

Rămâi, badio, sănătos 
Dac'ui fost un ticălos | 

"SARA BUNA DI TRIL ORI 

Culesa de 1. lordachescu înv&ţător, com. Cristeşti, jud, Botoșani. 

Sara bunâ di tri oră, 
_Mulţămesc di ochişori! ... . 

, “Sara.bunâ numa odată, 

- Mulţămesc di cinsti odată! -



FATA MAMII HARNICA 

PATA MAMII HARNICA 

Culesă de I. Iordachescu înveţător, com.: Cristești, jud. Botoşani. 

= 

Fata mami! harnica 
_ Faci focu Vinirea, 

_ Şi s'aprindi Sâmbăta, 
i Şi sâ Iâ Duminica. - 

] 

" ANICUȚA MOȘULUI . 
N 

Culesa de 1. Iordachescu învăţător, com. Cristești, jud, Botoşani. 
> 

= 

 Anicuţa moşului, . 
"Şedi'n dosu hornului, _ 

Şi pândeşti la voinici, --_- 
Ca şi mâţa la chitici | - 

HAIDE FATA LA CALINE . 

Culesa de 1. Iurdachescu învăţător, com. Cristești, jud. Botoşani, 

Haide fatâ la căline, N 
„Că la gioc nu te ia nime. - 
Cine dracu te-a lua 
[şti bătrână ca mama! 

7
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“SOCRA, SOCRĂ, POMA ACRA 

Culesa de I. Iordachescu învețator, com. Cristești, jud. Butoşani. 

S6cră, socră, pomâ acrâ,”  . . :  Intri?n casă, 
Di te-i câce cum te-i coce, | Ca o .osă, 
Că dulce nu tit mai facil . : .  Eşi afarâ 
Eu aştept- să ti îndulceşti, Ca omorâ! 

E: Tu mai tare ti amăreşti! - 

SOCRA, SOCRA, POMA ACRA SE 
  

- . -. 

Culesa de Preutul 1. Constantinescu înv. com. Girov, jud. Nemţu 

- - -S6cră, sâcră pomă acră, 
De te-ai câce, cât te-ai coce, 

„Dulce nu te ver mai face ; ; 
De te-ai coce un an şo vară, 

5 Tot eşti acră şi amară! 

_- OB VERDE MERE, PERE 

Culesă de |. Iordachescu învăţător, com. Cristești, jud. Botoşani. 

F6i verde mere, pere, a 5 Osândi-lar Dumnedeii, 

Nu te mat însura vere, Câ.mânâncâ ne- spălată, 

Că distul m'am însurat ei, Şi. se culcă nenchinată | 
Şi-am luat un. lucru r&i, 

7
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„CINE JOCA ȚERANEŞTE |. 

Culesa de înv: D. Florescu, com. Caâlugăreni, jud. Nemţu. 

Cine j6că ţărăneşte,. 
-Vara pânda n'o ghileşte, 
Ş'o ghileşte la. Crăciun, : _ 

__ "Când o bate gerul pe drum; 
5. Ş'o 'ghileşte la Boboteză; 

„ Când o bate gerul pe gheţă.] 

LELE NU JUCA AȘA BINE 

Culesă de înv. D. Florescu, com. Calugareni, jud. Nemţu. - 

— Lele, nu juca aşa bine, -. 
- Că te-a pupa ore cine! .. 
- —De m'ar pupa bine ar face, , 

Că mie pupatul îmi place! - 

DE JUCAT AŞ JUCA BINE 

Culesă de înv. D. Florescu, com. Calugăreni, jud. Nemţu. - 

De jucat-aş juca bine, __ . 5 Ca şi lupului de miele, 
Mi ruşine de copile, Şi aşa mi! ruşine de vol, 

„-.. Că ţin ochil- tot la mine, Ca şi lupului de oil: 
Şi aşa mii ruşine de ele, | E a 

r
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0 UNGUREN CU SUMAN SCURT 
  

Culesa de înv. D. Florescu, com, Calugareni, jud. Nemţu.. 

- Unguren cu-suman scurt 

Nu şedea'n Moldova mult; 
Şi te du la ţara ta, 
De-'ţi mănîncă slănina, 

5 Făină de păpuşoi, 
Să nu mai vi pe lanoi! 

N 

"AŞA JOCA PE LA NOI 

  

-  Culesă de înv. D, Fiurescu, înv. com, Calugareni, jud. Nemţu. 

IN - Aşa jocă pe la noi, 

Câte unul câte doui... 

o - Asta-i fina, asta-l vara, 

“ Inima-mi slobde para | 

  

7 

BAT-I-O: BAT-I-O LA PAMENT . 

  

- Culesă de G. Gavriliţenu,. învăţ., din comuna Bistriciora, jud. Nemţu. 

Bati-o, bati-o la pămint, | 

Că de adi mâine nu sint, 

Bati-o, batk-o la papuc, 

Că de adi mâine mă duc! .
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NU TACEA TACUTULE 

Culesa de G. Gavriliţenu, înveţ., din comuna Bistriciora, jud. Nemţu. 

Nu tăcea, tăcutule.| Că leliţa-i căţeluşă, 
Di din. gură mutule, . „O pus patul după ușă. | 
Că ai gură mutule, „Și îndată-ce-am intrat, | 
Şi piciore de-alergat,— -. 10 Ea pe loc m'o pus în pat... 5 De alergat nptea prin sat, Eu ca omul neînvă&ţat, La nevasta cu bărbat! - „Nu sciam treba la pat...l... 

U! IU-! IU!11U! ŞI ERA DARA 

Culesa de G. Gavriliţenu, înv&ţ., din comună Bistriciâra, jud. Nemţu. 

-U! iul iul iu! şi feră, dară,  . 9 Mat binear zăcea de. bslă, Ca veni badea disară; _ -. C'a asară mi-a spart capul, Şi ma veni cu mână g6lă, SR C'o dlă cu-lapte acru... Şi-a veni cun hârb de dlă. - N'ar mai veni -lua-lar dracu. | 
cc 

FOE VERDE TREI MASLINE 

Culesa de G. Gavriliţenu, înveţi, din, com, Bistrici6ra jud. Nemţu. 

F6Ye verde trei masline 
Adeţi fată la -caline, | 

-„ . Că.la joc nu vă ra nime.- 
Cine dracul va lua, . 

-5 In totă Duminica! 

pr 

—— 
. .



Culesa de G. Gavriliţenu, înv., din comuna Bistricidra, jud. Nemţu. . 

SAL ÎN SUS MAI PURICE 

SAI“IN SUS MAI PURICE. 

— Sai în sus, măi purice!. 
— Nu ma! pot de pântice, 
Că am avut o mamă rea, 

„Şi ma crescut cu hârbu,. .- - 
_5 'De mi-a crescut burduvu ! 

IERA FOE VERDE ERBA NEGRA 
  

Culesă de G. Gavrilitenu, înv&ţ., din comuna Bistrici6ra jud. Nemţu. 

5 Culesa de G. Gavriliţenu, înveţ. din comuna BistriclGra, jud. Nemţu. E 

Bată- vE piciâre moi, 

leră f6e verde €rbă aderă, 
Am avut o puică. dragă; 

„.Şi aşa-mi era de dragă, 
De-o purtam cu roche” albă! 

BATA-VE PICIOARE “MOI 

  

Că nu pot juca cu. vos 

Că ei daii să vă 'ndreptaţi, 

__Vol mai tare vă strâmbaţi. 

1433
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= 

NU CATA CA EU GREȘESC .. 

Culesă de G. Gavriliţenu,. înv., din comuna Bistriciâra, jud, Nemţu. _ 

N Nu căta .că ei greşesc, | 
- Că stai. de 'm& hodinesc; 

Că şi dracul hodineşte, | 
Şede'n c... şi-prinde peşte, 

"5 De trii ori călugăreşte ! - 

“DRAGA MII LELIȚA INALTA | - 

Culesa de G. Gavriliţenu, înv. din comuna Bistrici6ra, jud. Nemţu.. 

Dragă mii leliţa înaltă, - 
" Că-mi dă gură peste pârtă! 
ară: cea mai scurticea 
Se intindea şi n'ajungea !. - 

  

N 

CEL DIN FRUNTE - 

“Culesa de G. Gavriliţenu, înv. din 'comuna Bistriciora, jud, Niemţu, 

- - Cel din frunte Sa 
Bine-o tundel - în 
Cel din c6dă, - 

„Bine o'n6dă !



| 

Ocun NEGRI 

OCHII NEGRI 

Culesă de învățătorul D. Teodorescu din Ruginssa jud.” Nemţu. 

" Ochii negri întrun: pahar 
aa A Cu miere şi zahar; 

Ochii negri mângâloşi... 
Ori şi cum ei şed frumos | 

RAGE UN BOU INTRO GRADINA 

  

. Culesa de învăţatorul C. Ciupercă din comuna Mastacăn, jud. Nemţa. 

-. Rage-un boii într'o grădină. 

Trece. o fată şi-l îngână. 
-— Taci, fată, nu mă 'ngâna,. 

_Eă nu rag de jelea ta; 
Ci mi-o murit. soţia. “ 

- ME PLIMBAI PE DEL, PE VALE 

Culesa de învățătorul C. Ciupercă din comuna Mastacân, jud. Nemţu. 

- ME plimbai pe del, pe vale, _ 

„Am guriţă de vîndare, Ă 

Şi-am .vindut-o la flăcăi, 

Cei ce sînt: drăguţii mei! 

1435 -



1436 LA RACIIITA RAMURATA 

- LA RACHITA RAMURATA 
  

e 

_ Culesă de învățătorul leremia Nedelcu din Huşi, 
7 

La răchita rămurată, : Când mânâncâ molfăeşii, _Şădi baba supărată,  - Când be apâ me strocheşti: Cu fata nemăritatâă. . 10 Nu ştiu dzăstri, ci i-ar.da? Mărita-o-ar, nu sân durâ, . -— Dou€ vaci cu coarni largi, 5 Câ mai ari-on dinti'n gurâ. | „Şi dof giunci cu coarni lungi, Ari-on dinti şo măsă, _Şi prisaca cu doi stuchi, Şi-s legati-n lopăţă. | „...*  Dou& oi şâ dzăci lupchi! 

„DZI, DZI, DZI, BADIȚA DZ... - 

Culesa de înveţatorul leremia Nedelcu din Huşi. 

Dzi, dziî, dzi, bădiţă azi, 
Si mai triacâ din cite dzi, oz 

„Si vii Duminica, 
Ca si-iii gioc ibovnica | 

IN CIA VALI VALICICA .. 
  

Culesa de învățătorul Ieremia Nedelcu din Huşi. -. N 

In cia vali, vălicicâ, -- 7“ Cini-o vre ca s'o săruti, Esti-o. casâ mititicâ. . Dumnădzău sâ nu ajuti; Cu şindril acoperită, . »:“Darâ când m'of duci eu, Cu şindrilă mânunţicâ. : „ Sîsâii agtuti Dumnădzău, 5 Cu copchila frumuşicâ..:



NU GIUCA LELI RUSEŞTI | 1437 

N 

— 

“NU GIUCA LELI RUSEȘTI 
  

„Gulesă de învățătorul Ieremia Nedelcu din Huşi. 

— Nu giuca, leli, rusăşii, CA Yaca şi badia vini. 

__Câ făina să găteşti.., | -15 Hayldi roatâ, curcubău, 

„— Gătascâ-s& la potopu, Sâ mă sul la Dumnădzău. 

__CâJ amară cum îl focul - Haidi roată la pârău, 

5 Cini-o stârnit a ofta, - „Că ni trebui câti-on leu,— 

Arsâ'-o fost inima ! . „... Câti-on leă, câti-o bucată, 

Cini-o: mai stârnit oftatu, .- 20 Câti-on ghebueş di fată, 

Ertii Dumnădzău păcatu ! „- Tar la podu cel.di chiatrâ, 

Câ omu când n'ar ofta, - „Stau flăcăii sâ s6 batâ, 

10 Pi cias s'ar învenina! »  Pintr-on tăbueţ di fată, 

“Invârtiti, leli, roată, | Staț băep | Nu vă băteț, 

CA badia'i după poiatâ. 23 Câ mai vini-on tăbueţ | 
Invârtâti, leli, ghini, 

MO TRIMES MAMA DI-A CASA 
  

Culesa de învățătorul Leremia Nedelcu din- Huşi. A 

Mo trimăs mama di-a casâ, -  Şă ti-ntriabă cexă cătat? 

Sa gioc fata cei frumoasă ; __ —Guriţă di sărutat, 

Ş'am glucat pi cei maj hâdă, __ Trupuşor di dismierdat... 

- Co fost.cu cămeşa mândrâ. 15 — Ci caț, badi, pi-acole? 
— Un cărbune di liule... 

- “Tâti focu de ifule ! 
Tu m'aY scos di la bele... 

Nici primari nu-l trebue, 

„20 Nici primari, nici agitori, 

Nici pi domnu pececiori ! 

5 Dzi din gurâ, mutule, 

Nu tăce, tăcutule, 

Câ a! gurâ di strigat, ERE 

Şă chictoari di-alergat,— 

Di-alergat sara prin sat, -" 

10 La nevesti cu bărbat. 

Cum ti-o prins, cum ti-o legat,



1438 - „CINE N'A 

CINI N'A. 

p 

BEA PAILARU 

BEA PAHARU 

„_ Culesa de învățătorul Gheorghe Caderea din comuna Buhalniţa, jud. Nemţu. 

Cini n'a bea: paharu, 
„Să sărute Ţiganu! 

Cini n'a bea pahar de duşcă, 
Să Y fie mârtea de puşcă! 

Că la fund 

5 Incetişor, încetişor, “ 
e bunişor! 

_MARU ROȘ INPADUREȚ 
  

- Culesa de înveţatorul Gh. Leones 

- MEru roş înpădureţ, 
Badea "nalt şi albineţ, 
Cu trei rânduri de păr creţ, 
Şi-un fir de mătase verde, 

“TRAGE MANDRO CU BOBII,. 

cu din comuna Hangu, judeţul. Nemţu. 

„-5 R&ă mă tem că mi Pot perde. 
"Că lam mai perdut o-dată, - 
Şi Pam găsit la Turtureşti, 
Culegea mere domneşti | - 

Culesa din comuna Dragomiresci, 

__ Trage mândro cu: bobii, 
"Nu "i mai lăcrăma ochit. 
„De-or pica bobii pe dece, 
Să scil că dorul nu 'mi trece ; 
5 De-or cădea bobii în cinci, 

judeţul Nemţu. 

Să scil că eii sunt p'aici; | 
--lar de-or cădea bobil în trei, 
_ Şl-a mai rămânea unu, i 
- Să scii că et viă nebun, 

10 Pe-o prăjină de alun !.
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N 
. | 

| 
| 

il ae 
Cules de învaţaoral Gheorghe Caderea din comuna Buhalniţa, ud. Nemţu.-! 

| MOȘULE BARBA. CARUNTA 

  

-Moşule barbă căruntă, 

i “ Dracu te-adus la nuntă ? ? 

-- . Alsă eşi cu densa smultă ! - 

  

> - 

7 

i NICI O MUNCA NUT UŞOARA . 
  

” Gulesa de învețatorul Gheorghe Caderea din comuna Bahatnița, jud. Nemţu. 

Nici o muncă nu u uşâră, 
Ca vara la umbrişoră. - 
Nici o muncă nu'i mai grea, - 

Ca vara cu cosa rea. . 

5 “Cosa rea şi iarba grea 

- , Dă da de, băete, de | 

N 

CATUI BABA DE BATRANA 

  

- Culesa de învețatorul Gheorghe Caderea “din com. m. Buhalniţa, jud. Nemţu, 

a  Câtui baba de bătrână, 

ii ” Tot aşteptă voe bună, 

o “De trei oră pe stptămână!



1440  BATA'L FOCU DE BARBAT 

BATA'L FOCU DE BARBAT 

> 

Culesa de învățătorul Gheorghe „Caderea, din comuna Buhalniţa, jud. Nemţu. i 

_Bată!l focu de bărbat, 
“Că el'tare” blestemat. 
Ei muncesc în câmp la sâre, N 
EL în crâşmă la recore | 

= 

“HAI NEVASTA LA PRAŞIT | 
  

Calea de învtțatorul Gheorghe Caderea din comuna Bunalniţa, jud. Nemţu,. 

— Hai nevastă la prăşit, 
“— Ba etică m'am bolnăvit.. 

» — Hai nevastă la mâncare, 
__— Cată lingura cea mare. 

- 5 — Ha! nevastă la băut, . 
— - Fă "nainte că te-ajung | 

  

FRUNI)ULEANA FRUNDA BABEI 
  

Culesa de învățătorul Gheorghe Caderea din comuna Bubalniţa, jud; Nemţu. 

 Frundulenă frunda babei, 
'* Sărmana țara Moldovel, 
Mult e plină de blajini 

- Și W mâncată de străini, 
5 Ca iarba de boi bătrânt |



FOIE VERDE DE RACHITA . ” 144t. 

"FOIE VERDE DE RACHITA 7 
7 

Culesă de G. Gavriliţenu, înv., din comuna Bistrici6ra, jud. Nemţu. 

F6le verde. de răchită, 
Ce stal, lele, ingrămăâită,-- . 
Grămădită intrun ungher, 
De frica unul hoher;:: 

5 Grămădită într'un ungheţ, 
De frica unui judeţ | 

-SCIŢI FLAGAI CE-AM UITAT. 

7 . 

"Culesa de G. Gavriliţenu, înv., din comuna Bistriciâra, jud. Nemţu, 

Sciţi flăcăt ce-am ultat? 
___Că leşesca n'am: jucat. a 

+. Faţă în faţă, mă! flăcăi, pf 
Să suim fântâna'n d€l,- 

5 Să se spele fetele, 
Că's negre ca fepele. 

. 

Şi
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CINE MA PUPA PE MINE 

Culesa de G. Gavriliţânu, înv., din comuna Bistricidra, jud. -Nemţu. 

Cine m'a pupa pe mine, 
- „Să dea Dumnedeii mult bine! . 

"Hai Galaţi! Galaţi! Galaţi! 
„Să mergem după cer:Palţi | 

7 

DRAGU-MI ESTE A JUCA, 

  

Culesa de G. Gavriliţenu, înv, din comuna Bistricira, jud. Nemţu. 

A E Dragu-mt este a juca,: 
! - Cu nevasta altuia ! 

Dar mă uit şi astă parte: 
Moi trezi cu'n pumn în spate! 

FOIE: VERDE BARABOI 

Culesă 'de G. Gavriliţânu, înv., din comuna Bistrici6ra; jud Nemţu.. Si 

“ore verde baraboy, 5 Să vă judecăm pre vor... 
A-! "tu-vă'n lege ciocoi, ! Primarele-i cu opinci, 
C'a venit vremea de aport, Primăriţa-t cu -ciupici, 
S'alegem primari din noj, : . Şi vE judecă pe-aici!....



FOIE VERDE FIR DE LINIE 

FOIE VERDE FIR DE LINTE 
  

Culesa de G. Gavriliţenu, înv., din comuna Bistricidra, jud, Nemţu. 

„+ F6le verde fir de linte, 
Tot acesta înainte ! 

4 

- FOIB VERDE CADALMA- 

| Culesa de, G. Gavriliţenu, înv., din comuna Bistrici6ra, jud. Nemţu. 

_F6le verde cadalma, 
Lasă una, n'aalta| 

| 

FOIE VERDE USTUROI 
7   

. Culesă de G Gavriliţenu, înv.» din comuna Bistricira, jud. Nemţu. 

Fâle verde usturoi, 
Şi ni-o învârte înapoi! 

1443



1444 UNDE PLEGAŞI PETRIŞOR - 

UNDE PLECAȘI PETRIŞOR? 

  

Cultsa de nai, IT. “Radulescu, de la Gheorghe N. G. Raducă, din com, 1, Păuşeşti 
Maglaşi, jud. Vâlcea. | 

— Unde plecăși Petrişor ? i O sută i şi aoras poli ; 
— La Craiova să mă 'nsor, ” Sint dator şi la primar, 
CE aici fetele nu vor, "O sută de icuşari ; 
Că me fac că sînt dator. Sint dator şi la 'zapciu, 

5 Sint dator la perceptor, „10 D'astă vară pe rachii ! 

J 

CEL DIN FRUNTE BINE O TUNDE 

Culesa de înv. D. Diaconiţ din com, Hangu, judeţul Nemţu. 

Cel din frunte bine o tunde; 
Cel din c6dă bine "n6dă | . 

“UNDE PLECAȘI, NEICA” GHIȚA 

-  Culesa de înv&. 1. Radulescu, de la Gheorghe N. G. Raducă, din e com. Pâușeşti- 
Maglași, jud. Vâlcea, 

— Unde plecaşt, neică Ghiga? 
La Craiova, pulculiță, 
— Să-ţi tati fustă şi rochiță! |



ASTA-I ROTA ROTILITA -. IE 1445 

N 

ASTA-I ROTA ROTILIŢA 

Culesa de G. Gavriliţenu, înv., din comuna Bistrici6ra, jud. Nemţu. 

Asta-i râta, rotiliţa, 
„Fără osii, fără spiţe; -. - 
Două, nouă, nu's de loc, 
-Că li-o pus tânta pe foc! 

BINE-MI PARE DE CE-MI PĂRE 
. 

Culsă de V. Nestor, învăţător din comuna Buhalniţa, judeţul Nemţu. 

 Bine-mY pare de ce-mi pare, 
Cai un cap ca o căldare!..... 

7 , | . . 

MARIŢICA. DINTRE BALȚI 
/ 
  

Culssa de V. Nestor, învăţător, din comuna Buhalniţa, judeţul Nemţu. 

Mariţica dintre bălți, “ 

Cu dragostea'n patru părți : 
„Dar'la unu, dai la toți!



7. 
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- 

 RAVAȘŞ PUICA, RAVAŞ DRAGA 
4 

Culesa de învăţ.. I. Radulescu, de la Gheorghe N. G. Răducă, din comuna Pau: şeşti-Maglaşi judeţul Vâlcea. : o - - 
? 

— Răvaş puică, răvaş dragă,. "Că cămaşa, Y-am spălato 
Răvaş.de la vâlni-u, - S Cu .maşina,t-am călcat”o, 
"Că-ţi vine ibovnicul. Da Cu trandafiri, Y-am uscato. 
— Las'să vie, Domnul ştie, " Demâncare, Y-am gătit, 

„5 Calea trandafiri să-i fie! IO Turtă caldă gun put fript! 

A - - 
« 

PE DEL PE LA FAGEȚEL 

„ Culesa de învăţ. 1. Radulescu, de la Gheorghe N. G. Răducă, din comuna Pau- „seşti-Măglaşi, jud. Vâlcea. - . a - 

P&' del, pe la Făgeţel,; 
Cum se plimbă un băeţel, 
Cu căciulița de 'm'el...]... 

„me Dă-mă, maică, după el, - 
5 Că e nalt şi subţirel!
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N 

ŞI MI-O INVIRTE IN ASTA PARTE 

Culesa de G. Gavriliţenu, înv., din. comuna Bistriciora, îmd. Nemţu, 

Şi mi-o învîrte în astă parte, 
Că-i mai .bună a mea de lapte; > 

- Si mi-o învirte înapoi, 
Că-i mal bună a mea de oil 

“FOIE VERDE BARABOI 
  

Culesa de G.. Gavriliţenu, înv;, „din comuna Bistrici6ra, jud. Nemţu. 

- F6le verde barabot, 
Inapol, tu măi ! tu "măi ! 
Ca'nainte at fost măinte,. 

E “La Vasile Panaite ; 
- 5 Er acum o da'napol, 

La Vasile Usturoi | 

CINE TE-A FACUT PE TINE? 
  

Culitsă de învăţ. L. Radulescu, de la Gheorghe N. G. Raduca, din comuna Pâu- 

şeşti-Maglaşi, jud. Vâlcea. 

Gine te-a făcut pe-tine,. ... 
Aşa naltă şi subţire? 
Mijlocelul ca inelul, 
Obrăjorul ca. bujorul?
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FOIE VERDE CA NUCU. 
= 

Culesa de G. Gavriliţenu, înv., din comuna BistricI6ra, jud. Nemţu. 

„Foie verde ca nucu, - - 
- Schimbă rândul, hatdea acu ! 

UNGUREN CO BIETA IEPA 
* 

Culesa” de G. Gavriliţenu, înv., din comuna Bistricira, jud. Nemţu. p. Me 
. - Unguren c'o bi€tă tepă, 

T6tă vara cară cepă | 
Unguren c'o bstă mânză, 
T6tă vara cară brândă, 

HAIDE ANICO - 

| Culesă de învăţ. 1. Radulescu, de la Gheorghe N. G. Răduca, din comuna Pau- şeşci-Maglaşi judeţul Vâlcea. „ . . - E 

. Haide, Anico, . 
La cișmelele din dos E 
Să-ţi arăt un pol frumos ;— - 
Polul mare, ferecat, __-. 

"5 Şi pe dungă şi pe latul...
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- ASERA ȚI-AM DAT CINCI LEI 
  

"- Culesa de înv&ţ. I.:Radulescu, de la Gheorghe N. G. Raducă, din comuna Pau- 

şeşti-Măglaşi jud, Vâlcea. a - A 

Ascră ţi-am dat cinci lef,. 5 Să se spânzure cu el! 

Ca să-ți ei şi tu cercel. Ei Şi cine ţi-o ma! lua mărgele, 

- Şl-acum nu te văd cu ei. . Să se deşire ca elel 

Cine ţi-o ma! lua cercei, - . ” a 

——————— 

MARIŢO DE LA CEPARI 

  

"Culesa de învăţ. 1. Radulescu, de la' Gheorghe N. G. Raduca, din comuna Pau- 

şeşci-Maglaşi județul Vâlcea. - . _ | ă 

“Mariţo, de la cepari, . 
Vin la netca subt umbrar, 
Să te pup să te sărut, 

Sci, neică, ca mai de mult ! 

FRUNDULIŢA TREI MALURE 

  

„Culesa de învăţ, 1. Radulescu, de la Gheorghe N. G. Raducă, din comuna Pâu- 

şeșci-Maglaşi judeţul Vâlcea. | 7 

Frunduliţă trei mălure, Ia Să văd şi copila mea," 

Arde-te-ar focul ; pădure, Cum o bate maică-sa, 

Să se facă drum prin tine, “ Cu nuele, cu smicele, 

Să mă uit-la mânăstire. . Peste gâtul cu mărgele ! 

5 Să văd cârduri de copile, -: e



1450 „ MARIORA DINTRE BALTI 

MARIORA DINTRE BALŢI 
  

-  Culesă de învăţ. 1. Radulescu, de la Gheorghe N. G; Raduca, din comuna Pau- , şeşti-Maglaşi judeţul Vâlcea. a “ | 

Maridră dintre bălți Ă „Na o:rublă şi dot sloţi, 
Na o rublă şi mar bine, 
Şi te Iubesce cu mine | : - 

  

SIC, SIC, SIC CA TE-AM LASAT. 

  

, Culesa de învăţ. 1. Radulescu, de la Gheorghe N. G. Raduca, din comuna Pau- şeşti-Maglaşi judeţul Valcea, E | _ - 

Sic, sic, sic că te-am lăsat, Pe la pârta dumitale, N'ai venit un'te-am chiemat,- „ME luă lumea la mirare, La- cructuliţa din.sat, . Pa „ Că's fudul şi mă ţin mare. Să-ţi dai om de sărutat, ,  - 10 E mă& văd că sînt fudul, 5 Şi guriţă de pupat! „Că tubese puţin şi bun ! Şi plecai pe drum la vale, 

  

ȘI PE LOC! ŞI PE LOC! 

  

| „Culesa de V. Nestor, învăţător din comuna Buhalniţa judeţul Nemţu.. 

Şi pe loc! şi pe loc! 
Să răsară busuioc, 
Pe de'lături siminoc !
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MARIORA DE SUB PIETRA 

- Culesa de învăţ. I, Radulescu, de la Gheorghe N..G. Raducă, din comuna Pâu- 
şești-Maglaşi judeţul Vâlcea, 

Maridră de sub pr&tră, „5 Dacăi fi culcată r&ă, 

Lasă uşa descuiată - „Să-ţi cauţi cu Dumnedeii; 

Şi ferestra cu muşcată, . - „... Dacă-t fi culcată bine, 

Să te văd cum eşti culcată. Mai daii şi ei pe la tine! 

DE-SARA'SA LASA SEC! 
  

Culesa de înv&ţ, |. Radulescu, de la Gheorghe N. G. Răducă, din comuna Pâu- 

şeşti-Maglaşi judet, Vâlcea. 

— Dă-sară să lasă să&c, 

Mă& duc maică să m&nec, . 
Unde o fi lacul mai sec! 
Nu te duce, maică, duce, : 

5 Că: vine Si celă-l- lt dulce |! 

  

DE TREI DILE MERG PE PLAI | 
  

. Culesa de. învă. 1. Radulescu, de la Gheorghe: N. G. Raduca din comuna Pau- 

şeşti- -Maglaşi jud. Vâlcea. 

De trei dile merg pe pla, 
Cu merinde pe cînci cai, 

Nu băui, nică nu mâncal, 

Numai la cuc ascultai |
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STAU FLACAII SA SE BATA. 

Culesă de v. Nestor, înveţator, din comuna Buhalniţa, judeţul. Nemţu. 

Stai flăcăii să se bată, 
Pentrun drăcuşor de fată ; 
Staţi flăcăi nu vă băteţi, 
Că mai vine un drăcuşteți.! - 

„LELEA ALBA PESTE TOT 

"- Culesa de V.. Nestor, învăţător, din comuna Buhalniţa, judeţul Nemţu. E 

Lelea albă peste tot, | 
Are pricină întrun loc..!,. 
Pricina să mi-o dea mie, 
N'ar mai fi nici o mânie! 

  

LA MORA LA FAGADAU a 

  

A 

Culesa de V. Nestor, înveţător, din comuna Bubalniţa, judeţul Nemţu. 

La moră la făgădăi, 
Şepte fete p'un flăcău. 
Numa una n'avu loc, 
Se puse pe plâns cu foc. 

5. — Mărită-mă mălculiță | -.. 
„_— Taci la naiba, bivoliţă, 
„Că n'alr nici o periniţă |
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7 

AOLEO NEVASTA MEA 
  

Cul6sa de V. Nestor, învăţător, din comuna Buhalniţa, judeţul Nemţu. 

Aoleo nevasta mea, “5 Că nu să lăut dWunan! 

- De harnică ce era | Veni un purcel jipat, 

Puse 6la să se lea. | - Dete 6la peste capl... 

Puse 6la şun borcan, . 

ŞI LA DREPTA DE-Il DA DRUMU 
  

Culesa de V. Nestor, învăţător, din cemuna Buhalniţa; judeţul Nemţu, | 

Şi la drepta, dei dâ drumu, 
Că s'o 'ntărâtat nebunu ; — 
Şi nebunu-i hodinit, 

S'o apucat de ropăit | 

  

UN PADUCHE CAT UN ŢAP. 

Culesa de V. Nestor, învăţător din comuna Buhalniţa, judeţul Nemţu. 

Un păduche cât un ţap, ! 

La Marița după capl... 
pr - 

7 

rr, , Da
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ELENUŢO DINTRE BALȚI. 

Culesă de V. Nestor, învăţator, din comuna Buhalniţa, judeţul Nemţu. 

Elenuţo dintre bălti, Şi mi-o pune 'ntr'un pahar, 
Nu da guriţa la toţi, = Cu dulceţă. şi cu zahar, 
Ci mi-o ţine numai mie, S o avem şi peste an! 
Ş'o "'nveleşte ?ntr'o hârtie, | | 

 AOLEO NEVASTA MEA 

— R NY 

Culesa de V. Nestor, în veţator, din comuna Buhalniţa, judeţul Nemţu. N 

Aoleo, nevasta mea, 
“De harnică ce era, 
Când îi dic să fa de furcă, 
Ia salt&ua şi se culcă, 

5 Şi să'nvălue -cu sacu, 
Şi dârme până mi-o fa dracu |
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„FA MARIȚA 
N 
  

Culesa de 1. Dumbravă, înveţator, din comuna Uscaţi, judeţul Nemţu. 

Eşi puiculiţă la ogor, 
Puiculiţă hăi! 
Desculţă cu capul gol, - 

Puiculiţă hăi!... - 

5 ...Fa. Mariţă, unde te duci, 

Numai în fustă şi papuci, 

Aşa sprintină uşoră, 

Par'că eşti.o căprioră.. | 

_-M& duc, domnule, la isvor, 

CANTICUL 

10 Să eti apă în ulcior, 
Să mă spăl, măi! măi! 
Să fiă drăguță la flăcăi! . 
— Fa Mariţă, ei gândesc, 

"Cănulgrei 
15 Să te'nsoţesc şi eit . 

- Şi să te Yubesc ca pe pulul mei, 
Ca să fim dragilui Dumnedei. 

TERANULUI 

  

Culesa de 1. Dumbravă, învăţător, 

Frundă verde baraboi, | 

O venit vremea de-apol, 

Să alegem primari dintre NOI, | 

Primăriţa cu catrinţă şi bondiţă, 

5 Primarile cu cojoc, 

Şi te judecă de foc... 

din comuna Uscaţi, judeţul Nemţu. 

Câtii oca plină, 
Te judecă cu. milă; 

Dacă oca se goleşte, 

_10-Te judecă duşmăneşte : 

Țotă diua la suşele, 

La boeresc şi daravele !
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COLINDE 1459 

IA SCULAȚI, BOERI SCULAȚI 

Cules de D. Teodorescu, “înveşator, de la Morghiăla, Gr, Sia dia Rugin6sa ju: 

„deţul Nemţu. La 

la sculaţi, 'poeri, scul “ţi, 
Florile dalbe, 

| “La îcâne vEnchinaţă, 
Florile dalbe, 

5 Că vaduc pe: Dumncdeii, 
| | Florile dalbe, . 

Mititel şi'nf: şiţel, 
Florile dalbe. - 

> Paşa” dalbă de. mătasă, 
o .: Florile dalbe, 

Cu scufia de bumbac, 
Florile -dalbe, 2 

Cu cămaşa de borângic, 
Florile dalbe. 

Florile dalbe. 
La tulpina mărului, 

Flonile dalbe, , 

Este un pat mare, rotat, 
20 Florile dalbe. 

' Cu scândurile de brad, 
Florile dalbe. 

ler pe pat ce-l aşternut ? 
Florile dalbe. 

25 Covor. verde muhorâţ, 
llorile dalbe 

ler.pe pat cincY culcat ? 

4 

  

  

. E UL 

- Florile dalbe. 
Jupânul cu jupânesa, 

_30: Florile dalbe. 
La 'piciore, mintă, Aore, 

Florile dalbe, 
“La mijloce busulâce, 

Florile dalbe, 
35 La părete, păun verde, 

15 Este un mer şi 'este un pi păr, 

Florile dalbe, 

La uşori, mănunchf de flori, 
Florile dalbe; 

ler la cap, fior e de cap, 

qo “Florile dalbe, 
La. fereştri mere domneşti ; 

Florile dalbe, “ 

La portiţă, „romoniţă ; 

- Florile dalbe. - 

45 Ier în fundul scufitiţei, 
Florile dalbe, 

„Este o petră nestimată, 
Florile dalbe,, 

„De cuprinde o “lume totă, 

5o Florile dalbe, 
Țarigradul jumătate, 

| Florile dalbe. 

La mulți ani cu sănătate ț ,



1460 COLINDE 

IA SCULAŢI, BOERI, SCULAȚI 

Cules de + Cadere, înveţător, din căt, Bistricidra, com.  Bistriclore, jud. Nemţu. 

la sculaţi, boeri, scula, “Da tulpină depărtat, 
la sculaţi şi vă spălaţi, De vârvuri împreunaţi. 
Că vă vin colindători, - “La mijlocul perilor, 
Nâptea pe la cântători. 15 Este un pat mândru'nrotat. 

5 Şi nu vă vin nici cun ră, „Dar în pat cine-l culcat? 
Ci waduc pe Dumnedeiu. „. Nănaşu lui Dumnedei, | 
Un Duinnedei noi născut, „Să ve apere de r&ă. . 
In scutice învelit ; : | „Şi de-acum până'n vecie, 
Mititel şi înfăşăţel, 26 Mila ta, Domne, să fie, 

10 Parcă-i tras printr'un inel. Cu: dar şi cu bucurie] 
Afâră doi peri rotaţi, « „ Întru mulţi ant să vE fie | 

COLINDUL GRACIUNULUI 
——— . 

, . 
4 

Cules de 1. Trandafirescu, învăţător, din com. Şişescil-de-jos; jud: Mehedinţi. 

"Sera d'astă sâră, | * 15 Prin vă&rsat de zori. 
"Este o scră.mare: .?. „__». Pe fiu Va aflat, . 
Sera lui Ajun şi cu a lui Cră- * In esle culcat. ! 

[ciun! - Pe braţe la luat, 
S'a născut un fiu, -. | - Sus Va ridicat, XI 

5 Fiu fără de tată, - - "20 De Pa înfăşat, 
- De maică curată . - : Cu faşe de argint, 

- Şi prea luminată. „_* „Scutec de mătasă, 
Tre) dile se certă, . Cu sârmă al6să. 

“Trei dile may mari, : -- Jos Pa pogorit, . 
"10 Matca sfânta Vinerea. 25 De la lordănit,.. . 

Şi cu Sâmbăta. “Numele ia pus, 
lar sfânta Dumineca SN De'l chiamă Isus, 
Când se mâneca, . ... Domnul cerului, . : 
Pe la cântători, o al pămîntului, 

e.



COLINDE 1461 
4. , . . 

"DIN VOE DUMNEDEIASCA - 
  

. "Cules de 1, Trandafrescu, învăţător, din com. Şişescii-de-jos, jud. Mehedinţi. 

Din 'voe dumnedelască, pî»  - De dorul părintelui; - 

Lua! viaţă pustnicâscă. ” Jelui-m'aş câmpului, 

Ce feckorel de 'mpărat! . 15 Câmpu' mare loc 'ntins, 

ă Bun gând Dumnedeii ti-a dit, De nu pot merge de plâns; 

5 Sin pustie 'mi-aY plecat, Aa Şi câmpu Wcu rourele - 

ŞPn pustie locuesci, i - De dor de la surorele. - 

Vrăjmaşul mi-l ispitesci, . - Câmpu” plin .de peliniţă, 

Pe la mied de miadă-n6pte,. „20 Cu dor de-la măiculiţă ; . 

Mi-lispitesci.de morte. -. .. Jelui-m'aş cerbului. 

10 Şi-aşa ei mergând pe cale, . Cerbul 'm' este o fiară mută, -. 

A cântat cu viers de jale: -. "N'are glas ca să răspundă! - 

- Jelui-m'aş munțelui, 

  

? 

- GOLINDUL LUL VOINEA 
  

7 

“Cules din com. Beştepe, plasa Tulcea, jud. Țulcea, de G. Coatu, învăţător din 

Cerna, plasa Macin, judeţul Tulcea. | ÎN a 

Sint dot bradi rămuraţi (bis) _“Caşa Dumnedei 1-nvaţă; 

| Voilerum şi fiori de măr, .... . “Li îmi dorm geni la. geni 

“Di tulpinâ dipărtaţi, (bis) | “ Ca doi porunghil la peni. 

Di virfuri. impreunați (bis), 20. în sus s'o -umâat, „ 

“5 Jos" la trunchi bradului a "Jos la gherghef s'o lăsat, 

Esti-un pat în strug lucrat, | - Apă ?n guşâ-c'o luat, 

“Cu scândurili di brad -. . Chstriceli ?n. degeţăli. .: 

"Şi cu stâlchii dar di fag. e li în sus so umflat 

Dar într'ânsu ci mai esti?... 25 Pisii mari s'o lăsat 

o Tot muşchiul bradului. a Pi di-asupra celui pat... 

Peste-şi muşchii ce-ş mal esti? Scolă Voineo, nu dormi, 

O pernuţâ ş-o velinţâ. Ca vă vin colindători. - 

„+ Dar într'ânsu cini-mi dormi? 2 Las'să cânti, sâ colindi, 

Doi junei tinerei: „o Câ lor plata li.sâ şthi:. 

15 Li îmi dorm strânş şi cuprinş;, * Dol colaci şi v'v dol frangi. - 

7 II îmi dorm faţă la faţă,  -. 

Se repetă după fie-care vers cuvintele <Vollerom şi fiori de mere. , 

  

A 
7 7
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' 

COLINDUL LUI CHRISTOS | 

COLINDE 

  

7 

Cules de 1. Trandafirescu, înve stator, diu com. Şişescii-de-j jos, ua. Mehedinţi. 

Astă-di cel prea lăudat 
Ingerului mare sfat, 
Care s'a născut jos Domnul, 
Şinpă&rat preste tot omul 

5 Vrenda mântui pre om, 
Pentru greşala din. -pom, 
Şi din lad al isbăvi, 
In Ra! al sălăşlui,. 

40 Pre cruce a răstigni. 

45 

Când vru prin ceresc îndemn, 
10 A se răstieni pre lemn. 

' Cină -de taină făcând, 
Pe Apostoli ospătând, 
De la masă s'a sculat, 
Picidrele le-a spălat. 

15 luda atunci mergând la el, 
Ta vîndut pre el dicend : 
„— Daţi-mi tret-deci de arginți, 
Să vi daă'să-l răstigniți. 
Jidovii banii W-ai dat 

-20 El în pungă '%-a băgat, 
*- Oste mare a luat . 

Şi la Christos.a plecat, . 

50 

2 

Pilat mâtnele spălând . 
_V stropi pe ei dicend: 

— Dati sema luy. Dumnedeti 
Să n'am nici un păcat ei. 
Că ăsta! om dumnedeesc, 
Nici o.vină nu-l găsesc, 
lar dacă ?] uriţi -. 
Luaţi'l de'l omorâţi. 
Atunci ei lai luat de gât, 
LPaii bătut, palme “i-ai dat, 
Cu spini Pau încununat 
Şi'n obraji Pai scuipat., 

- . Deci nemul-cel indrăcit 
„Dacă "l-ai batjocorit, 

55 De. haine Pai desbrăcat, 
Cu crucea Pat încărcat 

. Şi mergând Lat răstignit; 

60 

Dicend: — Voi vă veţi uita; Ri 
" Pe care 7] vot săruta,: 

25 P'acela puneţi mâna ; 
Şi prindendu-l, ?1 veţi lega. 
Ast-fel Iuda făcena, 
Şi el pe Christos prindend, 
L'aă dus la Archierei, - 

30 Să-l judece întâi et; 
29 d'acolo legat, 

L'aii. trimis şi Ja. Pilat. 
"Pilat dacă Pa vădut, 
"Să'l judece a şedut. 

35 L'a- adus, La judecat > 
Pe.omul nevinovat, - 
Unde nemul jidovese 
Indrăcit şi diavolesc, 
Cerea fără a. conteni, 

a 

Os 

79 

75 

Cu cuie "l-ai pironit, 
Cu oţet "l-ati adăpat,. 
Fiere '-ai dat d'a gustat 
Și când sufletul "şi-a: “dat, 
Un ostaş a alergat 
“Cu sulița "I-a împuns, 
Sânge şi apă a curs. 
Acestea cerul vădend 
Şi pământul nerăbdând, 
Din temelii s'a clătinat, 
"Sorele a inegrit, 
Luna s'a intunecat, 
Pietrile s'a despicat. 
Tote"n spaimă ai rămas - 
Pân' la al nouălea ceas. , 
Deci dând dupe cruce jos, 
Pre: Domnul nostru Christos, : 
Cu giulgiuri cu smină uns, ? 

În mormint noi mort fu pus, 
Şi a înviat ca un sfint, 

A treia qi din mormînt.



COLINDE -1463 

COLIND DE FATA. 

  

Cnles din comuna Beştepe, plasa Tulcea, jud. Tulcea de G. Coatu, învățător din 

Cerna, plasa Măcin, judeţul Tulcea. , ” 

“La doi meri şila doi peri, (bis) Dar la struga oilor | 

Mărului merişor didar,. 10 Esti-ş negru ciobănaş. 

Esti-un legân di fir galbân (bis) . “EL să jocă 'n doii€ meli, 

„Dar întrânsu cini-mi şădi? - Doiă& meli ocheşăli. A 

5 Tot Catinca doi ochi negri. | — Hai Catinco sâ schimbăm. 

E.nu şădi cum sâ şedi, __ "-Baet, bai, n'oiii schimba : 

"Si sâ jocâ "n doii& meri, 10 Cu cari m'oiii cununa ui 

Doti€ meri d'aureli. i Cu acela li-oiii schimba. 

Dupa fie-care vers se repetă cuvintele <M&rului merişor di dar». 

  

_ COLIND DE FI.ACAU 

  

7 

Cules din comuna Beștepe, plasa Tulcea, jud. Tulcea, de &. Coatu, învtțător din | 

Cerna, plasa Macin; judeţul Tulcea. A ! , ” ” . 

pi murgu s'aruncarâ, - 
La truchina di măr dulci. .- - ŞI : 

Mândrâ horâ mi sâ strângi: E: - "Și la danţ câ mi-alergară ; 

Di junei tineri: : a Şi pi murgul priponiră . 

Di juneli tinereli. | | “Cu pripon di păr mărunt, 

5 Jocâ astâdr, j6câ mâni, a 25 Cu ţăruşu di argint; ! 

Jocâ trit dili di vară. Şi în danţ câ să prinsărâ. 

Când o fost a patra sară | *J6că astădi, jocâ mân!' 

-Nimi ?n lumi n'o aflat, - „2 Ţocâ triă dâli di vară. 

Numa Ghiorghi mi-o aflat, ... - Cand o fost a patra sarâ 

10.El acasâ-0: alergat, _: 30 Bati murgu. şi rânchiază. 

"Cheia.'n mânâ:şo' luat,. “Dar Ghiorghi câ-i răspundea : 

" Grajd di piatră o discuiat, .- —Rabdă, murgi,. rabdă dragă, 

ipi'murgu mi'"l-o scos  - Cum răbd şi ei ninsurat, 

Lo 'nşălat şi Po "'nfrânat, a -Ninsurat, nicununat. 

15 Di zăbreli mi-l legară 1. “35 Câeu di moi însura 

Şi în casâ câ întrară, 
Ţii drumu câ ţ-ol da. . 

litia bunâ câ-şi luară. -- Si mi-l paști ci-X cunoşti 

“Di la tatcâ di la maică, . Şi mi-l face coma grosă 

Di la fraț, di la surori. , Şi coda tufosâ,. 

20 Di la grădina cu flori. a i 

- : PI
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OLIND DE FLACAU 

Culesa de G. Coatu, învEţător din Cerna, plasa Macin, judeţul Tulcea. | 
. 

Mândru-l stogu di-adunat, | "EL obrazu 'şo spălat ” Voilerole Dâmni, La ic6ni so 'nchinat, Mândru-i stogu di-adunat a „ Cu părinţii s'o fertat | Dar din cini-i adunat +: o Cu părinți şi fraţii lui. 5 Tot din feti şi nevesti „15 EL afarâ o eşit Rasâ-i crucea di-un voinic .. " El-pi cal o ”ncălecat __ Dar volnicu îi! Gheorghică ;. o Inspri horâ s'o 'ndreptat, '* El.pi cal.o 'ncălecat „> Buna Qăăa câ n-o dat Acasâ o alergat- „_Nim nu 't-o mulţămit IO Şâ în casâ o intrat, 20 De cât ibovnica luj, 7. 

Dupe fic-care vers se va repeta cuvintele <«Voilerole Domni», + 

„DIN VADU "N VADU BRAILII 

  

” - Cul&sa de G. Coatu, învăţator din Cerna, plasa Macin, judeţul Tulcea. 

Din vadu *n vadu Brăilit - "Şi feti nimăritati, „ Mârlotceu florili dalbi, | | Feti mari horâ făcând, Din Vadu 'n vadu Brăilir, - „* Ri flăcăii şuerând , " Cini şădi călăreşti, | 20 Şi nevesti. tropăind.: 5 Călăreşti 'n chip domneşti - Dar din urma tuturor Pi un cal galbin sprintior:? , Vini Ilena tot plângenă, - Şădi Ghiorghi călăreț . - | „Tot plângând şi suschinând. Imbrăcat în chip domnesc ; - „_Nime ?n lume: n'o zărea „ Şădi ?n apâ pân' în spatâ | 25 Numa: Ghiorghi c'o zărea ; 10 Şin noro! pân” în ghenunchi -. „EA la dânsa mi-alerga "Şi -sâ 'cârtâ tot cu Turcii, Şi din gurâ aşa-i grăia: Tot cu Turcii şi cu Frâncil, - —Nu ti.duci'ca sâ-mr: fii, Sâ-l dea Turcii vadurili Na "Cam şti eii dâmnă sâ-my iu. Şi Frâncil corăghiili, 30 Şădi cruci sus pi masâ, „ 15 Ca să trecâ ?n celi sati, Sănătati ?n cestă casâ. Celi sati niprădati, . a | 

Dupe fie-care vers se va repeta cuvintele «Mârloi cu florili dalbi». 

————— -
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7 ' 

VASILICGA. 
p 

Culesa de G. Coatu, învățator din Cerna, plasa Măcin, judeţul Tulcea. 

Ce mi” în cer şi. pi pămînt „Pi noroi m'am noroit ; . 
Domnili domn din cer.. “20 Românii câ m'aui vădut, 

În cer;sint dalbi mânăstiri, | Sărit-aă Români! cu toporu, 

Dar în eli cini şădi? " Şi Ţiganii cu barosu. . 
5 Sădi bunul Dumnedei.. „2 Pi-mini m'aă omorât, 

" Mai de-a rând cu dumnlui, | Carni grasâ mai făcut, 

Şădi lon, sfint Ion. | - 25 Luat-aă Românii slănina, 

Mai de-a rend cu dumnâlui . - Si Țiganil căpăţina. - 

„_ Sădi Crăciun, sfint bătrân,  .  . - Mai frumos, mai împodobit, 

10 Şi judicâ pi Sion. - „ La dumnevostrâ am. adus-o, 

Cini-s grasâ şi frumâsâ ? , - "S'o videţi şi s'o priviţ, 

Ei cu dreptu câ voiii spuni. 30 Frumos dar s'o dăruiţ, 

Sus la munţi m'am suit, - Cu tri! galbini înfloriţ, 

Ghindâ şi fragi am mâncat, " COaşa-t legea din bătrâni, 

"15 La vali m'am scoborât, . _*- Din b&trâni, din 6mini buni. 

“- Pin lived” verd' m'am păscut, Şi apoi cu sănătati _ 

Apâ răci mi-am băut,.. . 35 La mulţi ani! 

Apâ răci, sloiii di ghiaţă, _ | 

Dupe fie-care vers se repetă cuvintele «Dâmnili domn din. cer>. 

  

SFIRŞITUL. PAMENTULUI. 

Culesa de G. Coatu, învăţător din Cerna, plasa Macin, judeţul Tulcea. 

Cânchii Rusalimului, Şădi Ghiorghi făt framos, 

Subt. plili .centului. Si - Si.mi-l legânâ pi Hristos, 

Creşii-un. crin şi întloreşti. „Si mi-l legână şi mil întrebă : 

Dar la cranga: crinului,. Daleă Domni Isusi Hristosă, 

“5 Esti un legân-di mătasâ. - „5 Când îi capu acului, 

Dar întrânsu cini-m! şădi? Sfârşitu pămîntului ? 

Şădi -bunu Dumnedei. Da Când o bati finu pi.naş 

“Mal în rând cu dumnelui, -Si fina pi naşa sa, 

_Esti-un scaun di argint. | Atunci îi capu vacului, 

10 .Dar într'ânsu cini-m” şădi 2. +20 Şi sfârşitu, pămîntului. e 

'
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“LA CURTEA LUI RADU VODA - 

  

Culesă de G. Coatu, învăţător din Cerna, plasa Macin, judeţul Tulcea, 

La curtea lui Radu-Voaâ, 
Cununiadi vinecidri, * 

La curtea lui Radu Vodă, 
Multă vorbâ di-adunat; 

5 Dar di cini sadunat? 
Di boeriţăli di a Moldovii, 
_—Dalei, Vasili, fătu mei, | 
De ţii murgu di-asudat, 
Asudat în apâ dat? 

10 Al gonit or ti-o gonit? 
—Nu m'o gonit, Dâmni, 
Ş-am gonit, 
Am gonit di-o ciutâ linâ 
Ciutâ linâ, fărâ splină ; 

15 Di pi malu, Prutului 

“Pân” la malu Oltului. 
Când la Olt o dat înnot, 
"Eu cu murgu după ia, 
Pân' la scara murgului 

20 Şi'n spata voiniculuj. 
- Nu: mi-l crediţ mari boeri ; 
Căutaţi în. buzunari, | 
Buzunari supt caftali, 
Căutaţi în” degeţăli, 

25 Şi-i luaţi di-un ineluş 
„. Câ-l ari di-o ibovnicâ 

Cali di rii săptămâni. . 
El mi-o faci în trii dâli:- - 

" Una dus, una vinit, 
30 Şi. una cu ia iubit. 

După fie-care vers se repetă cuvintele «Cununiadi vinecidri». 

COLIND DE FATA 

„N 

i 
La cranga di ghişânel, : 

* Esti-un dalbul legănel, 
Legănel di tastur verdi.' 
Dar într'ânsu cini şădi ? 

5 Şădi I6na fatâ mari, 
Şi cosâ la guleraş, — 
Guleraş frătineţesc. 

î Ya şădi şi nu taci, * 
î îm” cânt-on cântinel; 
î nu-l cântic mojăcesc, 
î-ă cântic împărătesc. 

„Impăratu o vinit, 

a 

10 

A
P
/
i
 

, 

Culesa de G. Coatu, învăţător din Cerna, plasa Macin, judeţul Tulcea. - 

Pi-acolo pi lângă sat. 
__ Şădi-lona fatâ mari. 
15 —Dă-m” tu l6nâ apâ-răci. 

—Apâ răci. nu ţ:oiii da. 
Astădi,: mâni nunta-m: .vini ; 
Astădi Joi în ceia Joi, 
-Me fa dintraceste curț, ; 

20 Sâ mă& ducă pisti munț.. : 
"Pisti munț: la alţi părinţi,: 
Sâ fii stăpână argaţilor. - 
Şădi cruci sus pi masă, 

” Sănătati "n astâ casâ.
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- VACUL D'APOI 

  

Culcea de G. Coatu, învățător, din Cerna, plasa Macin, judeţul “Tulcea. | - 

La cranga di chiparos, . E nu şădi cum să şădi, 

„ Dalerolei Domni, î. "Si mi-l legânâ pi Hristos, 

Chiparos mândru rhiros, E mi-l legână şi-l întrebă: 

Esti-un l€gân di fir galbân. no Când va fi vecu: di-apol? 

5 Dar întrânsu cini-mY şădi? : - :  Cândo bati. fiii pi tatâ,. 

Tot Victorie doi och! negri: „ Şr fiica'pi mama ) Aa 

“Dupa fie-care vers se repetă cuvintele «Dalerolei Domne». * - 

a 

  

BOURUL 

  

EA 

- “Culesa de G. Coatu, învăţător din Cerna, plasa Măcin, judeţul “Tulcea. 

* Jiul mic, mari-o venit, (bis) 1 îs fraţi şi veri primari, 

+ Ler Domni, - . d „eră primari şi vamiş mari, 

Şi di mari margini n'ari,- II pi tipi câ ti-or prindi. 

Şi di-adânc. nici potrivnic. - _:. Bour din comiţa. ali, 

5 N6tâ-ş n6tâ bour negru, “20 Face-or dalbi merişori ; 

Notâ-ş n6tâ, corni-ş portâ. O Bour din costiţa tali, 

“Dar în c6rni el mai portă,  - „Face-or cupi şi pahari; - 

Legănel di mătasâ.. . - . Bour din genunchiu tali, 

Dar înti'ânsu cini-mi cosâ? “Face or 'dalbi sfeşniciori ; 

10 Cosâ, cosâ shindoşăşti, ., - a 25 Bour din unghia! tali, 

Di lacrâmi abia-l zăreşt, o - Face-or dalbi tălgidri. . 

Şi din gurâ-aşa vorbeşti: Şi sâ fil sănătoşi, 

.— Matlin, mai lin, bournegiu, . "Inaintea lui Hristos...“ 

Câ-mi strici rostu meă.; | Şi voi bunâ ş-un colac ! 

„15 Ei am fra; în slujbâ-ş daţi. 

După fie-care vers se repetă cuvintele «Ler. Domnie.
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"DOLFUL 
r 

  

Culesă de G, Coatu, învăţător din Cerna, plasa. Macin, judeţul Tulcea. 
Ic în cestor corţuri, Dolful s'o: nnădit, - „Drag domnul de-al nostru, Merile-o mâncat. i 'n cestor domneşti... . „20 Ghiorghi voinicu, - Sus la aap di masâ, - Acasâ o alergat, "5 Sânt scaunr dresâ, RE „ Arcu'Yo luat, Dar pi scauni cini't? - Arcu şi săgeta - , "Tot Ghiorghi voinicu, ă In” dolf. o 'ndreptaţ,.. =» Pi la spata lui, - 25 .Dolfu s'o supus. 2 Doi, tril fraţi di-aY luk, | _— Stă ' voinici nu da, 10 Cu işlici "n. brât, 

Di arichi tl-oiiă lua, Trag caii di fre; | - Sus. .ti-oiti ridica, Trag cai! să mergă, _.-.- „Sus la munţi cărunți, Mersar' mărgărinți, - 30 La dragii părinţi, | Staţi frați şi ospătaţi, ă Undi iarba creşti, 15 Mil nu-mi cătaţi, - i "In triă sâ "mpleteşti, Câ m& duc la lived, "- Chip găităneşti, La livedi cu verdi. e „ Nime nu cosăşti, 

  

TREI CRAI DE. LA 'RESARIT 

Culssa 'de Gh. V. Agapeschi, din com, Vânaători-Nemţu, judeţul Nemţu. . 
„Trei crai de la răsărit, „Pal-spre-dece mir de prunci, - Cu steu'a călătorit, a "De dot ant în jos mai mici, „Când în cale purceda, “Toţi sub sabie "i-a pus, : „Steaua lor le 'năinta.. 15 Ca să ufie pe Isus. 5 La Erusalim daca ajuns, | "Pe Isus nu Vaii aflat, Steua lor li s'a ascuns, a -. Duhul sfint Pa apărat, Şi le-a fost lor de 'ntrebare, "Şi de acum până?n. vecie. „. Nascerea de împărat mare. - Mila ta Doamne să fie, - Dară Irod împărat, DN 20 Cu dar şi cu bucurie, 10 Forte: răă s'a turburat, | „Şi la” mulți ani să ne fie. Şi oşti mari a ridicat, 

4
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"PLUGUL 

-Culesa de V. Roster, învăţător, din comuna: Balcani jud. Nemţu. 

“A hol a hol mânaţi măr! 
Sara a inserat, | 

“Şi nof pe la dumnâvâstră n'am 
, _[urat! 
Vremea a fost mat de de mult, 

5 Dar noi nu ne-am priceput. 
Noi sintem dol-spre-dece plu- 

| [găraşi, 
De şese săptămâni pregătiţi, . 

“In sera sfîntului Vasile porniţi, 
Cu poruncă împărătâscă, 

-10 Ca să urăm de la casă, la casă, 
Am urat în astă sară, . 
La un vecin a dumnâvostră, 
Şi ne-a dat un bănişor ruginos, . 

_ Care nu ne-a fost nici de un 

ăi - [folos * - 
15 Dar acum am.urat la dumnc- 

a a [vostră, 
Ca să ne daţi două rel parale, 
| (bune, 

C'avem un plugăraş sărăcuț, 
_ ŞI-a r&mas de! mal desculţ, : 

___ „Cu opincile potlogorose, 

20 Cu aţele nodorâse, “ 

“De-abia 1 purtăm, de la casă, 
[la casă, 

Şi %-am, face un sumănel 'de 
| (scârţă, 

_Ca'să- ţie până dimineţă. - 

+ Că de dimineţă încole, 

“25 Cu pelea se plăti. . Ă 

Şi i-om face pici6rele frigon 

Şi capul bolovan, : e 

Şi Ya fi câştigu 'n an. 
“Si Pom. scâte ?n capul satului a. 

30 Şi Pom da la mâma dracului, 

S'o dus sfintu Vasile pe vale, - - 

Şi o tocmit pe băetu lu! 'Topală 

- La plug pe o vară. 
Şi ce Î€fă "-aii dat ? 

35 Un. rafoeş. de purtat, 

F.... mama; cul lo, dat. - 

__ Şi băetu aşa de. puţin mânca 
Dou&-spre-dece mălăuţe le ri- 
Şi s'ati apucat dearat (dica. 

__qv Şi ai arat, ce-ati arat, 
i Şi întro casă ai intrat... 

Şi sai tot dus din chilidră "n 
o __ [ehilidră, 

Până la a noua chilicră, . 

- Ş'acolo aii găsit peo fată bă- , 
a [lă6ră 

45 Şi W-aă dis : — Măr, băete plu- 
i i [găraş, 

Cu suman de scuticaş, 
„Cu opincile de bursuc, 
Muriţar viaţa la plug, ' - 

 Pune'mi şi mie dolbor în frigon. 
50 Şi'm ară,de-o €ecă de tarhon ; 

Că eă când m'am logodit, .. 
Şapte ani m'am chinuit; “ 

Şi când a-fost la culcare 
Mi s'a dus pelea de pe spinare. 

55. Şi so apucat băetu de arat, 

“Si au aninat flerul cel lung, 
Într'o rădăcină de căpşună, . 

- Cu adevărat, că nu-i minciună. 
Şi pe cel lat la aninat, 

60 Intrun os de babă; - 

"Si: Va făcutşi pe acela scobă. 

” Sfîntu. Vasile a venit la 'plug, 
„„_ [eu de mâncat 

-- Şi a găsit plugu stricat. 

- Fârte-răă s'a supărat, 
65 Fiarele în traistă le a luat - - 

" Şi la flerar a plecat. | 

Dar Ţiganul fudulit - 
Cu ciocanul poleit, - 
Face fierul potrivit. 

70 Ţigan-barbă şi de trebă,. - - 

. Inbrăcat'într'o plele de iapă, . 

Şi umbla cu trăsura cu un cal: 
[sur 

Şi”! spăla cu săpun la c....
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75 

8o 

85 

-— Taci Aricuţo 'fa | 
Că ştie sfintu Vasile, ce ne-a da. - 

Şi ştergea cu un prosop prin- 
[tre picidre 

Par-că .era,. cine ştie, ce boer 
mare. * 

Dar 'iganca: — Bade Tomo! 
" (bade Tomo! 

Fă cu sfintu Vasile o „tocmelă ” 
„iute, uşoră, 

Că ni-s copilaşii toţi cu pielea 
| [g6lă, 

Că ne-a da vre-o două-trei ca- 
e [rauşe de făină 
ŞI-o bucată de slănină 
Şi-un budăi de hârtop, | 
Şi ne-ar fi copilaşii toți cu 

DE [noroc. 
Şi a. apucat Ţiganul pliftura 
Şi la del n6ptea, pe lună, . 

- Când 'iganca '! pomenea - 

90 

» Numa! .păru”Y pălălăia. 
Şi când st-l apuce de mână 
Țuştcu capu într'o fântână. 

"COLINDE: 

, Şi cumpără douz-spre-dece oca 
[de fer . 

Şi dou&-spre-dece de oţel. 
Şi fă săcerele .mărunţele, 
Cor curge săcerătorii, - - 

„125 Ca noril . 
Şi săcerăţelele, 
Ca stelele. 
Şi dintr'acelea *mi-am ales 
O săcereţică mai hărnicuţă, 

130 Cu pâlele ridicate, 
Cu mânicile suflicate, | 
„Cu drepta săcera, 
Cu stânga lega, . 
Snopu gata că mi'l da.: 

135 Şi-o făcut sfintu Vasile, 
O arie mare, 
In capul. pămîntului 
In zăliştea vintului - 
ŞI-o scos dor-spre-dece lighinţi, > 

„140 Ca focul de iuți. 
„. Cu copiţele tretera, 

Cu nările ventura, 
| „+. Cu codile felezuia, A “Nici acolo nu 'l-aii lăsat - Cu urechile în saci punea, Şi acasă "l-a înturnat. “ -145 Căuş nu le mâl trebuia. S'a apucat de lucrat, Şi-o încărcat sfintu Vasile . _ Flarele bine lea dresat. Dout-spre-dece care mocăneşti 95 Sfiîntu Vasile în traistă le-a luat, Şi le-a trimis la moră la Ivă- Şi la plug s'a înturnat, | ă [neşti. Şi sa apucat de arat. a . „. Dar pe lângă cară,. 

„Şi-a arat delu Garalimului, - 150 A pus flăcăi, 
De cel nătărăi. 
Leucele clămpănia, 

„-. Cutele de“la capete sărta, 
Grâti de prin hărăbălă curgea. | 

„155 Sfîntu Vasile în urmă strângea - 
Şi prin hărăvăl) punea, .- 
Dară curva de. moră, 
Când a vădut atâta: cară, cu 

"povară, 
„A. pus c6da pe spinare 

160 Ş'a plecat la lunca mare. 
Dar moraru meşter bun 

„A eşit c'o sărcinuţă de buci, 
“Cu nasu 'nfundat de muci. 
Dar morăriţa mai pricepută 

' 165 A eşit c'o strachină nouă 
Şi a stricat două oug, 

"Şi-a făcut morişca nouă, 
Heanţa, clanţa, , 

___ Până Miercuri dimineţa, 
170. Făina curgea.ca gheţa. . 

Şi-a încărcat sfintu Vasile fă- 
Şl-acăsă sa inturnat - lina, 

_-. ." Faţa Erusalimului, E 
100 Şi grâii de vară semăna,— : 

Grâii de vară cu năgară 
Să dea Domnul să răsară 

- Până'n sfinta primă-vară, 
Sfintu Vasile. într'o dimineţă 

| [s'a sculat 
105 Pe ochi negrri sai spălat, 

„.- La îcâne s'a "'nchinat, 
Şi la grajd a alergat, 
Şa scos un cal de graur, 

| Cu. şaua de: aur,. Pa 
„110, Cu scările de mărgărintari, 

" Ca la boreit. cel mari, ” 
Şi cu potcâvele-de de argint, 
„Care n'am vădut de când, sînt, : 
Şi la 'grâă a alergat. 

115 Repede înapoi s'a înturnat: 
- „— Ce să facem, măt femete ! 

„" Grâu,nostru vra să pere. 
;'.— Nu te teme măi bărbate | 

| Că cu vremea se fac: tote, 
„i 120-Du-te'n târg la terărie -.



Şi-a dis nevestei sale, 
Să facă un.colac,. . 

175. Mândru frumos, | 
" Ca faţa lui Hristos. 

Şi Pa rupt în două 
Şi ne-a dat şi nouă; - 

Şi Pa rupt în-trei 
180 ŞI-a dat şi'la copii; 

Şi la ruptin patru - 
Şi-a trimis şi la împă&ratu. 
Noi, de urat, am mat ura, 

| D'am urat însastă sară, 

185 La un vecin al dumnevostră 
„ Siacela'areo copilăcam prâstă:. 

Urza. pânza 'pe după casă 
ŞI-o nivide printr'o lesă; 
Câţi trecea,: : .:. 

'190 Toţi ţesia; . 
Câte păsărele sbura, 
Tâte'n pânza fetei mamei s'a-- 

* 

(nina. .:— 

_De la Paşti, pân'la Sânzâene . 

Abia a ţesut, de un-fund de - 

a - |ismene. 

195 Şi când -a fost la croit '. 

O palmă "W-a mal trebuit. 

a: 
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_205 Mai bine-o 

ATI 

"Noi de urat tot am mail ura, | 
D'am urat în astă. sară, 
La alt vecin al dumnevâstră. 

200 Şi acela avea o ghiţică bălăioră, 
Şi noi la plug am avutun po- 

[tângel de năgară. 
„Şi s'a apucat ghijica cea bă- 

[lătoră, 
„Şi ne-a mâncat potângelul cel 

i | [de năgară. 
„De cât-ne făcea „acestă stin- 

i [ghirtală, 
mânca lupu, de 

fastă primă-vară. 
Noi de urat, tot am matura, 

“Dar nu sîntem de ici de colea, 

Sintem din del de lă Hârtop, 
210 Unde înghiaţă apa în tloc, 

Şi găluştele-la foc, .. - : 
Şi motanu şede întrun fund - 

« --[de,poloboc, 

Şi sudue pe mâţă de cruce, 
- Că f-a mâncat laptele cel dulce. 

215 Nol de urat tot am mal ura, 
Dar ferul. cel lat s'a stricat, 
Şi cel lung, mă duc să'l aduc. - 

GOLIND DE LOGODNICA 
  

Cules de G. Coatu, înveţător din Cerna, plasa Macin, judeţul Tulcea. 

Pi cel, cel, cel, 
La cranga di işinel 

Esti-un legăn di fir galben. 

“Dar într'ânsu cini şădi ? 

5 Şădi l6na fată. mare. 

"Ja îş cosâ un guleraş, . : 

"> Ta îş câsâ. chindeşăşti 
- e 

Chindeşăşti în chip domneşti. . 

Cini-sădi ş-o priveşti ? . . 

10-Şădi Gheorghi ş-o priveşti, . 

“Si “cu galbeni o ] 

Şi din. gură îl vorbeşti : 
îmbulgăreşti  - 

— Fa I6nâ, fată mari, 

"Dă-mi tu apâ răcitâri. - 

15 — Apă răci nu ţ-oiii da 

Câ to-“s fată logodită . 

Astâ-qi mâni nunta'mi vini, 

Şi mă Ya din ceste curți, 

Din ceste curţi di aceşti părinţi 

„20 Si mă treci pisti munţi 

Pisti munţi în alţi curți, 

Alţi curţi la alţi părinţi 

Alţi fraţ, alti surori . 

Si alti grădint cu flori.
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(VARIANTA) - 

Culsa de G. Coatu, învăţător din Cerna, plasa Macin, judeţul Tulcea, _ 

Dâmnili! Ice”n ceste curţi Dm.- . : 
Şin ceste Domnii,  (nili! 
Făclii dalbi-aprinsâ. 

„„Sintuşi- mesă 'ntinsâ . 
5 Jur prejur di.mesâ: 

Staii scauni dresâ ; 
„Mal la: cap di masâ 
"Scaun zugrăvit, 
Cu jăl, jal suit 

10 Cu jălţ bun di dar. 
- Pi el cini şădi? 

Tîngru Ghiorghiţă. 
Mai la spata lui 
Doi, tril fraţ di-at luf,. 

15 Cu işlici 'n brât 
Trag cail sâ mergă 
La măr mărgărint, 
Meri di argint. 
Multi meri faci . 

20 Faci nu li câci. - 
Dar di ci pricinâ?.. 
Dulfu s*o 'nvăţat, 
Merile-o mâncat, 
Smiceli-o stricat. . 

25 Nimi n'o aflat; . Pa 
.- Ghiorghi mr-o' aflat, 
- Acasâ o plecat 

Arcu 'şo luat 

„30 

35 

“Arcu şi săgcta. 
La măr » alergat, 
Supt mer mi.s'o pus. 
Mult nu zăbăvirâ 
Dulfu câ sosîrâ, | 
Nimi nu-l zărirâ. * 
Gheorghi îl zăriră, 

“Tinsâ 'sâ-l săgeti. 
„Dulfu îX. răspunsâ : 
"— Nu mă săgeta, 

50 

55. 
Pâni îi dădură, 

»- E& ț-oiii trebui, 
. 40 In braţă ti-oiă lua 

„Sus ti-ăiă ridica 
Sus la munț cărunț: 
Jos la „văi adânci; 
Undi iarba'mi creşti 
Creşti şi mpleteşti, 
Chip găităneşti. 
-La isvârâ răci 
Trec: feti di Greci 
Urma turora 
De venit îm! vini . 
Tânăra Maritâ, . 
Nimi nu zărirâ.- . 
Ghiorghi mr'o zăriră 
In braţă mi-o luarâ 
In „bot mi-o sărutară



COLINDE -- 1473: 

"LA PASMARCEN MI-SA PLIMBA 

__ Cules din Zebil, judeţul Tulcea, de G. Goatu, învăţător, din Cerna plasa Macin, N 
județul Tulcea. 

La păsmercen mi-sâ plimbă, | Sâ-m cunun Gol xini ş-o xinâ, 
Valerum Domni; . Câ pi câţ I-am cununat 
Tot llena mi sâ plimbă, „Şi pi toţi W%-am dăruit 
Plecaţ voi meri vârvureli | 10 Cu ghiţăli Dbălțățăli 

„5 Să rup dous flăriceli „_.? “Cu vaci negri leoreli, * 
Sâ-m' fac dou€ cununeli, 

Dupa fie-care vers se repetă cuvintele : «Valerum domni». 

“TREI CRAI DE LA RASARIT. 
  

- Culesa de Gh, Dobrea, învățator, comuna Uscaţi, judeţul Nemţu. 

Tret cra! de la răsărit ; Aa Un crai mare de curând? 

Cu steua ai călătorit. . .. 15 No! nu ştim n'am v&dut. 

Când în cale purcedea E Vădui stele la răsărit. . 

Stcua înainte mergea. -. - - | Insă Irod împărat 

5 Nu mergea spre apus tare . e Audind. s'a tulburaț. 

Şi spre amedă avea cărare "*Si în Bitleem a intrat; 

“La lerusalim dacă aii ajuns 20 Mare ste a râdicat, 

„Stsua lor'li s'au ascuns. Mulţi coconi' mici a tăiat. 

“Deci le-a fost lor de întrebare - Palspredece mil de prunci 

"10 Naşterea de un Impărat mare. Toţi sub sabie i-a pus 

„Şi aii început a se plimba . Ca să-l afle pe Isus. 

Prin oraş a întreba, - 25 Pe Isus nu l-a aflat 

Unde s'a' “născut. dicând, Duhul -Sfint'l-a apărat. 

3
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CI SA NALŢA SUS LA CER? 

Cules din Zebil, jud. Tulcea de G. “Coatu, învăţător din Cerna plasa Macin, judeţul Tulcea. a pr A 

Ci sâ 'nalţâ sus la cer? Ă * Curgi-un isvoraş di apâ, 
_Lerule domnule, .  .- Mari boeri cai buni ş'adapă, 
Sborâ-un cârd di porunghei, | Şi pi Gheorghi mi-l întebă : Lerule;, domnule, 15 —Dalei, Ghiorghi, fătul nostru „5 Dar din urma cârdului „Nu ţid calu di vândari ? -. Vini-on porumb gălghior, Sâ-ţi dai galbini şi parali Și 'm' e Ghiorghi călăreţu, — Sâ-ţ dai unu sâ“ţ' dai doi, Călăreţ în chip domneţ, - Sâ-ţi dai patru deci şi doi. Pi-un cal galben zmerdios, 20 —Pi mini naşu m'o botezat - IO Galbân sari "n 'piatra sacâ. Şi pi galbân mi l-o. dat, 
Piatra sacâ'n patru crapă, - Şi viţăli bălțăţăli. 

După fie-care vers se repetă cuvintele «Lerule domnulec.- 

DULEUL 
(VARIANTA) 

  

- Cules din Zebil, jud, Tulcea de G. Coatu, învăţător din. Cerna plasă Măcin, judeţul Tulcea, : 

Din crescut mi-o crescut In braţă ti-oii lua Na „Doi meri 'nalţi rămuraț, - Șî-ti-oiii ridica - 
Di tulchină dipărtaț, Sus la garalim . I6n arcu ?n mână, ş-o luat . 15 Şi ţ-oiti dărui ” "5 Şi la meri s'o dus," " Ceru cu stelili; 
Supt meri s'o pus.” - Şi ti-oiă scoboră - Mult nu zăbovirâ. | Jos la garalim, 
Dulfu sâ iviră, „ŞI ț-oiă dărui - 
Tinsâ sâ-l săgeti. „ua 20 Norodu cu pămîntu, Io —-Stăl nu m& lovi. e In vestea lui. Hristos. Câ ţi-oiii trebui | Sâ fii sănătos.
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"SUS LA DELUL BOULUI 

Cules din Zebil, jua, “Tulcea, - de G. Coatu, înveţător, din Cerna plasa Macia, 
judeţul Tulcea. 

Sus la delu boului Două meli ocheşăli. 
Esti cranga m&rului. „.. Hal Marino sâ schimbăm, 
Dar la cranga mărului o „Sâ dati meli ocheşăli 
“Esti-un legân di fir galben. 15 Sâ-m' dat meri d'aureli. 

! 5 Dar întrnsu cini şădi 9 — Ba ei meri nu ț-oiii da. 
Tot Marina fată mari, „Mi li-o dat-nânaşu mei, 
la să jOcă *n două meri,— - -Mi li-o dat di botejuni | 
Două meri d'aureli.  : Sâ le ţiii di cununii. 

„Jos la strunga oilor . .- 20 Şădi cruci sus pi masâ 
10 Esti-un ciobănaş frumos. - - Mu Sănătati ?n cestă casă, 

EL sâ jâcâ 'n:două meli 

IN ORAŞ LA VICLEEM 

“Cules de G. Coatu, învăţător, din Cerna plasa Macin, judeţul Tulcea. 

„In oraş la Vicleem .. . . „a Trif cra! di la” răsărir 
" Viniţi, boeri, sâ-l primim, - . La ?nchinari i-o venit 
Câ astâ di ni s'o născut - „15 Daruri scumpi aducând. 
Domnul cel făr'i început. N Şi cătrâ Hristos câutând: 

5 Şi astă-di ni s'o 'mplinit. „ Culcâ-ti 'mpărat ceresc 
Prorocia di dimult,. In sălaş dobitocesc; 
„CA să va naşti Hristos „Ti culcâ pi fân uscat 
Mesia, cap luminos, „20 Di îngeri înconjurat. 
“Din fecira Maria, . Crâii ti vor lăuda 

10 Din nemu lu Avram, Şi măriri îţi vor.da. 
Din sămânţa lu! David, . : Slavă. întru „ci di sus. 

„Din duhul sfânt zămislit. E „Si paci pân” la apus.
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. 

„Cules de G. Coatu, învăţător, din Cerna plasa Măcin; judeţul Tulcea. 

A plecat badea 
Intr'o sfântă Joi 
Cu plugu cu doisprici bot, 

__ La meru rotat o 
5 La câmpu curat, 

Undi'i-o vinit mai bini di arat. 
Ziciț măi! Hăil - 

"A arat, a împănat. | | 
- Brasdâ negr'a răsturnat 

10 Şi pi brasd'a semănat 
Grâu mărunt şi cu săcară 
Sâ dea domnu sâ răsarâ, 

Gurâ băep ! Hăr!. 
Apoi s'o- pus badea sâ vadă - 

„15 Di grâă coptrăscopt. 
Di diparti 'ngălbinea ic 

„_ Di-apr6pi săciria'şi gătia. 
Indemnațp măi! Hăr. 

Apoi s'o dus badea acasâ 
20 Ş'o băgat mâna ?n streşioră 

- Şi o scos o săbidrâ 
Di nouâ coț di lunguşorâ. 

- Apol s'o dus badea la moş Ion 

[Țiganu, 
Cari baţi bini cu ciocanu; - : 

25 Ş'o făcut nişti săcereli - 
Cu -dinţii di ghioceli, 
Sâ săcerăm şi noi copiil cu eli.. 
Apoi strânsă toţ finii şi vecinii 
Şi v'o tril babi bătrâni. 

„30. Cari ştii rândul la pâni. : 
Ri pi toți îi dusâ ” 

Pi toţ îi pusă 
La lucru pămîntului 

„La răcorea vintului. 
35 EI cu stânga apucaii 

Şi cu drepta săcerai 
„Şi mănunchi câ făcea, 
Din mănunchi în-snop, 

“ Din snop clăi, - 
40 Din clăi în car ? . 

Din car pi arman. 
Apoi s'o dus badea 

N 

COLINDE 

 PLUGUL 

La Visterna la târg mari - 
> So cumpărat nouă epi, tot: 

-  |sîrepi 
45 Cari cu copitili trierati - 

Cu coda plăsuiai, 
Cu dinţii sacu țineaă | 
Cu 'urechili în sac turnati, 

Şi cu cGma' sacu legati. 
50 Apoi încărca nouâ cari cu po- - 

| | [varâ - 
- Şi plecâ la mâţa di moră. 

Dar mâţa di mârâ . 
„ Cân vădu atâtia carâ 

Pusâ coda pi schinari 
55 Şi sâ fărâmă mai tari. 

Şi moraru fărmă un oi - 
Ş'o făcu din iznoi; 

- Şi-i turna di asupra'n coş 
Grâi mărunt di cel roş. 

“60 Chică'n Coş, din coş sub piatră 
- Di supt piatră în covatâ. 

Şi făcu tril tărâţă ş'o făină, 
Ca la mâra lui Căpăţină 
Di, băeti, câ. % bună. Ri 

05 larâş nevăştuica cea' frumosâ - 
" Audqâ tocmai din casâ . - 
Scârţâitu carilor. 
Chiotu flăcăilor. 
Ia în casâ c'alerga _ 

70 Și din cuiiă îş alegea - 
Sita mari şi cam desâ 
Tot cu pânza di mătasâ. 
Şi cernea, mări, cernea, 
Şi ninsâri s'aşternea. 

75 Şi făceâ un colac 
Mândru şi frumos . 

- Ca faţa lui. Hristos. 
Rupi'n douâ, dă şi nouă, . 
Rupi 'n trif, dă şilut Anaritii, 

„So Rupi'n pătru, dă şilu'mpăratu, | 
Rupi ?n cinci, dă şi la ăi cu 

IE - [ochinci,. 
"Daţi boert daţi,
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Daţi marea cu sarea. __ 90 Cucoş cu mărgeli, 
Şi Oltu cutotu; - OC Ca sâ v'aduni surceli,. 

„35 Şi chiciorul porcului - „ Jacâ vini-o pl6i cu ninsâri 

Din fundu podului. | „.... Toţ plugariăi cu mantali, 
Daţi câ şi Dumnedăi va da, . - Numa unu cu ilic. 
Vacicu ghiţăi, scrâfi cu purcei, .- „95 La luat dracu di frig. 
Raţâ potcoviti, găini îmbro- : Aho, ho ! 

" „Pod, 

IN SAMBATA LUL LAZAR - . 

Culesă de G. Coatu, înveător, din Cerna plasa Macin, judeţul Tulcea. 

In Işăni din dugheni i -" La strânsărâ mănuncheli 
Şi scorneşti porunghi alghi,— Li dădu la surăţăli,— 
Porunghi “alghi, codili Verdi, Ă La surati ?n alti sati 
Sâ sucirâ sâ Envîrtiră 2. “La matuşâ dupâ uşâ - 

5 Codiţili li cădurâ. - IO La miresâ după casâ. 

“ PLUGUŞORUL 

Culese de învăţ, N. 1. Bălţatescu, din comuna Dragomirnşti, judeţul Nemţu. 

"Sară mândră şi frumosă,. Grâii de vară cu arnăut 

La boeri pusă pe masă,” Ne 15 O dat domnul s'o făcut. 

Mâne anul se noeşte - --. - Ea mai trageţi, măi: Hăt, hăil 

Pluguşorul se găteşte, De urat am. mai ura, _ 

5 Cu “doi boi la erbă verde ; - _ Darnee temă că vom însera 

Pluguşorul sub părete, Pe la curţile dumnevâstră, 

Nor. prin sat pe lângă fete. . 20 Departe de bordeele nostre. 

Tragiţi măi: Hăi, năT | i Şi avem să trecem nişte munţi 

__ A plecat la arat Sa -.. (întunecoşi, 

10 La câmpul. durat. . | Mal r&mâneți. boeri mari să- 

 Brasdă mare a răsturnat [nătoşt, 

Grâi de vară a sămănat, Aho ! 

Grâii de vară cu năgară, .
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Culesaă de învăţ. N. 1. Balţatescu, din com, Dragomirești judeţul Nemţu, 

- Ahol Aho! | __ SE r&sară până'n sară, S'a sculat jupânu gasda . „To Grâii mărunt arnăut 
Intr'o sfintă Joi . : „= "O dat Domnul so" făcut, Cu două-spre-dece plugul de | Am arat cât am arat : | „a [boli Intr'o viţă de copac.. 

5 Şi sai dus In mă&ru rotat Am arat şi am grăpat . 
Unde-i bine de arat;— „15 Grâul €răşi a crescut, De arat şi sămănat La anul şi 'ntru mulţi ani. Grâi de vară cu nagară i 

NASCEREA DOMNULUI - 

Culesa de Gh. Dobrea, învăţător, comuna Uscaţi, judeţul Nemţu, | 

Bucurie mare avem Frumuşel şi 'npodobit. Tot neamul pămîntului ; - - Insu-şi cu puterea lu Din "'nălţimea cerului Sdrobi capul şerpelut 
De naşterea Domnului, | , Şi puterea iadului. - 

5 Căci s'a născut Domnul Sfint - - 15 Şi: de acum până în vecie 
“ Omenilor pe” pămint ; Mila ta Doamne se fie. 
Nădejde creştinilor, Cu dar şi cu bucurie, 
Bucuria tuturor. i Pe la toţi de veselie De la Tatăl a venit „Du Şi nouă de bucurie - 10 Vitleemul cel smerit, 20 O! Hristose, slavă ie! -
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VENIȚI. TOŢI CEI DIN ADAM 

"Cules de Gh. Dobrea, învăţător, comuna Uscaţi, judeţul Nemţu. 

Veniţi toţi cet: din Adam 
Şi cu fiul lui Avram, 
Să-i cântăm versul de jele 
Pentru â lui Adam greşele.. 

5 Să-i cântăm vers de carte, 
Pentru. a lui Adam păcate.. 
Căci Adam când o greşit 
Domnul din Rai Va lipsit. 
In pârta Raiului l-o pus. 

10 In pară de foc ne stins. 
"Si-a început Adam a plânge 

Şi cătră Eva a dice: 
Of! Evo, cum. te ascultai . . 

Oh! amar şi grea durere - 
Morte fără mângâere,; 
Veniţi fraţi, veniţi surori 
De mă 'npodobiţi cu flori, 

"S Să «vie şi-a mea soție, 
Care:am fost la cununie. 
Să stropescă stropi cu apă, 
M& petreceţi pân” la gr6pă. 

__ Să stropescă stropi cu vin 
10 Şi diceţi cu toţi amin. 

lhiua bună mi-o luai. 
Și la Rai că o plecat 

ar la Raiii când am ajuns, 
„Găsit Raiul încuet. 

15 Trei mătăni am închinat, 
- Lui Dumnedeii mam. rugat, , 

  

Sfinta poruncă călcat ?! 
15 Din pom îndrăsnil şi mâncai 

Şi din- Rail măE lepădai. 
"Raiule, grădină dulce, 
Nu mă îndur a m& mai duce, 
De dulceaţa ta cea dulce, 

20 De mirosul florilor, 
De glasul Ingerilor. 

" Plângeţi petri şi pământ 
Din Rai mă găsesc lipsit. 
.Raiule a me zidire 

-—23 ME găsesc.în prigonire. 

OH! AMAR ŞI GREA DURERE. 

Cules de învăţ. N. 1. Bălţatescu din comuna Dragomiresti, Judetul Nemţu. . 

_Dumnedeiă ca un sfint 
- Rugăciunea mi-a primit, 
Raiul mi Pa descuet. 

20 Iară în Raită când um întrat, 
Ce-am. vădut m'am bucurat: 
Vădul mesele întinse 
Şi făclii de ceră aprinse. 
Vedul pahare pline 

25 Audit cuvinte bune. 
Vădui pomii încărcaţi, 
De copii botezați ; 
Vădui fântânele pline 
De sufletele cele bune. 
Vădui fântânele g6le 

De sufletele cele “rele,
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COLINDUL LUI CHRISTOS. 

  

7 

Cules de la Gavril Gh. Ioniţă, din cat. Ghiudasnt, com.: Crăcăsni jud. * Nemţu. 

la'n sculaţi, boeri, sculaţi - Aducem pe Dumnedet De vă sculaţi. slugile, - , Mititel şi ?nfăşeţel ; 
S'aprindă făcliile _.. E 10 Faşa albă de mătasă 
Să măture casile; E „Săi fie mâle la 6să, 5 Că vă vin colindători -- Cu.chitia de bumbac Nâptea pe la cântători, a Să-I fie mele la cap. 
Nu vE venim nici Cun r&ă 

COLIND DELU DUPA DEL 

  

- Culese de G. Popescu, înveţ.: de la Santiu Todosă, din satul Perieni, comuria Bogesci, judeţul Tutova. : . : 

Colind dâlu după ds! . Io Faşă dalbă de mătasă 
Nu sciii sorele răsare, . „făcută de-o jupânesă. id Ori Adam vine călare . - . Cu scufia de bumbac, 
Pe-un cal galben gălbior ; Să-" fie msle la cap. 

5 Da nu-i galben de făptură - Dar în fundu chitiorey” 
Şi galben de asudătură, 15 Este o piatră nâstrăpatră Aducend pe moş Crăciun, Ce coprinde lumea tâtă 
Cu mustăţile 'de fân -.. " "Tarigrad pe jumătate Cu barba de ibrişin, . La mulți ani cu sănătate!!
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DOMNE ISUSE HRISTOSE 

Cules de G. Popescu, învăţător, de la Sandu Todosă, din satul Perieni, comnna 

Dâmne, Isuse Hristose, -_ De ne-ai scos pe noi din muncă. 

Tu. eşti sâre prea frumâsă: 10 O| Isuse !-lume dulce Să 

Şi radă prea luminsă. „__ Si la rai când ne vom duce: 

Tu din ceriii te-al pogorât - Aşteptându-te Hristosă 

5 Oamenilor pre pământ, - : - Ca nişte feare "'nsătose 

Şi te-a! dat în chip de rob - Să cobâră la isvoră 

De ne-ai scos pe noi din foc;  . 15 Și din apă să adapă 

Şi te-âl dat în chip de slugă Şi lui Dumnedei se rogă. 

CANTA CUCU IN SGAI GALBIN 
  

Cules de înveţatorea E. Slavescu din comuna Devesel, plasa Ocol jud, Romanați. 

Cântă cucul în sgat-galbin” Şi iarna te încălzeşte. 

Şi-aşa cântă de frumos, . __2o lar se scaldă şi se întreba 

“În potrozul lui Hristos: . “Ce-i mai bun pe cest pământ ?,, 

Dragă fică de împărat. . - +. Da mal bun, boul mai bun 

5 Bagă-ţi capul pe ferestră | „Că câtu-i o di de-vară .. 

"Că Impăratul nu-l acasă,. El răstornă o brasdă negră 

„Că mi-s'a dus la vinat . , 25 Dar Dumnedeii la lăsat - 

La vânat la feredei -  - „După el să se hrănescă 

Und” se scaldă Dumnedeii |! „= "Toţi gini şi creştini 

ro lar se scaldă şi sentrebă La nămiadi să mi-l slobodă - 

“Ce-i matbun pe cest pământ ? -. Ca să-şi ude buzele “ 

Da 1 mal bun, calu” mai bun . 30 Buzele cu apele 

Căci calea de nouă dile Si dinţii cu colț de iarbă. 

EI o' calcă în două dile. | Or-ce prasnic luminat 

15 Jar se scaldă şi se întrebă Faceţi bine şi lertaţi, 

nt? Că avem şi nol un folos, 
Ce-i ma! bun pe cest păme€ ] 

-Dar mai bună dia mai bună | 35 De dulce naşterea lui Hristos. 

Căci vara dădulcesce .- 

o — LA
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BUCURIE 

  

Cules de 1. Dumbravă, din comuna Uscaţi, judeţul Nemţu, 

Bucurie mare avem „ Vitliimul cel smerit, Tot ncmul pămîntului. - Frumuşel şi împodobit. | Din înălţimea cerului. Insuşi cu puterea lui: “De naşterea Domnului. - 15 Sdrobi capul şerpelui, - „5 Veseleşte-te tu .ceriă, - Şi puterea Iadului. - Şi te bucură pămînt. _ * Si de-acum până ?n vecie, - Căci s'a: născut domnul sfint, Mila ta Dâmne să fie. : Omenilor pe pămînt, Cu dor şi cu bucurie, . Nădejdea creştinilor, 9 „20 Pe a toţi de veselie, -10 Bucuria tuturor, Şi noua de bucurie, De la tatăl, -a venit _..O Hristse mărire ţie. . 

O!.DE TREI ORI TICALOSE | 

Cules de I. Dumbravă înveţ. din comuna Uscaţi, judeţul Nemţu, . 

O! de trei ort ticălse, - Să scap din munca din iad, Suflet ce eşi din 6se, Ba ei haina nu “ţ-or. da, . “Cât e lumea de frumâse, | Fieţi munca în veci aşa. Porumbiţă mângâi6se; > Că în lume cât al trăit, 5 Că în lume când noi eram, : 15 Haină de ce nu 'ţ-ai făcut, „Cu fraţii bem şi mâncam, Haină bună şi frumâsă, . Şi în tote ne desmerdam, | "Şi să'ţi fie gata de masă, Sufletele atunci dise : Haină mândră aurită, | O fratele met cel dulce, . = Să” fie gata de nuntă. | 10 SX'm dai haina să mE'nbrac,
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PATIMELE LUI HRISTOS. 

Cu!'es de G. Giurumescu înv. din “comuna Ruptura, judeţul Mehedinţi. 

_Astă-qy 'cel prea lăudat, -- La Golgota Pai suit 

Ingerului mare sfat :. . oz Pe. cruce Vaii restignit 

-Sfătuind Dumnedeirea - „= “Pir6ne în mâini M-ai bătut. 

Să-şi împlinescă didirea, - __30 Vaii bâtut în mâini şi talpe, 

5 Când cina vrea s'o gătescă, _ Ca să le împlinescă -tote,. 

Pe Isus să-l restignescă, _ La umbră de spin Va dus, 

Câna Hristos masa a pus, . Cu sulița a străpuns 

Attiuci Jidovii Vaii prins, Apoi şi sânge 'Y-aii curs, 

In curte la Pilatl'a dus.. „35 Fere W-aui dat de-aii mâncat 

20 C'acolo sunt adunaţi Ă “Cu oţet Pai adăpat - 

Arherei şi Farisel - = Munţi sait cutremurat, 

Impreunaţi. cu cărturari, : Bradi mărunți sai legănat 

Tot de Hristos. făcând sfat, Pietrele sai despicat, 

Pe Hristos: să-l dea la morte. . 40 Ape mari sai tulburat, 

15 Hristos ne-a stricat legea - Sorele” s'aii întunecat, 

Şi ne-a stricat: Sâmbăta. Sa Luna 'n sânge sai îmbrăcat 

Et nu v'am spurcat legea Luna s'a întors ?n- sânge 

Nu vam stricat Sâmbăta ; * Ingeri începură a plânge. 

Ş'am venit cu'chip în lume 45 Pentru aceia D6mne Sfinte 

20 Sa vă daii la cele bune. E Adu-ţi şi de noi aminte, | 

luda iubitor de bani ia „Şi de păcat ne pădesce 

-Grăi către ai săi duşmani, Si în Rai ne sălăslueşce ; 

— Daţi- -mi trek-deci de arginţi ___ Că acolo e. apa .vieţei, 

Să vi-l daii să-l restigniți. Ia 50 Dâmne şi poma dulceţel,: 

"-25 Trek-deci de arginfita dat. Şi de acu până în vecie 

La Golgota | Pa "nălţat, Mila domnului să fie.
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ASTA-I CESUL MI-A SOSIT 

- Cules de G. Giurumescu, învţ., din comuna Ruptura. judeţul Mehedinţi, - 

„Astă-di cesul mi-a sosit, Şi din genă foc vărsând, 
Şi lumea mi-am părăsit, „Şi de aicea la alt vad, 
Astă-di mă călătoresc”: Tot la lad, la Iad, . La părintele. ceresc, o O | 'vai,.spre lad mă uitai, 5 Unde mă adastă Christos, . 55 Ce v&dui mă minunai: 
Să'mi tai bune, să'mt iai rele, VEdui popi şi hirotici, . 
După păcatele mele, _. .:. Cu dascăli, cu gramatici, 
Bune saii rele să&'mi fa, --- Aruncaţi cu capu în jos, Sama de tâte'să?'mi dai,  -- -In focul cel flăcăros, 

10 Pentru câte le-am urmat,  . 50 Vedul împărați tirani, 
- Până la cel mai mic păcat, - Trăgători de goiogani 

Vedi îngerul morţii, _  .: - Care pe lume ati trăit; 
Acum cum ne sosesce la drum. „Şi săraci nai miluit, „OFl suflete ticălâse, "Şi-de aicea la alt. vad, 15 Te gândeşti numai la trai, „55 Tot la Rai, la Rai, 
Iar. nu la lad saă la Raii. NE „O! vai, spre.Rai me.uitai, * Mâncat pâine cu zahar, Ce .vedui mă bucurat: Iar acum numai treci pe la Iad, . - Vă&dui firea sorelui, Unde păcătoşii ard, -.- Şedea în porta Raiului, 20 Și de aici-la alt vad, +... 60 i judeca florile, - “Tot la Iad, la Iad, | , Ce-aii făcut mirosurile, 

O | va, spre Iad mă. uitai, „ -VEdui mese dalbe întinse, : Ce vă&dul mă minunai : E - Cu făclii de ceră aprinse, Vedui negustori în r&ud, Vedul negre mese întinse, 25 Cari vînd lipsă în târg; 65 Cu făclii de ceră stinse, -Vedui cu cântari la gât, . „ VEdui 6meni spovediţi, Tânguindu-se amărât; -._ Ca nisce pomi înfloriţi, __Vădui cu cântari de nas, -VEdul şi nespovediţi, Se văltaii cu mare glas; i __ Ca nişte bușteni pârliţi.. +. 30 Vădui cu fârfici de cote, - „70 VEdul mueri spovedite, Se vărtaii că nu mai pote. . Ca nişte fiori înflorite.- Şi de aicea la alt vad, a: „Vedut şi nespovedite, - Tot la Iad, la Iad. a Ca nişte pae pârlite, O |! vai spre lad mă uitat.. Vedut fete. spovedite, '35 Ce văEdui m&'minunai: " _75 Ca nişte ruge înilorite ; Vădui muerile în munci, "“VeEdui şi nespovedite, Care îşi omoră ael prunci, Ca nişte tufe pârlite, * Fără milă fără dor, - - Şi de acum până în. vecie, “In pântice de omor. „.. Mila Domnului să fie, „40 Vădul balaur căscând, a
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„Cules de învâţ. G. Giurumescu, comuna Ruptura, jud. Mehedinţi.. 

Stcua de sus răsare 
Cu cea taină mare 
Şi steua îşi dă radă, - 
Maici luminedă. : 

5 Ei maichii grăesc. 
». Grai filosofesc, | 

Că de când pământul 
S'a născut cuvântul 

- Născând pe Hristos, 
10 Lumei spre folos. 

Tu, o stea prea lumin6să 
Şi din tâte alesă, 
Că cu a ta 'ivire 

„.- aveţi întocmire ; - 
15. Că nouă ne scrie 

Din astrolomie 
Din cetatea 'lui David ” 

Fiilor arătând 
Şi în dată ati aflat 

Tao Pe cel ce ai căutat 
Şi lui i s'a arătat, - 

? 

Ca. unui împărat. 
“Circovie împărate, 

„Şi prea luminate 
25 Te sciii din: ce esci mare. 

Dintr'o iță eşti slăvit 
Pe pămînt ai venit 
Pe cruce te-a restignit, 
Şi te-ai dat in chip de rob; 

30 Ca să scoţi lumea din foc; 
Şi te-ai dat în chip de slugă, 
Ca să scoţi lumea din muncă. 
Aşteptându-te Christâse 

- Ca şi fiarele setose. 

__35 Când coboră la isvoră,. îi 
Şi de apă că sadapă 
Şi lui Dumnedeii se râgă 
„O Isuse Hristose, - 
Ispitind cu sf. cruce | 

40 De vrăjmaşii nevăduţi E 
„Că în păcate sunt căduţi. 

-O1 AMAR ŞI GREA DURERE. 
  

“Cules de G. Giurmescu, învăţ. din comuna Ruptura jud. Mehedinţi. 

- O! amar şi grea: durere 

- Jale făr”de mângăere, 
S'o plângere necurmată, - 

Lacrărhi, pârae înfocate,. 

5 Că adi mortea me desparte, 

Şi, m& duce în altă parte 

+ Pe o cale neumblată, 

“ "Unde n'am .fost. nici-o-dată. 

| Nu sciii la răi sati la bine, 

10 Cum o vrea domnul cu mine; 

- “Trupul mei în mormânt îl pune,. . 

„Si sârile mi-i apune, 

Şi mă rog tatăl acum, 

- Nino prea dorită mamă, 

15 Veniţi fraţi şi suridre, - 

Veniţi rude doritore, 

Că eti-astă-di vroi să mor, 

- -Şi de voi nu mai am dor, 

Şi de acu până în vecie, 

20 Mila domnului să fie. 

o ——
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TREI CRAI DE LA RASARIT. . 

  

Cules de învăţ. G. Giurumescu, din comuna Ruptura județul Mehedinţi. 

Trei crai de la..răsărit, - Mulţi prunci ai tăiat, Cu steua în călătorit, . -- Patru-spre-dece de .miy „ Când în cale cugetaă, . Toţi prunci, mărunţel copii, Steua înainte mergeaă. „25 De dot ani mai jos, mai jos 5 Ş'a mers dupe cum citim, - Vrând să tae pe Hristos. Până la Ierusalim, “ - - Glas în Roma se audea, Ş'acolo dacă ai ajuns, a “Ţipete şi tânguiri, | Steua în nor li s'âă ascuns. -* Chemându-şi pe a sa Domnie . Şi lor le-a fost de o întrebare, 30 Să scape de grea urgie, 10 Prin oraş de plimbare, - De urgie împărătescă, De o nascere de Domn mare. De sabie împărătescă. Unde sciți că Sa născut, lar dumnâvâstră mă rog, Un Domn mare de curând? . . De-oi fi greşit într'un loc, L'am vădut la răsărit 35 Faceţi bine de ertaţi, 15 După dânsul am venit ; Nici cuvint să nu purtaţi, . L'am vEdut la scăpătat Ca să avem şi noi folos, După dânsul am plecat. : De-o-nascere fericită, Iară Ierod împărat, - - Fostă lui lerod uriîtă, - Audind s'a mâniat, - 40 Şi de acu până în vecie, . 20 şi grea 6ste.a ridicat, „Mila Domnului să fie. 

S 

“Și în Vitleem a intrat, 

  

CICEA 
  

Cules de înveţătorul I. Florescu, din comuria Bragadir, judeţul Teleorman, 

Cicea, cicea, în ceste. curţi, „_ Pă ferâstră afar sburară Leroi domnule ! - Sus mai sus să ridicară, Impreunaţi cu proverdi, Cu nori s'amesticară. „_ Dormiţi, dormiţi mari boeri, -- Vine marea riurînd, 5 Cu gutui la căpătâi, .: 25 Petricele.răsunând, Cu pistâle la piciore, | Pietricele dedeţele, |. Scâlă, scâlă fată mare, . * Mai dăvale dă Stambol, - Şi aprinde o lumânare, - . Să scaldă sfântu Ion, . Ş'o lipeşte ?ntre icâne. Să scaldă şi să'nbăeşte, 10 Bagă mâna 'n posânare,. - 30 Şi mir să mirueşte,. „Și îm scâte la parale, - Şi colacu lui Crăciun, La parale mărunţele, - - „.. Să fie de grâu curat, Sculaţi, sculaţi botert mari, Să” băgăm şi.noi în sac, C'a venit june bun colindător, „Să nu fie-dă secară, 15 Să'ţi colinde şi să'ți cânte, 35 Că ne' dă pe uşă afară, - Şi ţie şi feţilor, o - Pă colac vadra de vin. Și dalbat părinţilor. „ Caşa e lăsat din bătrâni, Jos la furca patului, „„ Bisiocu stinge focu,. - că un stol de porumbei, _ -La mulți any. | 20 Șim jucară ce'm jucară, 
După fie-care vers se repetă cuvintele «Leroi Domnule», e 
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DRUMEȚII. 

Cules de învăţ. N. Iordachescu, din com. Timişăsci, judeţul Nemţu. 

Doi boeri de cei mari, Căci umbra mi-at dus. 
Ca și doi drumari, i 
Vin din Ierusalim... 

- Merg spre Vitleem. 
-5 Dară cine sînt? . 

„E Iosif cel sfint, 
Şi Maria sfintă, 
Care aşa cuvîntă: - 2 

„ —losif, mi-e grei, 
10 De acest drum r&i, 

Vin să ne odihnim, 
Şi să ne umbrim, 
De un.plop dădură, : 
Şpacolo stătură, 

15 De se r&cori.. 
Plopul să clăti, 

„Umbra şo trăgea, 
Sorele'i ardea. 

: — Plop afurisit, .: 
20 Să nu fil rodit, 

- Să cresci tot în sus, - 

A 

PESCEREA ŞI IESLEA 

| lară mai plecară, 
s Şi un mer afară, 
25 Şi ei odihnea, - 

Mărul îi umbrea, - 
Umbra să lăţa, . 
S6rele perea. - 
— Mărul înflorit, 

.30 Să fil tot rodit, 
- Să cresci tot în laturt, 

Să sporesc cu roduri. 
lar losif grăia : 
— Drumul a;-am lua, 

EI 35 Aide spre Vitleim, 
Până ce ma! zărim, 
Căci iată e sară, 
Şi 'noptăm prin ţară.. 
Şi el să sculară, 

__40 Şi'ndată plecară, 
Către Vitleim. 

- Cu toţii să trăim, 

" Cutes de învâţ. N: Iordăchescu, din com. Timişesct, judeţul Nemţu, . 

Maria se preumbla, 
_Vre-un locaş a căpăta, - 

Jos în sus şi Yar în jos, 
- Căci bate vint friguros, 

5 Şi are vestmînt de argint, 
Căci azi nasce fiul sfint. . 

Bună sara, moş Crăciun . 

Dice Maria celui bun. 
Lasă-mă& în patul tăi, 

10 Cam să nasc un Dumnedeii. 

Dar Crăciun ast-fel grăia : - 
Palatul mei nu'ţi voii da, 
Du-te în grajdlul cailor 
Sai în leslea boilor. 

- 1ş Şi aflând taină de la crai, 

l'a poftit pe câte trei 
Să mergă spre Vitleem, 
Căci nu e la lerusalim, 
Craii afdând.ai plecat, 

20 Stcua far li s'arătat,
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ai tot mers până ce-a stat, : . 
La cel staul luminat, 
Şi în Yesle at aflat, 

„Pe fîn şi paie culcat, - 
25 Pe marele împărat. 

Craii îndată ce Vaii zărit, 
"| s'a închinat umilit, | 
Scumpe daruri '-aii adus,. 
Pentru Dumnedeii de sus. 

30 Unul aur îi dădea, 
Altul smirnă % întindea, 
Şi altul tămâte " dăruia, 
lar Irod când audi 
Forte răi să necăji, 

-35 Că lui daruri 'nu %-ai dat, 
” i la el nu s'a închinat. 

Şin mânia lui cea mare, . 
Porni 6ste fârte mare, 
De la Ierusalim, 

40 Spre sărmanul Vitleem, 
„= Să ucidă aceşti mişei, 

Pe toţi pruncii mititet, 
De do! ani mai mititei, 

-. Peste,patru-geci de mii, 
- 45 Tot prunci, mititei copii, 

- „Ca să tate pe-cel sfînț. 
Dar Dumnedei: n'a răbdat, . 

„Si. Hristos la scăpat, 7: 

PRIVIGHEREA . 

DI 

Cules de învâţ.; N. Iordachescu, din com. Timişesci, judeţul Nemţu. - 

Sus boeri, nu mat dormiţi,. 
Vremea e'să vă gătiţi, 
Casa o măturaţi,. 
Masa o încărcaţi, - AR 

5 Căci umblăm şi colindăm, 
„Şi pe Domnul căutăm. 
Căci s'a născut Domnul sfint, 
In locaşul lui Crăciun, 
S'a născut. un Domn frumos, 

Io Numele lui e Hristos. 
„Nu dormim de astă-seră 

Ci: şedem în priveghelă, 
Din sera ajunului, 

 Până'ntr'a Crăciunului, 

15 S'aşteptăm pe Domnul sfint, 
Ca să vie pe pămint, . 
Căci e fiul cerului, - .- 
Și Domnul pămintului,. 
In sara lui moş sjun. 

20 Vin copiit lut Crăciun, 
Să cânte să colindeze, 
Viaţa lungă să ureze, 
“Tuturor ce sint în casă, 
Şi să veselesc la masă. 

25 Hristos. să le dea de tâte, 
Viaţă bună, sănătate, 

“Şi acum şi la mulţi ani, - 
Ca să crepe acei duşmâni.
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 PLUGUL 

„Cules de înv&ţ., 1. Bujoescu din comuna Viziru, jud. Braila. 

„Intro Joi de dimineţă , 
_S'a sculat Sfintul Vasile, 
Ş'a plecat la arat, 
Cu plug cu doui-spre-dece boi, 

- 5 La c6dă cu dalbei, în frunte 
[streinei, . 

" Să-i facă Dumnedeii parte de ei, 
Mânaţi, mă | | 
Cât cu. ochii. coprindea, 
Brasdă negră răsturna, 

IO Grâti roşu semăna, . . _- 
hoşu ca focu, | 
Măzărat ca bobu. 
Mânaţi, mă”! 

: Cu mâna "| semăna, 
15 Cu grapa "1 netedea. 

După ce s'a săturat de arătură, ! _ 

Trase plugu'n bătătură, 
Şi boi! la Yarbă verde, 
Pogonici ?n sat la fete, - 

20 Cei mat mici 
La mămăligi. 
Mânaţi, mă! - 
La luna, la: săptămâna; 

Când i-a dat Dumnedeii mâna, 

„25 Scâse pe negru din grajd, în- 

” a [şălat, 

Cum e bun de'mncălicat. 
Mânaţi, mă! . e 

Pe el s'a aruncat, 

Ş'a plecat la vânătore, - 

30 Să dea însă şi pelaalultarlale;- - - 

Să vadă grâul, cât e de mare. 

Grâul: de departe înverdea, 

De aprâpe îngălbinea, 
. Faţă de copt îşi făcea. 

35 Mânaţi, mă l- | 

In paiii cât trestia, 

. In spic cât vrabia, 

In bob cât mazărea." 

„ Peste tot aur şi mărgăritar, 

40 In curţile D-v. boeri mari: - 

„Mânaţi, mă SR, 

“Sfântu Vasile'şi adună nepote şi. 
- a (nepoţei 

Până în şase-deci şi trei - 
Ii scâse în' mijlocul câmpului, 

45 In susul 'viîntului, ! 
Unde” vine bine votnicului. * 
Mânaţi, mă! 
Cu drepta secera, 
Cu stânga polog făcea, 

50 Din polog, | 
Snop, . 
Din snop, 
Clae. 
Din 'clae, stog mare rotat,. 

55 De mulți boeri lăudat. - 
Mânaţi, mă! 
Se duse la tîrg la Ermelia, 

„Că acolo'i herghelia. 
Cumpără nout -epe, sirepe, 

_60 De câte şapte ani sterpe,: 

Cu unghile potcovite; 
Potcâve de argint, | 

Cum bat bine la pământ: - 

Mânaţi, mă! 
65 Cu pici6rele treira, 

Cu botul grohoia, 
Cu nările vîntura, . 

Cu c6da primitea, 
Cu urechile în car svirlia. 

-7o Mânaţi, mă | 
Incărcă nouă care cu povară, 

Şi plecă cu.ele la moră, - . 

La mâră, la căpitan, 

“Unde a măcinat şi an. 

75 Mânaţi, mă! | 

Morăriţă, fată de curvă mare, - 

-- Cum audi carele scârţiind 

- =" “Si argaţii din biciii plesnind, . - 

Puse câda pe spinare 

80 Ş'apucă pe drum la vale. 

* Mânați, mă! | 

Dar şi moraru meşter mare, 

Puse ret grăunţe în polă. 

- 94
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Stat stai şi neal neal nea! 
85 Până puse mâna pe ea. 

“Mânaţi, mă! | 
Lua mora de scoc, 
O dete hodoronc tronc, 
Şi dete mâra la loc. 

90 'Turnară 
Şi măcinară, 
Dar nu curgea făină, » 
Ci numai! aur şi mărgăritar, 
În curţile dumnevostră bo- 
e [eri mart. 

95 Mânaţi,. mă! - : 
 Apol plecă acasă, 

La a lut dalbă jupânesă. 
Jupânesa sta în prag, 
Ca.un brad. - 

100 Mânaţi, mă! / 
“Cu nisce mâini! albe îmbârnate, - 
Par'că erai de albini muşcate; 
Dar nu eraii de albini muşcate, 
Ci erati 'de Dumnedeii lăsate. 

105 Mânaţi, mă. ” 
Bătu în sită şi în: covată - . 

__T10 Pentru noi plugarii. 

COLINDE, î:7c. 

„Şi cernu făina tâtă, 
Făcu nouă colăcei viilor şi mor- 

[ţilor 
“Făcu şun colac mare de grâiă 

[roş, - 
Mânaţi, mă! 
Daţi-ne ce ne'ţi da, 
Că n'o să ne daţi, 
Oltul cu totul, 

115 Or marea, cu sarea. 
Mânaţi, măl .. n. 
Ci o să ne daţi şoldul porcului, 

Din fundul podului | 
Şi vr'o' două tre! parale 

120 Să ne cumpărăm mantale. 
Mânaţi, mă! - 
Că nu suntem 'de ici de colea, 
Ci suntem tocma! de la Buda- 

| a (Veche, 
- “Unde dă mâţa în streche, 
125 Şi cotoiul n'are loc . 

Pe lângă foc. 

URATURI LA SFINTUL VASILE 
  

Cules de înv&ţ, Pr. Gr. Rose, din plasa Bistriţa jud. Nemţu. 

Aho! Aho! Staţi măr, 
VE mal odihniţi, flăcăr... - 
lută sera a'nserat, 
Şi noi n'am gătit d'arat. 

"5 La dumneavâstră acum, 
Vom ara, dar iată cum: 

"In sera de sfintul Vasile, 
Am dat de nişte movile, 
Părăsite, înţelenite, 

10 De mulți. an! ne locuite, 
Şi ne-am apucat d'arat, | 
Dar ne ertaţi, n'am mâncat! 

Mânaţi, măi, hăr!l| - 
Jată ce s'a intâmplat: 

15 Plugarii plugu ai stricat, 
La meşter, de grab ai aqat, - 
Ficrele de ferecat, 
“Plugul gata Pai şi dat, 
Şi'ndată sai apucat, 

20 De arat in lung şi'n lat. 

Mânaţi, măi, hăr. 
_"Brazdă negră răsturna, 
Grâi de vară sămăna,. 
Grâiă de vară cu năgară, 

25 Să răsară până?n sară, 
O! dă dâmne să răsară! 
Şi frumos în primăvară, 
Să” bată vântu de sară. 

Mânaţi, măi, hăi! - 
30 Domnul gazdă a plecat, 

P'un cal roib încălecat, 
La luna la săptămâna, 
Umplându-şi de aur mâna, 
Ca să vadă dei frumos, . : 

35. Grâul dat în sus şi jos. 
Era aşa de frumos; 
Chiar ca fața lui Hristos. . 
_ Mânaţi, măi hăy | 
Apol viind acasă; _ 

40 Stând cu s6ţa sa la masă,



Dise oftând cam 'din grei : 
"Ştii ce acum gândesc eu 2. 
„— Măl femec,. măi femee - 
Grâul nostru o să chee — 

45 — Nu te teme mă! bărbate, 
Dee-ţi domnul sănătate, 
C'om strânge nepoţei, 

. Şi nepoţele, cu ochr-vii 
De viorele, şi Yom pune, - 

5o La secerat, | 
La legat 
Şi la cărat.. - 

„Şi aşa făcură, 
Pe unde mergea, 

55 Pol6ge: făcea, 
Le lega, 
„Le încărca, 
In ginerezi le aşeda, 
Grâul nu' se scutura, 

6o Mânaţi, măi, hăi, hăi!l 
* Apoi domnul gazda se întârce 

Nou& armăsari el scâse, 
Cu părul de graur, 

- Cu corne de aur, 
- 65 Cu potcove de argint, 

-Caşa's bune la bătut, ! 
„II puse la treerat, _.: 
La strâns. şi la vânturat, 
Cu picidrele băteă, 

7o Cu codile făţuiati, 
Cu nările vânturai, 
Cu urechile turnai, 
In saci: grâul îl strângei, 
Apoi în care îl încărcaii, 

-75 Şi la moră îl căra. 
Dar curva de moră, 

_. Când vă&dură atâtea cară, 
- Încârcate cu povoră, > 

Puse c6da pe spinare, 
87 Şi fugi la lunca mare. 

Lunca mare, 
Frundă nare, 
Lunca mică, 
Frunda” pică. 

85 Dar morarul meşter bun 
Ii eşi repede 'n drum, 
Şi făcu -hodoroc tronc, 
“Şi dădu mâra la loc, 

* 

Puse mâna pe la şăle, -. 
go La roţile. cu măsăle : 

Mai fac un hodorog, 
” Dete apa pe lăptoc, 

. Puse mâna la chişcâe, 

Să vadă de nu să moe, “ 
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95 Şi vădu că nu” făină 
„De grât, ciY e plină 
Mâna de - aur, mărgăritari, 
Ca'n curţile celor mari. . 
Indemnaţii, măr; hăy, hăi! . 

Cu-astă scumpă povară, 
Porniră, suiră, 
Coboriră, scârţâiră, 
Acasă poposiră. 

105 lar mândra jupânesă, 
Era aşa de voidsă, ' 

-Că'ndată scâsă, 
O sită desă,: 
Să apucă de cernut, 

110 Frământat şi plămădit, 
Şi cât al clipi,  . 
Cât ai aţipi, 
Din cuptor ea scâse, 
Pâne prea frumâsă, 

115 Şapte colaci mari. 
Dându-i la plugari, 
Şapte colaci mici, 
De dat la voinici. 
lar pânea frumâsă, 

120 O puse.pe masă, 
Şi bucate-alesă, 
Şi vin de cel bun, 

„Se puse acum, 
Cu. soţu'” la masă, 

| 125 Mândra jupânesă. 
Mai îndemnați măi! hăi! hăi! 

„De arat, am mai ara, 
Ne temem c'om însera, . 
Şi de cât om însera 

130 Şi n'om putea a ara, 
Mai bine vă v'om ura, 
Ca să ne daţi v'o para. 

„Biceţi dar, măi . 
Voinici flăcăi, 

135 Celor din casă, 
Cari șăd la masă: 
Să trăiţi să'floriţi, 
„Ca meril, ca perii, 
In toiu primăverii, 

"140 Vară *nbelşugată, 
Şi tomnă bogată, 
An cu sănătate, 
Plin cu bunătate, 
Şi s'aveţi de tote. 

145 Aho, aho-o! 
La mulţi ani, 
Cu bine şi bani.
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“COLIND LA SFINTUL VASILE 
  

Cules de învățătorul P. Cristescu, din comuna Calareţii, județul Ilfov 

A venit sfintu Vasile într'o. 
[sfintă Joi, 

Cu plugu cu doi- -spre-dece boi, 
Să are câmpul în cruciş şi 

[curmeziş, 
Brazdă nâgră răsturnat, 

5 Grâă de vară a semănat. | 
Crescu grâu în paiti cât trestia, 
În spic cât vrabia, . 
In bob cât mazărea, . - 
Plecă cest domn bun la târg, 

10 Să cumpere nouă oca de fier, 
Şi nouă de oţel, - - 
Să facă seceri, secerele, 
Cu dinţii de piparele, = 
Să dea pe la nepoți, pe la ne-. - 

[poţele, 
15 Sa secere de drag cu ele. 

Să puse din susu” vântului, 
Cum îl venea bine volniculii. 
Cu drepta trăgea, 
Cu stânga polog făcea, 

20 Făcea din polog, snop, 
Din snop clate, 
Din clate în car. 
Din car în stog, 

» Din stog în arie, 
25 Snopii că-i trântea,. 

- Legăturile plesnea. 
Apor scose nouă jugani, 
Negri ca corbu şi 
luţi ca focu. 

30 Cu pictbrele. treera, 
„Cu nările vântura, 

Cu urechile în car punea, 
„ „Puse nouă care de povară, 

„Și plecă pe drum la mâră, 
35.La moră la Motroganu, 

Unde măcina şi anul; 
„Dar mora curvă bătrână, 
„Când văqu nouă care de po- 

[vară, 
Puse c6da pe spinare, 

40'Şi plecă pe -dium la vale, 
Dar moraru mic, mic şi pri- 

-_ [eeput,. 
F.C... cui l'a făcut, 
Cu tăricidre, cu bobiclâre, 
Incepu a o striga, 

45 Tru-tru moriţa mea, 
Odoronc tronc, 
Dete mâra la loc. 
Măcină de Jol până mai apol. 
Trei tărâţe. şo făină, 

50 Usturoiii go. căpăţână, 
„Apoi puse boii în car, 

Şi sacii la jug, 
- Plecară acasă, . 
--La alba jupânâsă, 

55 Găsi pe dalba jupânesă, 
Cu nisce mâini albe spoite, 
Ca nişte tânjeli, pârlite, 
De plug gătite, 
Băgă mâna. în sac, 

60 Făcu un coac, 
Băgă mâna în mertic, 
Făcu un covrig, 

_Ne. dați. or nu ne daţi.
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PLUGUȘOR 
  

„Cules de învăţ. I. Manolescu din comuna Tazlau, judeţul Nemţu. 

De când sara, a insărat - 
Plug ca a nostru mândru și 

[rotat, 
Nu v'o mai umblat. . 

- Cu jugurile răglăite, - 
5 Cu tânjelile pârlite, 

Cu răsteile oţelite. 
„A -poruncit jupânu gazdă, 

Să. iasă într'o. Joi, 
Cu un plug cu doi-spre-dece boi, 

10 Boi bourei. în codă cudălbei, 
In frunte ţintăţei, 
la mai îndemnați flăcăi, Băi l. 
Brasdă negră r&sturnă, . 
Grâi de vară sămănă, 

-15 Grâii de vară cu negară, 
Să răsară până în seară | 
Cu drepta sămăna : - 
Şi din gură blestăma, 

| Să dea Dumnedeiă o pl6ie mare, 
_20 Să crescă grâul mai tare. 

S'a dus jupânu gazdă . 
„Să vadă grâul de frumos, 
Grâii frumos ca faţa lui Hristos. o 
la mai diceţi măi, hăt.,. 

25 S'a dus jupânu gazdă la târg 
Să cumpere nou€ oca de fer, 
Si facă seceri mărunţele, . 

“ Cu mănunchiă de viorele,, 
Să le dea la nepoți şi nepoţele, - 

„30 Să le fie şi fetelor drag a trage 
--[cuele; 

Şi a strâns toţi finil şi vecinil,. 
Şi vre-o trei babe bătrâne, 

„- Care hârâe mai bine, 
40 Şi ia ma! îndemnați măi | hăt.. 

Şi a făcut claie hodobaie,: 
Şi din spic un mertic, 
S'a băgat jupân gazdă în grajd, 
Şi a scos dot căluşei, * 

45 Negri ca corbu 
Şi iuți ca foc 
Gata potcoviţi, 
Cu frâele în dinţi, 

Cu pici6rele treera, 
5o Cu urechile în sac turna; 

la mal diceţi băeţi! hăt... 
A încărcat jupânul gazdă, 
Dou&-spre-dece care mocănesci |: 

Ss Şi le-a plecat la mâră la Ivă-' 
[neşci, - 

55 lară hâţa cea de moră, 
Când vă&du' atâtea care 
„Incărcate” cu pohoră; 
Puse c6da pe spinare, 

Şi plecă la lunca mare. -. 
60 Lunca mare frundă nare, 

Luncă mică frunda pică, 
Dă un galbăn de o'ridică 
Ca pe un pui de patlagică, 
la mat îndemnați măi! hăi.. 

'6Ş De urat am mai ura, 
„Dar ni frică că vom insăra | 
Că nu suntem de ici de colea, 
Ci suntem tocmai de la Buda- 

| [veche 
De unde mâţa streche, 

7o Prin cotruţă: pe la fete, 
Pe cuptor pe la neveste. 
Şi motocu nu-şi află locu, 
Că el mi-a rupt cojocu. 
Şi alţii suntem de la motoc, . 

75 De unde îngheţă apa în troc, 
„Si găluştele la foc. 

Alţii de la cuca muca, 
Unde se face ăla cât 

[nuca, 
„ŞI-O pădese dou. spre-dece cu 

(micisea, 
8o Să nu apuce furnica 

Şi 6menii sunt de un cat, 
Invârtesc dol-spre-dece un oi 

(la foc, : 
Munţi mari întunecoşi, 
Mat rămâneţi boeri mari sănă- 

Ltoși, 
85 Ahol... Aho!.. „ Abel. 

Se
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COLIND DE FATA - 

Cules de învăţ. 1. Bujoescu din comuna Viziru, judeţul Brăila. 

Leroilio Onea voinicelul stru- 
[jăsce, 

Imprujesce, 
- Leroilio, -la lină fântână, 
La colţ 'de grădină, 

5. Leroilio, ce fată frumâsă, 
Cu căraie alesă,. ” 
Chip de jupân6să. - 
Leroilio, Mariţo, Mariţo, - - 
Tu prăşăsci cu mine, 

10 Munuşi de cătine. 
Leroilid, rari's cfobănei, 

„Tot cfobani d'ai mei, 
Leroilio, spre s6re răsare ; 

__ Cu căciule: creţe, 
„15 Din mele mistreţe. 

„_ Eeroilio, cu sărici lăţose, 
„Cu beţile grâse,. 

_Leroilio, în. bețe rezemaţi, 
Spre vofaţintaţi, 

"20 Dev corăbidră negră şi smolită, 

7 

De vinturi gonită, 
„De valui vălită, 

“De maluri, trântită, 
Leroilio, area şi mpovărată, - 

25 Cu grâu şi bucate este încăr- 
[cată. 

_ Leroilio, vin şi negustori, 
:Dar nu's negustori, 
“Ci's colindătoră. | 
Leroilio, vine 'colindând, 

30 Din gură” întrebând: . 
— Ce: ți ăl din pâlă? 
Ori "ţi e frăţior ? 
Or nepot de sor?. 
Leroilio, nu mi-e frăţior, 

„3% Nici nepot 'de sor, : 
Leroilio, ci” Onea al metii, 
Leroilio, ici în câstă casă, 
Scrisă e pe masă, . 
-Leroilio, faţa lui Cristos. 

40 Ca un sâre luminos.
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COLO JOS, PE LOC FRUMOS 

Cules de în&țatorul I. Florescu, din comuna Bragadir, jud. Teleorman.. - 

Colo jos, pă loc frumos, 
Mi-a crescut un chiparos, 
Cu miros frumos, 
C'o cracă lăsată în jos. 

5 Dă cracă dă chiparos, 
"MI este'un legăn dă mătase; - 
Maât din jos dă legănel, 

“?Mi-este'un scaun dă argint, 
"Jar pă scaun dă argint, . 
10 Şade (cutare) făt-frumos, 

Legănă pâ Cristos. - 
Mil legănă şYl întrebă : 
— Ale, dâmne milostive! 

__ Tot stam dâmne, să-te 'ntreb, 
15 SŞ'încă şi'ntrebatu-te-am : 

„ Cât mi-e marea dîntr'adânc? . 

cât peşte 'n mare este? 
cât vac că mt-a trecut? 

Şi cât vac nainte este ?: 
20 Grăi şi bunu Dumnedeii : 

— AI (cutare): făt-frumos, 
Mai lgănă puţinel; - 

î 
î 

CANTEC 

ŞPţi spui, marea dintr'adânc ? 
Cât din cer, pânăn pămînt, 

25 Ca palma marea *ntr'adânc. 
Şi cât peşte'n mare este ? 
Câtă iarbă pă pămînt, 
Cu trei peşti este maY mult. 
Şi cât vac că "mi-a trecut? 

30 Mult a fost şi bun a fost. 
Şi cât vac nainte este? 

„N Puțin este şi mal r&ii,. 
Când o fi la cap dă vac, - , 
Voi da semne pă pămint: 

--35 Bate-o fiu pă taică-s'o 
Şi fica pă matcă-sa 
Şi finu pă naşi-s'o 
Şi fina pă naşi-sa 
Ai (cutare) făt-frumos 

| qo El să'mi fie sănătos, 
Cam cu.taică şi cu maică | _ 
Şi cu fraţi şi cu surori 

Şi cu grădină cu flori.. 

- S 

. Cu piciorul te-a legăna 

5 

DE LEGAN 

Cules de învățătorul I. Balţitescu din comuna Dragomireşti, jud. Nemţu. 

Liuliu, liuliu cu mama, Haida nani, -na, na, na, 
Că mama te-a legăna Că mama te-a legăna . 

Liuliu, liuliu cu mama, Şi din gură ţi-a cânta: iuliu, liuli 
10 Liuliu, liuliu cu mama. - 

— Hai nana, hai nana, 

„ Şi tatătu ţi-a cânta. . „.
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CANTEC DE NUNTA 
  

Cules de la locuitorul- Neculae Bâtca din comuna Bicaz jud. Nemţu. 

Bună sara, 
Bună sara, 
Cinstiţi meseny ; i 
Sara a înserat, 

5 Dumneavâstră waţi adunat, 
„Noi nimica până acum nu 

[v'am închinat. 
Forte vă mulţumesc, 
C'aţi venit. 
ŞI noi ne-am pregătit, 

IO Cu „mese întinse, NR 
Făclii aprinse, - 

“ Pahare pline, — 
Cuvinte bune, 

„Și pe mese feţe de mese, 
15 Şi aşternuturi, 

Covâre de mătase. 
Şi pe feţe de mese talgere 

[spoite, 
Linguri zugrăvite. 
Cuţite Şi furculiţe nu "prea 

[avem, 
20 Am fost trimis din.bună vreme, 

C'o căruţă numai în pene 
Şi co €pă albă, 
Ca să aduc chiper şi câpă ; 
Şi să vii pe la Hărlaă, 

25 Că acolo sînt furculiţe şi cuțite 
Perechea numai un leă; 

Dar îs cu mănunchiu de 
[ciucălăti 

De acelea am şi-eii. -— 
Da până alba a veni, 

30 Bucatele s'or răci - 
Şi tot dumneavâstră singuri 

- | [vă căi,, 
Dar vă poftesc să luaţi, 
Să ospătaţi, 
Ca ai noştri cinstiți fraţi. 

„35 lară până ce or veni furculițele 
Luaţi cu brânculiţele, 
Că s'a pătesc Lipovenii - 
Cu sacii şi căruțele. 
“Cine şi pentru sine să şi cro- 

„[fască o bucată de pâne, 
40 Ei îi am fost croit un stiap 

Pentru 'mine dat. 
Dumneavâstră pâte vătemeţi “ 

> [de otrăvit, . 
“ E. tot sînt un om de perit, 
O să vă fac o gustare, . 

45 Ca să vă cie indemnare. 
“Ta ori lua şi ei o găluşcă, 
Ca să nu mai mor de puşcă. 
De-ar fi puşca de antonigă, 
“Sincărcătura de: măligă, 

50 Foitaşu de urdă, 
Ca pe urmă să ni se mai 

[facă spurdă.
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CANTEC MIRESEI. ȘI GINERELUI 

  

Cules de:învăţ. I. Florescu, din comuna Bragadir jud, Teleormaa. 

Cruciuliţă dă argint. 
Amândoi waţi potrivit 
Şi la ochi şi la sprâncene 
Ca dot porumbei la pene 

5 Cruciuliţă dă alamă 

7 

CANTEC DE NUNTA 
  

Amândoi sunteţi d'o semă 
- Bine'ţi pare nune mare 

Că "ţi-e fina ca o flore 
Garofă mirositâre. 

- Cules de Irimia Nedelcu învăţător, judeţul Iaşi, 

Ba, ba, ba gipiniasi miriasi, - 

- Nu ti,grăghi la luat, 

Cum ti-ai grăghit la măritat, | 

Ca măr dulci la legat. Ă 

s Câ părinţii o dzâs câ nu. 
„=. [t-or da, 

Şi dumeta al dzis câtii duci, 

“Şi ti! spândzura. 

Di vârvu sovârvului, 
Di aţa paingânului 

10 lar părinţii o socotit. . 

- Că di cât ti-l spândzura,. 

Mat ghini pi soţu dumitali 

Aa [ţi i-l lua 

— Dar pintru aceste cinstiti - 

i [druşti, 

_ Sînt vrl-o câţi-va bandraburci. 

15 Is cam budzăţăli. 

Z - 

Dar tot.s'or pitreci şi eli. 

— Poftim gipinlasâ niriasă. 
O oglingYorâ cu tioc, . 

_Bâ-ţ cii dicăutat, . _ 

20.Când ti-i duci la gioc, 
„ Poftim şon tulpan negru-n- 

a [tunicat, 
Ca sâ-ţ cii 'di-n hobotat, - 

Poftim ş'o părechi di papucei, 
Cu talpa di buhai, , 

25 Ca sâ ţii nouâ ai. 
Şi cu căputa di rață, 

- Ca sâ cil. mat purtăriaţâ. | 

Pofiim şo părechi di colţuni ; 

Şi-n colțuni sunt: 

30 Acadeli şi aluni, 

Ca sâ dat pi la cophili. 

Care-I trăit cu dinsili ghini.
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N 

„MIRESA INCHINA MÎRELUI - 

  

Cules de învățătorul Gh. Dobrea din comuna Uscaţi. jud. Nemţu, 

Agiungă-ţi vot bună cucâni iri 10 VE inchină un pahar de vin Că iată cucâna âiresa, Să vă fie cheful di plin. VE închină o coraghie  . Ă Vinul i adus di la Odobeşti, Incărcată cu tot felul de marfă. . Se bel si ti veseleşti. - .5 VEnchină o cămeşă de bumbac, . ? Şi vE mai închină | | „_S-o aveţi dumneavâstră di -15 O naframă de in, | 
[purtat > „Să vE ştergeţi guriţa di vin. VE închină o părechi de ismeni - „ Poptim şi primiţi Cu bricinariul de mătasă, „Şi cu dragosti mulțemiţi! Ca să nu se rupă îndată. 

-  MIRELE INCHINA MIRESEI 

  

Culisa de învățătorul Gh. Dobrea din comuna Uscaţr, jud. Nemţu, 
Agiungă-ţi vor bună | VE închină o bertă tot di lână, Cucână îiresă | | - S'o aveţi di ţinut pi mână. -. Că iată vă închină - - „15 VE mai închină şi-o oglindă Cuconu âiri, : | | Sa [potrivită 5 O coraghie mari, Z Pentru dumneavâstră gătită. Cu tot felul di marfă încărcată „ Poptim şi primiți VE închină Ia -: Şi cu dragoste mulţemiţă !.... O părechi di ciboţeli, - Ă „.  Nuti grăbi la luat Cu talpa di. rață „20 Cum te-al grăbit la măritat, -. IO Să nu lunecaţi pi gheţă. Că nai fost fată di lepădat „VE închină un barz di lână, . Şi-al fost Al6ri de înflorit, Să vă luaţi diua bună. | - „In casa părinţilor di locuit. *



COLINDE, TG. | 1499 

NUNTAȘII INCHINA MIRELUI ȘI MIRESEI 

Cules de învățătorul Gh. Dobrea din comuna Uscaţi, jud. Neâmţu. 

Agiungă-ti vot bună . „+ “Tocmai di la Odobeşti, 
Cucâni iri şi cuconă ăir€să, _:10 Se bel se te veselesti. 
Că fată vE închină DN Butelia este cam âică, 
(Cutare) dimpreună a Dar cheful dumisale -. 

$ Cu soţia sa, . Esti mari asupra dumneavostră. 
O buti di vin . - Poftim şi primiţi 
Să vă fie cheful di plin. | 15 Şi cu dragusti mulţemiţi. - 

Vinul esti adus în cară mocă- - Ea 
(neşti 

MIRESA INCHINA LA NUNTAȘI 

„Cules de învățătorul Gh? Dobrea din comuna Uscaţi, jud. Nemţu 

Bună sara, bună sara domnul - . Să bei si ti veseleşti. 

__ (cutare), Şi vi se închină şi un prosob 

De când sara o însarat. ” | (di în | 

. Păhărele ca aeste nu vi s'o Să vă stergiţi guriţa di vin. 

- [inchinat. Poftim si luaţi i 

_ Două păhărele ca două floriceli 10 Şi ie bacşişul si ni-l daţi. 

5 Păhărelili îs plini cu vin de O- - Mulţemesc dumisale di pocloni 

| [dobeşti— . : Şi dumitali di hodorogelă. 

i
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- INCHINARE - 
  

Cules de învățătorul Gh. Dobrea din comuna Uscaţi, jud. Nemţu. 

Agiungă-ti voi bună - 5 O. drochie grasă, | 
Cucâni iri şi cucoână îir6să ! -S-o aveţi Dumneavâstră, di 

"Că Iaca vE închină - | Ia “ [masă. 
Domnul (cutare) - Poftim şi primiţi. . - 

Şi cu dragusti mulţemiţi. 

„CANTEC DE JALE 

  

Cules de învățătorul 1. Florescu, din com. Bragadiru, jud. Telorman. 

Dă la Zimnice la vale,. _ ŞI-are două siridre. 
S'aude d'un ramăt mare "... Şi mi-o plânge a mai mare 
Ca murit d'o fată mare,— . - Cu lacrămi pân'n paftale ; . 
Fată marelogodită,. _.  : Şi- mi-o plânge a mai mică 

5 Cu tOtă zestrea gătită. | 10 Cu lăcrămi până'n genunche; 

»  BOCET PENTRU FATA MARE E 

Cules de învățătorul 1. Balţatescu din comuna Dragomirești, jud. Nemţu. 

Ce casă ţi-at gătit, Ș Ci vine să putredescă. - 
Fără uşi fără fereşti Ă Draga mami puiculiță, 
Acolo să vețueşti ? o . "Pe tâte cărările 
Bucură-te mânăstire i - 10 Te-or boci surorile, 

5 Că uite ce flâre-ţi vine; „Draga mamii, fetiţa mamit! 
Și nu vine să'nflorescă, -
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PENTRU. COPIL MIC 
7 

Cules de înv&ţătorul IL, Balţatescu din comuna Dragomirești, jud. Nemţu. 

“Dragu mami mititel 10 Că a mami ţiţe at avut. 
Nu te duce de la mama. __ ROgă-te la Dumnedeii 
Roâgă-te la sfintul sâre - . .. Ca să mă eie şi pe mine mârtea 
Să ţie diua mai mare, | Ca să vii la mătăluţă, 

5 Asta-i di despărţitore Draga: mami tare arsu-m&-ai şi : 
De la mama matale; - [urât, 

“ Draga mami, draga mami. 15 Ei- cu mata m& ma! luam şi. 

Nu te duce dela mama, [vorghYam. . 
“Ofl-ofl ofl draga mami, 

“DRAGA MAMI ELENUȚA 
- 

  

Cules de învețatorul IL, Balţatescu din comuna Dragomirești, jud. Nemţu. 

Draga mami Elenuţă . “Tare te-at ma! mâniet pe nol. 

Nu te duce drăguță, _Tâte cărăruşile le-o! călca,: 

“Toâte cărăruşile le-oi umbla De mătăluţă n'ol ma! da. 
_-1o Elenuţă da unde te duci? D ătăluţă n'oi da. 

ag Draga mami unde te duci, tu ? 
5 Draga mami Elenuţă , 

"” Da unde te duci draga mami? 

*
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2 - 

DRAGU MAMI TURTUREL ? 
  

Cules de învăţatorul Gh. Dobrea din comuna Uscaţi, jud. Nemţu. 

Dragu mame! turturel, - "Ţi-am pus-o la năsălie ; 
De ce n'af murit de mititel ? - Naframa di vornicel 
De-aY murit acu ma! mare 10 'Ţi-am pus-o la feşnicel ; 

“De-i faci mamii supărari. . . Naframa di lăutari . 
5.Şi âiresa-i cu peteală. „ Ţi-am pus-o la preuţi mari. 

“ Dragu mamei. turturel! - . | “Of! şi cră of! draga mamei, "Năframa di cununie . - Drăguţa mamei !... 

„_IAN-TI SCOLA DRAGU MAMEI 

  

Cules de învățătorul Gh. Dobrea, din comuna Uscaţi, jud. N&mţu. . 
* - 

lan-ti scâlă dragu mame! Să se cunâscă urmuţa: Și te uită pe ferestă; Să beii apă dintr'ânsa "- Că-ți vini carti domnescă Ă “Să-mi răcoresc inima ! Ă De la noi se: te pornescă. Draga me, miluţa me! 5 Din cotro vântul m& bate - - 15 Dar pi noi cine ne-o spăla, Tot mă frigi. şi mă ardi. i Cu miluță ca mata ?]... Când S6rili abureşti, | o “Nici o p6mă nu-t amară . ME frigi şi m€ pârleşti. Ca mama de-a doua 6ră lan-ti sc6lă şi hai acasă | | Of! şi eră of! hm !.i-hml... 10 Dar macar când a ploua a pi - ! hm |...
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BUCURA-TE MANASTIRE 

Cules de învățătorul C. P. Teofânescu-Gribnicea din com. Bicaz, jud. Nemţu. 

Bucură-te mănăstire Pe cărarea spre fântână 
Că frumâsă fidre-ţi vine, „„. Creşte iarbă şi sulcină, 
Şi nu vine să'n florâscă, Pe cărarea în spre casă, 
Ci vine să putrezâscă. Creşte iarbă şi mătasă, 

5 Plângeţi toţi patru păreţi - -15 leşi drăguță până'n prag, 
- Că fărde stăpâni rămâneţi, Şă vedi oile cum rag, 

Plânge casă, plânge masă, . - leşi drăguță din cămară, 
Că se duc stăpâni! casei. - Să vedi oile cum sbicră, 

- Pe cărare spre isvor leşi drăguță la pârăii, 
10 Creşte iarbă şi mohor, 20 De audi cum fuge calul ț&ă. 

i ZORILE - | Ă 
(Acest cântec de înmormântare se dice în tâte dimincţele cât timp e mortul în casă) 

  

"-Gules de învă. 1. Mateescu, din comuna Stroeşti, judeţul Gorj. i 

Zorilor, zorilor, - - Să vină şi ele 

Voi surorilor, - Să vadă că” jele. 

Să nu mi'l zoriţi, - 2 Zorilor, zorilor, 

Să mil ofiliţi; | „20 Vor surorilor, 
5 Pân'noi-ne-om găti. -. „o Să nu vă grăbiţi, 

Cuptâre de pâine, „Să mil ofiliţi, , 

Nou& de mălaiii, , - Până noYom face 

Nouă buţi cu vin O Nouă ferestrele : 

Nouă cu rachiiă. 25 Pe una să! vină _ 
Miros de tămâie, _1o Zorilor, zorilor, | 

„Pe alta să'1 vină Voi surorilor, . - 

Să nu mi'l zoriţi | | Colac şi lumină. 

Să mi-l ofiliţi, | Ă „Pe una săi vină 

"Până noi vom face, . - + “30 O turtiţă caldă 

15 Nouă răvăşele Şo ulcea cu apă. 

Pe la nemurele a
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DE BUBA REA 

  

Cules de învățătorul 1. Manolescu din comuna Tazlău, judeţul Nemţu, 

S'a. suit Maica-precista. Şi buba cea rea n'a chemat”o, 
„Intrun vîrf de deal, i Şi ea s'a, înciudat. 
Şi-a juchit un cal, ş ŞI s'a înfocat, 
Şi-a chemat tâte bubele, „Şi din rădăcină a secat. 

5 Şi tâte bubele, - - 
+ 

DE NAJIT 7 
, i 7 Ă 7 

“ Cules de învețatorul Il. Manolescu din « comuna Tazlaă, judeţul Nem. 

Fugi năjite pricăjite, . - 5 Cu lopata te răneşte € | 
| Că am venit să te săp.: . - Din creerir-capului, - 
„Cu barda te cYopleşte, .  : Din sfârcul urechilor, 
- Cu sfredelu te borteşte, 

4 

DE GALCI. 
. ÎN N 

Cules de înv&țătorui I. Manolescu din comuna Tazlai, judeţul Nemţu, 

O făcut mama: nou€ feciori. . - Io S'a. dus patru a venit trei, 
Intro di M-a făcut, - : » S'a-dus trel a venit doi, : 

“ Intro di W-a născut, sa „Sa dus doi a venit unu, 

Şi întro di la o stea . amânat, ! - „Sa dus unul n'a mai venit nici 

5 S'a dus nouă a venit opt, - ” [unul. 
S'a dus opta venit şepte, „Aşa să nu mal tămâe gâlcă în 

S'a dus şepte a venit şese, „ vină, 

S'a dus şese a venit cinci, - 15- Cât un fir de mac, i 

S'a dus 'cinci a venit patru, In patru despicat,
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DESCANTEC DE PLANS .. 

"Cules de învățătorul P. Cristescu din comuna Calareţit-Şainoiii, jud. Ilfov. 

Ul... muma pădurii] i 
Incercăţi feciorii, fetili, - 
Ginerii, nurorile . ..... 

„ Nepoţii, nepâtele E: 
5 Moşii, strămoşii. - 

. Acest descântec se face în sfințitul s6relui pe bâtâtură şi vorbele acestea se dic ținând în mâna uri baţ de alun aprins. Și pe urmă se arunca acest baţ spre apus. Tot așa se dice ținând alte doug bețe, dintre care unul se arunca spre meda-nopte şi al treilea spre meqa-di. Apoi. se ia o furcă de tors în mână şi se dice tot vorbele acestea şi când se isprăvesc, se înfige furca în pămînt, apol se ia un topor şi se dice aceleși vorbecu to- porul în mână şi apoi se înfige toporul în pămînt, In urmă se ia o 6lă cu apă şi se dice odata acele vorbe şi se arunca puţina apă pe jos, iar se dice' vorbele odata, iar se a- runcă puţină apă, iar se, dice a treia Gră, și apoi se aruncă apa tâta jos și se dice vorbele :.. Numai pe (cutare) sa nu'l mai “încerci ca cu focu iar te -ard,: cu furca | "te înțep, cu toporu te taiii, cu apa te înec. In urmă.se pune 6la cu gura în jos lângă „furcă şi țopor şi se lasă tâte acolo pâna dimineţa.. . : ” - . "Acest descântec se face de trei ori în trei seri dWarândul începând de Luni: 3% - - | .- : - _ 2 

2 

  

= 

DESCANTEC DE JUNGHIU . .--. 

  

Cules de învăţatorul. P. Cristescu din comună Calareţii-Şainoia,, jud, Ilfov. 

Eşi junghiă, "_ Cu“ paharele pline. . - 
Că te injunghii, . _ “Eşti din ficaţi, din bojoci, Pe vătraiii încălecat,. = „15 Din rinichi, 

„-Pe vătraiii descălecat, - : Din inimă, - 5 Junghiule, pătrunchiule Din vîrtutea trupului, Nu 'ngheza ca caii; „Din undreaua--gâtului. Nu sbera ca vacile, a Eă, spurcatule,- te  descânt, Nu râma ca porcii; ” 20 Cu sabie de argint : Și te du unde popa nu tocă,  . .. -Şi cu cuţit de găsit, 10 Unde cocoşit nu cântă, “Să te risipeşti, 
Unde câinii nu latră.: „+ Ca-spuma de mare, Că te adastă cu mesile întinse, __ Ca roua de s6re. Cu făcliile aprinse, - E e 

- Acest descântec se dice de nouă ori înţepând bolnavul cu un cuţit de găsit și apol cuțitul se înfige după ușă, ! i [o . ! a 
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DESCANTEC DE GALCI 
  

.„ Cules de învățătorul P. Cristescu din comuna Calareţii-Şăinoiă, jud. Ilfov. 

ii „n. Gâlcă, mostofâlcă, . 
- Tu "'ndărăt să dai, 

Că cu sarea. te frec, 
„Cu toporu te taii, 

5 Cu. ceara te pic, : 
Cu focu te ard. 

„ Aceste vorbe de die de trei ori, in care timp, gălcile si se trag de jos în sus cu 
unt: de: lemn sai cu scuipat. 

DE RINA de 
  

Cules de învețatorul G. Giurumescu din comuna Ruptura, jud. Mehedinţi. 

Plecă cutare pe cale, pe cărare. şi ia masă le găsi, 

"Să întâlni cu Sfintele în cale,  - Şi cu glas mare se rugă: 

Şi] întrebară: Unde te duci, 20 — M& Îăsarăţi cu amet, 

Ce lucrezi, i Cu fârşală. 

5 Şi unde te călătoresc? o Şi Sfintele nici i în semă nul bă- 

Inaintea cocoşilor, a a (gară. 

- Il trânseră, a “Rinda ce făcu se necăji, - 

Il uciseră, N “Şi se întorse la locul ef, 

"Până rînda îi şi perdură, 25 Ca faguru de miere, 

" 1o'Rămase cu ameţelă „Ca pâinea în căpestere, 

_Şi cu fârşală. - DI „+ Rămase omul .curat, luminat, 

Aşa Sfintele se necăjiră, Si Ca argintu strecurat. 

Şi drumu "şi apucară,. - “ Amin, amin, s6re în scnin, 

- La masă bună se puseră. i 30 Remase omul ca argintul stre- 

15 Ce făcu şi ce lucră, - (curat, 

Ochii şi” aruncă, Cum Matca- Precista Pa lăsat, - 

„După ele “apucă - | aa -
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DE BUBA (DALACU): 

_ Cules de învățătorul G. Giurumescu din comuna Ruptura, jud. Mehedinţi. |. 

Stu bubă albă, Sa „Nu fulgera, 
Stu bubă negră, „un .»20 Nu 'săgeta, a 
Stu bubă blândă, i - Fugi din piele, - 
“Stu bubă paratică,  - „ . De sub piele, 

'5 Stu bubă albastră, aa Din măduva osului, 
Stu bubă porcescă, _. . __Şi din ronţu nasului. - . , 
Stu bubă otfască, . „25 Cum nu pâte capul de cocoş . 

 Stu buba pasărilor, - * La cap de urs, : . - 
Stu bubă 'câinescă, nou&-deci. Cap de urs  - 

| __- Îşi nouă, i La cap decocoş, - 
IO Stu bubă turcescă,- -. . _. Aşa să nu poţi şi tu să stai 

Stu bubă letinescă, _». 30'In trupul (cutăruY)., « 
Stu bubă românescă, :.: »„„ Duste în codile mărilor, -- 
Stu bubă sârbescă, | „Unde cocoşul nu cântă, : 
Stu bubă nemţescă, N - 3. Unde popa nu face leturghie, 

15 Nouă deci şi nouă de bubesu- Să r&mâe (cutare) curat, lumi- 
: - [roră, (nat, 

De ciume nu te 'ntinde; : - 35 Strecurat ca argintul, - 
Nu c6prinde . Cum Maica Precista Pa lăsat. 

>... Câte-o faţă de arie, i | " 
= 

*“ DE APUCAT 
  

Cules de "învățătorul G. Giurumescu din comuna Ruptura, jud. Mehedinţi. . 

Peptenele să-i înclesce afară, şi să-l desclesce în apă neîncepută şi 
- ferele de pe coş să le înn6de în afară şi să le desnâde în apă, şi o pot- . 

„cOvă găsită, să o pue în foc şi să o stămpire:tot în apa aceta, punând 
„apa la capul copilului, la buric şi la pici6re, apoi să o dea să guste de”. 

„tre! ori; apol să ia” nouă găinaţi de găină să-i plesnescă pe prag şi' apoi 
„_să'ungă la cap, la piept şi la picire pe copil.. . -. Si -
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DE VINT Ă 
N   

Cules de învețatorul G. Giurumescu din comuna a Ruptura, jud, Mehedinţi. 

Plecă om-vint, . DI ” Făcu turtă vintă, 

La- pădure mare vintă, . : . . Cu sare vintă; 

Cu secure mare vintă; - „15 Copsă turtă vintă, | 

Tăe un lemn mare vînt, , . Şi chemă nouă copil vînţi, 

5 Se întose la casă vântă,, a Ă Miîncară turtă vintă ; 

Făcu foc vint, N Nu mâncară turtă, 

Puse căldare vintă, - ”  Mâncară durerile, 

Pe foc vint, -  ..- 2 20 Şi dogorerile 

In fere vinte ; pr „Şi isbiturile, 

10 Cernu făină vintă | - Rămasă curat luminat, i 

In postavă vintă, |. SR Cum Maica-Precista la lăsat. .. 

Cu ciurel vint; . _ 

 DESCANTEC DE ISDAT : 
  

> 

Cules de i înv saatoral 1. Mateescu din comuna Stroesei, jud. “Gori. 

2 

Fugi isdate, “ o __Şi secure nu taie, 

- Blestemate,. . aaa Acolo's mese întinse 

„Nu întinde, | | Io Şi făclii aprinse 

Nu cuprinde,  _.  . „Şi. pahare pline ; -:: 

5 Nu umfla, . A __-  Beţi şi mâncaţi şi chiotiți 

Nu îngâmfa. - | | Şi la cutare să nu ma! veniţi. 

Du:t te “unde cocoşu nu cântă,
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„DESCANTEC DE ŢEPA 

Cules de învejatorul 1. Mâteescu din comuna Stroesci, jud. Gorj. 

„ Plecă (cutare) - 
Pe cale pe cărare, 
Se 'ntâlni cu ţepa ?n cale. 
Țepă 

5 'Ţepă 
Ţepă 
Ţepă 
Țepă 
Ţepă 

10 '[epă 
Ţepă 
Ţepă 

Țepă din cântarea cocoşilor, 
Țepă. 
“Tepă 

20 Ţepă 
"Ţepă 

Ţepă 

NB. Se descântă în raci şi în 
_gâuresce cu un ac. 

cu bubă, 
cu brâncă, 
cu -muima. pădurii, 
cu sore sec, 
turcâscă, - 
câinescă, 
porcescă, - | 
muscălescă, . . 
ovrelască, 
netoţescă, 
din răsăritul s6relut, 
din prând înainte, 
din revărsatul zorilor, 

din mălaiă, 
din vardă, 
din pesce, 
din vin, 
din rachiă, . 

DESCANTEC DE ISDAT 

  

Tepă din apă, 
Ţepă din nou&-deci şi nouă de 

- tepi, 
25. Să eșiţi din trupul (cutăruia) 

Din 'capul lui, - 
“Din. gura lui, 
Din dinţii luj, 
Din 

30 Din 
Din 
Din 

măselele lui, 
creerii capului, 
sgârciul nasului, - 
faţa obrazului. 

Nu te pâte culca, 
- Nu te pâte hodini. 

35: Du te'unde's făclir aprinse 
"Şi mese întinse; 

Acolo îi berea . 
Şi mâncarea . 
Şi hodina. ” 

40 Şi cutare să tămână, curat; lu- 
-[minat, 

- Cum Maica- Precista l-o sat, 

usturoiă, In rachiă se aa cu un fus iar usturoiul se 

N 

“Cules de învoțatorau 1. Mateescu din comuna Stroesei, jua. Gorj. . 

Pe cale-pe cărare, 
 MEntâlnii cu Dracwn cale, 

„:— Unde ai plecat Drace ? 
— La (cutare) 

5 Pas, Drace îndărăt, 

Ra Se face cru 
de trei ori, 

La ăl de te-a mânat; 
Că acolo nu'i loc de” tine 
Ci de biserică şi: de altar 

“Şi de toi€g ferecat. - - 
10 Crăpi ! Plecă | 

ce la. buric, e cu mâna, în timpul când s6 spun vorbele. Vorbele se spun -
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DESCANTEC DE DEOCHIU 

1 DESCANȚECE a 1ŞI3 

Culesa de învățătorul Il. Mateescu din comuna Stroesci, jud. Gorj. ” 

Plecat-a cutare.... 
Pe cale-pe cărare, 
S'a întâlnit cu dedeochiiă în: 

- | [cale, - 
De-o fi deochiat de om, 

'5 Crepe-I boşele, 
Curgă" pişiţii ; 
De o fi de mufere, .- 
Pice'! sfircurile 

_Curgă'! laptele ; 
10 De-o fi de fată mare, . 

Pice'i cosița, să'i rămână trâca” . . 
. [g6lă. 

Nu vă miraţi, 6meni, mueri, 
| [copii, fete, 

Nu, (de cutare) că! gras, -. 
Nici că nu” gras; 

“15 Că” slab,- 
Că nu” slab; - - 

Că” urât, RE 

Că nu” urât... : 
Miraţi-v& de nouă năpârci, 

-20 Cu codile înnodate, 
Cu gurile încleştate. 

- 

DE BEŞICA CEA REA 

Dedeochiti din .cer, “ 
Dedeochiiă: din nouri, 
Dedeochiti din vînt, 

. 25 Dedeochiii din gard, 
Dedeochiii din proptele gar- 

_ [dului, 
„Dedeochiii din drum, 
" Dedeochiii din. călătorie,. 

Dedeochiii din apă, 

30 Dedeochiiă din petrii, 

Voi deochetori, . 
“ Rimnitoră, 

Moroiă, mordicele, - 

Strigoii, strigoicele,. 
35 Strigoi de muma pădurii . 

Să eşiţi de la (cutare) 

„Din sgâreiul nasului, 
“ Din cap, din grumaz, 
„Din tote mădulările 6selor. - 

40 Duceţi-vă în vinturi, . 

La cutare să nu mat veniţi, 

„-Şi de el să rămână curat şi lu- 

i a Î[minat, 

. Cum Maica Domnuluil-o lăsat. 

  

Cultsa de învățătorul G. Popescu din comuna Bogesci, jud. Tutova. 

Li 

Purces-o. Matca, Precista, 

Pe: cale pe cărare. 

Când a fost la mijloc de cale, 

"O făcut o masă mare, 

3 Ş'o chemat toţi furnicarii, 

Toţi beşicarii. 

Numai pe. beşica cea rea, 

“Nici ma mărit-o, . : 

Nici n'a. poftit-o. 

10 De ciudă 
Să chee, - 

Să răschee, | 

Din creterii capului, 

“Din faţa obrazului, 

15 Să nu-rămână de ec, 

i Cât un grăunte de mac! 

—————



IȘt4 - DASGANȚECE 

DESCANTEC DE SORE SEC. 

Culesă de învățătorul L. Mateescu din comuna Stroesci, jud. Gorj. 

Plecat-a (cutare) 15 S6re la cântată cocoşilor, 
Pe cale, pe cărare, . - . S6re după cântatul cocoşilor; 

: Spre s6re răsare, : “ „ S6re în vărsatul zorilor, 
ŞI s'a 'ntâlnit cu țapa! n cale, S6re: după v&rsatul zorilor; ; 

5 Sore la prând, -..  S6re în eşita sorelui, 
„ S6re după prând; .  - ___20 S6re după eşita s6relui ; 1) 

Sore la amiadi, -  Să'eşiţi vor ţepi! 
„S6re după: amiaqi ; E „Din sgârctul nasului, 
„S6re la -gustare, - Din. fața obrazului ; 

10 Sore: după gustare ; | "Din creerit capului, 
S6re în apus de sâre, .. - 25 Din bulbuşul” ochilor ; 
Sore după apus. de sâre ; Si Şi cutare -să rămână 
Sore la cină, „. Curat şi luminat i 
S6re.după cină ; - „Cum Maica Domnului l-o lăsat, 

1) Aici iar se repetă de la «Sore la prând> şi se dice de trei orl acestă parte. 

2 

  

Ps DB DEOCHIU 

  

a) . . - - 

Culesă de învățătorul G. Popescu din comuna Bogesci, jua, Tutova, - 
* 

„ Sburat-o paserea albă, dalbă, + „Să se mire lumea, 
„In ceriă c'a sburat, , 15 Cum s'a mirat de: (cutare). Petra în patru a crăpat, „o Deo fi deochtat vântul, . 

De-o fi deochtat bărbat, M6ră-t calul ; 
5 Moroiti, strigoit, , _.- De-o fi deochiat văile, 

Crăpi-i costile, a  Săci-i pârăile ; 
Curgă-i sângele, . „= 20 De=o. fi deochiat pădărea,. Să se mire lumea, . Pici" frunda; 
Cum s'a mirat de (cutare): - „De-o fi deochiat Dumnedeii „Lo De-o fi deochiat femee, . , Dumnedei a lecui,. 
Mordică, strig6ică, ' . - 2 Descântecul de la mine Crăpii ţiţile, - 25 Și I&cul de la Dumnedeul sfint, 
Piciy: cosițile, 

4



N „ DESGANTEGE,  - 1Ș1Ş-: 

DE LIPITURA (SPARIAT) 

- Culesa de învețatorul G. Popescu din comuna Gogesci, jud. Tulova, 

- Purces-o- (cutare).. .- 
Pe cale pe cărare. 

Când a fost la mijloc de cale, 
IPa întâlnit potca cu potcoii, 

-s Striga cu strigoii, 
Călare pe chiuă, . 

- „Cu chilug în pohod. - 
Cum la întâlnit, 
In sus la suit, 

10 În jos Pa trânitit. 
Fata îngălbinituvi- 0, 
Puterea slăbitu'i-o. 
Şi Pa lăsat în în drum: lat 
Ca un chip de mort. 

15.A început a se.văita 
- Şi a se văicăra. 

Altă nime nu Va audit, 
Altă nime nu ba vădut, - 

De cât Maica Domnului. 

„20 Din porta cerkului. 
— Ce te văicărezi (cutare). ? 
— Cum nu mol văicăra 

şi nu mol văita? 
C'am plecat, pe cale, pe cărare, 

E 25 Când o fost la mijloc de cale 

“Ma întâlnit potca cu potcoii, 

Striga cu strigoii 
. Călare pe chiuă, 
Cu chilugu'u pohod. 

30: Cum mată întâlnit 
“In sus m'aă suit ; 
In jos m'aii trântit,. 

Şi m'aă lăsat în drum lat 
Ca un chip de mort. . 

35 Nu te teme (cutare) dragă ! 
Du-te la (cutare), 
Ce cu limba ţțo cânta 
Cu guriţa o descânta 
Şi ţi-o scâte frica, 

„40 Spaima .din pept, 
Din spinare. 
Şi vei rămânea 
Curat luminat, “ 
Ca Dumnedeii ce La făcut. 

. Se descântă în vin cu mâtură de la biserică, 

DE BEŞICA CERA 

  

Cules de nveţat. Cc. Dobrea, din comuna a Uscaţi, sua. Neamţu. 

Un biboi - 

A făcut într'o Gioi 

Un praznic mare 
„Sia chemat pe tăti bubuşorele 

5 Şi tăti sgăncuţele 

Şi bubele de pe faţa pămîntului; 

Numa! pi beşica ce ră 
N'o chemat-o. 
Atunci, ea se chele 

10: Să moră, 
In virf a crăpat, 

2: : In rădăcină s'a uscat.



1516 _DESGANȚECE 

-DE ALBAŢA. 
  

Cules de Inveb G. Dobrea din comuna Uscaţi. judeţul Neamţu. . . 

Sculatu-s:a trei feti ficiore, „o Le-o'vedut 
Până a nu răsări sorele. _.. . Şi le-o întrebat : 
Pe ochi.s'o spălat - ” 15 — Unde vă duceţi voi fetilor? La icâne so închinat,. . . „Cu nouă mătureli.. 

5 Mânicile le-o suflicat. i - Cu nou&-lopăţeli ? 
Cu pâlele rotorâte „— La fântâna lui Iordan 
Cu unghiile rătezati - S'o rânim di. mucigai - 
S'o sculat cu nou€ mătureli . „20 Şi di putrigat; 
Cu nouă lopăţeli - pa, Cu. lopăţelili rădem 

10 Pe cali pi carari, 2 Cu măturile o măturăm, 
Nimeni nu le audi. - Şi lon să r&ămâre curat” 
Numai Maica- Domnului ŞI luminat. . 

DESCANTEC PENTRU ŞOPARLAYŢA | 

Cules de înveţ Gh. Carpen, din | comuna Curteşcr, judeţui Botoşani. 

Nouă feti, "noue babi, nouâ -: * “Patru feti,. patru babi, “patru 
. [sopârlaiţi, 5 şopârlaiţi,: o Opt. feti - opt babi, SP şopâr- - Tri feti, tit babi, tri! şopâr.. . 

laiţi, 0 - laiţi, -- Şepti feti, septi a şepti şo- - Două . feti, done babi, douâ 
Pârlaiţi, şopârlaiţi, - Şesi feti, şesi. babi,. şesi şo- . o fată, o babă, o şopârlaiţă, 
[paârlaiţi, o ŞI nici-o fată, nici-o babă şi. Ş Cinci feti, cinci papi cinci şo-. | N „nicto şopârlaiţă, | 
pârlaiţi, - 

Acest discântic să dici di trii ori, A | Ş | E
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DESCANTECE 1517 

ră . 

„DE DIOCHI ! 

Cules de Gh. Dobrea, învăţator, comuna Uscaţi, judeţul Nemţu.- 

„Cum se stîng cărbunii işte-i 
Aşa să: se stîngă potca şi dio- 

"- [chitura 

Din sfârcu nasului 
Şi (cutare) să rămâie 

10 Curat şi luminat, 
Ca aurul cel curat: : 

De sub inimă ; Ca argintul strecurat, 
5 Din rărunchi, o a Ca Dumnedei cum l'o făcut - 

De sub rărunchi ; : Ca maică-sa când: lo născut, 
Din umerile obrazului, i : 

Din inimă, 

DESCANȚEG PENTRU ULCIOR LA OCHI 
  

- Cules de înv&ţ. D. -G. Tritan din. comuna Bicaz judeţul Nemţu. 

Să descântă sară şi se -dice, - 
„Bună dimincţa ulcior, 
„Cum nu-i acum “dimineţă | 
. Aşa. £ să n'agiungi tu până dimineţă. 

In timpul cât se dice: aceste cuvinte să atinge ulciorul cu „coda unei linguri în- 

- fierbântăte, 

_ DESCANTEC -PENTRU MUŞCATURA DE ŞERPE 
4 

  

Cules de învăţ. Gh. Carpen din comuna Curtesci, judeţul Botoşani. 

Jurjaţă pestriță, muşcă di peliţâ, 
Peliţa: di carni, carnia di os 
Osu să râmâi sănătos. 

p 

“Acest discântic să dici di triiJori.



I5I8 | 3 DBSCANTECE 

- DESCATEC PENTRU GALCI 

Cules de G. Parpeni, “din comuna Curtesci, judeţul, Botoșani. - a 

Gâlcuţă,  gâlcuţă, încalicâ-ti 5 Ca un cir de mac, în. patru 
[pi-o druguţă, [dispicat 

Şi ti du la mare şi be apâ din .. Pisti mări aruncat, 
[mare, Tu să rămâi curat, luminat .. 

Şi eşi la: s6ri, şi crapă ca.0o. Ca Maica Precista, ci ti-o lăsat 
-[eicori, Ca argintu cel strecurat. 

Să nu rămâi di loc, a o 

Sa dascânta de trei ori. a - 

DESCATEC DE BEŞICA CEA'REA 

  

Culesa de Gh. Carpen, învăţător, comuna  Gurteser judeulu Botoşani. 

Beşică albă, a “Cum ctobaniy o strigat 
""Beşicâ roşă, - „3 Oile o stat di sgherat. 
Beşicâ negrâ, . | "10 Aşa. să stee umftăturile, 

- Beşicâ înflăciosâ . - GYunghturile, 
5 Beşicâ di 99 di feluri, .. | - Mâncăturile | 

Oile: dincolo de mare, . +” De la (cutare). 
- Clobanit dincâce de „mare. 

Sa se dică de trei or, Aa | ? 

DESCANTEC DE.ŞERPE 

Cules de e învețatorau 1. Iordachescu din comuna “Cristeset, ina. Botoşani. 

Estriţă, pestriță Ş a 5 Ca nu .esci ! de folos. EşI din buruene Cine i-a stârnit vestea, Și apucâ de pele Vestea i povest Xțr bez Ca pielea de os, o AP Aa Mă fana?



  

DESCANTECE Şi 1519 . 

_ DBSCANTEG DE CES REU 

  

Cules de învățătorul 1. Iordachescu din comuna Cristești, jud. Botoșani - 

"> Ceâs răi cu săgitătură, 
Ces răă de spăret,  "" 
Eşi din creierii, capului 

" Din pumnii obrazului 
5 Din cap, di sub cap, 2 

Din ochi, di subt ochi, - 
Din dinți, di supt dinţi, 
Din măseli,.di supt măseli, 
„Din gât, de supt gât, 

-1o Din chiept, de supt chiept, . 

„Din inimă, di supt inimâ, 

Din rorunchi, di supt rorunchi,: 

DESFACERE DE URSITA 

? 
Din maţă, di supt maţă, 
Din cap, din cheli, 

15 Din tăti "ncheiturili, 
Ei tot r&ul cu mătura lot mă- 

Da AR  [tura, 
Cu grebla oi grebla, 
Şi 'n Marea-Negră lol arunca. . 

__ Acolo să chiarâ, să răschiarâ .. 
20 Ca roua de sâre şi spuma de 

| E (mări. 
Ca srele 'n senin. Amin. 

cz 

  

Cules de învățătorul 1. Iordăchescu din comuna Cristesct, jud. Botoşani | 

Cine mi-o făcut co mână, eii 
, [desfac cu două, 

* Cine mi-o făcut cii douâ, eii 
„[desfac -cu tri 

Cine mi-o făcut. cu trii, eit des- 
| [fac cu patru, 

_ „Cine mi-o făcut cu' patru, eii 
[desfac că cinci, 

5 Cinn mi-o “făcut cu 'cinci,-ei 
(desfac cu şese, - . 

IO Şi cu a mele amândou&. 
Ho! Ursitâ r6sâ prorosâ, 
Albastrâ proalbastră, 

=» Galbenâ progalbenă, | 

Cu :chictoarele nu frământați, 
15 Trupul nu-l mâncaţi,. 

„Cine mi-o făcut cu şâse, ei. 
NR [desfac cu şepte, - 

Cine mi-o făcut-cu şepte, eil 
[desfac cu opt, - 

Cine mi-o făcut cu opt, eii des-. 
a [fac cu nou& 

Cine mi-o făcut cu nous, ei 

[desfac cu nouâ-dect şi nou& 

> 

“In grea blă nu-l (saii o) bă- 

| : (gaţi, 
„Di-o pocit-o fată, crăpil ochii 

Sarâi-i ochit, crâpi”i ţiţili, mo- 

| râ'i pruncu ; 

„ Di-opocit-o codru, cadâ'ifrunda; 

20 Di-o pocit-o €rba, ususâci erna 

"Jar (cutare) să rămâi curat, lu- 
Si “minat, 

-- Sănătos, ca de domnul lasat.



1520 DESCANTECE , 

DESCANTEC DE DEOCHI 
  

Cules de înveţ. I. Radulescu, din comună “Peașeset-Maglaș, jud. "Vâlcea, 

: Păsărica albă, codalbă,; 
Mese ridicase 

" Pietra în patru crăpase ; ; 
Crăpar'ar ochii” strigoilor, | 

5 Micilor voinicilor, 

10 

15 

Marilor călătorilor, ; 
Care a deochiat pe cutare. 
De.-o fi deochiat de om; 
Săi crepe boşele 
Să” curgă pişatu; 
D'o fi deochiat” de femei. 
“Săi cocă ţâțele 
Să moră feţii de fome; 

- D'o fi deochiat de fată mare 
Să'i cadă cosâţele 
Săi rămâe hârca golă 

„Să, ridă lumea de ea ; . 

"29 Să cure sângele, 

o 25 

30 

D'o fi deochiat de copii, 
Să” crepe călcâele: 

_Să umple potecile. 
D'o fi de upă 

„Să-1 sece isvorele, 
Să rămâe pietrile 
Să le ardă sârele.. 
D'o fi de câmp, 
Să pârlescă ; 
D'o fi de: codru, 
Sa cadă codru - 
Să se mire lumea şi norodu ; 

„D'o-f de vânt, - : 
„Să se aşeze la pămiat. 

„Leac să fie. 

DEȘCANȚEC DE MANCATURA - 

  

“Cules de înveţ. I: Radulescu, din com, Pauşeser. Mazlaș, ja, Vâlcea. 

Via de vie, vedut. at sirigoit 
- - [eu strigoicele i 

-- Şi moroit cu morâicele 

10 Ţăstu după mal luă, 

Cum a mâncat inima lu cutare ? 
Am vEdut Maică- Precistă şi 

Curând la albinuşe. 
Vedut-ai strigoi! cu strigârcele - 
Şi moroiă cu: mordicele 
Cum a mâncatinima lu cutare? 
Am vedut, Maică-Precistă şi 

„= 

[ştii . 

(ştiu. . 

15 

In mare 7] aruncă, 
- Marea .se închegă; 
Aşa să se închege i inima lu 

[cutare. | 
Cum s'a plămădit aluata i în 

“[căpistere 
Şi faguru de miere; 
"Aşa să se plărhădescă i inima. 

[lu cutare. 
Cu aluat o plărnădiă 

“ Cu cornu-o întărit 

-20 

  

“Inima cutăruia o „plămădit, 
 Leac să fie, :
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DE  ORBAR . 
  

i „Cules de înveţ., G. Dobrea din com. „Uscat, judeţul Nemiu. 

" — Voi nouă frati, Şi tăeţi. orbalțul de segetură,. 

În diua de Paşti crescuţi, Orbalţul de orbălţit; 

In diua de Paşti născuţi, „SP aruncaţi peste mare, 

“Cu nouă cuțite ascuţite; - Şi vă duceţi şi vol 

5 Cu nouă topâre rugînite;.. ___ 15 Că acolo sînt. nouă fete mari, 

Unde mergeţi ? Ra Cu mesele întinse, 

=— Să rEsturnăm munţii, Cu făcliele aprinse. 

Să”! tăem. E Duceţi-vă şi benchetuiţi ; 

— Nu mergeţi acolo, | Pe aici nu trebuiți! 

"10 Ci mergeţi la (cutare) 

 DESCANTEC DE REL 

  

j "Cules de înveșatorul. L. Radulescu din comuna Pauşescl- Maglaşi, jud. Vâlcea. 

j 

Plecai Vineri de dimineță, o Cerbi cu cârnele oi arunca în _- 

Pe cale, pe cărare. e [codele mărilor, 

Se pomeni cu. irefrătînspinare.. „20 ŞI pe tine te-o vindeca 

| Se văita, se olecăia. -- Cu usturoi de la Sândâieni, 

| 5 Se întâlni .cu. Maica Precista, „Cu tămâie de la Boboteză, 

| Şi o întrebă : Ce te vaii, 0“ Cu untură de'la Ignat. - 

[ce te olecăieşti ? Cu usturoiii te-am usturoiat, 

| | — Cum să nu mă vait,- - 25 Cuctămâte te-am tămâtat, 

bă Cum să nu mă olscăyesc : Cu untură te-amuns; 

- Plecat -Mercuri şi Vineri, Pe tine te-o vindeca. 

10 Pe cale, pe cărare, - Cu- gura te-am ridicat 

“Se pomeni cu trej r&i în spinare, - Cu mâna te-am descântat. 

, „Şi luară prin mâini, prin pi- „30 Cu gura am urat, 

(core, prin şale, „» Pe cutare am vindecat, 

Prin sbârciu nasului, De tote isbiturile, . 

Prin faţa obrazului. “De tote intâlniturile, 

15 —Nu.te mai văta, ..:. De tote pociturile. ” 

Nu te mai olecăi, " 35 Să rămâie (cutare) 

“Că de câdele şutelor voi lega. _ Curat, luminat 

In cârnele cerbilor vol arunca. ” Ca de Maica Precista Jăsat. 

96  



(523 DESCANTEG 

DE BEȘICA CEA REA + 
, (VARIANTA) 

  

Cules de învățătorul G. Popescu din comuna Bogesci, jud. Tutova. 

Purces-o omul mare, . . „Mai făcut-o plugul lut. 
Cu toporul mare, i ” Dusu-s'aii în câmpul mare, 
La pădurea mare. .. 10 S&mănato pâtră. 
Tăet'o nouă tee, Cum înțepenesce pâtra, 

5 Nov& curmee, - Aşa să înţepenescă beşica cea 
Nou&€ răstee. [rea, cu tăria ei | 
Venit-o acasă,” .. N - 

N 

N 

DE ORBALŢ . 
  

Cules de învățătorul G. Popescu, din comuna Bogesci, jud. Tutova. 
N . 

Purces-o nouă fete mari „- De rugină; Ia Cu nouă mături; Ie 20 Ci: vă.duceţi la capul (cutărui),- Nouă flăcăi cu nou& lopeţi, _* Şi-l curăţiţi de lovituri, - 
Nou& topsre, i - De pocituri, . 

5 La mărul roş să'l măture, De întâlniri; | Să-l curețe N Şi'i sc6teţi din creerit capului, De tină, - - a _25 Din faţa obrazului, | De rugină. E » Din rădăcinile dinţilor. Când In mijloc de cale, - - "Cu măturile 1 măturaţi, 10 Sa întâlnit cu Maica Precista, . Cu topârele tăiați,.. — Unde mergeţi vot Cu -lopeţile-"l râniţi, . Nouă fete mari, Ii , 30 Peste. nou& Mări-Negre as- - . Cu nouă mături; o Dvirlig, Nouă flăcăi Să rămână (cutare). 15 Cu nouă lopeţi, nouă topore ? Curat, luminat; - Nu vă mai duce | Ca argintul strecurat ; .. La mărul roş, . | | Să nu rămână de leac „ Să-l curăţiți de tină, . 35 Câtun grăunte de mac. 
N 

- Se descânta cu mătura, cu securea și cu lopăţica, pe capul celui pătimaş. 

——————



  

DESCAN'TEGE 1523 7 

DESCANTEC DE SORE SEC 
> 

  

Cules de înveţatoral I. Radulescu din comuna Pâușesci- -Maglaşt, jud. Vâlcea. 

Fugi s6 sore sec din capul lui cu- 
[tare ! 

Să te duci în văt adânci, în 
[gropi adânci. 

Acolo te aşteptă buţi de vin, | 
Făclii aprinse, cuptâre de pâine, 

5 Vaci grase şi liora de fete fru-, 
[m6se. 

Eşi din creerii capului! 

„Se dice de nouz ori cu nouă petricâle pe care le aruncă în apâ peste capul bol: 

navului, 
+ 

DESCANTIC DE DEOCHIAT 
, 
  

Der fi deochiat de om, 

Să-i crepe bâşele, săi curgă 
[pişatul, 

Să remână de obida Gmenilor; 

De-i fi deochiat de muiere, 

5 Să-r crepe tiţele, să rămână de. 
[obida mulerilor ; 

De-i fi. deuchiat de fată mare 

Săi cadă <odele, să-i r&mâe: 
: [hârca golă; 

- Cules de învățătorul I. Radulescu din comuna Paușesci Maglaşi, jud. Vâlcea. 

Să rămână (cutare), chratlumi- | 
 Inat, 

Ca 'Maica Precista, că Va lăsat. 
_1o Dei fi deochiat de vînt, 

Să-i crepe bucile, 
Să rămână de obida vânturilor; 
De-y fi. deochiat.de cudru,. 
Să-i cadă frundele; . 

15 De-i fi deochiat de câmp 
Să “1 se pârlescă Yarba.



1524 | - DESGANTECE 

DESCANTEC DE DALAC a 

Culese de invăţătorul 1. Radulescu din comuna Pauşesci-Maglași, jud. Vâlcea, 

Tal cioroii, tai moroii, ta! ini- 
[ma de vidră, 

Tai cruce lumin6să, tai genuche 
_ [de urs, 

- Peun câmp mare roşu, tre! vaci 
| -[martroşiă, 

„_Călări pe trei cat roşii, adevărat 
E [idat, - 
5.lad necurat. aa 

DESCANTEC DE BUBA REA 
  

Cules de învățătorul I. Radulescu din comuna Pauşesci-Maglași,, jud. Vâlcea, 

_ Bubă rea nu junghia, nu cuţita, » “Din sgârciul nasului 
Fă te trag tu să te tragi. . : _ Din faţa obrazului, 
Nu te îngânfa ca brâsca, "Din inimă, din plămâni. 
Nu te lungi ca-şerpele. - 10 Să rămâe (cutare), curat,lumi- 

5 leşi cu tâtejunghiurile, cutâte . " Ca argintul strecurat, [nat, ,  [fiorile. - Ca Maica . Precista, care "l-a 
„Să eşi din faţa lui (cutare), .  ..: | „lăsat, 

  

DESCANTEC. DE BRANCA | 
  

Cules de invăţatorul 1. Rădulescu din comuna Pauşesci-Maglaşi, jud. Valcea. Si 

A plecat furca cu brânca. 
'Furca a venit, dar brânca na. e 

- - -„  |malveniti i 

—————
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| 

DESCANTEC DE JUNGHIU  .  - : 
  

Cules de învățătorul 1. Radulescu din comuna Pauşesci-Maglaşi, jud. Vâlcea. 

Stai, junghi, nu junghia, - " Oiadinlac,o pune de seusucă, 
Ca să-ţi spui ce pâte cânepa : O meliţă, o face fuidre,o torce, 

O sapă, o semănă, o grebleză, " O.dapănă, o urdesce, o ţesă 

O pădesce de paseri, o culege, 10 Şi o face cămaşe. 

"5 O scutură de.stmânţă, - . „Fugi junghi, nu junghia pe 

O duce la lac, d'o topesce, Me . (cutare. 

” Se face. o aţă de cânepă, cu care se legă unde-l dâre. — Se dice la fie-care vorba: 

Fugi junghi nu junghia pe cutare. Se descânta nâptea pâna la cântarea cocoșului cu capul” 

__- “gol; cu pielea gâlă, cu mâinile la spate, sucind aţa de junghiii. 

|. DESCANTECG DE NEVASTUICA 
  

. Cules de învățătorul I. Rădulescu din comuna Pauşesci-Maglaşi, jud” Vâlcea, 

Colea pe fântâniţă, 
Sub o lespediţă. 
Şade c pasăre pestriță. 
Ea graiul şi-l întorce 

| 5 Muşcă şi venină. 

DESCANTEC DE. OBRINTIT 
  

Cules de învățătorul 1. Radulescu din comună Pauşesci-Magiaşi, jud, Vâlcea. 

( "Peste o' vale mare n6gră . -g Tăcu câinele de lătrat, 

“Latră un câine mare negru, „_- Tăcu 6ia. de sblerat, 

Sblară o 6ie mare negră, “Tăcu şi Ungurenul de sbierat, 

Sbiară unUnguren mare negru, „=. trecu lui, cutare, de obrintit. 
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DESCANT 

Cules de învățătorul I. Radulescu 

Voi, gâlcilor,: mostofâlcilor, 
_Să .periţi, să resperiţi 
Ca spuma de mare, 
Ca roua de sore. 

N 

DESCANTECE 

EC DE GALCI - 

din comuna „ Pâuşesci-Maglaşi, jud. Vâlcea, 

10 Veniră lupi + 
“Le snopiră, le trântiră. 
A schiopă nu putu, 

- A surdă n'audi, 
5 Să nu rămâneţi de lec . , - A mută nu putu vorbi. 

- Nici ca un grăunte de mac. „15 Le trântiră, 
Plecară gâlcile la r&spântii să Le snopiră 

- “[pască Yarbă ; Şi. nu remaseră de lec 
Plecară trei mătuşi să le pă- „Nici ca un grăunte de mac. 

[ziască ; Şi remase (cutare), 
Una surdă, alta schi6pă, şi alta 20 Curat, luminat, | 

(mută. „Cum Matca Domnului la lăsat. 

Odata cu descântecu se trage bolnavul pe gât. la gâlci, iar, daca nu pâte.veni 
cel ce descântaă, îi descânta în sare şi cu .ea se legă ia gât cel, bolnav. 

DESCANTEC DE BUBA NEGRA 

Cules de învățătorul 1. Iordachescu din comuna Cristesci, jud. Botoşaal, 

- Vol nouă feti mari unde ve 
_ [gătiţi şi v& 'npodobiţi, 

La sfânta rugă să porniţi, cu 
[nouă mături? | 

Nu măturaţi sfînta rugă şi sfin- 
[tele” altare, 

Ci măturaţi buba negră de la 
(cutare). 

5 Am făcut O masă mare : 

Cu nouă vaci grase şi nouă 
[bu de vin 

Şi am chemat t6te. bubile şi 
[bubiţele 

Numa pe buba asta n'am che- 
[mat-o 

lar e de ciudă şi de mânire 
-10-O sarit în sus, o chicat, 

Rădăcina '%-o secat!
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_ DESCANTEC DE ȘERPE 

Cules de învățătorul 1. Rădulescu din comuna Pauşesci-Maglași, jud. Vâlcea. 

Intro poeniţă . E Buciumul mi s'aprinsă 

Este o fântâniţă, „ Dete nou& ploi şi-l stinsă, 

Şi pe fântâniţă - Vita tălată, persecată, 

Este o lespediţă. | 10 Peste gard aruncată, 

Sub lespediță: - Muşcătură de şerpe vindecată. 

Este o pasăre pestriță. o _ 

| DESCANTEE | DE BUBA 

Cules de învățătorul 5 Radulescu din comuna Pauşesct- "Maglaşt, jud, - Vâlcea. 

“Tu bubă pripită o „Tu bubă pripită, să eşi de la 

Cu: nou&-deci şi nouă de jun-: | „_ (cutare, 

_ [ghiuri, Din riînză, . . 

Nu junghia, . Din plămâni, - 

Nu cuţita,” - 10 Din sgârciul nasului 

5 Nu înbinde ca şarpele, Din fața obrazului. 

Nu umfla ca brâsca. e po. a 

|. DESCANTEC DE ALBEȚA 
  

2 

a Cules de învățătorul I. 1ordacheseu, dia comuna Cristesci, jud. Botoşani. 

Voi nouă fete mark undi vă. - Ci vinip de luaţi albâţa şi ceţa 

[vă porniţi - De pe luminile acestui. om; 

Cu. măturile măturate, „Şi acest om să r&mâe curat, 

Cu secerile bârlegate ? | Ca argintul strecurat 

— Ne-am pornit. “să măturăm -1o Cum de Maica Precista la dat, 

5 Sfintele altare şi nouă rade 
[de s6re!
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DESCANTEC DE ALBEŢA 
e... 
  

Cules de învățătorul I. Radulescu din comuna Păuşesci-Maglaşi,- jud. Vâlcea. 

Fugi albţă A | 13 Cu rochile cărărate. 
Din negreţă | | 7 Pe cai încălecară, 
Cu mătura te măturai, po La rîul lui Iordan plecară. 
Cu fulgu te-oi fulgui ; Cai! în riă intrară, 

5 Peste mare te-oi arunca Din code sbiciulară 
Şi n'â remânea de l€c, ___20 Peste ochii (cutăruia), asvâr- . 
Nici ca un grăunte de mac. | - liră. 
Şi-o rămânea cutare e “unghiurile, le potoliră, 
Curat, luminat, „Albeţa o r&spândiră, 

10 Cum Maica Precista l'a lăsat. - Şi nu rămâse de I&c,, 
> De tară, decră, ..  - i Nici ca un grăunte de mac. . 

De fire mohorite, | 25 Şi r&mase (cutare), 
Adusel trei fete mari - - - Curat, luminat, 
Cu iile riurate „n Cum Maica Domnului Pa lăsat, 

Se descântă în sare cu apă, “ - 

Ss 

„DE GALCI 

- Cules de înveţ. I. Radulescu, d din comuna Pauşesci-Maglaşi, ina. Vâlcea. 

Gâlcelor, mostofălcilor, | e Ungurânu se necăji, 
Voi să. vă topiți . E "10 Din bici plesni. 
Ca spuma de mare, ÎN Boii întinseră. - 

- Ca roua de sâre. „„ ” “Gâleile de la cutare se rup- . 
5 Veni un Unguren negru, aa - [seră 

Cu biciu la spinare, negru, —_. - Din virf s'aplecară, ” 
Cu restelele negre 9 - Din rădăcină secară, . 
Cu cloţurile negre. . IN 15 Să uscară |! 

Sejdice de trei ori,ztragând pe bolnav la gât cu untide-lemn.
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DE GALCI 
* 

  

Cules de învăţ. 1. Radulescu din Comuna Pauşesci- Maglaşi, jud. Vâlcea. 

Gâlcă mostăfâlcă . Bun plugu cu opt boi 

Tu să săci, să te usuci __ Bună brazdă răsturna, 

Ca spuma de mare, | -- In spumă de mare le arunca; 

Ca roua de sore, o Se toplay se isprăvia, 

Ca fragile de. peste vale. 

  

DE BUbE „pori 
> 

  

Cules de învtţ. IL Radulescu, din com. Pauşescl- -Maglast, jud. Valcea. ” 

Carstănesa. avrămesă i 5 Forte răi ele se mântase 

Întins& masă de mătase. Din vârf se.uscase, - 

_Toâte bubele chemase; : Din rădăcină secase... 

Numai bubele (cutăruia), nu „- Las'să fie, să nu fie, . 

[le chemase. „Plata babi să scie. - 

  

DE CONSTIPAȚIE . 
  

“ Gules de învăţ. c: Ciupercă, din comuna Mastacân, judeţul .Nemţu. 

| Nouă fete la fântână la lordan, - 

-- “Trei încue, trei descue, 

" “Trei dă drumu la apă, 

Ca să isvorască.
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5 

10 

15 

„IO 

DESCANTEC DE APUCAT. 

Cules de invăţ. 1. Radulescu, din ccm, Pauşesci- Magia, jud. Valcea. 

    

Proca, cu dinţii ca teslele, sx i înveţi drăcit tăi 
Cu unghiile ca secerile, _ Şi paraoloicile tele, 
Pe crucea ferestrii se. puse.  . .. Şi zimbaţii tă, 
La cutare a nădulit,. | | „De adi încolo, 
In mijlocul casei "l-a trântit ; - 20 Să nu'l maj misct, 
Sângele pe nas “l-a podidit - E Să nul mai adapi, 
Când Pa trântit.. Să nu'l mai misc. 
Maica Precesta puse os la Os; “Că cu mâna vot lua 
Rărunchi la rărunchi, . E, Peste Mări Negre voi arunca, 
Fălci la fălci, - N : 25 Unde vaca nu rage, 
Chiotori la chiotori, Unde clopot nu trage. 
Băeri la băeri. _. Acolo :să locuiţi 
Pe Proca cu tămâe "1 afumă, i „Acolo să văcuiţi . 
Cu dinţii pteptenilor îl înțepară , Pe cutare să să-l părăsiţi, Cu cuţitu-l junghiă. | 30 Lee să fie. . _ 

_ „DE GALCI 

Cules de înveţ: C. Ciuperca, din Mastacăn judeţul Nenaţa. 

O făcut țicna nouă fectori, „=“ O trimes cinci - Intr'o di %-o crescut ; . ŞI-o venit patru, - Intro di la 6ste "i-o luat, Si O trimes patru O' trimes nouă, - - 15 Şi-o venit trei, ȘI-o venit opt, Sa - O _trimes trei O _trimes opt o - Şi-o venit doi, „e Şi-o venit ş&pte,” „1. O trimes doi PI O trimes şpte a Şi-o venit unul, “ 
ŞI-o venit şese, E „20 Şi-o trimes unul 
O trimes şese De Şi n'o venit nici unul, ŞI -0 venit cinci, 

NB, Când se descânta se mai unge gâtul cu unt-de-naft şi se frâcă îndesat,
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DESCÂNTEC DE SPERIAT - 
  

Cules de învăţ. C.R. Teofanescu-Gribnicicea, dia com, Bicaz, jud. Nemţu. 

Cristian te-a lăsat, - -De opt, 

Cristian te-a botezat; T __ „De nouă, 

Paloş în mână dreptă ţi-a dat, ? - De dece, - 

Să te aperi de speriat, — Până în dol-spre-dece speriaţi. 

$ De doi: speriați, . Ne 15 De câţi nu te-l putea apăra, 

De trei speriaţi, - ” i In marea Roşie îi vei arunca, 

„De patru, | . . „Şi vel rămânea curat şi lumi- . 

De cinci, a [nat, 

De şese, Da După cum Maica Domnului 

10 De şepte, ” [te-a lăsat. 

- 

"DESCANTEC PENTRU ULCIOR LA OCHI 
  r 

Cules de e învăţ. c. R. Teofanescu- Gribnicea, din com. Bicaz, jud. Nemţu. 

Di - Hap, hap, ulcior de câne! 

Cum nu sînt eii câne, 

": Aşa să nu ajungi până mâne. 

  

DE BAŞICA CEA REA 

e 
— 

— - 7 

Cules de învețatorul IL. Mironescu din comuna Taste, jus, “Neratu, 

Cate bube s'au făcut. Să iasă din creerii capului, 

Din audul urechilor, 
_D'acesta nu se face - Şi - 

Nici nu se coce. - Din vederea ochilor, 

Virful să plece - o Din sfâreul nasului ! 

5 Rădăcina să sece.
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DE DIOCHIU.  : 

  

" Cules de înveţătorul 1. Mironescu, din comuna Taslăii; judeţul Nemţu. 

Sub-o răchită răsădită e „10 Din rănunchiti 
Şade o fată despletilă, a Şi din inimă, | r 
C'on ochii de apă, Din unghir, Se 

_ Cu unul defoc, - __-De sub unghii, , - 
- 5 Cel de apă stinge . Şi din tote mădulările. 

Pe cel de foc. I5 Şi să remână - „ 
Aşa să se stîngă diochtul Cum Pa lăsat Matca Domnului P 

- Din vederea ochilor, . - -- Gras, frumos -. . | Ai 
Din creerii capului,. a Şi sănătos. | 

—. 

DE SEGETATURA 
N 

  

Cules. de înveţătorul.I. "Mironescu, din comuna Taslai, judeţul Nemţu. : 

Pornita (cutare) gras, frumos. „Şi te duunde 
Şi la meq pe cale. E Cocoşii nu cântă Segetatulo prins, -: -  Cânit nu latră. Creirii capului - 10 lar (cutare) să rămână 5 Prin măduva ciolanelor, __» Curat, sănătos, Chiei. diochiule ; „Ca de Dumnedeiă: lăsat, 

„DE BUBA NEGRA 

  

Cules de învâţatorul I. Mironescu, din comuna Taslau judeţul Nemţu. | 

M'am pomenit pe cară pe | Numai pe băşica cea 'rea | [cărare, _ “n'am poftito. | s E - Băşica cea rea s'a supărat -- La jumătate de cale . Și'n creirii capului s'o. vârât, M'am pomenit cu tote bâlele.. In fața obrazului s'o aşedat. - „5 Pe tote le-am poftit la masă,. „10 Chei bubă nâgră de sete, : N | - „De fâme, de potcă. 

Grasă şi frumosă, 

_ 7 ? 
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DE ŞERPE. 

i - i Cules de înveţătorul 1. Mironescu, din comuna. Taslăi, judeţul Nemţu, | 

Căpriţă . a „= Cine o adus veste 
Pestriţă, -. as De Beie apă şi rămâne 
Prinsă de peliţă, - - Curat,luminat .: 2 

De os osos - o Ca de Malca Domnului lăsat. 

5 Şerpe veninos. sa | 

"DE ALBAȚA 
  

- Cules de la Vasile. Pasnicu, din com. Budesci- Ghicar, jud, Nemţu. 

"S'o purces nouă fete albe, : : 10 Şi cu grebla s'o  greblaţi,: 

(dalbe, Și cu: mătura s'o măturaţi, 

Cu mâneie suflicate | Şi cu mâneca de cămaşă albă 

Şi cu nouă sepe, : a S'o ştergeţi. 

Ş'o purces la marea s'o sepe. - "Şi n'o rămas albaţă de leac 

-5 Vol nouă fete, albe dalbe, 15 Cât un cir de mac 

- Cu mânele suilicate, În patru. deschicat. 

e „Nu. vă duceţi la marea s'o :.. . Şi-o remas. ochii curaţi, lu- 

[săpaţi,. | - [minaţi 

. Lă (cutare) să alergaţi . „Ca argintul strecurat, 

- Şi albaţa cu sapa. s'o săpaţi, Ca aurul cel curat...     
Sa aiscânta cu mânica cămaşer i în trei dile înainte de răsarirea 'sorelui, 

  

Sa DB PERI 

  

Cules de la Vasile Pasnicu, din comuna Budescil-Ghicai, judeţul Nemţu.: 

  “So sinecat, so “mânecat: 5 Ci-o “băut păr de cămilă 

(Cutare) la fântâna lui Iordan - - Prin săgetătură, prin tâlni- 

Să bele apă sfintă ne "ncepută. o [tură 

i „Şi n'o băutapă sfintă nen-  - Prin pocitură, prin frigare. 

i [cepută, 

SA descântă în trei.dile în. apă curată cu un cir de cimbru, 

———  
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DEFRIGARE 
——— - - o 

Cules de la Vasile. Pasnicu din comuna Budescii-Ghicaăt, judeţul Nemţu. 

Biho! moşheag bătrân, 
“Chi'napoi vădană, fată mare. 
De la bărbatul mei, . 

- „De la trupul meă, : 
5 De la gospodăria mea 
La tartarul tăă 

__ Sa descântă în apa ne'ncepută, cu fere înfierbîntata. Alţii aă anume frigare fA- 
cută, care o bat sub patul unde dorm. Când o bate se pune un „veri de usturoi, 
credend prin acesta, ca o bate în inima „strigotului mort. 

DE OBRINTITURA | 
= 

Cules de la Vasile Pasnicu, din “comuna -Budescii-Ghicat, judeţul Nemţu: 

Sghiară 6le ae, .. bucălae, „..* Din tâte încheeturile, 
În cea-l-altă parte” de mare. -(Cutare) să r&mâre curat, lu- 
Stătu Gia de' sgherat, - [minat, 
Incepu păcutaş de şuerat, Ca Dumnedeă sfintu ce lo 

5 Ca să strângă - obrintiturile, E | . [lăsat. 
. [bobotiturile 

Sa. descânta c'o bucaţica de lână pârlită.
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DE ORBALŢ 

Cules de la Smaranda Gh. Bangai, din com, Bădescir- Ghica, jud Nemţu. 
< 

S'o purces nouă fete, . Din umerii obrazului, 
Cu mânicele suflicate Din melci! ochilor, 
Cu. secerile "'ncârligate, . “Din sfârcul nasului, 

__* Să”secere la marea, a 15 Din audul urechilor. 
5 Oarze câpte, grâle 'n lapte. Cu grebla o greblaţi, 

Şi le'ntâlni Matca-Domnului :. Cu mătura o măturaţi, 
"Voi nouă fete, cu mânicele -* În marea o aruncaţi. . 

d [suflicate, - „Să r&ămâte (cutare) 
Cu secerile 'ncârligate, - 20 Curat, luminat, . Ă 
Nu vE duceţi la mare, 7 „Ca argintul strecurat, 

10 Ci duceţi-vă la (cutare) - Ca aurul cel curat. 
15 Şi-i săceraţi orbalţul 

__ Sa descântă în faina de păpuşoiii în trei dile. 
” Făina muiată cu apă rece se pune pe partea unde te dore.- 

— > 

po 

- DBSCANTEC DE POTCA 

Cules de învățătorul D. Dediu din comuna Pastraveni, judeţul Nemţu. | 

„De a”fi pocit de codru, | „Să-i -pice pulpele: ” E 
Să-i cadă frunda, ”- Dea fi pocit de fată mare, 

De a fi pocit de câmp, _î Să-i cadă 'cosiţele, .  - 

„ Să-i 'mergă pulberele, - 10 Capra negră calcă în pâtră, 
__5 Deca fi pocit. devădană, _ .. . Să dea Dumnedei lui (cutare) 

Să-i curgă sîngele, - . „a [să-l trecă. 

Se descântă înr'un pahar cu apă prospătă (neîncepută) ; dacă e din pârâu e de . 

_dorit să se ia cu paharul apă după cursul sii, de la râu, fântâna, adică de la locul de 

unde se i: apa nu trebue să vorbescă cu nimene aducătorul. Apoi lânga foc cu un 

cuţit tot învârte în pahar (descântatorul), şi luând carbuni îi pune câte unul începând 

a număra de la nouă înapoi ex., 9, 8 7 etc., după care apoi dice cele de mai sus,
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DESCANTEC CONTRA VRSITORELOR 

  

Cules de invețatorul D. Dediu din comuna Pastravent, judeţul Nemţu. 

Ursitârea împunge în carne Om sati femee sănătâsă. 

[slabă. : - 5 Capra negră calcă în petră, 

Ei iîmpung în carne grasă şi . -Să dea Dumnedeă lut (cutare) 
[6se; e a [să-i trecă. 

_Să rămâe (cutare) 

Se înfierbânta o frigare în. foc şi apoi se stinge în apă rece qicend cuvintele de 
mai sus. . 

DESCANTEC LA COPIII STRANŞI 
  

Cules de învățătorul D. Dediu din comuna. Pastrăvent, judeşul, Nemţu. 

Na descleşt peptenil, 
Ci descleşt strânsrea 
De 'nou&-dect.şi nouă închietu-. 

[rele, ia . 
Să rămâe' copilul. sănătos, : - 

5 Ca -Dumnedei, care l'a făcut N 
Şi ca maică-sa care; ba născut. 

- Se iati dot pepteni de peptănat lâna, (cu dinţii i tungr), şi descleştându-se încleş- 
tându-se şi în scaldatorea copilului pregatita de mai înainte, descântatorul dice, cuvin: 
tele de mal sus. _ - - 

= 

DESCANTEC DE BEŞICA CEA REA 
  

- Cules de învățătorul D. Dediu din comuna “Pastraveni, jud. Nemţu. 

Bă&şică cât lintea, - 
Băşică cât grăuntea, .. . * 
Băşică cât fasolea, 

" BăEşică cât un fir de mac 
„ 5 În patru dispicat, 

Să fie la om de leac.



T
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„JOIMARIŢEL.E 

Culese de înveţatorul N. Corciova din comuna Docani, jud. Tutova. 

O purces (cutare) - 
Carii apără Rusaliele, 
Pe. cale, 
Pe cărare. . a 

5 Şi că la mijloc de cale, 
Cu .rusaliele întâlnitu-s 0, 

- In faţa lui isbitu-s'o 
Mâinile dămblăgitu-"-o, 
Vinele la picidre sgârcitu-Y- -0, 

10 Cheptu în sus: ridicatu-Y- -0, 
Schinarea strâmbatu-'"1-o, 
Creerii tulburatu-Y-o, 
Mintea din cap schimbati. 1-0, 
Viaga din ciolane luatu-"i-o 

15 Trupu schimonositu-Y-o, 
Risu de dânsu făcutu-s'o. . 
Ca un fuior de cânipă "l-a 

[sbuciumat, ” 
Intro bute de râtă Pa băgat 

„Şi de lăturea drumului Pa 
| - [aruncat 

20 Şi în: “pulbere . "l-a astupat. 
"L-a lăsat rezemat de gard, 
Ca pe un om stricat, 
Şi nenorocit, - 
De pe lurne mântuit. 

25 Omul acela până la cer s'a 
[vărcărat, 

Nimine -nu Pa vă&dut 
Nimine nu la audit, | 
-Numai ei (cutare) lam v&dut, 
L'am -vedut, 

30 L'âm audit, 
La dânsu am alergat 

“De mâna dreptă "l-am apucat, 
_Cu-limba 'l am întrebat : 
— De ci ţichi ? 

--35 De ce. te văecărezi ? 
Omu mi-a spus 
Că de-acu de pe lume este dus. 
Nu ţipa, - iai | 
Nu te văicăra, N 

40 Curând la mine vel alerga, 

"45 Ei de mână te-oiă lua, 

Cu nouă fraţi . bărbaţi 
Doftori şi învăţaţi. 

- Cu scai! voiniceşii le oită bate, ! 
Din tâte încheeturile le oii 

[scote.; 

"Pe. calea lui Adam voit pleca, 
Că am audit, | 
Că la fântâna lui Iordan, 
Este o vatră de hărdal, 

o s5o-Şi o tulă de leuştean, 
Şi întrânsa - esțe o lumină 

- Țerescută, 
Naltă şi supţire - 

-  Crescută la recâre, .. 
"Ca faţa lui Sfântu. Sore, 

"55 Şi-i bun de durere de picidre, 
Şi de bâla omului, 

"Cii în trupul, lui, cea mo- 
(lipsitâre.' - 

Şieiă, până la fântâna lut lordan - 
Era o limbă de: pădure, 

„60 Bolnav când .am ajuns la 
- [pădure, 

Copacii cu crengile la pă- 
[mînt se lăsase. 

Inaintea bolnavului se întu- 
| (neca, 
„EL pe unde călca - 

- Pămînt crăpa, 
63 larba se usca,  .. 

Frunda din copaci chica, 
Şi în urma lui se dărîma.. 
La fântână am ajuns, 
Pe ghisdele de "l-am pus, 

“70 În fântână m'am plecat, 
Apă neincepută cu mâna 

[am luat, 
Din cap n. -am turnat, 
Cu scat, voiniceşti l-am mă- 

[turat, 

Chiciorele "-am deşcnhedecat, 
_75 Mâinile "-am descurcat, 

9?
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Limba în gură W-am deslegat, 

Trupu "i sa uşurat, ii 

Dumnedei mintea în loc "i-a a- 

[şedat, 
- Inaintea ochilor "i sa luminat, 

8o Şi el de bâlă sa îndreptat. 

Pe cale, . 

Pe cărare 
A plecat ; Ma 

Pe scări de aur.sa ridicat ; 

85 Sus la cer sa săltat. 

Iar acolo o curte,— 

O curte se vedea. . 
Nici vintu nuo bătea, - 

Nici sârele nu o ardea, 

_go Nici.ger nu o ajungea, - 

Nici pulberea de dânsa nu se 
(lipea. - | 

„„Apucatul de Rusalii acolo s'o 
a i -. dus, 

Acolo o ajuns, - 

- Mâna pe. retez a pus, 
._95 Şt-o intrat în case. - 

Jaca acolo şase fete frumâse,. 

Sedea la mesă— 
“ Rusaliile cele hiorâse; 

___„Mânca bea şi se ospăta; 

100 lar trei dormea. “ 
Der una dintr'ânsele 

| O întrebat: 

„. Pe aice? . 
-— Cum p'oiu umbla, -- 

_105 Şi cum n'oiii căta ? | 
„Peste mine ce bolă a dat le. 

* — Nu ţipa, nu te văicăra, 

. Că acestea sînt hiorile, -.- 
De: a surorilor mele. 

110 Ei cu trestia cea lungă, 
Le-oiă bate, . Ă 

Le-oiă rade ; E 
Şi cu cea ascuţită le-oiii mătura, 

DESGANTECE 

Ce cauţi (cutare) 

. Ca's gros 

z 

„Jos de pe trup le-om da, 

115 'Trupu ţi s'o uşura. 
Şi ei în pâle le-oiii lua, | 

| La Marea Negră voiii alerga. 

- Acolo sint munţi 
crunți, - 

„120 Cu stânci de petri zidiţi. 

Stâncă de pâtră s'o crăpa 

Şi acolo le-oiii băga, 
Lacât de aur la uşe le-oiii aşeda 

Cu chee de argint le-oiii încuia, 

- 123 Şi pe Marea Negră le oiă a- 

Se , . [runca. 

Chetrâ în fundu Mărel s'o îneca 

_Şi Rusaliele s'or cufunda. 

„Acolo: se aşede- 
Unde nimine nu nimereşte. 

130 Eii la dinsul moi înturna, 

„Şi în 'lEgăn de mătase te-oiii 

ia - | [aşeda, 

Virtutea în ciolonele. tale s'o 
[inturna, 

Pe faţa pămîntului te-oiii lăsa. 

Tu când vei călca, . 
135 larba pe urma ta s'0 usca. 

Şi acu eşti bun îndreptat. 

Vot bărbaţilor. ! 
Desmăţaţilor, 

Şi neînv&ţaţilor ; 
140 Voi femeilor 

Desmăţatelor, 

Puturâselor şi beţivelor, 

Nu vă miraţi de mine, 

4 

145 Şi frumos 
Şi sănătos ; Me 

- Şi vă mmirați de cer-căY nourât, 

„De pămînt căi lat, 

Cum nu se mai lipesc 

„150 Rusaliele de om.
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“DESCÂNTEC DE RUSALII 

—— 

Cules de învățătorul N. Corelovă din comuna Docani, jud. Tutova. 

A plecat (cutare) O” “n loc o stătut 

Pe cale, - . Me La dânsele s'o uitat. 

- Pe cărare, 25 Rusaliele o dis: . 

Pe drumul cel mare ; . — Vin (cutare) de mănâncă. 

_5 Şi când în delul Cănănăului, EL o dis: Nu mănânc la masa: 

Sub umbra noorului,-- . e __ [vâstră. 

In zăpodia rugului — Vin de be un pahar de vin. . 

In heliştea vintului, - — Nu voii să bei din paharu 

laca acolo” - ” i | (vostru. 

Io Anania Santasia, - 30 — Vin de cântă. ” 

Cu soru'sa rodia, | i — Nu vin. , 

Dâmna zinelor, | —-Vin de ij0că. 

La un copacii frunduros, „._— Nuvin să joela jocul vostru. - 

Cu tatăl lor, - Der Erodiia D6mna Zinelor, 

15 Cu fraţii lor, 4o Cu tâte nemurile 

Cu surorile lor , „_EĂ, s'au mâniat, | 

Şi cu tote nemurile lor, - Cuvint în samă (cutare) nu . 

Şedea jos şi mânca, şi beaşi . . , |le-auă luat, 

(petrecea, - Că. ruşine mare le-ai făcut, - 

Şi din revolvere, da, , “Ele so îmburduluit, 

20 Şi pe cine întâinea, “43 De jos s'o sculat, 

„Ji ologea! Se La (cutare) a alergat, 

(Cutare) pe acolo o trecut, Brânci din piciore alţii P-o dat.
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DESCANTEC DE ŞERPE 

  

Cules de învețatorul-preot T: Lascar, din comuna Socea- -Cândesci, jud Nemţu. 

| Silevestiţă pestriță, .. 
“Prindite de. peliţă, . 
Peliţa de carne, 
Carnea de os, 

5 Osul de alun, 
- Alunul de apă, 

Se ai nouă smicele de alun şi 

10 Ca maică. sa ce l'a făcut, 

Apa să fie de leac, 
Să rămâe (cutare) curat, 
Luminat, ca argintul strecurat, 

Cum Maica Precista 
Din cer l'a. lăsat. 

nou& crengi de: boz, şi aducendu-se apa neînceputa de o femce sai om curat, sa descânta în apă, dicându-se de nou& ori descân- tecul, Se spală rana omului sai animalului muşcat de şerpe, - 

DESCANTEC DE SEGETATURA 

Cules de învățătorul preot T. Lascar, 

A purces (cutare) - 
Pe cali, pe carari, 
Gras si frumos, 
Tari şi voios. " 

5 La mijloc de cale întâlaitui i -0 
Leu cu leci, smău cu smă&6y,. 
Rodie - -Dâmna cu tâti. fetili 
Şi cu toti nevestili. 
Ș'o dis sâ li cânt cânticu 

10 Şi să li gloc giocu. . | 
far eă: nicr cânticu nu l-am 

(cântat, 
Nici giocu nu Ir: -am glucat, 
Eli ma! tare 's'o mânietu, 
Carnea ît-o mâncatu, 

15 Sângele âr-o. băutu, 
Ca pi-on fuior di cânipă mo 

[sfărmat, 
In mijlocu drumului m'o 

(aruncat. 

din comuna Socea-Cândeşei, jud. Nemţu. 

lar eă am "purces cu glas 
mari păr” în ceruri, 

Ca lacrămi păr' în pămînt, 
20 Nimi'n lumi nu m'o audit 
„Di cât-Maria Sfinta- “Maria, 

.. Maica Domnului, 
__ Din perta cerului 
M'o- audit m - 

25 Şi mo vădut.. 
-- Cum m'o vEdut 

„Nilă 71 s'o făcut 
La mini o vinit: 

„— OI (cutare) di ci plângi 
30 Di ci ti îişălesci ? 

=-Cum . n'oY plângi, Maică pre- 
E [ciratâ 

- Şi-cum nu m'oY îişăla, ! 
Cam purces pe cali, 
„Pe carari 

35 Gras şi frumos, .- 
+



Tari şi voios. | 
La mijloc di cali 
Intâlnindu-m'o leii cu lei, 
Sm&u -cu smăsi 

40 Rodii Dâmna cu tsti fetili 
Şi cu t6ti nevestili. - 

Ş'o dis sâ li cânt cânticu 
Şi sâ li gtoc giocu. 
lar e nici cânticu nu li-am 
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(cântat, . - 
45 Nici glocu nu li-am glucat. 

Eli mail tari s'o mânietu,. 
Carnea îl-o mâncatu, . 
Sângele ît-o băut, 
„Ca pi-on fuios de cânipă m'o * 

(sfărămat, 
"50 În mijlocu câmpului m'o 

- (aruncat. 
lar ei am purces cu glas 

[mari păr în ceri * 
Cu lacrămi păr' in pămint. 
Nimi'n lumi nu m'o audit 
Di cât Maria Sfinta Maria, 

Maica Domnului, 
Din porta cerului 

M'o audit 

55 

Se reacta acest descântec de nouă ori. îi 

DESCANTEC DE ŞERPE 
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Şi m'o vădut. 
“O! Tu.leă cu ledi, 

Go Smâ&ii-cu smă6i, . 
Eşiţi de la (cutare) + 
Din sânţă, 
Din cosânţâ, 
Din crieri! capului, 

65 Din audul urechilor, 
Rădăcina măsălilor, 
Din vederili. ochilor, 
Din suti di nodureli, i 
Din âii di încheitureli ; 

7o Câ cu mătura voiă mătura, 
Cu săgta voii insăgela 

„Şi cu “limba voiii discânta ; 
Şi vE voii arunca. 
In strohu mării. 

75 Acolo vâ aştiaptâ 
Masâ ?ntinsâ, - 

-Cu făcli aprinsă, 
„Sâ rămâi (cutare). 
Curat, luminat, - 

8o Ca aurul cel curat, 
Ca argintul cel strecurat, 
Ca Domnul ci lo zidit | 
“Ca maicâ-sa ci Po.făcut,. 

„Cules de învegatorul Z. Pavelescu din comuna Rași, județul Ialomiţa. 

Pasăie ol6gă, 
„Drumul, tu, îl trecuşi- . 

In lungiş, curmediş, 
In copac 'te suişi, 

5 Copacul al rupseşi. 
Vintul suflă, 

" Focul se aprinse 
„ Plla focul stinse |
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DESCANTEC DE ŞERPE 

Cules de învețătorul Z. Pavelescu din comuna Rași, judeţul Ialomiţa. 

Şerpe. balaure, a , Apă din fântână, 

Cu limbile sc6se, _- - Bozil din grădină, 

+ Calul te-a călcat, a Cu bozil să te frect - 

In gaură a! intrat, - | „Cu apă să te udi. 

5 Şi leac at lăsat: 

„DESCANTEC DE DEOCHIU 

  

Cules de învățătorul Z. Pavelescu din comuna Rași, județul Ialomiţa, 

Fugi deochiii dintre ochi, „Să. r&mâe grea, 

Din creerit capului, - >.” Să.riqă tetă lumea de ea. 

"Din virful nasului, 15 De-o fi deochiat de bărbat, 

Din rinichi, | Să” crape bâşele, 

5 Din 'bojoci, Ă _.. Să” curgă seminţele. 

Din tâte măruntaele; -- „_ Fugi deochită de. la (cutare), | 

Să rămână (cutare) - -- . Peste nouă mări 

Curat, luminat, . i „20 Şi peste nouă țări; 

Ca argintul strecurat. a Unde câinii nu latră, 

“10 De-o “fi: deochiat de fatămare;  - Unde popa nu tocă, 

Să crape ţâţele, RE o „Unde. cocoşi! nu cântă. 

Să” curgă laptele, o 

IN ai



 DESCANTEC DE BRANCA 

Cules de învăţatorul z. Pavelescu din comuna Raşi, judeţul Ialomiţa. 

Brâncă -brâncată, 
Brâncă cu câs răi, 

- Brâncă înveninată, - Brâncă de nouă feluri, 

Eşi din creerii capului, 10 Cu foc te pârlii, 

Din sgârciul nasului, 
Cu peria te. perial 

5 Din faţa . obrazului. __“ 25 Cu-câlţi te fripsel. 

Brâncă cu acritură, o _” Descântecul de la mine 

Brâncă cu săgetătură, IE __ Leacul. de la. Maica-Precista. 

_DESCANTEC DE DEOCHIU. 

— 

Cules: de învăţatorul 77. Pavelescu din comuna Raşi, judeţul Ialomiţa. 

Z 

Fugt deochiii, a - De-ol fi deochiat de fată, | 

Din faţa obradului, - 
lo Să'i cadă câdele; IN 

Din 'sgârciul nasului, - - De-ot fi: deochiat de femeie,. 

Să rămână (cutare) strecurat, ___Săw crape ţâtele,. - | 

-.5.Ca făina din căpistere, 
Să moră copilul de fome. 

Ca fagurele de miere, „. Descântecul de la mine 

De-oi fi deochiat de om, . 15 Leacul de la Maica Precista. . - 

S 
Să-i crape bâşele;
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„ DESCANTEC DE: DEOCHIU 

  

| Cules de învâţatorul Z. Pavelescu. din comuna Rași, judeţul Ialomiţa. ă 

Fugea (cutare) pe drum pe că- Fugi. deochi dintre ochi, -- (rare, . .. Cum fuge rocea de ssre, Maica Precista îl întreba : „Şi spuma de mare, — Ce fugi aşa? . IE 20 lşi deochi, — Fug Maică-Precistă, Pa Din sgârciul nasului, „5 Că ma deochiat, E “Din 6se, - Capul mi Pa despicat, Din bojocă, „La inimă m'a secat. | „a Din fieaţi, | De-o fi deochiat de om, | - 25 Şi tedu, - -Să- crape bojocii, -: . - Unde popă ru tâcă, 10 Deo fi deochiat de femee, .:.  - Unde cocoş nu cântă, Să”! crape ţâţele, -- , Unde fată mare nu Jocă. Săi curgă laptele,  ..  : - Să r&mâe (cutare) curat, -De o fi deochiat de fată mare, . 30 Ca Maica-Precista când Pa Să'i cadă cosiţele, E Să (lăsat, 15 Să'i .crape călcâele, „Ca aurul de curat, „Săi miere -norodu,. : Ca argintul strecurat. 

„„. * Calul: ce-am muşcat, 

— 

  

„. DESCANTEC DE ȘERPE | 

  

Cules de învețatorul Z. "Pavelescu din comuna Rași, județul Ialomiţa. 

“lată un şerpe răă,. - - - . 5_Leac ei am lăsat, „Ce stat. pe lespădăii ? a “Cuţit de găsit, „M'a făcut maica r&ă. . „* - „Bozii de înflorit, 

>
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DESCANTEC DE ROŞAȚA- 

Cules de învățătorul Z. Pavelescu din comuna Raşi, judeţul Ialomiţa, 

a A fost un om roşu, 
Tăe un pom roşu, 
Și făcu o biserică roşie, 
Popa era. tot 'roşu, 

5 Lumea era tot roşie, 
” Şi e a luato pe un drum roşu. 

„7 

DESCANTEC DE APLECATE 

> Cules de înveţătorul Z. Pavelescu, din comuna Raşi, judeţul Ialomiţa. 

_Aplecate românesci, -. . Unde câine nu latră, 
Aplecate. ţigănesci, ___» Unde cocoş nu cântă, 
Aplecate mocănesci, ..-. * 10 Unde vacă nu sbizră, 
'Aplecate turcesci, - Unde popă nu tocă, 

- 5 Aplecate unguresci, - C'acolo v'aşteptă 
„ Aplecate cu nouă deci şi nouă „Cu mesele întinse, 

7 e feluri, : Cu; făcliile aprinse, 
Voi să vă duceţi: „..-15 Culăutari, cu paturi aşternute.
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„DESCANTEC DE OBRINTELA 
— 

zi 

Cules de învățătorul Z. Pavelescu din comuna Raşi, judeţul Ialomiţa. 

A plecat (cutare) la păâure, 

Cun topor mare'n spinare, - 

_Tăe un copaciii mare, 

|] puse.într'un car mare, 

5 Făcuta o arătură mare negră, 

Ca să semene (cutare) meiii şi 
” cristeiă, 

| DESGANTEG DE NAJIT o 

Lc —— - 

Cules de învățătorul Z. Pavelescu din comuna Raşi, judeţul Ialomiţa. 

Najite văjite, a i Din clae te-oiă pune în căruţă, 

Cu plugul te-om ara, Pi „Din căruţă te- -oiti- pune În arie, 

Cu mâna te-om semăna, - „In arie cail peste tine oii a- 

Cu secera te-oiti face mănuchi; ) [runca. 

“5 'Te-oită face din mănuchi snopi, Praf de tine nu s'o alegea. 

Din snopi clae,.
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DESCANTEC DE. ŞERPE - 

Cules de învățătorul 7. Pavelescu din comuna Raşi, judeţul Ialomiţa. 

Pasăre albă, i 5 In copac te suişi, « ră 

Drumul. trecuşi, - Copacul se aprinse . 

“Pe murgul muşcaşi ; Pieia copacul si stinse. 

Il muşcaşi, îl veninaşi, 

DESCANTEC DE JUNGHIU 

— 

Cules de înveţatorul Z. Pavelescu din comuna Rași, judeţul Ialomiţa. 

Junghiul cutăruia la gână "| 
juaiii, 

La deal îl urcaită, 

De vale'l dădui, - 

__ Cuţitul din tecă scoseiil - 

5 Vinele” le. tătaiiă.



1548 | DESCANTECE 

DESCANTEC DE NAJIT 

„Cules de înveţătorul: Z, 

Fugi năjit vijâit, 
"Din creerii capului, 
„Din măduva 6selor, 
Din sgârciul nasului, 

——— 

z 

Pavelescu din comuna Raşi, judeţul Ialomiţa, | 

5. Din măduva 6selor. 
Să r&mâie (cutare) curat, 
Descântecul de la mine: 
Lecul de la Maica Precista, 

Dă 

DESCANTEC DE GALCA 

Cules de înv&țătorul Zi 

———— 

Pavelescu din comună Rași, judeţul Ialomiţa. - 

Gâlcă: mostofâleă, 
Incalecă pe o drugă, 

-Şi te du la moră, - 

- 5. 
“Şi-bea apă din moră, 
ŞI. crăpi ca o cioră.
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"“DESCANTEC PENTRU GUŞA 

Cules de învățătorul Econ. G. Grinţescu, din comuna Roznov, jud. Nemţu. 

Curcub&u-bă&ă, a e i 
Bea deunde'” bea, 
Bea din guşa mea, o | 

| Guşa mea cât-o mărgea a 
___.5 S'asta cât o ulcea. 

Acest descântec se făce în postul mare când se vede întâiă. curcubeul. Se caută 
mai dinainte pe câmp, nout ciolane, de ori-ce anima! ar fi, şi cum se vede întâiii cur- 
cubeul, descântatorea ia pe om de mână, şi batână cu : un ciolanel în guşa se dice de 
trei ori, pe nercsullate şi cu ochii pironiţi la.curcubcii şi fară sa clipesca din ochi, - 
descântecul de mai sus. | Ă - - | Ă 

- - Când termină asvirlă ciulanul peste cap îndărăt, spre semn că guşa să de înapoi. Apoi 
strânge iar ciolancle puindu-le la un loc știut şi în alta di din postul mare când ma! vede 
curcubeul iarăși face ca mai sus până se implinesce de nouă ori. Se asigură că gușa va 
scădea peste vară. . ” pa aa 

" DESCANTEC PENTU INGETAREA PLOILOR 

Cules de înveţatorul Econ. G.. Grinţescu, din:com. Roznov, judeţul Nemţu. 

_StăY ploe călătâre | 5 Cu un pată, . | 
Că te-ajunge Sfintul-S6re. . i “Cu sabia lui Mihaiă, : 

„ ŞițI tae picidrele.. . i Cu cuțite ascuţite 
“Cu un matii, , Și Cu topore: ruginite. 

. Sc face acest descântec luându-se trei topore şi un cuţit, Descânta Grea stând în 
mijlocul curţei pune toporele jos, apoi luând pe -unul'îl învârte peste cap, amenințând 

' plOia cu toporul cela şi cu cuțitul în timp ce'spune descântecul. 
” Apoi împlântă în pamînt toporul în partea despre resărit Ia al doilea topor şi face. 

"tot asemenea, implântândul spre apus ; îar pe al treilea dupa ce termină de dis ca mai 
sus, "| împlântă în pămînt din cotro vine plâia. Tot aşa se face şi_cu cuțitul,
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_DESCANTEC DE ŞARPE 

Cules de învățătorul G. V. Agapeschi din comuna Vânatori, jud. Nemţu. - 

Ediţe pestriţe, . . - 

- Carne prinse de peliţe, 

| „_ Peliţa de os, | 

ă Rămâi sănătos. 

„5 Cine ţ-a adus veste, 

Să-ţi bee apa, 
- Şi gândacii veninul. 

0 Sa repetă de-nouă ori acest descântec, purtându-se apa printre nişte beţişore de 

- alun verdi. Cu acea apâ să spală animalul muşcat. - 

_DESCANTEG DE DEOCHI 

  

Cules de înv&ţătorul 1. Trandafirescu 'din .comunz Siseştii-de-]os, jud. Mehedinţi. 

Pică, pici, inima-să” pice, 
A strigoiului şa moroiului, 

A deochitorilor şa rivnitorilor, 
Cine 'a deochiat, a crăpât, 

5 Şi cine a rivnit, a plesnit. 
D'o fi deochiat de femee, 
Să”! crape ţiţele, să cure laptele; 

D'o fi deochiat de pădure, 
„Frunda să'i pice şi:-ea să se 

” [usuce; / 

D'o-fi deochiat de câmp, | 
10 Vântul să bată, câmpul să se 

- -.. [usce, 
larba să se misce.



DESCANTECE . - 1551 

_ DESCANTEC DE DURERE DE MASELE 

Cules de înveţatorul 1, Trandafirescu din comuna Siseşti=de-jos, jud. Mehedinţi. 

„A plecat (cutare), us 

Pe cale, pe cărare,. 

S'a întâlnit cu viforul cel mare 

h [in cale; 

„Viforul cu yiforica, 

5 A intrat şi S'a incuibat la (cu 

- [tare), - 

In creerii capului, 

“In ronțul nasului, 

Şi în dinţii şi în măselele lui, 

A făcut moră de măcinat, 

10 Şi râşniţă de râşnit, . 

Cules de învățătorul I. Trandafirescu dinu comuna Siseştir- 

“ Trig, trigy bu 

DESCANTEC DE BUBE 

Dinţii şi măselele le-a prăfuit. 

Sa cerut la el, | 

ele bune, arme bune, 

Şi el nu le-a dat. 

_15 Ele răă s'a mâniat, 

'Tâte pe furcă, pe mestecăi, 

Şi pe cuţit a *ncălecat, 

_ “Tâte'n mare:.s'a'necat ; 

Furca, mestecăul şi cuțitul ai 

E „= venit, — 

20 Ele ?n mare s'a împărțit. 

N 

> 

de-jos, jud. Mehedinţi. 

bă dulce, 
Mâncaşi Vinerea şi Miercurea ia 

|cu dulce, 

Şi de virf te aplecaşi, 

Rădăcina țo usca.



1552 o DRSGANTBCE 

DESCANTEC DE IZDAT 

  

„_ Cules de înveţatorul I.. Trandalfirescu, din comuna Siseştii-de-Jos, judeţul Me- “ hedinţi. | a . A | | . a . 

Fugi izdate blestemate, 
"Că nu-i loc de r&utatel! 
De cruce şi de biserică. 

“4 

 DESCANTEC DE GALCI 

  

u ” Cules de înveţătorul I. Trandafirescu, din comuna Siscştii-de-Jos,. judeţul Me- hedinţi. . 
- 

A plecat (cutare), pe cale, pe _- „Din. gât; din înghiţitore. 
„cărare; A plecat orbu, şchiopu şi Sa 'ntâlnit. cu gâlcele 'n cale. * : : Ă [surdul, Gâlcele cu” frig, cu tricnituri, 15 Cu gâlcele in pază să le pă- - Cu încântături, cu jelituri, o  [zescă. “5 Gâlcilor madilcilor | Da „» Orbuln'a vEdut, şchiopul n'a - Să fugiţi de la (cutare)  . . | putut, surdul n'a: audit, Din gât, din înghiţitore,. | | Lupul a venit şi le-a 'nghiţit, Că -vă- ajung cu -cenuşe sbu: “De la (cutare) din gât. ? 

[rătore”- - '. 20 Pe (cutare) l'a lăsat, „Ca să sburaţi de la (cutare), Curat, luminat, | „10 Din gât, din inghiţitre, . "Can ceasul ce sa născut, - - „_»:-- Cum sb6ră cenuşa ?n vint, Ca'n .diua 'ce s'a făcut, Aşa să 'sburaţi de la (cutare), „Nici a-b6lă ma avut. ;



= 

“DESCÂNTECE 
„GuLasa Dl TOMA DRAGU ȘI D. DRAGFICESCU - 

| DIN | 

- IUPBȚUL vEroBA - 

"Cules de la Stana. Bob, din Stroeșei. 

De- o fi bâlă di la Dumnedăi, Boala să'Y-o ia, , 
"Să-şi aduc'-aminte de (cutare): „. Leacu'săYl dea. _ 
Bola să %-o ia, . De-o fi di la ele Sfinte, 
Leacu să Y'] dea. - a Să'şi -aduc'aminte : 

5 Boişte de-o fi di la Maica- 15 Să treacă blânde ca oile. 
[Precesta, „Şi dulci ca albinele; 

Să'şr- aduc: -aminte de (cutare) : - "De-o fi di la surată, 
__Bâla să %-o iă, DEI „„ De-o fi di la cumnată, 
Leacu să'Yl dea. . “ De-o fi.de la strină, 
"De-o fi bolă di la sfintele zile - 20 De-o fi di la vecină: 

[greşite, : lea a dat cu cinci deşte, : 
10 Să; şr-aducă miiostivele- aminte:  — . -Ileă o'ntorc păcapu-l cu dece. 

pi 

DE TOTE BOLELE 

Cules de la Ilina lut loneaţa din „Cernişăra. 

Plecă (cutare) : ! 20 Il sdrobiră 
P& cale, pă cărare; - o ŞI-L fărimară, 
Să 'ntilni cu, ăl Spurcat a Rinza-i răs turnară ; 
Şi cu zmeu ?n cale; pr ”  Creerii capului îl turburară, 

5 Cu zmev, | a Toate 6sEle-i fărimară 
„Cu zmeoaica ; ; „23 Şi lencleştară ; 
Cu primitoriu, . î- P& (cutare) 
Cu .primitârea; , „„. Plângându-să 
Cu zburătoriu, | i E Şi olicăindu-să 

10 Cu zburătorea ; : PL lăsară. 
„Cu junghiuri, - ..  . - 30 Maica Precesta l-audi, 
Cu cuțite, -- P& scară de argint și de fier 
Cu izbituri, _-. a . Să scobori,— a 

„Cu dătături, Ai "ŞI dîsă:- -- i „ 
15 Cu. pocituri. Taci, (cutare), - 

Dacă vădură pă (cutare), -- 35 Nu te chirăi, - 
Bine. le: părură, - Da Nu te olicăi, 
Şin braţe!l luară, - - - „Că no sîntem . 

"De pămint.îl aruncară: - | Maica Precesta



1554 

Cu Maica Sfinta Măria, 
40 Care ne-am scoborit din cer,  -: 

PE scară de argint şi de fier,— 
De mâna direptă 
Te-am luat, _ 

„La (cutare) descântătâre 
45 Te-am mânat; - 

| Şi ţi-o pune 
Cap la cap, | 
Obraji la obraji, | 
Grumajl la grumaji, 

5o Piept la piept,» 
Spate la spate, 
Sănătate la sănătate ; 
Ţi-o plămădi inima, 

» Cum să. plămădeşte . 
55. Fagurile 'n stupină, 

Varza *n grădină, 
Şi al6tu 'n căpestere. . 

IE Fugi, 
60 Urâţi'!, 

Părăsiţi'] ; - 
Duceţi-vă 'n păşciunea oilor, 
In rîmătura porcilor, 

- Şi'n zăcătura vacilor, 
65 Fugi : E 

Urâţil, . si 
“ Părăstţi!l. 

= 

N 

DESCANTECE 

" De-o fi astă bâlă 
De la Dumnedeu Sfintu, 

70 ME rog.cu câpu plecat 
„Să dea (cutăruia) leac, 

Să-l milostivâscă. . 
De-o fi din ele Sfinte fru- 

| A [m6să: 
Să vie -dulci şi mingiioasă, 

75 Dulci ca mierea A 
"Şi bolunde ca oile, 
„De-o fi din dilele greşite, 
De-o fi din sfinta Miercuri 

i [de ag, 
* Din sfinta Joi, 

80 Din sfinta Vineri, 
_ Din sfinta Sâmbătă, | 

- Cum lasă t6te mătuşile - 
Furcile, a 
Şi tote fetele mari 

85 Cusăturile, Ă 
Şi.toți boii jugurile, 
Aşa .să să lasă de (cutare) 
T6te durerile. - | 

:  “Dac'-o fi din sfinta Duminecă, 
„90 Dac”-o fi: din sfinta Luni, 

Dac' o fi din sfinta Marţi, 
Marţi, Marţi, - 
Sfîntă Marţi, 
Toate 'bâlele să le desparți. 

Se descântă în apă, pe care o bea bolnavul și se udă cu ca pe faţă ducându-se 
- într'un.loe cam ferit. de Gmeni, ca să. nu calce cine-va acolo, căci se îmbolnăvește. 

“DE DRAGOSTE 
————— 

Cules de la Stana Bob. Stroești. 

Plecă (cutare) - 
P& cale, p& cărare, 
Chirăind şi văitându-să. | 
Maica Precesta-l audi. 
Şi-l-întrebă : 
— Ce ţi-ă, (cutare), 
De chirăleşti şi te vaiţ 
— Ce să-mi fie, - 

_. Maică Sfîntă Mărie: 
IO A' dis vecinii, 

Şi vecinele mele, -: 
Că sînt mă! urâtă” 

Y? 

„” De câtiei şi de câtiele; * 
Şi mka pus. 

- 15 Pă trup 
Peri de lup, 
PE cap. - 

„ Peri de ţap, 

Si pă ţâţă 
„20 Peri de miţă. - 

lar Maica Precesta pă (cutare) 
De mâna direptă!l luă . 
Şi'n marginea . rîului -lu? | 
i [Iordan



- DESCANPECE 

Il alătură, 
25 ŞI-I spălă : 

PE cap 
De peri de ţap, . 
PE trup ” S 
De peri de lup, . 

30 Şi pă țiţă - 
- De peri de miţă. 

Şi ieu cu 'bucinu bucinat, 
Cu flueru fluerai, 
Dragostile le-adunat, 

- Cules de la Constantin Chictu, din Turcesci. 

Ad'-dimineţă de nâpte - 
Din. pat de argint - 

„ME sculat, 
Pă scară. de: aur, 

5 ME scobării, 
Şi plecai 
P& potecă ne-călcată, 

"PE rouă ne- scuturată ; 
Poteca o călcal, 7 s_ 

10 Roua o scutura, 
În astă apă mă Spălar ; — 
Şi mă 'ntilniă: 
Cu draga cu dragostile, 
„Cu frumbsa cu frumuşeţile ; ; 

15 Draga nu mă dărui 
Cu dragostile, 
Nici frumâsa 
Cu frumuşeţile. . 
Şi mă 'ntilnii . 

20 Cu Maica Măria, 
Sfînta Măria, 
Şi-mi disă : ie 
— Ce "-&, (cutare), 
De nu poci trăi 

25 In jeţurile mele 
De ţipetele tele ? 
"— Ce să-mt fie; 
„Maică Sfintă Mărie ? 
Ad'-dimincţă de n6pte 

30 Din pat. de argint . 
ME sculai, . 

- P& scară de aur 
ME scobării, 

„1555 

35 Şi pă cutare”! spălat : 
P& cap . _ i 
De peri de ţap. >» 
PE irup - 
De peri de lup. 

40 Şi pă ţiţeE. 
„De peri de miţă. 

Şi r&masă (cutare) 
Curat, luminat, 
Cum Maica Precesta 

45 Din cer Pa lăsat. 

DE DRAGOSTE 

Şi pleca! 
-35 PE potecă ne-călcată, 

P& rouă ne-scuturată ; 
Poteca o călcai,. 
Roua o scuturay, 
In astă apă mă spălai ; — 

40 Şi mă intilni! De 
Cu draga cu dragostile, * 
Cu frumâsa cu frumușeţile ; 
Draga nu m& dărui . 
Cu dragostile, 

45 Nici frumâsa 
Cu frumuşeţile ; - 
Că vecinii | 
Şi :vecinele mele . 

- Mi-a pus:.: 
50 PE cap o 

Căciulă de țap, . 
“PE trup - 
-Cojoc de lup, . 
Şi p&' subsuară 

55 Peri de căprioară.— 
„Maica Sfinta Măria 
M&luă - 
Şi mă dusă 

La riu lui lordan, - 
60 La fântâna lui Prodan ;.- 

_Şi mă băgă 'n rii, 
Până ?n briă ; ; 
Şi me spălă 

__C'o steblă de busuioc 
65 Peste trupu tot ;— 

Şi-mi luă :
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Din cap ÎI 
Căciulă de ţap, - i 

“Dupăztrup | _ 
70 Cojoc de lup, 

De subsuară | 
„Peri de căprioară ; 

DESCANTECE 

Şi-mi disă; 
Du-te, să fil: . 

75 Ca “banu'n visterie, 
"Ca marfa'n prăvălie, 

Cine te vor vedea, . 
Vor crăpă. - 

DE DRAGOSTE 

Cules de la llina lui [oncta, din Cernişora. - 

Plecă (cutare), . : 
P& cale, pă cărare,  . .. 
Să-ntilni cu urâciunile tote 
"N cale, o 

-5 Cu gunuituri, 
Cu funingituri, 
Cu cenuşeturi, a 
Și cu” nfegrituri, 

„Care cum. îl vădură, - - - 
» 10 În samă nu'l băgară, . 

I5 'L lăsară, | o 
- Maica Precesta şi cu fata mare 

De vorbă nu?l. întrebară, 
„La masă nul chiemară, 
Şi chirăindu-sg, 

Şi văicărindu-s& 
?. 

L'audi,. i 
PE scară de fier şi de argint 

"Să scobări— | - 
- Ă 20 Şi disă: - 

Ce.-te chirăteşti, 
Ce te olicăreşti, (cutare)? 
Că iei sînt, 
Maica Precesta cu fata mare, 

25 Care-a plecat - 
P& cale, pă cărare, 
De mâna direptă te-a luat, 
In rîul lu Iordan 

” Te-a curăţat, . 
30 De tâte urâciunile, 

De tote gunuiturile, 
De tâte funingiturile,. 

„ De'tâte cenuşeturile, . 

35 

te-a băgat, . 

De tâte niegriturile. 

* Cum curăţă apa mare 
Din pietri rugina 
Şi din "maluri ţărîna, 
A şa te curăţii 

40 De urâciuni, 
De gunuituri, 
De funingiturt, 

- De cenușeturi 
„- Şi de niegrituri. 

) 

| 45 De ad'-nainte, - 
Care cum te-o vedea, : 
Toț' în samă te-o băga, - 
Toţi. de vorbă te-o 'ntreba, 
«Loţi la masă te o chiema, 

„50 Toţi la: horă te-o striga; 
AT fi-mat vădut, 

Mai audit, - - , 
De tâtă lumea iubit. 
Cum nu pote popa 

| 55 Să facă, - 
lordanu şi Botezu 
Fără cuvinte, 
Fără busuioc, 
Fără cruce 

55 Şi fără apă, DN 
Aşa. să nu potă lumea .tâtă, 

- Păn' n'o da de (cutare) ;. 
Să să fac'-a plesni 

Şi-a muri; _ _. 
" Păn” la (cutare) a veni.—
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DE DRAGOSTE 
  

Cules de la Maria Nicolae Dumănoiu, din Turcesci. 

- Plecă (cutare), | | - " Căcrulă de tap; 
P& cale, pă cărare, . 45 După obraz _ 
P& rouă ne-scuturată, Coji de rac;. - 
PE dragoste ne-adunată. . După ţiţe 

5 Roua că 'mi-o scutură Peri de miţă; 
Dragostile le-adună - După braţă 
Din codru . . a i 50 Peri de rață ; 
“Cu rodu, . : După trup . 
Din câmpu cu florile, i Cojoc, de lup; 

10 Din grădinile cu sădirile. „După mâini, - 
Bună. diua, apă mare mergă& . Piele de câini ; 

[târe,-— "55 După piciore .- 
Cum speli o - Peri de ci6re ;— 
Tâte scârbele, e Şi pus&n frunte 
Tote iuturile, - | Lucefăr de'munte; . - 

15 Tâte murdalurile, „m PE buză ! 
Spală p& (cutare) : -60 Doul. faguri de miere ; 
De măluri, a P& ochişori 

"De urâctuni, - . ă „Două mure nlegre ; 
De scârbe, „iu  Păsprincene 

20 De 'mpuţictuni. o Spicu g grâului; 
-» 16% din cap 65 Şi 'n umerek - 

- Căciulă de ţap; 4.» "Dol luceferei; - Se 
- După obraz -_. In piept: Sorele, 

-„„.  Cojl de rac; „o Pă spate: Luna, - - 
: 25 După ţîţg, . Ă . P& pâle : Stele mărunţele. 

- Peri de miţă;. . - 70 (Cutare) când mergea 
După braţă - Şi grăla, , 
Peri de rață; a _ Maegăritar. împletea ; 
_După-trup., .- - Cand zimbea, _: .. - 

30 Cojoc de lup;. . „ Raqă de s6re r&vărsa; 
După mâini - - 75 Când mergea, - 

„ Piele de câini; - o „„.. Stele mărunţele - strălucea ; ră 

“După pici6re . a „ Când păşea, - 
- Peri de ciâre, . -. o - Postav roşu croia. - 

35 Maica Precistă. pe (cutare) - — “ Lumea şi țara să uita. 

-Lluă şi] dusă i so Toţi micii, 
La rîu lui Iordan, | - Toţi marii să uita. 
La fântâna lu' Adam. „Şi care nul vedea: 
-Şil spălă cc - Tot sus să aridica, 

40 De tâteurâctunile, ...... . După fel să uita. 

De tâte mpuţiclunile; o 85 Pă tâtă lumea lumina. 

Rluă N „= “Toţi-n față”! căuta, 

Din-cap -. Da “Toţi” la statul să uita,
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„Toţn gură” vorbea. Cum trag: albinele la stupină, 
PE toţi îi îndulcea - 120 Aşa să tragă . 

90 Cu cuvintu. | Tătă _mişcarea, 
„ Şi -ungea a TOtă suflarea: 

Ca untu. ă „La “cuvintu miei, . 
Plăcerea era *  -. -. La statu miei, 
Dulce ca mierea. | "125 La sfatu mie. 

e Cum trage cloţa la pui, 
95 Bună diua, apă mare - Aşa să tragă 

Mergătore, a _ Totă mişcarea, 
“Cum trag "săcetoşii la apă, Totă suflarea, 
"Aşa să tragă «lumea albă»: 130 La. cuvîntu miei, 
La cuvîntu” miei, - „La statu miei, 

100 La statu mieă,. . -- - La sfatu miei: 
“La sfatu mietă. . : e Pa " Cum să bate limba ?n gură, i Maica” Precista cu. bucinu bu- Aşa să s& bată: . (cină, | Tâtă mişcarea, e 13Ş Pămîntu să -legănă, 

-105 T6tă suflarea ; a Aa Dragostile le- adună 
Toţi. micii, ” “Di la vaci cu viței, 
“Toţi marii ; - | | „Di la ot cu miei, 
Toţi tinerii, a „2 Di.la muleri cu copil, Toţi bătrânii, 140 Di la cloţă cu pui; 110 La cuvîntu miei, -. „Di la sore, 
La statu miei. Când răsare ; 
Cum trage viţălu la: vacă, -Di la flori din grădină, Aşa să tragă Când înflre ; Totă mişcarea, i 145 Di la codru „115 TOtă suflarea; | - Cu rodu; 
La cuvîntu myeti, | a Dila stupină; La statu miei, ia “Din grădină,  - 
La sfatu- mieti. 

DE DRAGOSTE 
+ 

  

N 
N 

" Cules de la Maria Nicolae Dumaănoiu, din Tarcesel.. 

Plecă (cutare) de dimineță 15 Când înflore; PE rouă şi pă vesdeţă, a „Di la 'mpărătese, -PE potecă ne-umblată, - „Di la jupânese, 
„PE rouă ne-scuturată.. ” - Di la stavă de cai, 5 P& dragoste ne-adunată. — | Di la stavă de vaci, Roua că "mi-o scutură, - „20 Di la prăvălii încărcate, Dragostile le-adună -. . . | - Di la pasări nenumărate.. - -Di la buna cu buneţele, - "Cum să lipeşte mătasa de haine, Di la "malta. cu "năltețele, * - „Aşa să să lipescă vorbele lui -10 Di la fruma cu frumuseţile, . [(cutare), | Di la. draga cu dragostile ; "Unde-o grăi, - Di la sore, Ă | 25 Unde-o şopti, 

" Când” rEsâre ;; - Cu cuvintu să 'ndulcescă. Di la câmp, aa Ca untu. 

n. Do. - E N



DESCANTECE 1559. 

DE DRAGOSTE 

x. 

Sre, sore luminate, | 
Ce r&sal pe bătături jucate, 

" Peste ape turburate, 

- AY dujmanelor ca tăciunele; 

25 

Peste gunâie :spurcate, 
Peste păduri afumate, 
Peste surcele uscate ? | 
Ră&sal la mine 
'N ptept şi'n spate; . 
Doi luceferi în doi umeri: 
Să să uite lumea şi ţara la iei 

Stele mărunţele pă mânecele : 

Să să uite lumea şi ţara la tele. 
Dujmanele mele 
Să fie ci6re jumulite, 
De tâtă lumea hulite ; 
Şi eii să fiă nevastă cinstită 
De ttă lumea tubită. 
Ochii miei să fie ca mierea, 

Ochii mie! să fie ca sfintu, 

AY dujmanelor ca pămîntu:= 

Buzele mele ele supţirele 

Să să uite lumea şi țara la Iele. 
Maica Măria, sfinta Maria; 

Nici p'asta nu să lăsa : 
De mâna direptă mă lua, 

In rii la lordan mă băga, 

De. tote uriciunile m& spăla, 

De dragoste mE'ncărca. 

De: acolă mă scotea, ” 

In «Piscu fiăcăilor» măE ducea, 

Unde horele juca. 
Toţi, bătrânii mă cinstea, 
Şi tinerii mă iubea. . - 
Guriţa mea. ii 

„Incotro apuca 
“ Bugazim roşu croia. 
“Şi sint. vEdută, cunoscută. | | 

De. mici 
Şi de-mari ; 
be streini 
Şi de vecini. 
Maica Măria, sfinta Măria, 

+ 

Cules de la Girca lui Popa Ghiţă, din Stroesci. | îi 

Nici p'aia' nu s& lăsa, 
45 Dragostile le-aduna, 

„Di ja nou&-deci şi nouă de epis- 
[copi le lua, 

„Di la nou&-deci şi nouă de po- 
[tropopi, 

“Di la nou&- dei şi nouă de ne- 
[gustori, 

„Cu prăvăliile lor ; ” 
o Dila nouă-deci şi nouă de bani, ă 

Cu visteriile lor; 
Di la nouă-deci şi nouă de popi, 

Cu .cetaniile lor ; ; 

„Di la nou& deci şi nout de mu- 
| „eri, 

55 Cu jelituri ; 
De copil . 
_Cu plânsături ; 
“Lăutari - | 
„Cu cântături ; 

-- 60 De cuci 
Cu venituri ; 
De hore .. 
Cu jucături ; 

- De pui 
65 “Cu pirăituri ; ; 

De rață 
“Cu măcănituri ; 

De cloţă . 
Cu cloncănituri ; 

“o De curcani 
4 Cu bolborosituri; 

De găini e 

Cu cutcudeţituri. 
— ME rog, Maică Mărie, sfin 

(Mărie, . 

-'75-De ad incolo cum să-mi pi şcdă 

Măi. bine mie ?- 
-. — Ca.un episcop din episcopie, 

Ca un potropop din potropopie, 

Ca un popă din leturghie, - 

So Ca banii din visterie, 

Ca ua negustor din prăvălie,
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Ca un cal din călărie, - La cuvintu miei,” „Ca mătasa”'n prăvălie, e La statu miei, Ca o fată pieptănata, -115 La sfațu miei, 85 Ca o casă măturată,  - La jocu miei, Ca o vacă cornurată, _ „La mândreţea mea ;— „Ca o moră ferecată, . : | „ C'am plecat de dimineţă. „„" Ca o grădină "nflorată, : - „PE cale, pă cărare, | Cum trag Sa 120 Spre sfiîntu s6re răsare; 90 Domni! la domniile-lor, - „PE potecă ne călcată; „ Impăraţii la împărăţiile lor, „+ PE rouă ne-scuturată, „Divanii la divăniile lor, PE dragoste ne-adunată, Potropopi! la potropopiile lor, -- . Potecao călcai, Popii la: leturghiile lor, - | -125 Roua o scuturai, pp 95 Negustorii la prăvăliile lor, = Dragostea o adunai, Cârciumaril la măsurile lor, “2 In astă apă mare Murarii la vermeniţele lor, . „1. O băgai; - Ţiganii la corturile lor, 3“ Mare să fie - -Omenil la căşile lor,  : - 130 Vorba mea, „100 Copil la mumele lor,. a ___ Sfatu miei, . Puiit:la cloțăle lor, . 7 Cuviîntu miei, Mieil la oile lor, - . . „+, Dragostile mele, ledii:la caprele lor, : o lubeţele mele, Mânjil la iepele lor,  - - 7135 Mândreţele mele. 105 Viţăii-la vacile lor, --. a - Aşa să tragă -. a Vidra 'n apă naşte, .. Toţi mici, .- e “In apă creşte, . .- "Toţi marii,.. > "Cu apă să spală, _ Toţi tinerii, . . . - „9140 Cu apă să curățeşte ; 110 Toţi bătrânii, i Vidrăcam fost, “Toţi strinii, a | Vidră să fii; . - - Toţi-vecină,  - - - De mine să nu măi. ştii. — 

  

„DE, DRAGOSTE. 

  

„Cules de' la Ilina lui Ionsţa, din Cernişâra. - 
Plecă (cutare), .  - A Cu "ncingere E - PE cale, pă cărare, | -* 20 Şi cu aprindere, (cutare) SE ?ntilni cu dragostile tote, .. - - Care cum "i-o audi sfatu, >N. cale; E - Să dică că e 'mpăratu;. 5 Cu dragostile, . - _ - Care cum "i-o audi cuvintu, Cu drăgostiţele ;- n Să dică că e uns cu untu: Cumânaru,  -.-. „25 In faţă %-o căta, o Cu mândreţele. e „In urmă 'Y-o călca, - Cum îl vădură pă (cutare), - "In gură Po săruta, - 10 In braţ&] luară, __Budăle (cutăruia) |. Şi'i pusără i „Sint uns€ cu mtere, “S6rele'n piept, ae 30 De să uită lumea - Lunan spate; - | Şi ara la fele; : __ Dot luceferi .. | Ochişorii lui 15 In dol umeri, | _ Sint dot luceferi, „De să uita. tâtă lumea > Să minună lumea Şi țara la ier;— Ia 35 Şi țara”de iei, Măi cu foc, i - E x
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DE DRAGOSTE 

Cules de la Maria Nicolae Dumâănoiu, din Turceşti. ' 

Tu, sare mare, | Aşa să s&ncinte 
- “Tu, mlere mare, i - Inima'n (cutare) . . 

- Tei tencind, - i De chipu' mtei, 

Te-aprind, __ . - '23 De trupu mieă.. . 

5 Tu să tencindi, - . . Sa Cum să'ncintă mierea, - 

" Să te-aprindi; o - Cum 'plesneşte sarea, 

Cum te'ncindi, NI Aşa să s&'ncindă, 
„Cum te-aprindi, - e Aşa să saprindă, . . 

“Aşa să s&ncindă, Si 30 Aşa să plesnâscă, - 

10 Aşa să s'aprindă | o - Să nu să stăvescă, - 
(cutare) a Inima'n. (cutare). - 

De chipul miei, . . _De chipu miei, 
De trupu miei. | - „7. *De trupu mlei,— 

_Să nu-i dai stare a sta,— . 35 Nici-n lung, - 

__15 Să-l încindi, - „Nici ?n lat, o 

Să-l aprind! | „.-  Nict'la no! în sat. 

De chipu miei, -. PR Să nu-i dea stare a sta, 

“De trupu miei. - i > Nici mâncare a mânca, 
Cum să'ncintă, „40 Nict hodin'-a hodini, . 

20 Vatra de foc, ia Nici somn a durmi, 

Focu de vatră, „n, Până la mine-a venil... 

„ Xotă. — Sub titlul De Dragoste ai fost puse la rând trei desfaceră, patru fur- 

mece şi o. vrajă. a | „ 

Tată cum descântă două din bătrânele de la care s'aii cules aceste descântece:. 

_ Stana Bob, desface mestecând cu un busuioc în apă ne'ncepulă, în miere şi în 

sare, deosebit. Sarea o bagă'n bucale, cu mierea se unge pe faţă, iar cu apa se spală 

pe corp- cel ce vrea să fie fermecat. a | 2 

In fine, tată cum erdjeşte, Maria Dumănoiu: Pune miere şi sare pe uri vălrai. - 

 Viră vătraiul pe o vatră 'ncinsă şi rostește vraja de mai sus. Când a început mierea să sfârăe 

_şi sarea să trosnâscă, le varsă într'o 6lă nouă cu apă neîncepută; apoi straopeşte cu 

un busuioc peste tot .corpul pe cel ce vrea să fie vrăjit, — care, de altminteri, în 

“tot timpul vrăjirit trebue să stea desbrăcat, căci alt-fel. nu s'ar îndrăgosti nimeni de el, 

"sai. şi de s'ar îndrăgosti cine-va, s'ar îndrăgosti de hainele lui, şi dragostea n'ar ţine mult. 

Se -desface, se farmecă şi se vrăjeşte numai Marţea şi Joia, în vremea când 

" răsare sorele. ”. - Di Să | E e
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Cules de la Stana Bob, din Stroesci. - 

-Plecă (cutare), 

10 

15 

De strigorce 

PE cale, pă cărare, 
Până la «Az de mare»... 
„SE 'ntâlni cu nouă-deci şi * 

[nouă de strigoi, 
; 

De moroi, 
De mordice ; . - 
„De bântuitori, Sia 
De bântuitâre. 
Cum îl v&dqură, 
Inima %-o mâncară, 
Puterea "i-o luară. 
lar (cutare) ţipă şi să văită,. 
Maica. Precista 'l-audi 
Şi-i disă: NE - 
— Nu ti-teme, (cutare),-. 
Că Maica Precista. 

„Şapte fete mari are : 

- Cules de la Stana Bob, din Stroesăi. 

„DE DEOCHIAT 
  

Fugi dedeochii cu vintu, 
De ocoale pămintu, . 
De.la (cutare) d'intre ochi ; 
„Că de-6 fi. deochiat de vint,. | 
Să nu măr. dea pă pămmint 

„De ofi deochtat de Sfântu Sere, 
Sfintu Sore să-i dea .leac şi 

| [sănătate ; 
„__De-o fi deochiat de Gmeni: 

10 

Crepe-le bâşele, * 
Cure-le pişatu, 

- Rămâle de ris Omenilor.; 
De-o fi deochiat de. muteri: - 

  

30 

DESGANTECI 

“DE DEOCHIAT 

7 

| După tele so lua, . 
"20 Ţiţăle le-o tăta, 

„Cu 'sare le-o săra, 
* Şi pe foc le-o usca;—. | 
Şi ţi-o aduce (cutare) 
Inimă la inimă, 

- "25 Ficaţi la ficaţi, 
”. Putere la putere, 
Sânge la sânge, 

se la 6se, 
Vine la vine.— . 

Inima (cutăruia) . 
ă crescă, 

„Să să 'vălescă: . . - 
Ca codru, - ie 

"35 Ca modru,. 
„Ca varda 'n grădină, 
Ca mierea ?n stupină.— 

2 
e 

Crepe-le ţiţăle, = 
Cure-le laptele, 

15 Moră-le pruncii, -: | 
- Rănmiâte de rîsu muterilor; 

De-o fi deochiat de fete: 
“Cadăle mâţăle, - 

„ Pice-le câdele, . 
20 Rămâre de risu fetelor. — 

- Şi (cutare) să rămâte - 
Curat, luminat; 

- Ca auru curat, 
Ca argintu stricurat, 

25 Ca Maica Precista din cer,
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Ce Va lăsat. 
Şi inima lu! (cutare) 
„Să crescă, 
Să % să învălescă: 

30 Ca codru, 
Ca modru, 
Ca varda ?n grădină, 
Ca mierea 'n stupină. 

DZ DEOCHIAT 

35 
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Descântecu miei, 
Leacu di.la Dumnedăi, 

- Şi di la Maica Precesta, 

40 

“Cules de la baba Rotarâia, din Stroesci. 

„ De-o fi (cutare) deochiat 
De om: 
Crepe-i boşele, 
Cure-I pişatu;, : - 

“5 De muiere: . 
Să” crepe ţiţâle, | 
Să cure laptele. - 
De-o fi deochiat de fată: 
Să pice cosiţăle ; 

- 10 De sore: 
Să” s& potole dogorea ;. 

"De vînt: 
_Să'şi potole. bătaia. 
— De ce te valţi . 

15 Şi te olicăteşti ? T 
-- De vaetile tele, 

- Nu m& -poci hodini, 
In jeţurile mele. : 
Taci, nu te văita, 

“20 Nu te olicăi,. ii - 
Nu plânge. 
Să dusă: Maica Precesta, 
Tare, 'n fuga mare, 

. Până la o salcie. - 
25 — Bună diua, salcie. o 

„ — Mă! şed, Maica Domnu- 

— N am venit să şed ; 
Şi-am venit să te ntreb 
De deochitori, ! 

30 De deochitâre ; 
De mirători, 
De mirătore; 

: De rimnitori,! * 
De rîmnitâre ; 

[lui, jos. 

35: 

40 

45 

Şi di la toţi sfinţii, 
Sfinţii, doftorii, 
Fără” de arginți : 
Chir şi Ion. 

De zmei, . 
De zmedice, 
De lei, * 
De ledice; 

„De diavoli, 
De dievoldice; 
De mamulani 
Şi de mamuloice. 
— Nam vădut, 

„ N'am audit. 
— Dar'ar Dumnedeii, salcie, 
Să'nfrundesti, Ia 

„Să nu rodeşti, 

$oO 

Pâme din tine |. 

Nimini să nu mănânce. 

Să duse Maica Domnului 
Tare, 'n. fuga mare, 
“Pănă la un pom dulce. 

55 .— Nam venit să şed ; 

— Bună diua, pom dulce. . 
— Mai şedi, Maica Domnului, 

|jos. 

Şi-am venit să te 'ntreb A 
De deochitori, 
“De deochitore ; 
„De mirători, 

60 De 'mirătore ; 
De rimnitori, : 
De rimnitore; ; 

- De zmei, 

„6ş 

- De „dtevoloice; 

De zmedice ; - 
De lei, 
De ledice; 
De diavoli,
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De mamulani 
„70 Şi de mamul6ice. 

— Am vădut, 
„Am audit, 
Maica Domnului sfint. - 
Du-te tare, a 

75 In fuga mare, 
-” Pănă la câmpu mare, 

Că acolo bea | 
Şi mânca, 

- YVoie-bună de (cutare) 
So "ŞI făcea. -- 
— Darar Dumnedeii, - pom 

[aulce, 
Totă lumea râde 
Din tine să mănînce. 
la dac'aşa audea, 

85 La (cutare) să” ntorcea " 
Şi! punea 
Dar la păr, -. 

Piept la piept, 
Spate la: spate, 

_90 Inimă la inimă, 
Ficaţi la! ficaţi, 

"Sânge la sânge 
* Şi os'la os, — 
L-a făcut ma! sănătos 

95 De cum a fost. 
De mână P'-a luat 
Şi l-a aruncat: 
In sorbu mărilor, 

=: În bățaia vînturilor. 
100 În apa lui Irod 
„La băgat; 
Şi Pa spălat 
. PE trupu tot. 
De virf le-a aplecat, 

-... 105 Rădăcina le-a fărâmat, 
„Câinii le-a mâncat 
Şi (cutare) sa îndreptat: 

„DE DEOCHIAT 

Cules de la Constantin Chieiu, din Turcesci, 

- Deocheturi de n6pte, 
Deocheturi de qiuă.., 

__De-o fi deochiat de om: 
Crepe” boşele, 

5 Cure“ pişatu ; 
_De-o fi deochiat de. mulere : 

- Crepe'i ţiţăle, 
- CureY laptele, 

Mora” pruncu; 
0 De-o fi deochiat de fată mare : 

Cagă”. p&ru, 

Rămate chială ; 
"De. fi deochiat de scre; 
Piee”y radăle. | 

15 De-o fi deochiat de codru:. 
Cadă'i frunda. . : 
Calcă capra'n patru ; 

“ Piatra crapă'n patru ; 
Cum crăpă piatra'n- patru, i 

20. Aşa să crepe ochitălui - 
De- a deochiat pă (cutare).
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DE DEOCHIAT 

Cules de la Maria Nicolae Dumanoiii, din Turcesci. e Da îi - 

7 

“Moroilor, Da Frunda să” pice, 
Strigoilor, : | Să se usuce, 

Ochii. Vaţi aruncat, „25 De-o fi deochiat de câmp : 
Inima (cutăruia) aţi mâncat, *  .  Câmpu să s€ pârlescă, 

5 Sângele "1 Paţi turburat. - (Cutare) să s&mputernicescă. - 
Pasăre -codalbă * a „De-o fi deochiat de ape: 
_Umblă din cracă'n cracă, , Să sece, 
P'un ste de piatră să pusă, 30 Să rămâie pletrile, . - 

- Lapte din câdă” cursă: Să le ardă sorele,... - 
10 Curse ochii „Să le mănânce smâlele. 

Deochitorilor, | PR ri 

Strigoilor, __. Vidra ?n apă creşte, 
Moroilor.. ? '35 Acolo să prăseşte . 

_De față mare de-o fi deochiat: - . Şi-şi linge puil de - hale bale, 

„15 PiceY codele, | - lar Xe suflu pă (cutare) . 

-Rămâie de ris în sat. . De moroi,. 

De-o fi deochiat de voinic: ai De-morâice ; 

-- Crepe! bâşele, _. „40 De strigoi, _ 

Cure”! pişatu. i „De strig6ice ; 
20 De-o fi deochiat de popă: De deochitori. 

Pice'! barba. . „7. De deochitâre. 

| De-o. fi- deochiat de codru: E : 

a 

DEDEOCHAT: 
_— 

- Cules de la lina lui loncţă, din Cernişora. 

De-o fi (cutare) deochiat „Să crepe ochii, 

- De mutere: * | - Să nu mal vadă lumea. 

Să” crepe ţiţăle, - - „1 De-o fi deochiat 

Să. cure laptele. -. | „De radăle sorelui: 

5 De-o fi deochiat de fată mare: : . 15 Radăle s6relui' 

Să” pice: cosiţele, a -A pterit, 

„Să! r&mâte capu A - Dedeochiu a fugit ; 

Ca tiugile. Aa * De berea vintului : 

De:o fi deochiat.. , Vintu a ocolit pămîntu, 

10 De om: i 20 Vîntu a venit,
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Deochiu n'a mat venit, . | „ Gânditorilor; Când s'o mat deochia . - Că păsărica, Ceriii de 'nalt . Ra - Ciuctulica; _: Şi pămintu de larg, > „Nu "Şi-a lins puiă 25 Atunci, . ... 7 5o De mândri, "-. Nicl-atunci - De frumuşei; _ _Să nu să măt deâchie (cutare).  : Ci -a lins ; De-o.fi deochiat de gard : -De deochi, Să'! pice proptelele, - De deochitâre ; 30 Să'i să 'huruie nutelele. E 55 De rimnitori, - De-o fi deochiat de ape: - De rimnitâre; “Să le sece isvorele, . : "De gânditori, Să trecă tâtă lumea = De gânditere, Cu picibrele. . | | - Şi (cutare) a rEmaș 35 De-o fi deochiat de codru.: „60 Curat, luminat, „Săi pice ramurile, o Ca Maica Precesta, Să nu mat aibă: unde puia Ce Pa. lăsat. * Pasările. - A DR Păsărică, Pa a Leac să fie: „40 Păsărică pistrue, 65 Din mâna mea - PE platră să sue, .. "Si di la Matea Precesta, - „ Piatra “să sparsă; | Şi ma! vârtos In patru 's& despică, - | ÎN Di la Domnu Cristos, „- Aşa să să spargă ochir: 
45 Rimnitorilor, a 

Că ie măi cu folos. 
NR Ti - 

  

„-- DE DEOCHIAT 

  

Cules de lu Florica lui Țoiulete, din Stroeşer. 

- De-o fi deochiat : | * De Ia lumina cerului De om: :. > Leacul să %']. dea. Săi crepe boşele, . : | - -De-o fi 'deochiat Să”! cure pişatu ; „De gard: . - - „5 De-o fi-de mutere: „> 25" Pice-i proptelele,- | Crepe” ţiţăle,. -- Să's€ risipescă nuielele ; —- - Cure” laptele. _î.. „o Să-să risipescăe De-o fi'deochiat * . - : Deochiturile  : - „> .De.sre: | Si Şi. pociturile, - IO Aminte să'şt aducă, SE 30 Şi rîmniturile: Lecul să '7] dea,: 0 Dac'o fi deochiat „Din împărăţia certuluy. Ă De păsări : . -.. De-o fi deochiat Su --  “Jumuli-se penele. -- De: vint: Îi : »». Dac'o fi deochiat  - - 15 Aminte să-şi aducă, . - 35 De câmp: E Diri sclava ceriuluy. . .. „_* Pârlescăm-se iarba, Leacul să |! dea. '.. - "Dac”o.fi deochiat De:o fi deochiat.... - „De casă: - De:lună: 
Pice-i ştreşinile, - - 20 Aminte să'şi aducă, , . - "> 40 Să nu să mire de (cutare), _
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Că te mare, De-l boă:bălţat, | 
Că fe-mic; De stă 'mpiedecat.. .  - 

Că fe urit, In mijloc de sat. oC 

„Că te frumos; - (Cutare) să remâle, - -" 

"45 Să să mire So Curat, luminat. 

2 DE DEOCHIAT „ 

„ (Cules de la Florica lui Țotulete, din Stroesci. 

Plecă (cutare) | 
P& cale, pă cărare," 
Sănătos şi bărbat, 
Calea să 'şi-o facă, 

5 Lucru să 'şil lucreze, - 
Plimbarea să "şi-o plimbe. 

Cu 
Cu 

10 Cu 
Cu 
Cu 
Cu 

„Cu 
15 Cu 

“Cu 
Cu 

mirătoriu, ' 
rîmnitoriu, 
moroiu, 
zmeoiu, 
strigoiu, . 
strig6iele, 
morâiele, 
buhadeicile, 
izbiturile, 
pociturile, 

Cu 'ntilniturile, 
Cu rimniturile, | 

20Cu deochiturile. ! 
Dacă” vă&dură, 
Bine le părură. 
In palme'l luară, 
De pămînt il lepădară ; 

25 Il trântiră 
Şi] znopiră ; . 
IL muşcară, 
Şi'l pişcară ; | 
“Trupu'! bolnăviră, 

30 Faţa” sărbediră, 
Inimă” mâncară, 

- Sângele” vărsară, 
Capu” turburară, 
Puterile" luară. - 

35 Şil lăsară . 
Chirăindu-st 
Si văitându-să. 
"Si Maica Măria, 
Sfinta Măria, 

„ Să'ntilni cu deochitoriu, 

46 

| 15 

o 

Din pârta ceriuluă 
*L-audi, 
Curând, în grabă, 

_Să scobori, - 
Şi întrebă: 
— Ce te: vaiţi, 
Ce te aoleşti, . 
Ce te trânteşti, (cutare), 
De nu m& poci hodini 
In jeţurile mele, - 
De ţipetile tele? 

__— Ce să-mi fie, 

„> 55 

60 

- Cu 

„65 

70 

75 

Ca 

Cu 

“ Cu 

Maică Mărie, 
Sfintă Mărie ? 

* Plecat :sănătos şi bărbat," 
Calea să 'mi-o fac, 
-Lucru să'mi 1 lucrez, : 
Plimbarea să 'mi-o plimb, 
Şi mă 'ntâlnii | . 
Cu deochitoriu, 
Cu mirătoriu, 
Cu rîmnitoriu, | 

moroiu, 
zmeoiu,. 
strigoiu, 

strigotele, | 
mordiele, 
buhadeicile ; 
izbiturile, 
pociturile, 
'ntâlniturile, 
rimniturile, 
deochiturile. 

Cu' 

Cu 
Cu 

Cu 
Cu 
Cu 
Cu 
Dacă mă vădură, 

- Bine le părură. 
In palme mă luară, 
"De pământ me lăpădară ; 
ME trântiră, 
ME znopiră,
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- ME miuşcară , 
80 ME pişcară ș. , 

Trupu'mi bolnăviră, 
Faţa-mi sărbediră, 
Inima'mi mâncară, 
Sângele'mi vărsară, 
Capw mă turburară, 
Puterile'mi luară, , 
Plângând mă lăsară — 

a _ Nu te văita, 
i Nu te aoli,-.. : 
go Că Maica. Domnului Ă 

Te-o lecui. 

85 

i Plecă Marcă Doninnlur 
“Tare, 

95 'N fuga mare, - 
Pănă: “la salcie, 

— Bună diua, salcie. 
— Mulţămim "dumitale, 
Maică D6mnă, 

100 Sfintă Mărie. 
Şedi. a 
— Da' n'am venit să "şed. 

" Am venit să te' ntreb, 
Vădut-ai - | 
Deochitoriu, 
Moroiu, 

„Zmeoiu,  - 
. Strigoiu, 

__ Strigiele, 
110 Mordiele, 

Buhadeicile, 
“Izbiturile, 
Pociturile, E 
Intâlniturile; 

115 Rimniturile, 
Deochiturile 2 
Că pă (cutare) - 

-L'a întâlnit, 
L. a trântit,. 

120 L'a znopit, 
L'a mușcat, 

- La pişcat; . 
Trupu i-a bolnăvit; 
Faţa "I-a sărbedit ;: 

125 Inima Y%-a mâncat, 
Sângele 'i-a vărsat, 

- Capu "I-a turburat, 
“Puterile X-a luat, 

105 

„— N'am vădut, Maică Mărie, 
130 Sfintă Mărie. 

—-D'ar-ar Duimnedeii, 
Să'nfrundeşti, . 

: Să | odrăsleşti, 

salcie, 

A 
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135 

140 

145 

-150 

Şi bodaproste 
Nimenea din tine, 
Să nu dică. 
Şi plecă tare, | 
'N fuga mare, 
Pănă la pomu dulce. 
— Bună-diua, pom dulce. 
— Mulţămim dumitale, 

„Maică Dâmnă,: 
Sfintă Mărie.. 
Şedi. 
— Da' n'am venit să şed. 
Am venit să te 'ntreb, 
V&dutiai 

- Deochitoriu, 
Mirătoriu, 
Rimnitoriu 

- Moroiu, 

155 

160 

'165 

Zmeoiu, 
Strigoiu, 

Strigoiele, 
Moroirele, 
Buhadetcile, 

“ Îzbiturile, 
Pociturile, | 
Intâlniturile, | 
Rimniturile, - - 
Deochiturile'? 
Că pă (cutare), 
L'a ?ntâlnit, 
L'a trântit, . 
L'a znopit, 
l'a muşcat, 

"- La pişcat; 

70 
Truput-a bolnăvit, 
Faţa "I-a sărbedit ; 
Inima Y-a mâncat,. 
“Sângele a vărsat, 
Capu * i-a turbat, 

175, 
Sfintă Mărie, 

Puterile * "X-a luat. 
— Le-am vă&dut, 
Maică Dâmnă, 

„In Câmpu Măre, 

180 

Bând şi ospătând, 
Voia bună. de (cutare) făcând. 
— Bodaproste, pom dulce. - 
Să'nfrundeşti, 
Să odrăsleşti, 
Şi tâtă lumea 

NI Bodeaproste din tine să dică. 
185 

"Le ajungea, _ 
Cu cârjea ie pleznea ; 

lea la foc în câmpu mare 

La fuc năzula,



, | P ESCANTEOE „+ 1569 

Inima (cutăruia) o lua, E Şi mergea, . 
190 De cărbuni o scutura, „+ 195 Inima Y%-o plămădea : 

„De cenuşe o descărca, Ca varda'n grădină, 
Indărăt la (cutare), cu Yea, Ca aluatu * n pâine, _: 
Să'ntorcea. . ____". Ca mierea'n stupină,. 

Notă.— Se descântă în aluat ori în apă, cuun lăstar de salcie, suflând peste - 
capul bolnavului. - 

7 

DE FRIGURI 

Cules de la Stana Bob, din Stroesci. 

Maică sfîntă Duminecă, Curat, luminat 
- Maică sfintă Sâmbătă, 15 Ca auru curat, 
Maică -sfintă Joi, i Ca argintu stricurat. 
Maică sfintă Miercuri, | Că *n trupu lui 

5 Maică sfîntă Marţi, . E Şi ?n inima lui 
Maică sfintă Luni, : Naveţi bere să bei, 
Luaţi'i (cutăruia) aprinsăturile, 20 N'aveţi lăcaş să lăcuiţi, 
Luaţi”! înzăleziturile, - „N'aveţi. hodină să vă hodiniţi. 
Luaţi"! fiorile, e Să pieriţi, 

10 Luaţi” răcorile ; - Să r&spteriţi 
„Şi primela, a | * Cum ptere roua. de s6re, 

Şi hântulala; | „25 Ca spuma de -mare, 
Şi lăsaţi trupu lu - Ca cenuşea zburătore. 

z 

' 

99
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„DESCANTECE 

DE FRIGURI | 

Cules de la Maria Nicolae Dumânoiu, din Turcesci, 

Friguri din mâncare e neplăcută, 
Friguri din lăcomie scârbâsă ; 3. 
Friguri cu aplecate, 

 Friguri cu 'ncleştate ; 
5 Friguri porceşti, | 

Friguri dievoleşti ; 
Friguri din bere, 

Frigauiri din mâncare, 
Friguri din culcare, 

10 Friguri din sculare ; 
Friguri din ostănelă, 

_ Friguri din apă ra, 
" Frigurt din sânge răi, 

Lu' (cutare) ?n trup, 
15 l-o fi cădut. -. 

- Voi friguri cu tremurat, 
Voi friguri cu "'mcleştat ; 
Voi friguri cu *ncindere. 

Vol frigari. cu aprindere să- 
[cetâsă, . 

20 leşiţi de la (uitare) din 6s&. 
leşiți, friguri spurcate, 
De diavol impeliţate, 

” Din .bale spurcate, - 

  

leşi. de la (cutare) din 6se: 
25 Nu!l îngreulareţi, - 

Nu'l ameţireţi, . 
Creerii nu” turburareţi, 

Ieşiţi, Teşiţi pripit, 
Locu nu vi-l ați găsit; . 

30 Că (cutare) a umblat, . 
Şi. ?n lung şi-n lat, 
Cu apă mare s'a spălat. 
Maica Precesta jos, 
P& scară de aur, s'a dat, 

„35 De mână direptă Va luat, 
„In sclăvile ceriulul Va ardi- 

[cat;— 
Şi "a făcut trupu lui, 
Un măr mare aurit, 

| 40 Intrun. del mare vestit, — 
Şi trei vinturi le-a despecetuit. 

„Şi când a” burat,. 
Trupu lw (cutare). 
“De friguri Pa scuturat; 

| 45 Lecu Duhu Sfint 
„Şi Maica Domnului, 
„la dat. 

DE FRIGURI 

Cules de la Ilina lui Ionsţă, din Cernișora 

Nouă-deci şi nouă de friguri 
[din ris, 

Nouă&- deci şi nouă de friguri 
[din plâns; ! 

„Nonă- deci şi nouă de friguri 
_- din oftat, 

Nouă- deci şi nouă de friguri 
'din căscat, 

E Nouă- deci şi nouă de friguri . 

[din sugbiţat; 
Nonă-deor şi nouă de friguri 

>" “cu deochiat, 
Nouc- deci şi nouă de friguri 

[cu tremurat, 
i Nou- deci şi nouă de friguri | 

“cu: 'nfiorat, „- 
Frigură din bere, | 

„10 Friguri din mâncare,



DESCANTECE | a | sii, 

; Friguri din culcare, 
, -Friguri din sculare, 
: Friguri cu -izbituri, 

a  Friguri cu atâlnituri, 
15 Şi cu deochituri; 

Friguri oieşti, . 
Friguri porceşti, 
Friguri văceşti, .. 
Friguri. rumâneşti, 

„20 Friguri găineşti, 
Nu tremurareţi, 
Nu "'ncleştareţi, 
Nu apucareţi, 
Nu *nfiorareţi, 

25 Nu deochiareți. . 
Duce-vă-ţi la fetele lui Crai, 
Că v'aşteptă 
Cu mesele pusă, 
Cu .făcliele-aprinsă, 

30 Cu păharăle pline ; 
“Că iele vE ştii culca, 
VE ştiii scula ;: 
VE ştii încinge, . 
VE ştiu deşcinge ; 

„35 VE ştiă vorbi; 

vă daii bere. 
lar (cutare) v 'aşteptă 

40 Cu mesele strânsă, 
Cu făcliile stinsă, 
Cu păharăle g6le.. 
Nu vă ştie culca, 
Nu vă ştie scula ;-: 

45 Nu vE ştie "ncinge, 
„Nu vă ştie deşcinge ; 

Nu. vă ştie vorbi, 
Nn vă ştie 'mblândi. 
Fugi,— - 

A 

50 Urăţi- 1, 
| Părăsiţi-l. 
Duce -vă-ţi 
In păsclunea oilor, -: 
Şi 'n rîimătura porcilor, 

_55 Şi "n jucătura - vacilor. 
- Porcil să v& rîme, * 
„Oile să v& pască, 
"Vacile 'să vă jsce. 
„Nimic de voi, ! 

6o Să nu s'al6gă. 
Fugi, — , 
Urâţi-l, ! 

VE ştii îmblândi ; | Părăsîţi-l. . 
Ve daii mâncare, N = po 

4 

* Notă.—Frigurile fac parte din bilele “lăsate de Dumnedei. Sunt cinci nemuri. 
- de bâle, după Stana Bob: 1) Bole de la Dumnedăi. 2) De la Alaăca Precesta. 3) 

De la Sfintele Dile Greşite. 4) De la Ele Sfinte. Şi 5) De la Umeniă cară- fă sunt duş- 
mană, Bolele lăsate de Dumnedeţi sunt : Frig gurile (care ţin numai trei“ dile, neintre- - 
rupt), Lângorea (lungorea) de scurtă durată ; ; şi Bubatul. — au 

Tote cele-l'alte ble sînt saii de la Ele Sfinte, sai de la Maica Precestu, saii 
„ etc. Pentru cele trei bâle lăsate de Dumnedei nu se descântă, “fiind-că £7. 

ştie ce face. Lungdrea n'are descântec, căci atunci s'ar îndrevi; dar ea se vindecă 
cu pază bună, cu iarbă mare, tămâie, zmirnă, şi cu rădăcină de curcubețea, cu al 
cărei must se udă bolnavul pe picidre şi pe cap. — Pentru 'bubat:nu se descântă, 
afiră de cazul când se obrinteşte, Frigurile de trei dile n'ai descântec, dacă ţin: 

numai trei dile, şi neîntrerupt; dacă țin mai mult, atunci li se descântă,: după cum - 
"se descâctă şi la frigurile care. vin din trei în trei dile, sati din patru în patru —Îri- 
guri diavoleşti. 

- Se descântă în rachiii, în apă (căci apa potoleşte tete bâlele), saii în vin cu 
salitru, cu un cuţit cu prăsele de alamă (alămat) şi cu un fir de mătură, întote di- 
lele, afară de Vineri şi Duminecă. Din apă, sai din rachiul descântat se dă bolna- 
vului de trei ori pe „di; din vin cu salitru "1 se dă numai diminâţa, pe nemâncate.: 
-Se mai descântă la frigurile continue în oii 'copt, Dumineca; la cele înterminente, în 
sâmbure de alună, în aluat, sai în bob de strugure:
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S6re roşu; 

DESCANTECE 

DE SORE SEC | 
  

Cules de la Stana Bob, din Stroesci. 

N 

S6re galbin, 
S6re “mpuţit, 
S6re 'năcrit, 
S6re *nzălezit, 
“Sore. de. nouă- deci şi nouă 

[de feluri de sere, - 
“leşi din creerii lu (cutare). 
Nu umfla, 

" Nu mânca; . 
Nu'ntinde, 
Nu cuprinde ; LN 

„Că sorele după cer răsări, 
Sorele năcrit, 

! 

Din capu (cutăruta) pieri, 
15 Cocoşii cântară, 

„ S6rele negru, nzălezit, 
Din capu (cutăruia) ”] mâncari 
„Cocoşii râcăiră, 
„S6rele negru, 'mpuţit, 

20 Din capu (cutăruia)'l-împărţiri 
Şi rămas& cutare 
Curat, luminat 
Ca auru' curat, 
Ca argintu strecurat; 

„25 Ca Maica-Precista. din cer, 
Ce La lăsat, - 

„DE SORE SEC . 

  

; “Cules de la Maria Nicolae Dumâănoiu, din Turcesct. 

__ S6re 
10 

" S6re 

15: 

-S6âre 

S6re clocit, o 
S6re zăletit, 
Sore "mpuţit ;. 
S6re din mâncare, 
S6re .din bere, 

din “sfinţit. de săre ; 
Sore negru, | 
S6re verde, 

țigănesc, 
Sore cu ţăpi, 

cu vivor, 
S6re cu brâncă ; - 
S6re din bale sputcat,. — 
Diavol iîmpeliţat, - 
Să Yeși, sâre spurcat, 
Să piet, 
Să sper, . 
Să r&sari si să: “apul, 
In , capu (cutăruia) 

- 20 Să nu te mar put ; 
„Că (cutare) are n6uă durori, 
-Tu al dece surori ; 
(Cutare) are opt durori, 
Tu at nouă surori ; 

25 (Cutare) are şapte durori, 
- Tu al opt surori; 
'(Cutare) are şase: 'durori, - 
Tu at şapte surori; 

. (Cutare) are cinci durori, 
ME 30 Tu ai şase surori; 

(Cutare) are patru "durori, 
“Tu a! cinci surori ; 
” (Cutare) are trei durori,. 

Tu al patru surori; 
.*35 (Cutare) are două durori, 

Tu ai trei surori ; | 
“ (Cutare) are o durere, 

Tu al două surori ;



DkSCANTECE 

Tu măi al o soră, 
„40 (Cutare) nict-ui dor, 

Tu al perit, 
„(Cutare) b bola "Şi-a isprăvit, 

. . . . . 

1573: 

Cum a: spălat 'apa asta. 
45 Tâte pretricele, . -.- 

„Tâte lemnicele, 
Aşa să spele pE (cutare): 
De tote belele. 

DE SORE SEC 

Cules de la Niţa lui Adam din -Cireşu. 

_S6re roşu, 
S6re alb, 
S6re galben, 
Sere . verde, 

$ S6re turchez, 
Sere vişinii, 
S6re turungii ; 
S6re pripit, 
Sore zăletit ; 

10 Sore săc, 
leşi, sore, 
Din capu lu' (cutare), : 
Că feii te-'oii descânta 

Cu nouă pietricele, 
15 Din nou& vădurele 

De apă mergătore, — 
Apă de isvâre ; 

ŞI te-'oiti depărta, 
Şi te?oiă mâna .. - 

20 La fetele 'mpăratului, 
Că ele te-aşteptă 
“Cu mese 'ntinse, 
Cu făclii aprinse; 
Ca viței de vacă, 

23 Cu mânţi. de iapă, 

DE SORE SEC 

"Gules de la Sanda lui Zamfir din Cernigâra, , - 

A plecat (cutare) : 
P& cale, pă cărare, 
Sa *ntâlnit 

„Cu s6rele săc în' cale. 
5 S6re alb, 

Sore negru ; 
S6re tutunii, | 
"Sâre cafenii ; . , 
S6re câinesc, - 

10. S6re' lupesc, 
S6re drăcesc ;.. 
S6re cu brâncă, 

-  S6re cu vivor; 
Ş6re de:nou&-deci şi “nouă - 

[de feluși de sgre; - 

? "15 şi, ssre, din răsărit de sore, 
De, „după răsărit ; 

i leşi sore di la prând, 
- De după prând,. 
„Di la amiad 
:20 De după amiad, 

Din venitu vitelor, 
De după venit. 

" leşi, s6re din murgu sării, 
„De după murg; - 
25 Di la cină, 

De după cină ; 
"Di la cântători, a 
De după cântători; _:. . . 
Din făcuțu dili, e



„30 De după făcut;, 
leşi din cap: -. 

“Nu cuţita, . 
Nu fulgera ; - 
Nu tuna ca tunetile, ! 

35 Nu fulgera ca fulgerile, 
“Nu te'ntinde ca şerpele. 

„„ Sorele bun să apue 

DESCANTEGE 

„Şi să răsaie, 
_S6rele săc 

40 Din capu (cutăruia) 
Să piele 

. Şi să răsplete. 
Cu nouă pietri te-am gonit 
Şi cu apă te-am înecat, 

--45 Di la cufare din cap. 

„DE SORE SEC - 

  

„Cules de la Ilina lui Ionsţă, din Cerniş6ra, 

Scre săc, ” 
ore răssăc; | 

- - S6re din bere, . , 
Sore din mâncare, 

5 Sore din 'culcare, 
S6re din sculare ; î. 
Sore din răsăritul sârelui, | 
S6re di la prând, 

“S6re di la amiad, | 
10 Sore din scapătu sârelui, 

S6re di la cină, 
Sore din miedu nopţii,. 
„Sore din cântările cocoşilor, | 

„ Sore din nouă&-deci şi nouă de 
a [sori, 

15 S6re din nouă-deci şi nouă de 

Să te pui, 
"Să te răspui, 
In capu (cutăruia) 
Să nu te ma! pui. 

20, Sore alb, 
Sore roşu ; - 
S6re veninat, 
Sore toxăcat, 

„Nu umfla, 
25 Nu gâmfa, 

! Nu ţicura, 
“Cum sare aşchia. | 

- Din'naintea voinicului 
" “Şi dintr'a'securii, — 

30 Sare fuga i 

radă; Au 

Şi să duce, - 
“ Aşa să sal 

Şi să r&ssai, 
Să fugi - . 

35 Şi să.te duci. 
Unde fată 'mare 

* + “ Cosiţă nu'mpleteşte, 
„.. Unde popă nu sclujeşte, 

Unde voinic nu chioteşte ; 
40 Să te duci. NE 

- “La fetele lu” Crai 
„Că te-aşteptă 
_” Cu mesele pusă, - 

„Cu făcliile aprinsă, 
45 Cu 'păharăle pline; 
Că iele te ştii culca, 
„Te ştii scula ; | 

Şi-"ncinge, .. 
„Şi deşcinge; 
50 Şi vorbi, -  - 
> Şi mblândi, Să 

(Cutare) nu te ştie culca, - 
- Nu te ştie scula; 

„Nici încinge, 
55 Nici descinge; : - 

"Nici vorbi, . ae 
Nici imblândi ; | 
Te aşteptă .. ..- 
Cu mesele strânsă, 

6o Cu făcliile stinsă, 
Cu păharăle g6le.
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Fugi, — 
Urâţi!, 
Părăsiţi] ; | 

65 Şi vE duceţi 
"In păşctunea oilor. 
"Şi-n rimătura porcilor, 

| 575 

Şi-n jucătura vacilor; 
Oile să vE pască, . 

70 Porcii să vă rime, 
Vacile .să vă joce; 
Nimic de voi - 

"Să nu salegă. 

Notă. — De sdre săc (durere de cap) se descântă cu nouă ăşchii în apă sait în ra- 

"chit, repetându-se' descântecul de nout ori. Cu apa se udă sau se legă la cap bolnavul. 

Unelu femei 'descântă cu nouă bâbe de porumb sait de grâii în apă; după ce dos- 

cântă cu fie-care bob în parte, îl asvărlă, iar cu apa udă la cap pe bolnav altele: descântă 

tot în apă, cu care se udă pe cap bolnavul ducându-l lângă proptâua unui gard, altele 

descântă cu nouă pietricele în apă şi udând capul bolnăvului cu dosul mâinii, dice : 

Fugi sere săc 
Cu izbitură, 

- . 
Că te ajunge dos de mână, 
Dos de mână, 

Stropitură, 

i DE "MATRICE 
7 
  

Cules de la Maria Nicolae Dumănolu, din Turcesci, 

Mătrice “mătriculată, | 
Diavoliţă "*mpeliţată, 
La ce te-ai aclulat, 
In cap omenesc te-ai rădăcinat, 

_5 Diavoliţă "mpeliţată, 
" Colţată, 

Veninată, Da 
Cu cuțite 

- Ascuţite, “ 
10 Cu undrele, 

-  Sîmcele, | 
In tâmplele mele ?! 
Fugi, diavol împeliţat, 
Că pă mine Duhu sfint: 

15 Ma "'nchipuit 
In pântecile maicâ' mele - 
Şi m'a miscliit; 
Şi de ştire "-a ştiut, 

- De m'a născut, 

20 Până ad' pă pămint, 
M'a ţinut. 

„Dar tu, Spurc—spurcat, 
Diavol împelițat, - 

De trupu miei 
| 25 La ce te-ai apropiat ?. 

Et
 

' 

45 StrigoY cu strigoică; 

“Că pă mine Maica Domnului , - 
M'a născut 
Şi m'a :spălat, 
„De bale spurcate 

30 M'a depărtat! 
Maica Precistă a aflat - 
De Spure—spurcat, 
Că m'a zobit, m'a fărimat;,. 
Jos pă scară de aur sa dat, 

35 De mine sa apropiat 

„ Şi m'a 'ntrebat:., - - 
„— Ce pâte fi, (cutare)? . 

— Ce. să fie, ce să nufie, | 
„Maică sfintă Mărie, 

40 A venit la mine 
Zmei cu zmeică, - . 
“Pădurot cu păduroică, 

Leii cu ledică, - 

_Moroi cu mordică, 

De mine s'a apropiat, 
Ma zobit, -m'a fărimat. 

Maica Precista pE armăsar 
SE E __[mlegru 
A ?ncălicat,: . o 

r
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:30 De aupă f făcut; 
leşi din cap: 

“Nu cuţita, ... 
Nu fulgera ; - 
Nu tuna ca tunetile, 

35 Nu fulgera ca fulgerile, 
“Nu te'ntinde ca şerpele. 

„Sorele bun: să apue 

4 

DESCANTECE 

_Şi să rEsale, 
S6rele să&c - 

40 Din. capu (cutăruia) 
Să pleie 
Şi să răsplele. 
Cu nouă pietri te-am gonit | 
Şi. cu apă te-am înecat, 

45 Di la cufare din cap. 

„DE SORE SEC 

  

- “Cules de la Ilina lui Ionsţă, din Cerniş6ra, 

S6re săc, ! 
S6re răssăc ; 

" . S6re din bere, 2 
" S6re din mâncare, 
5 S6re din 'culcare, 

S6re din sculare'; 
Sâre din răsăritul s6relui, 
S6re di la prând, 
:S6re di la amiad, 

10 S6re din: scapătu' sorelui,: 
S6re di la: cină, 

- S6re din miedu nopţii, . 
“S6re din cântările cocoşilor, | 
_S6re din nouă- deci şi nouă de 

'[sori, 
15 Sore din nouă- deci şi nouă de 

[radă ; 
Să te pui, Ea 

“Să te r&spui, 
In capu (cutăruia) 
Să nu te mai pul. 

„20, S6re alb, 
S6re roşu ; | 
Sre veninat; - 
Sere toxăcat, 

. Nu umfia, 
25 Nu gâmfa, 

Nu ţicura. 
“Cum sare aşchia. | 

- Din'naintea voinicului 
“Şi dintr'a.: sEcurii, — 

30 Sare fuga Aaa 

"Şi să duce, 
" Aşa să sai 

Şi să r&ssai, 
"Să fugi . 
35 Şi să. “te duci. 

Unde fată 'mare 
Cosiţă nu'mpleteşte, 
Unde popă nu sclujeşte, | 
Unde voinic nu chioteşte ; 

40 Să te duci - 
La fetele lu” Crai 

"Că te-aşteptă 
“ Cu mesele pusă, - 
Cu făcliile aprinsă, 

45 Cu păharăle pline ; 
Că Iele ste ştii. culca, 

"Te Sti. scula ; 
Şi-'ncinge, 

„Şi deşcinge ; 
50 Şi vorbi, - 
Şi mblândi. 

(Cutare) nu te ştie culca, 
- Nu te ştie scula; 
Nici încinge, | 

55 Nici descinge ; a 
Nici vorbi, a 
Nici imblândi ; 
Te aşteptă 
Cu mesele strânsă, 

“60 Cu făcliile stinsă, 

Cu 1 păharăle gole.
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Şi-n jucătura vacilor; 
Oile să v& pască, . 

70 Porcii să vă rime, 
Vacile să vă joce; 
Nimic de voi - 

"Să nu s'alegă. 

Fugi, — 
Urâţi'l, 
Părăsîţil ; | 

65 Şi vE duceţi 
În păşciunea oilor. 

"Şi-n rimătura porcilor, 

Notă. — De sâre sic (durere de cap) se descântă cu nouă ăşchii în apă sati în ra- 

chiii, repetându-se' descântecul de nouă ori. Cu apa se udă saii se l6gă la cap bolnavul. 

Unelu femei 'descântă cu nouă bâbe de porumb sait de grâii în apă; după ce des- 

cântă cu fie-care bob în parte, îl asvârlă, iar cu apa udă la cap pe bolnav altele descântă 

tot în apă, cu care se udă pe cap bolnavul ducându-l lângă proptâua unui gard, altele 

deseântă cu nouă pietricele în apă şi udând capul bolnăvului cu dosul mâinii, dice : 

Fugi sâre săc 
Cu izbitură, - 

Dos de mână, 

Stropitură. 

o DE MATRICE 
- 7 

Că te ajunge dos de mână, 

  

p 

Cules de la Maria Nicolae Dumânolu, din Turcesc, 

_Mătrice “mătriculată, | 
Diavoliţă *mpeliţată, 
La ce te-ai .aciulat, 
In cap omenescte-al rădăcinat, * 

5 Diavoliţă *mpelițată, 
Colţată, 
Veninată, A 

Cu cuțite 
Ascuţite, | 

10 Cu undrele, 
Sîmcele, 
In tâmplele mele ?| 
Fugi, diavol împeliţat, 
Că pă mine Duhu sfint . 

15 M'a 'nchipuit 
In pântecile maicâ” mele : 
Şi m'a miscliit; 
Şi de ştire "i-a ştiut, 

- De m'a născut, 
20 Până ad' p& pămint, 

M'a ţinut. | 

„Dar tu, Spurc—spurcat, 
Diavol împelițat, - 

De trupu miei e 

| 25 La ce te-ai apropiat ?. 

-Că pă mine Maica Domnului , 
M'a născut 
Şi ma spălat, 
De bale spurcate 

30 M'a depărtat! 
Maica Precistă a aflat ” 
De Spurec—spurcat, . 
Că ma zobit, ma fărîmat;. 
Jos pă scară de aur sa dat, 

35 De mine sa apropiat 
„ Şi m'a 'atrebat:., -- 
„.— Ce pste fi, (cutare)? | 
— Ce. să fie, ce să nufie, 

Maică sfintă Mărie, 
40 A venit la mine 

Zmeii cu zmedică, .- 

_Păduroi cu păduroică, 
Leii cu ledică, 

_ Moroi cu, mordică, 

45 Strigoi cu strigâică; 
De mine s'a apropiat, 
“Ma zobit, ma fărimat, 

Maica Precista p& armăsar 

„- o [nlegru 
A *?ncălicat,. . ” 

7



“1576? 

» 50 Bici de foc a luat. 
Și cum pornea, 
Calu din copite 
Schintei lăpăda ;- 
Din gură ie 

55 Hopăiţi de foc vărsa; 
Din bici fulgera ; 

- PE t6tă lumea 
De (cutare) o 'ntreba. . - 

___” Ajunsă la salcie: 
Go — Salcie, salcie; 
„Nu cum-va ai vădut:. 

Zmel cu zmedice, 
"Lei cu ledice, 
Păduroi cu pădurâice, - 

„65 Moroi cu morâice, 
Strigoi cu strigâice ? 
Că inima lu' (cutare) %-a luat, | 
Sângele “ Pa turburat, 

“ Pieptu cu spatele 
70 "| l'a 'ncleştat, 

Rânza Y%-a r&sturnat,. - - 
— N'am. vEdut, Maică sfintă 

„— Tu, de-"% fi vădut 
75 Şi mie nu mi-e! spune, 

* Blestemată să fii pă lume: 
„ .R6de să nu faci. 

“T6te buruenele să rodescă, - - 
_ Cain umbra ta să se umbrescă. 

"80 Să plângi, a 
Cum plâng iei 
De fiu miei, 
Ajunsă la rug: 

i — Tu, rugule,.n'at vădut: 
85 Zmei cu zmedice, 

Lei cu ledice,” a 
Păduroi cu pădureice, 
Moroi cu: mor6ice, 
Strigol cu strigâice ?. - 

90 — N'am vădut Maică sfintă. 
a " [Mărie, 

— Tu de-i fi vădut: 
„Unde ţi-o fi rădăcina, N 

Şi vârfu. 
De tote hatnele să staj atârnat, 

95 De tâtă lumea, ?n veEc,. * 
Să fi blestemat. .. . 
Ajunsă la paltin. 

__— Paltiae, paltine, .: 
Tu n'al-vădut: 

100 Zmei cu zmesice, 
„„Lel cu le6ice, | 
„Păduroi cu pădurâice, : 
Moroi cu morâice;! 

. 

Mărie. - 

130 La Câmpu-mare, 

_ DESCANTECE 

Strigoi cu strigoice? .. 
105. — Ba am vă&dut, 

Maica Domnului sfint. | 
— Cum at vădut? - 
— Am v&dut: a 
Cu inima (cutăruia) trecând, 

110 Din diple tâţăina, | 
Din cimpot bâzâind, * 

„Din gură ,chioțând, 
Din dinţi scrâşnind, 
In palme pleznind: 

115 Vavilele, N 
Şoimanele,: 
Spurcaţii, 
Spurcatele; 
Şoimanii, 

„120 Şoimanele ; 
Strigoii, 

- Strig6icele, 
"Moroii, 
Moroicele. E 

125 — Blaglosovit să fij, paltine | 
Toţi să-ţi fie plecaţi 

1 Şi închinaţi. | - 
Şi plecă Maica. Domnulut: 

[călare 

In c6da mărilor, - 
In stolu bălților, - 
“Unde om. nu 'calcă, 

„Unde s&cure nu taie, 
Unde foc nu să vede, 

135 Unde cocoș nu cântă, 
_ Unde câine nu lairă, 

-- Unde s6re . 
Nu, r&sare, . | 
Unde viermele-nu dârme. 

140 SE dusă Maica Domnului 
Şi-" găsi o 
Inima (cutăruta) 'frigând, 
Înţăpând, | 

„ Perpelind. _. 
145 lef.când o zăriră, - 

In mare de fâc săriră 
Şi pteriră, Se 

„ Cum piere roua de sâre 
"Şi spuma de mare. 

“150 Şi luă inima (cutăruia), 
In furca pleptului : 
"I-o vâri, 
"l-o clădu, | 
"I-o ?nvăli, 

155 “I-o plămădi;. 
" Cum se plămădesce 

a Aluaţu'm pâine,
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Cum să clădesce - “Bătură trei. vînturi, 
Fagurile 'n stupină, Da Din trei cornuri de ţară 

160 Cum să 'nvălesce - ” „Şi pă cutare-l suflară, 
Varza "n grădină. E 170 De izbituri, 
Şi luă, ” o De .pocituri, 

Îl săltă - - | „De lele,: 
Şi ardică | Na De-L Spurcat, 

165 Din:câdele mărilor | „Cu diavolul amestecat. 
În bătaia vinturilor. - - a =. 

) 

- DE MATRICE 

Cules de la Stana Bob, din Stroesci. . : 

Mătrice, mătrăgună, - -. > De nu te- duce, 
Nu te''ntinde. ca şerpele,. | lei oii trimite, 
Nu te bate'ca peştele, Nouă cotei, 
In inima (cutărula), „15 Bodel, ” 

5 Şi-n capu (cutăruta) ; De te-o' sfâşia fără ahiară, 

Si te du 'n munţi depărtaţi, Şi te-o' mânca fără „gură. 

De niminea ne-aflaţi ; | “leşi şi piei, 
_„ Că acolo te-aşteptă . , "Răsplei | 
“Fete mari, | | 20 Cum piere roua de sore, 

10 Cu mese 'ntinse, ' .. . Ca spuma de mare, 
Cu făclil aprinse. | Ca: cenuşa zburătâre. 

“DE MATRICI 

| Cules | de la Niţa lui Adam, din Cireşiti. i. 

Mătrice mătricâtă, o E Şi te. -0 prinde. fără piciore; 

Ce vii cu gura căscată, a Si te-o tăia: fără cuţit, 

Să "mbuci din (cutare) o dată? . Şi te-o frige tără foc, 

Nu ţi-E frică c'oiă pune 10.Şi te-o mânca fără gură ? 
. 

5 Trei cotei, „Ce vii nYagră ca păcura, 

Bodei .. ! Verde ca iedera ?...



1578 a DESCANTEGS,. 

DE MATRICE . 

  

Cules de la Girca lui Popa, Ghiţă, din Stroesci, | 

N Mătrice mătricată, a Făr' de sare-o sărară, 
“La (cutare) aciuiată, - . Io Făr' de frigărit o 'nvârtiră, 

„__ Venătorii mi-o. aflară, - „ Făr de. foc o fripsără, 
In vârful muntelui mi-o suiră, „_ Făr de mâini o rupsără, 5 Făr' de ogari o goniră, Şi făr' de guri o mâncară; -Făr' de guri o chiotiră, > Di la (cutare) o părăsiră,— Făr' de puşti o 'mpuşcară, - 15 Şi rămasă curat, luminat, Făr' de cuţite-o junghiară,  : :" Ca argintu stricurat. . 

| 

DE MATRICE 
y Di 

  

Cules de la Sanda lui Zamfir, din Cerniş6ra. 

A plecat (cutare), . _ - Cât secerile, 
P& cale, pă cărare, Ş | 20 Cu deştele 
S'a 'ntâlnit cu mătricea - | „ Cât fusăle, 
'N cale; a Cu mâinile 5 Cu mătricea, . , „__ Cât prăjinile, Cu mătrictolu ; - | “Cu picidrele Cu mordica, | „25 Cât râschitârele ;- Cu moroiu ; aa , __. In pântece %-a intrat | Cu strigâica, : - : | „Şi inima %-a mâncat; IO Cu strigotu; - - | „+ Sângele W-a surbit, * : Cu avistriţa, . „i. Şi fața M-a veştejit. | Cu avistriţotu, „30 La (cutare) descântătâre— Cu păru -. A alergat, e Până 'n călcâte, -: o "Şi-n miere şi-n apă 15 Cu capu-cât'capăcu, | - "l-a descântat, | De Cu ochi cât cepele, Da Leac de la Maica Precesta . Cu dinţii cât lopeţile, +35 "Pa dat, Cu unghiile | . | 

Notă.—De Mătrice (durere de stomac. Se descântă în 'câpă, care se pune la tâmplele bolnavului. Se mai descântă în apă, rachiă, sai într'o coje de nucă în care s'a muls țâță; acest amestec îl bei bolnavul, alţii descântă într'o ulcea cu apă, oco-. - lind gura ulcelii cu:cotul mâinii drepte de-a'ndgretele (de la drâpta spre 'stânga). . “Se mai descântă şi în apă amestecată cu miere, cu o cr6că de salcie, sai cu un fir de busuioc, Marţea spre Miercuri şi Joia spre Vineri, 
  ————
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DE ȘERPE 
  

- Cules de la Măria lui Dinu Țiganu din Cireşiu. . 

Păsărică mistrue - 
- P& bucin să sue, 

E „- Sorele a răsărit, 

” Şerpele a murit. . - 

DE ŞERPE 
  

Cules de la Maria Nicolae Dumanoiu din Turcesci. 

Pastre pistrictâră, a : Sa veninat; 

P'in tufe al venit, „__ Maica Precesta a alergat: 

"Te-ai asvirlit, * .. - - Viţă de vie negră a tălat. 

P& (cutare) Val cupit; ; 10 Peste gard a aruncat, | 

5: Trupu lu (cutare) | -  Trupu ju (cutare)s' a destumflat. 

Sa umflat, - E E 

_DE ŞERPE  » 

_ Cules de la Niţa lui Adam, din Cireşiu. 

“Muşcătură de şerpe, Dei gătțot; 

De şerpâică; . m „De coţofană, 

De guştere, : | o De coţofenoi ; 

De guşterolcă ; Îi 15 De piţigolcă, 

„5 De iup, i De piţigoi; 

„De lupâică; i De brabete, 

- De urs,... De brabeţoi. | 

De urs6ică ; | “ Viţă de vie plersăcată, . 

De cioră, | „20 Peste gard aruncată, 

10 De cioroi; . e E Muşcătură de şerpe : Vindecată. 

De gaiţă, _ 4



1580 DESCANTECE 

DE ŞERPE 

  

Cules de la Girca lui Popa Ghiţa din Stroeser, * 17 

„_Viţă de vie tăfată, | 
PE gard spânqurată, 
Budurot, gălstă, e 
Muşcătură de şerpe vindecată, 

7 - . 

Î 

“DE ŞERPE + 

  

Cules: de la Sauda lui Zamfir din Cernişora, 

Pasăre pistrue E Peste gard aruncată FI PE bucin să sue pi Venin de şerpâică . Bucinu s'aprinsă “Şi de şerpe "veninat -. O plâie veni a > 10 Cu boz şi cu alun - Ă 5 Şi-l stinsă. . | » Dam stîmpărat. Viţă de vie. tălată, O 
- 

Notă. — Se descâniă cu boz şi cu o cracă de alun în apă, cu care sespală muşcătura. Se mai descântă cu-o e ruce în apă, pe care apă o bea cel mușcat,
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DE SPAIMA 

Cules de la Stana Bob, din Stroesci, | 

Fugiţi nou& spărieţi, . . Să nu găsescă; 
Nouă bolboteţi, | Cine ce 'strigă, 

„Şi nouă spăriete, , o Să nu-i răspunqă ; 

Nouă bolboiete, : . 10 Cine după: ce-alergă, 

5 Di la (cutare); , : Să nu prindă. | 
„Că cine ce caută; 

DE SPAIMA 
  

“Cules de la Maria Nicolae Dumănoiu, din Turceşci. 

Tu, diavol împeliţat, E Nu'l tremură, 

De (cutare) te-Y apropiat; In spatlmă nul băgă, 

Departă-te, bale' spurcat, e Sângele nu'! turbură, 

Diavol împeliţat ; i Mintea nu %-o mestecă. *, 

-5 Nu-l împtedeca, a “20 Tu, bale spurcat, 

„Nu-l speria, -. -. E La pămînt Lai aruncat, 

| "La fel nu te-arâta,. “+ - __ IPai sdrobit, 

Cu ochii sgâiţi,. | IPai fărîmat, „i 

Cu dinţii beliţi. .. , Sângele î-el turburat. 

10 Tu, diavol împelițat. „25 leşi, bale spurcat, 

Tu. „dtavol încornurat, - . Că Vai sclăbit | 

Tu, bale spurcat, | „Şi Pal topit; -.. 

'Inăintea lu. (cutare), | feşi, bale „spurcat, 

- Te-ai arâtat, - „.» Diavol împeliţat, 

15 Nu-l cuțită,  . RE „30 Că (cutare) s'a "'ndreptat. 

„Notă. — Se descântă în tămâie negri ş şi în. şar (o piatră albastră), cu care 

face cruci pe. „trupul bolnavului. Se mai descântă tot în şar, dar se mai, afumă 

bolnavul şi cu cârpă curată. -
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DE VIVOR 
  

Cules de la Maria Nicolae Dumanoiu, din Turcesct. 

_Vivor învivorat,. . -: „Nu turbură, | 
In măsele la (cutare) băgat. | leşi, că rădăcinile 
leşi, vivor. învivorat, 10 [i le'oiii săcă, 
Diavol împeliţat; „_.. Cuibu ţi Poiă fărâmă, 

5 Nu te aciula, - - Din măsele te'oii depărtă, 
Nu junghia, - po „..* PE (cutare) Poiti vindecă, | 
Nu ţicură, Ie 

DE VIVOR 

  

” Cules de la “Stana Bob, din Stroesci. ” 

„Fugi, vivor învivorat, - > N'al lăcaş să lăcureşti, „Nu umbla în măselele (cu- . - Nici hodină să hodineştt. a „[tăruia) IO leşi. . ă “Ca un câine turbat; . E Şi piel,” “ 
Nu urla ca morile,  - | „ Răspiel,. | „5 Nu căţăi ca coţofenile, -- -:  :. Cum piere.roua de s6re, - Nu ocăcăi 'ca brâştele; | Ca spuma de mare, :.. Că'n. măselele (cutăruta) 15 Ca cenuşa 'sburătâre. 

A.
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| DB VIVOR N 

- Cules. de la Sanda lui Zamfir; din Cernişăra. ' ” - E Pi . 1 

A plecat (cutare) a "*.. Vivor de nouă-deci şi nouă de 
P& cale, pă cărare. e „_, Feluri de vivor, 

S'a ?ntâlnit cu vivoru IN 10 leii cu sare lam sărat, -" 

'N cale; - - Cu cuţitu Pam tocat, | 

5 Vivor alb, : -Cu mătura Pam măturat, - 
Vivor negru, o Şi 'n mare lam aruncat, 

Vivor galbin, a Di la (cutare) din cap, 
Vivor cu sore să, - „45 Să albă leac. 

DE VIVOR 

Ă ” y 

Cules de la Ilina lui Ioncţă, din Cerniş6ra. 

Vivor cu bubă, N "Nu umfla, 

Vivor cu brâncă; .: | 10 Nu gâmfa, 

Vivor cu isbituri, - Mie “Nu face carne ra. 
Vivor cu săgetături, * _“ le te mut, 

5 Vivor cu isbelă, a „. Tu să te muţi ; 
Vivor cu pocâlă. „le te dudul, 
Nu isbi, . 15 Tu să fugi. 
Nu poci, 

Aotă.— De vivor (durere de măsele) se descântă în apă cu sare (more de sare) 

cu care se clătește gura. Se descântă în sare, în praf de puşcă, în căţei de usturoi, - 

sai în tămâie, pe care bolnavul le bagă în măs6ua scorburosă. Unele femei descântă 

în sare cu un fier roşu, Miercurea şi Vinerea, fiind dile de post.
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« 

DE OBRINTIT 
  

Cules de la Stana Bob din Ștroesci, 

„Peste o mare niagră | - De a lătra, 
Latr'un câine negru, „Incetară obrintiturile, “Cânt o fată mare. . -: „* Inţ&păturile, E „. Incetă fată mare m „10 Junghieturile; - 5 De'a cânta, - Şi 'umflăturile. „ Incetă câine negru : 

DE OBRINTIT o - 

  

„Cules de la Constantin Chiciu din Turcesci. 

Zbieră o 6ie mare niagră, Câine mare :niegru. Lătră un câine mare negru, : De lătrat, o Dete un cioban mare negru „* Cloban mare nregru 
„ [chiot, 2 . De chiotit,: 

“Tăcu 6le mare niagră . o 10 Şi lu (cutare):X trecu 5 De zbierat, De. obrintit, - - 

. 

  

DE OBRINTIT 

  

Cules de la Baba Rotardia din. Stroesci, 

Peste o vale mare niagră, „10 De urlat, 
: Latră un câine mare niegru, Cocoş mare negru 
Cântă un cucoş mare negru, De cântat, i 
Zbiară o 6ie mare nlagră, N Oaie mare niagră 

5 Urlă un lup mare niegru, De zbierat, 
Chioteşte un păcurar mare nte- 15 Păcurar de chiotat. 

gru. . - T6te obrintiturile, 
Tăcu câine mare niegru . T6te pociturile | 
De lătrat, Şi tote izbiturile .* 
Lup mare nfegru | Di la (cutare) le-a luat,
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DE OBRINTIT 

De la Maria Nicolae Dumânoiu, din Turcesct. 

A plecat un om mare nfegru, 
Co să&cure 'mare nlagră, 
La o' pădure mare nlagră, 
Să tate un "copac mate niegru, 

5 Să facă seceri mari niegre ? 
Grâu să-l secerăm, 
În seceri să-l tăi&m, 

„Rădăcinile obrintitului 
Sale umflăturii, 

10 Să le 'r&tezăm. 
" “Rădăcinile le tăiarăm, 

Grâu'l legarăm,. 
Il deslegarăm, 
Şi-n ării îl băgarăm ; 

15 Îl treerarăm, 

Cules de la Sanda lui Zamâr, din Cerniş6ra. 

Plecă un om mare niegru, 
Co săcure mare niagră, 
Intr'o pădure mare nfagiă ; 
Tăie un copac mare nlegru, 

5 Făcu un'plug mare niegru, 
Cu grindeiii mare nlegru, 
Cu corman maic niegru, 
Cu trupiţă mare nYagră, 
Cu juguri mari niegre, 

10 Cu resteie mari niegre. 
Injugară Gmeni mari niegri, 
Boi mari negri, 

_Luară grâit mare niegru; : 
Şi dustără la loc mare nlegru. 

„15 SEmănară grâă mare niegru, . 

Cu caii 71 fărâmarăm, 
P& lopeţi în sclăvile cerului . 
Il aruncarăm ; 
IL vânturarăm, 

20 [i măcinarăm, 
Și făcurăm, 
O pâine mare niagră : 
O cops&răm, 

"O scos&răm ; 
25. Toţi veniră, 

„Şi o “m părțiră, 
"O mâncară, 
„Şi p& (cutare) vindecat, 
Î lăsară —. 

  

DE OBRINTIT 

P& loc mare nlegru,; 
Săcerară 'omeni mary niegri, 

: Grâu: mare niegru, 
"ȘIL legară Smeni mari nfegri,. 

20 Cu priviţi mari negre; 
Luară sepe- mari niegre, 
Şi făcură arie mare ntagră, 
Cărară râii mare negru, 
Il trecrară cât mari niegri, — 

:25 Şi "] venturară în. vânt mare 
[niegru, 

Şi 1 băgară ?n saci mari nlegri; 
Şi "1 pusără” n car mare ulegru, 

„ȘI "| dusără, la mori mari ntegre; 
“Băgară n coşuri mari niegre, 

100
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30 Il măcinară pietri mari negre, : In lapte mare n'egrus „ “Făcură- făină mare niagră,. Mâncară Gmeni mari nYegri,- Și-o băgară 6meni mari 'niepri - Și băcloici mari niegre: In cuptâre mari nlegre.:: Mâncară, - 
Copsără pâine: mare. niagră; 45 Şi să potoliră ; „35 Veniră oi mari negre, . a Cum mâncară, Din munţi mari niegri,.. Cum să potoliră, Cu băctoici mail niegre, - Aşa să să potole,. Şi făcură strungăreță. mare - | Obrintiturile, 
o „[niagră, -  . 50 Şi junghieturile, : | Şi mulsără oi mari niegre. . : De la (cutare) din carne 40 Dumicară pâine mare niagră, Şi din piele. - 

“DE. OBRINTIT 

Cules de la Florica lui Toiulete, din Stroescr. 

Plecă 'om niegru, a | 10 Răsări alină, . Cu săcure ntagră, . „Să s'aline junghturile: “Tăle copac niegru, - „i cuţitele, Făcu plug negru, . / Şi obrintiturile IE 5 Şi 'njugă boi negri, „De la (cutare); | Şi brăzdă loc nfegru,. - „15 Să s'aline,: 
„Cât brăzdă - i "Să să liniştescă, 
_"Sămănă; a Îi "Să să potolescă.—. Sămănă țărână,
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DE OBRINTIT - 
  

Cules de la Florica lui Toiulete din Stroesci. . 

Plecă om niegru „Şi adusără Yepe. ntegre, 
Cu săcure niagră,. „.. 20.Şi mânară cu bice nlegre, 
Tăle copac negru, ——  - "Şi treerară meiii nfegru, 

__Făcu plug-niegru : A Bătu vânt niegru - 
5 Si'njugă boi negri, -: Şi venturară melâ niegru, 

Și brăzdă loc ntegru, ! - Şi-l făcură grămed! niegre. 
„Şi sămănă mei nfegru, „25 Şi veniră păsări niegre, - 
Şi grăpă cu grapă niagră. : . Şi mâncară meiă nlegru 

- Ră&sări mei niegru, -..: i . Si mâncară 
10 Şi să copsă meiii 'niegru, | , Obrintiturile, 

Şi veniră Gmeni ntegri, . E __ Cuţităturile, 
Cu mârnile niegre . 30 Veninătuiile, 

„Şi cu oblelele niegre ; . Umflăturile, 
Şi cu secert ntegre, Coptăturile, 

15 Secerară meiii niegru, |. Ruşelile 
Şi veniră cu sepe- nlegre, __ Si'ncordările . 
Şi făcură arie ntagră, a Di la (cutare). 
Şi băgară' meiii negru, . . o 

Notă.—Se descântă pentru obrintitul bubatuliă în unt'cu care se ung bubelc. 
Se mai deseântă tot în unt cu un cărbune stins saii cu un fir de lâ înă ngră. „Unele 
mai -deseânti și în spumă de lapte; 

„DEBUBA 

Cules de la Aspriţa Patru Mazilu din.Cireşiu, 

Fugi, bubă mpuţită, e Bubă cu răcort, 
Bubă clocită, . Bubă cu ciumă; 
Bubă zăledită, | o Buba bubelor, 

" Bubă veninată, , - “To Sora clumelor ; 
5 Bubă toxăcată, „ Sora 'ctumil să fil, 
.. Bubă cu fiori, : “Cu: (cutare) să nu fi.
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-  DE'BUBA 

Cules de la Măria lui Din Țiganu din Cireşiu 

Fugi, bubă galbină, 
Bubă verde,” 

„Bubă- turcheză ; 
+ Bubă de nou&- deci şi nouă de 

[felury de bubă ; 
5 Bubă veninată, 

Bubă cuţitată, 
Nu puia, . 

„Nu: cuţita ; ' 
Nu te'ntinde ca şerpele,: 

Io Nu te umfla ca: brâscele ; 
Nu cuprinde, 
Nu.te face bubă ra. 
Fugi, buba oii, 

. Buba caprii, 
15 Buba vacii, 

" Buba calului, 
Buba porcului, 
Fusi, buba dobitocelor, 

| Buba dihăniilor, 
20 Buba. păstrilor, . 

Fugi, buba bubelor. 
- Şi ducevăţi, - 
Unde'ţi găsi - 
"Nouă hambare cu bucate, 

25:Nou& buţi cu rachiii ;.. 
C'acolo aveţi ce mânca, 
Aveţi ce bea, , 
Aveţi ce chioti, 
Aveţi ce veseli; 

30 La (cutare) n 'aveţ ce bea 
N aveţi ce; mânca, | 

) 

.$ N'aveţi ce chioti, 
N'aveţi ce veseli. 

„Şi ducevăţi 
35 În munţi - 

Cărunţi, 
Că v'aşteaptă Ler împărat - 

„Cu făclii aprinsă 
Şi cu mese "'ntinsă. 

40 Acolo vă ie berea, 
Acolo mâncarea, 
"Acolo cina; 
Acolo hodina ; 
Acolo să v&ntindeţi, - 

45 Acolo să cuprindeţi; 
„Acolo să cuţitaţi, 
Acolo să săgetaţi, 

„ Acolo: să fulszeraţi ; 
PE (cutare) să-l: lăsaţi - 

50 Curat, luminat, 
*. Ca Marca Precesta Pi 

Ce Va lăsat. 
Fugiţi, 
Că” cu usturoi 

55 VE usturaf, 
Cu tămâie . 
VE tămâtai, - 
Cu crucea 

. VE *nchinai, 
"69 Cu mătura 

VE măturai. 
„De capu (cutăr ul: 1) vE  depirt i,
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DE 

Cules de la Stana Bob din Stroesci. 

Bubă albă, 
Bubă galbină, 
Bubă turungie, 
Bubă cafenie ; 
Buba bubelor, 
Sora ciumelor, 
leşi din inima (cutăruta), 

| Nu umfla, 
Nu gâmfa, - 
Şi te du în zăcăturile vacilor 
Si în râmăturile porcilor, 
Că'n inima (cutăruia), 
N'ai bere să bet, 

“N'alY lăcaş să lăcuteşti,. 
15 N'ai hodină să te ncdineşti. 

leşi şi piei,. | 
îi Răspiei ; 

Bubă cu dălac,. 
Bubă cu vivor, 

10 

DE 

„.1589- 

BUBA . . 

* 

20 Bubă cu sore, 
Bubă de 'nou&:deci şi nou€ de 

Leluri d6 bubă, 
leşi şi. piei, 
Răspiel: 
Cum piere roua de s6re, 
Ca spuma de mare,. 
Ca cenuşa sburătore. 
leşi. şi piei, 
Răspiei ; 
Unde vacă te-a păscut, 
Peste :drumuri te-a pterdut ; 
Şi unde porc a râmat, 
Peste drumuri te-a *ngropat ; 

"Şi (cutare) a rămas 
„Curat, luminat, ” 
35 Ca Maica Domnului din cer,. 

Ce la lăsat, 

A, 

30 

BUBA 
— 

Cules de la Mârdra Patru Măzilu 

Plecă (cutare) 
P& cale, pă cărare, 
se ntâlni cu nouă- deci şi nouă: 

(de feluri de bube 
'N cale; 
“S?ntâlni cu izdatu, 
Cu dălacu, 
Cu izbitoriii, . 
Cu lipitorii ; 
Cu lei, 

10 Cu ledică; 
Cu :zmeii, 
Cu zmedică ; 
Cu moroi, 

din Cireşiti. 

Cu morâică; 
- 15 Cu strigoi, 
Cu strig 6Ică ; 

pă (cutare) . luară, 
In pămint îl aruncară, 
-Oasăle-"i fărîmară, 

„20 Plângend !l sară, 
Şi fugiră. 

“La un pom mare sequră, 
Mese pustră, 
Beută, 

25 Voia de (cutare) "i făcură., 
Maica Măria, Sfintă Măria, 

"Audi pă (cutare) țipând.
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— Ce ţipi şi te vaiţi (cutare ?) 
"— O, demna mea, 

30 Țip şi mă& vait, 
Că 
pă 

"Cu 

'N cale. m'am întâlnit, 
35 Cu 

Cu 
Cu 
Cu 

- Cu 

49 Cu 
Cu 
Cu 

“Cu 
Cu 

45 Cu 
Cu 
Cu 
-Cu 
Pă 

adi dimineţă m'am sculat, 
cărare am apucat, 
nou&-deci şi nouă de feluri . 

[de bube 

buba bubelor, 
sora ciumelor ; 
izdatu, 
dălacu; 
izbitoriu, 
lipitoriă 3 
leu, N , 
lecică ; E os 
zmei, - 
zmebică ; 
Moroy, 

morâică ; 

strigoi, 
strigâică ; 
sus “mă luară, 

50 In. pămînt mă aruncară, 
Oasăle-“mi fărîmară, 
Plângând mă lăsară, 
Și sE dusără la ace] pom, 
Bând | 

55 Şi ospătând, 
Vola de mine facend. 
Dâmna Măria 'ncălecă 

ȘI n văzduh să ardică, 

  

85 Cu tămâte 

De- -asupra lor să lăsă, 
- Mesele le fărimă, 
Vasăle le prisăci. 
Şi" rândui, 
Să :să ducă 

65 In marginea mărilor, 
In scorburile munților, 

_ Unde sînt lăcaşurile lor. 
Unde om n'a călcat, 
Unde câine na lătrat, 

70 Unde cocoş n'a cântat. 
„ Fugiţi, 
Pieriţi 
Şi răspleriți, 
Diavoli îndrăciţi, 

-..75 Cum piere roua de sore, 
Şi spuma de mare; 
Că Yeii sint descântătăre 

“Şi Maica Precestă lecuităre. 
lei. vă mut, 

so VE strămut'; 
Să vă: mutați, 
Să vE strămutați, 
Că după „biserică vă ocoli - 
Cu doisprece Sfinţi Apostoli, 

Şi cu Sfinta leturghic ; 
leac să fie - 
Di la Maica Sfintă Mărie 
Şi mat vârtos: 

go Di la Domnu Hiristos, Ia 

DE BUBA 

  

“Cules de la Constantin Chiciu, din Turcesc, 

Bubă albă, 
Bubă niagră, A 
Bubă turungie, a 
Bubă vişinie, 

5 Bubă cafenie, 
Bubă din nouă deci şi nouă 

'[de nlamuri de bube, - 
Să ieşi di. la cutare, - 
Să te duci” 

În câdele mărilor, 
10 În cârnele clutelor ; 

- Unde 6le nu zbiară, 
Unde Cocoş un cântă, 
Unde câine nu latră ; 
Acolo să lăcuteşti, 

"15 Acolo să te: pălătureşti, 
Di la (cutare) să te > părăseșt. .
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DE -BUBA 

Cules ds la Maria Nicolae Dumânoiu, din Turcesc, 

Tu, bubă clocită, 
Bubă zăletită; 
Bubă ştiută, 
Bubă. nedovedită, 

_-5 Bubă toxăcată, 
” Bubă veninată, 

Bubă cu izbituri, 
Bubă cu “umflături, 
Bubă din nou&-deci şi nouă 

[de feluri de bube, 
10 Bubă cu izdat, 

„ Dfavol împeliţat; 
Bubă albă, 
Bubă niagră, 
Bubă gaibină, 

15 Bubă turungie, . ! 
Bubă cafenie, - 
Buba bubelor, 

Sora clumelor: 
Nu cuţita, 

„20 Nu săgeta, - 
__Nu câce, 

__Nu -r&scâce, 
Nu face carne ra; 
Că Yeii te'o0i goni, 

25 Te'ol*dudui, 
Cu cuţitu te'oi tăla, 
Rădăcinile ţi le'oi săca, 
De virf te'oi apleca, 
Cuibu ţi lo" fărâma, 

30 Câinilor te'oi da, 
Câinit 'te-o' mânca ; — 

“leşi din inima (cutăruia) 
- Că cu crucea. te'oi închina, 

“Cu mătura te'oi mătura, . 
35 De trupu cutăruia te'oi depărta. 

DE BUBA 

Cules de la Sanda lur Zamfir, din Cernişora. 

Tes, bubă, di la (urare); 
Bubă albă, 
Bubă niagră, 
Bubă tutunie ; 

_“5 Bub'amăgitere, 
i Bupă nşelătâre, 

Nu 'nţăpa, . 
Nu cuţita, 
Nu ?'ncorda, 

10 Nu venina ; 
" Bubă cu dălac, 

Buvă cu izdat,.. 
Nu face carne ra. 
leşi,— 
Şi te du 

"15 Un! te-'oiii trage, 
Să te tragi ; 
Un te-oiă mâna, - 
Să te duci ; 

“Du te ?n vârfu munţilor, 
20 In câdele: mărilor, 

La fetele 'mpăraţilor, 
Că te-aşteptă, 
Cu mesentinsă, 
„Cu făclii aprinsă, 

25. Cu livedi verdi, . 
Cu izvore reci. 
leşi, - 
Că (cutare) . :
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-“ N'are mese'ntinsă, „Cu crucea te-'olii apăra, 

  

30 Nici făclii aprinsă, - Rădăcinele ţi le-'oiii săca, 
Nici livedi verdi, | Verfu ţi s'o apleca.. 
Nici izvâră reci. o L.eac să-i fie (cutăruia), 

_De nai ieşi ii 40 De mâna mea, 
„Şi n'a pleca, | De gura mea, 

35 Cu cuţitu te-'oiii-tăla, e Şi di la Maica Precesta, 

__DE BUBA 

Cules de lu Patru Stoica Gogu, din Stroesci- | 

Bubă cu dălac, Aa Și lăsaţi pE (cutare) 
Bubă cu izdat, - a Stricurat, luminat, 
Bubă de ncu&-deci şi nouă : „ Ca argintu stricurat, 

[de feluri de bubă, „Ca Maica Precesta, 
Nu cuțitareţi, .. 3 | - 10 Când a născul, 

5 Nu junghiareţi:; Pe P& iea nimic n'a avut. 

„Dotă. — Se descânti cu. o“ cruce, cu un cuţit şi cu un fir de mătură în. 
dreptul inimii; sai se descântă în apă, pe care o bea bolnavul. Se mai descântă cu 
crucea la stomac, sai cu un cuțit alămat, ori cu un 'cărbune stins, la inimă. 

,
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DE ALBEŢA 
Albeţă din Vântu: turbate: 

Cules de la:Maria Nicolae Dumănoiu, din Turceşci. - 

Sa "'nvierşunat vânturile Nu Pa lăsat. 
Şi-a bătut; - Maica  Precestă de mâna 
Hopăiţi de paie cu ţărână — ii „. [dreptă - 
MNardicat, -. | 20 L'a luat, | 

5 n ochi: (cutăruia) , . Şintr'un dial mare 
Le a băgat, a - a ardicat; 
Creerii capului... Pa | Maica Precest'-a porâncit 
"l-a turburat, „Si trei vânturi s'a.despecetuit ; 

__ Vinele ochilor o Ă 25 Si .când a bătut, - 
-10 ?l-a ?nceţoşat.. - a pP& (cutare) l'a suflat: 
- Venturile s'a bătut E De gunoie, 

Ochii (cutăruia) - | __... De hopaie; | 
"l-a turburat, | Ochii i-a luminat -: 
"l-a'nceţoşat ;.. ,. „30 Şi la lăsat 

15 Junghiuri şi cuțite “Curat, luminat; 
În Yei.a băgat, „_ Ca. Maica Precesta din cer, 
Nici la rada focului . - __„. Ce Va lăsat, 

DE ALBEA 

Cules de' la Patru Stoica Gogu din Stroesci. 
La 

Tu, albsţă, 10 Şi pulberea di pă drum,  - 
" 'Totoreţă, - Cum să ridică câţa .: 

Copitariţă, - .. Di pă tote văile, -. 
-Să pleci, ” "Di pă tâteizvârele, 

- 5 Să stci; E „Aşa să se ridice albeţa - 

= Bă piei, SI 15 Din ochii (cutăruia), : .. 

Să răspiei, : - DE “Să se ducă'm pustieşaguri, 

„Din ochit (cutăruia), - s, .... Unde nu-le urmă de 'secure,: 

Cum piere roua de sore „Nici glas de cocoș. 

Notă. — De alcță (poighita albă şi subțire ce se întinde peste luminile ochi- 

lor) se descântă cu'o pană de cocos negru, cu un fir dintro mălură cu care s'a mă- 

turat plâva după arie. şi cu un fir roşu, în.apă; cu apa se spală pe ochi bolnavul,..-
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DE URCIOR i 
  

_ Cules de la Maria Nicolae Dumanoiu, din Turcesc. . 

Ham, ham, 
. Urcior, 

| Burcior, 
Catoiii fi teii câine, Ne 

: '5 Atât să stat tu până mâune, „- a 

Notă, — “Descântătârea latră- de teci ori la cel ce are urcior (umilătură la 
genele ochilor) şi sullă peste ochi'i de trei ori. 

DB NAJIT 
  

Cules de la Maria Nicolae Dumâănoiu, din Turcescl,. 

Fugi năjite,. iu» 15 Nu bâzâi ca cimpoile. 
Pricăjite, . . - „Nu ţițăi ca diplele, 
In creeri nu intra, Nu plezni ca bâbele; 
Urechile nu le- -astupa; „“ Departă-te năjite, 

5 Nu bubui, | „i. Pricăjite, 
Nu zvâcni; - „20 In vinele urechilor 
Nu necheza ca caij, a Nu te băga, 
-Nu gruhni ca „purcii, . . Creerii nu-i turbura, 

__* Nu lătra ca câinii, Nu” junghia, 
„15 Nu băuni ca boii, Da Nu cuţita; 

>. Nu'cârcăi ca greerij,. “25 Nu "ncinde, 
„Nu măcăni ca 'raţăle, Nu aprinde ; 
Nu gâzăi câ gâştele, | Nu coce, 
Nu Cutcudeța ca. „ găinile, e Nu răscoce.
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"DE NAJIT 

Cules: de la Constantin Chiciu din Turcesci. 

Plecă Maica Maria de năpte Şi ?n cornele ciutelor; 
Şi să "'ntâlni cu năjitu 'n cale  : Acolo să lăcufeşti, - 
Şi-l întrebă : - Acolo să. pălătuieşti, 
— Unde-ai plecat năjite, E De botezu miei 

5 Pricăjite ? “ e 25 Să nu te lipeşti. 
- — In capu omului, „Fugi năjite, 

In clădirea Domnului. E Pricăjite, 
— Şi ce-o săi faci omului? “Du-te 'n munţi, 
— Să-i zmolesc faţa, . In pietri, .” 

10 Să-i topesc dinţii, | 30 În văi, 
_Să-I topesc măselele, . - In ript ; 
„Să-i coc. urechile, ” Nu te-apropiea 
Să-l fac om ne-om. | De didirea mea, * ! 
lar Maica Domnului disă: - . De botezu .mieii. 

15 Fugi năjite, „a , - 35 Cum nu pote popa să facă 
- Pricăjite, Me Leturghie fără vin, 

Nu te-apropia - - Fără piine şi fără pă, . 
„De didirea mea, - | “Aşa să nu te poţi apropia 
„De botezu. mieti ; —. De didirea mea, - 

'20 Şi du-te ?n , câdele n mărilor “40 De botezu miei,
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DE NAJIT 
  

Cules de la baba Rotaroia din Stroesci. 

Fugi năjite, 
Pricăjite, 
Nuumilă, 
Nu gâmfă; . 
Nu coce, - 

rEscoce, 
Nu face carne ra; 

I5 Fugi năjite, 
Pricăjite, 
Nu veni ca un câine turbat, 
Ca un. şerpe veninat, 

Fugi 
20 Că cu cuţitu te-oiti tăiea, 

Cu sare te-oiiă sără, 
Nu horcăni ca morile, - Cu tămâie te-oiă tăimâia, 
Nu cutcudeţa ca! găinile, Cu crucea te-oiăă. apără. 
Nu gârăi ca gâştele, Din pămînt af ieşit, | 
Nu măcăni ca raţăle;. 25 În pămiînt-să te: "mulțăşt, 
Nu ţipa ca porcii, Din capu cutăruia să te 
Nu nechleza ca caii, [părăsăşti. 

Nu cânta ca cocoşii. . 

DE NAJIT | A 

Cules de la Sanda lui Zamfir. din Cernişora. 

A plecat cutare 
P& cale, pă cărare, 
S'a 'ntâlnit cu năjitu, 
Pricăjitu, 
'N cale. 
De-i fi. năjit 
Di la sfintele, milostivele, 
Din apă beut, 
Din vânturi izbit, 

10 Să iesi năjite, 
Pricăjite 
Din creeri! capului, 
Din audu urechilor. 

“Nu urlă ca morile, 
15 Nu lătra ca câinile, 

Nu bate ca tobele=: 
leşi. 

Aotii, — De Năjit (durere. de: urechi) se descântă. în “apă, 

Nu câce; 
Nu răscâce; 

20 Nu 'riţ&pă; 
Nu. cuțită, 
Nu face 'n cap 
Carne ra ;! 
Că cu gura te-am descântat, 

23 Cu limba. te-am urat, 
In năsipu mărilor, 
In verfu munţilor; 
Cu ţavă de soc 
Te-am suflat, - 

30 Te-am deşirat, i: 
In mare te-am aşedat ; 
De la. Maica Domnului - 

„Şi di la Domnu Hristos: 
să aibă (cutare) leac. - 

cu care bolnavul își . „spală urechile. Se mai descântă sullând cu-o (cavă de soc în ureche. 
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DE IZDAT: 

Cules de la Stana Bob din Stroesci. 

Fugi, izdate, - | „ S'Nu gâmfă,— 
B lestemate, ” Ucigă-te sfinta cruce 

Dim inima (cutăruia). Şi calea "bisericii, . 
Nu umilă, ai Şi sfintele odăjdii. 

, Sa DE IZDAT 

„Cules: de la. Maria Dumănoiu, din Turcesci, 

“Fugi, izdat necurat, - : __..“ Că' Maica Precesta-a venit, 
Diavol împeliţat; E „. PE (cutare), la 'nchipuit 
In inima (cutărula), - , 20 Şi pă tine te-a dovedit. 
Nu te băgă, leşi şi te du. 

5 Nu cuţită, NA La o fată mare de crai, 
Nu. săgetă,  - E "Că te-aşteaptă n cias,. 
Nu umflă, . . In minut, 
Că cutare fe mchipuit 25 Necontenit, 
De Maica Domnului Cu mese 'ntinsă, : 

10 Şi de duhu sfint; "Cu făclil aprinsă, 
Că chipu lu (cutare) . E Acolo să 'lăcuieşti, 

le loc de cruce şi de biserică, Acolo să te hodineşti 

Nu ie loc dea lăcui, „30 Acolo să păstoreşti ; 

De-a 'nrădăcină, - " | „Că cutare .nu ştie . 

15 De-a cuţită, „= Să te Jăcuiască, 
De-a săgetă ; - „Să te hodinească, 

„. leşi, nu face carne ra,- „Să te păstorescă, 

3



1598. . _ DSCANTECR 

DE IZDAT - 

  

- Cules de la Florica lui “Țoiulete din Stroesct, , 

Fugi, izdate, o Ă „20 Cu cercuri de fier „ Necurate; n Te-oiiă lega, Nu trăzni, In marea nlagră Nu plezni ; Te-oii arunca .- 5 Nu durea, Şi-acolo te-Y vindeca ; Nu cuţită, | . 25 Şi (cutare) o rămînea Nu-te face carne ra. | Curat, luminat, - „De-Y sta | | Ca stcua ?n cer, Şi n'aY pleca, 'Ca roua 'n câmp, IO Şi ieii 'm'oiii mânia, Ca argintu pă pămînt, - "Cu crucea te-oiă apără, "+ 30 Ca ?n cias muma “lui Cu cuţitu te-oiii tăia, | "Ce Va făcut, A Cu limba te-oiii ura, . Fugi — Cu mâna te-oiii -descânta 3 Şi te-du - 15 Radăle ţi s'o. usca, 
Rădăcina ţi-o săcă, . 
Verfu ţi s'o apleca, .: 
In butie de tisă ” 
Te-oiă băga 

In copitele clutelor, 
35 In cornele cerbilor, 

In soibu măriler, | 
in fundu apelor. - 

Notă, — De. Izdat. (durere de inimă) se descântă cu o cruce, în apă sai în rachiii, ce se: dă. bolnavului de băut. Unele când descântă, fac o cruce cu piciorul drept la inima bolnavului. Altele descântă în sare, pe care apoi o arde şi o dă bolna- | vului so bea cu apă. Se descântă: în tâte dilele, afară de Duonineca, căci alt-fel sar îmbolnăvi şi descântătorea, şi nici bolnavului nu “i-ar trece pentru că Dumineca e di de odihnă.



* DESCANTECE 

DE JUNGHIU 

Cules de la Maria Nicolae.Dumănoiu, din Turcescr, 

Fugi junghi: 
Că te junghi 
Şi-"ţI daii lucru cânepil. 
leii sapa'n spinare-am luat, 

5 Fugi! junghi,. 
Că te junghi 
Şi-ţI .dati lucru cânepil ; 

__Ogoru Pam săpat, 
" Fugi junghi, 

10 Că te junghi! 
Şi-“ţi dai lucru cânepii ; 
Cânepă mi-am sămănat, 
Fugi junghi, 

| - Că” te junghi 
_15 Şi“ dai lucru cânepil, 

Cânepa a răsărit, 
Fugi junghi, - 
“Că te junghi 
Şi-ţi dau lucru cânepii ; 

- 20 A crescut, 
Fugi junghi, : 
Că te junghi 
Şi-ţi dai lucru cânepii ; 
A "nflorit, 

25 Fugi junghi, - 
Că te junghi ; 
Şi-i dai lucru cânepit; 
S' a copt, 

Fugi junghi, 
30 Că te jăngh! 

-Şi-"ţi dai lucru cânepi, 
Am cules, | 
Fugi junghi, 
Ca te junghi . 

35. Şi-ţi dai lucru cânepii; 
Am legat; 
Fugi junghi, | 
Că. te junghi. 
Şi-ţi dai lucru cânepii ;. 

„49 In balt'-am băgat, 
Fugi junghi, 
Ca te junghi 
Şi-ţi dau lucru cânepil ; 
Cu meliţa te-am fărâmat, 

45 Fugi junghii, 
Că te junghi «. 
ŞI-I dai lucru cânepii ; 

1599 

P'în piepten te-am descurcat ; 3 
Fugi juazhi, 

- 50 Că te junghi 
„Şi-i dai lucru cânepil; 

Şi junghiă l-am depărtat; 
Fugi junghi, 
Că .te junghi 

50 Şi'ţi dai lucru cânepil.



"1600. DESCANTEGE 

DE JUNGE IIU 

  

Cules de la Girca lui popa Ghiţă, din Strocesci, 

Fugi junghi, “ 
Nu junghia, 

“Pân' s'a săpă; 
“Fugi junghi, 
Nu junghia, 
Pân' s'a sămănă ;. 
Fugi junghi, 
Nu jungh: a, 

"Pân' s'o alege ; : 
TO. 

15 

Fugi junghi, 
Nu junghta, 
Pân' s'a culege; 
Fugi junghi, 
Nu unghia, - 
Pân' s'o topi; 

„Fugi junghi, 

20 i 

25 

bot& 

Nu junghia, 
Pân' sa meliţă 
Fugi junghi, e 
Nu. junghia, . 
Pân' s'a pieptena; 
Fugi junghi, 
Nu junghia, 
Pân” s'a târce;: 
Fugi jughi, o. ” 
Nu” junghia, 

»
t
 

Pân' s'a dăpănă, 
Fugi junghi, 
Nu junghia, 

Notă. —Se: destânită sucind în “palme 
vă ŞI încingând pe bolnav cu ca. 

30 Pân' sa câce ; ; 
Fugi junghi, 
Nu” junghia, | 
Pân” sa dăpăna; 

„Fugi junghi, 
-35 Nu. junghia, 

Pân” s'a urzi ș - 
Fugi junghi, 
Nu. junghia, . 
Pân” s'a 'nvăli ; 

40 Fugi junghi, 
Nu junghia, 

_Pân! sa năvădi 
i ugi junghi, 

„Nu junghia, 
45 Pân' sa ţase; -- 

Fugi junghi, - 
Nu. junghia, 
Pân' s'a cose; 
Fugi junghi, 

50 Nu” junghia, | 
“Pân' sa purta... . 
Fugi junghi, 
Nu junghia, 
Pân” s'o rupea ;.— 

55 Şi (cutare) o rămânea, 
curat, luminat, . 
Ca argintu -stricurât.— 

aja en care e leg gal busuioc de „la bo-



DESCANTECE - 1601 . 

DE APUCAT Se 

r Cules de la Maria Nicolae Dumândii, din Stroescr. 

Voi, apucatelor, 25 Şi te-oi descânta, 
Incleştatelor, . .. , PYeptu cu spatele 
La ce pă (cutare), “Ţi Voi descleşta. .- 
I'aţi întâmpinat, Că apucatele, 

5 L'aţi încleştat, Incleştatele, 
_Laţi apucat? 30 Din 6sele (entăruia), 

Că Maica Precest'a aflat, „A plecat, 
Jos pă scară de aur sa dat, S'a ardicat; | 
Şi Pa 'ntrebat: - S'a dus în “păsctune, 

10 — De ce te vaiţi,: „Cu patru mătuşi bătrâne: 
Şi te olicăeşti, | 35 Una şchYopă, 
De nu poci hodini: . i Alta Orbă,: 
"N. jeţurile mele, , e: Una-surdă,. 
De văităturile tele ? | Alta mută. — 

15 — ME vait şi mă olicăes:, A mută chioti, 
C'a venit apucatele, -- „i qo A surdă n'audi, 
Incleştatele, , A orbă nu qări, 
Şi m'a "'ntâmpinat, . LL A şchi6pă. nu fugi.— 
MPa zdrobit, Veniră lupi 

20 M'a fărâmat, a “Şi le luară, 
Pleptu cu spatele 45 Le fărâmară, 
Mi Va încleştat.— . Le mâncară, 
— Nu ti teme (cutare), - | P& (cutare) de lele— 
C'ai venila mine, descântătore, . .  "L scăpară.— 

DE APUCAT 

- Cutes de la Giren lui Popa Ghiţă, din Stroescr. 

- Plecă (cutare), a Chirttindu să şi aolicăindu- să 

P& cale, pă cărare, - IL lăsă. — 

Să 'mtâlni cu Tartoru ?n cale. | 15 Niaica Precestă l'audi, 

Cum îl luă, P& scară “de ceri st scobări: 

5 Şi-l trânti, = — Nu te chirăi, 

Pieptu cu spatele | Nu te aolicăi, 

21 lipi . i Că ți-oi pune: 

Sânizele-i surbi, .. 20 Sânge la sânge, 

Faţa-i sărbedi, ă Şi os la o0s,— 

10 Trupu'i bolniivi, Şi te-oi face mai voinic, 

Inima”! mâncă, îm Decumal fost. 

Sângele'i vărsă, 

10!



1602 “ DBSOANTEGE - 

DE APUCAT 
  

Cules de la Sanda lui Zanti, din Cernişâra. 

“A plecat (cutare), Nu.ţi-E frică, 
PE cale pă, cărare, . - C'oiu lua trei peri 
Intr'o pădure mare. “După pântece di la mine 
Multe lemne a luat, A Şi Voi arunca 

5 REu a ostenit, " 25 Intre spete la tine? 
La o fântână a venit, | Şi-ei tot umbla, 

Şi-a hodinit;, i Leac n'al avea ? 
Multă apă a "băut, | «? — Nu "'ml-e frică, 

" S'a uitat pă drum la vale, Ucigă-te crucea 
IO Şi-a vă&dut pă Şoitan vind 30 Şi cu Maica Precesta ; 

In fuga „mare, | Că cu usturotii, 
"Din copite schintei dând, Te'oli usturota, 
Din gură. . Ă - Cu pleptenu 
Hopaie lăsând; . „„ Teoti deşeleşta, 

15 Din urechi - 35 Cu tămâle .- 
Sânge curând. - Teolă tămâia .. . 
— Ce-ai. cătat, (cutare), RI pă foc te?ofii arunca. 
De mi-ei luat lemnele, . E 

„ Mi-el tăvălit iarba - i Leacu' să'p fe 
20 Şi mi-ei beut apa? -„.. 40-Di la mine, (cutare). 

Notă. — De! apucat (durere: de piept şi de spate) se * descântă -în unt-de- 
lemn şi în rom, cu care tragem pe bolnav. Se mai descântă cu un piepten în ustu- 

| roi pisat, tămâie şi apă.



DESCANTECE 1603 

a | DE AL RAI 

Cules 'de Maria Nicolae Dumâănolu, din Turcesct.: 

Ră' viermuşi, 
P& vine la (cutare) 

"AŢI intrat, 
Până'n genunchi | 

- 5: AţI umblat, 25 
Cuţite, unghiuri, Ă . 

In picidre l-aţi băgat. 
leşi, vierme ne-adurmit, 
leşi necontenit ; 

Când în. piciore la (eutare) 
„AY intrat, 

LPai cuţitat, E 
Lai supărat; ; | | 

15 (Cutare) sa sculat 35 
Tipâna, - 

| “Vălcărând, 
"La foc s'a pripit, 

leşiţi din vine, 
Din vintre, 

- Din mădulări, 
Din glezne, 
Din deşte, 
Din închefeturi. 
leşiţi, 
Pleriţi, r&ilor 

5 | - Din fuerile piciărelor, 
Io Tu somn nai avut, ” 30. ! Din piele, 

De su' piele, 
Din unghii, 
De su' unghii, 
Din carne, 
De su! carne, 
Din nouă-deci şi nouă de 6să, 
Din nou&- -decY şi nouă de vine, 
Din nou deci şi nou& de ?n-' 

Cu tămâie v'a: mânjit, [chieeturi. 
“20 Cu usturorii v'a'mpuţit.. 

Xotă. —= De ăi răi (dureri cu: junghiuri din tălpile: pânin genunchii pici6- 
relor) se descânti cu ua lir dă mitură în tăniiie, ustuzoiii pisat şi apă, cu care 
tragem piciorele bol: avului până” la genunehi.



1604 | | - DESCANTECE 

DE ŢIPET 
  

Cules de la Maria Nicolae Dumănoiu, din Turcesci. _ 

Tu Muma pădurii, a! venit, AY lăsat, 
La (cutare) te-ai arătat, i Ieşi, 
În spaimă l'aj, băgat, 15 Că (cutare), a. 
Tu, urâto, | | "Când Maica Prestă la născut, 

5 Spărmântâso, - „In braţe Pa luat, 
Colţato, e L'a suflat, 
Despletito, . " Şi de bale spurcat - 
Grabnico, „20 L'a depărtat; 
Tu nGptea te-a! arâtat, | Nu te-apropia . 

„10 Băterile inimel - Colţato, . _ 
I le-a tăiat, . Urâto, 
In inima lui, bală „Spurcat, — | Despletito. — 

Notă. —Se rostesce deseântecul, uitându- se la un copac. în depărtare şi legă inând 
copilul cu. faţa spre el. 

= 

DE ȚIPET | 
  

- Cules de la Sanda lui Zamfir, din Cerniş6ra, 

a 

Fugi, Muma-pădurii, N 10 Fugi de la (cutare), 
„Din legănu (cutăruia), . Ca cu s&curea te-am tătat, 

Fugi din pragu lui, Cu pleptenu câlţilor: 
Fugi de la l6gănu lui; . Te-am înţepat, | 

5 Nu'l mânia, „Cu mătura te-am măturat, 
Nu”i năcăji, 15 Cu foc după tine-am dat 

- La Yel nu te strâmba; Şi cu apă te-am înecat ; 
„lei năcazu şi mânia, , Di la legănu (cutărula) 

> Şi dă! îndemnu şi bărbăţia ; „Te-am depărtat, 

Xotă.— Acest descânlec şi cel precedent se. mai numesc şi de Diona-pădură,



DESCANTECE 1605 

DE ŢIPET 
— 

Cules de la Maria Nicolae Dumănoiu, din Turcescl. 

Să să ducă plânsu 
Din inima ta. 
La mine să vii cu rîsu.— 

7 
Notă. — Când se dice descântecul se uită la o vasă, unde sc scic că nu sint 

copil mici, şi se intâree şi copilul cu fața spre acea casă. —Unele descântătore şed 

cu vopilul pe prag şi aruncă, în timpul “descântecului, o secure, un piepten de câlți, 

o mătură, un tăciune- “aprins Şi apă dintr'o 6lă. 

DE STRANS 
  

De la Girva tul Popa Ghiţă, din Stroesci.: 

Plecă (cutare), 
P& cale, p& cărare, . 
Spre Sfintu S6re- răsare, 
SE ntâlni cun boi mare?n cale. 

5 Boti cu cornele "1 impunsă, 
Şi pieptu cu spatele- -Y strânse. 
Şi” încleştă, 
Şi apucă. - a 

. Chirăindu- să şi văitându- -să — 

10| lăsă. 
Matca Măria, 
Sfinta Măria, 
P& scară de câră să scobora 

. Şi pă (cutare) "] întreba: 
15 — - Ce te chirălești, 

Şi ce te-aolicăeşti? 
— Cum să nu me chirălesc 
Şi mă nu m'aolicătesc, 
ca „plecai, 

20 P& cale, pă cărare, 
Şi mă ntâlnit 
Cun boii mare 'n cale, 
Boti cu cârnele mă 'mpunsă. 
Pieptu cu spatele 'mi strâns€: 

'25 Şi "1 încleştă, 
Şi 1 apucă. -- - 
Nu te. chirăi, 
Nu te auli, 
Că pă scară de ceră, 

30 M'oită scobori,



1606 

Şi ?n bici de foc 
Oii plezni, - 

Şi toţi Tartorii o plezni; 
| „Și "E oii da. 
„35.Mâncarea lupului, . 

Şi puterea ursului ;— 7 

- DESCANTECE 

Să mănânci cât lupu 
Şi să poţi cât ursu. 
Şi rămasă (cutare), 

-40' Curat, luminat, 
Cum maica lui Pa lăsat, 

Notă. — De -Strâns (dureri saă cârcei la stomacul copiilor, durari de rinichi 
şi dureri de “piept şi de spate) se descântă. cu un fus, un fir de mătură, un cuţit "de găsit şi cu o seceră, in unt de lemn şi rom, sai în usturoi pisat Şi oțet, cu care tragem stomacul bolnavului, sai întreg trunchiul: 

„DE INCLEŞTAT 7 
  

Cules de la Girca lui Popa: Ghiţa, din Stroesei, - 

lece 6să 'ncleştate,: 
Nou& deșcleştate ; 

„Nouă 6se 'ncleştate, 
Opt deşcleştate ; 

5 Opt 6s€ "'ncleştate, 
Şapte deşcleştate ; 
Şapte 6s€ "'ncleştate, 
Şas€ deşcleştate ; 
Şasă 6se 'ncleştate, - 

„10 Cinci deşcleştate ; 
Cinci 6sE 'ncleştate, 
Patru deșcleştate ; 
Patru '6s& 'ncleștate, . 
Trei deşcleştate ; 

„15 Trei 6să 'ncleştate, - 
Dou€ deşcleştate ; - 
Dou& 6s& 'ncleştate, 

„Un os deşcleştat; 
-Un os 'ncleştat, 

20 Nimic în trupu (cutăruia), 
Nu s'a aciuiat: 
Nici apucături, 
Nici încleştături, . 

„Nici strânsătari, 
"25 Nici deochituri, | 

Şi rămasă (cutare),- 
Curat, luminat, . 
Cum -matca lui Pa. lăsat.



-DESCANTECE |. - i 1607 

„DE INCLEŞTAT 
  

. 

Cules de la Ilina lui Jon€ţă, din Cernișra. 

Dece 6să 'ncleştate, “ | Un os deşeleştăt; - 

Nou& deşcleştate ; | Unu...., | 

Nouă 6s& 'ncleştate, 20 Şi nici-unu. | 

Opt deşcleştate ; _ Cum descurcă pleptenu păru 

5 Opt 6s& 'ncleştate, - La toţi borerii, 

Şapte deşcleştate; - . : La toţi popii, 

Şapte 6să *ncleştate, „La t6te cocânele, : 

Şase deşcleştate ; : - 25 La tote fetele, 

Şase 6să 'ncleştate, ' | La 'tâtă lumea 

10 Cinci deşcleştate ; - Din ţara românescă, 

Cinci 0s& *ncleştate, ÎN Aşa să s& deșcleşteze - 

Patru deşeleştate ; - , Tâte ?ncleştăturile, - 

Patru 6s€& 'ncleştate, +30 Tâte-apucăturile. 

„Trei deşcleştate ; Şi (cutare) să rămâie, 

15 Trei osă 'ncleştate, - Si Curat, luminat, . 

- Dou& deşcleştate ; e Ca Maica lu: Dumnedei, 

Două 6să 'ncleştate, - „. Ce Pa' lăsat, o 

- Notă. — De Incleştut: (dureren coşului “pieptului, .care stânjeneşte respiraţia. 

Se descântă în unt-de-lemn şi în rom, cu care sec trage pieptul şi costele bolnavului 

se. mai descântă, pentru copii, în unt cu un piepten. -



1608 | " DESGANTEGE 

DE BRANCA să 

- Cules de la Sunde lui Zamfir, din Cernişora 

Plecă (cutare): 
P& cale, pă cărare, 
Săntâlni cu brânca 

"N cale, — 
„5 Brânca bujorată, 

- Brânca ?nfiorată. . 
A plecat brânca cu buba, 
Brânca bujorată, 

- Brânca 'nfiorată, — 
IO A plecat prin oraşe 

Gu răvaşe, 
Sa scrie la călăraşe. 
Nu găsi cal de. călărie, 

E Nici arme de _vitejic, 
-15:Nici hârtie'n -prăvălie; 

“PE drug 'ncălecă 
Si'n fus să ?nţ&pă 
Şin cuţit să junghiă; 

- La pămint a picat 
20 Di la (cutare) din cap. 

XNotd. — De liiincă se deseântă cu. un fus; o cruce; un cuțit şi cu un Îir 
de mătură, în făină de porumb ruială cu apă, cu care apoi se legă bolavul la 
cap. Se mai descântă şi în oțet, 

e



PESCANTEGE e 1009 

„DE AL CEAS REU - 

Cules de la Sanda lui Zamfir, din Cernișora: 

A plecat (cutare) 
“PE cale, pă curare, 

S'a'ntâlnit cu ăl-ceas r&ă 
In cale, 

$ Trăznind, 
Pleznind, 
Tote: uşile cătând. 

„* Toteuşile le-a găsit încutete,. 
Numai uşa (cutăruta) 

IO A găsit-o desculată, 
Şi ferestra destupată. 
P& ferestă-a intrat, 
„PE (cutare) Pa găsit 
Adurmit, 

15 Adurmit. 
Mâna'n gură M-a băgat, 
De rărunchi Pa apucat, 
Capu "1 l-a turburat. 
Matca Precesta alergat. 

__20 Şi Va "'ntrebat: 
"— Ce ţr-ă, (cutare), 
De te ţipui ” 
Şi te chirăi, 
De nu -poci sta 

25 'N scaunile mele 
_ De vaetile tele ? 
—. Maică Mărie, 
Sfântă Mărie, 
Ţip şi mă vait, 

30 Că plecai pă cale, 
PE cărare, - 
Şi mă 'ntâlnii 

Cu ăl ceas răii.. 
- In cale, 

'35 Trăznind, 
Pleznind,. 
Tâte ușile cătând. 
Tote uşile le-a găsit înculete, 
Numa! uşa mea 

40 A găsit-o descujată, 
Și feresta destupată. . 
PE ferestă a intrat 
Și m'a găsit 
Adurmit, o 

45 Adurmit: ! 7 
-Mâna 'n.gură mi-a băgat, 
„De rărunch! m'a apucat, 
Capu.mi 'l-a turburat. 
— Taci, (cutare), 

5o Nu chirăi, 
Nu ţipui, . 
Că Maica Precesta; 
Cu. (cutare) descântătore, 

. Cu usturoi . 
55 Le-o ustura, 

Cu tămâe 5 
Le-o tămâia, ” 
Cu pleptenu 
“Le-o deşcleşta 

60 Şi pă foc le-o arunca.: 
Lec să-ţi fie 
De gura. mea, + 
De mâna. mea; 

Şi de Maica Precesta. 

N 

Notă. — De ăl cius răă se descântă cu un piepten în unt, usturoiii pisat 
şi lămâie. Cu amestecul acesta de usturoiii, unt şi tămâie se trage trunchiul şi tâm- 

plele bolnavului.
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DE GALCI 

Cules de la Ilina lui [onsţa, din Cernişora. 

“Plecară gâlcile, i Nu fugi. 
Motofâlcile, i „_ Lupu veni, 

Frăgulițăle -  . -... o - '15 Veni, 
Să pască Luă gâlcile 

5 Şi mătuşi'să le păzescă, E Şi le dusă 
Una 6rbă - | Într'o vale mare adâncă, 
Nu vEdu, | Acolo lupii le mănâncă. 

- Una surdă „20 Şi rămasă (cutare) . 
N'audi, - a "Curat, luminat, 

-10 Una mută: : Ca Maica Dumnedăulut, 
-Nu vorbi, E ă Ce la lăsat, 
Una schiopă | 

DE GALCI . 
- 

Cules de la Pâtru Stoica. Gogu, din Stroesci | A - 

Gâlcile ca merele, o „Din gâtu lui, 
Gâlcile ca perele, - . 10 Din gura lui, 
Gâlcile ca alunele,  . - - Din limba lui, - 
Gâlcile ca nucile, - - o Din obrazu lui, 

5 Să pleriţi, | „_ Din zgârciui nasului, - 
Să răspieriţi ” Din faţa obrazului, 

__Di'la (cutare). - - “15 Din cuprinsu “gâtului. 
Să sări a SN 

..
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"DE GALCI 

, Cules de la Florica lui Ţoiulete, din Stroesci. 

Gâlcile cât merele, 
Gâlcile cât perele, 
Gâlcile cât sămânţa 
De mac 

-5 Să nu r&mâte 
La gâtu (cutărufa) 
De lec. 
Plecară gălcile, 
Mătâlcile, 

10 Frăguţăle 
Să pască ; 
Trei mătuşi 

„Să le păzască: . 
„Una surdă, 

15 Una 6rbă 
Şi alta schi6pă. 
Şi veniră lupii 
Să mănânce gâlcile, 
Mătâlcile, . - 

20 Frăguţăle, 
„După gât, : 
După grumaz. 
A surdă . 
N'audi, 

25 A orbă 
Nu vădu, 

A şchi6pă 
Nu putu s'alerge. 

Notă. — De gâlci se d 

Veniră lupii 
30 Şi mâncară gâlcile. 

Mătâlcile, | . 
Frăguţăle . - 

„Di la (cutare) . - a 

După gât, 
După grumaz. 
Le mâncară, 
Le fârşiră, B 
Le curăţiră, 
Şi s€ liniştiră 

40 Di la (cutare) 
După gât, 

__ După grumaz; 
Din ochit: lui, 

- Din gâtului, 
Din grumazu lui, . . 
Din vinele -gâtului, - 
Din'ghiţitorile gâtului, 
Din fălcile obrazului, 
Din tot trupu lui. 

50 Şi rămasă  - 
__ Curat şi luminat. 

Ca steua pă cer, 
Ca roua pă câmp, . 
Ca argintu pE pămînt, 

5 Ca'n ceas muma lui 
Ce la făcut... 

35 

.45 

escântă în usturoi pisat, tămâie şi apă, cu care tra- 

gem gâtul bolnavului. Se mai descântă la gât cu o cruce şi cun cuţit de găsit, 

dicend: a. : 

1611 - 

Cu ' cuţitu .woiă tăia, 

Cu crucea v'oiii închina, 

“Di la cutare veţi s&ca.
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'PUSUL CUŢITELOR 
7 

Cules de la Maria Nicolae Dumânoiu, din Turcesc. 

Tu: cuţit alămat, . 
“Tu, cuţit sâncelat, 
Tu f&-te drac-impeliţat. 
leii te bat, 

5 Şi te răzbat ; 
leii te orânduresc, . 

Şi te sorocesc ; 
Tu să te baţi, 
Să răzbaţi, 

10 La cutare 'n inimă 
Şi ?n ficaţ. 

INTORSUL CUȚITELOR 

Cules de la Maria Nicolae Dumânoiu, din Turcesci. 

Voi cuțite puse, 
Cuţite-aduse ; '. 
Cuţite drăceşti, . 
Cuţite dievoleşti ; 

.5 Cuţite din Iele, - 
Cuţite din Miadă- qi: 
Cin' va pus, 
V'a pus cu unu, 
leii vă 'ntorc cu două; 

10 Cin" v'a pus,. - 
Va pus cu dous,. 

- leii vă "'ntorc. cu “trey; 
- Cin” va pus, 
V:a pus cu trei, 

"15 leii vE 'ntorc cu patru; : 
Cin” va pus, 
V'a pus cu patru, 
lei vă "'ntorc cu cinci; 

, Cin" v'a pus, 
_20 Va pus cu cinci, 

up - 

leu vă 'ntorc cu şase ; 
“Cin” wa pus, 
Wa pus cu şase, 

lei vă ?ntorc cu şapte; - 
25 Cin' va pus, . 

V'a pus cu şapte, 
leii vE 'ntorc cu opt; 
Cin" v'a pus, 

- Wa pus cu opt, 
_:30 Iei vE întorc cu nouă; 

Cin! v'a- pus, 
V'a pus cu nouă,. 
lei. vE 'ntorc cu "dece bo... 
Crăpi, drace, 

35 N'ai ce face; 
Că din dece. | 
Nu mail trece.— 
leii vă scad, 

- VE r&scad ; 
49) Ve. mut,
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VE strămut, 
"Ardelate, 
Piperate, 
Cu vârf 

„50 Şi 'ndesate, 
In soroc de foc, ' 
SE nu staţi 'n loc; 

1613 

Că Yeii v& orândulesc, 
„Şi vE sorocesc 
55 Şi? n lung, 

Şi "n lat, 
Şi la mine ?n sat . 

"La a de v'o fi dat, 

CUȚITE DIN IELE 
  

Cules de la Maria Nicolae Dumanoiu, din Turcesci. | 

- Cuţite din Sfintele, 
Milostivele, 
M'a izbit, 
M'a pocit ; 

'5 Cuţite în furca pleptului, 
Ml-a "'mâpt. 
Veniţi, Şoimanelor, . 
Şoimanilor, o 
Veniţi 

10 De-mi luaţi din piept : 
„ Cuţite, | 

Ascuţite, 
Undrele, 
Simcele ; 

15 Ace "'nțăpoşete, 
Săbii însăbiete. 
Veniţi de-mi luaţi 
Bâla ce mi-aţi dat, 
Şi mi-aduceţi 

„20 Sănătatea ce mi-aţi luat. 
Şi lășaţi-mă& 
Curat, luminat 

- Ca lumina cerlului, 
Ca sâre, 

| | 25 Când răsare ; 
“Ca câmpu,- 
Când | înfi6re. 

9
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-  RÂNZA.:DIN CUȚITE DIN IELE 

Cules de la Maria Nicolae. Dumaănoiu, din Turcesci. 

Fugi Tatăot: 
Cu barba dun cot, 
Cu -mâtnile- 

„__ Cât prăjinile, 
5 Cu piciorele DE picidre, |. 

Cât 'râşchitorele, 20-Pietri de moră ă 
Cu ochii | _ N Mi-ai atârnat, - . 
Cât talerile. — o | De coste E 
M'al. găsit Plumburi atârnate. 

10 Cu uşea descuiată, | leti mi-am descântat, 
Cu ferestra destupață, - 25- Rânza mi-am desrăsturnat, 
Cu mătura deslegată. Pieptu mi lam .deşeleştat, 
Uşa mi-ei descutat, Sângele mi lam îndreptat, 
Ochii ţi ei aruncat,  “Trupu mi Pam luminat. 

15 Pieptu cu spatele 
Mi Vei încleştat, | 
Rânza mi-ei r&sturnat,: 
Sângele mi Pai turburat, : 

s 

Notă.— « Pusul cuţilelor» este o vrajă. «Intorsul» 
desfuceră. «<Rânza din Cuţite din Iele» e un descâiilec. E | 

„__Cuţitele se pun cu scop de a da junghiuri cui-va,: şi ehiar de al nimici, — u- 
„torsul cuţitelor are de scop de a vindeca pe cel-ce sufere şi de a arunca junghiu- 

rile asupra. celui ce le-a dat. a 

şi &Cuţitele din ele» siul 

“Iată -cum se pun cuțitele: Se ia un: băț de alun, se aşâdă pe pragul casci şi, 
ă ce dice odată vraja cuvenită se înfige în acel băț un cuţit alăimat; tot aş face şi cu alte nouă cuţite,- repetând de nouă ori aceiaşi vrajă. Apoi se târnă peste 

cuțite apă luată de la o fântână "părăsită care apă se fierbe pulin înainte de des- cântec şi cuţitele se încuie. într'o ladă, cu să .nu'şi piardă focul. Apa trebue să fie „fiartă în elocot, căci alt-fel cu țitele n'ar avea nici-un efect, sati efectul: ar fi prea slab. 

dup 
a se 

" Cuţitele se întorc cam în acelaşi fel: Se ia tot-un băț de alun şi se aş6dă pe 
prag ; se înfige în băț ântâiă două cuțite, pe urmă câte unul, până la. dece, rostin- du-se desfacerea cuvenită, -de nouă ori. — Se târnă peste cuțite apă fiaită, tot ca la pus de cuțite, şi se încuie în ladă. | ! “Se pâte întâmpla: însă ca cel 
vrăjitorea care “i le pusese. Atunci 

e .vrea să 'nl6reă cuţitele să se ducă tocmai la 
acâsta, de temă ca să nu sufere, în loc să 'ntorcă



DESCANTEGE | - „1615 

cuţitele, le ridică adică : le scâte din lada în care le. încutase şi, aşedându- le pe 
prag, desfige şi aruncă ântâiii două cuțite, pe urmă câte unul, dicend: 

Cin” va pus, 
Va pus cu unu, : - 
leii v'azvârli cu dout, ete. 

adică rosteşte desfacerea schimbată. 
De cRâuză din cuţit din Iele» (durere de stomac cu înţepături, însoţită de văr- 

sături Şi ameţelă) se descântă în usturoi sati în miere, - pe .care bolnavul le - 

mănâncă, , 
Desfacerea de <Cuţite din Icle> se zosteşte . numai. 

SFÂRŞIT a
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DE NUME PROPRII ŞI PARTICULARITAȚI FONETICE, MORFOLOGICE, 
SEMANTICE ŞI LEXICALE. 

a (la țața), 264. 
Abdulal, 53, 55, 57, 58. 
„Abrud, 964, 
acasă, 1257, 1262, 1392, 
"1463, 1464, 1468, 1479, 1476, 

aciută, 4. 

aclaz, 113, 238, 339, 1329. 
„ Acliton, 1078. - 
„acoperită, 1436. 
acră, 1429.. 
Adam, 13, 14,15, 16, 408, 528, 580, 

„1076, 1479, 1480, 1937, 1557. 
adapă, 1474. 

„adălnaş,- 380. 
adormita (a), 209. 
adurâi (a), 1070. | 
adusă, 19257... - - 
afară, 1349, 1429, 1464. 
aferim, 198, 209, 1339. 
afion, 189. 
Aga al Diului, 80. 
Aga Bălăcenul, 1965, 
Agahe, 1189, 
Agale, 54, 59, 828. 
aghe, 1317, 1376, 1420. 
Aghe, 1402. 
aghia; 1050, 1332. 
aghios, 1132. 
agitori, 1437. 
agiungă (ti), 820. 

; agiunje (a), 818, 819, 820, 1369, 1498, 
„1499. 1500, 1517. 

agiuta, (a), 730, 1436. 
Aguş, 53, 54, 55, 56, 57, 

1405, 1437, 

 Aguşiţă, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
Agzal, 156, 157, 159, 160. . 
ai, 13, 94, 95, 433, 108, 849, 910, 
1497. 

"aiba, (sâ), 1381. 
aiduc, 385. 
ais, 1067. 

“Aişa, 53, 54. 
Aişica, 55. 
Aişița, 56, 57, 58.. 
aăvă, 1049, 
alastâncă, 1209. 

alămâe, 1083, 1312, 1400. 
alătra, (a) 536, 539, 602. 

„ albastră, 1349, -1519, 

Alaştri, 100, 101. 
albă, 1259, „1518. 
albineţ, 1438. 
“albindică, 591. 
albinuşe, 1590. 
Alboi, 1937. 
Abburuş, 512: 
adi, 173. | RE 
alean. 249, 1398. - i 

-" alergară, 1463. 
" alevede, 1088, 
Alexandru, 1131. 
alghă, 1477. 

“ahasă, 818. o Dee 
all, 477. 
alimandi, 1132, 
alimănit, 92, 23, 24, 

268, 300, 1252. 
alion, 234, 275, 92160, 71417. 

947, 954, 267,.
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alior, 1319, 1323. 
„alistâncă, 1318. 

alivăni (a), 580. 
alivănit, 266. 
Alizandria, 472. 

“- Alomiţa, 220. 
aloşit, 569. 
altă, 1963, 1349. 
ama, 62. 
aman, 79. 

“ amară, 19269, 1437. 
amăresă, 1962. 
amânar, 9, 11, 12. 
amendouf, 1519. 
amelică, 901. 
amelința (a), 117, 121, 170. 

 americă, 186. 
am adă, 19262. 
anikedi (a) 688.. 
amija (a să), 209. 
ami, 1301, 1326, 1349, 1410. 
„amuridzată, 1349. 
Ana, 719,  -. 
Anania Santasia, 1539, 
„anasân, 1074, 
Ancuţa, 1470. 

Andraş, 1948, 1949. 
„Andre, 92, 427, 946, 1476. 
Aneşti, 1958. 
anfapt, 581. 
Angheluş, 539. 
anglus, 338. 
Anglezotca, 555. 

Anica, 453, 467, 757, 773, 1340, 1435, 
1448. 

Anicuţa, 135, 1498. 
„Aninița, 1019. 

- "Anişora, 1019... 
aniereu; 1491. 
'antilevie, 1910. 
Antofiţă, 49, 50,51, 52, 

_Anuţa, 249. 

" aolele, 5il. : 

_“aoli (a sc), 1567, 1568.. 
aor, 1070, 1071. * 
up, 1076. 

apă, 818, 1958, 1259, 1324, 1349, 1436, - 
1461, 1464, 1465, 1466, 1471, 1474, 

„1518. 
Apeş, 667... 
„Aprilie, 1197. 

aprinse, 1472, 1541. 
- aprochiat, 1938. 

apucă, 1519. - Aa 

INDEX 

Arap, 87, SS, 

1948. 
urare, 56. 

uvrată, 1937.. | , - 
arăni (a să), 64, 195, 196. - 
arăpesc, 203,.- . E 
arâ, 1322. , 
arâni (a st), 96, 185, 

203; 204, 1941, 1943, 

" arbiaş, 165. 
archirăi, 607. 

alardic, 103, 105, 1076. 
ardalep, 104, 

 Ardd, 3, 106, 169, 178, 390, 786, 
979, 1065, 1084, 1280, 1291, 1360. 

ardelenesc, 992. . 
“ ardica” (a), 1590, 1593, 1601. 

„areu, 138, 208, 260, 271, 296, 304, 
461, 699, 828, 832, 8410, 841, $73, 
875, 1099, 1100, 1107, 1108, 1114. 

arfiereu, 840. 
“ Arfip, 859. 
Argeş, 18, 21, 25. 

arghelegiu, 58. 
Arghir, 1078. 
Arhangelu Dihail, 1125. 
arichă, 1468... - 
aricil, 1939. 
arin, “331, | 
arman, 1476. 
armată, 1963. 
Armencă, 1319, 

- armenesc (-6scă), 600, 1972. 
- armeniască, 817. Ț 

arminescă, 1317. 
arminescă, 1332. 

„Arnăut, 54, 56, 57. 

arnăuţesc, 54, 56, 57. 
arnic, 1075. 
aromi (a), 26, 157, 579. - 
aruncură, 1463... _- MR: 
Arvaţii, 1205. 
Arvunaşiă, 393... 
Arsan ue, 389. 
arsă, 1437. 

ascult, S18.. 
ascuţită, 1957, 

_asomie, 353, 855, 874, 1263. 
astă, 1390, 1466. . ! 

astâ-qi, 1463, 1471. 

"“. astragan, 382. 
astrolomie, 1485. . - 
usunie, 45, 46,47. 

aşte-dău, 13,77. 

aştiaptă, 1541,
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aştină, 53. | „Avram, 1475, 1479, 
August 1198. " avramască, 1973, 1317. 
auli. (a să), 485, 1605... „ airămască, 1339. 

- auvel (-rele), 185, 1204, 1463, 1475. . avrămăasă, 817. 
atini (a s&) 537. | | avrămbască, 1209. 

- avistrița, 1578. | : . avrămiască, 1319, 
avistrițolu, 1578. - „aro, 317. 
avradini, 855, o i „. Az de mare,. 1568, 

„BB 

Bala, SO, 731. =. balâr, 1834, 1409. 
Bala Novac, 106, 108, 733. : . batistă, 1321... 
babă, 1957, 1259, 1516. - Batreţu, 1974, i 
baca, 89, 84, 85, 87, 119, 192,'855. .  vazeă, 975.- 

„Bacău. 298, 794, 1188.- . . „. dăbar, 235, 104%. 
bacşina, 731, 739, | Licăocă, 1586, 
Badea, 511, 512, ” bădălău, 1201. 
Badiu, 129, "730, 731. E bădiță, 817, 818, 1349, 1379, 1436. 
Badu, „72, 73, 74, „75 75, 847, ..  bădițăcă, 1349. 

a 1946, Bădiulesa, 799, 730, 731. a 
“Vayabonţ, 1041. i Bădulesa, 172, 73, 74, 15, 76, 1945, . 
Vai, 891, 1018. Se 1946. . o 
Bai- Hanul, 38. A , băeţ, 1437, 1476. 

Bata-Mare, 948, 951. 3 băgău, 1009, 1023. 
baiba, 590. | - băgenar, 156. 1 
batdarac, 380. | o Văibărac, 389. 
bagă, 1939, 1359. . , 2 Văjenări (a să), 155. 

balenă, 10, 12... Bălaci, 63, 89. 
"Balaura, 1039, - Bălan,_917, 1995. 
balaurdică, GSS. Bălan, 167. 

„bală, 212, 1076, 1581, 1604. „7 Bălanu, 857. 
valdac, 152, 387. Vălaor, . 1070, 1071. | 

Vale, 1581, 1604... - - - Bălăcenu, 63, 65, 66, 97.. 
balemare, 151. NI p Bălăciţa, 1304, 
ballac, 165, 175,378. . “Vălătoră, 1378. 
banburduf, 1139, . DI | Bălinencă, 851. 

| bandraburci, 1497. „Dălionă, 9, 10, 11, 12, 3, 502. 
0. Banu, 77, 1$, 179. a Dălădră, 11469,» 

Baraca, 735. - -. ae * Bălăşița, 398, 771. 
Barda Halinga 91, . i Bălecşă, 190. 
barbi, Ț301. „_ Bălgăradul, 1072. 
Barlaloi, 136. N o " Bălosa, 89. 
Barlabon, 135,.136. Ia Bălo, 190. 
baros, 529. . „o Dătăcel, 211, 375. 
Varsă, 211. ! po bănaci, 1033. | 
Varşon, 990. i „ap Bănat, 41,44, 994, 969, 975, 977, 993, 

baz, 1498. : , 997, 1030. - 
Vascea (-cele), 79, 137, 140. ! Băncsă, 117, 78. | | 

başcele, 1075. ă . | „Bărata, 116. . N 
Başmarghăol, 193. N ai „Bărăgan, 1924, 1934, 1 | - 
bată, 1958, 1365, 1437. 0 -vărăta (a) 1730. 

7
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Bărbuliţă, 92, 
- Băsălan, 108. 

băstori (a), 60. - 
bătrână, 19259, 1351, 1498. 

+ Dătrâneță, 94. 
bătută, 1959, 1341, 
Văuni (a), 1594. 

“Dăulu (îi-o), 1540.. 
Bica (Gătana), 146. 
Vâjor, 1023. 
Berlad, 1926, 1983, 1304, 1348. 
bârlegat, 15217. 
băârlobrez, 1199. 
bârlobrezeni, 1199. ă 

- Bârlogul, 1346. 
bârnaăă, 946. 
Dârneță, 1309, 

„ Dârsolana, 825. 

bâtculiță, 1348. 
bizdic, 1199. | 
Bechet, 1337. | 
"Docit, 102. » 
Becii, 89, 93, 977, 1084. 

__Bedros, 1184. _ o 

Begu, 60, 61, 62. 
" Dbelenger, 517. 

- Beligrad, 114, 
Beligrădencă, 80. 
Belitori, 89. 
bencheti (a), 185. - 
Berbecana, 509. 
berbeluş, 537. 
berbencua, 19213. - 
Verbie, 150. it, 
beregat, 61. 
Borivoy, 943 

- bertă,. 1498. 
besnic, 598. o 
beşică, 1518. - ” 

beşlegia, 53, 54, 57. a 
beşlegiă, 57. 

beşliu, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 89, 137, 
1969. 

belea, 167, 485. 
betegă,. 1496. 

„Deţiă, 188, | 

- Dididii, 593. - 
die, 1211, 
Biencea, 214. 

biho, 1534. 
bilțos, 1077. 

diol, 50, 51. . 
„dirăii, 974, 996, 
_dirbam, 53. 

birta, 69, 

214, 1076, 1071, 

“dolj, 517. 

INDEX 

“viruşea, 67, 6S, 70, 1061. 
Visărică, 1348. 
bisioc, 1135, 1136, 1486. 

„Bistriţa, 616, 777, 1355.. 
Bitleem, 1473. 

“ Biţă, 173, 174, 12179, 1413, 
Biţă Cătănuţă, 173. 
Biţă, 819. 

" Biţişor, 1972. 
diagie 53, 55, 56,57, 66, 69,'88, 103, 

119, 1061, 1062, 1260, 1961. 
blat, 1039. 

- Blahniţa, 1944. 
Blaniţa, 332. 
Vlondin, 481. 

bolă, 819, 195$, 1959, 1519. 
bâtă, 185. 

bobicidre, 1492. 
bobi-mas, 19216. 
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„Cremene, 1180, 

creste (foi de), 289... 
„ creşte'm . (iarba), '1250, 1291. a 

„Creştin, 98, 114, 197. 
- Crinu, 104. 

„cristekă, 1546. - 
Cristian, 1531. 

Criş, 32, 1984. i 
crițar, 419,: 895. . e 

2 crivat, 1348. 

Crivăţ, 1928, 1929. 
. croită, 1963. 

crot, 1210. 
„crunta (a), 9. 

„ csorecă, 1416. 
„cuca, 1493. 

"cucă, :167,: 994, 289, 1013. 
„cucăi' (a), 1047... 
cucie, 4, 103, 104, 119, 120, 199, 
cucuăată, 537. 

t



da, 1039. 

“dacă, 1407, 

INbek ! 

tiiculen, 1963. 
Cucutia, 509. . 
culare, 101, 1944. 
culbec, 1421. 
culcă. 1429, 1475. 
culnbiițe, 1065. “ 

cultac, 1909... 

cumpane, 780, 1085. 

„cumpcădră, 59. 
cumpeoră, 210. . 

cumpidră, 1074. 1075... 
cununat, 575, 580, 581, 599,603, 617, 

626, 629, 632, 674, 675, 691,:1146. 

cununeli, 1473. 
cununiadi, 1460. 

cuprine, 979. 

Pa-la, 114, 130.: 
1497. 

dade, 99, ! 

daleroleă. 1467. 
dama, 1113. 
duleavi, 18. 

dandalia, 1039. 
dangale, 148, 
dară, 1436. 

"- dareţă (08), 1956. 
darme,-. 198. 

da-u-ar, 1354. a 

David, 1475, 1485. De 

daunic, 598. e 

dă, 595... 

dăduca, 519. 
dădură, 1479. 

dăfătmat, 1939. 
dălcăuş, 1209. . 

“dălog, 169.. 
o dăman, 917. 

.. Dămăndău,. 138. .. 

dănac, 365, 496, 483, 1076, 077 
"dăniit, 12. 
dărdală, 19209. 

Dâmboviţa, 63, 66, 100, 101, 269, 285, 
| 1059, .1265. 
dâijală, 101, 
deajutor, 223. 

159, 211. 219, 1076, 

dâsă, 1476. - 

* deschica, (a), 

1620 | 

 cupring, 1461.. 
Cuptor, 118,: 134, 1197. 

- cura, 54, 195, 197, 259, 298, 330, 388, 
417. 

„curătore, 82, 
„ curătură, 444. 

- curcudia, 509. 

curț, 1466. 
curiă,.1259,. 
cusătoreă, 300. 

cuscudia, 509. 

"custum, 1197. 
cuşman, 149, 
cuşniță, 375. 
cutcudefa (a), 159%, 1596. 
cujitareţi (mu), '1592. 

- 

193. 

 Decana, 518. 
Dechemerie, 1198. 
„deconeciii, 490. 
dedeochiiăi, 1513. : ” 

„ dedețele, 1486. 
defătmat, 140. 

„. Delidarda, 198, "199, 130. 
dolieşte, * 198, 129, 130. 
deliă, 54, 97, 7314, 782. 
delniţă, 1132. 
demna, (a) 337. 

Deochetoriu, 550, 551, 
579, 53.. 

Deochetoroica, 550. | 
deochetore, 550, 551,5 59, 554, 572, 573 

depus, 904. 
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>. derea, 164, 210. 
„dereş, 1909. 
desvârlobrezi” (a), :1199 
desbunghi (a), 1409. 

" deschedeca ta), 1537. 
1065, 1068. 

deschicat,i 1533, 
-- destumfla (a se), 1579. 

deşt, 95, 115, 164, 165,:189, 193, 194, 
208, 213. - , 

ă devolesc, 636.. 
„devolvăca, 635. 

di, 1039. | 
Di, 517... 
diac, 788. -
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diacontsă, 2217, 672, 683.. 
diulă, 78, 539. E - 
Dida, 253, Sa 
Didiţa, 253. 

Dă, 53, 57, 80, 137, 731, 1059. 
dimincță, 1379. 

„Dina, 283, 453, 784. 
Dincă, 972.. 

dineaorea, 1069. 

dindărăpt, 135, 1005, 
_Pingă, 482, 1018. 
“dinte, 1070. 
dinţi, S18. 
Dinu, S8, 139, 140, 141, 204, 1993, 
1994, 
dinumură, 75. a 

- dipaă, 1331. 
dipărtaţ, 1474, 
diplaş, 411. 2 

» diplă, 533, 946, 949, 1040, 1576, 1504, 
dispotcogi (a să), 1351. 

? divan, 1560. - Su 
_ divănă, 1560. a 

doie (te), 809. . 
Dâfa, 116, 117. 
dâmnâ, 1464. 
dovă, 780, 1494. 
dobaş, 780. . 

dobora, 1962. 
-Dobrişan, 102, 103, 104, „100, 106. 

- Dobra, 534, 539. 
„Dobre, 1059, a - 
„_Dobrogea,. 110, 348, 349, IN 

358, 516, 736, 1968, 1270, 
Dobrogen, 10, 118, 119, 121, a - 

137, 186, 362, 1237. 
dodă, 430, 830. -. 
doftori (a), 320, 321. 
Doicin, 1241, 1942, „1248. 

„ dolf, 1468, 
Dolj, 480. | 
dolofăni (a), 180. 
domneţ, 1474. 
dorcă, 157. 2 - 

„dorăi (a). 1349, 1851: 
dorobanţ, 517. 
Dorobanţi, 387. - 

„ Dorobanfă, 261, 1198, 1290, 1333. 
„ dorobănţesc, 261. 
Dorohoi, 335. 

„dou, 818, 1963, 1436, „1463, 1478, 
1476, 1516,1519. : 

, dovedi, (a),.1190.. 

- dracuă, 260, 434, E 
Draga, 1355. IE 
dragă, 1349, 1496, 1463, 
Dragomir, 377. 

Dragomira, 57a. 

Dragon, 89. 
„drăcit, 345, 

drăcuşteţi, 1452. . 

Drăgan, 65, 66, 516, 1934, 1935, 1271. 
Drăgaşani, 461. - 
Drăghică, 497. 
drăgotă, 664. 
drăgoslițe, 1560. 
drăguță, 818, 820, 1349. 

- "drcflă, 470, 
- drebtă,- 1326. 
"dresă, 1468, 1472. 

drig, 293. 

„ Drinul, 12965, 

Driu,. 73, 75. 

„drob, 1943... 

drochie, - 1500. 
drugă, 510, 613, 903, 1548. 
druguță, 1518. 
drumar, 781, 

» 

druşti, 1497. . 

dubese, 1219. 

“duhină, 1909, 
ducă, 1378, 

duci, 1030. 

duciupal, 33. 
Duculiţă, 92. 

du” (te), 1583, 1591, 
dudutană, 536. 
dugealic, 149, 151, 
dughăan, -193, 1062. = 
dightană, 1477. : 

0 dughi”, 1968. - 
». Duhul sfint, 371, 828, 1468,:1473, 

1475, 1570, 1575, 1597. 
* dula, 966. 

dulămică, 1320. Z 
dulămiţă, 158, 213, 3oe, 1320. 

-„ duledţă, 1495. 
- dulf,- 1479, 1474, 

dumaj -156, 157, 160. . 
Dumbravă, 89, 1313 , 

“dumeta, 1497. 
dumi (a) 156, 157, 160. 

„ Duminecă, 65,.94, 95, 324, -356, 362, 
411, 436, 446, 484, 514, 647, 669,. 
670, 676, 678, 679, 680, 683, 781, 

„755, 896, 874,910, 918, 1039, 1121,



„Dunărea, 9, 11, 

INDEX 

- 1135, 1913, 1250, 1952, 1305, 1364, 
1388, 1392, 1417, 1428, 1432, 1436, 
1571, 1598. 

Dumilrie, 163. 

Dumitrică, 1337. 
Duminte, 1977. 
Dumnădzău, 1430, 1437. 
dumnăta, 1032. 
Dumnedelea, 1129. 

35, 36, 37, Ti, 80, 
81, 82, 83, 84, 85, 80, 87, 88,97, 

„106, 107, 133, 204, 

- 829, 845, 917, 956, 
1931, 1269, 1969, 
1314, 1345. 

dunărese,' 19273. 
Dunărele, 88. 

1215, 
1270, 

e, 1958. - 

cră, 1528. - - - _ 

ediţe, 1550. - 
eie, 1501. 
ela (4) 240. .. 
ele, 1553, 1554, 1571. 
clea,. 444. - 

- Elena, 1271, 

Zlena, 1078. . 
“ “Elenuţa, 145%, 1501. : a 

“emirii, 682, 683. - - e 

P (o, wo), 206, 1075, 1078, 
1924, 1954. 

facă (să), 1332. 
“faci (aş), 911: 

fagul, 581.. 
fagură, 557. 

fală, 1334. 

fapt, 9$, 187, 558, 585, 1061, 1150. 

faptul, 660, 670, 671, 682, 684. 

238, 315; 344, 
355, 358, 376, 381, 387, 389, 391, 

„307, 534, 638; 736, 739, 761, 813, 
1230, 
1973, 

1223, 

. 

„fasukă, 300, 388. 
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dunia-ta, 817, 818. 

după, 1341, 1477.: 
duni-tale, 318. 
Durabă, 1175. 

Durău, 1406. 

durda, 83. 
durdre, 606, 654, 659. 1572. 

durimă, 588, 593, 635, 656. 

dusă, 1476. 
dutini,. 555, 

dzace (a), 819. 
" dziici,. 1436. 
dzăstri, 1436, 
dă, 1349. | 
dz, 818, 1359, 1436. - - 
dzice (a), 818, 819, 1349, 1353, 1436; 

1437, 1497. 
dzori, 1348. 

Englez, 1115. - 
“centi, 518. - 
erchen, 88. 
Ermelia, 1489. 

Zodia, 1539. 

ertăgan, 1279. - 
Erusalim, 1468, 1470, 
este, (dup), 94. 

“ estriță, 1518. 
E, 1973, 1917. 

„Eca, 408, 1479. 

far fana, 486. 
fartă 1002. 

fata, 820, 1262, 1335, 1341, 1379, 

1392, 1405, 14928, 1437, 1466, 1471, 

„1475, 1516, 1519. . A 

față, 1461. 

faură, 534. 

Tagădu, 138, 891, 988, 1009, 1452
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„Făgăraş, 1059, 
Făgeţel, 1446. 
făgui, 388. . 
făină, 1476. 
fălălat, &1,. 42. - | 

'Fălcan, 380... Se | 
fălui (a se), Sa ” ” “ 

Jămele, 196. 

„ Femelescă, 203. | 

- Fănică, '308, - | 

fără, 1263, 1337, 1348, 1466, : 
Fărcaş, 100, 101. pi ! 

Făurar, 179, 1197, „1229. 
 făglis, 1209. 

_ Feneşte, 115. 

- fânogă(- g6să), 939. 
fântână, 1321, 1349. 

„Rârgală,, 559, 580, 588, 624, 631, 642, 
__* 645, 646,.654, 655, 658, 1509. 
“fârşi (a), 30, 192, 555, 559, 631, 638, 
„1070, :1075, 1937, 1611. 

„ felă, 154. 

„Jelderă, 937, 1000. 

“fade; 988. . 

- felegos, 1209. 
” felelat, 1031. 

felezuk, 14710. 
„ferdăla, 1238, Sea 

- feredeu, 1181, 1481. 
ferice, 266, 267. * 
ferman, 94, 104. 

- fermea, 684. aia 
= fermenca, 262. ” 

feşnic,. 164. 191. 
feşnie, 1302. 
feție, 345. 
fiară, 19257, 1258. 

-fice,' 997. 
-ficuță,. 183, 1266. 

fiţi, 1284, | : 
„lalea, 370. e 
"Pilip, 1016. DN u. 
Filişoră, 59, 
fiece, 119, 713, 717, 718, SI$, 819, | 

197), 1349, 

fimecscă, 1368. 

- ftore, 171. . 

firui (3), 314.0 
Fiul, G18, 650, 661, 

flenche, 7926; 
“flintic, 1209. 

Plintui (a), 206. - 
" lintulice, 1974. 
s- Rin, 8177: 

„ Flărca, 1080, 1189, 120, 19 8 

1157. . 

“Florar, 1197. 

: foitaş, 1496. - 

- INDEX 

„Florinca, 151, 169. îi Aa 
” floţăit, 411. 

Focşani, 96, 369, 370; 184;.878. 
focţionar, 690. , 

fodori, 987. 

fomeie, 99, 94, 189, 449, 476, 545, 
547, 548, 554, 671,693, 943, 1031. 

fomeiese, 49, &4, 115,:168, 199, 207, 
1065. i | 

fosicat, 614. 

fr” tun, o),- 138, 206, '356, 871. 
„frakolnică,. 195, 196, 197. 
frangă, 1461, 
franţuzescă,. 493, 1140. 
franţuzeşte, 1169. i 
fratule, 15. - 

* fiaț, 1463, 1471, 1472. 
frăgulițe, 1610. . ” 

 frăguțe, 1611. 
frăştilă, 94. 
frătinețesc, 1466. 

Frânc 84, 533, 1464. 
“Frâng, s0. . 

frângă, 1396, 
- frânicos, 1204. 

- Friole, 931... 
frenă, 1209.: 
„/rezi (a să), 485. 
frică, 1257, 1258. 
[rigon, 1469. 
frigură, 530, 551. 

" friguroti, 350, 551. 
fruma, 1558. . 

frumosă (s6re), 1481. . . 
- Prumosă, 818, 1364, 1437, 1465, 1476. 
"-Frumose (lumea), 1482. - 
Jrumuşeţe, 1555. 
frumuşică, 1436... 
frundză, 817, 318, S19, 

1348, 1349. 
frundzdiţă, 1349. 
Frunda, 234. 

1302; 1311, 

“"frundăşră, 1365. î 
- frunduță, 749, 
„unt, 132, 
fugă, 1113, 

FPulg, 116, 117. 
Fulga, 116, 1174 118 

__ Pulgea, 1967, 
Fulgeviş,. 3$2. 

 umarică, 1143. 
funingituri, 15356,
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fură, 1320. . 
furceluş, 1170. 
furnigos, 512. 
furtare, 999. 

gudină, 310. - 
gaică, 46, 91, 189, 222, 

1931, 1939, 

galadne, 87. 
Galuţă, 116; 117, 353, 301, 377, 878, 

996, 1028, 1067, 1315, 1838, 1442, 

Galaţu, 1007. 
galben, 1463, 1467, asi, 1474, 1475. 

galbenă, 1519. 
Galbenul, 118, 1260. 
Galina, 1925, 381, 390. 
Gambrinul, 1965. 
Gavalim, 1470, 1474, 

Gavril, 1369. 
Găești, 1063. 
gălghior, 147%. 
găletuşă, 1132, 
găletă, 1332. 
găst, 989, a Ie 

gătită, 1957. Mat 

gărănat, 1238, 1241, 1942, 

găzdacă, 993. 
gă:dița, 1094. 
găleuță,. 1518. 
găli, 1379. | 

gândiuscă (sâ), .1349. - . 
gângoză, S21. - . 
gări, 1107. 

„gârlă, 1959. 
“gârii, 518. 
Gâscanu, 135. 
gâsculiță, 1379. 
gătircță, 1309. 
gâți, 1026. ? 
gâzăi, (a), 1594. 

gealap, 106, 181, 182, 183, 191. 

gelu, 1199. 
gendră, 1399. 

geant, 1418. : 

gelisă, 1064. “4 
gemesti (a), 907, 
gen, 360. ! 
gheaoşă, 1143. 
gheauru, 731, 732. 
“ghebuteş, 1437. 

265, 1230,.. 

farui (2), 899. 
fuscele, - 1072, 1073. 

fuscei, 483. 
fuşteică, 855. 

Ghilnica, 318. 
- Ghenarie, 1198. 
gheena focului, 563. . 
Ghena focului, G44. | 
Gheorghe, 104, 818, 527, 822,. S96:. 

944, 1463, 1464, 1465,.1468, 1471, 
1479, 1474. 

Gheorghe Bălţatu, 58. 
“Gheorghe Ducada, 91. 
Ghcorghelaş, 155. 
„Gheorghică, 1464. 
Ghcorghilaş, 155. . 
Ghcorghiolaş, 938. 
Gheorghița, 100, 101. 
Gheorghiță, 104%, 137, "149, 155, 156, 

318, 467, 831, 944, 1309, 1357, 

1415, 1472, 
Gheorghiţă Poianu, 137. 
Gherghina, &6. 

“ ghers, 1073. 

ghet (-iată), 1309. 

ghăuță, 819, 1465. e 

-ghiaura, 82, 84, 85, 87, 119, 199... 

Ghică, 838. ” 

ghicit, 1010, 1039, 1322, 1330. 

“ie, 929, 1083. 
- ghigean, 628. 
ghighir, 495. 

“ ghili (a), 1430. 
ghilelă, 130. 
ghilitore, 1909. 

“in, 999, 1015, 1069. 

* ghin, 407. ca 

ghin, 1309, 1351. 

ghindă, 1465. 

ghindeşel, 67. 

ghindosi (a), 1467.“ 

ghine, 297, 407, 818, 952, 977, 1011, 

1014, 1043, 1034, 1050, 1052, 1055, 

1066, 1070, 1071, "1072, 1082, 

1302, 1319, 1327. 

„ăi, 1338, 1339, 1888; 1495, 1426, 
1437, 1497. 

ini (a); 929, 1031, 1033, 1082. 

ghinişor, 1940, 1957, | 
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ghintu, 145, 146. 
Jhioceli, 1476. 
ghtol, 1209. | 
ghiolbană, 450, 1051. 
ghioldorosi (a), 151. 

" ghăorghăolie, 526. 
- Glitorghifă, 1472. 

ghir, 1392, 
" ghirău, 936. 

ghirui (a), 1065, 1066. 
_ "is, 781, 944. 

“visa (a), 944, 1078. 
Jhisdănăsi (a), 83. | 

- Ghiţa, -256. 
hițăă, 1477, 

* Ghiţă, 168, 169, 170, 171, 172, 176 
208,. 9928, 1974, 199, 200, 207, 

1317, 1444. 
Ghiţă Cătănuţă, 171, 199, "200, 1065, 

1066, 1067, 1974. 
Ghiţă Chiriş, 108. 
Ghiţâcă, 1259. 
Ghiţâşor, 1259, 1322, 1948: 
Ghiţi, 1392, 
Ghiţică, 1471. 
Ghiţişor, 1311, 1829. 
ghițel (-ţea), 1339, 1473. 
ghduler, 53, 54, 55, 57. 
ghiuleria, 53, 54, 57, 
ghizde, 818, - 

„ ghizdeii, 474, 1021. 
gialâp, 64, 66. 
Jlamparale, 1191, 
giandră, 1209. 
gianîn, 1075; 
Gilort, 332. 
gin, 1336, 1373. 
gina, 1351, 
ginereză, 1491, 
gini, 1481, 
ginovaţ, 1352, 
gidră, 1398. 
„bc, 1376, 1401, 1409, 1425, 1428, 

1497, 1540, 1541, 
Gioi, 817, 1369, 1515, 
gios, 1350, 1359, 1370, 1875, 
gipâniasă, 1497, 
giucă (a). 1399, 1405, 495, 1436, 

1437, 1540, 1541. 
„giucă (a se), 1338. 
giugan, 1209. 

„ găunc, 1436. 
glunghău, 802, 1518. 
giură (a), 723. | 
Giurgiu, 35, 36, 38, 91, 9, 152, 373, 

, 

INDEX 

+ 877, 381, 390, 845, 868, 1936, 1210. 
Giurgiuten, 67, 69, 401, 837. - 

'glajă, 1048. 
glava, 598. 
glidă, 948, 
gligă, 378, 379. 
goga, 19217. N 
gogonişdră, 209. 
Golgota, 1489. 
Gorj, 261, 480, 485. 
gospodi, 629. 

_goto, 518. 

gramnice, 597. 
grasă, 1465. 
Grădiştea, 875, 
Grădiştencă, 815. 
grăghi (a se), 1497. 
grămăgidră, 1369, 14iă. 
grănicer, 409. 
grâile, 1300. 
grâneşte, 63. 
Grecă, 521. 
Grec, 385, 386, 463, 466, 511, 636, 

658, 713,734, 1115, 1255, 1216, 
1285, 1354,.1472, - 

grecesc, 1140, 1187, 1955, 
grecescă, 1332. PE 

Grigore, 261. 
Grinţieş, 1277 
ivad 1323. 
Griviţa, 355, 
grosă, -1364, 1463. 

_gropana, 38. 

_grosarău, 1256, 
groşiță,. &11, 419. 
gruhni (a), 1594. 
Gruia, 90, 106, 107, 108, 173, 1066, 

1067. 
Gruiţa, 107, 108. 
grumpăna, 1418, 
"grunjeă, 87, 
gudă, 1967, 
guguli (a),. 1074. 
Guic, 91. ÎN Pi 
guici (a), 76. 
gunfla (a), 559. 
gunaituri, 1556, 

gură, 819, 1072, 1957, 1364, 1436, 
- 1437, 1464, 1467, 1471, 1476. guriță, 1405, 1437. 

„ gurui (a), 1121, 
Gustar, i 198. 
guşă, 1461. 

-  guşterdică, 591, 
gută, 1349.



ha, 610, 701, 1066, 1070, 1081. 

ha (pl. hale), 1039, 1565. 
haita, 478, 662, 693. 

haimân, 1209. 

ham, 1594. 
hamantă, 298, 388. 

hamor, 257,958, 259, 266, 270, 1939. 

hamur, 957, 406. 
hamuraş, 257, 258, 876. 

hamureză, 1263. . 
Han-1ăţar, 1181. 

handosi (a se), 86. 
Hangu, 1295. 
hap, 158, 165, 211, 1077. 
haragă, 807. 
harambaşă,. 168, 169, 171, 199, 200, 

haramină, 1131. - 

harap, 39. DE 
harare, 53.: 
harbuză, 1733. 

" harcu,. 946. 
harindaş, 854%. 
haripă, 1158. 
haripidră, 5. 
harmat, 197. 
harmăsar, 713. 

harțava, 831. 
haşa, 1130.” 
Haţeg, 951. 
haznă, 1025. 
hădărău, 99. - 
hăi (a), 5, 368. 
lăl, 625, 1031, 1066, 1067, 1070, „tor. 
hălăciugă, 914, 377. 
hălăloy, 1072. 
hălădie,. 1033. 

hăran, 1210. - 
hărăbăli, 1410. 

hărăpi (a), 76. 
hărăcăli, 1470. 

hărdal, 1537. 

Hărlău, 1496. 
„ hărtăpăni (4), 835. 

hărţiş, 160. 
hăşcăci,. 981. 
hătureli, 1311, 1322, 1348. 

hăfi, 54, 55. , 

hăţiş, 21, 162, 185, 212, 

“hăuli (a), 325, 368, 764.. 
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hâcii (a), 791.' 
hâdă, 1437. 
Hânca, 709. 

Hâncu, 1184. .? 

hântuială, 1569. 
hârlețe, 1149, 
hârtop, 1470.' 
Hârtop, 1471. 
hâvţiş, 160. 

hârzole, 1183. 
hârzop, 719. 
hâtru, 1382. 

“heanța, 1470 . 

hebet, 99. 

hcea ! 1076, 
hele, 1082. 
helişie, 1539, 
Xe, 565. - 
“ferbe. (a), 1053. 

„ Xerbinte, 950. 
herghelgiu, 97: 
heripi, 649. 
Herța, 154. 
hi (a), 471, 679, 796, 907, 946, 986, 
„1014, '1018, 1020, 1035, 1079. 

1160, 1205, 1352. i 
- xi (a), 1048, 1049, 1051, 1055, 1065, 

1067, 1068, 1069, 1082, 1086. 
hibă, 1018, 1209. : 
hică, 733. . 
jie-ta, 10606, 1070. 
hăerbe (a), 1205. ii 

" hăer (-i6re), 1004, 1010. 
yin (-â), 1392, 1473. 
ind, 1473. , 

hioră, 1538. p 
hiorose, 1538. 

ir, 952, 1051. 
hir, 407. 
hirea, 935, 973. 
hirotică, 1484. 

hăuteu, 1069: 

hoţă, 1348. 
- - hobâtuy 1398. 

hodac, 91. 

hodihni (a), 626. | 

hodină, 679, 738, 796, 856, 878, 1034, 
1160, 1370, 1402, 1512, 1561, -. 

” 1569, 1582, 1588, 1589. ”
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hodini (a), 41, 91, 296, 603, 605, 
618, 675, 838, 986, 1248, :1434, 

1512; 1561, 1582, 1589, 1601, 

1602. Ă " 

Hodini (a se); 156, 377, 1218, 1434, 
1563, 1567, 1569, 1589, 1597. 

" hodinit (-ă), 495, 1453, 
hodobaie, 1493. 

" hodor, 440, | 

hodrui (a), 626. 
“ hoher, 1441. : 
Holtu, 1028. . 
hondrobos, 19209. - 

Zloncedi, 1013. -. 

hopaie, 1593, 1602. 

hopăiţi, 1576, 1593. 
"moră, 1463, 1464. 

horcăni (a), 1596. 
“horholină, 959. 
horopsi (a), 302, 

„dacă, 1477. 
Iacob, 1143, 1144. - 
Ialomiţa, 101, 197, 189, 190, 258, 1038, 

1809, , 
Jambru, 919... 

Iana; 13,14, 15.. 
îană;: 537, 1913, 

Iancu, 177, 292, 293, 393, 456, 781, 
7392, 748, 1238, 1377. SR 

Iancu: Jianu; 177,197, 198; 867. 
Taucu- Vodă, 110, 731, 7329. . 

* Tancuţu, 393.. 
iangineri, 57. 
Janiceri, 878. - 
Janoş, 187, 188; 195, 1v6. 
Janoş Ungur, 187, 195, 196, 197, 

" Xardş, 14176. 

„Yarbă, 818, 1375. 
tară, 1320. 
iartagau, 1980. 
Jaş, 9257, 258. 

aşi, 1059, 1290. 

îatane, 72, 73, 1997, | 
iată, 819, 1256. . 
îbatic, 1209,  -"'- 

îbâncă, 39, 47, 64, 140, 310. 
“dbomnic(-ă), 29, 84, 107, 136, 89, 204, 

233, 261, 266, 267, 268, 272, 977, 
„333, 334, 433, 436,'452, 485,501, . 
„804, 821; 828, 860, 913, 916, 995, 
1003, 1045, 1 1063. 

" dbommnicea, 
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" horopsilă, 263. , 
hot, 1209. 

hotci (a), 1209. 
„ hristăgă, -71, 

Ivistosă,' 1481, 

Zlristosă, 1465. 

__Mristos, vedi Christos. 
hristov, 68. 

hudiță, 1052, 1209. 
haha, 19219. - 

huhuvează, 1919, 

hugă, 955. 
Hnlă, 901. 
hulubiţă, 910. 

.. hara, 1054. 
haurcuitâre, 205. 

Hurez, 440, 

haurni (a), 169. 
Husari, 1013. 
huşati (a), S97. 

294, 373, 858, 864. 
îbomnicel, 134, 916. 

" ibomnicuţă, 998, 
„ îboştile,. 679, 1160; 

îbovwnic, 80, 82, 219, 939, 280, 440, 
459, 461, 464, 477, 597, 679, 763, 

175, 802, 899, 938, 1049, .1099, 
1107, 1109, 1119, 1086, 1275, 1378, 
1389, 1405, 1409, 1436, 1446. 

" sbovnicea, 173, 335. 
ibotnicel, 459, 461. 
ibounică, 1378, 1379, 1466. 
îbrişin, 13, S7, 596, 1966. 

" îbrior, 1062, 
"îclen, 103, 

- Idirna, 97. 

- Yebâncă, 370. | . 
„Zele, 660, 1140, 1146, 1159, 1577; 

1601, 1612, 1614, 1615. 
Zencea, 114, 115, 914, 215, 
Tenceă: Sabiencea, 114, 1060.: 
Zencuş, 299, 393. 
Zencuţu, 393, 1110, 
teniceri, S1, 

„ Jerbăneşti, 599, 
Jerod (împărat), 1486. 
Zerusalim, 1473, 1486, 1487, 1488, 
testi, 817. 
Zesuş, 1904, 
Iglița, 261, 1480.
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Ignat, 19207, 1591. 
îgretă, 360. - 
Ilena, 23$, 1079, 1936, 1344, 1368, 

1464, 1473. 
Jena Zâmziana, 15, 16, 17.: 
Ienuţa, 898. . 
Ilie, 46, 90, 904, 1132. 

* Dichiă, 19201. 
Ilinca, 35, 190, 191, 1047, 1270. 
Tincuţa, 859, 1969, 1270, 
îmbrihor, OS, 80. 
Inididră, 66, 69. 
iminel, 433, 

îmurlie, 384, 392. 

în, 76, 528, 529. 
infanter, 136. - 
inimă, 1349, 1359, 1519. 
întră, 1341, 1349. - 
întrară, 1463. a 
Yo, 1471. 
Iona, 109, 222, 996, 9600, 273, 983, 

295, 303, 324, 338, 460, 469,659, 
673, 751, 76S, S50, 855, 872, 1096, 
1107, 1466, 1471. 

Zonă, 1471. | 

Jodriu, 133. | 
Ioldaşim, 53. “ 
Zomele, 512. , Pa - 
Jon, 3, 4, G2, 108,:109, 135, 136, 275, 

276, 307, "365, 377, 445, 449,593, 

„595, 711, 735, 747, 789, 822, 934, 

_1073, 1127, 1983,:1295, 1301, 13923, 

1340, 1353, 1366, 1389, 1465, 1474, 

1516, 1563.. 

Ion Ardelenu, 318. . 
Ion ȚPiganu, 62, 1476. 
Jon- Vodă. 1268. 
Ionele, 1096. 
Jonel, 377. ! 
Ionica, 526.: 

Ionică, 349, 664,735, 874, 1367, 1409. 

Ioniţă, 189, 190, 9285, 2806. - 

Ioniţă Piţigot, 190. - 

Jordan, 380, 587, 670, 674, 675, 676, 

“ 678, 680, 684, 1072, 1073, 1121, 

1135, 1138, 1143, 1144, 1155, 1156, 

1516, 1528, 1529, 1533, 1537, 1554, 

1555, 1557, 1559. 
Iordanu, 1556. 

iordăni(a), 1121, 1460. 

Iorgu, 974, 275,. 1298, 1387, 1495. 

Jorgovan, 1971. 
Iorgu Iorgovan, 33. 
Iorguleţu, 27, 28. 

-Iorgufă Roşcovan, 1271, 
Yortoman, 12, 369. 
Iosif, 1487. 
Iov, 1071, 1072. 

_Zova, 16. 

Joviţă, 1938, 19239, „1240, 1241.. 

Irimia, 731. 

Irina, 1977. - 

Irod, 1468, 1473, 1488, 1564. 

" rodia, 1539. 

Irodim, 1142, 
„ Irşicină, 187. 

întie, 178. 
ischitac, 413. 

isghi (ase), 1197. . 
Islaz, 56, 57. | 

-isop, 671. 

Ispas, 303, 420, 689, .7189, 900, 1286. 
ispravă, 1957. 
îspiavo (d5), 147. . 

- îste, 1985. 

Istrate, 1132. 

Istriţa, 155.. 
Istudor, 137, 145. 

Isus, 1468, 1473, 1481, 1483. 

- Isus Christos, 528, 1465, 1481, 1485, 

îstor6, 1472. 
Isănă, 14177. 
isânel, 1474. - A 

işitore, 197. - , . | 

işlici, 1468, 1472, 

Iialia, 364, 948, 977, 1035, 1084. 

ițeluşi, 598. . 
iubeţ, 187, 188, 195. 

iubeță, 1379. 

iubită, 1351. 

„ dubghi (a), 1409, 1052, 1055, 1083. 

Iuda, 51l, 1165, 1405, 1483, 

Tulie, 1197. , 

„ Tunie, 1197. 

iuşe, 1919. RE 
Tuviţă, 733, 734. 

“Tra, 1918. 
Ivan Iorgovan, 3%. 

Ivănică, 24. 
Tănel, 20. - 

Ivăneşti, 1470, 1493. 

jviră, 1474. 

izițir, 895, 1034. 

izitiri(a), 895. 
izleză, 598. . 

Izmăşără, 1202, 

iznoăi, 14176.
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îmbârligat, 537. 
“ambârnat, 1490. 
îmbiltoşa (a), 1076. 
îmblăcii, 1030. 

îmboţa (a se), 496. 
îmbrăcăţele, 1121. 
îmbulgări (a), 1471. 
împăraţia, 1039. 
împlăsălat, 580. - 
împologit, 165. 
împovirni (a), 6, 118, 149, 
împrimeni (a să), 473. 
împriponit, 347. 
împruji (a), 1494. 
„împudra (a se), 1062, 

" împudrături, 914. 
împulbera (a), 1197. 

"împupiță, 1948. 
înalță, 1474. 
înălghi (a), 998... 

înbinde, 1597. 
îmburzului (a), 1539. 
încalicâ, 19571, 1518. 
încănit, 373. 
încârlombate, 1219, 
încercătâre, 939, 

„-închedeca (a), 1396. 
_ închedecat, 897. 

încherba (a), 455. 
închiudisi, 15, 526, 
închituit;- 353, 
încăată, 1359, E 
 încinda (a), 692, 693. 
încinde (a), 1594. 
încinta (a, a se), 2561. : 

Jarcă, 1209, 
Jarel, S67. 
jal, 1472, 
Jaşcău, 1909, 

JA, 1479, | 
dle, 1291, 1822, 1342. 

INDEX | 

încind, 1561. 

" încăurat, 797, 
încolocit, 90. 
înconcetrat, 260. 
încontina (a), 140. 
încunjurată, 1958. 
îndărăpt, 204, 410, 411, 998. 
îndură, 1436. -. 
înflăcăoză, 1518, 

înfloriț, 1365. 

înfrăngui (a), 219. 
îngăibărat, 51, 
îngâmfa (a, 1311. 
îngânfa (a), 1524. 
îngheza (a), 1508. 
înghi, 1370. - ” 
îngitiga (a), 1373. 
îngrângona (a), 523. 
îngurqătură, 19209, 
înhobota (a), 1497. 

„îi, 1005, 1033, 
înpădureţ, 1438. 

" însămăra (a), 116, 117. 
"înstrăluciosă, 997, 
înt' (on), 1070, 1071. 
întinsă, 1419, 1541. 

întohoni (a), 111. 
întorna (a), 125. 
întrebă, 1426, 1437, 1465, 1467, 1474, 
întunecosă, . 1496. 
învață, 1461. 
învirlira, 1417, 

înzălezi (a), 1572, 
înzelezâturi, 1569. 

Zrtie,- 984. 

Jăli, 1263, 1301. 
Să, 14179, 

„> didan(-că),-1796, 1342, 
Jînă,- 1053. 

" jândar, 987. 

jdrel, p. 45.



jele, 344, 169, 799, 793, 798, 799, 827, 
1013, 1035, 1291, 1396, 1329, 1391, 
1503. 

jeli, 1338. , 

jendar, 780, 977, 1013. 
Jian, 166, 167, 177, 178, 197, 198, 

1979. 
Jiana, 460. 

„Jidan, 726, 1178, 19219, 1295. 
Jidofcă, 373. 
Jidolcă, 265, 
Jidov, 1073, 1462, 1483. 
jidouesc, 600, 1462, 

jigât, 1210. 
JI, 43, 197, 286, 325, 329, 332, 346, 

463, 773, 1116, 19279, 1286, 1298, 

„1804, 
jipat, 1453. 
Jiu, 190, 192, 329, 1467, 
jdcă, 1392, 1463. : 

Joy, 5,19, 76, 145, 149, 179, 190,251, 
319, 380, 404, 484, 521, 529, 633, 
647, 679, 675, 679, 689, 744, 806, 
896, 928, 932, 942, 953, 968, 1015, 

lacrăăt, 1065. 
lalale, 1253. 
lalie, 394. 
lambă;, 104, 1312. 
lamnicu, 19203. 

lamoste, 645. 

largă, 1263. 
lasă, 1258,, 1364, 1426. 

lată, 1963. 
laz, 1210. 
lazidră, 1303. 

„lăbuţă, 1405. 
lăcăsteă, 492. 
lăduncă, 1210. 

lăicere, 1493. 
" lămmiceiă, '1203. 
lămnicică, -1903. 
lămosti (a), 645. 
lămuiţă, 1974. 

“lăpță, 117. 
lătunotiăi, 901, 1395. 
lăturotiă, 495, 483. 
la, 1392, 1428. 
lână, 1259, 
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1071, 1079, 1172, 1180, 12295, 1130, 
1930, 1233, 1949, 1975, 1305,1413, 
1417, 1466, 1486, 1492, 1493, 1561, 

„1578. 
Joia ]lare, 149. 

- Joimărife, 1537. 
Joiţe, 672, 
jucăuşă, 913. 
juchi(a), 1297, 1507. 
judecesă, 1019. . 
jufă, 1209. 
Jugan, 1924, 186, 409. 
jugrăvil, 332. 
jugrăvi (a), 112. 

* Julica, 203, 

june, 952, 1008. 
junel (pL—ei), 523, 524, 1253, 1461, 

1463. 
junghăarefi (nu), 1592. 
juni(a) 932, 952, 1031, 1032. 
junie, 270, 1048, 1049, 1052, 1055. " 
jurjâță, 1517. 
jucăţ, 1172, 

lângă, 14926. 
legă, 1257. | 

legân, 1463, 1465, 1467, 1475. 

legână, 1465, 1467. - 

Leamna, 1304. 
Lena, 317, 318, 330, 371, 394, 431, 

"511,792, 827, 858, 857, 862, 1038, 

1101, 1105, 1109, 1110, 1847, 

leapă, -1975.. 
lefea, 80. - 
legalu, 598. - 
dlegară, 1463. s 

„* legumi(a), 218. 
Lei (împtrat), 656. 
leică,. 1170. 
binţă, 91. . 

» “leiță, 296, 280, 
lelie, 147. 

„delidră, 1902. - 

Lencula, 325. .- 

" Lenuţa, 268. 
lei, 1540, 1541. 

„1eoă (-6ică), 554. 
leoreli,- 1473.
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Ler, 1467, 1474. 
Ler. (împărat), 582, 609, 1588. 

Zeroi, 595, 529, '1486.. 
_" Zeroloă, 527. 

leroilio, 1494. 
despădău, 1544. 

leşască, 1372, 1399, 1441. 
teşe, 1953, 
leşeşte, "1399. 

Lelin, 110, 111, 118, 113, 1960, 1268, 
letinese, 51, 589, 1140, 1517. 
letineşte, 119, 113. 

levinţi, 187, 197. 
levoduer, 191. 
levorier, 891. 

Lia, 839. 
„Xacâ,1852. 
libov, 1155. 

libirare, 1338. 
libovi(a), 76. 

liborica, 1153. 
lighinţi, 1470. 
2, 1214. 

 Lilăr (impărat), 613. 
„Lina, 391, 323, 324, 767, 860, -914, 

1946, 1949, 1319. 
lină, 1466. 

Lânuţa, 1248, 1249.. o 
lipan, 177, 178, 207, 926, 234, 250, 

259, 957, 261, 277, 316, 317, 318, 
326, 371, 38î, 409, 751. 

„Lipia, 876. 
lipic, 245. 
lipica, 1155. 
lipiscan, 493. 
Lipoveni, 1496. . 

lipoveni(a), 193. 
lirinda, 1133. 

" Tisandra, :1949, 1943. 
lişmiriță, 19210, , 

Zilean, 1268. ! 

inachea, 164. 
Macoseiă, 155, 156. 

- madâlă, 1359, 

Magloveţi, 390. ” 
Matca Domnului, 407, 351, 505, 580, 

601, 648,659, 661, 1513,1514,1515, 
1516, 1526, 1528, 1531, 1532, 1533, 

INDEX... 

Ziță, 800, 1210. 
liuliu, 1495, 

Livdul, 133, 734, 1239, 1240; 1241, 
„Zived, 1465. 

- Zizăndrie, 855. 

loboştelniţă; 1199. 
loți (a), 1054. 

„ logodie, 270. 

logodită, 1471... 
logostea, G83, 688, 689, 690, 695, 1200, 
lomuleţ, 1943. 
lopăţă, 1436. 

Lotren, 171, 179, 207,208, 371, 390. 
Zotreţu, 179, 173, 174, „IAT | 
Lotri, 1247. 

Lotru, 1792, 195, 798, 1947. 
Lovişten, 386, 1115. 

lozidră, 1319. 
luară, 1463, 1479. 

lubeniţă,- 246, 537, 998, 989. 
lucă, 1148, 

- Zudişor, 891. 

duli(a), 6.. a - 
lume, 192, 159, 850, 1076: 1481. 

lumea albă, -1558, 

bumi(a), 49, 77, 156,- 157, 186, 200, 
681. o 

umină, 1411, 

lună, 1378, 1426. i 
lunculică, 252. - 

, lungugără, 1476. 

Lan, .29, 23, 90, 94, 9%,. 116, 117, 
356, 369, 484, 514, 578, 643, 646, 
657, 685, 695, 701, 755, 848, 396, 
910, 918,989, 1067, 1098, 1079, 
1250, 1959, 1987, 1289, 1888,1417, 
1508. - 

lunina, 819. 
lupchă, 99, 1336, 1341, 1436. 
luptă, 125$.. , 

y - pr 
1535, 1540, 1541, 1563, 1564, 1568, | 
1570, 1575, 1576, 1589, 1595, 1696,. 
1597. 

dlakca Dumnedeuluă, 1610.: 
Makca lu Dumnedeii, 1607. 
Maica Precista, 38, 97, 100, 115, 173,.. 

403, 543, 544, 545, 547, 548, 549,



-Dlanea, 

- INDEX. o 640 

551, 552, 553, 555,557,-559, 560, 
569, 563, 564, 30, 307, 568,:569, 
670, 571, 572, 577, 578, 579, 581, 
584, 585, 586, 57, '5s8, 591, 593, 
696, 597, 599, 600, 601, 604, 606, 

„608, 611, 612, 613, 615, 616, 617, 
619, 620, 623, 625, 626, 627, 629, 
632, 638, 639, 640, 641, G43, 644, 
645, 647, 648, 654, 658, 659, 669, 
670, 676, 678, 679, 630, 681, 682, 
684, 690, 1135, 1137, 1138, 1141, 
1149, 1143, 1144, 1145, 1147, 1149, 
1150, 1152,1153, 1154, 1155, 1156, 
1157, 1159, 1160, 1268, 1507, 1509, 
1510, 1511, 1511,1512, 1513, 1518, 
1520, 1521, 1599: 1593, 1594, 1507, 
1528, 1530, 1540, 1543, 1544, 1548, 
1553, 1554, 155, 1556, 1557, 1558, 
1562, 1563, 1566, 1570, 1571,1572, 
1575, 1578, 1579, 1588, 1590, 1592, 
1593, 1601, 1602, 1604, 1609, 

Iukca sfintă, 550, 1135. 
maică, S18, S19, 1956, 19259, 1262, 

1299, 1300, 1348, 1349, 1463, 1510, 
| 1541. 

măidan (a face), 148, 297. 
dai, 714, 1197, 1905. 
Jalageni, 67, 69. 

maline, - 459. 

mama păduriă, 1137. . 
mamă, 1263, 1320, 1336. 

“ mamornița, 549, 596, 598. 

mamornițoiă, 549. * 
mamudea, 898. 
mamulani, 1563, 1564. 
mamauldăce, 1563, 1564. 

Manda, 7192. 
„ Mandi, 1131. | 

“mandră, 116. * 
19, 20, 21, 95, 26, 27, 38, 39, 

40; 41, 49, 43, 44, 1047. 

Panca vrăjitorea, :513.. 
manemzră, 1910. - 

mangăr, 517. 

Afanole, 18, 19, 20, 21, 22, 93,94, 95, 
26, 27, 98. 

Manolea, 20, 22, 23, 24, 925, 26, 27, 28. 

Manolit, 19. - 

mapa, 597. 
marachină, 1028. 
Marcoş, 1928, 1229. 

Marcu, 1071, 1072. 

Marca Abă, 318. 

Dareu Negră, 534, 553, 580,-616, G18, 

637, 1519, 1522, 1530, 1538, 1598, 

„ Marea Roşie, 1217, 1531. 
aarghiolie, 420, 

- maârghiol, "387, 492, 

Măria, 1904. po 

Maria, 98, 108, 109, 233, 238, 250, 
254, 283, 389, 496, 516,567, 568, 

"589; 747, 768, 847, 1103, 1108, 
1987, 1475, 1487, 1540, 1541, 1595. 

Haria Ottenca, 1115. 
arin, -G1, 317, 348, 349. 
Marină, 1475. 
Marinică, 61, 348, 860. . 

Ilaridra, 993, 995, 9229, 949, 250, 
286, 467, 786. 842, 848; 862,-867, 
869, 881, 1108, 1450, 1451, 

Daviţa, 234, 235, 265, 269, 279, 
304, 324, 367, 369, 434, 456, 514, 
783, 805, 894, 832, 858, 859, 878; 
SS1;. 919, 991, 1179, 1310, 1318, 
1327, 1331, 1351, 1382, 1449, 1453, 
1455, 1472, 1494. - | 

Mariţica, 230, 493, 801, 880, 88%, 

1445. ! 

Dariţa, 14179. o 
Maviuţa, 246, 250, 786, 848, 862, . 

1108. 
marmaziă, 91, 

Marte, 1169. 
Iartie, 180, 1211, 
Marţi, (luna lui), 18. - 

Marți, 22, 90, î16, Î17; 183, 484, 
647, 678, 896, 1067, 1079, 1160, 
1178, 1295, 1388, 1417, 1554, 1861, 

1578. 

205, 1074, 1987.. 

“masă, 818, 1496, 1464, 1466, 1468, 
1479, 1475, 1541. 

mascara, 77. 

mascaură, 1907. 

masdrac, 829. 
masu, 53, 55. 

maşcat, 1356. 
. Matei, 109, 449, 896. 
Datctaş, 1958. ” 

matiță, 50, 52. 
matracucă, 1183. 

matricolat, 260. 
„aţa, 536, 1202. 
maţă, 1519... 
Mavrodin, 89, 91. * 

“mazdrac, 382... ? 
mazii, 155. 
AMăcăcin, 146. 

măcareşă, 800. 

" mădulere, 624. 
mădulos, 567.
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măduvos, 608: * mârlaankau, 907, 
măgan, 1050. : anârii, 518, 
Măghereşti, 190. a „"mârlok, LABA, . 
măicuță, 1259, 1299, 1300, 1348. mâş, 1212. 
IMăiculița Precista, 51. e Mtoi-536, -. 
Măkelant, 1035. mg, 1468, 1472, 
mălerlnă, 1033. measiru, 598. 
mălăuțe, 1469. | median, 1349. 

" măligă, 1399, 1496... Medin Paşa, 78, 79. 
Măndia, 509. aaa ? Mehedinţi, 446, 
mănuncheli, 1259. | „ Mehedinţen, 386. 
mărăcină, 138. - “ mehehe, 1176, - 
mărăctună, 1962... i „ aueiele, 693. .. e 
mărăloy, 597, | o. _meile, 77. 
mărănidră, 1106, i --* anelițăi, 1262, 1263. 
mărgărint, 1472, " Melniea, 518, 
“mărgărintară, 1470. Merchica, 98. 
Măria, 248, 250, 253, 467, 480, 748, „meraz, &l, 

783, 1589, 1590, 1605, 1609. mertic, 55, 1180. - 
- Mărin, 984, 625, 850, 360. mertic, 111. 

Mărina, 1153... i _“mesă,- 1472, 
Măriora, 248, 750. ! ” mestecău, 1551. 
mărităție, 157. i | meteşi, 1266. : 

- mărja, 965, Şi i metricia, 550, 551. 
mărmuri (a), 20. a " metrictotu,. 550, 551, 

-mărtăci (a), 536, - mau, 907, 985, - 
“măruță, 811. : Pi mică, 1379. - 

- Mărţişor, 1197. . ,  Micdă-Nopte, 559, 596, 1137. 
măsă, 1436. o „2Dedă-Di, 559, 1612, 
mătasâ, 1426, 1465, 1467, 1476, * miercan;, 589, 

“mătâlci, 1611. * 1 miercănesa, 569, 
miătrăgună, 1364. - N a Dlyercură, 22, 484, 578, 643, 646, 657, 
mătricată, 1578. „751, 806,-896, 1079,: 1109; 1179, 
mătricetă, 1577. 1388, 1419, 1413, 1470, 1521, 1578, 
mătriculată, 1575. - 1583. . 
matuşă, 1477. i Aihaă, 353,510, 1171, 1237, 1238, 1549, 
Măţăi, 10483, : Minat- Vodă, 1236, 1937, 1258. 
amăţoi, 1902, i i Mihăilă, 1301. 
măzărat, 1489. E mihoho, 1176. 
Măzdac, 1178, | am Mimea- Vodă, 1236. 
me, 1300, 1349, 1425, 1496, 1497, - Mihu, 205. 

1436, 1468. . - - mila, 1335, 1337. 
Mânăstirca Domnescă, GG... - „Milea, 30, 31. 
năștergură, 413, i Milea. Vodă, 102, 103. 
miinător, 15 : mili (a se), 1078. 
mână, 1257. 1259, 1496, 1463, 14. milo,. 629. 
mânâncă, 19258, 1429, 1436. | "  Dlilostive, 1553, 1596, 1613... 
mâncatu (i-o), 1540, 1541. "amâlură, 597, 1156, 
“mândră, 1437, 1463. Mituoşti, 357. ÎN 

„mâneca (a), 67, 1121. „mâmeloe, 1160, 
„Mângâidse, (porutabiţă), 1482. _mânciocu. 876. 
mânietu (s'0), 1540, 1541, | | „Minea, 104, 105. - 
-âniosă, 1496. îi inca (Vodă), 103, 104, 105, 110, 
mânunţică, 1436, : ! | mintie, 1079. 
mârgăriță, 510, a : Mircea, 99.



Mirea (Vodă), 112. 
miresă, 1477, 1497. 

miriță, 675. 
mirosnu, 1973. 

mischie, 7 

mischiii, 11, 04, 106, 1923, 
„misclii (a), 1575. 
misdri (a), 1144. 
Misleu, 166, 197. 

mistie, 1079. 
mistrue, 1579. - 

miş, 533. 
Alitru, 1048, 
mititică, 1436, 

mitutel (ea, 162, 169, 120, 172, 444, 
492. 

Alița, 738, S96, 878. 
Jiu, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 

162, 163, 164, 165, 184, 185, 187, 
188, 189, 195, 196, 197, 198, 205, 
206, 209, 210, 911, 212, 913, 214, 
1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1998. 

Mizil, (Cral), 196, 127, 198, 129, 130, 
131, 132. 

AMizilca, 196, 197, 198, 130, 131, 132. 
AMizilcuţa, 126, 13i, 182. 

micu, 1073. | a 

miiie, 1079. | 

mdța, 1215, 1476. 

“morâ, 1499, 1476, -. 
moră (sâ), 1378, 1519. 
mocan, 3,33, 67, 68, 69, 70, 71, 152, 

153, 154, 157, 160, 177, 192, 193,, 
8347, 926, 1074, 1202, 1250, 1251, 
19236, 1957. 

„Dlocan-Oleac, 60, 69, 

mocănaş, 4, 119, 154. 
mocăndsca, 1256. 

mocănese, 191, 169, 592, 1159, 1951, | 
1470, 1493, 1499, 1545, 

mocârțan, 3, 152. 
- Modrogană, 521. 
modru, 992, 1563: - 

„Mogoş (Vornicul), 118, 119, 120, 120, 

121, 122, 123. , 
Mogoşană, 293. : 

Jogoşdea, 393. 
moi, 1131. e 

mojăcesc, 1466. ' 

Iloldora, 
155, 347, 795, 1062, 1074,- 1075, 

1108, 1.179, 1217, 1261, 1317, 1359, 

1431, 1440, 1466; 

Iotdovan, 711, 1963. 

loldoven, 102, 103, 104, 105, 137, 656, 
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GG, 68, 69, 70, 81, 85, 86, 
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moldovenesc, 78, 118, 121, 401, 528, 

„146, 992, 1050, 
Moldovia, 147.. 

moldovinesc, 690. 
molfăi(a), 1436. 
morcoşă,. 1241, 1942. 

morcoia, 1122, 

„More, 1128: 

norote, 1567, 1568, 

moruncela, 50. 
Aloruzoea, 3Y3, 

mostafâlcă, 639, 1141, 1509, 1526, 1529, 
- 1548. 

mostăfălci (a), 1141. 
moşe, 357. . 
Aloş Adam; 13, 14; 16. 

Boş Crăcăun, 13, 14, 112 1, 1480. 
Moş, 1173. . . 

moşmona, 339, 

aoşorog, 990. 
molâlei, 640, 

motoc, 1400, 1493. 

motâfălcă, 640, 1610. 
Motroganu, 1492. 
Motru, 339. 

moțoă, 1215. 
" Movilău, 1250. 

mozică, 180, 191. 
Alozoc, 963. 
muca, 1493. 
mucstra, 1078. 

muchiță, 89. 

mulgă, 1366, - 

multă, 1341, 1466. 

malțăn, 391. 
mulțăii (a), 1065. . 
madțemi (a), 1498, 1499, 1500. . 
mama pătură, 549, 550, 551, 555,559, 

595, 596, 597, 598, 1818, 1604. 

mumă, 1262. 
mumâne-mea, 19264. 
mnuntenesc, 746. 

munț, 1466, 1472. 
munuşi, 1494. 
“murar, 1560. 

murdaluri, 1557. 

Mureş, 967, 977, 1054. 
„_ Muscal, 329, 359; 363, 463, 828, 1317. 

-mutscălesc, 1140, 1512. : 

“anuscel, 175,- 1109. 
" -amuscoă, 591. 

muscutleşte, 1369. 
Dustafa, 36, 80, 59%, 31. 

muşcă, 1517. 
muţi, 25. 

muză, 1078,
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na, 517. Ă 
Nadolia, 32, SS, 139, 140. 

" Nae, 790, 829, 846, 1983. 
_ Raăbilui, 489. - 
__ naramgie, 1415. 

Nataliă, 819. 
Nataliţă; 819. 
nă, 598. 5 
năduli (a), 1530. 

- Nică, 829, 846. 
năpârcoică,. 591. .. 

- Năpârlău, 1201. 
năpră, 297. 
năplăi (a), 559, 631; 
niplitala, 559, 603, 605, 631. 
Năprisca, 36. . 
Nistase,. 427, 946. 

năstimi (a se), 754. 
năstrăpidră, 1346. 
năstrăpât, 53, 56, 97. 
Nătălia, 1209, 
Nătăloiu, 1202, 
nătroă-ân-vătroă, 1916... 
năzădi (a), 1600. 
năzări ta), 40, 47, 51,194, 192, 1237, 
năzui (a), 571, 1568. 
Nâjloveţi, 194, 195, 
nânaş, 1475. - 
ndstrăpatră, 1480. 
Neaga, 45, 47, 48, 49, 571, „638. 
Negra(cetate) 1079. 
ndgră, 1259, 1496, 1518. 
Nâmţ (-dică), 56, 65, 89, 90, 91,93, 

265, 344, 364, 373, 891, 922,939, 
„948, 930, 977, 980, 999, 
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negheza (a), 170. 
negor, 627. 
Negotin, 61. 
negoți fa), 793. 

Negrilă, 9S5, 
Negru, 90, 119, 113, 733, 1239, 1940, 

1941, 1949, 1943, 1489. . 

Negyu- Vodă, 18, 21, 92,2 
28, 100, 1968.. 

Negula, 45, 46, 48, 19266. 
ANemâncafă-Flămândă, 1192. | 
nemfese, 63, 633, 1140, 1510. 

Nemţia, 64. 
nemţie, 888." 

4, 25, %, 

„nenchinată, 14929. 

1067. 
193. 

senhica, 
nepipiat, 

- Nercuri, 968, 1369. 
îiera, -(a se), 1329, 1328, 
dei, 1315. ii 

neră, 1033. 
îerluşcă, 1317. 
nesăpit, 90. 

ne-spălată, 1499. 

neliăilait,. 90. 
netoți, 608. _ 

neloțesc, 609, 1149,:1150, 1512. 
„că, 1031, 1032, 1033, 1035; .1048, 

1050, 1054, 1055, 1068, 1069, 1070, 
1071, 1084, 1979, 1302, 1392, 1338, 
1331, :1339, 1343, 1344, 

"dez, 1375. 
fiedz, 1348. o 
nevastă, 1348, 1349. 

1008,. 
1009, 1010, 1035, 1086, 1173, 1177. 
1178, 1191, 1193, 1256, 1340, -1359, 

neapipătat, 184, 
ncta, 1290. .- | 

ncță, 604. . 
Nechita, 107, 
Neculae XVeculeca, SI, 
Neculce, 83. 

83. 

Neculeca, $1, 82, $3, 84, 85, S6, 730, 
731. , . 

Neculai, 1971, 1341, 1381. 
Neda, 1-37. A Ă 
Nedea, 101, 102, 19237-. 
Nedea Făcăleţ, 100, 101, 

nerăstoică, 591. 
mesvestesc, 856. 

Necrindi, 157. A 
ni, 817, 818, 819,:1299, 1348, „1499. 
îi, 1011, 1033, 1050, :1052, 1034, 

1065, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 
1079, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 
1086, 1297, 1308, 1311, 1316, 1317, 
1392, 1323, 1396, 1328, 1330, 1333, 
1334, 1338, 1389, 1349, 1351, 1352, 
1364, 1365, 1369, 1370, 1376, 1377, 
1380, 1382, 1383, 1436, 1437, 1496, 

1540, 1541. 
NYamţu, 819.
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iiic, 1019, 1084, 1499. 
îică, 1317, 1318. 
Nică, 384. 

dii, 1359, 1541, 

nica, 1381. 

Aiceni, 84, 85. 

nici-odată, 13529. 

Aicolae, 449, 1139, 
Aicopolea, 90, 355. 
Aicopolean, 67, 69. 
Aiculca, 36, 37. 

Aiculcea, 73, 74, 175, 76, 83, 1246. 
die, 1393, 1339. 
îiie,. 1068, 1070, 1071, 1085, . 1499. 
niegriluri, 1556. 
îitere, 1051. 
Xiferi, 60, 61. 
dilă, 1540. 
îiVocu, 1030, 1067. 

nica, 1910. 
nimului, 1061. 

nimit, 1343. 

nisipiță, 1063.. 
nistriu, 873, . 
Nistru, 53, 58, 147, 182, 1226, 1973. 

Nistru, 1068. 
îişăla (a), 1540. “ - 

i 

0. (cătăni-o-aş), 1360. 
Oanceu, 45, 46, 41, 48, 49. 

orz, 1969. 

drze, 1535, 

Oaşu, 135. 
ca(ă, 48. - : . 

olărea (a), 1210. . 

„obânc, G4. ” 

oblâng, 101 

oblegă, 300. 
oblu, 41. 

obrale, 1210. 

ochian,. 19, 40, 4, că, 112, 179, 194, 

204, 1937; 

ochiucă, 1070, 1476. 

“Oceanu "ngheţat, 361. 

Ocna mare, 54, 57, 9s. 

Octomerie, 1198. 

odată, 1304, 1495, 1427; 

odăiasă, 54, 97. . - 

odihn (să mă), 1388. 
Odobeşti, 1498, 1499. 

îircsă, 1498, 1499, 1500, 1502, 
iri, 1498, 1499, 1500. 
Wiţa, 490, 907, 1040. 
Niţă, 490, 1059. 
nițicai, 70, 99, 294, 402. 
nizidi (a), 1471. o 
notă, 1467. 

nocet, 526. 

nod, 518. _ 

Noemere, 1198. 

- motaş, 925. 

Noim, 594. : ” 

naji (a), 386. | -- e 
moră, 1349... . - 

norurea, 1959. 

most, 933, 978, 990, 1013, 
noşii, 598. 
notior, - 1967. 

moue, 14176, 1497, 1516, 1519. 
nouâ-decă 'şi nou, 1519. - - 

Novac, .106,.107, 108, 512. 513; 516, 
733, 734, 1938, 1939, 1940,'1941, 

Novaci, 288, 4292, 489,1965: - 
Nocăcene şi Novăcence, 499. 
Nacet, 783. 
Nuţu, 516. 

Odriu,. 114, 1060, 1939. 
oftu, 1910. 
ogaşe, 514. 
ogăn, 598. 

- oghăal, 1331, 1405. 
_oghială, 984, 1025, 1031, 1036, 1498. 
oglingidră, 1497. 
otchă, 1068, 1069. 

videa, 945, : 

Ojăniţă, 19179. 

ojină, 314. 

_Olac, 55, 72, 498, 526, 661, 619, 686, 
1160, 1961, 

- Oleac, 66, 69. 

olăcăi (a se), 565. 1160. 
oleab, 689. 

Oleg, 655, 1061, 1062. 
olecăi (a se), 551, 559,559, 568, 570, 
+572, 580, 588,596, 601; 617, 648, 
654, 670, 675, 678, 681, 1251," 
1521. : 

oleleu, 5ll.
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oligăi (a) 584. ai 
" oligări (a se), 568, 585. 

-Ologi, 98. .- 
Ol, 53, 60, 98, 153,166, 167, 177, 

195, 198, 251,265, 306, 310, 325, 
398, 247, 348, 386, 387, 597, 665, 
792, 798, 851, 845, 864; 1097, 1115, 
1117, 1087, 1205, 1263, 1264, 1269, 
1339, 1359, 1466, 1477, 1490. 

Oli, 1250. 
Ole, 99, 166, 348, 385, „386, 781. 
Oitenu, 1983, 

" Oltenia, 107, 
Oiteţu, 274, 338, 383, 387; 1781, 1117, 

1298. 
omola, 1911, 
on, 819, 1070, 1071, 1073, 1323, 1333, 

1336, 1340, 1349, 1436, 1437, 1466, 
6474, 1497, 1532, 

Onea, 1494, 
„oil, 1015... 

opchincă, 1053, 
opi, 517. 
Oprea, 36, 66, 68, 69, 70, 1062, 1961. 
„Oră, 66, 68, 69, 70, 1062. 

o Oprica, 518. 

Opriş, 147,. 1956. 

da, 1131... 
Pafir, 71, 79, 74. 
paingân, 1497. 
palaghie, 1308. 

Palanga, 36. 

paligorie, 1210. 

paloşi (a), 674. 
Pana, 173, 518.. 

Pana Ruşiana, 173. 

Pană Roşidră, 1066. | 
Pandilică, 61, . 

„Pandur, 166, 198, 391,535, 
pantlică, 993, 
panţur, 58. 
papiti, 518. , 
Papură- Vodă, 1183. . 
paraoloice, 1530. 

- Daratică, 1510. 
dară, 1349, | 

"parcă, 1409, 1495. 
Darcel, 1077. . . : 

INDEX 

oprită, 1259. 
Orăştie, 1010, 1082. 
orânda, 688, 

- orbălțit, 1521, 
Orbenu, 1377. 

„Ora, 36. 

orghă, 1072, 1073. 

orman, 714. 
Orodel, 164. , 
ortoman, 10, 11, 186, 362. 
ortomănos, S. Pa 
orzele, 693. 
Osman-Paşa, 898, 

otări (a st), 1255, 
otăvi (a), 1210. 
olintevă, 449, 

"„otopăi, 529. 
otrăfel, 459, 461. 
otrăgi (a), 1329. 
oț, 51, 69, 787, 986. 
ouă, 1256. 

oveze, 961, 

"oureă (-că), 15, 80, 110, 578, 634, 914, 
1133, 1175, 1217. 

Ovrexesc (ciască), 539, 589, 599, 606, 
„607, 608, 632, 1150, 1159, 1519. 

parfonat, 349... 

parochimen, 1190. 
- Datrontaş, 446, gal. 

Pasargie, 1239, 
Dasâră, 1320... 

mască, 1962. 
Pasfir, 85: 

Pasfiu, 81, 84, 85. 
" pasmangie, 60, 61. 
pasmangiu (aga), 62; 
Paşa din Dă, 53, 

„Paşti, 150, 303, 897, 1035, 1180, 1198. 
„1186, 1316, 1471, 1521, 

Pavel, 879, 947, „1010, 1086, 1316, 
1360, - 

Pavăl, 780. 
picurar, 943; 982, 
Dăcuraş, 1534, - 
pădidră, 331. - 
Pădurenu, 926. 

1001, 1584. 

Pădurea ncgră, 553.
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păduroica, 556, 563. 
păduroiu, 549, 530, 
pălălăi (a) 1470. 
pălăngi (a), 835. 
pălat, 734. | 

pălătut (a), 603, 605, 1595, 
- pălătuă (a se), 1590. 
pălmi, 1039. 
pălăi, 1072. 
pără (în pămînt), 1540, 1541. 
_peră, 818. 

păsafi, 731, 739. 
păsăriță, 1144, . 

păsciune, 1254, 1571, 1575, 1601. 
păscut (a), 715. 
păsmercen, 1473. | 

păstrăvăli (a se), 48. 
Păstrăvenă, 1380. 

păstrăvenă, 1371.': 
păştiune, 116. 
păstrungă, 209, 
pătcel, 974, 988. 
pătrejei, 1000. 
pătricită, 909. | 
Pătru, 1070, 1071. 
Piătruleasa, 53, 55. 

pătrunchiii, 1508. 
păț, 98. 
Păun (haiducul), 175, 
Păuna, 4927, 19296, 1394, 1421. 

Păunel, 175. 
pe, 1495. 
Pâciu, 1900. 
pâr, 105. 
pârloage, 743. 
pârmac, 496. 
Pârvu, 77, 78, 79. 

" pchedecă, 174. _ EP 
pcherde (a) 1077.: N a 

* pehetrură, 1077. . - | 
peag, 17, 1250. 
-pecectori, 1437, 

 pedepsie, 1929. 
- peliţă, 1517. 

Peracle, 735. 

penale, 1006. 
percitor, 153, 297, 774, 804. 

erăca, 3, 104, 116, 159, 1235, 1236, 
51, 1954. - 

Pen S9, 205.. 
periş, 78, 79. 

pernuţă, 1461. 
-perpeleac, 52. 

551, 556, 568. 
Perpclde, 12i6, 

pestriță, 1517, 15198. 
„* Peşteana, 3887, 

“ petacu, 1077. 

-“pelelă, 1313, 1502, 

- Petraru, 1983, - 

Petrachel, 1350. 

Petre, 1215. 

petrecâ-te, 1300, . 

Petria, 1359. 

Pelrică, 159. 

“Petrişor, 227, 159, 774, 804, 1444. 
petrinjăl, 1349. 
Pătru- Vodă, 1260. 
petutindenă, 512. 
Piag, 110. » 
piatră, 1262, 1463, 1476. 

 -măeină,. 1193. 
Pyersica, 195. 

pietrici (a să), 384. 

piez, 177, 
Pilat, 1073, 1462; 1489. 
pilotă, 527. 

_Pângă, 990. 
pintu, 1034. 
Piomontu, 948. 

-piparele, 1492. 
piri, 1107. 
pis, 1203. 
pisâții, 543. 
"piscan, 279, 1076. 

piscote, 1065.. 
„piscopie, 94. 
Piscu flăcăilor, 1559. 
pistoluic, 19218, 
pistornic, 601, 608. 
Piteşti, 89, 348, 842, 1063. 
Pitoşten, 265, 388. 

Piteştencă, 265, 
Piţigoi, 191. - 

pițulă 471, 1084. 
" platurea, 7l, 729. 

“ plammnicu, 1203. 
planticele, 449. 

plastă, 170. 

" plămniceiii, 1203. 
plămnicică, 1203. 
plăpămele, 580. 

plăpemele, 609, 
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Şinca-teche (Transilvania), 953, 957, 958. 

Şonu (comitatul 'Târnava-Mare, Transil- 

Tăslăi (3. Nemţu), 1275, 1276, 1977, 
1283, 1989, 1992, 1993, 1294, 1295, 
1296, 1297, 1363, 1372: 1373, 1374, 
1375, 1386, 18388, 1390, 1391, 139%, | 
1493, 1507, 1531, 1532, 1533. 

Tălmăcelu (Transilvania), 954, 958, 960, . * 
961, 968, 969, 976. 

Tecuşu- Săsesc (Transilvania), 927, 998, . 
929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 
936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 
943, 944, 945, 946, 949. 

Târgu-Jii, 87, 133, 186, 197, 913, 
299, 326, 347, 383, 398. 

Tergu-Nâmţului, 788, 801, 816, 898. 
Tirpeziţa (i. Doljiă), 273, 283, 285, 852. 

Teleorman (judeţul), 1122. 

Țigănesci (3. Muscel), 916. 

Urdaril-de-jos (j..Gorjiă), 106, 108, 380, 

382, 383, 563, 626, 629, 644, 677. 

Urdarit-de-sus G. Gorjiii), 545, 563, 628, 

644. 

Uscaţi (j. Nemţu), p. 1301, 1308, 1309, 
1311,1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 

1317, 1318, 1395, 1393, 1825, 1527, 

1586, 1587, 1589, 1592, 1593, 1596, 
1597, 1598, 1600, 1601, 1605, 1606 
1610, 1611. 

Sudiţi (|. Ilfov), 1224. 
Surupatele (j. Vâlcea), 540. 
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vania), p. 1048, 1049, 1050, 1051, 
1052, 1053.1054, 1055, 1065, 1067, 
1068, 1069, 1070, 1081, 1082, 1083, 
1084, 1085, 1086. . 

Ştefănesci (|. Gorjiă), 240, 947, 256, 
288, 299, 315, 3925, 368, 890, 480, 
487, 491, 492, " 

ui 

„Zesluiii (j. Olt), 1199, 1200, 1203, 1204. 
Timişescă (. N6mţu), 1354, 1487, 1488. 

994, 995, 996, 997, 1007, 1008, 
1018, 1019, 1020 1021; . d: 
Topoloveni (j. Muscel), 427, 912, 915. 

917. 
_Turcesci, (j. Valcea), 1555, 1557, 1558, 

1572, - 1561, 1564, 1565, 1570, 
- 1575, 1579, 1581, 1589, 1584, 1585, 
1590, 1591, 1593, 1594, 1595, 1597, 

- Zohanat-ecchlă (Transilvania), 986, 987, 

1599, 1603, 1604, 1605, 1612, 1613, 
1614. - | 

Turnu- Măgurele, 581, 582. 

Turnu-Severin, 487, 848, 888. . 

1328, 1330, 1831, 1332, 1333, 1334, 

1336, 1338, 1339, 1342, 1343, 1844, 

1373, 1375, 1376,.1377, 1380, 1381, 

1382, 1383, 1455, 1473, 1478, 1479, . 
1482, 1498, 1499, 1500, 1502, 1515, 

„1516, 1517, 1521. 

"1850, 1351, 1369, 1370, 1371, 1872,
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Vadu (Transilvania), 950, 954,957,979. . 
Valea cu apă (i. Gorjiii) 515,556, 

580, 584, 609, 624, 633, 648, 661, 
081, 694. 

Valea Dâmnei (j. Nârau), 815. 
Valea luă Câne (j. Gorjit), 1203, 1204. 
Valea-mare (j. Muscel), 847. 
Vădenă (j. Gorjiti), 32, 184. 

Văleni. (j. Prahova), 147, 155, 527, 
346, 586, 610, 614, 678, 700, ,701, 

„702, 7083, 1039, 1040, 1041, 1078, 
Văleni (j. Roman), 1316, 1318, 1324, 

1899, 1404, 1405,.1406, 1409, 1410, 
1419, 1419, 1413, 1414, 1415, 
1418, 1419. 

Văratec (i. Nemţu), s03, $20. 
Venătoră (j. Nâmţu), 1468, 1550. 

- Vârlopele de sus (j. 'Teleormani, 670. 

Vela (j.- Doljii), 203, 

INDEX. 

| 205, 207, 324. 
Vidra (3. Romanați), 749, 761. 
Vidra, (3. Vlaşea), 874. za 

- Vieru (3. Vlaşca), 869. 
Viişora (i. Nemtu), 811. 
Viţichescă (j. Muscel), 840. - 
Viziru (j. Brăila), 1917, 1347, 1489, 
1494. 

„Vladimir (j. Gorj, 990, 991, 999, 
293, 295, 947, 948, 967, 2714, 911, 

"983, 985, 286, 298, 303, 304, 317, 

391, 393, 330, 331, 848, 369, 371, 

„878, 897, 4382, 448, 445, 448, 449, 

430, 454.455, 457, 458, 459, 461, * 
480, 493, 500, 508, 510, 550. 

Viădata (j. Mehedinţi), 94, 354. 
Voinesci (j. Muscel), 832, 835. 
Vulturul (. Putna), 729.: 

- Zauil (j. Tulcea) 1956, 1962, 1819, 1320, 1473, 1474, 14175.
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13, 
. Cântecul lui Milea (variantă) 

15. 
16. 
17. 

18. 
19. 3 

„90, 
21 
92 

23 
94, 
25 

NI - 

1. CÂNTECE BETRÂNBSCI 

A. Balade şi legende 

„ Mioriţa . 
„ Mierlița şi, Stirdul | 
: Cuculeţul . . .- 
„ Cântecul serpelul. . 
„ Cântecul şerpâicei (variantă) 
„ Cântecul şerpelui (variantă). 
„ Cântecul şârpelui (variantă). 
„ Sorele şi luna . . 
„ Sorele şi luna (variantă) 
. Cântecul lui Manole . 
„ Cântecul lui. Manolea (va- 

riantă) 
Cântecul lui Manolea „Ga 

riantă) . , 
Cântecul lui Mireca , 

Cântecul Crişului 
Cântecul lui. Iorgu Iorgovan 

Ivan Jorgovan . 
Ilinca Şandrulit . 
Niculea . 
Toma Alimoş . 

. Toma Alimoş (variantă) - 
Toma Alimoş (variantă) . 
Cântecul lui Oncea . 
Antofiţă al lui Vioră. 

„ Antofiţă al lui Vidră (variantă) 
26. Aguşiţă al lui Topală 

. Aguşiţăal lui Topală (variantă) 

28. 
29, 
30. 
31, 
32. 
33, 

Stolan Bulibaşa .. . 

Stoian Bulibaşa (variantă) - 
Aga Bălăcenu . . . 
Aga Bălăcenu (variantă) . 
Cântecul lui Mocan-Olec. 

Cântecul lui Mocan Voinicel 

Oi6c . 

Paz.   

W
O
O
D
 
O
m
 

o
 

Votehiţa - 

Cântecul lui Badu cârciuma-" a 

TU 

80 - 

96 - 

99 

34. 
| Pi rul”. 

35. Cântecul Badului. (eta), 75 
36. Cântecul Banului .. 77. 

37. Stanislav . - 
88, Cântecul lui Tanislau (a. | 

riantă) e o 84 
„39. Chira . . - 87 

40. Rădia . . - 89 

4. Rădița (variantă) . 93 
49. Moşnâgul  . . „94 - 
43. -Cântecul lui Radu 

44. Cântecul lui Priscovenu . 97 

45. Cântec v&nătoresc- 
46. Popa Fărcaş 100 

47. Dobrişanu . 102 

48. Dobrişanu (variantă) . 103 

49. Dobrişan (variantă) . „105 

50. Cântecul lui Baba-Norac „106 - 

51. Cântecul lui Călin | 108. 

59. Cânticul lui Minea. (cantecul: 

Nunului) „110 
„53, Cântecul. lui Mirea (variantă) 112 

54. Cântecul lui lencea- Sabien- 

cea . - 114 

„55. Cântecul lui Costea ciobanul 116 

-56.. Mogoş Vornicul „118 

57.. Mogoş Vornicul (variantă) .. 191. 

58. Mogoş Vornicul (variantă)... . 123 

59. Stan din Bărăgan (arian) 194 

60. Mizil Crai „196 

61. Mizil Crai (varianţă) . m 198. 

62, Cântecul. lui Tudorel '.. .. 132 

63. "Țăranul şi Ciocoiul .. „.185 

GA. Țăranul şi Ciocoiul Gariaat) 136 

- 65. Gheorghiţă, Poianul . „1837 

66. Bogatul şi "Săracul . „1 138 

67. „139
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17. 

"TABLA DE MATERII 

lancu Jianu (variantă) . B. Cantece Iaiducesci 178 
. Pag. 18. Cântec haiducesc (variantă) 179 

1.. Burilenu "145 „19. Cântecul lui Corbea (variantă) 179 
„2. Cântecul lui Corbea (variantă) 147 "20, Cântecul lui Miu hatducul 

3. Cântecul lui Corbea haidu- - (variantă) . 184 
cul (variantă) . „149 21. Cântecul lui Sacala . „186 

4. Cântecul: Coarânului. . .: 152 22. Miu Sglobiu (variantă) 187 
5. Cântecul haiducului Codrânu O 23. Cântecul lui Ioniţă haiducul 189 | 

(variantă) - „154 ... 94. Ioniţă haiducul (variantă) 190 
6. Cântecul lui Gheorghelaşiu - 155 „95. Alde Nae din Vădeni 190 . 

„7. Cântecul lui Miu haiducul . 156 26. Cântecul lui Corbea (variantă) 191 
"8. Cântecul lui Miu . haiducul 27. lanoş Ungurul . „195 

___ (ariantă) . 161 28. Cântecul lui. Iancu Jianu (ra- 
'9. Cântecul lui Miu harducul - riantă) 197 
(variantă) „164% 29. Cântecul lui Cătănuţă (ra. 

10. Cântecul lui Jianu -. . . 166: „riantă) 199 
"11, Cântecul lui Ghiţă Cătănuţă 168 
"12. Cântecul lui Ghiţă Cătânuţă Adenda. — C. Cântece Bătrânesci. 

(variantă) .. 171 Haiducesci 
13. Biţă Cătănuţă (variantă). 173 « „Paz. 
14. Cântecul lui Păun haiducul: 175 - 1; Chera Cheralina (variantă) . 203 
15. Cântecul haiducului Radu. 2. Mihu Copilu (variantă)-. 205 
“Anghel. e e 176 "3. Ghiţă Cătânuţă (variantă) 207 

16, Cântecul lui Iancu Jianu (wa- 4 Miul haiducul (variantă), . :209 
s-. „iantă) PR 177 5. lencea: (variantă) . 244 

IL. .DOINE. 
/ . - 

A. Dragoste 18. Maridră dintre bălți (variantă) 29 
E . Pag. "19. Fâle verde de mărar 99 

dl Foiţică tămâtră . 219 20. Fâie verde ca lipanu (va 
9. Fote verde Murele (variantă) '9220 riantă) . „996 3... Fâle verde avrămâsă . 220 21. Tot trecând la puica acu (va- 4: Am un" foc la inimicră. 220 _-ziantă) , „926 

5. Fâie verde şi o lalea + 991 29. Fâie verde de mohor „ „996 
6. F6ie-verde. or-ce-ar fi 221 23. Undte duci tu Petrişor ? (ra 7.. Trece Vasile călare . 921 "” riantă) , „997 
8... Fole verde trei migdale (va- ! 24. Frunduliță de Bujor. 9297. 

- “riantă) 299 25. F6ie verde mărăcine. „997 9. Frundă verde tiriplie , „:929: 26. Bată-l Dumnedei să-l bată, 228 10. Eoie verde tiriplie (variantă) „992 27. Frunquliţă de şerpet (va- 11. Domne, să nu m& omori 293 îi riantă) „9928 12. Foie. verdemaghiran (variantă), 223 28. Bată-l Dâmne şi-l omâră (ra- 13. Fâic verde. săleidră -, 993 = riantă) „998 "14. Flâre verde trei smicele o 994 29. Frunqă. verde Şi. o lalea (va- „15. ME suii în dâl în cucă. 24 , xiantă) . : 929 
_16.. Ce meşter te-a meşterit? . . 294 30. Maridră cu Bărbat 229 

17. Mariră dintre bălți . „9925 31. Mariâră de la plaiă ; „+ 999
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riantă) . + * * . 

246. - 

946 

32. Mariţico bărbat n'ai (variantă). 230 

33. Fote verde de susal-. 230 - 
34, lait mândră . . . . . 930 
35. Fole verde de spanac . . 931 
36, Cucu cântă. . , « „ "931 
37. Foiliţă foi ca dalea . „: 931 
38. Dâmne să nu m& omori 939 

39. Lasă Dâmne,.nu mă bate 
(variantă) . 239 

40. Am să las cu jurământ 233 
41. Dă-mi Domne (variantă) . 233 
49. Foicica m&rului „ 934 
43. Unde văd amanta mea. . 934 
44, Mariţo de la Cepari. . 934 
45.: Mariţo de la Cepari (variantă) 235 
46. Frunduliţă de mărar (va- 

rianti i) 935 
47. De-arfi mândretot de- arândul 236 

48. Frunduliţă peliniță . . . 236 

49. Şepte văl şi-o vale-adâncă . 236 

50. Sua-m& neică, călare. 237 

51.'Puică tot gândind la tine . 237 

52. Frunduliţă de aclas . 238 

53. Bate vântul săleile 238 

54. Bate ventu vânturile (variantă) 238 

35. Inima mea s'a jurat. 239 

56. Crescu iarba, dete frunda . 239 

57. D'aolică inimioră . „989 

38. Verde trei aglice. .. - 240 

39. Dragostea de fată mare. 240 : 

60. De-aş şti neică, Cai veni . 240 

61. Coârule, frundă rotundă. 941. 

62, Dumbrăvidră, « dumbrăvia (va- 
riantă) . 241 

63. AI, noroc, noroc, „ 941 

64. Spune-mi puică, şi-mi ghi- 

ceşte (variantă). „249 

G3. Pâcat de dragostea mea . 242 

66. Dragoste fără noroc (variantă) :243 

67. Ucigă-te crucea, drace (va- . 

ziantă) . . „e 948 

68. Cine fubeşte şi lasă . 944 

69..La fântăniţa din plai 944 

10. Putea neichii cea dorită. » 24% 

„71, Frunduliţă spic de grâii. 244 

79, Foie verde şi-o lalea. 245 

73. Aolică, mor, plesnesc 245 

14. Vai de mine, ce-am făcut?. 245 

15. Drum la 6], drum la' vale. 

16. Când of dice trei sarmale (va 

riantă) .. | 

77. Ambieatamiubiz (variant) 247 

78. Cântă cucu. 247. , 

79. Foie verde trei migdale (a: 
247 

80. 
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„948. 

256. - 

969... 

Marie, Maridră . 
S1. F6ie verde trei smicele - „948 
82. Mândro, de dragostea nâstră, 248 
83. De când iubiam la copile . 249 

"84. Mândra pân” nu te ştiam . - 949 
S5. Vâlvâe lumea, de noi 249 
86. Foie verde săleidră . 250. 
87. Mariuţo, Maridră (variantă). 250 
88. Nam gândit, n'am socotit. 251 
89. Foie verde samulastră . .. 251 
90. Frundă verde de-o lăptucă. 252 

- 91. Fotie verde salbă mble . 259 

92. Câte garâfe am iubit 259 . 

93. Folie verde trei costei 253 

94. Vară, vară . . 9253 

95. Colea ?n vale în poticele 254 

96. Mario, ce mi-ai făcut? . 954 

97. Aşa *mi vine une-ori 954. 

98. Fote verde salbă mâle . 255, 

99. Nu ştii ce pământ te ţine (va- . 
riantă) e ea 255 

100. Asta-i via, asta-i viţa 256. 

101. Din iubitul meă cel mult . 256 

109. Puică, din pricina ta. ” 

103. Fâte verde trei smicele. 257 

104. La ce Dâmne nu muriam. 257. 

105. Hamorule, hamuraş . 957: 

106. Pasăre privicătre (variantă) 258 

107. Mândruţa neichii d'odată .. 258 

108. Mărgăritarul 958. 

109. Fâie verde foi de mure. . 959 

110. Răsai lună, r&sai sâre . „. 259 

111. Printre munti, printre pădure. 260 

119. I6nă, a dracului ieşti. 260. 

„1113. Pe a6lul lui Vicşorenu . 961 

114. Pe d6lul lui Săpunaru (va- 
'riantă) . . a. 961 

115. Am. ibomnică la Gorj „. 961 

116. Ce-am iubit nu se mai vede 262 

„117. Lelito, Săftiţo . 

118. Fie verde abanos 263 

119. Tare *mi place-a mă plimba 263 

120. Sălcidră presădită. 263 

191. Firicel de iarbă nâgră 264 

199. De ceporţi cămaşa n6gră (va- 

riantă) . „964 

193. F6ie. verde bob de Jinte 264 

194. F6ie verde bob de linte a | 

riantă) . 265 

195. Fă-m& Domne ce m-oi face. 265 - 

196. La cârciuma din pârlge 265 

197. Nu e c€s, nu e minut. .: 266 . 

198. Nu mai e nici o fericire - 266 

129. Fâie verde trei i granate (ea 

riantă) .. 267,
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130. 
131. 

145. 

146. 

147. 

| 148. 

- 149. 
150. 

151, 
152 
153. 
154. 
155. 

156. 

157. 
158. 
159. 
160, 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 

166 
167, 
168. 
169. 
170. 

171. 
172, 
173, 

174; 

Ferice şi î iar ferice (variantă) 
Nu mai e nici o ferice (va- 
riantă) 

- Nu mai e nici-o fericire (va. 
riantă) : 

« De amurezat ce sînt... . 
. Ia vedi, Dâmne ce-am ajuns. |. 
„ De s'ar vinde iubitu (variantă) 2 
. In oraş în Calafat 
„ Când am plecat la însurat. 
“ P6ie verde şi-o silie. 
„ Bată-l crucea de hamor -. 
„ Foie verde bob năut, ... .2 
+ F6ie verde măr mustos. : 

2: Pentru o mândră, care "mi 
“plăce. 

„ Sărut ochii şi-o sprâncână 

“Foie verde ca aluna (variantă). 

« 16nă,' daică I6nă (variantă). 278 
Răsai lună, r&sal dragă. . , -973 
Răsai lună mai de grabă (va- IN 

“riantă) : 273. 
Stai lumină în ogradi (re 

riantă) . 974 
lorgule, gura matale” (vari- a 

“antă). 274 
"Argă-te focu, pădure. 275 
- Frundă verde :de-alion . 975 
“Iară frundă d'alion (variantă) -276 | 
„La livedile lui Ion (variantă) 276 
Lai livadia lut loa (variantă). 279 
Frumos cântă cucu n dâl . 277 . 

„F6ie verde maghiran rari- o 
_“antă). i 277 
“Cântă” cucu colea'n dl (wa. 

riantă) - „977 
„Stai, inimidră pe loc. 978 
„Puica neichi' cea dorită. . . 278 
„Ţine-ţi bărbăţelul bine. ." 278. 
“Prunduliță de măr dulee „279 
“Prietena şi vecina (variantă) 279 
"F6ie verde leuşten, „. 979 
Trandafir cu doi boboci. 280 
“F6ie verde trei. spanace. 280 
Aici lupii mă mănâncă, 280 
„Ho, ho, vale adincă (variantă) 981 
"Câte fete mi-am iubit 281 
“ME uitai din d6l în luncă. 281 
„Foie verde de sipică (variantă) 282 
"M& suii în d6l în cucă (a 

riantă) „982 
-Frundă verde bob năut, „1982 
Aş" muri, dar! nu acuma. .,. 9283 
F6ie verde ca aluna (vari- . 

antă). 283 
283 

175. 

176. 
177. 

178. 
179. 
180. 

TABLA DE MATERII | 

Mândră, mândrulena „mea 
(variantă) . Ta 9S4 

“Fetiţo de negustor oa 984 
Să şti neică, c "ai pleca (va- 

rianti). : : „285, 
F6ie verde viatostat - „285. 
Foiliţă peliniţă (variaută). .. 285 
MariGră- de la dii. cc... 286 

B. Dor şi jale | 
” Paz. 

  

1. Verde frundă stejerel. . . 987 
2.:F6ie verde lămâiţă .. . . 987: 

- 8. Dorule de unde vii? . , 288 
4. Fie verde mărăcine. . + _-2S8 
5. Am avut întro'o vreme, . 288 

"6. Eu boboc, - mândra 'boboc 
(variantă) ,*. . . . 2$9 

„.Cine nu mi-o'crede mie. ..' 289 
„. Vai, tinerețele mele; .-. "989 
„ Cât trăeşti, neică, pe lume. 290 

Tot gândind, puică, la tine :290 
+ Mândruţo, numele tele . . 290 

12. Frunduliță fore fragă. . . 291 
13. Dragă, dragă . . . . , 991 
14. Fofe verde mătăcine. .. ..'291 
15. Colon vale. '::. 9992 
16. In cea vale urlătâre (rar 

21 
îi. 

. Trandafir frumos -. 2 
„ Peste “podul Mozogui (ri 

. Foie „verde mărăcine. i 29 
„Foicică foie lată, . , , 9 
. Verde, verde, de dudăii. .: :29 
» F6le verde: bob areu (vari 

ant). . at. 999 
"9 

_riantă) . .- 993. 
. Bucură-te mânăstire (vari. 

antă). . 293 
„ M& “gândesc, mândto, la tine 293 
- Mândruţa” mea de demult : 294 
Drag mi-e dâlul să'1 sur I (va- 

riantă) a 294 
+ Spune mi, imândro, | mai "ao: ' 

it? . „994 

antă).. , „296 
. Alârgă, dorule, alergi a 1996 
„ Dorule, bucată rea . .. . 99. 
. Verde frundă de “secară. „297 
+ Cine mare dor . ; 997 
. Mare'i dâlu la Bacătii ma- . 

rană) . „1298 
„ Cine n'are dor ajuns (na 

riaztă) . „998 
„ Cine-n'are. dor: supt s6re +. 998.
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35. Fâic verde d'avrămâsă . 299 
36. Uşor, puiule, uşor „ 999 

37. Unde-aud cucu cântând. . 299 
38. Dorul de cine s'alegă 300 
39. Dorul de.cine se legă, 300 
40. Pe d6lu cn liliacu 301 
41. Pe dâlu cu liliacu (variantă). 301 
49. Lasă-te, -puică, de mine. 301 

43. TŢii tu minte, ori nu ţii? 302 
44. Afarăti lună şi bine. . 302 
45. Dorule, ce ai cu mine ? 302 
46. Dorul mei ce lam avut 303 
47. La vale, la Călăraşi, .: „ 303 

48. Cine "mi-are dor la vale . 303 
49. Ilai, hai, hai, dorule. 304 

50. 'Aş trăi, şi n'am cu cine (va- 
| riantă) . „. 804 

51. Busuioc: de sub resteii „ BO4 
52, De gânduri, de oftat. 305 
53. Und'te duci, badeo, sărace? 305 
54. 'Tinereţele se duc. 305 
55. Firicel de iarbă nâgră . 3006. 
56. Firicel de larbă ncgră (va- 
„.“riantă) Pe: 306 
57. Verde, verde, rosmarin . 307 

58. Zace “Ion de lungâre. 307 
59. Colea'n vale la. isvâre (ra 

riantă) . 307 
60.: Frunquliţă foi de pur (ua 

“ziantă) . : „ 808 
„61. YVoinicul neînsural. „ - 808 

62. Foie verde mărăcine. „809 

63. Curge un pâriu cu jele „- 8309 

64. Frundă verde ş'o răsură. 309 . 

65.: Pasăre galbină "n cioc 310 

66.: Spune-mi mândro. „ 810 

_87.: Frundă verde de aglică . . :311 

68. Aoleo, leliţă dragă. 311 

C, Urit . 
- Pag. 

:1. Verde frundă, mărule. „ 313 

_9. Fole verde şi-o sipică. + 313 

3. Puica netclii, tu erai (va | 

riantă) „1 Bă 

4. Frunquliţă, iarbă mare . „ 814 

D. Blestem 
” Paz. 

1. Osândite- ar şi te-ar bate. “315 

-9. Fie verde trei lalele . „815 
3.: Verde frunqă de lipan.  . . : 316 

'4.. Dorul -meii ajungă-te . 316 

  

21. 

1675 

Al puică la Severin 

  

5. 317 
6. F6ie verde foi de nuci (re- 

- - rianta) 317 
- 7. F6ie' verde ca ipanul (va. 

riantă) 317 
8. Foie-verde ca lipauul. 318 
9. Drum pe d€l şi pe vale a 

- riantă) 319 
'10. Du-te, badeo, ducă- te. 319 

11. Ară badea'cu plugu . 320 
12. Mândro, când ţi-o fi mai bine : 

- (variantă) 320 
13, Printre ţări, printe "amândouă 

(variantă) 320 
14. Când oi dice şi-un năut 821 
15. Foie verde mărăcine . „8921 

*..16. Am o mândră cilibie, . .: 322 
17. Prăpădite-al neiculiță. . . 822 
18. Maică, tu când m'ai făcut, . 892 

"19. Fire-ai neic'afurisit „: 823 
20. Verdicică d'o lalea. „ 898 
21. Du-te neică, und! te-i duce . : 8323 

„29, Foie verde şi-o lelea . . 394 
23. Sui Mariţo, ?n d6l lavie - 324 
24. Fie verde şi-o lalie (variantă). 324 . 

E. Cuculeţul 
„_PaR, 

1 Cucul. 325 
2. :F6ie verde bob. de bob 325 

"3. Cucului; . 326 : 

4. Cântă, cuce, numai mie . 3926 » 

5. F6ie verde de sipică . „896 

6. Cucul şi'corbul - 397 

7.: Und'aud cucul câtând . „897 

8. Cuculeţ de la pădure . a 897. 

-9.: Cucule, de mic eşti mic . "828 

10. F6ie verde bob nâut (variantă) -398 

11. Corbuleţul . . 399 

19. Peculmiţa d6lului (variantă) . : 329 
13. Cuculeţ, -unde-ai iernat (va- | 

'riantă) „ „1899 

14. Foie verde şi-o lăptucă (ra. 
riantă) „830 

15. Se'ngână corbul cu i cucul (wa. 

riantă) . . /330 

„16. F6ie verde fot « ca nucul (va- 
riantă) . „330 

17. Foie' verde trei lăptuct (va- | 

| riantă) . „331 
18. Cncule, Yotnicule (variantă) . 331 

19. Cuculeţ de sadină (variantă), 331 

20. Cântă cucu sus pe cracă . 332 

Vine cucu (variantă) .. 332



1676 

A 

  

  

349 

22.. Verde frundă mărăcine (va- 
riantă) . . „. 833 

23.. Fâie verde foi. ca bobul ... 833 
24. Cuculeţ cu. pana sură. . 333 
25.. Poie verde şi-a -o răsură i Ga . 

riantă) . PA - 834 
26. Cucule,. nu mai cânta a (va: i 

riantă) |, . 834 
27.. Folie verde ca nalba. „.. 835 
28. Verde frunqă de şerpetu 335 
29. Cântă -cucu ŞI. o mierliţă, 335 
30; Cântă cucu să mă duc. 336 

_F. Murguleţul - 
” - Pag. 

1. Demnă murguleţ . - 887. 
2. Murgule, căluțul mei. (va- . 

riantă) . 337 
3. Indâmnă, 'nd6mnă murguleţ : 

variantă). .. .. „338 
„4. Frunquliță bob anglas (ra. 

riantă) . 338 
9. Murguleţ, căluțul mei i (a 

riantă) . . . 339 
6. Pâie verde foi de praz . 339 - 
7. Ce stai murgule trist? . 340 

G. Călătorie-Streinătate 
- 

- Pas, 

1. Vai. voinic strein !. 341. 
2. Colinda-i ţările tote (variantă) 341 2 
3. Pusei lacătu la pârtă. (ra 

riantă) . 349 
4. Foie verde mărăcine. 342 
5. Răi şade muntelui (variantă) 343 
6. Foie verde fâie lată (variantă), 343 
7. Amară streinătate. „ 844 

--8. Când eram în vremea mea.. 345 
9: Când eram. în .vârsta mea 

: (variantă) 345 
10. Foie verde şi-o. lalea (a: 

„riantă) . .: 846 
"11. Păsărică după lac. „3846 
12. Unde-aud mă duc, mă due 346. 
13. Unde-aud că plec (variantă) 347 

“14, Sună, sună. 347 
15. Sună, sună î. resună | „fra 

riantă) . 348 
16. Foie verde rosmarin, 348. 
17. Cine'mi flueră prin: luncă? 348 . 

„18. Cine flueră prin luncă ? (va- . ! 
„riantă) . 

19. Gine “i singurel -ca “mine? 349. 

„TABLA DE MATERII . 

„20. Străinaş. maică, ca mine (va. 

  

  

riantă) i , 350 
21. De sar face dâlu, şes (va- 

riantă) 350 . 

H. Cătănis | 
- Ă Pas. 

1,- Cât îi Sibiu de mare 351 
9.-'Tu te duci, badeo sărace , 351 
3. Rămâi mândro (variantă) , 359 
4.- Ma făcut maica ficior . 352 
5. Beă, maică, m'al blestemat 352 

"6. Vino, mândro, de mă vedi. 353 
7. Frundă verde d'asomie . 353 
8.. Plânge- -m& maică cu dor 354 
9.. Verde f6ie ” de mohor (va - 

o riantă) . - 354 
10. F6ie verde “mândălac, 354 

„11. Pentru-o armă rugin6să , 355 
192. Frunquliţă şi-o lămâe 355 
13. Recrutul. . . . 350 
14. Foie verde de năut (variantă) 356 

"15. Moşnâgul (variantă) | 357 
16. La umbră de stejerel 358 
17. Fâie verde dedeţel (variantă) 358 
18. Răi e, domne prin; streini. 359 
19. Fâie verde bujor. ..... , 359 
20. Fâie verde matostat, . . 360 

"21. Folie verde trei bujori. . 361 
29. Foie verde mărăcine. , 361 
23. Frunquliţă usturoi '302 
24. Tu:te' duci bade sărace (va- 

 riantă) . 8603 
25. In vârfuţul nucului (variantă) 364 
26. Eşi mândră, păn'la ferâstră , 364% 

"97.-Poruncitu-mi-o Ion . . „865 
28. Rămas bun tată și maică , 365 

I. Voinicesci-haiducesci 
E | „Pag, 

1. Ce mi-e drag pe lume . -.:- 367 
2. Ce mi-e drag mie pe lume 

(variantă) . 367 
3. Frunduliţă: foi smicâua (ea! 

ziantă) : 368 
4. Verde, verde de năut (ua. 

riantă) . 368. 
„5. Ped6l viă, pe da m& duc: . 369 
„6. Drag mi-a fost calu bălan. 369. 

7. Pofe verde de tulpan (vari- 
canti), 369 

S. Cal bălan şi şaua verde (va- 
"Tiantă) + 370



405 

ABLA DE MATERII 1639. 

9. Frunduliţă Balea . 370 39. Foie verde solz de peşte :. 383 
10. F6ie verde şi-o lalea (va- 40. Foie verde de sulfină 383 

riantă) . 370 41, P..u-te'n lege, Olteț . 383 
11. Lunea Călineştilor 371 42. Fâie verde bob năut. . 384 
19. -Voinie lotren , . 371 43. Vin, mândro, de mă găteşte. : 384 
13. Drag mi-a fost. . „871. 44. ME urcat în d6l în luncă . 385 
14. ME mână taica la plug. 379 45, Saltă inimidra'n mine (va- - 
15. Dar'ar Dumnedeii să ningă '372 „ riantă) 385 
16. Foie verde bob năut. 372 46. Frunduliţă ismuliță „387 
17. Fâie verde trei spanace. 373 47. Fie verde bob năut. .- 387 
18. La cârciuma din pârlâge (va- 48. Fâie verde bob năut. 388 

| riantă) . 373 . 49. ME făcu maica pe mine (va- 
19. Foiuliţă popâlnic . 373 _Tiantă) . „ - 888 

20. F6ie ruptă'n cinci. „874 50. Verduliţă de făsut - '388 

91, Ma făcut maica pe. mine 51. Teiuleţ cu f6ia lată . 389 

(variantă) . „874 52, Totă lumea ? mi dice haiduc. 389 

2. Astă-di beu şi mâine bâă . 375 53. Frunduliţă ca smiedua . . :390 
3. Folie verde: trei scacţi (va- 54. Cine 'mi-i voinic lotrân . 390 

riantă) . . 876 55. N'am o cale să mă duc 391 

24. Dunăre, apă vidră. : 876 - 56. Doina haiducului Ion Tunsu. 2391 

25. Când cram copilaş mic: 377 57. Mugur, mugur, mugurel. .„ 392 

26. S'a trecut Vinerea mare. 317 58. Foie verde solz de peşte 392 

27. Cine e voinic, voinic. . 318 59. Arde podu Mogoşlei 393 

98. Foie verde mărăcine. 378 60. Foie verde de trei fire . . 393 

29. Vui, vui, mândrele mele! . 378 61. Fie verde tr crețesc. 394 

30, Vui, vui, vui mândrele mele -62. Fâie verde rug întins 394 

: (variantă) . . - „3879 63. Bulgăraş de ghicță rece. 395 

31. Infrundeşte, codre,: bine. 879 64:. Tinără, copilă dragă . 395 

39. Cântă, cuce, numai mie (va- :  : 65. Inimicră, inimidră 395 

riantă) . . 379 
'33. La cârciuma din pădure. "380. , | 

34. Fotie verde bob năut. 380 J. Bachice 
35. Foiliţă foi de prun . 381 Pag. 

36, Sub p6lele codrului . 381 __ 1. Fâie verde de trei mure 397: 

37. Doina lui Carlian. . . . 382 2. M'am jurat că.nu bâu vin. 397 

-38. Folie verde şi-o sipică. . 382 3. De trei dile bu la bere .. 398 

“III. CÂNTECE DE. NUNTA. 

i „Paz, 9. Zorile miresei. 405 

1. Cântecul ginerelui. 401 10. Zorile miresei (variantă). 406 

_9, Cântecul miresei . 401 11. Hora miresei . . 406 | 

3, Cântecul nunului . 402 19. Cântecul cumătrului . 407 

4. Cântecul ginerelui (variantă) 402 13. O urare de nuntă. 407 

3. "Cântecul bradului miresei(v.) . 403, 14. Oraţie de nuntă . „408 

„.6. Cântecul nunului .. 403 15. Versul colacului 408 

7. Cântecul miresei (variant 3). 404 16. Oraţia pintenului .. 410, 

S. Cântecul miresei (variantă). „17. Oraţie : 412
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i TABLA DE MATERII 

2, Mândra, neichii tu -erai , „449 
3. Frundă verde arțăraş. 449 

„ Fote verde otintâviă . 449 
55. Folie verde ismă crâţă . '. 450) 

5. Sărutatul de, culcat . 450 

î. Fote verde de trei peşti. 450 
$. Drăguţă nevasta mea. 451 

. Sarba doftorilor | „451 
+ De'nsurat m'aş însura 451 

„ Fă-mă& Dâmne cem'oi face . 459 
2. Frunduliță trei maline „452 

3, Foie “verde peliniţă .. „459. 

„ Foie verde bob năut.-. 453 
3. Spune-mi, puică, adevărat 453 
5. Aidi, Anico; la ceşmele. 453 
7, De cât în saraolie 454 
:. loie verde şi-o lalea 454 

+ Bărbăţelu nătărăiă. ADA 
. L-audi, lele, popa tâcă: 455 

„ Foie verde. usturoi 455 

„PFoie verde matostat. 455 
3. Ce-ai făcut, paralele... 456 

„ Mariţo, de dragul tăi. 456 

5. DBate-o, bate-o. . 456. 

„ Ciocârlanu sa 'mbâtat . . - 457 

7. lar acum şi nici acum. 457 

3. Nu te uita la cojoc A 457 

0. Nu mă bate maică . . 458 

20, Mai cazace, căzăcele. 458 

21. Fole verde şi-o măslină. 458 

22. MEntrebă ibomnicelul (W- 
riantă) 459 

23. Spune, afurisito, spune- (va. _ 

rianlă) 459 

„ Spune- -mi mie ibomnica, Ga. SR 

riantă) aa a 459 

23, De mititel mă 'nsurai ,. .- „460 

36. Unde-ţi văd țitca. sv; =...» ::460 

27. Pote verde rug întins 460 

23. Mândro, când erai a mea. 461 

20, Foie verde. bob areu. 461 

20. Sa gătat cu spusele. „461 

:1. Unguru e fi6ră spurcată. 2 

12. Ungurii nNE-0P prăpădi 462 

“353. Unguru e liltă rea. „462 

5. Am scăpat de turci, de greci. 463 

35. Haideţi, băieți, să jucăm. 463. 

“6. Leliţa de peste Jii . 103 

37. Cătănire-a ş cătăni ic 

x, Pentru line dragă fată . 

“9. Rea mă 'ndâmnă inima - 464 

40. Să ieşi pe lună . fc 

41. M: ândrulenă ca a mea. 409 

42 De dorul tău + . . „405 

3. Mândro, “mândrul6na mea „ -465 

462 

156, 

„193. 

„1679 

„144. Dragu mei, care mi-e drag. 465 
145. Fetişâră din alt sat . 466 
146. Sus, sus, sus, opinca, sus. .. 466. 
147. Haideţi feciori să jucăm. 466 
148. Opincuţa de junică . 466 

„149. Măi, Marie, Mari6ră . 467 
150: Dragostea nâstră de mult . 467 
151. leşi Anico la portiţă. 467 
1529. Dragu-mi bădițul meit 467 
153, Taideţi fetilor la joc. 468 
154. Fetiţă de om bogat. 468 
155. Ilaida, fetiţo, la joc . . - 468 

Dragă mi-e mândruța 'naltă . 468 
157. Dragu-"mi mândruța 'naltă . 
E (variantă) „469 

158. N'am mândră pe unde da . 469 
159. O, Jiană, bate-o focu. „469. 

160. Pe la I6na prin obor 469 
"161: Fâie verde siminoc . 470 
"162. Iată, bătuta de stele. 4170 
_163. Câte fete's cu cheptare. . 470 
164. Hai, leliţo- scurtă *n burtă . 470 
165. ME mână mama lajoc .. . 471 

- 166. Pagubă de o pițulă. ATI 
167. Unde "văd copilele: 471 
168. Unde văd .cârdu defete va- 

„_ riantă) . 472 
169.. Fetele din Roşiori 479 
170. Lelia cu ochii verdi. 472 
171. Pe ulița care'mi drag 479 

„1792. Cine Pa iubit nu crede. * .- 473 
"173. Uşurel cu iubilu . 473 
„174. Sucă te, suceşte-te „413 
175. Lele, a dracului mai eşti „473 
176. ME râgă vecina nâstră | 474 
177. De la noi a treia casă (va- 

| riantă) . „474 

178. Fâie .verde samulastră “Gra- _. 
Mă riantă) . 475 

179. Ce mi-i dag, nu mi-i urât 475 
180. ME suii p'un ciob de: sticlă 475 
181. Săracii nădragii mei . „476 
189. Geaba, lele eşti fudulă. . 476 
183. Plâcă popa la pădure 476 
184. Frunduliţă d'alilui 477 

185. Fetico de om bogat. 477 

'186..Şi mă dor picidrele . 477 

187. Şi aolică ce potop 478: 

188. F6ie verde lemn “de 'sus 478 

189. Fete verde lemn de sus (va- 
. riantă) . 418. 

- 190. Măi băete pieţele. 419 

191. Fotie verde de năut.. 419 

199. Dragile mele de fete: 479 

Foie verde foi de” nuc. 480



1685 TABLA DE MATERII. 

„. Treci plâie (variantă) 

194. Fâie verde bob năut 480 230. Folie vârde şi-o lalea. ;: . 499 
195. Fâie verde mârgărit “(vari- „281. Folie verde de dudăă ; 492 

| antă), . 480 239. Foie verde maghiran. 493 
196. Din Siret: şi pânătn Prut iu 233. Unguren, ungurenaş . 493 

| (variantă), 481 234. Unguren, . ungurenaș “(rari 
„197. Şi te *'nvârte pe sub mână. 481 antă). SE 493 
198. Şi te sucă pe sub mână (va- 235. Foie verde busuioc . „494 

Na riantă): 481 . 236. Frunduliţă şi-o lalea. „494 
199. Foie verde mire (rărianta) 482 237. Venii sra de la sapă (va- 

„200. 'Fâie verde trei sipice.- .: . 482. 'riantă).. . 494 
201. Lelea 'naltă şi d'uscată::-. -482 238. Nevastă ca a mea frumosă. 495 

„202. F6ie verde de doi: bradi 483  . 9239. Frundă verde şi-o lalea (va- 
"203. Hai, surată, să mai'bem . 483 . riantă) . „495 
204. Nevestică ca a mea... . :483 240. Foie verde tre ămaai 496 

205. Firal al dracului de fus .: 484 241. Fata popii, Maria. 496 
; 206. F6ie' verde bob delinte. . 484 242. Foie verde şi-o lalea. 496 

207. Foie verde salbă mâle . 484 243. Verduliţă de bujor 497 
208. Foie verde fir de boz. 485 244. Dise mama către mine (va- 
209. Când m'aş vedea cu bărbat 485 | riantă) . . „497 
210. Foie verde foi de nucă. . '485 9245. Foie verde colalie „497 
211. Fâie verde şi-o lalea. . . 486 „246. Bate-mă Domne, pe mine. 49$ 
212.. Foie verde 'trei boblinte. - . -486 247. Pentru mândra-care'mi place 498 
213. Foie verde foi de fragă. 486 . 248. Puiculiţa de demult. „498 
214. Fâie. verde şi-o lelea. . 487 249. Măi bădiţă, novăcene „499 
215. Frundă verde de arțar . . :487 -. 250. Fote verde şi-o lalea „499 
216. Frunqă verde arţăraş ... 487. 251. Foiţică siminoc „499 
'917. Câte fete *n braţe-am strâns 488 259. F6ie verde: matostat . „500 
218. Verde fcundă şi-o lalea . 488 .253. Iubeşte, ncică, iubeşte (vari- - 219. Am o doică, am o lele. . 488 ă antă). . „500 220; Mândră fir'ai a naibilui. 489 254. Foiliţă solz de peşte (rari 291. Verduliţă trei migdale . 489 Î antă). . „ „500 

„229. Ce caţi mândră: pe şuşi? 489. 255. Lelea care e mărâţiă. 501 
293, Verde, verde, rosmarin . 490 - 256. Nevasta care iubeşte. „501 224. Verde peliniţă . ss 490 257. Vendul via şi moşia . „501 225. Foie verde -peliniţă '. „490. 258. Aida drace,i la-o ?n cârcă . '502 
296. Verde, verde de lelea . . "491 259. Ciobânel la oi am fost . 502 227. Verde, verde foi spanac. 491 2604 Fă-mă pasăre pestriță 502 998. la-m Dâmne. 491. 261..Nu te uita, lele, nu. 303 299, Mândruţă a dracului eşti 492 | 

1... N. CANTECE ŞI JOCURI DE COPII 

| Rugiciună şi cânlece de copil 5. Cântecul aricăului (variantă) 508 
Paz. “6. Cântecul caprei 509 „1. Cântecul melcului. 507 7.. Cântecul caprei (variantă) - 509 * „2. Cântecul melcului (variantă). "507 S. Cântecul caprei (variantă) . 509. „8. Cântecul ariciului, 508 "9. Rugăciunea pentru plâie 510 "4. Cântecul ariciului (variantă). 508 “10 "510



11. Cântecul gărgăriței . , 
12. Pusci şaua pe lei cai . 
13. Oleleu! ce vidul! . 
14. 0ie, oile rapină . . . 
15. Oie, 6ie rapănă (variantă) .. 
16. Uic, vie rapănă (variantă) . 
17. Oie, 6le rapână (variantă) . 
18. Foie verde de-un susai. 
19. Veni timpul să mc 'nsor (va- 
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ant) 

»L0 
dili 
oii 

312 
219 
513 
513 
Dl: 

dl 

20. Făcui focu pe-un cojoc (va- 
” riantă) 

21. Făcui focu sub covercă (va. 
| riantă) . a. 

99. D'unde vii, mă Naţule ?. 
23. Cântecul .cucului . . 
94, Cântecul berdel:, ... 
25. Jocul da pitulata. . . . 
26. Jocul d'a pitulata (variantă). 

„'27. Jocul Vapitulata (trei variante) 

VI. COLINDE 

Pluguzorul . 
Pluguşorul (variantă). . 

. În cele case lumin6se -. 

WPacilea ?n vadu Brăilei. 
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Foicică cu trei fire . 788 
Frunqă verde afion - 789 . 
Frundă verde. . 789 
Frundă verde porumbă . 789 
Frnndă verde de bujor . :. . 790 

Frundă verde de cicore. 790 

Vine dorul pe vale . 790 | 
Frundă verde trei sorâce .. 791 
Frundă verde de mohor 7192 

Frundă verde Lână; Lenă . 792 

Pe drumul Oltului „7992 

Sus -la munte, la poiană „193 

Frunqă verde trei grăunțe . 793 

Vai de mine mult dor duc. ' 794 

Frundă verde şi două ace. 794 

De aici şi pânăn Bacău 1794 

F...u-te'n. lege de răchită 795 

lubita neichii fubilă . „195 

Câte focuri ard pe lume: 795 . 

[ire-ai, mamă, blestemată . 796 

De ar fi doru ca doru. 796 

Frunqă verde de doi fagi . 796 

Codrule, frungă galbenă .. 797 

Mândruliţo, pole 'nciurate . 797 

Frundă verde şi far frunqă. 797 

Frundă. verde trei mărgele. 798 

Frundă verde lemn domnesc 798. 

Frundă verde de cicoră. . 798 

Folie verde şi-o lalea. „799 

Frunqă verde de mohor 799 

Frundă verde şo nalbă. 800 

Foie verde de trei tei . .. 800 

Frundă. verde liţă, liţă . 800 

Cum dai, -lele, oule . „"$01 

Frunqă verde porumbea. .. 801 

Răvaş puică,. răvaş dragă . “802 

Frunqă verde foi cu rouă . 802 
803 Foie verde mărgărit . 

1687 

s03 199. Codrule, pădure mânâdră 
200. Inima mea cea stricată . 803 
201. Un'te duci măi Petrişor? . 804 
202, Colea'n vale la fântână. 804 
203. Frundă verde de alună (va- - 

riantă) . „80% 
204. Lelişâră, trup de “ori „1805 

"205. Mariţo din Vadu-lat . 'S05 
206. Frundă verde de susai.. 805 
207. Frundă verde barlaboi . 806 
208. Amărât'i omu, Domne . . 806 
209. Frunquliţă şi-o lalea, . !. 806 
210. Frunqă verde de dudăi. . 807: 

211. Frundă verde floricele . 807 

219, Frunqă verde trei lalele. 807 

213, Frunduliţă ca iarba . 808 

214. Trandafir pană, domnâscă . 808 

215. Fluturel crescut în iarbă . 808 

216. Frundă verde şun dudăii . 809 

217. F6ie verde trei lalele. 809 

218. Hai'tu, mândro, după mine. 809 

219. Prutule, Prutule, apă lină .. 810 

9290, Pân eram ei holteiaş 810 

991. Du-mă, Dâmne, cu noriil "$10 

999. Frundă verde bob şi inte  Sii1 

993. Şi-am avut o cărăruşă . sii 

224. Frunqa'n vie“ tot rânduri sS11 

295. Disa-i că-i veni . 812 

226. Veni badea şi se duse. 812 

927. Câte flori am adunat. - 812 

998. Frungă verde lemn: uscat «813 

299. Sâcă Domn, Dunărea . 313 

_930. Spune mândră sai: ghiceşti 813 

231. Dorul: mândrei de n'ar fi , 814 

239. “Tinerea m'am! măritat si4 

233. Frundă 'verde grâu mărunt. 815 

234. Frunqă verde 'ş 0 alunică. „815 

235. Tot mă uit şi mă gândesc. 815 

236. Foie verde matostat - 816 

237. Brade, brade, crengi mărunte 816 

238. Tu bădiţă aşa'i gândit . 816 

239. Spune, mândră, adevărat . S17 

240. Putrigai pulrigăios 817 - 

241. Frundză verdi avrâmiasâ, 817 

249. Frundă: verde grâu curat 818 

943. Frundză verdi păr uscat. 819 

944. Frunqă- verde: lemn tochit . 819 

245. -Nevastă cu avuție, „ : 820 

946. Flore mică, flore mare . 820 

247. Bate Dâmne, Nemţu'n drum -821 

248. Spune, bade, cu gura . .. sai 

249. Nuştiu cine m'a'pârât . 821 

250. Spune, badeo, când teduci. 822 

251, Ştii tu,bade, ştii tu ştii „. 592 

252. 822
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323 53. F6ie verde tiriplie. 
54. Foie verde d'ori ce-ar [i 8283 
55. Arde-te-ar focu de mumă . 824 
506. Sărmana nevasta-mea 894 
37. In credinţă de ştiam. . 824 
38. Ia ieşi, maică. o. 895 

259, la ieşi, maică (variantă) -.. 895 
"260. De s'ar face 326 
261. Vara, vara - 826 
262. Mie-mi spuse . So6 
963. Nu mate. 827 
264. In streini 827 
265. De ce? :. 828 
266. La Plevna . 898 
267. Te-am iubit 829 
208. Ardi-te-ar focu. 829 
269. De trei ori. . 830 
270. Mai făcut ,*. „830 
2171. Pe. câte. 830 
279. Mândruţa 831 
273. la 'vedi. -. . 831 
274: Fi-mă Dâmne. - 882 
275. Ce caţi.-, 832 
276. Neiea 839 

„977. Maica ph. „833 
278. Mugur, mugurel . . .833 

„279, Ei mă duc. 834 
280. Voinicul strein, 834 
281. Bratu | . . 885 
282. Şi-am dis verde. . 535 
283. Noica . ., 836 
984, Și-altă folie. . 836 
285. Colea'n vale $37 - 
„286. Şi ţi-am dis ae 887 
287. Firicel de iarbă nâgră . . 837 
288. Da mă mir, 838 
289. Ghica ame i 838 
290. Lie, ciocârlie . . $39 
291. Verde săicidră, 839 

- 292. Tâtă lumea, LT 840 
„293. Fată de cantaragii 840 
294. Că n'a lăsat . 841. 
295. Dragile neichii copile. . . 341 
996. Tinerel sînț, „ 841 
297. Unde aud . 842 
298. Arde focu . 842. 
299. Cuculeţ . Cc. 843 
300. Mamă, buruiană dulce . 843 
301. Ce bine trătam S43 
302. Nu mă pedepsi 844. 
303, Codrului *. , 344 

- 304. M& mână . . 945, 
305. Nu ţi-a fost | „845 
306. Plânge trunda. -, „846 

TABLA DE MATERII 
4 

307. 
308. 
309. 
310. 
311. 
319. 
313. 
314. 
315. 
316. 
317. 
318. 
319. 
320. 
391. 
392, 
393, 
324. 
395. 
396. 
327, 
2398, 
-329. 
330. 
331, 
389, 
333, 
331, 
335, 
336, 
337, 
338. 
339, 
340. 
341. 
342. 

843, 
344, 

345. 
346. 
347. 
348. 
349. 
350, 
351. 
359, 
353. 
354, 

356, 
857, 
358. 
359. 

„360. 

Năică .. 
Bato-mi-se . . .-., 
la'ţi bobocii de. la moră 
„Of! f6ie verde mărăcine 
Foiliţă măr ce-ar fi .., 
Foie verde foi de vii 
Foiliţă şi-o lalea . 
Foiliţă şi-o .lalea . 
Pâie verde bob năut. 

- Foicică sălcioră 

Foiliţă, trei lămâi. .... 
Foie verde sălcidră., , 
Foie verde mărăcine 
Foiliţă murile . | 
Foie verde iasomie . 
Poiliţă d'arțăraş 
Foiliţă. bob orez . 
Foiliţă d'o mălură 
Foiliţă d'asomie ... a. 
Cine naiba "mi şopti mie: 
Verde, verde sălcidră 
Folie verde măr ce ar fi 
Fâie verde mărăcine 
Foiliţă şi-o lalea - „.. 
Foie verde salbă mole , 

-Foiliţă sălcidră | 
Foie verde mărăcine 
Foie verde trei lalele 
Foie verde iasomie -, 
F6ie verde matostat . 
Foiliță mărăcine . 
Foiliţă d'avrămâsă 
Foie verde mâr săleiu . 
Folie verde ca crinu. . 
Jalea catanelor 
Foiliţă d'avrămâsă 
Frundă verde sălcioră . 
Foie verde şi-o lalea 
Fâie verde d'alunel . 
Frungă verde măr sălcit 
Foie verde catifea 
Foie verde d'arţăraş . 
Foiliţă d'o sipică. 
De striinătate multă. . 
Zace un voinicel să moră . 
Foie verde mărăcine 
Foie verde castravete 
Eram şi eii într'o. vreme 
Colea ?n vale 'n Cornățel . 
F6ie verde săleidră . 
Destă-mi, puică,. ce-ai făcut, 
Să fiii, neică a dracului. 
Foie verde trei smicele 
Dragă Maricră .*,



361. 

TABLA DE MATERII 

- 
4 

Dulgăraş de ghiaţă rece 369 
302. Bulgăraş de ghiaţă rece (va. 

riantă a. 2 870 

363, Dorul de cine se lcgă . . ' 870 
364. Se cârtă:cucu cu corbu 871 
363. Cuculeţ de la pădure 871 
366. Fole verde săleidră , 872 
367. Foie verde d'o aglică 872 

36$. Foiliță matostat „. 873 
369. Teiul şi bradul S73 
370. Vin” lonică, de la plug. S74 
371. Fote verde de niăut, 874 
379, Foiliţă foi de tină „875 
373. Foie verde matostat, „875 

374. Fole verde matostat . 875 
375. Nu vrol viață, nu vroi dor. 876 

376. Foie verde şi-un lipan . 876 
377. Foie verde solz de peşte 876 
378. Foie verde bob năut 877 
379. Foie verde solz de peşte . - 877 

380. Fole verde avrămâsă 877 
"3S1. Drum la del 878 
382. [şi afară î. 378 
353. Un soldat spion . . . . 878 
384. Folie verde avrămâsă |. 879 
335. Unde-audi gorna sunând 879 
3S6. Foie verde barlaboi . 879 
387. Streinătate . 880 
388. Nu ţi-a fost milă şi păcat - 880 
3$9. Poruncilu-mi-a mândra . .. 580 
390. Foto verde alunele 881 
391. Mariţo, Maridră SS1 

392. Foie verde de bujor : Ss1 
393. Insura-m'aş, insura . .:. 882 
394. Pişeă, badeo, pe lelea . sS82 

395. I'6ie verde fâie lată „. 982 

396. Nu te ţinea, lele, tare . ss3 

397. Du-mă, Dâmne, şi m& pune. 883 

398. Du-m&, Dâmne şi me pune 
(variantă) S83 

399. Pădurice nesărită . 884 

„400. Eă aici, hadea la junci. 884 

401. Frundă verde de bujor . 884 

402. De ar şti mândra că's aici. -885 

403. Frundă verde lemn de alună 885 

404. Ilaida să uităm necazul 885 

405. Fata până ce e fată. „886, 

406. Ilop săraca opincă. „886 
407. Mariţico plete lungi - -886 

408. Sub călcâiul: cismei melo - 887 

409. Sub poteova cismei mele . 887 

410. De aş muri de dor de mure 887 

411. Fa leliţă precupâță .. e. 588 

419. Foie verde laba gâştei . 988 

113. Fata care-miplace mic. . 888 

„414, 
415. 
416, 
417. 
418. 
419, 
420. 

491, 
489, 

493, 
424, 
435, 

496. 
497. 
498. 
429. 
430. 
431. 
482, 
433, 
434. 
435. 

436. 
437. 
438. 

439. 

"440. 

4. 
442. 

„443. 
Aha. 
445. 

446. 
447. 
448. 
449. 
450. 

451. 

432, 

453, 

„454%, 

455. 

456, 

451. 
458. 
459. 
460. 
461. 
462. 
463, 

40%, 

[ora mare, feciori mare *, 

Tare mi-i bărbatul drag. . 
Drag mi-eşti ca sfintul sore. '8S9 
As6ră m'am îmbătat, » 890 
Măi birbate, nu mă bate . 890 
Haida, mândro, în urzici *. ' 890 

La crâşmă, la făgădăi , 391 
Bună diua, socrule (variantă) 891 
Fetile din Sâmbăta 591 
PFrumosă-i mândruia mea . 892 
D'audi badeo, Waudi drugă 892 

Frundă verde de alun „893 
De-ar fi luna de cu sâră . 893 
D'auditam, dWaudit -. „893 
Dacă-"ţi trebaie muiere. . 893. 
Am un bărbat cât un stâg. '894 
Mult m& blestemă maica He 894 
Lasă-te, ncică de mine. 894 

De-ar fi puşca de tocană .- 895 
Cătănire-aş cătăni (variantă)  $95 
Pe dâlul cu strugurii 895 
Frundă verde de măr dulce. 896 
Frundă verde mătrăgună . 896 
Iarnică-"i mândruța mea . 896 
Harnică-"i mândruţa mea (va- , + 

riantă) a 897 
Bărbată-i nevasta mea (va- 

riantă) 397 
Domnu milă s să-i triviţă (va. 

riantă) . 897 
Fâie verde mere, pere . 898 
Foiliţă d'o măslini *. 898 
llenuţă, verişoră . -. 898 

Mândra mea de mândră ce-i, 899 
Nu sări lele gardul. 599 
Frundă verde alunică „899 
ME dusei cu câsan luncă. 900 
Popa tare m'a jurat... 900 
Luai drumu uliţii. 900 
Pusei pânza când dă frunda * 

(variantă) . 901 
Frundă verde de, cicâre. 901 
De cât-să torc la fulor . 901 
Şi m€ râgă, maică, rOgă. „902 
Cismarilor .. i 902 
Intro gură de' uliţă . 902 
Hai, muiere, să jucăm „* 903 

Strugure din vin ales 903 
Fata popii.a mai mare.' .. 903 
Fata popii lui lie . . . 904 
Fata popii de lanoi. .:. 904 
Tâte fetile aii'depus. 904 
Fetile dintre vâlcele... 905 
Frundă verde iarbă crâţă. . 905 
Frunqă verde măr rotat. „ 905 

1689 

589: 
Ss9



1690: 

501, 

465. ME -uitai în prunişor. 906 
466. Mândre's- stelele . 906 
467. Cât-e leica de'nfocată .. 906 
468. Sărmana nevasta mea. 907 
469. Dibuit cu degetul. „907 
410. Cinţia pus numili Niţa . 907: 
471. Fâie verde de pelin . 908 
472. De bolnavă sint bolnavă .. 908 
473. M6 d6re genuchili. 908 
4714. Tu te duci, puică, te duci. 909 
475. Frundă verde baraboi 909 
476. Baba mea. frumâsă nu-i . 909 
471. Când eram de şâpte luni . 910 
418. Frundă. verde lemn topit „910 

„419, Prungă verde: alunică: 910 
480. Frunqă verdi grâă mărunt. 911 
481. Frundă verdi mărăraş , Si 
482, Frundă verde liliae . „9it 
483. 'Tudoriţa E . „912: 
484. Nevestică ca a mea. 912 
485: De mi-ar da . „619 
486. Sărmana. mea nevastă 913 
487. :D' aolică. „918 
488; La nevastă. „913 
489. Fetelor . 914 
"490. Câte fete „914 
491. Poică . . „ 9i4 
492. Fusei la s6cră-mea. . „915 
493. Mândruliţa mea „915 
494. Bine e. 916 
495. Vine iama. 916 
496. Mi-a venit . 917 
497. Firaâr c6su. . 917 
498. Frundă verde lemn uscat - 917 
499. Frundă verde avrămâsă. 918 
500, Frondă” verde foi de nuc . 918. 

Frundă verde alunică' (a - 
| riantă) - 918 
502. Catineujo, und'te “duci? 919 
503. Frundă verde bob de linte. 919 

- 504, Frundă verde. fir de linte. 
a (variantă) . 919 

505. Fâie verde de "mohor 920 
506. M& vădui şi cu bărbat . 920 
507. Frunqă verde de ovez 920 

508. Fă-mă," Dâmne, ce mi-i face 921 
509. Când am fost să am drăgaţă 921 
510. De cucână. ..-. 921 
511. Rosmalin verde crengos . 929 
512. Fole verde fâie lată. 992 
513. Vai săracii cfobănaşii 929 

„514. Niel acesta nu'i -drepțate. . . 923 
515. Dis'a tata şi mama . 993 
516. Mânără, păunaşu: meă ... 923: 
517. Și tu, mândro, ce Qiceaj „994 572, 

TABLA. DE MATERII : 

518. Cine-a făcut cătănia . 924 
519. Foie verde trei lalele. „994 
520. Plânge-mă&, mândro, cu dor 925 

521. E cu mândra ştiă ce ştiu. 925 
5292. Frundă verde de secară. 995 
593. 'Aoleo, măi pădurene. 996 

„524. Frunduliţă barlaboi . 926 
525. Frundă 'verde de sipici . 926 
526. Badea cu curea cu bunghi. 927 
597. Ardi-te-ar focu regie. 997 
528. Am avut o mândră mică. 9927 
529. Dute badeo; dute n draci ., 928 

Sau. Am avut un bădiț drag 998, 
531. La “ie, sub răzorel . 929 
539. Măr, bădițo, om de rind. 929 

- 533. Foie verde lemn uscat . . 929 
534. 'Pu-ai gândit, badeo, . gândit 930 

535. Dacă eşti badeo vitez 930 
536. Pe su'mână . 930 - 

"537. Uită-te, badeo, la mine . 931 
538. Măi, bădiţo, Sasule . 931 
539. Badeo, de dragostea nâstră 931: 
540. Măi bădițo, trandafir. 932 
551. Ară badea cu plugu. 932 
549. Aida, badeo, Joi sara 932 
543, Cătânire-aţi cătăni 933 
544, Măi bădițo, pentru mine 933. 
545, ] Maică, mălculiţa mea 933 
546. Treceam valea mort de sete : 934. 
547. Furca mea târce fuior . . 934 
548. Un bădiţ ca badiu mei. 934 

549, Măi bădiţo, tu eşti câine, 935 
-550, Uită. -te, mândro, şi vedi. 935 
"551. Arde, badeo, sările . 935 

552. Pintu badiu care"mi place . 936 
553. Ai, bădiţo, păn” la gară. 936 
554, lacătă-l badiu că vine 936 
555. Când treci, badeo,! pe la noi 937 
356. Fâie verde ruptă 'n patru... 937 
557. Măi bădiţ de pe părit . 937. 
558. Măi bădiţ Gheorghiolaş . 938 
559. Mută- -ți, badeo, cărarea . 938 
560. Verişâra vărului . -938 
561. Cată-ţi, badeo, altă mânără 939 
562. Nâmţule,' m'oi luat cătană. 939 
363. Bădiţă de peste dal. 939 
564. De cât sluga Sasului „940 
565. Impărate, împârate .. „940 

566. Badiă mei d'al dracului 940 
567. Astă sară săptămână. „941 
568. Putregai putregătos . . 941 
569. Pintru badiu drăguţu 941. 
570. Tu badeo; te-ai lăudat . 942 
571. Măi bădițo de la cai 942 

isa maica către: mine, , 942



624. 

573. Maica me ştie la şeslă. 943 
574, -Săracii ciorăceii mei. 943 
575. Fetele de pe la noi. 943. 
576. Dragile mele” copile . 944 
577. D'aşteptă-me dor că viă . '944 
578. La fântână în Dumbrăviţă „944 
579. 'Treceam valea şi-un pârii. 945 
380. 'Trecul valea şi-o vâlcea (va- - 

riant: ă) . -945 

581. D'am avut. o mândră dragă. 945 
582. Hoida una. . . 946 
583. Mâi bădiţo, ochi bârnaci.. 946 

584. Când aud harcu pe diblă . 946 
385. Mândra înaltă şi frumâsă 947 
586. Mândruliţo scurtă grâsă. 947 
387. Astă-qi plec şi mâini mă duc 947 
58$. Nu mi-i ciudă nici un pic. 948 
589. Frundă verde ca iarba . . 948 
90. Pe din jos de Baia-Mare 948 
591. Pe bătrâna mânce-o sfranţu. :949 
599. Cucule de la pădure. 949 : 
593. Dute, lele, dracului . „. 949 
594. Pe drumu Sibiului 950 
595. Cât e Sibiu de mare 950 . 
396. Cine-o scornit jalele. . 950 

597. Mândruliţa *ncinsă bine. 951 

598. La portă la Ţaligrad. 951 

599. Cine-o dis că'i bine june . 952 

G00. Mai. bădito trandafir (va- . 

. rianti) - „ 952 

601. Râu "i, Dâmne, dacă n'ai '952 

602. Ştii tu, mândro, ce'mi diceai. 953 
603. Ştii tu mândro ce ţi-am spus 593: 

604. Nimic în lume nu se 'nşală. 953 

605. Ei leliţă cu cosiță 954 

606. Mărită-mă& măiculiţă . 954 

607. De-ai şti: mândro, ce ţi-aş 

spune -. „Odă 

608. Curvă, țolină ce eşti. 955 

G09. Vai de mine! ce să fac? 955 

610. Foie verde de pe, câstă 955 

611. Bineii, Domne,. cui e bine . 956 

"612. Pe malu Dunării. 956 

613. Pe dealu cu florile 956 

614. Lasă-m&, măicuţo'n pace 957. 

615. Harnică”i fata săracă. 957 

616. Foie verde iederă „957 

617. Vai de mine, ce'i aceia. ..- 958 

618, Spune-mi maică ce'i mai rea. 958 

619. Câte fete sunt la noi 958. 

620. Cât e s6rele de sus. „959 

621, Mărită-te, horholină . „..959 - 

“6o9. Şi'de pârtă, mândro, pârtă. 959 

693. Spune, mândro, adevărat, 960 

Hai, mândruţo,. să : te joc .:. 960 

TABLA DE MATERII 

679. In marginea riului ... - 

„d 
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625. De n'ar îi ochi. şi sprâncene. 960 

626. Mi-am găsit o mândră nuuă. 961 . 
„627. De n'ar fi curve pe lume . '961 : 
628. Maică, măiculița mea. „9614 
699. Aşa bătrână cum eşti -. .: 969 
630. Astă-vară -a fost un an.' . 962 
631. M'a trimes maica d'acasă , "962 
632. Pe su' pole nou&,nouă. . 993 
633. In porliţa :mândrii mele. . 963 
634. Spune'mi, mândro . 963 
635. Ungure, ungurenaş . ... 964 
636. Pe drumu de la Abrud. -. 964 
“637. Foie verde lapte dulce . ; “964 
638. Arde'nii, Dâmne. dâlurile 965 

639. Pe vale, vale, la vale 965 
640. Bate, Domne, pe dula . . 966 
641. Sue, Dumnedei să'l bată .. 966 
642, Nici un urit nui urit» 966 
643. Fă-mă&, Domne, ce mi face. '967 
644. Peste Mureș, peste Tei. 967 
645. F...u-ţi morţii, mândro, morţii 967 

646. Du-te, mândro," ducă-te.  . “968 

647. Frundă verde lemn uscat 968 
- 648, Frundă verde doi bujori 968 
649. Câtu'i Sibiiii de mare 969 

650. Dracu a mai vădut ca p'aici 869. 

651. Vai! săraca mândra mea. . 969 

652. De unde cătana plecă + . 970 

653. Bolă, boli . . - „970 

654. Domne, din duşmanii mei. 970 

.655. Trandafir în patru creste .: 971 

656. Sărută-mă, badeo, 'n dinţi. 971 

657. Măi bădiţo, mare câine. --. 971 
658. Când eram de nouă dile 972 

659.. Când eram în vremea mea 972. 

660. Vine.lvlea de la moră . 972 

661. Foie: verde a mărului . 973 - 

662. Dragostile nevesteşti _973 

663. Ce “ţi-e mânâro de nu.joci 973 - 

664. Vai săraca' mândra mea 974 

665. Merge popa la pădure . . 974 

666. Uită-te, lele, de la foc. . 974 

667. Câte: stele 's pe Bănat . 975 

668. Foie verde mărăcine 975 

669. Fie verde buruiană. 975 . 

_670.- Nevestiţă cu bărbat .. 976 

671. Mândra- mea harnică mare . 976 

672. Uul! iul. . 976 

673. Pe Mureş, pe 'Târnoviţă 977 

674. Plânge mă, maică cu dor . 977 

675. Aşa dice pop'a nost' 978 

.676. Chiuire- -aş-şi-aş striga 978 

677. Nu. te uita, mândro nu.. 978 

678. Câtui ţara şi Ardâlul . 979 
„979 -
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680. Câte flori în lumea largă . 979. 

993 

995 - 

6S1. Badea dice haida aşa . 980 
682. Ilai mândruţo, * n d6l, la cruce - 980; 
"683. Dorule, dorite-ar focu 9$S1 
„684. Vai de min'> chicioru mei. 981 
685. D'aş mai trăi num'un an .- 981 
686. M& duceam Lunea la.târg . 982 
687. Fetele de pe la noi. 932 

- 688. Astă-vară-am fost la porci. 982 
"689. Câte fete sînt la' noi 983 

690. Mândrulițo cu bărbat 983 
691. Duce m'aş cât aş vedea 983 
692. Mândra mea de mândră mare 984 
693. Pentru mândra care *mi place 984 - 
694. Mândra mea so lăudat . . 984 
695. Fâie verde matostat 9s5 
696. lacă mia! . ; 985 
697. Dăm, dim, dăm . „. 985 
698. Frundă verde ruptă 'n vie . 986 
699. Frurduliţă trei lăscăi 986 - 
700. Lelea cu fodorii rari 987 
701. Bată-te crucea de naș . 987 
102. Plânge mândra, după şură. 987. 

Vara, primăverile . 988. 
704. Când cram în vremea mea. 988 
705. Aolică, puii boboc . 989 

_706. As6ră-am înserat la tine 989 
707. Dice popa că nu fură 989 
708. Badiii care 'mi place mic . 990 

„.709. Baditi meu S'o mâniat . 990 
710. Nevăstuţă cu. „bărbat 990 

Hai, mândro, să ne iubim. 991 
712. Mario, pole spălate . 991 

.713 Sus, călțune a 991 
714... Câte păsărele 'n 'codzu - .. 992 
715. Lelea cu ochii verdi, 992 
716. Sărutatu de.cu sâră. . . 
717. Sărută-mă, badeo, "n dinţi (va- 

- riantă) | . 393 
718. De-aici pân'la Banat. 993 
719. De-ar veni primăvara „994: 
720. Foie verde corcoduşă „994 
“121. D'astă "vară o fost-un an - 994 
129, Câtu'i Sibiu de mare. 
793. Poţi tu dice, inândro,. € du. 995: 
794. Frunqă verde tiriplic, o. 995 
42 Ho, mândruţo, n satumei 996 

26.. Pisărică cu cunună .. .. 996. 
797. La „cratința rară, ruă , . 996 
728. Frundă verde de năut . „997 
729. Sus la vârf, la vârtitură. . 997 

Cine. a. făcut cătănia. 997 
731. Drage mi's cochilele. . 998 

„139, Dragă mi-i vara pe munte. 898 
733, Săracit flăcăi din sate. 998 

734. 

135. 

736. 

737. 

738. 

739. 
740, 

741, 

749. 

143. B 

744. 
745. 

740. 
747. 

748. 

749, 

150, 

751. 

759, 

"753, 

75%, 

753. 

736. 
757 

758. 
759. 

760, 

761. 

762, 

763. 

704, 

765. 

766. 
767, 

768. 
769. 
710. 
771. 
772. 
773. 
774. 
775. 
776. 
rer 
777. 
778. 
"779. 
780. 
781. 
71852, 
783. 
784, 
785, 

786, 

787, 
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Ştii bine, cătană sint. , .. 999 
Prundă verde de năut . . 999 
De-ai fi lună vorghitâre. . 999 
Vai sărac de flueraş.. . . 1000. 
Vai săracii cci feciori '. . 1000 
M& dusei pe drum la mâră 1000 
Astă-vară trăiam bine: . .. , 1001 
Bădiţa cu şâse boi . «1001 
Fetele de pe la noi. „ 1001 
Badeo, ibomnica ta . „1002 . 

"Badeo, ibomnica ta-. „1003 
Ai, mândruțo, la pârât. |. 1002 
Badeo, cu a ta mândrie: . 1003 
Am avut o. mândruliță .. . 1003 
Mândro, ochişorii tăi. „. 1003 
Luaţi s&ma 'mâi ficiori . . 1004 
Ce te ţii badeo, măreț... 1004 
Mândra mea care .te ştii . 1004 
Măi, bădiţ, bădiţ ca tine . 1005 
Sesl nevastă, hai la sapă. 1005 
„A leliță, țucu'ţi gura. . . 1005 
Scol' muiere, seslă bolă. . 1006 
“De la noi a treia casă .. . 1006 
Pste fi mândră frumâsă , 1006 
Tot îmi dice măicuţa. „ 1007 
Frunqă verde de polbân „1007 
Vai, puico, Galaţu'i plin . 1007 
De m'ar fi făcut mâica. . 10085 
Badea n vârfu muntelu! . 100$ 
De când sint am.tot iubit: 1008 
Bate, Dâmne, vântu'n drum 1009 

Bate, Domne, Neâmţu'n drum 
(variantă) „ 1009 

De-ar da Dumnedei, de- -ar r da 1009 
De din jos de Orăştie . . 1010 
Nâmţule f...u-ţi credința. 11010 
Tătăiaşe şi-o cumnatăi . . 1010 
Nevăstuţi cu bărbat. „1011 
Et mă duc mânâro ca mâine 1011 

Unde'mi văd mândruța mea 1011 

Mândro, ochii tei ăi traşi. , 1012 

Mândra mea cându'i gătită: 1012 
Pe chicioru lelii, 'n sus. , 1012 
Sus în vârful 'nucului . . 1013 
Ei, cătană la honvedi „. 1013: 
Preotesa popii .nostru ” .. . 1013 
Nu gândi, mândro, gândi . 1014 
„Foie verde foi de fag . . 1014. 
Foie verde mărăcine. „ 1014 
Fie verde a mărului „1015 
Hai, mândruţo, să fugim,, 1015 
Am auzit, doi, la moră. . 1015 
"Ce ?i-e, leleo, la buric . . 1016 
Mărită-mă, maica mea . . 1016 
*Mi place lelea care”i "naltă 1016
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790. 
791. 
199. 
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794. 
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796. 
797. 
798. 

199. 
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S01. 

802. 
S03.. 

804. 

s05. 
S06. 
897. 
S08, 
S09. 

S10. 
S11. 
S19. 
S13. 
834. 
815. 
Si6. 
817. 
S18. 

819. 
820; 

„821. 
$22. 

823. 
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Am o mândră ca o cruce. 1017 
Măi băiete, băieţele . „1017. 

Fâie verde, [die fragă . . 1017 

De-ai şti mândro, cum nu ştii 
Ilarnică-i nevasta -mta . . 1026 
Spune, mândro;: mâniată . 1027 
Cătănia' n'ar fi rea „1027 
Foie verde de secară „1027! 
Bată-te, badeo amaru „1098 

Jise taica şi maica ; . + 1028 
Vin mândruțo, drag ne-avem 

824 'Tu-ai gândit, mândro, gândit a“ 2 

325. 
826, 
327, 
sas. 

„829, 
830. 
331. 
$32, 
833. 
834. 
835. 

s36. 
837. 
838. 
839. 
$40. 

S41. 
sS12, 

Copiliţă “ncinsă bine „1039 
Foicică, foi de nalbă „1029 -. 

De cât case cu pridvor. . 1020 
M'o făcut maica într'o 'nopte- 
M'o mânat maica, mânat .. 

Bate-l, Domne, şi-l trăsneşte. 1032 

Lelea naltă bălăcie , „1033 

Mândra mea dela Sibiu. . 1033 

Măierână lapte dulce „1033 . 

“Aşa dice mândra mea. „.1034 - 

Clitateă crescută "n năsip. . 1034 

Cătănic-aş cătăni : „1034 
i bună . „1039 Cătiănia cui 

F....u-ţi morţii tei de mândră... 1018 
Pue-u-ţi, lele, petecu.. „ 1018 

Mărita-maş, mărita „ 1018 
Frundidră . . „.1019. 
Ce te ţii, mândro, zătoţi „ 1019 : 

Sera lună, plec, mă due” ; 1019 

Busuidce - . „ 1020. 
Mândra "naltă şi subţire „ 1020 
Curva cu dinţii mărunți  . 1020 
Aşa "mi vine une-ori „1021 
F...-u-ţi morţii tt, ghizdeiii 1021 
Du-te, mândro, Qracului  . 1021: 

Pă-m& domne, ce m'oi face 1022 
Vai, săracu, precupeţu . -: 1022 
De-ai şti, mânâro, cum nu ştii 1022 
Până sunt fetele, fete. :. . 1023 

M& mână maica la „Joe - „ 1023 
“Mi cu toții. „1023 
Vai de mine ce-am făcu „102% 
Voi săracii cârciumarii . . 1024 
Şosgore, mulerea ta . . „1024 
Până iubeam la. copile . . 1025- 
Mândra galbenă ca edra ..1095 
Ce haznă, mândră, de tine 1025 

Draga maichii, harnică ; . 1096 
1026 

1028 
1029 

1030 
1030 

Nevasta car se-iubeşte  . 1031. 

Săracii cidrecii mei .. „: 1031 

“F..u-ţi morţii ciuta mută . 1031 

Mândruţă cu ochii verdi . 1032 

l-audi mândră, gadina . .1032. 

843, 
344. 
345, 
846. 
847. 

„848. 
849. 
850. 

"săt. 
852, 

853. 
854. 
855. 
S56. 
857. 
358. 
359. 
S60. 
S61. 
862. 
863. 
36. 
865. 
-866. 
867. 
S68, 
869. 
870. 
371. 
872. 
873. 
874. 
875. 
876. 
877. 
878. 
879. 

"880. 
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882. 
883. 
884. 

885. ! 
886. 
887: 
sss. 
889. 
890. 
891. 

. 892, 
-893. 
594. 
$95. 

896. 

Nâmţule, mă ici cătană , 1035 

Foie veide foi de rouă. ..1035. 
Pădurice nerărită . 1 .. .. 1036 
Raportul ispravhicului . , 1036, 

Horă, si ce 
Fraţilor mă. i 

De in'aş mai vedea o-dată: . | 
„1051 “Cine taie lemne “n dos? 

Dâlule, cân'" te-am suit. 

1693 | 

Mândra meă de mândră mare 1036 
Fă-m&, Dâmne, ce mi-i face.. 1037 
Frumos cântă o păstrică . 1037 
Cin” se prinde lângă mine . 1037. 
Venii asâră cam hât: „ 1038 
Ici mi-e tină . . „ 1038 
“Foie verde, f6ie lată „ 1038 
Bată-l Dumnegeiă să-l bată . 1039 
Tatăl nostru igiinese „+ 1039 
Maridră . a, 1039 - 

„Niţa . „1040 : 

Unde jocă sârhele. „3.1040 
Şi mă rogă, maica; rogă . 1040 
Dacă, mândro, mă voi duce „ 1041 

Plecat-aii ţiganii la: vânătore „1041. 
Frundă verde mărăcine . -. 1044 
Fote verâc trei lămâi . „ _.: 1042 
Subt: pingcua cismei mele. 1042 
Aoleo, picior” mă dore. :'1042 | 
Ciupe neică pe mândra.! .. 1043 
U-iu-iu şi ghine“miipare ! "1043. 
Ca la.noi, ca la Măţăii. . 1043 
Fete ca în Cocineşti . „1043 
Din vătale nu poci da . . 1044 
Două paie, trei gundie . „104% 

Două paie, şun piduche” 1044 
Uite-o icea, bat'o crucea -. 1044 
„ci îmi place loc de casă . 1045 
Fie verde trei cucute . . 1045 
Fie verde şi-o lalea. , 1045 
Fâie verde busuioc : „1045 

"1046 
„ 1047 

Apoi neică “i de aflat .” „m 1047 

Strigare . .. :, 1048 

Măi bădiţ de pe-ă -aci *n jos: „1048 

“Nu: iţ mai pune, badeo, până 1048 

Măi bădiţ de' lângă sale (va- 7 

 riantă) «+ 1049 

Măi bădiţ, măl-şi mă 2.1049 

*Nfandăt-ţi, badeo, cărarea . "1049 

Maghirân cu f6ia: verde . + 1050 

Măicaţo,: cân m'ai făcut. . 1050 

1050 

Ca ce's nâgră- cam negoie. 1051: 

Dute, badeo, dute drace „1051 

Spune-i, .badeo, mume:ti *. 1052 

Pâriuţ cu “apă rece . 1052. 

"Arinaş, foie măruntă.: „10592 
1053
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1090 64. „Fie verde de trei fragi . 

Am o mândră 'ca o 'cruce , 1053. 901. Mureş, Mureş apă lină. . 105. 
898. Lelea 'naltă şi voinică . . 1053 902. De-ar fi lăsat Dumnedei „1055 899. Badio, mânădruliţa -ta. „ 1054 903, Alătureă cu drumu . „1055 900. Badiul- mei nui mare tare . 1054. | 

Pi " ADDENDA B. 

ă A. Cântece bătrânesci.. 22.» Frundă, f6ie, iarbă mare ... 1090 i o Paz. . 93. Pole verde şi o lalea „1090 11.” Voichiţa „1059 » 24, Fâle verde mărăcine. „ 1091 “2. lencea Sabiencea. „ 1060 „25. Pole verde de pambriă. . 1091 3. Voinicel Olâg . . 1061. - - “26. Fâie verde foi de teiu. . 1091 4. Rădița , „1063 27. F6ie verde mărăcine. „ 1092 „5. Ghiţă Cătânuţă .. - „1065. 28. Frunduliță matostat , „ 1092.. 6. Cântecul lui Ghiţă Cătănuţă 1066: 29. Bată-te pâinea şi sarea. . 1092 7. Adi e Luni şi mâine-i Marţi 1067. : 30. Verde foile şi un gutut . . 1093 8. Sus în câmpchii Nistrului 1068 31. Fâie verde a bobului :. . 1093 9. Fire-ai, 'maico, blestemată . 1069 32, -Şi-o foiţă bob. năut . „ 1093 10. Strigă Petru dintre lunci . 1070 * 33. Frundiliţi . . „1094 11. Cântecul lui Tunsu ' 1071 34. Folie verde matostat . „ 1094 19. Marcu * . „1071: 35. F6ie verde matostat, „ 1094 13. Răstignirea lui Christos . . 1072 36. Fie verde mărăcine. . . 1095 14. Mu. .. „ 1074 37.. Foie verde ca nalba. . . 1095 15. Istoria lut Arghi şia Elenei „ 1078 38. Floricică în flort albastre . 1095 16..Baladă . .. „ 1079 . : 39. Fâie verde mărgărit . „ 1096 _ ” i 40. F6ie verde siminocu. „ 1096 NE RR "41. Frunduliță lemn. câinesc. „ 1096 | B. Doine. | 42. Foie verde trei lămar, . . , 1097 E „Pag. 48, Fie verde de. pelin. . . 1097 1. Frundă verde de tritoi „o. 1081 - -.* 44. Fâie verde şi-o lalea... . 1097 „2, Pe din dos” de Orăştie. „1082 . 45. Frunquliţă trei aluni. . . 1098 3. Săraca streinătate - . 1082-- 46. Fie verde iarbă mare . . 1098 4. Ma mânat maica la fie . 1083 47. Folie verde mărăcine. „ 1098 5. Codrule, codruţule”. . „ 1083 . 48. Fotie verde bob niut „ 1099 „6. Munte, munte. chiatră sâcă 1084 - 49. Fâie verde şun areu 1099 „7. Hai, maico, de mă petrece 1084 „50. Dă-ţi boboci pe 'pârâi . 1100 8. As6ră -g'alaltă s6ră „ 1085 . 51. Fole verde salbă mâle . . 1100 „9. Vai săracele răgute” „1085. '- 52. Fâie verde flori mărunte. . 1100 10. Pe din dos de Şura mare .. 1086 53, Fâie verde salbă mole.: . 1101 11. Fiţi, Nemţule” credința . 1086 54. Folie verde samulastră „ 1101 19. Rabdă, inimidră, rabdă . . .. 1086 55. Fie verde salbă mâle . . 1101 13. Franquliţă mărăcine . „ 1087 „56. Foie- verde trei lalele, „ 1102 14. Când eram copil d'o lună. 1087 .. 57. Verde fie matostat ae 1102 15. Lele verde, telă. frundos . 1087  . 58. Foie verde maghiran. „1102 16. Fie verde. trei seaeţi .;1088 .  59.. Pole verde iasomie . ..1103 17. Frunqă. verde . ŞI-0 lânlea' „1088 . 60. Frunduliţă ae. sulfină „1103. 18. Dal cunâşte, dai pricepe . 1089 61. Şi-o foiţă mărăcine . „1103 19. Foie verde şi-o lalea - 1089 . ' 69. Fâie verde.sălcicră . „ 1104 „20; Folie verde de negari i .. 1089 = 63. Flore frunqă viorea.. „1104 "91. Şi-o foiţă viorea . 
„ 1104
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„65 şi-o aglică . . 1105 
66. Fâie „verde avrămâsă „ 1105 
67. F6ie verde rug întins . . 1105 
68. Uite neica . . . . . . 1106 
69. Fâle verde samulastră . . 1106 
70. Fâie verde avrămâsă - . . 1106 
71. Foie verde sălcidră. „ 1107 

19, F6ie verde ismă 'creţă . . 1107 
73. Frunduliţă de sulfină „ 1107 
74. Frundă verde de susai . . 1108 
175. Fole verde sălcidră . „ 1108 
76. Fâie verde iarbă nâgră. . 1108 
77. Fotie verde tiriplic -„ 1109 
78.-Pân' suii la puica dâlu . . 1109 
179. Foie verde şun dudăi. .. 1109 
80. Fie verde viorea . 1110 
81. Frunduliţă mărăcine . „ 1110 

__82, Verde de sipică , „Ii 

83. Foie verde şi-o lalea „Il 
84. F6ie verde de bujor. „1119 
85. Bată-te crucea fugui. „1112 
86. F6ie verde de molotru . . 1112 
87. Cuculeţ de la pădure . . 1113 
88. Frunquliţă viorea . „1113 
89. Verde f6ie de susal . . 1113 
90. Fâie verde foi de nuc. . 1ll4 
91. F6ie verde şi-un areu ... iti4 
92. Frunduliţă matostat. . .. 1114 

_93. Frundă, f6ie mărăcine . . 1115 
94. Foie verde de susaiti „1115 

95, F6le verde sălcidră . „1115 
96. Folie verde trei lămâi „ 1116 

_97. Fâie verde salbă în6le .' . 1116 
98. Foie verde 'de susaiti „1116 
99. Fâie verde de cicore „1117 

100. Oltule . „1117. 
101. Fâie verde trei aglice „a 117 
102. Astă-qi bei „. 1118 
103. Foie verde salbă mâle-. . 1118 
104. Vine cucu de trei dile.. . 1118 
105. Foie verde mărăcine „1119 

„106. Fie verde mere, pere . ..1119 

C. Colinde şi cântice. 
Me Ş “pas 

1. Colindul cu sorcova . „1121 
9.: Colindul cu 'soreova. 121 
3. Sorcova -, „1192 
4. Sorcova variantă) „1192 
5. Sorcova (variantă) „ 1192 
6. Cântec de nuntă, „ 1193 

„7. Cântec de nuntă. „ 1123 
8. Cântece la înmormântare . 1194 
9 1195 30. 

D. Anecdote şi poveşti 
  

  

Paz 

Îi. Când Ţiganul a văgut mămă- 
liga gaţa : . 1127 

2. Țiganul la naşu-săă . . 1127 
3. ME, l6ne, placu-ţi fetele ? 11927 
4. ME 'Ţigane, ai mânca tu caş. 1028. 
5. 'Ţiganul şi dorobanțul 028 

"6. Avea tica, avea „ 1029 

7. Plecataii ţiganii la vInătâre 1029 
8. Ţiganul fără noroc . 1030. 
9. Lul6ua ţiganului . 1030 

10. Porecle ţigănesci . 1131 
11. Versuri glumețe . 1132 
12. Gia şi albina . 1133 
13. Vulturul şi lupul 1134 

E. Descântece 
. Pas 

1. Facere de dragoste, „1135 
"9. Descântec de fărimătură . 1137 
3. Descântee de firimătură (va- - 

riantă) . . . . 1138! 
4. Descântec de obrinteli , . 1139 
5. Descântec de gălbenare.. . 1140 
6. Descântec de gâlci:. „1141 
"1. Descântec de albâţă . „1142 
"8. Descântec. de. mușcătură de : 
up „14143 

'9. Descântec de mușcătură de 
şerpe 1143. 

10. Descântec de mușcături de 
| şerpe (variantă) „ 1144 

-11.- Descântec de brâncă. : 1144. 
12. Descântec din Iele . . . 1145 — 
13, Descântec de cuţit „1146 
14. Descântec d'ăi răi „ 1148. 
15. Descântec de brâncă. „ 1149— 
16. Descântec de.bubi . . 1150— 
17. Descâritecul 'bobilor .. . .. 1151 
18. Descântee de smedică , . 1152 

_19. Descântec de mâncătură şi 
deochiti. a, 1159 

20. -Desfacere' de urit.” . . . 1154 
21. Descântec de junghiă . . 1155 
29. Descântec de speriâtură. . 1156 
23. Descântec de Lele ... .. . 1157“ 
94. Descântec din Şoimane. . 1158 
95. Descâritec de cuţit . , . 1159 
26. Descântec de ha-bubă. . . 1159 

97. Descântec de dragoste . . 1160 
28. Descântec de brâncă., „ 1160 — 
29. Vrajă. „1I6l 

Vrajă. „1162



1696 

d, 

SABLA DE MATERII 

G.—Varia. . 

Calendarul popular -. -, 3. 

A.—Cântece hătrânesci 
. 7 . ” 

„Roman , . 
+ Corbea . . 
„ Cei trei fraţi şi smei . 
. Voinicu şi: hoțu 
« Voinicu şi şarpili . 
+ Cântecul Miului . 
: Marcoş-Paşa şi Crivăţul . 
. Joi d& dimineţă, . 
„ Cele trei surori Ia floui. 
. Radu-Vodă şi Drăgan . 
„Ciobanul . . , 
„ Calofirescu, -.- . 
. Pe delul Retegului 
. Cântecul lui loviţă , 
Doicin . . i 
. Cântecul lui Sbanga haiducu 
- Tunsu haiducu: i 
. Cântecul lui Radu 
= Cântecul Badului. 
. Viţă Cătănuţă . 
. Fata robită de Turci, -. 
. Foicică ş'o lalea (variantă). 
- Codrân (variantă). , . 
„ Frundă verde de bujor (va- 

riantă) . 
„ Pe lunca Aneştilor - 
. Ciobanul a 
- Corbea (variantă). ., 
- Verdi f6ia bobului (variantă) 
. F6i verdi trii aglici , . 
. F6i verdi. trii smiceli, ch. 
« F6i verdi' ş'o'şopariă. 
„ Fecioru lu Petru Vodă (va- 

riantă) 
. Voinicul Olac (variantă) | 
. F6i verdi ş'o lalea 

9. Verdi fâi lemn uscat, 

- a... pe " Pag, 

F.—Locuţiuni şi Idiotisme. 
  

1165 

O
 

W
O
W
 

s
i
i
 

2. Frânturi de limbă şi dicători 1199 
3. Intrebări şi 'r&spunsuri . . 1907 
4. Cuvinte particulare „ 1909 
5. Ghicitori. „1211 

30. Verdi f6i di dughii -. „ 1969 
„87. Verdi f6i un lipan . „-1963 
38. Fi verdi di-asomii . . . 1963 
39. Cântecu lui Busuioc haiducu 1264 

„40. Cântec cătănese „ 1964 
41. Aga Bălăcenul. „1265 
49. Neguţa . .. . „ 19606 
43. Costea şi Fulgea. .. „ 1207 
44. De "1 oraş din Bucureşti . 1268 
45. Tătăraşul (variantă) . „ 1269 

„46. Cântecul Ilincuţei (variantă). 1269 
417. Frundă verde păr prăsad (va- 

. riantă) . 1910 
48. Cântecul lui Iorgovan 1971 
49. Bia 1979 
50. Frundil6uă de-avramască (va- 

o riantă) 1973 
51. Sub pâle de codru verde -, 1974 
52. Ghiţă Cătănuţă (variantă) , 1974 
53. Călugăriţa . „1973 

B.—Doine 
. . . Ă Pas. 

1. Folie verde puii de nuc , 1276 
2. Pe cea vale-de colnie . . 1976 

"8, Foie verde trei castane. . 197 
- 4. Irina 'cea frumâsă „ 1927 

5. Cântec haiducesc. „12 
6. Boian haiducu, . „127 
7. F6i verdi odolânu , 127 
8. Jiene de unde vii? „1279 
9. Când eram de anii toţi. ... 1980 

10. Cortule, frunde subţire .... 1980 
11. Valenaş (variantă). „1283 
12. Foiliţa bradului .*, „ 1983 
13. Pe muntele lung. „1284 
14. Cântec haiducese. .,. 1284 
15. Frundă verde de năgară . 1285



  

  „+59, 

„ TABLA DE MATERII 

. Frundă vende grâu mărunt 

„1985 16. Doina ştii, doina “ţi cânt 
17. Bată-te focul de Jiă . „1286: 
18. Foilină de trei nuci. „1986 
19. Fire-i-a dracului Marie , , 1987 

- 20. Frundă verde trei lămâi . 1287 
91. Fâie verde de mătase „(va 

riantă) „1988 
29. Frundă verde de “trei ori. 19288 
93. Măi băete de om prost (va- - 

. riantă) . „1989 
24. Foiă verde şo alună „ 1289 
25, F6i& verde trei păuni „* 1289 
26. Frundă verde de trei flori. 1290 
27. Frunqă verde de pelin (va- 

riantă) . 1290 
28. Frundă verde tote lată (ra 

. riantă) „1291 

29. Codrule, frundă subțire - „ 1291 
30. Fâie verde, unt-de-lemn (va- 

| riantă) . „ . 19992 
31. Frundă verde ca farba „ 1992 
32, Frundă verde ş'o lalea. . 19293 

"83, De! de! de! murgule, de! 1293 

"34, Murgule, căluțul mei (va- . 

- „riantă) - 1994 
35. Fole verde “or de boz (a- 

riantă) - - 1294 
1295 

37. Fâte verde şi-un lipan . .-1295 
38. F6ie verde trol smicele, .'19296 - 
39. Frundă verde măr cireş . 1296 
40. Pe cel dâl pe cel colnie . 19297 
41. Chira badii! Chira „ 1297 
42. Doina scii (variantă) . ; . 1297 
43. Frundă verde pădureț -. . 1998 

„44. Intre Jiă şi "ntre Olteț . . 1298 
45. Fâie verde mărgărit . ; 19298: 

. Frundi verdi. solzi. di peşti 1299 
47. F6i verdi di măr dulci (va- 

: riantă) . „ 1999 
48. Fâie verde trei smicele „ 13800 
49. P6ie verde de orez . „ 130 
50. Tragi puică cu boghii: . . 1300 

„51, Legea ta de codru des. . 1301 
59, Fâie -verde fir de 'orz „ 1301 
53. Frundă verdi grâu mărunt 1301 

-54. Frundză verdi rozmalin (va-, 
riantă) . „1301 . 

55. Cavalerul ae. 1302 
56.. Colo ?m .vale la isvâre . . 1303 

„57. F6ie verde lazidră „ 1303 
58. Cuculeţ cu pene verdi , . 1304 

Lună luminiţă 1304 
60. Of! doină,. -doină, cântec . 

dulce (variantă) „1305. 

61. Trandafirul. 

Ghine-i şedi babii mele. 

1697 

1305 

1312 - 

62. Cine trece pe sub coastă ? 1306 
_63. Foie verde de priboi . . 1306: 
64. Frundă,verde mărăciune . .. 1306 - 
65. Pe cea vale de colnic . . 18307: 

"606. Tistimel cu două flori . . 1807 
67. F6i verdi baraboi (variantă) 1307 
68. Cânticul tântii „ 1308, 
69, Frundă verdi fir mătasă. :.. 1308 

70. Chiriac . | „ 1309 
71. Şi-am, dis verde peliniță „ 1309 
72. Frundă verde avrămiasă  ..1310: 

73. Fa Mariţo . 1310 -- 
74. Frundză verdi solzi di peşti - 

(variantă) . a 1811. 
75 Frundă verdi grâi măr unt . 

(variantă). . „1811 
76, Foie verde de trei flori 1819 
77. Verdi lozidră . . 
78. Cântecul : cucului (variantă) 1313 
79. Vine lelea de la grâu . . 1313 
80. Cântec de inimă. „1814 
S1.: Frunge verdi trei lalele (va- i 

riantă) - „ 1314 
89. Peţitorii 1315 
83. Frundă verdi trei vâsdăâgi 

(variantă) „1315 
84. F6i verdi baraboi „1316 : 
$5. Di la d6l di strâja mari (va 

riantă) . 1316 

86. Frundă verde gun "audaă 1316: 
87. Frundi verdi trii smiceli , 1317 
88. Frundă verdi pomă nâgră . 1317. 
89. Foilenă pădureţ -. „1318 

"90. Fâie verde şi-un lipan . . 1318 
„91. F6i verdi avrămiascâ „.1319 
92. F6i verdi d'alior . 1319 
93. Verdi fi şi un dudău (rar 

Dă riantă) . , „1319. 
94. Pasâvili a jeli trag „.1320 
95. Foicică solzi di peşti „ „+ 1820 
96. Foi verdi go alună. . . 1321. 
97. Drum pi d6l . „1321 
93. Foi verdi şun dudău „1321. 
99. F6i verdi trii smiceli (va- - 

riantă) . „ 18992 
100. Foe verde mărgărint . „1399 . 
101. F6i verâi di-alior „1323 
109. Poroncit'a mândra mea (va- -. 
_riantă) , „1323 

103. F6i verdi - bob. năut : „ 1394 
104. Fâle verde grâu mărunt . 1324 

105... Flori di.maslin „ 1325 

106. Cântecul fetelor . „13926. 
107. 1327. 

107



"-: 198, 

„1 148. 

1698. 

108. Fa: Mariţă . 
109. F6i verdi pâmă albă (ra 

riantă) . : „1397 - 
Dumbrăvira cea - din gios . 

(variantă) *. 

„1327 | 

1828 - 

„1333 - 

110. 
„111. F6i verdi lemn: topit (va- 

riantă) . , . .: „ 1898 
112. Iară verdi” solzi di peşti „1828. 
113. Fie verde de năgară , . 18329 
114. Fâie verde şi-o sulcină „+ 18929 
115. Măi, măi, ci eşti dragă su- 

părată ?* , „_. „ *. 1330 
116. Frunde verde fir mătase .. 1330 
117. F6i verdi lemn useat , . 1330 
118. Frunde verde di dipal . . 1331 
119. Frundi verâi di pelin „11331 
120. F6ie "verdă avrămascâ! (a 

riantă). , . „ 1839 
121. Frundi verdi tri castali. „ 1339 

a Cântecul soldatului (eniaata) 1333 
123. Foi verdi fir mătase (va- 
i riantă) . 
194. Foilână fir de nalbă (ra. 

- riantă) , 1334 
125. F6i verdi sălciuță (variantă) 1334 .- 
126, Foilână ş'o opincă (variantă) 1335 
197. F6i verdi bob năut (variantă 1335 
128. Frundă verde fâie lată.' . 1336 
129. Şi mă: ceri maică ceri: (ra | 

riantă) . „1336 - 
130. Verdi f6i di teii 1 nucă” „1337. 
131. Verdi fâi ş'o sipică . „ 1337 
132. F6i verdi trii maslini 1937 
133. Frunde verde trei văsdâge 

(variantă) . . „ 1338 
134. Dorule, mâncate- ar bâla . 1338 
135. Cântec di: dragosti şi . urit .. 

. (variantă) . . . 1339 
136. Frundi: verdi gun  dădău „ 1339 
137. F6i 'verdi“gon dudău (va- . 

riantă) . 1340 
138. Verdi f6i trii spanaci (va- 

| -Triantă) - . 1340. 
139. Verdi f6i talion (variantă) | 1340 
140. Verdi f6i mărăcini (ratiantă) 1341 
141. Verdi f6i şi-un susai „1341 
142. Prundă verde trei vâsduge 

(variantă) 18492 
143. F6i verdi: ş'o ciucâră „13492 
144. Luarea Bucovinei... ... 1343 

„145. Fa puicuţă, fa,. hai, ha. „1343 - 
146. Cânticul Ilenei „ 18344 
147. Verdi f6i gun bureti ' „ 1344 

Dunăre, apă vidră (variantă) 1345 
-149. Răi, maică, m'ai blestemat 

„1345 +. Frunde verde murile.: 

TABLA DE MATERII 

150, Pe sub' del, pe sub. pădure 
| (variantă) . „1345 

151. Pe - a6lul Bârlogulut (va. 
riantă) . . 1346 

152. Frunduliță foi de “praz (ra 
riantă) . ema e 1946 

153. Lâna (variantă) aa a 1341 
154. Hai, Buzău, Buzău (variantă) 1347 
155. Frunde verde peliniță . . 1348 
156. Frundzâ verdi grâu mărunt 
(variantă) „1348 

-157. Amoraş din altă țară „1349 
158. Cântic țărănesc . 1850 
159. Frunde verde de trei cepe 1350 
160. Leliţă cu ochii verdi (variantă) 1331 
161. De: tril ori potcogil „calu 

(variantă) . . 3 „ 1351 
„162, Tau focu codru des . . 1352 
1163. Frunde verde de brad mică 1359 
164. Frundezverde de alună, . 1353 
165. Frunduliţă talion (variantă) 1353 
166. Frunde verde liliac . „ 1354 
167. Frunduliţă  solz:de-peşte . 1354 
168. Bate vântu 'n Dumbrăvidră. 1355 
169. Frunde verde iarbă mare . 1355 

170. F6e verde trei măsline. . . 1356 
171. Trandafir cu două flori. . 1356 
172, Frunqă verde tibitin . „ 1857 
175. Colea ?n vale ?n grădiniţă . 1357 
174. La puțu cu zalele . „ 1355 
175. ME suii în d6l în clucă (va- 
| riantă) . „ 1358 
176. Bată'1. Dumnedeii sărl bată. 1339 
177. Plânge:mă mamă cu dor . 1359 
178. Dragă mi-i să fii catană (va- 

riantă) „:1360 ” 
179. Cât-îi Ardâlul de mare "ra- 

riantă) „ 1360 

c. Strigături | 
Pag 

1. Nu ştii puică ce-am gândit: 1363 
2. Când aveam oiţele „1363 
3. Așa jocă bătrânii. -. „ 1363 
4. Foe verde go lalea . ., . 1364 
5. Foe verde nucâ sacâ,. „1364 
6. Foe verde mătrăguni. „ 1364 
7. Unguren cu stogu ?n pod. 1365 . 
S. Frundăşoră 'unt-de-lemn. . 1365 
9. Frundălenă ca naiba. „ 1369 

„10. Fe verde farbă dulce . . 1366 
11. Strigă, strigă, să se string.” 1366, 
19. Tu te duci, bade sabace . 1366 
13. Frunde verde ca mărarul . 1367 
14 „1367



.„ Pâe verde fir de linte 

„ Portă c6da şi-o 'ndreptaţi 

TABLA DE MATERII. - 

„ Puiculiță drept să'âi spui ?. 

„ Cânticul s6crei. . 

„Hu, îi, îă şi ghini-m * pari. 
. Bărbatul care'i urit , 

. Pană'n cui, pană sub cui . 
„ Dis'am dei şi m'am jurat. 
. Nevasta carei frumâsă . 

„1867 
. Frunduliţă iarbă nâgră . . 1368 - 
. Frunduliţă farbă grasă .. . 1368 
; Lele, bărbățelu tăi „1368: 
. Foi, verde baraboi. - 1369. 
+ Tot di brâu şi di cură. . 1369 
„Măi Gavrile, r&ă âi-i, „ 1869 
. Tot pi loc şi pi hodină. . 1370: 
„ Lele, a dracului să fii , . 1370; 
. Portă coda tot păreti, „'1370 - 
, Portă coda Păstrăveni .:Ţ371 

. Portă: eda.mai chistol. . 1371 
„ 1371 

„ ŞI la mini ca la lini. . . 1371 
„Hup! hup | Dup !. 1372 

30. U! iu! iu şi bu! hu! hu | 1372 
31. Foe' verde măr uscat, „1372 
32. Firişor de iarbă verde . . 1373 

3. Nu. juca, fată, rusește „1373 
34. Nu. ştii boii să'i îngiug. . 1873 

"85. Nici acesta nu'i cu drept . 1374 
36. Săracile mândrele. „ 1874 
37. O dat brânda într'o mânuşă. 1374 

„38. Bati-o, bati-o, ş'o mustrâză. 1375 
39. Puiculiţă bălăidră , „1375 
40. Foi. verdi.lemn uscat.. „1375 
41. Mai încet cu copila . „ 1376 

1376 
„Hai di brâu şi di cură. :. 1376 
. Jancule, Orbeânule. „1377 

„ Hai să stăm aici pe loc. . 1377 
„ Vai di mini reă-t-ii. . 1377 
.„ Foi verdi lemn niscris „1378 
„. Verdi f6i liv de linti. „ 1378 
„ Verdi f6i ş'o sipică . „ 1378 
„ Cini ari ibovnicâ. „ 1379 
„ Verdi f6i ismâ crâţă; . 1379 
„ F6i verdi trii nueli . . 1379 

„ Fetili : din Păstrăneni. 1380 
Foiliţă foi-lată . , 1330 . 

, Pentru'n om ce i-o fost : 

„drag... . .'1380 

„ Feteli din ibucani . . 1380 
„ Mătrăgună . , „1381. 
. Foi verdi salbâ mii. „1381 
„Aşa "i-omul cel nebun. : L381 

. Frundi verdi di dudău . . 1382 
„ Hătu-ve *'n pahar feti „ 1382 
„ Oi! săracu omu prost . . 1382 

„1883 
1383 

„ 1383 
1384 - 
13294 

„ 1384 

"69. 
70. 
71. 
79. 
73. 
74. 
73. 
76. 
77. 
78. 
79. 
s0. 
81. 
sa. 
s3. 
S4. 
35. 
86. 
87. 
38. 
89. 

_90. 
91. 

98, 
93. 
94, 
95. 

96, 
97. 
98. 
99. 

100, 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
11, 

118, 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
190. 
191. 
192. 
123. 

1699 . 

“ Frundă verde mătăcine. . 1385 
Busuidce, nu, te-ai câce. -. 19285 

Câte floră sînt pe pămint . 1385 
Câte păsărele sboră : „1385 
Ul! iu! iul! fecior de rac . 1386 
Eu mă duc, 'neata rămâi . 1386 | 
Tu te duci, bade salace; . 1386 
Tu, leliţă, un'-te duci „1387: 
Dumbrăviţă, dumbrăvidră . 1387 
Fie verde foi de vie . . 1387 
Frunduliţă liliac”, . . „ 1388 
Mama m'a mânat de-acasă. 1388 
Asta”i fina .şi cu nuna.. . 1388. 
F6ie verde trei lalele, „1380 
Foie verde, foe lată, ;. . 1389 

La -pârtă la Țarigrad. . , 1380 
U! iu şi bu! hu! hu!. . 1390 
Unguren cu stogu in pod . 1390 
Foie verde trei lalele „ 1390 
Fost'am pe unde-am iubit . 1391 
Tot iubitul are-un dor. . 1391 
La ferâstra mândrei mele . 1391 
Jocă, fată, ce'i juca . „ 1892 
Nici aiasta nu'i cu drept . 1392 
U!-iu! iu! şi bine 'mi pare. 1392 
Aşa jâcă tinerii „1393 
J6că -sucnă lângă “burcă, „1393 
Vai de mine!. ce să fac? . 1393 
Frundă verde şi una „* 1394 
Jâcă fată ce îi juca. „ 1894 
Nu te.-teme, măi băcte. , 1394 
Foie 'verde liliac . „1395... 
De ce joc, de ce mă 'ndemn. 1395 
Vai de mine! mor de cald. 1395 
Leliţă cu 'brâul verde „1396 
Frundă verde puiă de nuc. 1396 
Foie verde băț de foe . . 1397 
Foliţă şo alună . . „1397. - 
Foie verde baraboi” . „1397 
Frundă verde peliniță „1398 
la ridicâ-ţi hobâtu „ 1398 
La culeare, lată mare. . . 1398 
Vai de mine! ce-am uitat. 1399 
'Tinerică fată ai „+ 18399 
Nu juca, lele, ruseşte '. . 1399 
Foie verde alămâe „ 1400 
Fata potropopului., „1400 
Câte fete ?n sat la noi. . 1400 
Fata mamii cea bălae „ 1401 
Hai la joc! gehuche gâle . 1401 
-Dragu lelii, pui băct. „1401 
Plâcă la cânțelărie „1402 
Tot pe loc şi pe hodină. -. 1402 
Câpă, apă, fasole, sare. . 1402 

Bun băet, parale are.. . . 1403
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194, 
195. 
196. 
197, 
198. 
129. 

139. 
131. 
132, 
133. 

134, 
135. 
136. 
137. 
„138. 
189. 
140. 
141, 
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