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„„PRECUVENTARE: 
a . 

-„ Datiniele, povestile, musica şi poesia suntii archivele pop6relor : cu ele se 
pote reconstitui trecutulii întunecată. Prin studiul lor ne vomii lămuri origi-,, 

nea, limbii, nascerea naţionalităţii române, aplicările naturale cu care e înze- 
stratii poporulii, luptele ce aii susținutii coloniele romane pen a nu se preface 

în locuitorii de astăqi ai vechiei Dacii. Dintre diferitele n&muri .răspândite pe 
“malurile Dunării, nici unulii nu are, ca nâmuli românescii, uă poesiă populară 

- atâtă de originală, atâti de variată, atâţii de frumâsă şi atâtii de strinsii unită 

cu amintirile anticităţii. Născută din sânge meridionalii, strămutatii de subt 

ună s6re fierbinte într'uă ţeră nouă, n6mulii români a păstratii uă închipuire 

fecundă, viiă, graţi6să, uă agerime de spiritii care se traduce în mii de cugetări 

fine-şi înţelepte,.uă simţire adâncă de dragoste pentru natură, şi uă limbă ar- 

moni6să, care esprimă'cu- gingăşiă şi tot-de-uă-dată cu energiă tote aspirările 

sufletului, tâte iscodirile minţii. a 

-„ Poesia populară este ântâia fasă a civilisaţiunii unui nâmii ce se tredesce- 
da lumina..vieţii, ră cândii acelii nâmi cade din vechia“i civilisaţiune, atunci 

poesia populară devine uni paladium alti limbii şi ali obiceiurilor strămosesci. 

Pentru noi, ea este şi uă fasă şi unii paladiit.. Cele mai multe balade, pe care. 
“le avemiă, dat6ză din secolil XVI, XVII şi XVIII. Societatea de. pe atunci erea . 

răsboinică : toţi ereaii înarmaţi şi în picidre, tote ideiele pornite spre luptă cu 

duşmanii ţării. Principatele nostre abia sciali că ai tractate cu țările vecine. - 

Lovirile ereaii dilnice, cândi-cu Leşii, cândii cu Ungurii, cândi cu Tătarii, cându. . 

cu Turcii şi, ce e mai tristi, chiarii cu Românii. Arăturile se făceaii cu uă 

mână pe cârnele plugului şi.cu alta-pe pală, căcă Tătarulii sta la pândă în mar-. 

ginea, ţării.  Cândi Tătarulă prăda "n ţeră, Românul găsia -cu drepti săşi 

întârcă paguba cu dobândă: aşia elii erea mal multii prin “Bugecii de câtii pe 

a-casă. Cantecele b&trânesci adeverescii cronicele, ns cântecele aii uni ce 

care te miscă penă în suflet. Frumâse timpuri de vitejiă aii fosti acelea, cândii 

Românuli intra în doui ca în doui-spre-dece şi cândii hanul 'Tătarilor trămitea. 

„jalobă“ către Domnii Moldovei cu rugăminte ca să poruncâscă Grozăvenilor de 

pe atunci de a nu le mai opri calea, cândii se 'ntorceaii cu predă din ţera leşâscă, 

 



4 A . - PREGUVENEARE, 

Ensă râta norocului se întoree: starea principatelor se schimbă, „neaternarea 

lor piere, poporulii sufere, vitejia lui amorţesce şi trece de la glote la cete, de. 

Ja cete la individi, şi prin urmare baladele strămosescă suntii înlocuite prin 

„cântece' de frungă“, cântece hoţesci. | - PR 

„ Poesia populară este nu numai espresiunea cea mal” viiă-a caracterului. 

naţionali, der mai aruncă şi uă lumină asupra comerciului. din timpurile tre- 

cute. Nici Mironi Costinii, nică Ionii Neculcea, nici Grigorie Urechiă, în croni- 

cele lor, pu pomenesc de comerciulii Veneţianilor şi alti Genovesilor cu ţările 

nostre, 6nsă cânteculi populari îndeplinesce acea lacună cu două cuvinte. La 

notițele preţi6se despre relaţiunile n6stre politice şi comerciale, poesia popu- 

lară mai adaugă uă largă descriere despre -starea morală, despre obiceiurile 

vieţii intime şi despre organisarea socială a piincipatelor : prin urmare trebuie | 

să fiă obiectului studielor nâstre celor mai seri6se, dâca voimi să aflămit cine 

ami fosti şi cine suntemi. a E | 

„ Albia literaturii n6stre e atâti de îngustă, în câtit — deca aşi dice că mai .- 

nici uă scriere nouă nu posede condiţiunile unei scrieri nemuritâre — aşi spune - 
uni adevări supărătorii pentru tag:na literaţilor, şi adevărulii, de cândi lumea, 

umblă cu capulii spartii; ensă mărturisescii că, privind babilonia limbistică, 
din dilele nostre, m& ingrijescii pentru viitorulii nostru literarii şi mă mân- 
găii numai cu credinţa că acesti viitorii își va, găsi locii de scăpare în poesia 
populară. Imi închipuiescii că suntii unii străinii sositii în Moldova s6il în Va- 
lachia cu dorinţa de a studia istoria, datinele, natura şi geniulii n6mului ro- 
mânescii. Cumpării uă bibliotecă intrâgă de cărţi şcrise în felurite :jargonuri :. 
istoriă, poesiă, diaristică, etc. - Deschidii uă carte istorică și vădii în ca nume, 

. date, -pomeniri de r&sboie, ensă nici uă ideiă de miscarea, socială, de institu-_ 
tură, de graduli civilisaţiuniă diferitelor epoce. Nemulţămitii, mă ducii să visi- 
tezui monumintele, d6r voiii descoperi unii vestigii din-lumea, trecută.. Monu- 
mintele lipsescii! M& întorci deci la limba, şi Ia literatura de astădi. Aicea mă, 
coprind fiori de ghiaţă. Gramaticele imi parii nisce seci dissertaţiuni de limbistică, 

onsă nu adevărate gramatică românesci. Cercetezii: literatura şi dati de uă a- 
mestecătură indigestă, de uă sumă de “idei luate fără nici uă sistemă de la: 
străini, şi prin urmare nu "i găsescii nici unii caracterii originalii. Unde este 
der 'românismulii ? Unde să "lu cauti, pentru ca să "mi-facii ună ideii esactă . 
despre geniulii românii? a i a 

„ Din întemplare, mă preumblu înti”uă di printrunii iărmarocii şi de-uă- . 
dată mă credi în altă lume. Vădii Gmeni şi haine ce nu văgusenmii în oraşie:.. 
audi uă limbă armoni6să, pitorâscă şi cu totulit străină de jargonulii cărților. 
De unde ereamii la îndoidlă dâca Românii suntii uă națiune sâii uă.coloniă, . 
cosmopolită modernă, unii 'soiit de Algeriă franco-italiano-grecâscă, incepi a 

„întrevede adevărul. Iat& unit omi cu fisionomia veselă: elă intră iînti”uă 
colibă de frunde, seâte de sub sumanii unii instrumentii cei give Ictută şi se 
Dune a canta Mulţinre de Omeni se indesă împrejuru'i şi "li ascultă. cu dra- 

A a cl el dice balade strămosesci. Ochii mi-se deschidii : uă naţionalitate 
cgă se desvălesce în graiulii, în hainele, în tipului antici, în cântecele ace- lor i LiutarulM artă ai Daia ou io men. Lăutarulii cântă, şi dinaintea mea, se desfăşiră uă tabelă care mă 
ae sa , cându elii Sfirşâsce, totă nedomirirea s'a, stersti din mintemi: r&- 
a 3 ee a a 
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mâni convinsii de naționalitatea română, de geniului: români, : de adovărata 
„literatură română ; înţelegi dragostea Romanului pentru ţ6ra lui, înţelegi Du-- 
terea legăturilor de familiă. Iată poesiă, iat adevărată literatură, de care se 
poti mândri Românii. Fiă forma versurilor une orl- defectucsă : ele îmi pari | 
mie poleite cu radele geniului. Privighiătârea nu e frumâsă, dâr cântecului îl 
este: din rai. o Sa 

Ast. felii simţiai Alesandr u. Russo despre marele tesaurii ali musei nostre pO- - 
pulare, şi ast fel vorbia, mai acum” uă jumătate de seculi (1835 — 1839), pe 

„cândă acestii genii erea cu totulă nebăgati-în-sâmă de noi şi necunoscutii de 
„străini. Atr ebuitii ca ilustrulii Vasile Alesanări să culâgă uă parte din variatele 
produceri ale generaţiunilorii trecute, să le înobileze prin frumosu'i talentiă şi 
prin necomparabila'i măiăstriă, să le proclame âncă din anulu. 1852. ca nisce 

| „comori nepreţuite de simţiri dui6se, de idei înalte, de notițe istorice, de cre-.: 
„dări superstiţi6se, de datine striăimosesei şi mai cu s6mă de frumuseți poe- 

„tice pline de originalitate şi fără semânii în literaturile străine2*, pentru. ca : 
E depositulii păstratii cu pietate de poporă se apară, în ochii tuturor, nu numai 

ca uă vastă cronică nescrisă şi versificată, der şi ca, model de limbă al6să, | 
de pgesiă curată, de inspiraţiuni. neprefăcute. 
Culegerile numite Volj;sliedei- în Germania, Popular Songs în Englitera, Caati 

i populari în Italia, Chansons populaires în Francia, Dainos (doine) la Lituani, : 
Naposni” arbeir la Bule gari, eto. aii devenitii titluri magice şi opere iubite, pe care 
posteritatea, le privesce și je deschide cu inimă, voi6să, .cu seninătate de spi- 
titi, Nu sciit câtii timpi va trece penă.se va puts spune şi despre noi acelaşi 
lucru, dernu punti la indoislă că. va” veni uă. Qi, cândă. lucrările de felului acesta, 

„se vorii considera ca cea mai vechiă cârte a nâmului românesci, ca cea mai 
-preţidsă cronică a vieţii intime şi a simţirilor tainice de uă dinidră. 

Intru câtii mă privesce personali, din prunciă legănati în cântece populare, 
ademenitii d'ali lor farmeci şi d'a lor plăcută armoniă, pe nesimţite” mi sa 
întipăritii în memoriă totii. ce augisemil la părinţă, la rude, la, prieteni: de iubi. . 
rea lor n'amii scăpatii la tinereţe şi, scriindă, numai pentu mine, mamii po-- 
menită coprinsii de uă neiînlăturată pasiune. Culegerea din ţâră (1864187. ID). 
ami urmat-6 chiari in: străinătate -(1875— 1876) şi ami înavuţit-o mai cu: 
s6mă în anii din urmă, (1877 — 1885). Aşi put6 să o continuii, der, pe de uă 
parte frăgedimea vieţii amenesci, împrejurările nepriinci6se, pedicele. ce 'mi 
stau în cale; pe de alta îndemnarile- şi încuragiările bărbaţilor competinţi 
nvaii hotăritii să punit capătii lucrării şi să daii la lumină — fără studii amănun- 

“ţite şi fără note filologice— acesti materiali, adunati cu atâta dori Şi cu atâta 
„stăruință. 

Dâc'amii fi avut norocirea a să posedănuă unii culegători i consciinţiosii pe la | 
- sfirşitulti vecului trecutii sâii pe la începutulii celui de faţă, opera lui ari fi avutii 
“pentru limba, pentru: literatura şi pentru naționalitatea românescă, însemnătatea 

ce a avutii şi are evangeliuli pentru religiunea crestină. In lipsa. lui, caută să fimii 
recunoscători bărbaţilor de inimă, care au sbinsil din pr oduoerile populare câtă po 

1 „Fota societăţii de cultură din Bucovina.“ 

2. Pirofaţa broşurei'I a baladelor, 1852,   
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ail pututii şi în modulii cum s'a priceputii. Culegerea mea se deosibesce de cele 

penă adi apărute prin două însuşiri particulare :: 1* prin variantele inedite ce 

coprinde şi prin arătarea celor publicate în ultimele patru decenie ; II prin în 

prejurarea că a fostii făcută în epoca de -agoniă a, acestei îndeletniciri, cândii 

“abia, câţă-va bătrâni aii. mai păstratii în memoriă şirulii nesfirşiti ali cântări- . 
lor vechimii, nestricate de înoirile şi de prefacerile actualități. Da 
„Basmele, snâvele şi anecdotele, care constituiescii partea, în. prosă a litera- 
turii populare nescrise, potii da nascere unei colecţiuni ulteridre ; ru lipsa din 
acestii volumi a proverbelor, dicătorilor şi idiotismelor se esplică prin faptulit. 
că aşi fi fostii mărginită la uă simplă reproducere, în urma culegerii lui Antoni 
Pann şi sistematisării lor de către modestulu „culegători tipografă“, d-lui P. 
Ispirescu. Na ERE 

s
r
 

IL 

„ Aşedarea acestor mil de versuri, care se potii considera ca totii atâtea mil de 
glasuri nevinovațe ale poporului, dă locii numai la două sisteme de clasificare: 
după anotimpi şi după versta, celor.ce le cântă... i i 
„ Noima d'ântâiii nu mi s'a păruti îndestulătâre; căci, dâca primă-vâra, se 
întonsză „Cântecele pentru animale“ şi „Lăzărelulii“, vâra se practică „Papa- 

„rudele“ şi „Caloianulii“, tâmna la şegători se spunii „Ghicitori“ și „Glume“, 
ierna se umblă cu „Moşiit-ajunulă“, cu „Colindele“, cu „Stâua şi Vicleimuli“ 
etc.. suntii ens& „Rugăciuni“ şi „Jocuri de copil“, „Cântece“ şi „Descântece“, 
care se facil şi se recitâză. în t6te stagiunile anului. E E 
„ Ast-felă amii datii precădere noimei a doua, clasificării lor după etatea per- 
s6nelor care esecută datina, care .rostescii sâii cântă versurile; şi , pentru ca 
gruparea să fiă mai nemerită, ami ţinuţi semă, într”a lor înşiruire, şi de suc- 
„cesiunea-le cronologică. Cu chipulii acesta, variantele, culegerii de faţă se in-.- tocmescii firesce în două părţi cam de aceiaşi mărime. - - 

I. Aparţinii copilăriei, juneţii şi adolescinţei cele următâre, şi a-nume : 
„1- mosIt-aonuLv (în n6ptea de 23. Decembre, stil vechiii). .. couisveLe (în noptea de 23, 24 şi 31 Decembre st, V.). NI » STEUA SI vieLeniuLu (de la 25 Decembre penă la S Ianuariti), . VASILcA (în diua şi n6ptea de 31 Decembre şi 1 Ianuarii). » PrususonuLt (în n6ptea. de 31 Decembre. şi la 1 Ianuarit). . Soncova (numai în diminâţa, dilei de 1 Ianuarii). 

+ ORAȚIELE de nuntă (de la 8 Ianuariti inclusivii înainte). - _- „ RusăciuuLe (tot-d6-una), câxreceLe sI socuRiLE De copil (primăvâra). » LăzĂRELULU (în Sâmbăta lui Lazăr sâi a Floriiloră). Ri PAPARUDELE ŞI CALOIANULU (V6ra: în timpi de secetă). * GHICITORILE, ÎNTREBĂRILE SI PROBLEMELE NUMERICE, Ca şi a: SLumere (t6mna şi i6rna la, aşia numitele „Şedători“), 13. CÂNTECELE DE LUME (tot-d6-una, der ma! cu sâmă t6mna). | 
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* COLECȚIUNEA: G, DEW. TEODORESCU, . | 

II. Apaiţini maturității şi bătrâneţii cele următore, şi a-nume: 

14. vescâxrecee (tot-d6-una) SI PROGIOSTICELE- (t6mna). | 
„15. VEBSURILE DIX Basug (tOmna Şi iârna la „şedători“). 
16. CÂNTECELE VECUAL (tot d6- -una şi în speciaţii la, nunţi). 

Mi s'ară “pară nepotrivită s8 se aplice producer ilor nâstiă populare sub-im- 
- părţirea în genwi poetice, Prin cânti, „Colindele“ facii parte din poesia lirică ; 
„prin naraţiuni, descrieri, dialogii, miraculosti şi acţiuni eroice, „Cântecele vechi“ 
constituiesci genulii epicii. Cu. tote astea, 'recitativulii celor din urmă, de- 
vine cântii în gura lăutarilor, 6r însuşirile epice 'se găsescii şi în „Colinde, şi-i. 
în'„Oraţiele de nuntă“. In genulii dramatici ară iritra nu numai represinta- 

„ ţiunile „Vicleimului“, ci şi spectacululi „Paparudeloi:“, însoţitii de cântă şi de 
jocuri săltătore, plesnetulii bicelor nedespărţite de „Pluguşorii“, “mersulii îna- 
inte şi înapoi ali miresei din' „Lăzărelii“, miscările: esecutate în descântece. 
Iată de ce ami preferitii clasificarea după etate, ca. cea mai nemerită pentru 
nisce versuri care aci aparţinit. datinelor- sâi unor petreceri glumeţe, aci ne 

| răpesci prin frumuseţă de vioiciune şi ne induiogeză penă ane smulge lacrămi. | 

e 

Ori. câtă de mari ari fi fostii munca, Şi silinţele? mi ai personale, culegerea n varii, 
fi ajunsi atâtii de voluminssă, fără ajutorulii amicilor care mi-aii comunicatii 
numerse var iante şi ale căror nume figurâză la, începutulii fiă-căreia. Ii rogi! 
der să primâscă mulămirile mele şi să impărtăsescă meritulii de a fi contr ibuită 

“la acâstă lucrare. . - SCI e 
Asemenea mă simtii datorii i să esprimii simţiminte de recunoscință mem- 

biiilor „Academiei române“ -pentru.bună-voinţa ce aii ar&ţatii culegerii şi cu- 

leg&torului, pers6nelor care ai bine- voitii a se însărcina cu liste de subscrieri 

și celor .ce aă .avutii încredere ca să plătâscă prin anticipare, der mai cu 

ssma d-lui Dim. A. Sturdza, care -—în cualitatea/i de ministru alii instrucţiunii — 

a făcuti totii ce i-a statii prin putință ca să 2) ate Şi s8 grăbescă tipărirea cărţii 

ce cu iubire oferii naţiunii române. ai 

G. pem. Teodorescu. 

“Bucurosci.:8 Aprilo. 1885. - - 

  

  
 



RELAȚIUNEA D- lor G. SION şi i Br P, HASDEU 

i ciitre” 

Me o » ACADEMIA ROMÂNĂ“, 

» Domnilor. colegă, Ia 

3 

LL » Esaminândii coiocţinea de Poesii populare române, adunate de d-lii G. 
Dem. Teodorescu, „ce ni s'a recomandati dă secţiunea, literară, amii constatalii cu 
fericire că este cea mai importantă din tote câte aă apărulă pen€ acuma. 

| „Der ital colectantehii este cu alâtii mai însemnatii, ci — afară de ostenilu, câ: 
si Q dati, sp? e W aduna unii materidhi alti de avulii,. a fară de: ingehidsa clasi/i- 
care şi grupare co le-a dati — apoi a avută gr ijă a însemna în note proveninţeu lor. 

„Ast-felă,. deca Academia a găsilăi cu cale a acor da ajutor “ele scle. colecțiunilor 
 Iarnic- Bârsamii, FI. dară ianti şi altele, cu alâtii mai alesii sară cr ede datâre a veni 

- în ajutorul milicaţiunii acestei colecțiani, care ajutor îi săi se acorde după apa- 
„ițhame, 

G. SION. B. P. JIASDEU:   
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î "MOŞIO-AJUNULU, e 
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„întruni furnicarii, pentru ca mai târgiă, după ce putredeșci, cu osele lor să 
facă „de uriti* şi „de dragostei.  :. - 

“taţi şi copţi de ocasiune chiar în acea ndpte, 6r la .oraşie covrigi, nuci şi mere 
„Sei pere. Acâstă colindare se găsesce la diferite popore cu acelaşi. ințelesi: 

„casulit contrarii, suntii întrebaţi cu vorbele „câţi sunteţi“ su invitaţi să mai „strige uă dată „bună diminţa la moşiii-Ajunu“. E a 

- insemnâză a se abţin6 de mâncare şi 

* Strămoşii nostri din seculii trecuți, ca buni crestini, 

Lo —————— 

Crăciunuli a fostii, din anticitate, sărbătorea solistiţiului de iernă. In mo- i 
“ destele'mi „Incercări critice asupra unor credinţe, datine şi moravuri ale po- 

porului românii“ (1874), ami arstatii divinităţile adorate. de vechil locuitori 
al orientului, precum şi festivitățile greco-latine, practicate cu sgomotil şi ve- 

seliă mai în aceiaşi epocă a anului. 
Crestinismul a instituiti, în n6ptea de 24 spre 25 Decembre, serbarea 

nascerii. lui Isusii Christosă, cunoscută sub numele-de Crăciană (npavoyira) şi 
disă la Italieni Natale, la Francesi ANodl, la. Germani Christnacht, la Englesi 
Christmas, la Spanioli Noche buena, la Poloni Iilia etc. -. Da 
„In giua de 24 Deceinbre, dis-de-dimineţă, unii copii de 10—15 ani, der 
mai cu s6mă cântăreții bisericilor intră din casă în casă cu icona ce represință 
„Nascerea lui Christosii“,: spre a:cânta versetele consecrate de ritului orientali : 

Nascerea tea, Hristâse, i „dela Stea au învăţatii 
dumnedeulii nostru,” a să se 'nchine ţie, 

2 r&sărit-a, lumii: : „= s6relul'areptăţii, 
” lumina cunoscinţii; a i Şi să te mărescă pre tine, 

că întru dânsa aceia, ... r&sărituli celii de sus. 
care slujiat stelelor, E „ Dâmne, mărire ţie. 

„Im acestă „di mare“, vrăjitârele obicinuiescit a prinde lilieci şi a “i ingropa 

In nptea de 23 spre 24 Decembre, nâptea de ajunulii Crăciunului (lerecunj * 
vecer la Malo-Ruşi, vigilia: nativitatis Domini), de la mieduli nopţii penăla „diua: 
albă“ e umblarea copiilor: cu. „Moşii-Ajunulii“.- Fiă câte unulii s6ii doui, fiă în 
cete de câte 4 până la 10 şi 12, c'uă mică, traistă după gutui şi cu. b&ţulii în 
mână, intră în curtea fiă-cărei familii, urânduii „bună diminâţa“. Datina e să 
li se de colindețe sâii olindeţe, mici colaci de făină, care la ţeră suntii frămân- 

rusesce uoaatosar, ceh koledovati, litvanii laledoti (a culege colindeţe, strenas . colligere). Colindătoruliă (qui strenas colligit) se dice asemenea: în vechia limbă. slavonă toaaaunka, slovenesce olednik, ceh holedni), litvanii kaledininhas. & Ast-felu colindă copiii tâtă nâptea. Cei ce nu vori să le d6 nimicit le răspundă s& vină „mai la giuă“, espresiune devenită proverbială, Şi ecuivalinte cam: cu cela-ce Gmenii instruiți numescii „calendele grece“, adică „nici-uă-dată“. In 

Numele de moşiai- Ajunii necesiteză, pare-mi-se, două mici esplicări. | Cuventuli ajună (latinesce jejunium), ca şi verbul ajunare (atinesce jejupare), nsenn6z € nă) de băutură. Prin.-estensiune, s'a aplicatii şi dilei din naintea, unei mari: sărbători, unui. praznicii, fiindii că în acele qile 
SR postiai cu religiositate fără să guste ceva, Spre a.onora, sfințenia serbătorii următore. Şi adi fetele, 

1. Ant. Matzenauer, Cizi Slova ve slovansh:ycl pececl,. V. Brnă. "1870. | 
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COLECȚIUNEA G, DEM. TEODORESCU. - - | „o il 

„care vorii să afbă 1 norocii Ja măritişit, Obicinuiescti să ajuneze totă diua de;5 5. 
„Tanuariă, numită „ajunulii Bobotezei“. Plăcăii şi fetele dormi. nâptea sub Căpă&- 

tâiii cu Dus suiocit dati de popă din pămătufuli cu care botâză,: aceia, care ai 
să se îns6re, s6ii acelea, care ati să se mărite ierna, își vădu în visăi ursita . 
s6u ursitulă, pe. viitărele lor sogir s6u pe viitorii lor bărbaţi. Bătrânii şi matu- 
rii nu dormii nică uă clipă, ci stati. privindii cerulii, căci— după alor convin- 
gere— în acea nâpte „se deschide cerulii“ şi cine e „buni la Dumnedeii“ vede 

 feritirea din cea-l-altă vi6ţă.. Cati despre diua, de 24 Decembre, ajunul Cră- 
ciunului (jejuniam nativitatis Domini), ajunarea ei avea două motive: “să se facă 

„demnă de-„a se împăr tăși cu sfenta cuminicătură“, şi apoi să mănânce carne mai 
"cu plăcere. (în speciali carne de porcii), după unii postii de atâtea săptămâni. 
„In ceia-ce privesce epitetulii de moşii (bătrânii, “unchiaşiii), voiit aminti că, 
după cum diua de 25 Decembre a fostii personificată, atribuindu-i-se ca sfentii 
bătrânul Crăciuni, moşiulii Orăciunii, Dumnegeii- tatălă (căci ast-feli resultă ! 

„din „Colinde“ ), în acelaşi modii s'a personificatii şi diua de 24 Decembre, ajunul 
“Crăciunului, atribuindu-i-se ca, sfenti bătrânulii: Ajună, moşiulii Ajună. | 
„Dai aci: tote: variantele usitate în Muntenia, încependii cu ale micilorii co- : 
“ pilaşi şi sfârşindi cu parodia, flăcăilor, care păsescii: cea mai nemerită ocasiune 
“ca să petrâcă, n6ptea strigândi şi cântându la. ferestra. vr'unui cunoscutii, dâr 
mai cu s6mă acolo, unde sciil că se află, vre-uă fâtă de măritatii. Presupu- 
nendii că aceia, cărora le ur6ză „bună dimin6ţa“, nu vorii să se-scâle ca să le - 
d6 ceva, ei rostescii glumeţele ameninţări ce se voii ceti mai la vale. 
In înteresulii comparaţiunii şi pentu. înlesnirea' de studii ulteridre celor 

câ arii voi să 'se ocupe cu etnologia, reproducii pe de uă parte vechia colin- 
. dare elenă, numită ehtâovilevy” (a cânta rondunica), practicată în luna: Boedro- . 

mion (Septembr e) şi pe care scriitorulii Ateneu o relat6ză după 'Teognis din: 

„Rodos, atribuind-o lui Cleobulii din Lindos, pe daltă parte cânteculiă rOndu-. 
nici de astădi, pe care.copiii Grecilorii- moderni obicinuiescă a "li repeta din. 
casă în casă, pe la începutuli primăverii, adunaţi în cete şi învertinâă, din 
mână uă morişcă cu aripe de şiţă, care închipuiesce uă, rondunică.. Atât ve- 
chiulit ehiâovaouăs rodiani, câtii şi varianta”i modernă, cânteculii .rondunicii, 
ati fostii traduse de d-lii A. 1. Odobescu şi mai ântâiii publicats în Revista ro. 
mână, apoi reproduse în „ pretaţa menţionatelor mele „ncercări critice; | 

| “VARIANTA Ta or nu he daţi? 
| Bună diminâța. a pe Ne daţă 

la moșiii- -ajunii ! - MI ar ne daţi: E 

Ne daă o. - „ori nu ne daţi? 0. 

ori 'nu ne daţi? - d ae 
E: VARIANTA NL 

“VARIANTA IL i 
Bună dimineţa o Du „Bună dinineţa ! + - 

.. la moşil-ajuni, .. | » -” Daţi-ne. colindeţa, 
bună diminâţa pe Bună dimineţa | 
la moşiii-Crăciună. 0. a la moşiit-ajunii : 

Ne daţi, ELI a daţi-ne i ş   î “ne dați Da ună colacii buni. 
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PARO DIAL. 

- Bună diminâţa 

la moşiiicajunii ! o 

Ne dai 

ori nu ne dai? 
_ Dămi unii covrigi, 

“că morii de fiigă; 
„dămi uă nucă, 

- că mă dai cu capulii 

"de ulucă ; 
- Ami uă pară, Ps 

că mă dai cu capul 
de scară; - 

di'mi uni mără 

că mă tragi de pări! - 

| PARODIA a. 

"Bună dimiicţa 

la. moşii- ajună, - 

bună diminsţa . -. 
„la moşii Crăciună ! 

„Daţi-ne -câto-unii covrigi 
că tremurămit de: fiii; 

„. daţi-no câte: ut nucă, - 

“că vă&'dămă do ulucă,;. 
daţi-ne- câte-unii mări, 
că vă luămit de pârii; 
daţine câte-uă pară, po 
că vă lovimit de scară ; 
daţi: ne câte-unii ŞOricĂ, 
că noi nu plecămii d! aici ; 
-daţi-ne măcariă parale, 
că luimit uşia/n “spinare, 
Ne daţi, ne daţi, orinu ne dați, 
că: de no nu vă scăpaţi ! 

VECHIULUI: NEAIAONIAE Mo ELINU 

Venit A, 'venit'rondunica : 
cu densa, şi vremea frumâst, 
cu densa, Şi timpulii celit- bună, 
E albă, curată pe guşiă, 
şi n6gră cu totul pe spate, 
Asverlă. -ne "n-câce smochine 
din casa tea plină, bogată, 
şi dă-ne Şi vină în „alcică 

* 

a E OI 

10: 

10. 

  AR, din buzo ca sd gonimiă uă pisică * 

ut. coşniţă plină cu brânză; 
der fii ş'uă: pâine de rişcă - 10 
şi turte cu ouă, totii ado: 

primesco or-ce rândunica, ! 

Luămii ceva, ori. st ne ducemii ? 

“Der. dă-ne, că alt-felii nu-mergemii, 

„ba âncă, luămă cu noi uşia A 15 

ori poliţa cea de d! asupra, 

"ori chiari po nevâsta; ți ce șede 

„în casă, colo, tocmai susii:.. - 
m&runtă”i, Şi lesrie o ducemi ! 

Der dă-ne cevaşlea, mai bine 20 

şi câtă vr'uni lucru mai marc. 

Deschideţi, deschideţi toţi uşia, 
căci iat'a veniti rândunica, : 

şi no, ia, nu suntemii unchiaşi i, | 

ci sunteruii copil-copilaşi. „25 

„RÂNDUNICA“ LA GRECII MODERNI. 

Vine, vine rondunica, 

vino do pe marca albă: : 

trece marea Şi, făcându' ŞI 

„ foişiorii ca s6; rtsullo; 
ş6do "ntr'Gnsulii şi grăiosce: - 5 

— Marte, Martie noros, 
„Fevruarie plorosii,” 

iată. dulcele April 

se vesteşce ci aprâpe; 

pastrile 'ciripescii,. - 10 
pomişorii înver descii,. 
găinele. cloncăiescii 

„Şi cu tâtele clocoscii; | 
turmele purcedă la munte, 

= iedii: sarii şi pasc din muguri; 15 
“ animale, paseri, Gmeni'. 
„toţi se veselescii din suiletit 

că d'acuma înceteză : 
crivăţii, ghiaţă ş si nins6re, - . 

- Marte, Martie NOroşii, . 20 
Fevruaiie ploios, . | 

„vine-Aprile celt frumosi. 
„Fevruare, eşi afară, 

“si tu, Marte, mite cară 1. 

„noi sfirşesci cu sunetulti coli facenmni 
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. , , 

- a 7 

   



14 

  
  

COLINDELE 

Colindele (din latinesculii Calenda, grecesce Kahavâat) represintă vechiele ve- 

selii publice. şi superstiţiose, sărbătorite la începutului lui Ianuariy sub numele 

de festum calendarium , uadavă» toprij.. Noua, religiune, neputendu-le înlătura, 

sanctifică, serbarea, o făcu se coincidă cu nascerea lui Christosii şi institui ca . 

imnuri sacre să se cânte spre: amintirea acestui măre evenimentă : , Calenda, 

“ festum calendariam, ita appellant; seriptores publicas illas ac superstitiosas.loo- 

” titias, quas calendis Ianuarii, quibus annus. aperitur, exhibuere primum Genti- 

les, usurpavere postmodum: Christiani et quas utrique indecoris choreis, mulie- 

rumque aut ferarum assumtis formis ac vestibus, foedebant.1,. 

Ast-feli numele de Colinde, adoptatii la tote poporele şi de toți Slavii în urma, 

crestinării celorii din Panonia 2, însermnsză: la Bulgari rozaza (pl. nozenize şi 

xozexe 2) sărbătârea nascerii lui Christosii (festum natale Christi) ; la Sloveni 

cozeza, cântecele sacre de,la nascerea, lui Christosti, ca. şi la noi (canticun festo 
natali Christi sacrum) ; la Ruşi noaaza s&rbătârea Crăciunului şi noului anii, ură- 
rile ce se cântă la ferestre cu acea ocasiune (W eihnachts-oder Neujahrswviinsche, 
die unter den Fenstern gesungen werden); la Polaci Koleda, darurile, colindeţele” 
de Crăciună (donum în festo nativitatis Christi) 's6i ceremonia celor Trei-crai ; 

“la Albanesi colăndră; la Lituani Kalenda ; la Germani Kalende; la vechii Fran- 
cesi Calenes (la veille de Noel et le repas qu'on îait ce jour-lă). Asemenea ver- 
bulii „a colinda pe cine-va“ se întălnesce cu acelaşi inţelesii. Bulgăresculii ko-. 
laduvam (ei colindi), slovenesculii loledovati, serbesculii colendati însemnâză 

mâna canere ante fores. m. - 

„Colindele“ se cântă de obiceiii în nâptea de 24 spre 25 Decembre. Prin 
abusii, pentru câstigii și spre a se deosebi de colindătorii mal în etate, copiii co- 
lindă şi în n6ptea, de 23 spre 24 Decembre. Prin estensiune, colindele se cântă, 

a cânta colinde: vespere natalitii ' Jesu Christi aut calendis januariis certa car-' 

„şi în sera de 31 Decembre spre 1 Ianuariii, cândi -copiil umblă din casă în 
casă cu unii plugi în miniatură (Plugugori), împodobită cu flori naturale sâi 
artificiale şi avendi unii clopoţelii între cârne. : E plesnescii cu biciulii, imi- 
tândă pe tinerii şi adolesciriţii care.umblă cu „Plugulă. 

Despre etimologia şi originea colindelor, refrenuli şi divisiunea lor în reli- - 
gi6se şi profane, timpuli şi modulă colindării, mitologia ce resultă dinti”ensele 
alusiunile ce faci la fapte istorice, la comereiuli Genovesilor Şi Veneţianilor 
cu ţările Mării-negre, la moravuri şi datine, m& reportii la cele coprinse în 
broşura mea intitulată, „Noţiuni despre colindele române“. Pentru caracterulit le- 
gendari şi epicii alit colindelor, manuscriptele în care sai găsitit, desvol- 
tarea lor din apocrife etc. să se confrunte interesanta, scriere „Literatura po- 

„ pulară română“ de dr, M. Gaster (Bucuresci, 1883, -pag. 52, 283, 386 —474). 
Iată culegerile tipărite penă astă-di : 

1. „Poesia popurală: Colinde, culese şi, corese de-At: Mariani Marienesc (Pesta, 1859, 175 pagine). Bdiţiunea, II în. Bucuresci, 1861. - E 

1. G.. Dufresno Ducange, Glossarium medie et în “atinitati . ao i AUlosich, Die christliche Terminolo ane Valinitatis, 
— glarin Drinov, dacezenie Gananctaro NOIYOeTpoRA e:ana 1n0Y, U « dal L „130! "OB LNBHUAMU, IV | 5. A so.ved6 D. şi K, Nladinovici, Bălgarshi narodui păsi Zagreb. Aaa 

1873, pag. 75, 

u, 

gie. der slavischeu Sprachen. Vien.. 1875, pag. 92-93, | 

        

 



  

  

  

GOLEGŢIUSEA 6. DEN. TEODORESCU. 

9, Kolinda, cine Studie aber i omhănische TPeinachtslieder de Johann Karl Schul- 
ler (Hermanstadt, 1860, 30 pagine) în limba germană... 

3. Studiele mele din giarulii Românaulă pe anii 1869-1874 şi în specială. 
numărulii din 25 Decembre 1869. 

4. Deosebite cântece, colindg publicate în Bucuresci după colecțiunea AEM. 
Marienescu, alături cu „Cântecele de stea“ ale lui Antoni Pann; 

5. Colindele Cr ăciuriului şi ale Pasciloră, adunate, îndreptate şi întoemite de 
Petru Băncilă [Sibiiu, 1875]. 

6. Notiuni despre colindele române. de G Dam. Teodorescu (Bucuresci, 1879, | 
-123 pagine) cu mai multe colinde inedite. 

7. Uă căletoriă în Dobrogea de Teodor. T: Burada ( (aşi, 1880) cu mai multe ă 
„ colinde de la pag. 38 'penă la pag. 104.: 

8. Studiului d-lui Mangiuca în. Căindarii pe anulii 1882. (Oraviţa, 1881) 
paginele 1— 48. 

Culegeri ea de aţă a ami sub: irmptrit 0, după natura şi i coprinsuit variante- 
lori, în: . Ă 

a) colinde solare şi veligiăse, unele” copringondti mituri în care. sâr ele, luna, 
“lucâferii,; constelaţiunile etc. -j6că, unii rolă de căpeteniă, altele fiind. relative 
la credinţele biseticii crestine, -la sfinţi: şi la instituţiunile admise de religiune; . 

b) colinde tr adiționale Şi vânător esci, legende în care se menţionsză funcțiuni 
şi îndeletniciri ce esistati în seculii tr ecuţi, mai. cu semă-vânătoria, cu Şoimii, 
care a fostă atâtii de venumită în vâculi “de midlocii ; - 
„€) colinde domestice, care celebrâză posiţiunea socială, (starea de Mei, (stă, 

însurat, măritată, veduvă- Şi văduvă etc.) fasele căsătoriei, „traiul fericiti, 
ocupaţiunile vieţii: familiare. 

Pare. se că esistă âncă nedomirire dsca Duralulăi colinde are la singulari, în 
romanesce, forma, colindă sii colindă, d6ca adică cuventuli e ambigenii s6ii _ 
feminini. In deosebi veneratultă nostru poatii d-lii G. Sion, într”uă notiţă Olo- .. 
grafă de pe manuscr iptulii colecţiunii, se esprimă. ast felu : 

5 Faci atenti pe pr stimatulii adunătorii ală: acestor fam6se  colecţiuni- că, î în 
tâtă Românimea s6u. Decia,. lui Traiană, se dice. colindă, 6r nu colindă : forma, asta 

din urmă, de-a găsit-o unde- va, n'a a putut fi for mată de câţi (pote) de. un: Alologiă 
. deşiuchiatil. — Sion. « 

De şi.ami arătată, în scrierea mea din 1879, că Opiniunea.. celor ce e derivă: 
românesculii colindă din gerundivulii latinii colendla constitue uă erdre filologică ; 
de Şi în acâstă culegere mami abţinutii de a insera notițele etimologice pe care 
„lepregătisemii; totuşi —ca respecti pentru d-lii Sion — mă credi datorii a declara: 

că de micii: copil amii auditii dicendu-se colindă, ca în frasele. „mai cântaţi. 
unii colindă, sciă.unii co:indi frumosi etc. “; că toţi bot ânii şi colindătorii, pe care... 

„i-amil consultati, mi-ati confirnati forma colindă, sr nu colindă; că în fine tâte 
“variantele ce mi-s'aii comunicatii din i Atârnaţi, Buzăti, » Călăraşi etc. serii i colind, 
6r nu colindă, o IN Să p 
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A 

SOLARE ŞI RELIGIOSE 

  

COLINDULU CRĂCIUNULUI. treceţi | 
Ă a , B N Ă . . , i — . . IE . a 

(Acestui mare şi primordială colindă, cântatii-la | - o met sei „50 
« forestră în nsptea despre Crăciună, Painti scris | o la fântână, 

după ropausatulă mei tată, în anulii 1865.) la fontâna lui Iordaniă ; 

„Astă s6ră "i! sera mare, : . |.- . muiaţi firii 
florile dalbe, .- i “de icalomfiriă - 

scra mare-a? lui Crăciuni, __ |. „Şi steble de buzuioci, - . 
„Horile albe, | s'apol mergeti colindândii, 

- cândi s'a născută Domnuli bună, 5 „doi pe urmu botezândă; 
florile dalbe. a stropiţi casă, ” 

Noi umblămă - 2 DE a , stropiţi mssă, 
s6 colindămi a A | stropiți feţi! . 40 

p'astă nâpte ?ntunecâsă, - de coconi creţi 
„Pe cărare-alunecâst,;  : 10 |. coconi creţi s'orit pomeni, 
nemerirămi Pastă casă, - m mai frumosii ne-orit dărui 

astă casă, Pastii domni buni. -- |. cu daruri de la părinţi; 
„Domnulit bună, jupânii [eutare], |... a stropiți feţi . 45 

elă, de veste cum prindea, O -| , de feto mari: 
„înainte ne eşia - 15 fete mari s'orit pomeni, 

c'uni clondirii plinii de rachii: - + - „mai frumosi ne-orii dărui 
cu clondirulii da drepta,- cu mahrămi grele de firă; ” 

- cu paharulii d'a stânga; i N „stropiţă feţi “ 50 
din clondirii turnându-ne, „de cet bătrâni: 

- din gură grăindu-ne: 20 | cei bătrâni s'orii pomeni, 
— voi, patru colindători, IN mai frumosi ne-orii dărui 

vă alegeţi doi | „unii colaci 
o din vo, o | de «grăi curati £; 55 doi 'din voi mai tinerei, - SIE - Sa 

i sării în cea grădină: o 1- Beli în loci do feţe. Ş = &. cca grădină: - 25 2. Grâă curată. Epitetul do curată “nu o pusti rupeţi ră . | “aci-pentru rimă (căci rimă nu esisti) ci ca es-. : a | Presiune sacramentală când o vorba de sacri- o de calomfirii , „ficii şi do daruri, do 6ro-co religinnea crestină S'uă steblă2 de busuioci; . fusese nevoită s'adopte, “transformându-le, nu . Pi : i A IE numai unele credințe păgâne, ci şi ceremonii, . 1, „73 3 ani , | solemnitiiți şi formule aniice. Ast;folii cocă vechi so imnota PEN în poesia română verbuliie (esto) |. nu făecatt nici unii sacrificii fără s0 "si spele ui singură silită Val ro pios o e Spre a forma |. mânele în vito [lumines întruni rii viu, cu apă 2. Sinalefa sâti contopirea unei vocale cu „„ Gurgetâre, fii do fontână, fii do gârlă, Religiu- precedinte, spro a foopiren el voca SA cea nea coroa do la celi ce oferia “sacrificio nu nu-. fârto_desă in poesia: populari sură. silabă, e. mal mână curate (puras manus), ci şi haine curate, 3. Mânuchit sGă pâmătufii ca celui cu caro bo. | vase curate, victimă curată; vinii curată (puras tâză preoţii la Bobota „ca e are 0- . vesteș, pura, vasa, puram hostiam, purmun vi     num). CE Tibullii, lib. 1, eleg. ult. v. 27; lib. Il,   na IIS II 
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pe colacii vedra de vină, 
-fiă galbenulii deplină, . -. 
caşia "i legea, din bătrâni, . 

„- din bătrâni, din G6meni buni. 

“la mulţă ani- cu sănătate | | 

că “i mai bună” de câtii tâte L   
: “COLINI DULU CRACIUN ULUI. 

[Variantă publicată întrale mole , Cercetări cri- 

Asti serii sâra mare, 

florile dalbe, .. N 
s6ra, mare-a lui. Crăciună,. . 

„florile dalbe. | 
„Noi umblămiă şi colindimii 
“pastă vreme "ntunecâsă a 
pe potecă-alunecsă.  : -. - 
Nemerirămi Pastă casă, 
astă, căsă, Pastii domni buni. 

- Eli de veste prinsuşi-a, - 10 
"nainte eşitu-ne-a 
cu clondirulă da stânga, | 

cu paharului da 'drepta. 
- Din pahară numesce-ne, 

: 
ea
 

vă alegeţi doi din voi,. 

doi din voi mai tinerei; 

| treceţi, mergeţi la: grădină, 

Trupe firii e 

şi stâble de busuiociă ;. | 
„brecoţi, mergeţi la „ntană, 

Led Lyv. 18; Vergiliu Ficii, 1 XII v, 169; Plautiă : 
2 amphytruo, act. V, sc. ], v.7 şi act, IV, sc,:3, 

v. 02, Captivi act. 1V, sc, 2, v. 8l; Varron De 

defeetu oraculoraun ; Ovidiu Pont. eleg..], v.- 161, 
lib. III. Metam. lib. VI.. 

time versuri : 
. La mulţi ani cu sănătate 

şi cu bine 'n câsle case.   

„Bună vremea *n aste case, 60 

tice asupra unorii Credinţe, datine şi moravură ale 
i poporului românii: Buturesci, 1874, pag. 20 —21] - 

din gură grăiesce-ne: . 15 [i 
| — voi, patru colindători, | - 

la grădina raiului: „20 

"de calofiri . -.. -: a 

re, rustica, Jiv, II; Pliniu lib. IX €, "51, lib. X ce. 
| 56, “lib. XXIX şi "Feostu Pompeiu ; Plutarchu De. 

1.:Unele variante dică, în locul acestor ur     

la isvorulu lui lordanii: 95. 
„“mouiaţă fir. | 

de calofirii | 
şi steble de busuiocii, 

Şapoi mergeţi colindânai, 
“doi pe urmă botezândii. * 30 

"Stropiţi casă, 
stropiţă .m6să, 

. stropiţă feţi | 
-de coconi ereţ: i 

coconi creţi s'ori pomeni . 35 j 
“si frumosi ne-orit dărui: 

cu daruri de la părinţi, * 
cu daruri de vitejii ; 

- Stropiţi feţi de fete mari: . 

“fete mari s'orii pomeni. - 40 
şi frumosii ne-orii' dărui - 
cu mahrămi grele de firi ; 

o "[stropiţi feți de cei bătrani: 

 . bătrânii sori pomeni * 

şi frumosi ne-oră dărui 45 
cun colaci: de grâii curati, 

-caşia”i lege, din bătrâni, 
- din bătrâni, din, 6meni buni] 

COLINDULU CRĂCIUNULUI. 

[Scrisă în Bucuresel de a-l 1. Oprescu, profe- 
- soră de musică, de la ună colindători, în Noem- 

BI „bre 1883]. . 

Astă seră s6ra mare, 

Horile. daibe, Ler, de. mări, 

““s6ra-mare-a lui. .Ajunii 
„Şi-a bătrânului. Orăciunit : 

noi -umblămil.. 

„S8 colindămii, * 
Po cea n6pte "mtuneo6să, 
pe cea tină “lunec6să, 

„- memerirămiă cesti casă, 
„cu obl6ne la ferâstră,. a 10. 
“Dâr din casă cinemi'ese? 
„M-a eşitii uă 'coconiţă 1 

cun clondiră plinii de xachiii.* 

- 
ex
 

1. Adausii moderni, contrarii vechiului carat- 
„teriă ali colindeloriă,    
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"Din clondirii pahar umplea, 

Ei nainte că pormia: . : 
luară fă 
de calomfirii 

pi Şuă steblă de busuioc Aa 

şi. "nainte cămi pornia ! .* 20 
“Ja “fontâna lui lordană;. 

luai apă de boteziă, .. 
stropial câşă, . 

stropiaii masă, 

stropiaii faţa, lui Christostă; 925 

"să vă fiă.de folosi, TD 
la, anulii şi la mulţi ani. 

COLINDY DE PERESTRĂ, a 

colao Romani, poreclit şi Papă-lână, bucătari 
”. din Bucuresci, suburbea Crucea- de- DEA 

a (Gutare); domnit buni, 
ia eși pân'afură, 

c'afară te chiamă 

doi-trei chitmătoni, 

Bună veste-aduoti 
"de la Rusalimi 2 
„că.mi s'a născută 

„ fiuleţii din maică, * 
„fără l6cii 2 de taică. 10 
"Angeri, demi aflau, 
josit se scoboraii, 
în lesle *mi intra, - 
de'lii îmbrăţişiat A 

„Şi î-se "nchinati ; 1 
apoi mili luat 
de milit înfășiait 

n fașit, . 
"de mătasă, Ra 

ralulă vorbelor 
vechiele tipărituri din secolii XVI și XVII. 2 Aeresare în loci de Tenis : cu are însemnarea de pică:. „fără lecii de pată“ însemnâză, populari fără fă € ici, al d de pată. A so ved6 Descântecele. i Î urmă   
  

la colindătoni că da. :: 15: 

Variantă scrisă la 24 Decenbre 1884 după Ni. 

„jani colindători.  : os 

în braţe 0 purtat 90 

1. In tâtă colecţiunea, se va, observa că plu-- " 
are forma singularului, ca şi în   

"și milă rădicai | 
susii, la naltuli cerii, 

„la părinte. buni; 
josii îli scoborai, .. 

josii la sfentii Jonii 15 

“de milă boteza, 

„buni nume căi da: 
„bunuli: dumnedeii 

-» Şi Isusil Christosi. 

„Domnuli a voitii 80 

şi ă-a, dăruitii 
toiag de argintă, 
ca să stăpanescă 
cerulii şi pământul, 

marea cu adânculii, :- 35 

mai vertosii norodulii 
şi pre noi cu totulii. 

Bună vremea *'în casă, 
boieri, dumnâ-vostră, 

COLINDU DE PERESTRĂ. 

[Scrisii în Augustă. 1877, la satulii Atirnati, şi 
„ comunicatii de d-lii Dem. Constantinescu-Telcor]. 

Florile dalbe, Ler, de mării, 
scoli, scolă, ici domni buni, 
şi fă foculit mare, mare, 

| şi "mă aprinde-uă luminare 

! o lipesce "ntre icâne. 5 

„Ntindo mesa 

n totă casa, 

“peste mâsă 
grăi răvârsă 
că ţi-ai veniti juni 10 
Vă buni, - 
-juni Vă buni colinditori, 

* s&ță colindo.- 

. și să "tă cânte 

şi ţie ş şi feţilor : . 15 
feţi frumoşi S'orii pemeni 
şi pe noi ne-oră dărui 

| cu daruri de:la părinţi, 
c'unii colaci .de grâu curati, 

ca colaculii lui Crăciunii; 20 
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n ţera românâscă 

(să. se ponienâscă) : 
 bine-amii: nemerită, 

bine ne-ai primită 

ze faţa, colacului 
"plata, colindatului“. 

Bună vremea ?nti” astă, casă 

la boieri că, „dumne-vâstră, i | 

  
  

 COLINDULU. LUI CITRISTOSU- Ma 

[Scrisă după “Nicolae Romană; bucătari din Bu- 

- pe seaunii de Dorânii, 

curesci, Ja 2, Decembre 1834]! 

Ler oi i Leo, | i 

sustii, la naltuli cerit 

-Punii jeţii d'aurelu 
şede-Isus .Christosă, 
bunuli Dumnedei. 

Mai în josii de el 

Ea stă maica „privindil 

„*- printre -verdii bradi, . 

şi Iosifii cel sfânti - 

ast; felii cuvântândii : 

— fiul mei-celu bună, 
tu cândii te-ai născută 

- fosta "vâculit buni . 

ca şi cel d acum. 

Noi ne-amit nemeriti, 
"în braţe te-ami lăatii. 
şi mi-te-ami purtati - 

şi teamă ridicată Ş 

susii la nalţii munţă 

şi te-ami scoboritii. 

E n 6ra, ungurâscă 
"şi ?n ţ&ra săs6s0ă.. 

la unii Sasi bogati . . 
cu Sasă bătrână. 

-. De veste. d'aii prinsi, 
= porcii Ş-oi închisii, 

şoimi Şi-au desițati, 
câinilor ng-aii dati, 
n gână ne-ai luată, as 
Aşia damă vădutii, 

„la munţi te-amii suitii - 

şi te- ami Scoboritii 

1.- Lor devine Leo î în cântecii, din causa  apro- 
pieri eselamnaţiunii oi. 

Ei 

ÎN I
N
 

10 

2 

30   

" (cutare), omii buni, 
omii buni şi bătrânii. 

- Bine i-a părută . 

deca ne-a văqutii ; - „- 

- afara eşitii a 

soimi ŞI a” zăvoriti, 

câinii. Şi-a legatii, 

Pali. i-a certati ; ; 

“în cas? ne-a. băgatii, 

la vetră ne-a, pusi, 
foculii ne- a aprinsii, 

- mesă ne-a, întinsiă - 

şi ne-a ospătatit Ş 

„Şi ne-a mângâiatii ;- 
cândii te-amii desfagiati, 

tu te-af. bucuraţii 

“pâr'ai gongăitu, 
noi ne-amit odihnitii ; 
pân'amit maj băutii, . 
mare. c'aj crescuti ; 

pân ne-amiă închinatii, - 
tu că mi-ai sburatii 
Susii la naltuli ceri: 

„la sfentălt Ionii 
de te-a -botezatii, 
hunii nume ţa. dati 

„de: Isusii Christosii ! 

mare dumnedeii, 

_Domnit ali tuturor Ma 
„gală Românilor, 

. Er gasda bătrână 
„fii ?n. voih bună. 

-Gasd'a; lui. Christosii, 
- rămâi sănătos, | 

„- Borele "n de-sâră,. 
“noi pe uşiă-t afară, 

La. mulţi ani cu: bine 

şi cu sănttate, . -.. 

a
g
 

i 40. 

45 

70 

ce
 

"60. 
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_“COLINDU DE TENERU, 

Dobrogea, dă uă, variantă incompletă. — Despre 

-"- Odobescu]. 
= 

Florile dalbe, Ler, 

E uni negru micii .norelii. 
Nu -e negru micii norelă, “ 

„ci (cutare) tinerel —— -. 
p'unii calii galbeni grăngorelii !. 
Ş6ua, "i luce ?n 'aurelii, . 
scările”i în arginţeli, 
6r biciulii cu măciuliă, 

5 

Ş'a plecată în vânătâre, 
venăt6re-"nsurăt6re. . | 
Se 'ntâlni c'uă fâtă mare 
de sâmănii pe lume mare: . 

-erea dîna dinelor, . .- 15 
Iana, sora, srelui; | 

ga găsit-o 

| şa luat-o, aa 
în celară că mi-a băgat-o,. - 

“în păunarii, | 
S6rele veste prinsu-și-a, 
după ei trimisu-şi-a:. 

mis 2-a ori 
căutători, . -.. 25 
lucâferi - - 
ispititori, . 

&r (cutare) tânărul 
din guriţă, ce'mi grăia,? 

Căutători -! 

lucâferi 

ispititori? 
In totii loculit să cătaţi, | 
in celarii să nu umblaţi, 35 

1. Ca granporuliă. 
2, Cu clopoțel. : : 3. Prin ateresarea lul tri din trânisă, :   

[Scrisu 14, 1865 după repausatulii meu tată. —In 
colecţiunea d-lui At, M. Marienescu, colindulii de | 

„la pag. 87 sâmenă în cât-va cu acesta numai,la,. 
începutii, — D-lui Teodor T. Burada, la pag. 5 

-57 a colecţiunil d-s6le.din 1880, Uă cdlătoriă în . 

vânătore a se: ved6 Webto-huwnyezios de d. A. 

„ce "mi-e susii pe lângă ceri? ... 

şi fr6uli cu străgiliă 2. - | O. 

“în celari, * 90 

— Ce vreţi, qori Ra 30.   

că, do scăpa vruni păun, . 

i6ii sârelul d'unii cali buni ; 
d'o scăpa vr'uă phuidră, 

i6i pe sor”-sa soţioră, | 

Camil găsit-o- "40 

„- gami luavo | 
= in casă că mi-amil băgat-o. . . 

Tr (cutare) tânărulii 
„să ne fiă sănătosiă, 

şi cu fraţi, şi-cu părinţi, - - 45 
şi cu noi toţi dimpreună. 

FLORILE DALBE. - 

[Din colecţiunea, d-lui V. Alesandri do „Poesiă 
populare“ edit. din 1866, snpl. pag. 39-14 —395]. 

Sculaţi, sculaţi, boiori mari, - 
florile dalbe 2, | 

“sculați voi, Români plugari, 
| florile dalbe, 

că vă vint colindători, 
florile dulbe, + 

“nâptea pe la cântători 2, 
| florile dalbe, 

„= Şi v'aduci uni Dumnedei, 
-, - florile dalbe, 10 

să.v& mântuie de 'râi, 
florile dalbe, 

ună Dumnedeii noii-născuţii, 
„florile dalbe; E 

cu flori de crinii învăscutii, 15 
“” florile dalbe, 

dumnedeii adevărată, 
florile dalbe, 

st
 

1. „Colinda Florile dalbe se cântă în ajunultă ” Crăciunului pe sub ferestrele caseloră de către 
flăcăi şi băieţi, co pârtă uă iconiţă represintândiă . nascerea lui Christosii, Totă atunci et umblă şi cu Stdua, uă st6 mare de chârtiă, poleită si luminată po. âin năuntru”. V. Alesandri. 

2. „Românii împartii diua, şi n6ptoa în umnă- toruiă chipă: diua, răsărirea (s6re răsare) Drân- dişiorulii (cândii e sârelo_do trei suliţi), prân- duliă (cândi stă sârele în cruce, la amiadi), kindia (când o timpii de tâcă şi apusulii); n6p- tea se împarte in anurgă, în a treia strejă (po „la, culcate), la cântători (cândii cântă cocoşii în - miedă .de nâpte), la mânecate, în dori (când so ingână giua cu nâptea sâi so mijesce de di.“ „V. Alesanari. 

  

   



[0
6.
52
5 

- 
COLECȚIUNEA G. DEM, TEODORESCU. |, | op 
  

> 
2 | “ Ki J 

„'s6re 'n rade luminată; 

“ Sculaţă, 'sculaţă boieri mari, 
„> Morile dalbe, | 

- sculaţi voi, Români plugari, - 

|. „morile dalbe, e 1 
| "că pe cerit s'a argtati, - __95 

| „florile dalbe, :  - -. 
uni lucgfări de *mptratii, 

_forile dalbe: 
- st6 comată, strălucită, . 

pentru fericiri menită, 
| - fiorile dalbe. --. 

"Etă lumea, că "nfloresce, 
florile - dalbe, “ 

florile: dalbe. ” ă 
cânti pin luncă turturele, 

_“forile“.dalbe, - iai 
la ferestră rondunele, - 

- florile dalbe, | 

deșpre apusi a veniti, - 

-florile dalbe; 

„ florile. dalbe, - | 
şi la căpetâii. s'a pusă, a 

„florile dalbe. 
Eli vă dice să trăiţi, a 

„florile dalbe, - : 50 
întru mulţă ani fericiţi, 

florile dalbe, 
şi ca pomii să "nfloriţi, i 

florile daibe, - 

florile dalbe. 

COLINDA. 
" (Variantă publicată de repausatuli G. Stu- 
Jescu în Calendarul, pentru poporul românescii   2 

| | „Albinei“ 

V& sculaţi, sculaţi, 
- “florile dalbe, ! 

“ce lori, e et ca.peră, 

boieri,   

Morile-dalhe.... 1... 202 

- - norile dabe,* o. 

pimentulii căntineresce; „35. 

florile dalbe,  .-: 40 
gunii porumbi frumosi, leit, 

flâre dalbă a adusi, 45 

Şi ca, ei să *mbătrâniţă, 85. 

„| pre anulă 1847. Iaşii. Tipografia Institutului   

_ Hovile 'd'albe; 
„că vă vină colindătorii: + 5 
_mâptea pre la cântători 

şi v'aduciă de anuli noii 
pruncii din. Răsăriti născută, . 
care este învăscutii. Da 
în albii scutec ca unii Oi. 10 

- Crescutu %-e orelati," 
- s6re-rage luminată 
de uă pâtră nestimată 

de pe fiuntea'i' coronată, 
In” corlate sait depusi - 15 
lângă tauri bourâti - 
ce pre fata, de "mpăratii 
„de preste mări ne-aii adusii. 

„VB sculaţă, sculaţi,. boieri, -. 
să urămi p'uni dei născuți, 20 

ce în omi s'a; prefăcută, 
-prosforându'i tămâieri. 
„Sus pre ceri Sail arătat - 
stă comată strălucită 
p'elii' menindi de împăratii: - 25 
lumea va fi fericită, 

Iut'a, hii mare domnii | 
leii de aurii va să fiă; 
viorele, lăcrimi6re : 

“8 asternemi la picire.. 30 

“In grădină turturele 
două 'cântă cu durere, : 
la ferâstră rândunele 
ciripindu-vă cuibii cere, 
şi-uă porumbă minunată . 35 
cu ui guşiă purpurată o. 

de PApusii mereii sburândă - . 

ramuri două aducendă. 
+ 

1. „Din tâto 'calendele Romanilor, cea mal 

„pompâsă erea a anulul nov, 'cândii se gratulau. 

„ „unii pe alţii şi cându.se cânta pre la case, de 

„unde ai rămasti şi la noi Daco-Românil colin- 

„„dele s6ă, mai dreptu gicânâti, calendele, adică, 

„urările spre anulu noi şi spre nascerea Mân: + 

"„tuitorului la 25 Decembre; spre aceste dile, 

|” „umblândă nâptea pre la case, începi colinda . 

„cu aceste cuvinte.“ G. S&ulescu. 
3   
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Di livedile speriă . | 
„pre al vostru leitii pati, 40 

uguindii cu bucuriă 

la căpătaii sat lăsatii. 

Ea vă dice: să trăiţi 

întru mulţi ani fericiţi, - : 

precum pomii să 'nfloriţi „45 
„ S'ajungeţi. să 'mbătrâniţă 

şi; ca, tâmna,. dobândată, . 
“să vă fii, ndestulată 
casa, insă avrămiă, 
benedită 'n seminţiă; . 50 
ca şi iştă. colindători 

să vă aibă donători, 
cum avură pre. părinţi. 

patroni, f&utori ferbinţi. ! 

| COLINDU DE OMU. CU TREL FECIORI, 

[Comunicatii în Paris de d-li Simeon Mănescu din 
Călărași la 22 Noembre 185. Ca variantă :sd se 
confrunte colindulii de-la pag. 72-75 din co- 
lecţiunea d-lui Toodor T. Burada „Uă călătoriă . 

în Dobrogea“.- Iaşi, 1880], 

- Ferice 2, Dâmne, d'ă&sti domni bună, 
- dWăstă domnii buni, jupânii (cutare), 

că mi'și are trei feciori 
câte'şi trei cu meserii. 

Cel mai mare'i comisii mare E: 

1. Apol urmâză acesto rândul : E 
„Si în astă -calendă, monumentă alu vechi: 

mii, păstrată prin tradiţiă în memoria poporu:- 
lui românii, se vădi ideile păgânismului carac- terisate, mai vârtosă ale misterelor mitriace, . ale cărora templuri- şi.groto se descoperi în | multe locuri ale Daciel, Pentru atare poesil an- tice, carele, precum monedele de rugină suntă rabsodite, sgârâste şi stâgiate de gurele igno- ranţei, mai vertosi a cliserilori, cari figurâză si la.„nol între popor ca rapsodistii s6u adi. - stil homerici, ori trumbadurii med-ovulul, că la cl suntii colindele, conăcăriile, oraţiile vechilor serbări române, de doriti ară fi ca s5 se infă- țişeze  diaschevasticii şi criticii adunători şi - indreptători -ai unor ast-felă ds . scule naţio-, nale.“ G. Stulescu. 

2. In unele variante se adaugă encliticulii 23: fericc'şi, Domne, ferice'şă, . Na 
| 3. Comisii mare. Funcțiunea de comisii (comes) so întâlnesco in secolul XV. Marele comisii în. grijia de cai! domnesci şi de stânele sâi her- „ gheliele Statului, do reparatulu trăsurilor curții, de fenuli nocesarii grajdurilor, de liveşile gos- 

LI 

  

COLINDE SOLARE SI RELIGIOSE. . 

ÎN PE , 

-. celă-l-alti +- mai midlociii 

alemesce ? limbi de şoimi, 
limbi de şoimi şi graşi berbeci; 
celi mal mici, mai mititelii 

"ăla, “mi este vinăricii 3, 10 
inăviciu cu vinuri dulci. 

Ensă Domnulii +, ca ună sfântă, . - 
scoborit-a. pe pământ, . 
pe bunuli: bucatelori, 

"pe mirosulii florilorii. 15 
Ei, de -părere de bine, 

trimise5 la comisi-mare. 
Comisii-mare -. 

= l6gănil: şi-are, A 
legăneli „20 
de .arginţeli 

cu covbre covoritii, 
cu plocate stoboritii & 
Şi cu aurii d'auriti. 

- Trimisese 7, E 25 
adusese . | 

m6să mare căi pusese, 
cinstea, bună i-o făcuse. 

pod (stăpânesci), Eli făcea parte din. tribuna: 
luli domnesci şi crea retribuitii cu vonitulii 
din satele comişeilor, cr poste Milcovii din ve: 
nitulă morilorii do. pe tiuli Pruti. Pe lângă 
comişci şi răhtivană, pe caro 71 avea.sub ordinele 
lui, in secoluli XVII so mai croază. uni ală 

- doilea şi -unii alti treilea comisii —.A se vod6 
B. P. Hasdeu, Archiva istorică tom. I, part. | 
p. 74—75, 1609, part. II p. 75; Tunush, “Iazogta |: 
zis Bhajias p.. 41—414; Dion. Fotino, “lazozia =; 
zădat Aazias î.. III, p. 502; A. T. Laurian si N. 

. Bălcescu, Magasinii istorică, t. V., p 33; Dom: 
» . Cantemirii Descrierea Moldovei p v3 —83; 1. Bre. 

zoianu, Pechiele tustit. ale României p. 11, 106, 
„1. In alte părţi, vorsuli sună: ncelii mai mică, "mal midlociă“. 

2, Cu înţelesii de prepară, îngrijesce, se ocupă. 
3. Cuventulii vinăiciă se întâlnesce în difo- 

rite şi numerâse documinte. Ca esemplu, se! 
pote cita cartea de dâniă a Domniței Ilinca 
„f6ta lul Pătrascu-Vodăi şi nepota lut Mihaiu Vitezuli. Vogi Columna lui Zraidn No. 2 din Fe- 
bruariu 1877, pagina: 82... - o 

4'-In alto variante se găsesco: „4d& dumne- 
“deă, ca un sfontă“,. « 

5. Zrămise la singularii, în loc de pluralulii tră. " *aniseră, din causa esiginţelor versiticăril. 
6. Zrimisese pronunciă, populară în locii do tră.. - misese. Saci singularulă e în loci de pluralu, 
7. Stoboritii, învălitii pin&'jost. În alte variante. 5e dice Zovonită, | „. 

      

     



"Ei, de părere de bine, 
trimise la, limbi de şoimi,. i: _30 

limbi de şoimi-şi grași berbeci. 
_'Trimisese, 

adusese, 

"- m6să mare căi pusese, 
- cinstea bună i-o făcuse. - 35 

EX, de părere de bine, 
„. «trimise la vinăriciă, . 

vinăriciii cu vinuri dulci. 

'Trimisese, 

in6să mare că'i pusese, 
cinste Domnului făcuse. 

- Atunci 'cestii domnii buni grăi 1,. 

“cândă e capulii vecului, 

sfârşitul pâmentalui ? 2 

 Grăi 'Dunulii 'dumneqei: 

— aferim, domnă bună, de tine - 

cândii. e capulii vâcului, 

sfârşituli «pământului ; 

forte bine spune-v'aşi 
cândi e capulii vecului, A     

"- cândă'o bate fiii pe taică, - 
|“ fică-sea po maică-sea.; . 
| când o bate fini pe naşii, - 

fină-sca pe naşiă-sea ; 
“atunci ? 

Sfârşitul pămentului, | 

Er (cutare), cesti domnii bună, 
elii s&mi fii sănătosii, 

cu coconii care “i are 2 

1. In alte locuri se adaugă-eneliticuli 'şi: grăi'şă, 
'2. După atunci se subinţelege este sei va fi. . 

Omiterea parti-. 
culo! pre sâii pe inaintea, . acusativelor personale 
o unu ce caracteristică şi constantii în tâte căr- 

3. In loci d8 „pe caret are.“ 

! ţule române tipărite în “a „doua. „jumetate din s6- 
cululu XVI. 

| 

adusese, . - 40 

cesti; domni. buni, jupânii (cutare) :-. - 

- — Dâmne, stat-ami să te "ntrebit 45 - 

că stătuși do.mă 'ntrebași 50 

sfarșitul pământului: 55 

capulii vâcului, „60 

„mai multă forţă întonării, 

i împ rejurii* o şicu fra, 65 
- : _ i nesce în vechiele tipărituri din. secoluli XVI, 

- ştovu”   

Da să COLECŢIUNEA G, DES, TEODORESCU. * 

“şi cu surori, a 
şi cu no, -colindători. | 

BOTEZULV,. 

- [Colind de” casă, comunicatii în Paris de d.si- 
meon Mănescu din Călăraşi la 22 Noembre 1875 ] 

Dâmne Ler, 
“: icea ?n câste curți ” 
şi n câste. domnii, 

"nalte 'mpărăţii, - - | 
*..suntă totii mese 'ntinse  * 5 
„si făclii d aprinse, L, 

": Juri pre «jurii? de mese 

„.Jeţurele drese 3,. 

„La ună capi de mâsă . 
'mi-este-uni jeţureli -- - “10 
dresii de. aureli. - i 
Cine'mi sâde *n el ?. 
Bunuli. Dumneqeii. , 
Mai a rândiăt cu eli _ 

“ bătrânulă Crăciună, 15 
Mai Wa rând cui.  - 
sfenti sfântul Ionii, 

„Toţă beat, 

se cinstiaii 

„şi se ospătai. 20 

_ La ei a 

“câte trei. 
„vorba ce lerea? --. 

“Care e mai mare . | 

şi mai de de- multi ii 25 

. Bunulii dumnedeii 

“din gură grăia 
- gast- -feli le dicea : 

a D'aprinse. La începută, d vadaugă gufanicii 
spre a da mal multă „consistenţă- pronunciei şi 

mal” cu. deosebire 
cânâu se cântă colindulu. 

2. Astădi acâstă, espresiune a devenită „juriu 
-Sub'formă simplă ca aci se: intâl- 

spre „esemplu în p Zetravanghelulii de la Bra. 
(1580). .-. 

3. In alte variante, figureză cuvântulti dese. 
£ In loci de „mal. d'a rendulii“ articulatii. 

„ Sunti variante care conţină aci espresiu-: 
nea; „mai de-temuiită“, însă restulii şi ideia go-: 
nerală. a colindului arctă. că e vorba despre - 

- preesistenţă, eri nu despre putere.   
 



2| : COLINDE SOLARE SI RELIGIGSE. 
  

— io suntii Eli mat mare 
şi mai de de-multii ! 

B&trânuli .Crăciuni. ! 
din gură grăia. | 
gast-felă le qicea.: 

__—ba'ei sunti mai mare 

Ă „şi mai de de-multi. 
“Sfentulii sfent-lonii! 

din gură grăia . 

gast-ielii le dicea : . 

— ce. staţi de, vorbiţi  - 

că io. suntii mai mare . 
“şi mai de de-multii.: ” 
Tu, Dâmne, esti mare, 

“mare de mărire, | 
der mai micii de dile: 

| io m'ami prilejită2 -: 
i. | de te-ami sprijiniti 

> *n.p6lă de văstmântii, 
şi te-ami botezatii, - 
nume .de ţi-amă pusă 
nume de. Isusă ; 
susii te-ami' ridicati, 

_susi la naltulii ceri, :- 
Susii să 'mpărăţesci, -. 
josii 'să "nţelepţesci 
şi să crestinesci, 

„Noi cu. buni-vremea, 
ici -in ceste case 
la toţi dumnâ-vâstră, N 

COLINDUL SFÂNTULUI IONU. 

"în anul 1825, la Paris), . . 

: Dâmne Ler, 
ici, în câste curţi .. 
şin ceste domnii, 

diso do Sf. Ionu. 
9   ——————- — 

și vă totii SfAdiţi, 7 

cândii tu te-ai născută, 

- 30 

35 

45 

"80 

"|. (Variantă scrisă la Bogza, judoțaliă Romniculă- | Sărată, şi comunicată de d-li Gr, G. Tocilescu, 

1. In unele colinde, aceste versuri lipsesc, ntribuindu-se restulu bătrânului Crăciun. Vor. - belo „si te-am botozatii artă că ele ati fostii 

2 APam prilejită: mi s'a Gabi prilej, ami avuti ocasiunea s6... Forma reflesivă a acestui verbi, fârte archaică, a încetatti de a ma! fi usi- . tată. Ea cor&spunde latinoscului, mihi contigit,   

suntii totii case *nalte, 
| “nalto - 

“minunate. 

„La midlocii de case 
suntii totii mese ?ntinse, 

“făclii albe-aprinse. 

La unii colţă de mâsă 
scrisu'i jelţureli, 
jelţia de aurelă. 

- “Cine șede 'n elii? 

Bunulii dumnedeii. 
Mai d'a rendi cu eli, 

„scrisu “i jelţurelii, 

„. Jelţă de arginţelii, 

“Cine. şede ?n eli? 
Ş6de moşii Crăciuni. 

Mai da rândi cu elii 
scrisu'i jelţurelă, 
jelţii de chiparosii 

cu mirosii 

frumosi 1, 
Cine şâde ?n ol? 

- „S6de sfântii I6ni, 
Şi, d'a r6ndi cu elu, 
scrise 'să jelţurele, 

jelţură mtrunțele, | 

„ şedi sfinţii pe ele: 
“bâii şi ospăteză, 

din guri cuvinteză: 

—noi bemii 

Şi mâncămi - 
şi nu nentrebimi . 
care-omi fi mai. mari 
şi mai de de-multţii, 

- Grăi moşii Crăciuni : 
— despre-a mea mărire, 

„io oi fi.mai mare | 
şi maj de de-multi. - 

Despre bătrâneţe, 
„+. “grăi sfentă I6nă: 

- 1. Ciparosulii, renumiti pentrn plăcuta” odâre, 

1) 

20. 

td
 

că
 

-10 

o arborulii intristăril şi ali Morţii, do aceia orien- „talil îlă plantâză prin cimitire, 
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„pată somnare) e uă formă: i6răşi „archaică, 1 ca- - 

— îo oii fi mal mare... 
şi mai de de-multi, 45 
căci, cândi sa născutit - 

Isusii pre pământii, 
“io mami prilejită 
„de Pami sprijinită 
“n pâlă de vestmântă;  -- 50: 
susă ami rădicatii, . 

“ susii la.reghionă'1, 
la sfentulu Osoni ? 

bpunii nume i-am “pus, | 

nume de Isusi OO O 55 
şi de Domni Hristosă ; o 

„şi vamă dăruit o. 7 
toiagii de arginti, 

casă stăpânâscă 
cerului și pământuli,. 60. 
lumea, și “norodulit 

şi pe 1 noi da renduli. 

IS. CHRISTOSt, CRĂCIUNU SI SF. ONU. 

(Variantă scrisă la 26 Decembre 1884, după Nae 
Romani gisu și Papă-lână, bucătari "49 la Cru- 

cea de-pâtră în Bucurescl]. 

Dâmne Ler, 

icea *n ceste curţi . 

şi ?n coste domnii, 

jupânulii (cutare) | | 

a-s6ră 'nserati o. 5 
“puţintelii s'a dati 

„cam la colță de pati, 
, Puţini s'a somnati 2, 

“der ce mi-a, visati ?: 

Lui ise părea. 10 
că, mi-se făcea 
drumii la Kesărele: 

prin curţile sele; . 

în miqlocii de curte ' 

“mare mâsă ?ntinsă 15 
toti de sfinţi coprinsă; 

1, Deca Tegtonaă e forma, ce a luati cuvântulii 
latini legionem (legio), de sicurii că reghionii re- 
presintă pe _regionem (regio). 

2. Oson, adică osană. Aribele versuri ar însemna 
der : în sfintele regiuni, unde i-se cântă osană. 

-3. Reflesivulu a se somnă '(somniare ! şi sinco- 

Qută astăgi în desuetudine. 

COLEUŢIUXEA G. DEM. TEODORESCU. 

  

“jurii pre-jurii de msi 

Vord6ţă stufosă, 
| trestică 1 mărită, . | EEE E 

o ederă 2 "nilorită,; Si 20. 
" „făclidre-aprinse, 

candele neştinse ; i 
cam la capii de: mâsă 
unii jeţi “W'aurelii : . 
cine şâde n eli? .. . : 25 
Bunuiti dumpeqei. i. 
Mai d'a rândi cu elă, - 

| jeţii de aaginţeli : 
„cine *mi şâde.'n eli? - 

Bătrânul Crăciuni. „80 
“Mai da rândi cu li, 
jeţii de” arginţelu :- 
cine *mi. şâde ?n elu?. 

Ionii, sfântii tonă. -. | 

Mai în josii de ei, .-: -: - 35 
sfinţi mai mărunţei, i 

„Sfință şi: mucenici 
uă sută şi cinci... : 

Beaii şi ospătaii | E 

şi se veselia, -.. 40 
“nimici nu giceau. . - ie 

| Dâr moşiulti Crăciuni 
- din “sură dicea 

Si le. cuvânta : a 

— alei, sfinţi merunţă, 45 
“sfinţi Şi mucenici ” 

ouă sută şi cin, |. 

„voi beţi şi mâncaţi, 
„pabari închinaţi 

şi nu, vă 'ntrebaţi .. 50 
care e mai mare 

S mai de demult. 

 Domanultă ascultă 
„Și zîmbetii zîmbia, 3, | 

6r Crăciunit. i qicea. 55 

“1. Diminutivu” air trestiă. 
2. Colindătorului pronunţa ederă (ezeră)- 
3 A zâmbi: zîmbetăi e formată. prin analogiă - 

“ după espresiunile „a trăi uni traii, a: visa unu 
-visi“ etc, în atinesce” vitan vivere, somniumn 
 somniare „ete. .    



28. a _ "COLINDE SOLARE SI RELIGIOSE. - 

„= tu 8 A mai mâre. | 

şi mai de de-multii, 
der.de bătrâneţe. 

“suntii mai bătrânii ei.: 

“unde “i audia, 
ast-feli “cuvânta : - | 

— o Dâmne, o Dâmne, - 
„tă cândă te-ai născută. 

din cerii pre. pământi, 
“eu te-amu sprijiniti . 

şi. te-amii totii păzitii; 
“. în cas te-ami-băgatii 

în fag de mătase, 
“scutecii de bumbaci; 

în braţe te-amii lată - 

şi te-ami ridicată - a 
susu la naltuli ceri; - 75 

- în rii la Iordan i 
eii te-amii botezatii, 

„buni nume ţă-amă datit. 
de -Isusii Christos, . 

- bunulii duminedeii, 80 
„si te-amă dăruiţă 
„„cu toiagi Wargintii - 
„ca să stăpânesci” . 

cerul şi pământulă * 
şi pre noi pre toţi, : "85 

La mulţi ani cu bine. 
"și cu sănătate, Da 

boieri, dumnâ-vâstră, - - 

DOMNULUI NOSTRU ISUS-CHRISTOSU. 

cati în Par:s, la 22 Noombre 1875, de d-lui Si. . meonti Mănescu.— Acestă colindă, cu puține mo- dificări, s'a râspânditui şi în Dobrogea: d-lă 1. T. Burada l'a înseratii în colecţiunea d-s6le intitu- 

" D'astă 1 sâră "i sera mare, 
hai Ler oi dai Leroi Dâmne, 

cuvintelor care începii. cu vocală (astă pentru 
«mai multă de cântă de câtii do esiginţele ver- sificăril, A so vedea, pag. 23, -   —— 
  

Toni, sfentii, Ionii, 2 2007 

„si te-al coboriţii  -. 05 

şi te-amii înfăşiatii - 70. 

[Colindii de casă, scrisă la Călăraşi şi comuni. 

lată „Uă călătoriă în Dobrogea“ 1880, pag. 51 —53.] 

1. In tâte eclindele se adaugă ună d înaintea, . 
astă; din pentru în, Pun pentru uni) cerutt.   

" sera mare-a lui d'Ajuni:. 

“mâine "i diua lui Crăciunii, | 
- cândă s'a născutii Domnulii bună, 5 

„ mMititelii, ” 
,- înfăşiăţelii, 

- făşiățelu în foi de meri, 

"De. cândii Domnulii ş'a născutii, 
„văl. adânci aii isvorităi, 0 
„crângi2 uscată 

frunqă i-a dată, 
câmpi pîrliti. 
a înverqită.. - 

ce
 Jidovi de veste'mi prindeaii, a 

mi'şi prindea de'li căutait, 
Domne, totii Gin vadii 

| în vai, | 
" Dâmne, totii” din satii i 

în sati, | 20 
Dâmne, şi din casă ” 

"n casă, 
Dâmne, şi din mâsă | 

n m6să,. 
Domne, şi din grajdi 

“ în grajd 

milă cătaii . 
şi nul găsiait, 

1
9
.
 

Ce
 

„„"Maica de veste prindea, 
fiii în braţe căi lua, . 30 
cărăruia, d'apuca, 
cărăruia drepti la munte: 

„ureâ unulii, urcă, doiz ; 
cândi fu 2 p'ăli dalti treilea, 
puse josii să'şi odihnâscă,. 35 
coconaşiii s&şi primenâscă, 

„ŞI, cândii Ochii.'şi d'arunca,. 
- Winapoi, maica vedea 

că în urma €i venia - 
şi Ionii, şi. Sfenti Ionii, 40 
“toti strigând 

şi totii certândii 

1. Crângii prescurtare: froecuentă în locii do crângului în casuli dativă.  - 2. Adică unt munte, dof.. 
3. Aci s'a făcută elisiunea verbulii să urce,    



  

    

E COLECȚIUSEA G. DEM. TEODORESCU. eee 97: 

p unii cală negru dalbă. de spune, 

şi din gură mi Şi grăia a 
gast-fe -telii maicii căi: dicea: 45 

— ia i6ţă, maică, “fii în braţe 
Şi mergi, maică, mai nainte, . 

că scii, maică, ai nu Sci. 

costi trei. riuri, 
trei păriuri: o. 00. 

um de vini, 
„ -altulă- de miri, 
galtulii” apă .limpejsră? 
*N celui. de apă lomii scălda, 

'n celi do -vinii Pomii boteza, + 85 
cu niirulii Pomi mirui, E 

cu .vestmântii Pomi premeni ; 

susii mai susii Pomi ridica, - 
__susii mai-susă la reghi6nă 1 

„la dalba 2 sfentă icână; . 9. 
„Dâmne“ numele i-omii pune, 

- dătătorii de fapte bune; 
fă stăpână cerului - | 

“şi Domni ală pământului, 

susii ceruli să stăpânescă, . 65: 
jos. NOrodit - să nţelepţescă. 

Noi mai multă cu bună, vremea : 

-buniă vremea, n“ câste case 

în mulți ani cu stinttate 
la boieri ca dumn- vâstră, 60 

CHRISTOSU ȘI APOSTOLII. 

[Colind din. părțile Buzăului, comunicati la e 
Paris în 1875 de d-lu Ssimeonti Mănescu, priu 
bună “vointa fratelui d-s6lo C Mănescu, căpitan - 

| în corpul flotilei]. | 

i * Dintr6bă'şi, într6bă | Sa 
sfinți pe dumneqeii: 

„— Dâmne milostive, 
- din ce este fapt? | 

vinul ă 5 
i cu miri . 

„şi rimenulii grăi? 

.„ Aci regionem a deveniti reghionă, fomeninii, 
pa oală mal susă Yamu găsiti sub forma de. 

" reghionă, masculini, pap. 25. 
2. -Dalbă (dalbă): însemnâză candidi, curati 

“augustii, sacru. deosebiti de albă (albă). 
3, Faptă. în locu de. făcaliă 4 ca în „cărțile tipă- 
rite.în secululii AVI. |     

Domnulit'le grăia: 
sfinţi, nepricopuţi De 

şi nechibsuiţi, - d. 
„redă să mvispitiţă, 

"că vol bine sciță 

- din ce este fapt 

vinulii LL - 
“şi-cu miruli. 15 

şi rumenuli grăi, . 

„ -Candă el mai gonit, 
>. “câinii de Jidovi, -: 

| totii din casă ?n casă - 
şi din rasă? n m6să  , 20 

şi ei mail ajunsi Ni 

usii la Rusalimi ..-: | 

în sâra dWajuni,. 
'n casa lui Crăciuni?, 

şi mai răstigniti. -. 25 
pe ciuce d'mărit dulce, 

Și ci că *mi băteait: 

„+ prin talpe. 
prin palme -. o 

„toti cuie de feri, OO —-80 
ținte de. oţelii ; RE 

"Ş und le ţintuia 3 

sânge: că curgea, 

- totii vină se făcea. AR 

Și ci mă "mbrăca - O195 
cu cimâşiă verde, 
Verde ae ursică4; Mi 

, ră. trupulii băgică ; : _ 

- gunde mă 'ncingeat -. 
- cu brâii de, măceşiii, .-- "40 

| gunde mă stringea - Da 
“suaârea *mi: curgea, 

1 Domnul, adică, Christosti. 
3. Anacronismiă. Numele de Grăciună “e pusi 

aci numai pentru că la Crăciun so'cântă mal 

- „cu. s6mă aceste colinde religi6se. 

3. In loci de ţintuiaii. Mal în "tote colindele, 
ă alu pluralului se suprimă, ca să producă as0- 

i nanţă cu finala versului trecutii s6u - următorii. 

4. In locă de inversiunea „de zerde ursică“ 

"Acestă frumosă imagine e luată din viţa co- 

"mună, prin urmare cu - atâtu mai frumâsă, cu. 

câtu e mal naturală. ” 

5, Aci mersului frasel se schimbă, începândi 

i6răşi cu unde, care se vede figurând Și "n cele- "| 

l-alte strofe * „unde mă băteaiă'”  n$ "unde mă 

"mbrăcati etc, .   
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totii mirii se făcca.. 

Down capil co'mi punea? 

Cunună de schini:, 15 

schini şi mărăcini ; 

şunde-o aşedail, 

lacr&mi ciuruiail, 

se rostogoliau, 
totii grâti-se făcoau?, . 50 

P'atuncia s'a dati 

vinulă la bătrâni, 

grâulii la norodi, 
mirulu, la preoţi, 

să ne mirui6scă 55 

rari la, dile:mari, 

diua de Crăciunii 

şa de Boboteză, 

cândi preoți potâză, 

norodi crestinză, . 60 
- 

Sănătate ?n casă, 

boieri, dumnâ-vâstră, 

totii cu voiă bună, 
Panuli, 

la mulţi ani. 65 

COLINDULU LUI DUMNEDEU. 

„la satulă Atârnaţi, în Augustii 1877, do d-lii 
Dem. Constantinescu-Teleor]). 

D'intr6bi'şi, d'intrebi'şă 
sfinți pe dumnedei : 

— Dâmne milostive, 

totu stamit să te 'ntrebi 
şi 'ntreba-te-voii 5 
din ce s'a făcutii 

vinulii 

şi cu grâulă 

şi miruli celu sfentii? | 

„— Sfinţi nepricepuţi, 10 

ce mă ispitiţă, : 

că, voi bine sciți. 

„1. Da, în locu de der, caro so pronunţă dar 
şi Dos po r finali în 'cântecii. 

2. Schini, în loci do-spini: provincialismiă. 
3. Frasele suntii eliptice: „lacrimile se ros- 

togoliaii şi, cum picat, totu grâu so făceau“.   
[Variantă scrisă după unii bitrâni colindători , 

  

Cândii ci că muii prinsil 

"sus la Rusalimi 

câinii do Jidovi 15 
şi mă răstigniră 

"n cruce. 

do mării dulce, 

pirdie! mi bătură | 

prin palme . 20 

prin talpe 

pirdie de ieri, 

ținte. de oţeli; 

Şunde le bătea 

sângele curgea 25 
totii vinu se făcea. 

Y'unde mă 'mbrăca 

în cămâşă verde 
verde de ursică | 

răi trupul băşică. - 30 
Şunde mă 'ncingea, 

c'unii brâi de măceşi, 

şunde mă stringea, 

sudârea'mi curgea 

totii grâii se făcea. 

Şi n capi că'mi punea 

comănacii de spini, 

negri mărăcinj, 

şunde mi "li dregea, 
lacrămi cămi curgea, . 10 

totii mirii se făcea, 
D'atuncia s'a faptii. 

"vinul 
Şi cu mirulii 

rumenuli grâulii: . 45 

grâul la crestini, - 
miruli la bătrâni, 

vinulă la norodii. 

Ca
 

Gr
 

Bună vremea 'n casă, 

boieri, dumnâ-vâstră,. 70 

1. S& se observe imuiarea lul din pirone în 
3 (î) piroie, ca în ai (din and), călediu (din căl- 
cânii) etc.   
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COLINDULU LU DUNNEDEU., 
[Scristi la Călăraşi şi comunicatii la Paris în 
Noembre 1875 de tentruiă Simeon Mănescu: — 
Acesti colindă, ca multe altele, se gisesce și 

întrodusi do mocanii transilvă. 
-neni, caro Pai învățatii, cu 6re-caro modificări, . 
-din colecţiunea d-lui At. M. Marienescu. D-lui. .|. 
Teodot T. Burada. dă uă veriantă 'dintr”' ensuli 

în Dobregea, 

la pag. 38-— 42 „a culegerii. d-s6l0].: 

Dai Ler. om, ai Ler. om Dâmne, . 
“ icea, măre, ?n câste “curţi, 

_*. “cesta curți, 'câste domni), 

crescutu-nl-aii- dot meri „alţi, - 

_ dot meri nalță şi “minunaţi, - 5 
la „verturi amestecați. . " 

 Susi în meri, 

“în dalbe foi, 

ardwmi două Dumânări ; 

şi “din două lumiînări : 10 

pică”'mi trei din picături; 

„6r din-trei din picături 
- ruptu- mi-s'âu, A 

faptu-mi-s'ail e, 
rîii de vinil 15 

şi riii.de miri, 
rii. de apă  - 
limpede. .-: 

PN] rîă de vinii cin” mi-se scaldt.? 

Icea bunulii dumnedeii : 20 
"scaldă-să, 

- Dăi6ză-să, | 
în apă se limpeqesce, 7 

n vestmântii albi se primenesce, 

„Cu: mirii că se miruiesce, 95 

„Mai din” jos de vadulii lu, 

e I6ni, 

| sfentuli I6nii 
şi bătrânulii de Crăciun: | 

„> sealdă-se, -i 80: 

A păieză-se, - 
_. Pn] apă limpedesocu- şe, 
- Pn] vestmântii primenescu- se, 

Gu mirii miruiescu- se. | 

Mai din josii de vadulii lor, "35" 
“ scaldă-se sfinţii: de rândii: 

_scaldă-se, 
băi6ză-se,. 

“e
   

în apă se limapegeseii, 

“ Pa]. vestmentti albii se primenescit,-40 

Mai : din” josii de vadulă lor; 

“scaldă-se ici cestii. omil buni, 
cesti omil. bună, jupânit Lentare]: 

scalăi- Se, 

Dăi6ză-se, 45 
în apă se limpedesce, „n | 

"cu vestmântii-se primenesco.. 

| Grăi bunulii dumnedeii : 

— cui, omil bună, “te potrivesc. d 2 

Ie ai :mic? ati. sfinţilor? o 50 

i — nu me, Dâmne, potriveseii 2 a: 

aii lui I6nii, 
sfenti I6ni.? 

ai bătrânului Crăciună ?* 

Grăi icea cesti omit buni:. .* 

Se
 

nică ţie, nici sfinţilorii, 
„nică lui I6nW,, 

-- -  sfentă I6nă,. 
nică bătrânului Crăciunii, | 

„ci la „binele ce-ami faptii. 60 
„De tânără mami însurat, ” . 

fapt-amii” casă 
 Tângă drumi, 

: tins-ami mâ5ă Ra 
” peste drum: 0. 65 

câţi pe drumii că mi ŞI treceaii .. 

toți la mâsă, că. gedeait Să 
şi toți. “beail şi ospătaiu, 

totii mie că *mi mulţămiaii. 5 

Fapte amă, Dâmne, ier ami: faptii 70 
podurele Se 

„n locuri grele: 
“cine pe podii Ga trecuti . - 

“toti mie "mi-a mulţămitii. 

Fapt: ami, Dâmne, ir ami faptii : 75" 

- puţurele . 

*n câmpuri. rele : 
cin6 apă c'a băutii 

totă mie ?mi-a mulţămiti. | 

Atunci: Domnulii. în „grăia: 50 

— fiă bine 

i. dâr ds tine; 

1 şi 2. Inversiuni frumse, der rare. 
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fapr-ai bine ?n astă lume, 
m. ceai-l-altă i găsi bine: :. 
mergi la tajii nejudecati, "85 
şedi la. m6să nechiămatii, | 
be paharuli” ne închinată. 

 Sinătate "n ceste cas6, | i N 
"n câste case .. 

CGOLINDU DE BEȚRÂNU, 

+ o Făptuitoruli buni, 

[Varianta scrisă de lângă Buzzi” do d-lăi Sim, 
Nănescu şi trămisă la Paris în 1875, prin d- li 

C. M ânescu]. 

- .Icea, Dâmne, *n ceste. curţi, o 
"n „ceste curți, câste domnii, „ 

Ler Dâmne, .Ler, 
n câste ?nalte “mpărății, 

născutu-ini- ai, 

"crescutu- mi-au, -. 
crescutu-mi-aii nouă. mer), 

„La virfşorii. de. nouă meri i 
"mdwmi nouă luminii, 3 

ca
 

pică'mi nou picături, 
er. din nouă picături. 

raptu-mi-Saii,. 
: faptu- -mi-S'aii * 
ui muri, „15 

„trai: păriuri: | 
- „ună devină, 

altuli de miră 
galtulit d'apă limpejârti. 

cin? se scaldă ? 
Scala” se: bunulii. dumnedeii: 

“Scaldă-se, 
băi6ză-se, | 

cu vinii bunii boteză- se, 95 
cu miri miruiesce- -se, 
"n n Vesimântii premenesce- -se, -   

„0 meruci frumse, 0 
Da “şi cu noi, cu voiă ună, 

“la anul | | 
și la mulță ani. 

Do la nouă lumînări ao | 

"N celui de apă NE Log   

"Mai din 'josii de vadulii lui, 
“- Saâulă lui gali Domnului, . 
_scald'-se bătranulă, Crăciunii : 20 
i scadiă:se, 

- păieză-se, 

„cu vină buni hotâzi-se, --. 
cu mirii miruiesce-ce, | 

- Mai din josii de vaduli lor, 
vadulii lori: galii domnilor, 

scaldă- -se sfentulii I6ni : 

„ scaldă-se,. 
ae ae piti6zăi-se; Da n 40 

„cu vină bunit boteză-se; 
cu miri -miruiesce-se, - | . 
“n vestmentii pr emenesce- -se.- 

Mai din. jost de vaduli lui, 
vadulii lui ş gali - Domnului, 45 

- i scald”- -se toţi Sfinţii d'a rendi :. 

" Scaldă-se; 
„ Dăi6ză- -50,. 

cu vini buni botâză- -sc, 

cu mirii miruiescu-se, . „50 
"n v&stmântii premenescu-se. 

- Mai din josii de tadulii lor, : 
vaduli lor galii Sfinţilor, 
scald'-se icea cesti domnit buni, 
cesti domnii bunii, jupânii (cutar c):5 

"scaldă-so; 

„ băieză-se, 
cu vină buni DOLEzĂ-s se, 

: cu miri miruiesce- -s6, 
"n „Vestmentii premenesce- -S0..- 60. 

Gin bunultt dumnegeii : o 
„—tu, (cutare), cui te năsui 1 „- 

de. te scaldi în rând cu noi? - 
D'aii mie, dati sfinţilorii, 
“dau lui bâtrâmulii Crăciun,  - 65 
d'ai lui sfentă, Sfentuli 16nii? | 

N 

1. A'se năsui, a “si luă: nasă, A.se întinde, a 5 mâsura si ocuala cu altul mal ptornicii şi mai mare de către sine. 

  

n vestmentii premenesco-se. 35. 
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. SI Gri ŞI icea: cesti. domni buni: care cun că rai: 'Șă trecea, _ a 
po _ba ci, Dâmne, nu. mă păstiit toti -mie c%'mi mulțămia, + 110. 

„nică ţie, nici sfinţilor,” | „totii mie şi sfințiloră, . 0 
nică bătrânului Crăciunii,; 70) şi “Tui bunulii dumnedei, 

„Dică lui sfentu sfentuli Onu, . - şi bătrânului Crăciună,. 
“ci ia, Domn6, mă .năsuiii | „Şi lui sfenti. sfentuli I6ni.. 

faptolor a Ie-amă faptă. Grăi'şi bunuli Dumnedeii: -. “us 
 Fapt-al CS Ea . - — aferim, Doinnii buni, de tinio;. A 
lângă drumi, . 15 E fapt-ai bine e 

*ntins-ami mâ6să o. ÎN: . 
a p'astă, lume, di - 

| peste drumii. . gisvei bine a 
„- Cu casa de lângă, drumii - poe cea lume, . - 190 

incăldit-âmi frigur şi: | | 

- care cum se încăldia, o 80 

„totii mie că'mi mulțămia, 

totii: mie şi sfinţilor, -  - 
E lui bunulii dumneqei,. a 

„Şi dul sfântii sfentuli I6nil. 85 

- Gu. mesa, de. peste: drumiă 
săturat-amii toţi flimândi 1 : 

tare cum se sătura 

„totii mie că”mi mulţămia, - | 

totii mie şi sfinţilor 13.790 
„şi Iui bunului dumnedeii, * 
"- Și bătrânului Crăciunii, 

şi lui. sfentii sfentulit I6ni.. 

“a 

n câmpurele -. - „295 

puţurele 

ca s'adapil setoşi cu ele: 

care cum se: adăpa 

- totă mie căină mulţiimiz, 
totii mie şi sfiniţilor. -.. 

“Şi luă bunulit dumnedeii, 

„gi-b&trânului Crăciună, e 
şi lu) sfentit sfenţulii I6ni, - 

si ja, Dâmne, amii mai fapt 
'n sl6te grele | 

podurele 2, o i 
_poveri grele. 

„2 beci pe ele: 

      
1: În loci de pe toți fămângii. 

alu verificării populare române. 
2. Alte variante dati aci versurile urmâtâre : 

şepte grele . 
podurele 

Si ia, Dâmne, ami mai fapti -. 

100 

105... 

“ Supresiunea - |. 
articulului din vorbe e unii caracterii constantti - 

„_riante), neinvitatui, . 
: 2. Baibafiră şi başbafiră, fini de aurii, bunii,   

Sa dă vIr6 ?n Tai, : 
3 în raiii & merge, 

că găsi]- vei descuiatii, 
- descuatii şi. luminată : 

“intră ?n. eliă nejudecatii, - “a 

„ ŞeqI- la, mâsă nechiămatit,. 

> î6 din mâsă ne'mputati 1, 

. b6 paharulii ne mchinatii,: 

- Sănătate ?n coste' cas6, . 
"n ceste case, curţi framâse 

* COLINDULU SF. MARII. i _ 

|Scristi în satul Atârnaţi la 1877 şi „comuni: 
' cati de d li Dem. „Constantinescu- Peleor].: 

Pinaintea cestor curţi, 

„costor curţi, cestor domnil, 

„plimbă-mi-se,” mi-se plimbă - 
_ măicuţa,. sântă-Mării, 
Cuă, furcă dalbă, la brâii, 

caierii: verde de mătase 

" toti cu *mpletitura n şâse: 
P unit fusciorii. 

n de arginţeli 

a
.
 

. trage. firii i 
de baibafirii 2 

NE _târce faşiă lui Cnristosti, _ 
Ga. niiscutii Şo săli boteze, * 

Când fuse.la botezătiă, 
a: 

“găsi” şi fiiulii botezatii. ai 5 

1. Adică icâmbiiată (cum Aeurâză în altâ Va 
nepoftitu. 

- oscelinte, de prima cualitate. -3 

P
L
 A
 

a
 

„180. 

"si 

N 
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de lânii | 

desântii-I6nă. 
Er maica. sântă-Măriă, 

- de ciudă şi de mânii, 
„dete.: "n focii ca: să'se ârqă: 

busuioculit L- 

” stirise foculii.. 
Şi maica sântă- Miriă, 

de ciudă Şi do mâniă, IN 

dete. n apă să se eco: : 125 

sfânta cruce aa 
n'o cofuse 2. : 

„Și maica, sântă- Mării, 

de ciudă şi de mânit, 

“sabia 
mi-se turtia, 

“. 

“Grăi Iână. 
sântii- In: - 

.—0 maică sântă- Măriă, 5 
„s8.n'ai ciudă, nici măniă :- n 

ei de mici Pamii botezatii, 
“şi nume frumosit 'i-amii dati; o 
“tu; maică, Păi înfăşia, i 
fit mărit că P&i a avea, - 40 
55 ne fi da *mpreună a 
Vamândoi cu faptă bună. 

Buni vremea, - 'n ceste case - 
„la boieri ca: dumne- VOstră. | 
Ta anulii şi la: mulţi ani! 45 

- "COLINDULU SFINTEI  vrvent.. 

[Colinătă de ferâstră, scristi în Bucuresci la 1877: 
după: Constantin Aoseui, medici: veterinar ui], 

Susii pe slava, cerului, | 
Ler oi Leo. dai: Ler oi, Dâmne Ler,. 

la polele: raiului, îi 
la. scaunul Domnului, 

1. Busuioculii sa întrebuinţâză cu deosebire în descântece. - “Preoţii -îlă pună. în pămătufulă. - de la Bobotâză şi împartă dintwânsuli fetelor Şi flăcăilor, pentru ca — dormindă cu dânsul . sub căpătâi — —săși viseze ursitulă sâti ursita. - 2. Acâstă, formă arehaică a dispărutii de limbă: astăgi se, dice 70 , cofundă (pertectii indicativ),   

„dete ?n' sabii să se taie: | E ao 

  
  

| “la 

„und 

scauni de. judecată . 

e merge lumea tâtă, 
“genuchiat-a sfenta Vinori!, 

îi genuchia şi mi'şi plângea 

“şi de -Domuulii se ruga, | 

şi din gură-aşia, "mi grăia : - 
-—scii, Dâmne, că: mai bimesi i 

“pământulii ca s&lii boteză; 
toţi. 

numai 

S'ait dată Dotezului, | 

Y unuliu nu s'a datii: 

cetatea Irodului 2 

nu sa dati. botezului, 

ni că cr estinătăţilor ; ; 
„ci po. mine prinsu- m a, 

 prinsu-m'â, 

 legatu-m'a, 

cu a puii taiatirine a, 
în. cazanii Digatu-aa 

"Și trei. dile fiertu-m'a 

“numa 

Din cazane: scosu: -m "ai, 

“apoi 

"n, ceră şi. n rușină, *, 3 

str ecuratu- -nP aii,. 

- la, gardii aruncatu-m ai, 

„în obrazii 'scuipatu-mvait. 
Sami făcută 

- cum. ami putută 

“şi la. tine cami veniti 

S&mi dai sfinții ?n n ajutorii | 
pe Irodiă' ca, Sel omoril. 

Doinnulii, dâc'o. audia, | 
* ast-felu din gurăi'mi gritia.: Si 

— sava Petre, sfinte Petre - 
“ia să mil trăsnesci cu sete ; 

sav'llie, Da | 
sântllie, .. .... i 

56 mil trăsnesci cu mâniă; 
"că. esti sfentii mai cu tării! 

“Ilie, d6e audia,. 
de grabă că "mi alerga : 

Lita - fulgeruli d'a, stânga - 
şi trăsnetulti da drepta, 

1 Despre 
Literatura populară 

cit. la pag. 
„2. Cetatea 

tensiune na 
3. Forma 

Teona sfintor Vineri, 3 se v6dă 
d română de N. "Gaster, edit. 

391 —887, 

20 

« 

10 

35 

, 40: 

45. 

Iroduluă. Terusalimulă | și prin es- țiunea- ebraică, într 6ga ludeă, 
Populară ; a cuventului Tesină, 

     



  
" îmbăiăre, infiorare, „împodobire ele, 

LOLECȚIUNEA €. 

dupi dracă + că mi "ŞI pornia 
ŞI. trăsnia, 

şi fulgera, . 
cerulii de se *ntuneca, 
pămentuliă se tremura ?, 20) 
dracii că se speria 
şi botezului se da, 

mirului, 
-botezulut 

şi creştinătăţilor, 
Stenta “Vineri boteza, 
tâtă lumea . crestina. 

Bună sâra ?n e6ste case, 
la boieri ca dumnâ-vostră 

“la mulţi ani cu sănătate. 60 

ce
 

ze
 

COTANDUTA ARCHANGIIELILOR 

[Serisu la 1873 în Bucurese, după N Şe “nehea, 
studenlă transilvăutuii “de la facultatea de li- 

„tero din Bucvresel. — Ua variantă din aeestă | 
colindii a publicat-o şi d-lit Teodoră T. Burada 
în coleețiunea d-sele, Uă călătorie în Dobrugeu. 

lasi LS%v, pag. 43— 46] 

Or Ler ol, dat. Lor oi, Dâmne, 
“susii, în slava ccrului, 
Ja pâlele raiulul, 

„la seaunulă. Donniulul, 
la scaun de judecată - 
un Sadună lumea tă, 
msi mindri, mi-e întinsă 
şi de sfinţi mâsa'i coprinsă : 
de I6nii, sfentul Ionii, 

n 

de Iliă, sfenti Iliă | 10. 

şi: de Petru, sfentuli Petru, 
cu toţi sfinţii Va împreună 
“ospătândii cu voiă bună. 
lată Domnul că, venia. Aa 
şi la mâsă se punea;  - 13 
pâine, vină blagoslovia 

1. Aci intervine legenda alergării sfântului Iliă 
după draci, ea st trăsuâscă cu fulgorila sele, 
Să se-compure legenda - mitologică u luptei lui . 
Joue cu Titanil şi Giganţii. 

2 Verbele simple, ca, tremurare, băiare, fiorare, 
podobire ete. upartinii formeorii vechi: astădi 
se intrebuinlză numai compuse; 

“şi din gură mii 
_— Scire-al,- Dome, 

cutremurare,   

DES. TEODGRESCU . | 33 

şi mcepea 
de mi'şi mânca. 

Dni mânea, 
"ori :nwmi mânea, 9 

că, ochi sfinţii Parunca, . | 
de departe ce 'mi vedea? 
Pe archanghelulii Gavrilii 

“şi pe sfentuli Michailii 
„că "ML venia, me 
“şi, la mâsă. Lajungeă, 

mereii venia 95 

drepti la Domnu * ngenuchia, 
genuchia, şi se Tuga 

dicea : 

ai nu scit 30, 
câte ?n rai Sai întânplatii, 

= ce-amil vădutit și câte-anitt faptii 2 
Sfentul Petre d'a plecati, 
sfentii Iliă Pa urmati, 

„sfentii Iânti că ne-a lăsați; 3 
idolii; unde-aă aflati, 
dreptii la raiii năval'adi dati 
şi n năuntru cai intrati, 
şi tot raiulii c'aii prădatii: 

- Tuat-aii raiului cunmna, 2 40 
-. Imat-ati luna fi 

cu lumina ; - 
luat-aii idoli dorile, 
dorile ca, radele ; | 

luat-aii idoli stelele,” 5 45 

stelele -cu florile; 
luat-aii idoli s6rele, 
sorele - odorele; 

- Taatoati idoli ş'aii. mal Iuatii 
scaunulii de judecată oo 

un s'adună lumea tâtă, 

şi în iadi că le-ai cărații   raiulii de s'a întunecatii, 
“iadulă. de s'a luminat. . 

Anii luptatit câtit amit luptatii, 35 | 

“idolii că nu le-au dati, 

ami Y enitii -să te vestimii 

rugă. sfântă săţi jertfimii, 
ajutore să ne dai 

să te întorci, cunoi, la rai. 60: 

Domnulii sfântii  unde- auda, E 
semnit la sfinţi că mi Şi “ficea



  

ochi la ângeri c'arunca 
şi'mi pleca | 

__de se 'ducea 
“mal ântâiă sfentuli Iliă 
că e sfentii mai cu tăriă, 
ali doilea sfentuli Petre 
să bată idoli cu sete. 

Haă Ler ol, Wat Ler oi, Dâmne, 

plâcă; Int botezândă, 
sfântă Iliă fulger ândii, 
sfentulă Petre ploi bătendii ; 
şi, la iadii cândi ajungea, 
sfenti Iliă că trăsnia, 

sfentulii Petre “i blestema, 
'sfentii I6nii că boteza: 
idolii: să spălmenta, 

în genuchie că'mi cădea 
ŞI botezului se da; 
&r. arehanghelulii Gavrilă 

şi cu sfentulă ] Michailii, 
„că în iadă dâcă intra: 
totă în braţe capuca 
şi la rail. cil aducea, 

-sfenta lună 
cu lumină, 

zorile 
cu radele, 

stelele 
ca florile, 

:s6rele 
C'odorele  . 

şi scaunii de judecată, 
un se stringe lumea, totă, 
şi la raiii că mi'şi pleca 
şi în rai le aşeda, 
iadulii de se "'ntuneca, 
raiulii de se lumina; + 
şi la Domnul se "ntorcea | - 
şi cu glasă ili lăuda: 
<fiă, Dâmne, voia, tea,. 
«fii, "mpărăţia tea, 
cacum şi d'a pururea! 
La anul şi la mulţi ani. 
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TODERU. DIACONULU 

[Scris în .Bucuresci, la 11 Maii 188%, dupii Ps- 
rea Creţulii Şoleanti. —_ 5% se confrunte confe- 
rinţa mea sub litiul Petrea Creţulă Şolcanii, 
lăutarulii Brăilei Bueuresci, 1881. 

brăriei Socec] 

"Toderii dâconulii | 
ela bătrânulii 
cându a cărunţitii, 
când a "mbătrânită, 
cli s'a plănuitii 
şi elit s'a vorbiti 
„cu diaconâsa 
multii, evlavi6sa 
ca el să trăiâscă, 
şi să pribegâscă, . 
la :călugăriă, 
viaţa prin pustiă. 
FI că s'aii legatii 
şi cl S'aii juratii - 
pe pâine, pe sare, 

„pe dalbe. icone . 
şi pe sfenta, cruce . 
că el mi-s'orii duce 

„prin A6luri cu stânci 
şi prin văl adânci, - 
prin scorburi de munţi, 
“prin “codri cărunţi. | 
Şi cum se legaii, 
şi cum se juraii, 
aşia că făceaii. 

_Elă mi-se ducea, 
"şi mi se făcea 
schimnicii. cuviosii, 
multă evlaviosii, 
călugării de munte 
cu plete cărunte ; 

„ea călugăriţă 
albă la peliţă, 
„nâgră la cosiţă, | 
cu rasa pe capii 
şin mână toiagii. 

> "a mi-se ducea 
„la călugăriă, 

“prin nâgra pustiă, 
prin nalţil de munţi, 
prin verdil. de praf, 
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“prin dâluri cu stânel,. 
prin văile-adânci, 

, 
„în Domuulii să „credă, 
nimicit să nu vâdă, 4 
nici voinicii trecând, 
nici pasări sburândă ; 
să nu mal audă. 
de . frate, de rudă, 
nică popă tocândii, 50 
nici cocoşi cântând, 
ci ventulii bătândii 
şi ape curgândii. 

La călugăriă, 
nâgră schimniciă, . 55 
ca se apuca, 
lemne V'aduna, 
scânduri de lua; - 
şi ea mi'şi făcea 
mică chilioră, 60 
pe mal de apşoră, 
chipii de m6năstire 
şi de .pomenire. 
Acolo trăia : 
voinici nu. vedea 65 
şi nici c'augia 
vunii popă tocândii, 
vrunii câine lătr ândii, 

vruă mierlă cântândii. 

Aşia, toti aşia | | 10 

se sălăşluia, 
şi ea, că'mi trăia 
dumnedeii câtii . vrea. 
Cândă câsu'1 venia 

“sfârşitul să-şi dea, 7 
dumnedeii scia,: 
pe sfinţi că chiăma 
şi mi-şi aduna : 

“pe Petre Iliă 1, 
“sfinţi mal cu tăriă, „80 
şi pe sfântu Ionii, 
sfenții botezători, - 
cu sfentă Michaili . 

1. Din conlopirea ambelor nume a resultatii 
| Petroliă sit Petruliă în colindele din Transil- . 

vania. 

  

  

şi cu sfenti Gavrilii, | 
După ce'i chiima, s 

„ŞI mii aduna. 
Domnulii că dicea : 
— Petre, Petrişor, 

„nume duleişorii, 
îmi Scil, ai numi scil „9: 
colo prin pustii 

cine ne-a dorită - | 
şi Sa schimnicitii 2 
A călugăriță 
albă la peliţă, 95. 
ncgră la cosiţă, 
ea câtii a trăită, 

„bine S'a gânditii: 
viţă ca trăită 
totă in schimnicitii, --- 40 

în lume cu trupulii 
la mine cu gândul; 
acum i-a sositii 
cesulii de sfârşitii. 
Ia, vol s&mi plecaţi, 165 
sufletii săi luaţi: 
şi s&lu aşedaţi 
unde i-o plăcea,- 

"unde s'0 cădea, . 
„cu sfinți, 10. 
cu părinţi | 

de mine iubiţi; : 

trupulii s&1 luaţi aa 
şi sălii aşedaţi 

tot întmunii mormântii - ud 

mai susii “de pământăi, | 
înti”unii legănelă 
"verde, mititelit, 
legână de mătase | 
totii cu viţa'm şâse, . 120 
să se odihnâscă, 
să se pomenească ! 

Sfinţii, Vaudia 
Domnulit: cum grăia, | 
cu toţii: pleca 195 
şacolo mergea, e 
printre văi adânci, 
prin delură cu stâncă,  



  

“in icara pustii, 

negra, schimniciă : 

'sfentulti Mihailă 
cu sabia:'m mână, 
er sfentulii. Gavrilă 

"totii cu- crucea '?n mână, 
„şi sfentuli Ionii - 
Petre Petrişorii 
totii botezătoriă: 

_ ună toiagii uşor d, 

Ti, det ajungea, 
_măre, ce'ml făcea? 
Sufletii că "1 lua 
în Draţe/lă primia, 
aripl că T- dădea, . 
şi milă trămitea 
unde. se cădea 

Şi unde “1 plăcea, 
c'aşia Domnul va. 
Apol 0 plângea, 
în făşi c'o 'nfăşia 
cu hai! mi-o stropia 

„Şi se pregătia | 
să facă mormânt | 
mai sus de pămentii. | 
Prin" păduri umbla, 

- paltinit c'alegea, 
“mătase scotea, 

„dâr nu mişi scia, ” 
nică se pricepea. 
Sfentulii Minailă 
eu sâbia n mână, 
d6c'aşia vedea, : 
cu-ca “adia | 

"Si amenința : - | 
legtină se. *ntindea, 

« Iegăni de mitase 
„toti. cu: viţa?ui şâse, 

legati. cu alaină 
de nui bagi de semă. 

După ce- -o'nuropa, 
"n legii c'o punea, 
acasă "mi pleca, 

i. Gratiă divina. 

.——_—_..—_ 
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ao Şi "RELIGIUSE, 

la: ceri se suia, 

Donmului spunea. 
Domnulii, Waudia, 
îi blagbslovi ia ; 
poruncă le da, 

" din cerii se lăsa, 
pe pământii sosia, 
Gimeni se făcea 
Ş'acolo nergea, 

- Iegănit de. privia, 
Domnulii ce făcea, 
dâcă mi-o vedea ? 
Mâna că punea, 

degetii atingea, 

peste ca sufla | 
Şi Il-o înviia ; 
er cândi se scula, 
cruce .că'şI făcea, 
la ceri se ruga 

Şi toti muiiania ; 

„eu sfinți nu vorbia, 

că nui cunoscea, 

ci se minuna 
şi se închina, 

Doinnulă, d'o 'mviia, 
o blagoslovia 
mulţi anl să trăiescă 
să se pomencscă,. 
şi cu siinţi pleca, 

la munte suia. 

Foii de mohorii, 
T6derii diaconi, 
după ce-a juratii 
şi elit mi-a plecatii 
la călugiriă 
n nâoră schimniciă, 
prin alţii de. munţi, 
prin codri -căr unţi, 

3 

ca să nu: audă. ” 
de frate, de rudă, 

„nică popă . tocândii,. 
- Temeiă trecând i 

pasăre cântândii, 
Şi câlne lătrândii, 
„ci ventulă bătendii 
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COLECŢIUNEA 6. 

| şi ape curgândii; 
i el că mi-a trăiti 
| o pena cărunţitii, 

„_pen'a "mbătrânitit. - “929 
şi Sa poverniti ; 
6r cândă i-a veniti” 

„ câsulii de sfârşitii; 
“el mi-Sa sculatii.. 

şi mi-S'a rugată; O vag 

toiagă şi-a luati, | 
pe drumti a plecati, 

„că dilele lu, 
| viâța “omului, 

calii stati prefăcută, | a 
călişorii perduti. - :. - oap o 

m 
a
e
 

- 
— 

Toderă dinconulii -I SRR 
deşi perdea calulă, 
ini “căta cu anuli, | 
prin munţi pribegindii, — aa3 
deluri răscolindii ; Ii 

“der gâba li căta, 
că nu mili găsia, 

| Der cândii priliegia, | 
munţii cândii suis, ao 
munții cândii . scobora . 

“şi. calit nu găsia, 
iată să tâmpla, 
că li întempina     Domnul şi părinţii. | 
“Eh dâcă "i vedea, - 

cruce că'şi făcez, 

la ci se ducea... 
Domnul, de'lii vedea, 950 
milă “i-se făcea Ei 
şi se indura 
şi mila întreba: 
—călugăru bătrânii 

]. Forma deconulă. trisilabică, are, aecentulii 
po siluba inițială, pe câudi urma diaconi, le- 
trașilabică, ilă ara pe silubu co. 

2. Forma mână la. pluralu, şi articulatii 2â- 
„ule (în locii de mânile), se intălnesce în tipări 
urile secolnlui- XVI , 3

 

Domnul şi cu sfinţii, aţr 

cu toiagu în: mân' 2, - 95 

DEM. 

  

TEODORESCU. 

Doiunulii Vaugia, 

bine căt părea : i 
eli iigenuchia 980 

cine eşti, cc. cauţi 
totu pe munţii. nalţi? 

Ji, deca vedea, 
us 

„elit. că răspundea: 
—sunti unit hietii Vătrană at 

_ce "mi. cauti de drumii: 
Tâderii diaconulii 

| ce mi-amii perdută calulii 
lă cautii cu - anulă ! 

19
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se milostivia, 
din cură „dicca : : 
—'Tâderiă, Todereli . 
schimnicii Dbătrânelii, 
nume frumuşelii, e70 

-decă, mat doresci E 
ca st mai trăiescă, 
cerulii să slăvescă. 
posturi să postesc), 
să te fericesci; app. 5 3 

S
a
 

calu "EI gis, | 

bine Căi trăi, A 

T Oder i, E auda, 

şi mi-se ruga, 
Şi mi-se jura, ERE 
cu cl să trăiescă - 

şi sc schimmicească 

prin văi şi prin” munţă, 985 - 

sub copaci. merunţă, 
în Donmuli: st credit, 

„nimicit, să nu Vega E 
şi să nu audă, 

da frate de rudă, app 
nică popă: "tocândii, 

„nici clopotit trăgândit,- 

nici pasă cântândi, 
ci: ventulii bătendii 
și” ape curgendii ; 
clii se mal jura. 
şi fâgăduia 
să-și facă. pe munte, 
prin "vârturi cărunte | 

mică chiliuţă 80 

295 

37 

    

a
r
m
 m
 
m
 
_
—
 

ă



38 . 

şi mică „căsuță 

cu icone sfinte, 

sfinte şi cinstite. 

Domnul, Vaudia, 
„dile“i dăruia, * 

' viţa căi lungea. 
“Semni dâcă facea, 

calulii că "i venia - 
(viâţa/i-se *ntorcea) : 
pe calii se suia 
sapă că lua, 
toporii apuca: 
şi cu toţi pleca, 
munţii de suia. 

Toi şuă lalea, 
- Susii cândii ajungea, 
Toderi diaconii 
cu chipuli de omii 
sapă că, lua, . 
nisipit că săpa, 
toporu apuca | 

petră de spărgea, 
pâtră sfărima, 
mă&runt'o făcea. 
Der de ce muncia 
şi mi-se trudia? | 

„Pentru chiliuță 
şi pentru căsuţă. 

Dommnulii li vedea, 
"sfinţii că privia 

şi el s'apuca 
de mi”! ajuta. 
Dar cum k-ajuta ? 
Petră c'alegea, 
și mi-o tiuruia,: 
mărunta cădea, 
marea rămânea, 

Wuă parte-o punea; 
din ciurii asvirlia 
d'uă parte-o punea. 
Domnulii poruncia 
şi blagoslovia, 
şi ce se întâmpla ? 
Bolovan! cărunţi, .   

e rr   
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de care'sii mai mulţi, 
se făceaii totu munţi, 
piimentulti sli. erâscă 
şi s&lă podobâscă ; 
nisipulit humosit 
Palegea,. frumosii 

„şi Domnulii dicea, 
Gmeni se făcea, 
Gmeni să trăiâscă 
şi să locuiască, 

„cerulit să slăvească ;. 
nisipulă măruntii, 

„care e mai multi, 
ci îlii arunca, 
pămentii se făcea, 
lumea “să. noiâscă, 
să se pomenâscă ; 
bolovanii mari, 
maă mari şi mai tai, 
Petre “1 aduna, 
la ună parte "! da, 

“în două "% tăia ; 
Domnulit poruncia 
de se sclivisia 
şi nume "1 punea, 
Petră! că”! dicea, 
lumil co dedea 
de se folosia. 

Toderii diaconi, 

cu chipulii de ommit, 
aşia, de „vedea, 
în .genuchi cădea : 
pe Domnului ruga, . 

„calu! napoia, 
viţă nu mai vrea. 
Domnulii se 'ndura, 
în ceri ili lua 

de se ponienia. 

“La mulţi ani cu bine 
ş cu sănătate 
la toţi dumn6- -vostră 
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“COLINDU PENTRU FANILIĂ 

[Acestii colindii de. feresiră, prin. care tineri! 
își pregătescii intrurea în casă şi buna primire 
din partea celui eolindatii, a fostii serisi iu Bu- 
curesci la 18605, după Vasile Moscu dia strada . 

Căluşeilor, colorea,de negru] 

Ale cul suntii, Dâmne, ceste case 
0I Ler o, Vai Ler oi Domne Ler, 

aşia nalte „a 
| minunate 

cu lanţuri de fierii legate, 
cu porţile ferecate ?. 
Dâr în pârtă cine "nl ştde? 
Şâde buni jupânii (cutare), 
şde 'n pârtă rădimată 
în toiagu'! fericată. 
Cată 'n josii şi cată "n susii. 
cată asupra caselor: | 
vede casa-acoperită, .-. 
totii de vineţi porumbei - 

a
 

10 

şi din gură ce'm! grăia ? 15 
—  Dalba soți6ra, mea, 

nu şedea, - 
de te uita: 

intră "n casă,. 
'ntinde mâsă; . 0 
peste mâsă 
grâii răversă, 

| peste grăi. 

ş'unii. albii -colacii ; 
pe colacii vâdra cu vină. 25 

şi cu -galbenulii deplină, 
Caşia'i legea din bătrâni, 
din bătrâni, din Gmeni buni; 
că vineţii porumbei 
de susii josii că, s'orii lăsa, 30 J Sa, | 
în casă că ne-or intra, 
grâuşiorii. c'ori aduna, 
apă vesell c'or gusta, 

Ş orii sălta, : 
şi micorii sbura, 

susii, mal susii că s'orii urca, 

„cu norii s'or. mesteca 
“şi la Domnulii s'or ruga. 
D'or fi jun! colindători, 
el în casă c'or intra, 40, 

ne-orii cânta, 
„me-orii colinda, 

- colacul că'şi-orii bea, 
| vinul veseli că'şi-orii: bea, 

frumuşeli s'oră ospita, 
Caşia'i legea din bătrâni, 

“din bătrâni din. 6ment bunt, 
Bună vremea?m . ceste case 
la boeri ca dumnâ-vâstră. 

COLINDU DE FERESTRĂ 

[Scrisă la 23 Docembre 1854 după Şerbană 
Muşalii. locuitorii la Crucea-de- Petra in 

| | Bucuresei-] 

Cur”! suntii, Dâmne, aceste case, 
oi Lor oi, dal Ler ok Dâmne, 

| aşia nalte 
| minunate, 

- cu' porţile . ferecate, ip 
cu lanţari de -fierii legate, 
stoborite pe duă parte 
cu stoborii de siminocit?, | 
cu strâşini de busuioci ?- 
Susii, în verfuli caselor, + 
mi-este-ină stolii de porumbei, 
porumbei cam vineciori ” 
şi din pene. săltători. 

- Din midloculii stolului 
porumbă albii -că mi-s'alege, 
porumbi albii cu guşia verde, 

cu peniţe | 
zugravite, e 

ochi în capii de pietre scumpe : 
capu! baten aurelii, 

ciocui bate 'm arginţelii. 
Porumbielulă s "alegea, 

N îmi" sălta 
de mi'şi sbura, 
susii, “mai susii 

că se. urca, 
„cu nori 3 s'amesteca ; 

josii, mai. josii 
că se lăsa, 

20 

Î. In loci de ale cui. 
2, Siminoculii e l6rea neuitării :       imortalo' e. 

  

 



  

n prunduli mării scobora, 
„apă "n uşiă de lua, 

petricele [| 

n degețele. E 
Susii, nai susii se ridica, 

„cu doi nori. s'amesteca, 
din curte că se lăsa, 

pe case. mi-se punea. 

Er (cutare), domnul buni, 
luă arcul, săstta 

-, porumbii albii a săveta, 
 porumbii albii cu guşiă verde, 
cu peniţe zugrăvite, | 

cu ochii de piotre scumpe. 

Porunibielul ce'mi făcea? 
Din: guriţă că orăia : 
—o tu, domni ali curților 

și stăpânti. ali caselor, 
stai de nu m& săgeta, 
că io nu sunt poriumbit albi, 

-ci suntii sfentit, sfentulit ni, 
ȘI. sii trimisă de dumnedeit, 
cu trei legi peste pământii : 
unai legea crucei sfinte, 
alta lega cununici . - 
alta sfântului boteză, *- 
Dunmedeii că ma trimesi, 
pământul să i-l. măsori, 

. pămentuli 
cu wnbletulă 

! și. cerulii 
cu cugetul, 

Pământii nat multi amit aflată 
şi Donmult sa, minunati, 
6r dintr'ensulii ce mi-a fapt 
Munţii nalţi, văile-adânel. 
câmpul cu ogor ele, 
livodea cu florile. 

Bună vremea ?n câste case. 
la boieri ca dumnâ-v ostră ; 
la mulţi ani eu sănctate, 
că “i may bună de câtii tote. 

4 
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COLINDU DE FERESTRA- 
[Serisii de.repausatulu Ion Mineseu și nublieatii 
sub titlulti de <colindulii boierilor» în L'dia' socie- 

tății Românismuli, an 1 pag. 165] 

Cocoşeii că'mi cântară, 
sint cântară de cu „sâră,:. 
boeră mană nu se sculară. 

Tmi săltară şi! sburară, 
susi, mai susii se ridicară, 
jos, nai josii că se lăsară, 
şi'mi cântăr'a doua '6ră: 
bocri mari nu se sculară. 

Imi săltară şi'mi sburară, 
„susii, mai susii că se 'nălțară, 
„Josii, mal josii că se lăsară, 
tocma, 'n prundurile Mării. 

Lua” -apgoră 
"n gurişră, 
petricele 
m degeţele 

Şi mi. sfltară, şi'mi sburară, 
susii, mal susii că se năilţar EP 

„cu nor dalbi. s'amestecară, 
" Josii, mal josii că' se lăsară, 

pe cruci dalbe de ferestre; 
cu apşără "mriorară, 
petricele-"mi -grindinară, 

şi-"mk cântar” a treia Oră : 
„boeră. mari se desceptară. 
Apriuse Muă luminare 

"şi intrară n cea cămară. 
Sec6se, ca .omulii bogatii, 

„unit colaci de grâă curatii, 
uă vâdră de vinii pe. mâsă 
din îndestulata casă 
Caşia "1 legea din bttrânul 
să se d6 la sfântii Crăciunii, 

Er acesti boierii din casă, 
din casa lui cea frumosă, 

„cli să-ml fii, sănttost | 
toti în scirea lui Christos! 
La mulţi ani: şi fericiţi . 
să trăită, st stăpâniţi, 
al lui dunmegeii să fiţi. 
cu-al dumnâ-vostră păr inţI ! 

t 
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- COLINDU DE PĂSTORU. 
[Serisii în 1859 de repausatuli Î. Minescu şi pu- 
qlicatu la 1S7V în Foaia societăţii Romanismul 

„an. IL, pag: 162]. 

“Pre munţii. cu florile . . 
„oi Ler, Ler oi, Dimme, 

pasce Nică oile: 
pasce-le, | 
pornesce-le, 3 

din "nainte bate-le, 
de pre urmă stringe-le, 
la merâzii întâree-le, 

Dear. merzulii unda pusi? 
Susii “la vârfulă munţilor, ..- 40 
sub celui paltinii gălbiorii. 
Vânti de veâră se scobră, 
frunda, că mi-o scuturară 
şi pre câmpii o râvărsară; 

oile se ?ntărâtară, 15 
mare ramătii că făcurii | 

i de la ceri pen'la pimentii. | 
De le-augi Domnul sfentii, . 
jost la ele-a scoboritii, 
şi din gură Pa grăiti: 2 
—hai tu, Nică, fătti-frumosti, 

ale cui sunt câste oj, 
de sberar'aşia frumosii, 
'şia frumos şi cuviosii ? 

Dise Nică, fătii-frumosă : 25 
—haă, . dragii Domne milostive, 

că stătuşi de mă "ntrebaşi, 
cu dreptate spuneţi oiii 
ale cul suntit câste-oi: 

Vale: tele 
cu-ale mele. 
Ei le pascii,. 

“tu le păzescă ;: 
eii le mulgi,... 
tu le'mulţesci ; 

tu” mi-le cresci! 

Grăi bunulii ' dumnedeii:. - 

cătră Nică, fătit- frumosi : 

= fu ți ele dăruite 

îi pentru - tine, 

cii le tundii, -. 35. 

de la mine. - |   

ca de 1 unit “unii părinte, 
către fiulii stii cu minte, 
că eşti dulce la cuvinte, 
numai tu mie st&mi dai ;* 4: 

la Sânzene ! 
“ două miele, 

la, Sânjosit - 
unii mieli frumosti, 
| la Ispas . 100 
uni bulzii pe caşii ! ! 

z
t
 

Eră Nică, fătit-frumost, 
densul. fiă sănătosii - 
cu-al săl fraţi, 
“cu-ai săi părinți: 65 

al lui dumnezeii să ţi po 

COLINDU DE PREOTU 

[Serisii la 1865 după repausatulii meil lată.— Va- 
rianle de culinde pentru preoti se găsereii in- 
serute în colerțiunea d-lui “At. M. Marinescu, 
la p28. 20, sub titlului «Monastirea şi ruga» și 
înte'a d-lui Teodorii T. Burada la pagina 4 47250. 

|  Ostrovielii pe mare ini, | 
“oi. Ler oi, d'ai Ler ăi, Domne, 

der în elii ce mi-se. vede? 
„Cam Wuă, mică bisericuţă. | 
La, ostrovii cine ci'mi vine? - 5 
“Vine-uă mică corăbidră, 

Gr în mica corăbioră 
“stă părintele (cutare) : - 
preotâsa da în stânga, | 

coconaşii "1 Wa drepta.  — -10 

La ostrovii dec'ajungea, - 
din guriţă”şi cuvânta = 
—Valei mici. : 

de grimătică, NE | 
voi ce'mi staţi - . | 15. 

„de vă uitaţi? | ii 
“Luaţi toca - 
Wa. stânga, 

Ei 1! - - - 

14. Sân-zenele stii Sân-zienele, ca și cuvântuli 
- Sân-josă, sunt derivate din sântiă (sanctus, sfâăutit) 
"Și George, 
: Jorjo, ca în dialectele italiane, când Jean ca în 

care a .devenilii .cândii Zorzo sti. 

franţuzesce. , 
2. Se numiait grămătici copiil şi tinerii care 

i înv ățaii carte (jacyuz). *  



  

ciocanele 

Wa drepta 20 
şi'n clopotniţă, 

"urcați, 
voi în tâcă 
ca să'mi daţi; 
daţi în tocă - E 20. 
de trei ori 

“şi ?n clopotii | 
de nout ori, o ' 
lumea t6tă 
co Saudi, 50 
la biserică 

"Să se care | 
şi de. Domnuli  -. _ 
să se rooe,.. Sa 
ca să ierte 83 
din păcate, Ă 
din păcate 
jumătate,. 
din greşeli . 
a treia parte, ao 

Unde ! ast-feli cuvânta, 
“lua chiăia d'a- drepta, 
cărticica d'a, stânga 
şi ?m biserică, intra, 
evanghelia citia. ap 
Griimiiticii n tocă da: 
da în tâcă de tre! or, 

- în elopotii “de” nouă ori. 
Totă lumea e "audia, 
la hiserică'my venia 

şi *ncepea 
de se ruga ; 

” Domnulit buni că le ierta ” 
din păcate: | 
jumătate, 

din greşeli a, treia parte. : 

c
r
e
 

e
 

e 

fr părintele (cutare) 
să ne fiă sănttosii 
cu cinstita preotâsă 
şi cu dalbiti COCONaŞĂ. "60. 

1. Unde, ca si latinescul ubi, are întelesulă de când (temporală) î în poesia populară română,   

COLINDE SOLARE ȘI RELIGIOSE. 

_COLINDU DE PREOTUY 

[Variantă scrisă după repausatulii mei tată, în 
* Bucurescci, la 1$63] 

Ostroviclii de mare lină, 
-0i Ler 0, 

dâr în ostrov ce mi'şi este? 
Este-uă mică bisericuţă, 

"Er în mica, bisericuţă, 
arde'şi nouă luminări, 

„_cântă'şi nouă cântători, 
şi'mi slujescii nonă preoţi. 

Ri cântaă 
şi mi-"şI slujiaii | 
şi, pe mare cândi cătaii, 
ce pe mare mi'şi zăriaii 5 
Mică nceră corăbi6ră, 
&r în mica corăbidră 
cuv;osii preotii (cutare) 

„Ea pe mare nainta, 
" vântulă iute co ducea, 

şi la. mal că?! ajungea. 
Cu malului s'apropia 
şi dintr'6nsa .c?'mi eşia 
cuviosii preotii (cutare) 
cu vanghelia ?n stânga 
şi cu crucea d'a drâpta 
In biserică intra 
şi din gură cuvânta.: 

-— Valei, mici 
de. grămătici, 
în clopotniţă 
„Suiţi ; 

daţi în tâcă: de trei or 
şi ?n elopotii de :nonă ori, 

„ca. s'audă noroduli, 
la. biserică să viă, 
şi la Domnul si se râge, 
să le ierte din păcate, 

din păcate = 
jumătate 

din greşeli a treia parte. 

Grămăticii că'mi plecaii, 
ciocane ?n. mână, luaii, 

a 

Vai Ler n) Doinne Ler, 

ca
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scara iute. că 'mi suiaii. 
în clopotniţă intraii : | 
dai în tocă de trei ori. - 
şim clopotii de nouă ori; 

, lumea că mi'şi audi, 5: 
la biserică venia - 
şi la Domnulii se ruga; 
din păcate le ierta, 

din păcate 
jumătate - . o 20 

din greşeli a treia parte. 

Cuviosii preotii (cutare) 
el să. "mi fiă sănătosii 
cu-a lui dalbă preotâsă, 
cu coconi, cu ce se află, 
şi cu noi toţi: d'a'mpreună. 

2 COLINDU DE PREOTU. 

e
 

SI
 

[Serisii do d „lă Simeonti Mănescu la Călăraşi 
şi comunicatii la Paris în Noeinbre 1875] 

Intalii Mărit-negre prundii, 
„la. dalbele mânăstiri, 

Ler, Dâmne,' Ler, 
slujescu'mi nouă preoţi .: 

şi cu nouă logofeţi ; 5 
_6r preotulii celii bătrânii 

fe celii micii din logofeţă. 
ast-felă din gură! orăia î 

_—o tu, mice logofete, 
eşi afară, 0 

| suiă scară 
şi dă'n tâcă de trei oră 
şin clopoti de nouă ori, 
tot norodul ca să audă . 
să vie la sfânta rugă, 15. 

sfenta rugă 
n biserică ; 

“să se ?nchine, 
să se r6ge, 

„st le Yerte din păcate, * av 
din păcate - 

jumătate, 
din greşeli a treia parte !, 

1. Cânteculi face deosebire înire păcate, gre- 
şelile cele mari, şi între simplele greşeli. pica- 

„tele mai mici. 

  

  

- Cotu mai micii din logofeţi 
elă pre bine 'țelegea : - 25 

afară că mi- să cşia 
şi pe scară se suia. 

dâr' nici în t6că nu da, 
nică. clopotului nu trăgea, . 
ci pe Mare se uita . 20 

şi departe că'mi zăria. 
Wuă negră-de corăbidră 
ce iute la malii venia; 

cu malul s'alătura, 
parulit în mali că'mi bătea + 

şi schela că'mă arunca. 
Dâr din ea 

cine "mi eşia? 
Cuviosii preotii, (cutare 1) : 

papuci negri încălţa, 49 
toiagii în mână lua, 

cărăruica apuca, 
cărăruica raiului, 

"să mârgă la sfenta rugă, 
sfânta rugă 40 
"n biserică, 

să se "mchine, să se r6ge 
şi s& "ml cânte aghi6se, 

g
i
 

aghi6s” „Isus? Christose !*- .. . 
să "mi audi norodulii, 70 

„_norodulii , 

toţi cu totul, 
să viă la sfenta rugă, : 

„sfenta rugă 
'n biserică. n 55 

să se *nchine, să se roge, 
să le ierte din păcate, 

- din.păcate . - 
jumătate, . , 

din sI a treia, parte GU: 
Şi veniră, i 

s6 rugară, 
dumnedeii că le. Yertară ? 

| din păcate | 
„ jumătate, ap 

1. Numele trebuie să fiă lde irel silabe, .ca 
Vasile, Stemate, Gligore, Manole ete. 

2. In locii le ertâ. Adausuli lui ră e ce- 
rulii de versii. ca ast-felii să producă asonanţă 
cu versulii precedinle,  



: 
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din greşeli a treia parte. -. | 
Costi preoti preotii (cutare), - 

elii simi fiă sănătosti, 
cu-a lui dalbă preotesă,, - 

cu copii, cu ce se află,  - 70 
„şi cu nok, cu voiă bunăi, 

la anulii şi la mulţi any, 

COLISDI DE PREOTU. 
[Scrisii la 923 Decembre 1881 după . Şerbant 

“Muşatii, muncitor la Crneca-de-petră în 
e Bucuresei] 

"Susă, în vârfulit munţilor, 
la tulpina bradilor, - 

. “Domne Ler, 
_Domnii din ceri, 

- cuvidsă la privire 
mi-s'a faptii d'nă monăstire, 
„monăstire ?n trel turnură, 
„trei turnuri, trei r&svanuri ; 
€r_ în dalba mân-stire 

ea
 

Intră” mi preotulii : (cutare) 
cu mătanii d'a stânga, 
cu toiaguli d'a drâpta. 
In năuntru de'mi intra, . 
slujba sfentă că ncepea, 15 

„evanghelia "mă. citia : 
d'ascultatit cin” Pasculta ? 

„Buna maica Precista 
„şi 'sfenta Dumineca. - 

Buna maica Precista, - 90 
asculta ce "mi asculta, . 
dâr nainte nu putea, 

1. Acestii refrenă însomnâză : «să fiă sănă- 

ete». Eli se inlâlncace la marltote colindele cin 
județtulit Ialomiţa şi din alte districte. In cele 

ligurăză, |   
cine "mi intră ia slujire? e 40 

osii, împreună cu noi, care avemi bună voii, 

din Ilfovii, şi mat cu sâmă 'din Bucuresci, nu |   

fiii din braţe ci plângea. 
“Maica din gurii grăia : 
—nu mal plânge, fiule, | 
“nu mai plânge, bunule ; 

câinii de Jidovi, spureați 
şi de lege lepădaţi, 
laudă S'aii lăudati, 

scire la lume aii dati 
că ţie o. să'ţi cioplescă 
cruce 'naltă, "mpi: ătâscă, 
naltă - după statul t&ă, 
lată după braţ: 1 meă,. 

Bunulit dumnedeii grăia, 
prâ-curatei răspundea : | 

—lasă'i, maică, să vorbescă, 
lasă'i maică, semi cioplescă, 

„că de er amii înerijită, 
unii locşioriăi că le-amii gătită : 
la vârful paloşiului, 

"toti sub talpa Iadului, 
pe limba, cuţitului 
la vilvârea, focului, 
unde'sii viermi neadormiţă 
şi cu dinţii ascuţiţi 
şi. capete de osii 

„să le fiă de folosii, 

Matea, unde'li audia,.. | 
cruce cu drepta făcea, 
pe preotii -blagoslovia 
şi la ceruri se urca 
cu sfenta Dumineca. 
La mulţi ani cu sănătate 
la preotii cu bunătate, . . 

"la (cutare) curiosi : - 
mulţi ant fii sănătosti: 
cu-a sea, dalbă preotâsă 
şi cu dalbii logofeţi. 

E asr oa aa 

a
.
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SOLULU. | venătă bidivit, 30 
Si | -cu cioltarii de firii, | 

[Serisii la 1565, după repausalulii meit tată. — a 0 tari oC firii, 
Ac6ată baladă a luat nutmatf forma ce colindă, „ciucuri d ibrişimii, 

adăugendu-i-se refrenvlă Ler oi Leo, A so vede . | ciucuri de argintii 

ale mel „XVoțiuzii despre colindele române“, Bu- E ga ui 
"curesci 1819, pag. 69-71] Ai  Tangi până 'n pământă? 

D'in curte, din curte  Tenărală (cutare), 25 

la Domnit . Mircea-vodă, unde "şi audia, 

my-este-unii calii legati, . - din curteni eşia, 

legatii şi *nfrenatii. . Domnului vorbia | 

Ba nu mi-e legati 5 şi mii răspundea, : - 

şi nu mi-e ?nfrenată, — Domne Mirceo-Vodă, 40 

ci mi-e priponitii ăstii lei, paralei, 

cu priponii argintii, „este daruliă tii ; .. 

şi pe-elă milii ţinii „că scil, ai nu scil, 

vro. cinci vorniceii, 10 minte de mal ţi, 

„vro cinci comişei*: că mal fostii trimisi. -45 

doi de dârlogei, > “cândii ereamii comisii, 
. N „ . , . .-. . 4 

doi de albe: sciuri, la un mare. craiii, .: 

“re ali cincilea 7 capuli să-i- li tai? 

 frumuşelii milii bate, 15 „Dec, marele craiii, | 
mi'lii bate pe spate -viindă cu alaiii,.-... 50 

şi mi'lii netedesce dâcă m'a vădutii | 

“şi mi'li potrivesce “bine i-a părut :. 

cu cioltarii de. fir, . o la mâsă m'a pusi : 

“ciucuri . Mibrişimii, 20 „şi ma ospătatii 

ciucuri de argintii „şi te-a. dăruiui - 55 

lungă până ?m păimântii. „cu-&stu calii bidiviu Dă 

i rac _ ună 1. Calul domnescă erca o datina în secululti 

Domnul. Mia cea-vodă, XV. Se-dăruia domnitorului ună calit în patru” 

-afay? de'mă eşia, pasul :-I când noulii” proprietarii: alit nncă 

3 E - : a moşii (cumpărată ori dăruilă) primia carlea dom-: 

n curte se plimba, - „| + nsscă de-pacinică posssiune; IL când vr'ună căl- 

calulă câ'mi vedea, : 955 | . cătorii de hotare seii răpitorii de miişiă erca gra- 

: Nan? -ţialii, ca în casulit cotindului de faţă; III cândii pe 

din gură X orbia " tron se suia un nrit: domnitorii şi i-se cerea 

“ast-felii întreba : -- prenoireu chrisovului de posesinne;. 1V cândii 
domnulit da cul-v i actu d tirea 

- E3] N ai n. domnuiil Ga cul-va vre unui ac uU e scuuirea 

— ali cul e esti calit dărilorii pentru bucatele de pe m;oșiă.. Acesti 

e , | a , - : “usă s'a : păstratii jien& la finele secolulu XVIII. 

“1. In-secululii XVII, îu clasa III a boierilor de A se veds B. P. "Hasdeu, Archica istorică t. | 

divanii jigureză şi patru «vorniei de părtă.> part. 1, p. 37. part II.p. 27şi Culumna lui Jra- 

"2. Despre «eimişel», a se vede mal susii la- - anii. 1816 p. 58; P. Teulescu. Archiva români 

rele comisii. |. - N Pi     p. 9; d. Brezuiunu, Vechiele înstituţiună p. 50. 

+ 
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Frumâsa, crăiâsă, 
mândră şi al6să, 
dâcă.m'a vădutii 

la, mesă m'a pusil . 

şi te-a dăruitii 
cu cioltarii de firii, 

" Dalbil coconaşă, . 
dalbi şi drăgălaşi, 
decă nvaii vădutii, 
bine le-ai părutii: 

şi nvaii ospătatii 
şi te-aii dăruitii 
cu ciucuri de firii, 
firă şi ibrişinii, 
ciucuri de arginti 15 
lungi până&n pămenti. 

Tr deCami vădutii, 
pace Cami făcutii,, 

„Şi darii ţi-amii adusi !. 

dâcă "li audia, 
din 'gură'i grăia : 
—tinere (cutare) 

dăruită săţi fiă 
darulii de soliă, -. ss 
fiţi spre veciă,! 

COLINDU DE VOINICU STRĂINU 

[Culesii de lângă Călăraşi şi comunicalii la Pa- 
ris do d-li: Simeonu Mănescu, în Noembre 1675. 

din colectiuneu d-lui Teodorii T. Burada, Vă că- 
litorie în Dobrogea - laşi, 1840) 

(Cutare) voinici 
slujesce, 
prujesce 

de micşiorii copilu 
la Domnii Constandini 
cu calulii de freii, 
cu ploschiţa ?m» brâii, 
cu clondira 'm stânga, 

L_ 

1
   

bine i-a părutil: 60 

„şi m'a ospătatii. e 

firă şi başbafirii.. 65. 

la mâsă mai pusi 10 

Domnulii Mireca-vodă, so 

Uă variantă asemânată figuriză şi la pag. 9-6.   

cu paharu "m drepta: 
susii clondirit rădică 

păhărelii de'şi umple. 
De greii cemi ofta, 
păhărelii vărsa 
pe braţe: de Domni. 
pe trupşorii de onii. 

Domnulii Constandinii 
din gură ?mi grăia 
ş'ast-fel îi. dicea :-. 
—vaj, slugă de Domnii 

drâptă 
şi 'mțelâptă,. , 

ce-ai gânditii tu răi, 
răi la capulu meii 
şi la trupulit mei? 
"Au vrel să-mriei Dâmna, 
Domna şi domnia, 
„t6tă avuţia? 

(Cutare) voinici 
din gură 'mi grăia > > 

ş' ast-felii răspundea 
—Dâmne Constandine, 

mamii gândit la tine; 
nu ţăi-amii gândit răi, 
răi la capulă tăi 
şi la trupulit tăi, 

10 

15 

20 

”0 

35 

nici ca să-ţi ii Domna, - 
Domna şi domnia, 
totă avuţia, 
ci ei mami gânditii 

„peste negri munţi 
la dragi de părinţi. 
Părincioril: mel 
prândulii ce prândescă 

„nu mi-lii potii -prândi, 
„totii de mila mea 
şi de jale grea. 
ŞI ei m'ami gânditit 
peste brad! şi fagi 
la dragii de fraţi, 
Frăţiorii mei | 
cail ce "și hrănesci . 
în grajdi se spetescii, 

40 

45  



  
  

COLECŢIUNEA G. 

că nu-i potă! incur ge! 
„totii de mila mea 
“şi de. jale grea, , 

Şi îa m'ami gândit 
peste lunci cu flori 
la drage surori. 
Surorile mele 
cununi ce "'mpletescii 
m cuiii se vestejescit : 

nu le pot purta, 
totii de mila mea 
şi de jale grea. 

e
x
 

o
 

Domnulti  Constandinii 
din gură "mi grăia 
past-felii îl dicea : 
—vai, slugă de Domnii, 

drâptă 
şi "nţeleptă, 

dâcă este-aşia, 
tu s& 'mi mai slujesci 
perla sân-Văsil $, 
cândii imparti domnii, 

“rangii şi boeril ; | 15 

şi te-oii dărui | 
cun cali, | 
„unii cioltarii, 
„cu mândru caftanii, 

70 

unii verde rădvanii 50” 
cu dof-spre-ce cai, 
cu opt seceraşi 

"negri Ţigănaşi, 
negri "mi suntii ca corbulii, 

"iuți îmi suntă ca foculii. 85. 
şi tu mi-t'el duce 
peste negri munţi . 
la, dragi “de părinţi. 
Părinciorii tă. | 
prândulii ce'li prândescii go 
cu toţi Păi: prândi, 
cu toţi împreună, 

"şi cu voiă bună. 
Şi! tu ter. mai . duce 

1 Adică nu! poti încura, alerga, pune la 

întrecere, 
2. "Sittulur. Vasile, 

60 

DEÂI, TEODORESCU. 

„peste bradi şi fagi 95 
la dragii de fraţi. 
Frăţiorii tăi 
„caii ce'şi hrănescii 
cu toţi '"-5ţă încurge, 
cu toţi da'mpreună 

“şi cu voiă bună. 
Şi tu tei mai duce 

„peste lunci cu floră 
“la drage surori. 
Surorile tele 
cununi ce'mpletescii 
en: toţi Veţi purta, 

„cu toţii impreună 
„şi cu voiă bună. 

„100 

(Cutare) voinicii 
fiă "mi sănttosii, 

“eu taică, 
cu maică 
cu fraţi, 
cu surori Na 145 

şi cu nok toţă, 
juni colindători. * 

COLINDU DE TENERU. 

110 

[Varianlă scrisă de d-lui “Dem. Conslanlinescu 

'Peleor, la satulii Atârnaţi, și comunicată în 
| Auzgustii: 1877] - 

Slujâsce-my, slujesce 
la spate de Domni, 
la Lixandru-vodă 
(; fătii-frumosti 1 | 

- Slujesce-mi, AR ME 5 

la, spate de Domni a 

cu paharu 'u mână, 
cu chivăra ?n brâii 
Elii cu grei oftase 

şi paharii vărsase 

„pe spate de Domni; 

er Lixandru-vodă 

“din gură'mă grăia, - 

Şast-felii îl giceă : - 

"10 

—(.), fătii-frumosii, 
“răi. gândă "mi-al, gânditii, - 

15     i. Numele irebuie să fiă de două silabe, 
. 

4 

 



48 o COLINDE TRADIȚIONALE. ŞI, VENĂTORESCI, 

„TE la capulii meii 
“ şi la trupulii mei. 

(...), fătii-frumosii,  - 
- din gură “ŞI -grăia, 

Ş'ast-felii cuvânta: - : . 
— Domni Lixandre-vodă, 
_eii nu “ţi-am gânditii 

răi la capulii tăi 
şi la trupul tăi, 
ci eii m'amii gânditii 

De pest'ei verdi de munţi: 
- la albii părinți. 

". Părineiorii mel. 
 Drândari ce prândescii 
nu le poti prândi,- 
totii de doruli greii 

şi de foculii mei. 
Frăţiorii mei. | 
cail ce "Şi hrănescii. .- 
“n grajd îmbttrânescii : 

„nul potii dichisi,, 
nui poti călăi, | 

„totii de doruli grei: 
şi de foculi mei. 
Surorile mele, 
dalbe floricele, * | 
cunună ce *mpletesci 
n cuiii se vestejeseii :! 

“nu le poti purta, 
totii de dorulii grei 
şi de foculii meii. 

Domnii Lixandru-vodă .. 
din gură *mi griia: 

slujesce'mi, 'slujâsee 
pân” la Sânvăsii, 
să "mpart boeriă, 
că te-oiii 'ridica 

„Danii la Craiovat , 

1. Demnilatea du „mare banii alii Craio   —(...), fătii-frumosii, 3 

to
 

N
 

80 

55 

vei 50 găseace âncă din secululă XIV. Subalterui Domnulur, elii era administralorulii 'si judecă. torulă celor ciner judete de peste Oltii, avcadă - sub odinele lui diferiţi funcționari civili şi ju- diciari Eli dispunea dv birul celor cinci băuisnri impus districtelor Oltenict, de amendile ispaşelur   

şi tu că biui 
de tei ferici. 
Şi tu că ță-ci pune 
credinceră! Mali tăi, 
şi tu că t'ei duce GU 

“peste vârfii de munţi 
la dalbitţă părinţi. 

Părinciori tăi, 
“unde te-orii .ved, 
bine le-o păr6. 65 
Prândură ce prândesci 
bine le-orii prândi 
totii în cinstea tea 

“şi în fala mea, 
Frăţioril tăi 70 
caii ce hrănescii | 
bine-oră dichisi, 
bine-orii călări . 
toti în cinstea tea 

:. Şi spre fala, mea, 
„Surorile tele, 
dalbe floricele, | 
cununi ce "mpletescii 

„bine: le-orii purta | 
. totii. în cinstea tea: sp 

| „şi în fala mea, | 
rari la dile mari, 
diua de Crăciun 
şi de Boboteză, | 
când preoți botâză, S5 
lumea crestinâză, 

m
ă
 [s
u]

 

(...) f&tii-frumosii, 
fi-ne-arii sănttosii 
cu fraţi, icu părinți. | 
şi cu noi cu toţi. - "90 

şi pripasurilor, de taxela cărlilor de judecată. Pe lu finele seculului XVII (1783), Alexaudru Ipsi- lanie introduse şi în Moldova demnitatea. de mare banii, cure — ca simplu titlu — conteria prerogativa de a figura priutre hoerir da ran puli ăntâiit CE Fotino op. cit. t, III, p. 455: „Carlea luy Dobromir, banvlii Craiovei din 1569 în Condica monastirii Glavacioeulii M. Gopă!- nicenu, Archiva, românescă t. II, p. 83; B.P, Hasdeu, Archiva istorică t. |, pas. 98;'1. Brezo: anu, op. cit. p. 5 sii. 
1. Omiă de crediuță, locuţiilorit de încredere 

     



  

: EOLECIIUNEA G. 

COLINDU DE TENERU ANUME IONU . 

(Serisii. de IOnii. Mineseu şi publicată la 1570 tn 
Fuia societăţii Româniamulă au. | pag. 163— 164] 

Din prundurile mării, 
Dâmne Ler ş'ali mei Domni, 

la marginile ţărit - 
născători, 
crescători *g 

suntii trei păltiori | 
nalţi şi gălbiori. - 

“Sub umbriţa lori 
cine. se umbresce? 
Cele osti leşesci:  . 10 
suntii şi românesci 
„Cele osti leşesci 
ele Domnii că/'şi ai ; 
cele. românesc - 

ele Domnii că n'ai. ip 
„Şi ce-aii mat umblată, 
şi ce-ati trepădatii 
penă mi-ati aflati 
Căstii domnii bunii din casă, 

casa cea al€să, - 20 
are unii coconi | 
pre mumne - Ionii, | 
bunii d'a?lii pune Domni. 
Ele mi'lii cereaii, 
ele se rugaii: 
— dă-nilii, 

dă-ni lu, 

19
 

Ei
 

C
N
 

taică, dă-ni li, 
| maică, dă-nilu ! 

__ Malcă-sea grăia 
- ş'ast-felii Je dicea : | 
„.— noi nică cum l'omi da, 30. 

„că'e mititelii, | 
că e tinerel 

şi cam prosticelii : 
„velă că nu Şk-o sci . 

cală Wa 
„- cisme d'a meălţa, | 

cală în: frâii. da stringe, - 
săbidr'a'ncinge, . - | 
grele. oşti . W'a 'nfrânge. 

mcălica, O 351 

DEU. TEODORESCU. - a 49 

  

  

"Ostaşii ?mi grăiaii 40 
„Şast-felii 'cuventaii : | 

— dă-nilii, tacă, dă-ni-li, 
dă-nili maică, dă-ni'lii, 

„că în 6stea nostră. 
“suntii. ostaşi “bătrâni: 45 

pe elii l'o. 'mvăţa,. 
cali Wa "meălica,.. 
cisme d'a mcălţa, 
Ssăbidi”a, *'ncinge, 

calii în freii Pa strînge, 50. 
grele osti da 'mftiuge 

- TĂ se "nduplecai, . 
„ pe: copilii dedeaii. 
"Cu densulă plecaii, 
"toţi se bucuraii | 55 

şi toţi îi croiati 
„ Vunii  vestmentii 

preluugă, 
lungii până 'n pământii ; 
Gr în peptuli lui 60 
scrisii îmi este, scrisii, 

sorele şi luna ; 
în spatele lui, 
s6re cu căldura ; 
în âmbI umerei 65 

“do! luceferei; 
jură pre-jurii de pole 

-- “cerulii plinii de. stele, 
„_:tâte văzdurele 1. 
Şi el cibmi trecea: OO 70 
totii cu ostile. i 

"Tenării foto fe -umosii | 
filă "ra stinătosit ? 

i, Văzduri, sinecpare din vezduhari ; de ari 

"diminutivulii vesdurele (sing. vezdurâ). . 
2, In varianta ce s'a publicată, ultimele ver- 

eu'i sună ast- felu : . 

In p6lele vegmcntuluy, 
cerulii cu stelele 

şi tote văzurile. - 
Trecea lânără eu ostile. 
'Pierelulii f&li-frv mosii 

_fiă, fiă săntlosii!   
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ti Ea tOLINDE TRADIȚIONALE ŞI VENĂTORESCI. 

* * COLINDU DE COCONY. 

[Acestii colindă, fâ:le r&spândilii în judeţul Ta 
lomiţa, mi-a fostă comunicati la Paris din Că- 
lăraşi, în Noembre 18675, de tenărulii : Simeon 
Mănescu, după stăruința fratelui soi C. Mănescu, 
utunet aflată. la Brest în Francia. — A se ved6 
varianta de la pag. 82—84 din eolecţiunea Teo- 
dorii T. Burada, Vă ceororie în Dobrogea. Iuşi. 

- 1880]. 

Sub zare 
de s6re, 

în ostrovii de Mare, 
măscut-a 
crescut-a „ 

Wuni verde Warvoni, ! 
Mun rumenă călinii. -- 

- Susii, în vâxfulii lui, 
susii mi-e frunda dâsă, | 

josi mi-e umbra grâsă, O 40 
Er la rădăcină, 

la, verdea tulpină, 
pe câmpi mohoriti 
ostă mi-ai tăbăritii : .. 

a
 

şi craiovenesci, 
multe si muntenesci. 

Cele  muntenesci 
ele că "mi cătaii 
şi mi'şi întrebaă, 20 

totii din vadii 
în vadit 

şi din sati 
în gatit 

şi din casă 
n casă | 
şi. din mesă 
"n m6să, | 

că mi s'a aflati 
şi s'a "devărată - 20 

“la domnulii stăpâni, 
(cutare) jupâuii, 

Care d'un coconii, 
coconii pe (cutare). - 

2
 

“i
 

1. In alte variante tartantii şi Varvantii, r ca re- 
vorba despre sicomoră isii bulgăresc stii ma! bine despre d fost. cu lată ca de platană,   lo 

osti moldovenesc) 15 

  frenă se dice <d'arvunelii ei frunda verde, Este - ! 

țarul stufosă, cu frundă 

Cerwli mark boieri !: 25 
—dă-ni li, taică, dă-nilă, 

dă-ni'lă, maică, dă-ni li, 
că e bunii de Domnii 
şi de mari boieri. 

Talcă-stii milii da 10 
der mă-sa nu vrea 
—Dă-ni li, taică, dă-ni li 

dă-nili, maică, dă-ni li, 
că e bunii de Domnit 
şi de mari boferl. . % 

Taică-săii inili da, | 
malcă-sa nu vrea, 
căci “e 'mfăşiăţelii ? 
şi e mititeli, 

„de curândii născutii 50 
şi nepricepută, 
nu scie domni 
nici împărăţi. 

- Ceru'lii mari boieri: 
— dă-ni'lă, taică, dă-ni'li, 

dă-ni'li, maică, dă-ni'lii, 
că'i lesne-a domni 

Şi a "mpărăţi: 
de curte să "şi vâdă, 

„la mâsă să "mi ş6dă, "0 
„paharii să ridice, 

cală bunit- s& 'ncalice? 
din culat domneâscă, 
lefuri să *mpărţscă, 
lefi la lefegirs, 65 
spade la spahil, 
arme la armaşi?, 

„cal la călăraşi, 

cr
 

e
 

„"Tenărală (cutare) 
fii” ml sănătosti a 70 

1. Îuversiunea „cerwlii* esle în loc de „âlă cară“. 
2. Adică „în faşiă înfăşiată, « copilii de lapie. 3. Aceentulii se pnne ps.silaba li, să 'nealice ca să corăspundă silabe d; (rădice) din ver- -sulit precedinte, ceia ce se întemplă adesea. 4. Cula e tesaurulii publică sri privati. 5, Soldaţi cu I€fă, - mercenari, sobimen, 6. Purtători de spade (5za7;). i 7. Marele armaşiii erea, în secululit al XV, ca- pulă artileriex şi, ne lângă "“acâsla, mar avea atribuţiuni judiciare şi administrative, prezum inspeclarea penitenciarelor, esecutarea sentin- elor civila şi criminale, păstrarea stindard: lor, 

  

   



  

COÂLCȚIUNEA G. DEM, TEODORESCU 

„cu tacă, 
„cu maică, 
cu frați, 
cu surori, , 

şi cu mol cu toţi, - 13 
Panulii, la mulţi. ani. 

COLINDU DE VITEZ 

[Acest colindă, ndevărali cântecii bălrânescii. 
îli amă de la repansatulit met tală, Bucuresci, 

: Oetebre 1865] N 

Ler oi Leo, 
prin cei nouă munţi, 
prin cei nouă bragi 

se plimb, ?nouă fraţi! 
şi (cutare) dece, 5 

care mi'i întrece 
şi mii stăpânesee - 
şi mi”! vătăşesce. 

Domnul -Mihnea-vodă 
poruncă *i dedea 140 

ş'ast-felii îi dicea.: 
— vătaşe (cutare), 

fă atâta bine. 
de vin'pen'la mine, | 
să te ospăteză OO: 45- 

şi s&ţi cuvintezii: 
„două-trei cuvinte, 

„ca mal înainte. 
- Vătafulii (cutare) 
mi se întorcea 20: 
spre cei nout fraţi 
din cei nouă bradi 
şast-felii le grăia.: 
— vol, cesti nout fraţi, 

vol să m'ascultați:  -- 95 
acolo de "ţI merge 

îngrijirea inusieslor, a Țiganilor stalului, deo ia 
1 cara primia aurul adunat de prin rîuri. Prin 

_armăşei, puşi sub ordinile lui, siringea birulit de 
la Tigani, controla pe vătaşil de temnițe ete, Ar- 
maşti şi armăşeii ţineati armele pers6nelor venile 
ca să vâdă pe Domni stii peutru diferite afaceri. 
1. Fraţi de cruce, haiduer - Rima bradi cu 
“fraţi se intâlnesce ad'sea în poesia populiră 
A so vedă colecţiunsa d-lul Alosandri, — Dos- - | 
pre frăţia Românului cu bradulii, a se vede DB 
P. Hasdeu, în Bulei. înstr, publice, — Plimb' în. 
locii de plimbă.   

caii să nui daţi, 
cal la comişei, 
arme Parmăşcă, 

papuci la ciocol?, 20 
„Dâr cet nouă îraţi 
din cei. nouă. brad - 
ci nu li asculta 

„cum îi invăţa: A 
acolo mergea *, 25 
cail că şi" da, 

„cal a comişel, 
arme. Parmăşei, | 
papuci la ciocoi. 
Vătafuli (cutare) O. 40 

“la mâsă că șede. 
precum i-se cade: 
cu calulii de frei, 
cu arme la brâii, 

“In picidre sta, 45 
_„bea şi ospăta, . 
cândii...Domnii Mihnea-vodă 

| din gură 'ml strioa 
“Şast-felii că "mi grăia: 

— vol, nouă portari, 50 
"nchideţi nouă porţi, 
nouă ciohodari 5 

„tăiaţi nouă fraţi 
din cel nouă brad, 

„cu vătafuli dece, . 5 
„care mii întrece. 

Se
 

1. Comişii sti ' comişeii ereaii, după colindti, 
slujitorii. domnesci, earo țineaă alâtă caii Dome 
nului, cât şi p'af mosafirilorii domnescl.. A se 

„ved6 mal sustt mmarel= comisă, 
9, Ciocoii, servitori! domnesc, care ţinea la 

curte papucii şi. meşiI boierilor. 
3. Uă allă variantă dice: «la curte mergeati», 
4. Marele portară ave: sarcina de a eseculu, 

prin porlărei, sentinţela privitâre la huiărnicii şi 
imobile; asemenea trchuia să întâmpine pestră- 
ini! de consideraţiune, care veniait s8 întâl- 
vâscă po Domnit Ca subalterni avea pe uni 
ali II şi unii ală iul portarii, cu mel multfpare 
lărel scii porlăraşi. Demnitatea acesta se gă- 
sesca în secolului XV şi durâză până într'atii 
XVIII, cândi se admite şi în ierarehia clerului. 
A se ved€ Archira istorică tom. |, p. 171 -.. 

5, Aginţii esecutori al ordini'or padişihului. 
Printr'ânşi se mauziliait bei! şi paşa'ele în Tur- 
via, ca şi Doimnil ţ5rilor române, care, priu imi- 
-taţiune, înttodusoeseră şi „denşi-nă gurdă de 
„ciohodari. . - ! 

    

5. 
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- Vătafulă (cutare), - 
aşia dec'aude, 

"de la mâsă sare, 
şi sare călare, 

cuă mână pe frcii, 
cu alta la brâi; 

paloşulii îŞI scdte, 
“la porţi că'ml alergă; 

nouă porţi sfăramă,. 
totii porţi de aramă; 

nou& portari taiă, 
pe nouă portari, - 

nouă ciohodară; 
scapă nouă fraţi - 

„din cei nouă brad! 
şi cu densulii dece, : 

„care mii întrece, 

“ Domnulii Mihnea-vodă, 
aşia de-'mi vedea, 

„ din gură "1 grăia 
past-feli î1 dicea: 
— vătaşe (cutare), 
> nw'ţi vărsa sângele 

de "mi tăia slugile, 
"căci ne-orii trebui - 

şi ţie 
Şi mic, 

„rară 
la dile mari: 
"diua de Crăciun 
şi de Boboteză, 

* 

cândii preoți botâză, 
lumea crestinză, 

Vătaful (cutare) 
fiă "my sănătosă, 

cu fraţi, 
cu părinți, 

cu Dâmnă frumosă 

cu coconi frumoşi 
şi cu noi cu toţi.: 

COLINDU DE COPILU, 

85 

90 

95 

(Seristi 1 după repausatulă mei fată la. 1835]. - 

- Ler-oI' Leo, Dâmne Ler,. 
ogtle p pur cesu-mi-ali. 

  

  

dâr pe unde dati-mi-ait? 
Pe la mama lul (cutare), 
ră muma lui (cutare) 
ca de veste prinsu-şi-a, 

"nainte eşitu-le-a, 
c'unit clondirit 
plinii de rachiii, 

cu clondiruli Wa stânga, 
cu paharulii da drâpta, 
“din paharii numindu-le, 

din gnră grăindu-le: 
"— lină, mal linii ostirile 

pemoiii găti pe (cutare), 
căi gata ca şi gătitii, 
căci Y-amii croitii 
(unii vestmentii, 
vestmentii lungii 
pent ?n pământ; 
croitori croitu-l'a, 
zugravi zugrăvitu-l'a: 
scrisii mi-e'n spate, 
scrisii mil-e'n peptii, 

scrisii en şâle, 
scrisii en p6le; 

 Vamendouă părţile 
scrisă câmpulii cu florile, 
cr în cei dof-umerel: 

“scrişi cel doi luceferei; 
jurii-prejurulii p6lelor, 
scrisă”! Marea turbure 
cam cu nouă vădureie, 
&r în nouă .vădurele 
Sunt cam nouă corăbiele 

„şi stegari cu stegărele, 
căpitani cu băltiăcele, 
şi'ml asc6ptă pe (cutare) 

„sli ridice la rangii mare, 
la rangii mare-alii oștilor, 
:mai mare-alii călarilor: 

„el: s&mparţă lefile, 
„să d6 left la lefegir,: 

gălbiori. 
la tineriori, 

„postarii roşii la fustagi, 
“gălbinaşi 

la boiernaşi; 

13 

29
 

Ce
 

30 
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COL.ECŢIUNEA- Ge 

Er (cutare). tenărulă - 
elii  s&ml fii sănătosii, 

şi cu mumă, . 
şi cu tată, 

şi “cu noi toți da "mpreună. 

LOLIXDU DE VITEZU. 

[Șerisă de lângă Buze de d-lii Sim. Mănescu 
şi trămisi din Brest la Pavis, în 23 Noombre: 
1875, de d-lu căpitanii de flvtilă C. Mănescu]. 

Ler oi Leo! 
„Colo, cam pe lângă Mare, 
mare pulbere se malţă. 
Der p'acolo cine'mi vine? 
Vine-unii stolă de mari boieri. 
D'inaintee stolului 
merge. (.) tânării, călare 
p'unii cal venătii bidiviii, 
cu frâuli cu străsăliă, 

„cu biciulit cu măciuliă. 
„Şi nu merge cum se merge: 
-merge calulii frâncuindă, 
totii la drumuri mară tăindiă | 
şi din gură-aşia grăinâti: 
— siliţi, stolii de mari boieri, 

bunii conacii că vam aflatii: 
face-uă fâtă d'uă cetate, 
Wuă cetate 'mtr'uă ispită, 
"nt”uă ispită, "ntr'uă pofidă: 
în “ispita Turcilor - 
şin pofida; Frâucilor;. .. 
o batii Turci de pe uscati. 
şi Frânci de pe Marea-nâgră. 

şi nu potii s*o biruiâscă: 
siliţi not s'o' biruimit! 

b 

10 

15 

Dâc'acolo "mi-ajungea, 
cu zidul valătura, 
cu paloşiii zidu "mi tăia, 
cu suliţi turnuri surpa.. 

„Btriga fâta din cetate: 
— numi strica (.) cetatea: 
-vini la portă boicresce 

şi descalică domnesce 
să fii Domnii cetăţii mele 
şi ci Domună dumi-tele, 

39 

50. 

25 

35 

DEM. 

    

TEODORESCU. . 53 

“nuroră “părinţilor, 
 cummăţică fe aţilor, 

Fii (), frate & ali nostru, 
sănătosii cu -voiă bună | 
şi cu toţii d6 "mpreună. 40 

COLIND DE FLĂCĂU. 

[Variantă scrisă de d-li Dom. Constantinescu 
_ Teleor la satulă Alârnaţi şi comunicală în 

Da „ Augut R7Â[. 

Yace-uă fâtă d'uă cetate, 
„ “dâr n'o face cum. se face, 

ci mi-o face "ntr”uă ispită, 
"ntr”uă ispită, 'ntr'uă pofidă: 
în ispita Frâncilor 
şi ?n pofida: 'Curcilor. 

e
x
 

Ture "mi-o, bati de pe uscati, : 
Frâneii de pe Marea-n6gră. 

“Strigă. fâta din cetate: 
— cine "n lume sarii afla -. 

cetatea să'mi prididescă! 
0 

r (cutar e) fătii- frumosi, 
unde'mi sta - 
şi “mă asculta, 

tare-acasă "mi. alerga - - 45 

n grajd de pâtră Ii 
că "mi intra. . 

Cercâ'şi murgulii, 
cereâ'şi negrul; 

„găsi! şi pe Livdulti maă buni 
şi mai iute: de piciorii,.. 
De căpăstru mil scotea, 

cu ţesala.. di ţesăla, : | 
“eu: gebrâua ! mi II ştergea, 
şeua pe. dânsuli punea - 

i şi din chingă milii stringea, 
şi pe elii încălica,. 
Liăănti'uă mână sulița 
şi palogulit într alta, 
unde * "lit striuse, 
şunde li frânse, 
în „porta cetăţii "Ii duse. 

t>
 

- 
E
 

-80 

1. Turcesculii „geure (bul. ) nsemneză, 

batistă curată şi frumosit cusută. 
2, „Unde are forte desii intelesulii cândă.:   
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„Cu sulița turnii, surpă, 
cu paloşii ziduri tăiă, 

Strigă fâta din cotate: -. ep. 
— hei, (cutare) fătii-frumosii, - 

nu strica, | 
- nu fărima, 

cetatea nu-mi dărima; 
„Vino "n-edce perla mine; 40 
suie scară, boieresce, 
şedi la mesă chipă domnescc, 

st vedemii, 
să judecămi 

„pe cel drepţi pentru dreptate, 45 
pe cei strâmbi la str âmbătate. 

Er (cutare) făti-frumosti 
eli să'mi fii sănătos. | 

COLINDU DE OSTENU, 
[Trămisi de lânză Calăraşi. prin d-li căpitană 
(. Mănescu, îa Noembre 1875.—A se confrunta varianta de la pug. 79—SI1 din colecţiunea d-luy 
Teodoră T. Burada, Uă călătoriă în Dobrogea, 

Iaşi, 18£0]. 

Colea ?n vadulii Brăilei 1, 
florile dalbe, Ler, de mării, 
şâde (cutare) călare - 

punii cal galbeni gringorelii . 
şeua "1 n6tă 'n aurelii; | 5 
cu fr6ulă cu străgăliă, 
cu biciulii cu măciuliă, 

şede "m apă 
până "n sapă 

. 3 . . a + 3 pi . 3 ŞI n Boroiti penă "n genuchie 3, 
şi se bate ca Turcii, - 

cu 'Turcit 
„Şi cu Frâncil, 

„Ture să î6 vadurile 4 
Şi Frâncii corăbile ? 

10 

15 
1, Alte variante di ccolea *n vadulii Brăiliţor». 2. Adică gulbevii de colârea grangorului, 3, Siluaţiunea nu pre e poelică, der, pentru resbeii, o fârte fidela, Alte vuriante. dică <şi'n sânge pent la glesnă», “Şi ?n a chişiță» ete. 

. 4. Uuele variante punti <schelile» îu locii de “vadurilo».- "2 ia . 5. Corăb; “ii - coriihi zid i 
calicele e în lorii de cos biele (zpigra) sti . 

    
sânge până m 

_ jugării - verbelor 'e   

Se luptară, 
| - le: luară 

şi "mi trecură ?n altă ţcră, 
m altă ţâră, n Moldova. 

„"Şi-de Domnii se totii ruga 

săi d€ ţeră să robâscă, 
se rugase 

şi i-0 dase, 
şi robi cl în trei ile, 

în trei gile vro trei plânuri ?. 
Plânii ântâiii ce mi'şi robia? 

Toti junei 
- Măi tinerei, | 

tinerei făr” de mustață, 
„. famică şi rumeni la faţă. 
Plâni ali doilea ce'şi robia? 
Neveste de câte-un pruncii. 
Plenii ali treilea ce'şi robia? 
Fete mari cu bani pe capi. 

Mergit juneil şuierândă, 
nevestele prunci săltândii, 

fete-mari totii hori jucândiă. 
Cam pe urma tuturor, 
„vine Jiţa ? smedidră: 
pâsă'i capuli de parale, 

urechiuşi 
de cerceluşi 

şi  gitulit de mărgeluşi, 
degețnle 
de inele. | 

Er (cutare), făti-frumosă, 
„elă din gură că” grăia: 

„> taci, Jiţo, nu mat plângea 3% 
nu te ducii r6bă simi fi, 

„ci te duci Dâmnă s&'mi fil, - 
> Dommă mie, curților, 

1, Plenii, 

39 

10 

50, 

| cuvântă sluvicii, însemnâză predă de luptă, spolie, recbisițiune silită, Jafă (fean- țuzesep butin): Cu acestă înțelesii e întrebuin- țatii şi in cărțile vechr, may cu stmă În manu- seriptele şi în lipăriturile eclesiastice 2, Cu acesti nume ui CU de Jița e povestiii eolian: „ulă Jița pare a fi uă prescurtare din Joița, ca diminutivă, ca un terinoni de mângâiele, pro- cum din Auastazia se dice Siia, ete 3 Plângea în lori de plânge, din causa aso- nautel .cu Yversulă precedinte. Schimbarea con: 
limbil din producerile populare. 

ună ce caruuleristicu ală 
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| şi noră părinţilor, 
cumnăţică,. fraţilo, 
stăpână arguţilor. 

Tote că i-le spunea, - 55 
der densa nu ls credea: 

faţă albişi sgâriia, 
ptrulii galbenii îşi smulgea. 

Et, aşia . 
| dâcă vedea, Go 

în braţe că mi-o lua, Ă 
şin faltonit că mi-o puneaj, . 

la părinţi că mi-o ducea, 
şi cu ea 

se cununa : 
tocnvatuncia că “li credea, 
-Sănitate m câste case, 
la boleri ca dumud-vostră, 

şi no toţi cu voiă bună 
“la anulii şi la mulţi ani. - 70 

“ COLINDU DE VOINICU. 

(Variantă scrisă după Vasile Moscu diu strada 
Căluşeilur, coloreu ntgră, Bucuresci, 1868]. 

Colea *n vaduli Brăiliţei, 
mârului cu :flori dalbe, 

şâde (cutare) călare : 
şâde n apă 

până m sapă -_ 5 
şi 'n sânge 

până ?n chişiţă 
şi ?n noroiit 

! până ?n genuchie | 

şi se luptă cu Turcii, "10 

“cu Turci! şi Frâncil, Ii 
că ii Turcii caicele 
şi. Frâncii vadurile. 

i. Se luptară, 
se luară o 15 
şi Wa, parte mi'şi trecură, 
şi 'ncepură o 

de “şi robiră. | 

  
1. Zaionulă stă faelonulă esle uă mică îră- 

sură întrebuințată fusă, înui cu semi iu ora- 

şele diu' pruvineiă şi chiaii în capitală. Nu se 

scie decă numele îi vine de la mitologiculii 

Fuetonii, fiiulă lur Apoline |     

Plânii ântâii ce mi'şi robia? 
Fete mari 90 

cu bani pe. căpii. | 

“ Plânii ali douilea cemi robia? 
Toti junci i 
El voinicel. 

Plen ali treilea cel robiaii? 23 

Neveste 
de câte-unii pruuci, 

toți mergândiţ 
cail jucândii 

şi din gură şuierândit. „80 

_Cândii (cutare) tânărulii 
inapoi capu 'mtorcea, 
Wuă fetiţă că'mi zăria 
şi spre dânsa se ducea, 

uă fetiță smedidră . . 35 

şi la mână cu brățară, 

cu peptuli bătutii de lei 
şi ?m urechii, cu cercel. 

Fi (cutare) fătii-frmosit” 
lângă ca S'apropia - _ | 

şi din gură mi'i grăia : 40 

—tacă, dragă, nu mal cfta, 

că te ducii la casa mea; 

nu te ducă r6hă s&'mi fii, 

ci te ducii Doâmnă să! fii, 
Dâmnă mie, curţii mele, 45 
stăpână argaţilor, 
nuroră părinţilor, - 
cumnăţică fraţilor. 

Ta mulţi ani cu sănătate . 

şi cu bine 'n ceste case. 50 

COLINDU DE OSTEXU. | 

[Serisii de d-lă Sim. Măneseu şi comunicati la 

— Paris în Noembre 1375]. 

La stâlpulii din grajdi 

stă murgulii legati, 

legâti şi 'nfrânată. . 
(..) făti-frumosi 
din gură "1 grăia: 5 

— pască, murgule, pască', - 

1, Pasci, imperativulii verbului pascere, 

e 
  

e 

 



56 a n coraNDE TRADIŢIONALE ȘI 

pasc st -mi-te "graşi, 
„anii să mi-te: vândă 
pe. care de orâii 
şi pe buţi cu ini, 10 

„_tâncuri de postavi |, 
“curtea, sn - îmbracii : 

|. şi nunta s&mi facă. 
„Er murgulii, cală buni, | 

ast-feli că WI. grăia: 45 
. —stăpâne, stăpânet, 

chiarii decă m'1 vinde, 
îţi mai adu-aminte 
de cândii ne băteami 
intr”alii Mării prundă 90 

cu Turci, . | | 
„cu Frâneil. _ 

„Frâncil ne "nfirângeaă, - 
Turcii ne. băteaii, E 

= "m Mare ne băgai, . -- 25 
mulți că se 'mecai; 
ei amii înotatii , 
„Marea "n lungi şi lati ; 
d'asta "sii vinovată: | 
că mamă pedicată . - -30 
MWuă până | | 

| de mrenă | 
şi că ţi-am udati 
polă de caftanii, 

"der mamii bisuităi 
la mal Mamă eşiti ; 
din nări Cami suflatii, 

„tote le-amit svântatii, | 

Er stăpânulii luy 
atunci că "1 grăia : 
——Pasci, murgule, pasci, 
„Dască să mi-te “ngraşi, 

că eti nu te-oiii vinde, 45 
ci te ispitescii, : 

7 „Î. Din causa versificării, sai omisă cuvintele - şi pa (tencuri de pesiavii)  Postavurile ilaliane ereuit articolulă de predilecțiunile ali comer- ciului genovesii Şi veneţiunii. 

tate versuri:  < Dragi stăpânii ală. msi, Dati de Dumnedcii“, cum" e mal la vale. - 
LIN . 
      

- colții de posunari, 35 

Nimic n'amiă stricati: o a0. 

2. In alte colinde, aci urmeză cele două repe-   

VENĂTONESCI, 

Murgulii că "1 grăia: 
—stăpâne, stăpâne, - 

dragii stăpâne-ali meii 
„datii de dumneileii, “50 
“mai mal ispititii 
anii la Boboteză * 
cu cinck-deci 'de cal, 
toţi cal potcoviţi ; 
cii, nepotcovită, | 55 
silă ml-amii făcutii, 
"nainte-amii eşitii, 
fală ţi-amii. făcutii, 
ţie de voinici, | 
mie de cali buni! 60 

(..) f&tă-frumosi 
” fiă'mi sănătosă, 

“cu fraţi - 
cu părinţi 

şi cu toţi ar lu. 65 

* COLINDU DE FLĂCAU,. 
- [Spusit şi cântat de Muşatii Şerbanii, locui- torii la Crucea-de-petră, Bucuresci, 93 Decem- 

„bre, 1884] | 

La stâlpuli din grajd 
stă murgulii legati, 
legatii şi 'mfeenatii. - - 
Multii nu stă legatii, 
că pe eli mil scote. 
şi frumosi mi'li bate 
frumuşelii pe spate, 
şi pe el mil ţinit 
patru abrodei, Ma 
„doi de dârlogei, 0 
„dor de dalbe scări, | 

„-6r ală cincilea, 
„ce stpâni k-erea,, - 
tentrul . (cutare), -. 
pe sapă mi'lii. bate 1p 
şi mil netedesce, 
din gură'i grăiesce: 
— Dasci, murgule, pasci, 

pasc să mi-te "ngraşi, 

a
 

1 Anacronisinii : alergările cu car se faci la Sf. Teodorii cîn. sâptămâna brânzei», 6r nu la |: Boboteză. : Ma E 
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că ami să te vândii 
„în târgii la Buzău - 
„pe chile de grâi, 
valuri de postavii,- | 
nunta ca sămi facii, 

6stea s&'mi îmbracă, 

Murgulii, d'audia, 
din gură “i grăia: 
— dragii stăpâne-aiă -meii 

datii de Dumnedeii, 
de ce st:mă vind? 

„Mai adu'ţi. a-minţi 
cani, la Bobotedă, 
cândii preoţi. botâză, 
lumea. crestineză, 
io m'amii întrecutii 
cu cinet-deci de cal, 
totii cal nemeşesci, 

„totii .misiră turcescl, 
totă cai potcoviţi, 
bine *nchingiuţi, - 
io nepoteovitii 

şi nechingiutii: 
la "mtrâcăti te-ar lati 
pe ghiaţă luci6să, . 
sticlă lunecâsă: 
ei s'ait răsghinatii, 
josit că mi-aii picat; 
io, nepotcovitii, 
nainte-am  eșit; 

“la toţi ami plăcutii, 
fală fi-amii făcut 

şi-ţie. 
şi mie, 

ție de vitezii, 
“mie de calii buni! 

Tentrulii (cutare) - 
“la murgulii privesce, 
din gură"! grăiesce: : 
—: pasci, murgule, pasci, 

- pască să: mi-te 'ngraşi, 
„că eit nu te verdi, 
ci te ispitescii 
şi glume glumescii,, 

20 

„
+
9
 
o
.
 

30 

40 

45 

68   

Mur “ui răspundea, 
"din gurii. dicea: 
stăpâne, stăpâne, 

dragi stăpâni ali mei 
dati de dumnedei, 
mai mai ispitit -- 

„la unii mare zorii 

m luna lui Cuptorii - 
cu cincă-deci de cai, 
„cine-decl fără cinci,. 
patr u-deci şi. cinci, 
să trecemii în notă 

apa Măril-negre. .. 
Toţi s'a înecată, 
la afundii s'a datii. 

Ce suntii vinovat? 

Că eti te-amă sciipatii 
cândi mamii pedicatii 

d'uă până 
de mrână, 

şi m'amii poticnitii, 

caftanii ţi-am stropită, 
caftanii şi .cioltarii, 
galbenii buzduganii:. * 
a-far” Mamii eşitit 
la malii pe uscati, 
"cuă nar'amil suflatii, . 

- tâte le-ami svântatii; 
cuă nară de focii. 

„le-am sventatii pe. locii, 
-cuă nară de vântii 

" le-amit uscatii curend 
şi, cum ami pututi, . 

fală ți-amii făcută 
şi ție - 
şi. mie: 

ţie de vitâzi, 
mie de cali buni! 

Tânărul (cutare), | 
mândru şi frumosi 

“ca unit bradă stufosii, 
fiimi sănătosi 

cu tată, 

cu mamă, 

13, 

"95 

103 

70 

80 
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4 

cu fraţi, 
cu surori 

şi cu noi cu toţi. . 110 

COLINDU DE YERIESTRĂ. 

[Serisii după unii moşiii, vechiii colindălorii din 
satulii Atârnaţi, de d-lă Dem.- Constantinescu- 

Teleor, şi comunicalii în Augustii 1877]. 

Ici la curtea bună 
mulţi junei s'adună,. 
jună colindători, 
buni cugetători. 

Stătură, 
bătură, 

din gură "mi grăiră: Aa 
—dormiţi, nu dormiţi, 

la mâ6s%&'mi şedeţi? . 
Doi stolnică de mese!,. 10 
mese s&'mi intindeți, 
făclii simi aprindeţi 
curândii mai curendi, 
din câ6să de la mâsă; 
Yoi, chelari de buţi, „15 

„vină s&ml . pritociţi, 
vină din nouă buţi 

prin .6le 
plin cane, . 

„prin 6lefrâncesci, 20 
pahare domnesci. . - 

Şi toti mai grăiră 
din câsii de la mâsă: 
— Yol, comişi de cal, 
„tel cai să'mi aduceţi 25 

şelaţi | 
şi "nfrenaţi 

buni de ?ncălicaţă, 
ca noi s&'mi petrecemit - 
costia jună buni, - 
jună colindători, 

eo
 

5 

1. Stolniculi mare, tuncţiune care începe din secululii XV, îngrijia de bucătăria - domnescă, de mess şi de uspețe, având mal “multi stoice ca ajutbre, Ca salariii primia în Muntenia va- nitulii bălții de la Greea, în Moldova diferite foldse. Iu secululi XVII se infiinţâză și unii Stolnici ati doilea, ca vătafă de slolnicer însăr- cinați cu serviciulă mese. Di 

cr
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totii din casă 'n casă, 
- şi din mesă 'n mâsă, 
Bună vremea 'n casă: 
boieri, dumnâ-vâstră, 
să "mi fiţi sănătoşi. 

&
 

Ci
 

CIUTA. 

[Colindii de lenării Mocanii, serisii în satulii A- 
tărnaț), la 1877, şi comunicatii de d-lit Dom, 
Constanlinescu-Teleor, cu mal multe alle co- 
linde.—Uă variantă figurfză lu pag. 97—101 diu 
colecţiunea d-lu Teadorii P Busuda, Vă călt- 

-“ toriă în Dobrogea, laşi, 1850]. 

Susit pe munte ninge, 
josti în vale plouă: 
“la Grozescă ' pe muchiă 
pici picii de rouă. . 
„Dintr'uă picătură, - 5 
dintr'uă stropitură 
faptu-mi-s'a, faptă, 
ca unii chipii de lacii, 
unii lacii mititelii, 
frumosii iezărelii. 10 

Jurii, pre-jurii de lacii, 
răchită 

'mflorită, 
trestiă 

mă&runtă, "13 
salciă 

| rotundă, . 
“Şi pe lacii încapă, 
pascii şi mi-s'adapi 
uă dr6iă de ciute 9 
mată şi mai mărunte: 
ciute ' ciutaline, 

"ciute fără spline. 
- Tâte că'mi păsceaii, 
apă că mi'şi beaii. "25 
A. ciută miedră | 
pe botii. gălbidră, 
la, păr căruncidră, 
iârbă nu păscea, i 

ni apă nn bea, | "30 
„ci se strejuia . 

1. Despre moşia Grozeset, fostă a monăstirii 
Tismana, esistă unii chrisobuli de la Negoe vodă Basarabi, cu data de 4 Maiii 7026 (1518). 
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strejă de trei. părţi 
şi de trei laturi. 
Nimeni sânii lia 
afară Wu cerbii, 
Vunii cerbi tretiorii, 
alii ei fraţilorii. 
Eli semă "1 Dăga 
şi mi-o întreba 
ş'ast-felii îi grăia : 
—o ciută micoră, 

pe botii gălbidră, 
la pără căruncidră, 
a mea suridră, - 
ai icrha nui bună, 
aă nui apa lină, 
că nici mal păscuti 
şi nici maă băutii, 
ci te strejuiescă 
strâjă de trei părţi 
şi de trei laturi. 
Ce te întristezi 
şi mereii oftezi ? 

Er ciuta micâră, 
pe botit gălbidră, 
din gură "mi grăia 
gast-felit îl dicea : 

—o cerbi tretiori, 
alii meii fraţiorii, 
ba icrba e bună, 
şi apa e lină, 
der, de mamii păscutii 
şi de n'amit băutii, 
semn mi-s'a făcutii. 
Scil tu, ai nu scil? 

- (Cutare) hrănesce, 
hrănesce, "ngrijesce 

Vunii cală, 
Wunii ogari, 

Vunii venătii şoimelii 
agerii, sprintenelii ; 
şi elit o s&i scoţă - 
mâine dimineţă 
n lunea Jiiului 
. ş'a Oltețului, 

40 
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60 
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drumulii st le de 
"n g6nă să ne. ic. 
Şi ei ne-ori goni 
prin &i munţi 

cărunţi, 
prin &i bragi 

înalță. 

. 

Câte-omii rămânea, 
"n gână ne-orii lua 
şi ne-orit totii goni: 

pen” la Laculii-roşiu, 
ce nui de felii roşiii,. . 

"ci-o să se roşâscă 
o stă se 'negrescă 
de sânge de ciute 
mai mari, mai mărunte, - 

Câte-omii rămânea, 

"n g6uă ne-orii lua, 

şi ne-orii tota goni- 
pân” la Podii-de-ose, 
ce nu'i din felii d'6se, 
cl-o să se "ntărescă 
din 6se de ciute 
mat mari, mai mărunte. 

Şi mă totii trudescii 

de mă totii . gândescii 
şi mă plănuiescii 
în. cotro să 'ncapi | 

şi unde să scapă, 

că mamii şi namii unde 

să mă poti ascunde! 

D'oiii fi pitulată 

„sub stană de pictră 

de .buniă calii. călcată, 

o să fii îndată , 
de. şoimei - piscată, 
MVogari mursicată ! 

Vorba, nu sfârşia, . 
dori se r&vărsa, 
(cutare) "nt işia 
călare pe “cală 

Cun tânării ogari 

şi purtând cu clii . 
un vânătăi şoimelii. 

80 

90 
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ŞI, e cândii ajungea, 
drumul că le da: 

ogarulii . fugia, 
şi şoimulii sbura 
"n lunca, Jiiului' . 

şa Oltețului. 
Multă nu se ducea, 

- ciutele ?ntâlnia, 
m până le lua. 

şi mi-le gonia 
“prin & munţi 

| cărunţi,. 
prin &i br agi 
înalţi, 

“pân la roşiulii-Lacit 

pân” la podii-de-6se, 
6se nodurâse, 

“din 6se mărunte 
- de ciute cărunte. 

CIUTA. 

“de d-lui Simeonii - Mănescu şi 

„Pe munţi de pitră, 
de pittră crăpată, 
uă drâiă de ciute 

„Pasci şi mi-s'adapă, * 
căi. ierba "'nverdită, - 
apa limpegită, 
valea răcorită. 
Der. ciuta miedră, . - 
la gătii gălbidră, 
la perii strinţidră, 

„ea nici nu" păscea, 
„nici apă: nu bea, 
ci se strejuia, 
şi- de pază'mi sta. 
Ciutele păscea 
şi se adăpa,- 
Er dec'o vedea 
din gură "1 dicea: 
—0 ciută miedră. 

la gătă gălbicră,   la părit Sfrinţidră, 

„130 

„totii din sânge faptii, 

140 

-[Variaată serisă în Noembre 1975 la Catăraşi 
comunicală la 

Paris, în acolasi. ană, cu mai multe colinde] 

ci
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dragă suridră, 
irbă ma! păscutii, 

“apă mal băută. 
Ce ţi s'a urttii, 
ce te-a amăritii 
de sta! şi pândescă 
şi te strejuiesci ? 

-Ciuta, Vaudia, 
din guri'ml grăia, 
şi le răspundea: 
— 0,: dr6iă de ciute, 

toti ciute mărunte, 

totii ciute miere, 
la gutii gălbidre, 
la ptră “Sfrinţiore, 
ierba e "'nverdită, 
apa "1 limpedită, 
valea, "1 răcorită : 
pasceţi, v'adăpeţă . 

Şi v& îngrăştaţi, 
“că nici nu visaţi 
peste ce-o să daţi. 
Voinicii ortomani, 
feciorit de Mocanii, 
Joi de dimincţă 
pe nori şi pe câţă 
la venatii c'o sta, 
peste noi co da, 
"n g6nă ne-o lua, 

„Şi ne-o totii goni 
„cu cal, cu şoimei 

„Şi cu ogărel 
peste munţi 

“cărunță, 
pe sub stânci. 

adânci 
pen” la Podi-de- -carne, 
că n'a fostii de came, 
dâr noY mi-Pomii - face 

„cu carne d'a nâstră, 
„Câte-omi rămânea - 

"n g6nă ne-o lua - 
“şi ne-o totii goni 
pân”. la Podii-de-osii 
că de osii n'a fosti, - 

n
o
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COLECHIUSEA G. DEÂI. TEODORESCU, - 

ci de osii Pomii face 
cu 6sele n6stre! . 

Joia cândii venia, | 
iată că'mi sosia - 10 
voinicii ortomanii, | 

„feciorii de Mocanii, 

[Seristi 
şali, 

cu cai, cu şoimci 
şi cu ogărci. a 
Drumulii de le da, 75 

ciutele “ntâlnia 
şi mi-le gonia 
peste munţi 

cărunţi, 
pe sub stânci 0 - 

adânci | 
pen” la Podi-de-carne,.. 
de carne de ciute 
mai mari, mai mărunte; 

pen” la Podii-de-osă, - . gs: 

de 6se de ciute 
mai mari, mai mărunte. 
“Der ciuta miedră,. 
la gătit gălbidră, 
la pără sfrinţioră, O. 90 
făcea cum putea 
şi fâgea, fugea | 
pen” la munţi de pâtră, 
de pâtră crăpată; 
de morte scăpa  - . 95 

şi ea "mi rămânea ia 
d'ogari nemuscată, 
de şoimi nestricată. 

(.), făti-frumosi” .. 
fiă' mi sănttosii - "100 

„cu taică, | 
cu maică, 
cu” fraţi, 

cu surori, 
la mulţi ani cu bine 105 

şi cu sănătate. 

COLINDU DE FETĂ 
la 23 Deceombre 1884, după Şerbană Mu: 
-fosli soldată în reg. VI de artileriă). 

Cetindle, ceticră, dragă Lerl 
„Oltul mică   

Jul frate-săii. 
„Şi nuw'ml cose. 

“şi să-mi tacă, 

_mare-a veniti 
şi,. de mare, 
margini nare; 
er pe Oltii -. 

a
.
 

„ce mi'şi-că vine ? - 
Bragi înalţi, 

 molifţă uscați. î 
„Printre brai. .- 10 
printre molifă, 
notii îmi nstă 

- cerbii stretinii. 

Cerbu "'n6tă, 
corue pârtă, OO 
&r în vârfuli 

cornelor, 
legănii verde 

de. mătase, 
“împletită .- 90 

cu viţan şâse. 
Dâr în l6găni 
cine "mi ş6de? 
"= Ia (cutare), 

 f&tă-mare 
cu. cosiţa 

-“pe spinare, 
strălucindă 

ca. sfentuli _s6re, 
Imi câse 30 

9
 

ca
 

“şi "mi chindisesce 
guleraşiii. - 

lui taică-stii, 

batistă, 

m
 

St
 

ci din gură 
- xiersti îi cură: 
— linii, mal lină, 40 

cerbe stretinii,- 

linii mai linii 

“cu 'motătura . 
să nw'mi turburi 

cusătura,. 45 
că faci vali 

1.. Inve:siune rară, pentru: “că ce mi'şi vine»,   
     



  

  

tOLINDE 

talasuri mari : 
şi din corne 
io-ojii cădea. 

“Linii, mai linii, 
cerhe stretinii, 

“Cami trek fraţi 
la curte daţi 
şi, la curte, 
"nvâţă multe, 

- Câte'şi trek 
suntii vânători 
de şoimei 
asmuţitori. 
EI pre tine 
te-orii vedea, . 
“după mine 
orii-alerga 
cu şoimeii 
te-orii goni, 

C'ogăreil | 
te-ori sili, 

cu suliță 
te-orii îmboldi. 
Lină, mai” linii, 
cerbe stretinii, 
Cal mel fraţi, 

„de te-orii vedea, 
o să'mi facă 

nuntiţa 
cu sărmană 
carnea ta... 

Cerbule, 
cu 6sele 

-mi-oră dulgheri 
casele; 
cerbule, 

cu pielea, ta, 
mi-orii înveli 

căsuţa; 
cerbule, 

"cu sângele 
mi-orii zugrăvi 

casele; 
““cerbule, 

şi cu capul 
orii prăznui 

TRĂDIȚIONALE ȘI vâxĂToREStI. 
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prazniculii; 
cerbule, 

căpăţena 9 
oră pune-o "n portiţă, i 
"n portiţă boltiţă 
josă de grădiniţă; 
din unghile tele 
mi-orii face pahară i 100 
pahară de clestarii ! 
să b6 mari boieri 

rarii 

la qile mari, 
diua de : Crăciunii 105 
ş'a de Bobotâză, 
când preoţi bot6ză, 

"lumea crestinâză, 
lumea şi pământuliă 
şi pe noi cu totuli, 110 

La mulţi an! cu bine 
şi cu sănătate 

ici în câste case.. 

COLINDU DE TENERU.. 
[Secrisii după repausatulă mei tată la 1868]. 

Hrănesce 
_"mgrijesce 
tenărul (cutare) 
unit cală, 

„ d'uniă ogari, - , 5! 
Mun veuăti golmelu 
Cali cum 'ş "îngrijesce 

„şi cu ce/lu hrănesce? 
“Toti cu fenii tocatii 

şi cu ordi pisată "10 
„de vântă -venturatii, 

„Cu-apă 
din năstr apa. 

Şoimit cum ş'ingrijesce 
şi cu celui hrănescc? 15 
„Toti cu păsărele, 

pasări mititele, 
pasări gălbidre: 

prinse de pe Mare. 
Intruă septemână; 20 . 

sta şoimulii p'uă rână, | 
1, Pronunţare populară, in locă de cristalii.   
 



  

COLICŢIUNEA G, 

- murgulii dicendii 
ş'ast-feli cuvântândă : 

- —tu mănăncă de g6ba 
şi "n zadarii bel apa, 9 

„căci nu poţi st sbori, 
st plutesci pe nori, 
s& mă "treci pe mine 
cum te 'ntrecii pe tine. 

ce
 

Murgulii se scula, . 30 

la stăpânii mergea 
şast-felă îl grăia : 
— stăpâne, stăpâne, 

dragi stăpânii ali meii | 
datii de dumnedei, | 95 
şoimulii s'a, *ngâmfatii 
şi s'a lăudatii 
că n fugă m'o 'ntrece.. - 

Tenărulii (cutare) 
din gură. grăia 40 

„şast-felii îi dicea: a 
— pasci, murgule, lasă ; 

pasci, de mi-te'ngrăşiă, 
„că ad e Sâmbătă, 
mâne" Duminică, 45 
şi pe vol v'olii scote 
la câmpulii curatii - 
de toţi. lăudatii, 
unde se totii bati 50 
doi vulturi în cerii: 
p'unii fulgii Waurelii. 

Sâmbăta trecea, 
şi diua, "mi sosia :. | 
la câmpii îl scotea. „_b5 
şi mii potrivia, | 
şi drumulii le dal. 
Murgulii că'şi lua 
drumulii cu fuga 
de parcă sbura, „60: 
şapol se 'ntorcea, 

“ca un calii cu minte, 
c'uni câsii mal nainte. 

1. Asociarea între cală şi şoimii să iatâlnesce 
- |. adesea iu râuturile populare şi chiarii in co- 

lindo. A se ved6 şi colecţiunea d-lut At. M. Ma- 
rienescu, pag. 130. o 

DEN TEODORESCU. 

  

„68 

- Şoimulii că'mi pleca, 65 
„pe ventu că "mi sbura, | 

ânsă rămânea 
„Şi. întârdia 

cunii cesti mal târdii, 
totii prin crângurele . "70 

după păsărele, | 
pasări gălbidre, 

pasără de pe Mare.  - 
Acas' demni venia, 
pe stâlpii se lăsa, i 15 

cântândii, | 
ciripindi, 

din gură erăindii : 
—stipânc, stăpâne, . 

dragii stăpânii al meit - 80 
datii de dumnedeii, 
vin” de mă sluţeşte » 
şi mt pedepsesce, 
că eii amii veniti: | 
cun cesti mai târgiti. s5 

Murgulii d'audia, - 
milă “i-se făcea 
ş'ast-felii că 'mI grăia : 
—stăpâne, stăpâne, . | 
dragii stăpâni ali mei  - 90 

„dată. de dumnedeii, | 
şoimulii nu'ţi sluţi, 
că ţi-o trebui 
rarii la gile mari, | 
diu: de Crăciuni 9 

“şi de Bobotâză ; 
la, curte. de'i "merge 
călare pe murgulii, 
pe umeri cu şoimuli, 
Domnulii te-o ved. 100 
bine i-o părâ 
şi te-o dărui 
cunii darii, 
unit cioltarii, | 

Li ui Eu Ed .. - cunii caftanit de Domnii 105 

1. In privinţa rennmirit cailor români, s6 se 

consulte Canteini:îi în Descrierea Boldovei, B.: 

P. Hasdeii iu Principe de fiologiă, At di. Ma- 
rienescu în colecţiunea:sea de Colinde pag. 116, 
ŞI poesii populare culese de d-lii V, Alesardri. 
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taiă capii de omi. 
 Tenărulii (cutare), 
“fiă'mi sănătosii 

cu tată, 
cu mamă, 110 

cu soră frumosă - | 
aş cu noi cu toţi 

COLINDU DE FLĂCĂU | 

[Variaulă scrisă do d- Ja Dem. Constantinescu 
Teleor, în August 1878 la satului Atârnaţi]. 

Cine "mi totii hrănesce 
şi mi'şi îngrijesce 

- Wunit cală, 
„unii gară, 
unii venătii şoimeli ? - 
(Cutare) 'şi hrănesce 
şi mi'şi .îngrijesce 

= unii calu. 
„Wună ogari, 

„_ Vunit vânătăi şoimelii - 

(Cutare) "1 hrănesce 
şi mii îngrijesce 
penă 'n primă-vâră 
cândii diua'1 mare 
şi nu'l zădufi tare. 

- Atuncia "mi 'eşia 
n lunca Jiiului - 
şi “ntra Oltului, 

şi drumulii le da. | 
Şoimulii o iâ 'n vânti, 

« calul pe pămenti. 

Calul îi grăia 
ş'ast-felii îl dicea : 
—Valei fătit- fr umosii, 

"şoimulii sbâri/n vântii,. 
ei fugii pe pămentii; 

“der, dâcă m'0 ?ntrece 
cum s'a îngâmfatii: * 
şi s'a lăudată, 

- vinele s&'mi scoţi, 
curele s&'ţi faci, 
st te mcureleză 
n luna lui Cuptori 

) 

10 

30.   

cândii eşti: călătorii; 
“&r de Poiit întrece, 

| aripa sti taj, 
aripidra dreptă, 

- minte ne "nţeleptă ; 
şoimulii s&'ți sluţesel, 
vetrilă s&ţI faci 
ca să te "nvălesci 
m luna luna lut Cuptorii 
cândii eşti călătorii ! 

(. ., ftă-trumosii, 
fiă'mi sănătosii 
cu fraţi, cu părinţi, 
şi cu nol cu toţi. 

CERBULU RUNCULUI 

95 

40 

[Spusă de Şerbană Xluşată, foslii soldatii în- 
artileriă, "Bucuresel, 23 Docembre, 1884]. 

"Ler oI Leo, 
cerbulii Runcului, 
fiâra câmpului. 

„şa pămentului, 
cerbii s'a lăudati. 

- că nimi w'a aflatit 
pe und” se hrănesce, 
pe und” se umbresee; 
că densuli prujâsce 
şi singurii îşi pasce 

- pe "ntinsa câmpiă 

„dalbă coliliă, 
iârba,. unde cresce 
firii găitănesce?, 
'n şâse se "mpleteşte ; FE 
că eli se mai pasce, 
cerbulii stretiori, 
prin verde ogorii 
lângă sătişâre 
"n răsărit: de s6re, 
prin luncile verdi 
şi printre livedi, 
prin grâne -cu lapte, 

prin Grde mal . copte; 
că elii mi-s'adapă 

cu limpede apă 

< 

1 Cu Băitanulă, lupgă şi subţire. - 

<
a
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COLECŢIUNEA G. DEM. tEODORESCU. - 

la Riulii-vărgatii 
cu bradi semănatii, 
unde pictra'mi sună, 
sună şi răsună | 
cerbii de s'adună 
st be împreună; 
că clii ni-se culcă 
totii în vale-adâncă 
colo susii la munţi 
printre bradi mărunți, 
prin moliiţi uscați, 
prin carpeni v&rgaţi; 

somnulii cândii îşi face, 
“cu urechia, trage 
că linistea'1 place. 

Cerbi se liuda 
şi mi-se mândria, 
cr t&nări (cutare) 

sta. 

şi "li asculta 
cum se îngâmfa. 
A-casă "m! pleca, 
murgu "ncălica, 
arculii îşi lua, 
arculi,. săgeta, 
şi 'm susit că -pleca, 
pe munţă se“urca, 

pe cerbii că vedea. 
Cerbulii ce'i făcea? 

Sta 
şi rumega, 

namida'şi făcea, 
- dulce aromia. 

(Cutare), ochi negri, 
la ochit îl lua, 
bine li potrivia 
şi milii săgeta, 

„cam în spata drâptă, 
în: urechia stângă: 
Cerbului se scula; 
der se poticnia, 
lacrăme "1 curgea 

g'ast-felă îmi grăia: . 

„— săgâtă, săgetă, 

fire-al blestemată, 

"80 
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căci n'a vijiiti 
„„cândii te-ai sloboditii, - 
„cerbi să fi simţitii 
şi st fi sărit 
două-trei sărite 
pân'la vârtii de munte! 

Tenăruli (cutare) 
fim sănătosă 

cu tată, 

cu mamă, . 

„cu fraţi, 
cu surori, 

cu.nol empreună 
-toţi cu. voiă bună. 

„ COLINDULU CER :ULUI. 

[Scrisă după Niţă Gruia diu suburbia Cărămi- 
“darii, Bucuroscl, lu 1867, — Uă variantă pre- 
scurtată figurlză şi la pag. î2—64 Qin colecţi-. 
unea d-lu!l Teo torii T.: Burada <Ud călttoriă în 

Lobrogsa» Iaşi, 1880] | 

Ler.oi Leo, 
cerbulii . codrului 
ş'al Muscelului 

sta | 
şi se "ngâmfa 
şi se lăuda | 
că cin” Pa, sciută, -. 
şi cin” l'a vădutii 
de unde s'adapă 
cu limpede apă, 
că cine cunsce 
i6rba, ce elii pasce, 
cu flori presărată, . 
cu rouă scăldată. 

Cerbii mi sengâmfa, 
"cerbii. se lăuda 
că elii îşi întrece 
cu cornele lui 

”- fala,. bradului, 
şi cu fuga lu 
“sborulă şoimului, 
“şi cu mersulii lui 
fuga calului. 
Cerbulii cum şedea 
de se lăuda 
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(cutare) "mi eşia 
pasări de vena 
cu șoimii pe mâini, 
cu drâio "de câini. 

_Pe cerbii că 'ntâlnia, 
arculă că "'ntindea, 
şoimi că trimetea 
copol c'asmuţia - 
şi milii săgeta 
tocma! în stânga: 

de câstă, mai josii 
rană cu folosii, 
de costă, mal susă 
săgâta s'a dusă. 
Cerbul cândi fugia, 
şoimI cil ajungea, 
câinii că'lu opria, 
6r elii, de vedea, 
„sta 
şi se opria, 

din gură dicea - 
şi se blestema: 
— corniţele mele,. 

» cTăCI şi rămurele, _. 
find” că m'aţi- opriti 

în codru "nfrundită, 
voi să vă toti faceţi 
cornură de băieţi, 
buciume frumbse 
de cântări dui6se; 
picidrele mele, 
nalte, subțirele, 
find” că aţi fugi 
pe dâlu mvergitii, 
la să hrăniţi vol 
pe negri copoi; 
ochişorii mei, 
ageri, frumuşel, 
find” că m'aţi vădutii. 
arcul cândii . sa'ntinsi 
în ciocuri să staţi 
de şoimei purtaţi; 
er tu, carnea mea; 
şi tu, pielea mea, | 
una să&mi hriinescă 
slugile domnesci,   3 
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alta s&ncăldesci 
bacil *mpărătesci. 

„Tânărul (cutare) 
cl, dâca "mi vedea; 
paloşii că scotea, 
cerbulii că tăia: 
corne că'i lua, 
pielea "1 jupuia, 
„Ochii căi dedea, 
totii pe la şoimei, 
picidre căi da 
totii la ogăref, 
Ş'acas' se 'ntorcea 
de se "'nveselia. 

Tenărul (cutare) 
-fiă'ml sănătosă 

cu. fraţi, cu părinţi 
şi cu noi cu toţă 
în anulii ce vine, 
la: mulţimi de ani. 

CERBULU BUNICULUI. 

80 

--90 

[Serizi şi comunicată-de d-lă T, Oprescu, pro- 
tesorii de musică, după câutoculti unu! colin- 

Jători diu Bucuresci, în Noembre 1833]. 

Cerbuli Runcului 
şali pământului, 
cerbii se lăuda 
şi mi-se fălia 
că nimeni cunâsce 
elii pe unde pasce 
şi unde s'adapă. 

D& (cutare) făti-frumosti, . 
elii aşia dec augia, | 
fug” a-casă că "mi pleca, 
pe ochi negri se spăla, 
arcu: "n mână că "mi lua, 
şi arcul şi săgeta. 
După cerbi că mi'şi pleca, 
şi pe cerbi că mi-l găsia 
sub uni paltinit naltăi, 
naltă şi minunatii: 

„Susii mi-e frunda dâsă, 
| jest ml-e umbra, grosă, 

— Dâmne minunate, 

10 - 

„15 

20 

  

   



EOLECŢIVXEA 6. bgât. reobohtsci 

dă d'un norii de pldiă, 
cerbuli st se "nm6iă. 
şi cit s&li vânezi 
in spata cea dreptă. 

Eli cum se ruga 25 
ploiă că dedea, | 
pămentu se "muia, 
cerbii se "'nămolia, 
Ş'atunci "mi "li vena 

, Ş Lă ş'a-casă "lit ducea, 3). 
pe mâsă "lii punea, 
şi "m corne că'I puse 
lâgănii de mătase, 

La anulii 
şi la mulţi ani. . 35 

CERBULU RUNCULUI 

[Variantă comunicală de d-lii T Oprescă, profo- 

-de unde bea apă 

sori do musică. Bucurescei 1883]. 

ler oi Leo, 
cerbulii Runcului 
gali pământului, 
cerbi s'a lăudatit | | 
că cine-a aflati | 5 
cli unde că'mi pasce' | 
şi ce flori dirasce, 

şi unde s'adapă 

Ler oi. Leo, -10 
(..) ftui-frumosi, 
fit'mi sănttosii, 

„el de "mi audia, 
a-casă "mi. pleca, : 
pe ochi se spăla, | 15 

arculii că 'şi lua 
arcii şi săgsta : 
arcu "şi îndoiesce, 
săgâta "ȘI isbesce. ' 
», E 

Ler oi Leo, - 20 
după cerbi pleca,. 
cerbulii că "mi găsia 
subt unit paltin naltăi, -   

nalt şi minunati, 
sus cu frundă desă, 
josii cu umbră grosă, 

Ler oi Leo, 
(..) fătii-frumosii, 

_fiă "mi sănătosii, 
cerbi dâcă vedea, 
din gură grăia, 
rugă se ruga: 
— Dâmmne minunate, 

D6âmne îndurate, | 
dă Mun nori de plâiă 
pământu să se "m6iă. 
ca sălii potii vena, 
să "li potii săgeta; 
să "lit lovescii în spată, 
în spata cea drâptă! 

Ler oi Leo, 
eli cum se ruga, 
"Dommnulii Pasculta, 
norii de plâiă da, 
pământii se "muia . 
şi etii mi'li v&na, 
6r decă li vena, 
a-casă "li duceu, 
pe mesă “li punea. : 

Ler oi Leo, 
a-cas” de'lii ducea, 
cerbului creseca 

n verfulă cornelor 
ş'ali ramurilor 

„d6gănii de mttase 
împletitii în sese, 
pentru copiliţe 
fragede mlădiţc, 
pentru ' copilaşi 

“ dalbii "1 coconaşi. -. 

Ler oi Leo, 
(..) f&ti-frumosn 
fii, 'mi sănătosii, 
cu fraţi, cu părinţi 
şi cu nol cu toţi. 

35 

ce
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68 Aaa “COLINDE TRADIŢIONALE şi VENĂTORESCI. 

"cor INDU DESPRE DIUĂ. 
Varianta scrisă la 21 Docembre 1884, după 
Nicolae Romană. disă şi Papă-lAuă, bucătari 

din BneureseI]. 

Voi, gdorelit de diuă' 
şi de diminâţă, 

ce totii rătăciţi 
şi vE totii pripiţi 
ca să'mi răsăriţi, 
că voi bine sciți, 
Bine 

„ca şi mine, 
că mamii fostii aici 
de anişori cinci, .. 40 

ci-amit. fostii depărtatii 
la Mărulii-rotatii, - 

“la Câmpit-rour atii, 
unde mi-se bată 

a
 

dou! puişiori suri, - 
Susit întrunit nor cl 
unii fulgii d'aurelii. 
Ei că mi-am aflată, 
acol'amii piesatii: 20 

şi mami acidtă 
"sub umbră de fagi. 

“Fulguli mi-a scăpatii, 
io ami apucatii, 

şi ami aşedati 
sub câmă de murgii. 
neatinsă de Yventii, , 

"de fulgii de nins6iăe - 
şi de spicii de pldiă, "80 

“gaici Pami. adusii, ” IE 
la jnpânii (cutare): 
Care fată marc, 

tei, 

Îeta să mi'lii pârte, 
fetiţă 

, i 
n cosiţă, 

rarii 

1. În basme, dorclulii pârta numsle de dorită Şi Insemueză uă ființă mitologică, asemănată luc€fărului dimineţii. = 
Casă rară despre treceres lul + îu. semi- consunanla î la nins6re, ca în formele ceiii pen- iru ceri, pieiti pentru pier ă ele, -   

„dout pui de vulturi, ap 

bine -Pamii păstrat: | 25. 

şi . logofeţi. i - , 25.   

la dile mari, 40 
diua de Crăciunii 
ş'a, de sân-Vasile ; 
feţil st mi'li porte 
“frumosti în işlice | 
cu arme voinice, 45 
Tată 

„18 ile mari, 

„diua de Crăciunii 
- ş'a-de Bobotâză, | 

cândii preoţi botâză, 50 
lumea crestineză. 

La mulţi an! cu bine 
şi cu sănătate | 
pe la dumne- vâstră | 
şi "n acâstă casă. 55 

-- COLINDU DE FERESTRĂ, 

[Acestă variantă a fostii serisă Ia satulii Atar- 
naţi în Augustii 1877 şi comunicata de d-lă 

"Dem. Constantinescu Teleor). 

Dalbe dori de giuă. - 
vol nu vă grăbi 
şi numi resăriţi, 
Camil fostii depărtaţi: 
pest'el vârfi de munţi, 5 
unde ne "cetatii - 

„doi vulturi se batii 
printi'unii micii: norelii 
p'unii fulgii daurelu. 
Noi mi-i-am bătută, - - 70 

„_. fulgulă le-amii luati | 
şi noi l'amit adusi 
“n plasa arcului, 

= "2 COMA murgului, 
şi noi Pamii feriti 15 

- de văpăl, | 
de ploj,. | 

„şi nol Pami ferită - 
| de praf, | 
„de pulberi, 90 

şi noi l'amii adusă | | 
verde şi frumosti - 
cestuia domnii bunii, 
bunii domnrulii (cutare), 
care foi şi fete 25 

  
 



Porte'li sănătoşi 
raril 

la gile . mari. 
diua de Crăciunii 
şi. de Bobotâză, 
cândii preoţi boteză, 

COLECȚIUNEA G. DEM. TEODORESCU! | 

-c. 

69 

lumea, crestinză. 

Bună vremea n casă, 
boieri, dumnâ-vâstră. 
La mulţi ani cu bine - 3 
şi cu sânttate, 

SANDULU. - 

[Scrisă în Bucuresci, la 1859, după repausatuli 

ineti tală,. Sub forma do colinaii, Pamii publi: 

cati In: Columna lui Traiană ps 1876 şi întale 

me!e Noţiuni despre colindele române Bucuresei, 

. 1579, pag 12—74].   In stra! de Sân-Vasile 

toţi boieri la, curte'mi vine 2 

Toţi boierii s'aduna, 

| numat Sandulii numi venia. 

La trei dile, cândi sosi, 5 

maul boieri ini'lii ispitia, 

mari boieri mi'li întreba: 

| — ce ţi-e calulii asudatii, 

| asudatii Şi ne-adăpatit? 

| AX gonitii. oil te-aii gonitti, 10 

| al gonitii ori ai fugitit? 

a fră, Sandulii răspundea 
„şi din gură le dicea: 

— nici de g6nă. m'aii gonitii, 

nici de fugă mamii fugiti. 15 

La venatii că ml-amit cşitii, 

ciutalină, mă-amit scornitii, 

1. Diferiţil cântături inlecuirscii stra cu noplea 

“si cu diua. 
3. Inirebuinţerea singularulul în leculă plu- 

ralului și vico-versa e frecuenlă în „poesia po- 

pulară. - - N 

DOMESTICE . 

    

ciutalină ml-amii' gonitii 

din câmpul: 

Solotrului 20 

pân€ *m maluli . 

Oltului. . 

Dat-a ciuta făr” de- vadii, 

citi mat josti că mami lăsat, . 

cu murgu: "n ap! ami intrati: 25 

în suliță co Inaă- 

şi pe malit o aruncal. 
Văbiăvii 

pen ce-o cojil : 

dat-amit ochit la şoimel, : 30 

„6sele o 
la ogărci, 
sângele . 

| “pe la dulăă, 

- carnea pe la măcelari 35 

-anghile la, păhărari, ă 

= - “cormele la peptinai, 

âr pelea la tăbăcari 

3 ml fact japiu buni pe cali 

“şi sgaxdă pentru ogari. - 40 

_ Sanduli vorba cândii sfârşia, 

mica, pruncă s'arbta, 

1. In loci de cojire, diferiţir cântători punii 

- jupire, belire, ele. ” |   
  
 



10 | - : COLINDE 

-  “pără ?n contra aducea 
şi din gură le dicea: 

— toţi voi mari boieri că sunteţi 45 
şimi totii staţi ca st milii credeţi. 
Are-uă Grâcă ibovnică 
şi! e “calea cam: departe: 
departe de. nout ile, 
cli mi-o face în trei dile, "50 
în trei dile pe trei cal: 
Cunulii la densa se duce, | 
cu-altulit la dânsa prujesce, 
cu-alii treilea mi-se. 'mtorce. 
De nu'mi credeţi mari boieri, -5 
ia li cătaţi în posunarii, - 
în- posunară şi "m peptarii,. . 
C'ăţi găsi odorele 
strălucindi ca s6rele, 
făşiurate "mtr'uă basma 60 
ce eli a schimbatii cu ea. 

_De nu credeţi, mari boieri, 
ia li cătaţi în degeţelii 
Căi. găsi ali lui inclii 
ce ea, a schimbati cu cli, - 63 
caii schimbatii inelele 

de lucescii: ca stelele. 
De nu credeţi, mari boieri, 
ia li cătaţi şi ”n "işlicelăi, - 
că1-&l găsi cununa, ! - - 70 

cununa-S'arii cu densa, 
i-6ță găsi a lorii cunună 
strălucindii ca sfenta lună! 

ct
 

Mari boieri, dâc” audia, 
de Sandulii s'apropia, 
în posunarii ili căta, 
od6rele căi găsia; 
la degetu'1 se uita - 
şi inclulii că vedea; 
işlicelu'i răsturna . . | 80 
şi cununai strălucea. 
Er Sandulii, deca, vedea, 
ibovnica le spunea, 
a-casă c'o aducea 
şi cu eo se cununa 8 
de se ducea pomina. 

-)
 

a
 

  

DOMESTICE. 

[Var 

  

SANDULU. 

ianță serisă la 1872 supă Vasile Moscu da 

strada (ăluseilor, Să se confrunte colerţiunea 
dh AL MI. Marienescu, pag. 133]. 

D'în sâra de sân-Vasile, 
oi ler 0%, dai Ler oi, Dânnc, 
mulți boieri la, curte'mi vine, 
numai Sandulii nu "ni venia. 

La trei dile, cândit sosia, 5 

mană boieri îlii întreba: 

—. ce ţi-e calulit d'asudatii 
și şoimeil festeliţi, 
găreii ciopârtiţi | 

Ki dulăil năduşiţ? | 10 

Mi-al gonitii 
oră mi-ai fugitit?. 

— N'amiă fugită, 
ci mi-amii gonitii 

ciutalină, i 15 
fă” de splină 
din malulii Soioirului 

_penă 'm matca Oltului, 
şamii făcutii 
cum amit pututii -20 
de "mainte f-amii eşitii. | 
Genunchiatu-o-amii; 
şi "njunghiatu-0-amit, 
înjunghiatu-o-anti 
şi tăiatu-o-amil: 

d'at-amiă carnea 
„la -şoimiel, 

- 6sele 
la ogărei, 
sângele. -. - 30 

pe la dulăi, | 
pielea "n târgă la tăbăcari, 
cOrnele la pieptenari, : . 
să 'ml faci japiăi buni: pe cală 
şi sgarde pe la ogari. o O 33 
Dir unula din mat bătrâni, 

care sta, 
şi "10 asculta, 

înainte că "mi eşia 
şi din gură le grăia: 40 

19
 

o
 

— vol toţi, mari boieri, tăceţi, 

  
 



  
  

COLECŢIUNEA G 

7 . 

„Yo pe clii de cel credeţi, 
care-ui Grâcă | 

ibovnică, 
şi calea, de nout qile | 45 
elii o face îu tre! dile, 

în trei dile 
pe trei caj. 

Ia cătaţi'lă în căciulă, 
de ."I găsiţi a lui cunună 50 

străluncind ca sfenta lună. 
Ia] cătaţi în posunar, 
în posunar şi n peptâr, 
de “i găsiţi odorele. 
strălucind ca. sorele. 25 

Ia cătaţi”l în basmă 
şi "1 găsiţi inelele 
strălucind ca stelele. 

La mulţi ani cu sănttate, 
că "1 mal bună de cât tâte, "60 

şi cu bine m aste case: 
să trăimii toţi da "mpreună. 

COLINDU DE FLĂCĂU. 

[Serisii în anul 1866, după repausululii mcit 
tată. Ca variunte să se compare în cole jiu: 
nea d-lui At. M. Marienescu, Calul miresei de 

la pag. 108 şi Joculi de la pag. 104]. 

Răi Marea se lăuda, 
florile dalbe, Ler, de mării, 
„şi din gură tot striga: 

— cine ?n lume s'ar afla, 
sar afla ş'adevăra, | 5 

st d6 ?n Mare! 

ca uă fl6re. 
să i6să n vadi 

ca un bradi - | 

cu cioltarii: . -.. 10 
neasudat 

1. Se d în locii de „să sară se aruzice.“ 
3. Cioltarulă însemneză asternutul s6u pă- 

„tura cusută, frumosi lucrată, ce se uştdă pe 

calii, sub şeu :. Jatinesce straguium equariui ; iu 

limba polonă, de la care amii adoplalii cuvân- 

tulă prin secolului XIV, se dice czoldar şi czol- . 
dro (lat. lodiz, stragulum, siraii) ș în vechia i- 

diamă germană kolter, kulter (ial. culcitra,;perina). - 

A se vedea Ant. Malzenuuer, Cizi Sloca eslo- 
vanskycl, rezech (V. Brnă 1810), pag. 140. Des- 

pre calul nurgii, eonf, colectiunea. citală a 
d-lur Marienescu, pag 155. a ş   

“ DEM. TEODORESCU. 

Er (cutare), tenărul, 
cl şedea, 

şi "ml asculta . Ş 
cum Marea, se lăuda. 

" Tute-acasă, c'alerga, 
m grajd de pâtră că intra: 

cerea murgul, 
cerea, negrul ; 

Tisa ncgrulii, că nui 'bunii, - 
lua -pe murgul cal mai bun 
şafară că mi'l scotea, 
frumuşel că mi'l gătia ; 
şea pe dânsul aşeda 
şi pe el încălica 
cu siliţa d'a stânga, 
cu paloşiuli d'a drepta.: 

Sări 'n vânt, 
sări n pământ; 

sări n Mare, 
ca uă florc, 

şi ?mi eşi m vadi 
ca un brad 
cu cioltar | 

„ neasudatii, 

Dâr din Mare cum cşia, 
“ ochil'şi negri d'arunca 

în. spre bolta cerului 
printre rada s6relui 
şi, la umbra merilor, - 
zări hora, fetelor, 
fetelor şi ginelor, 
dinelor, frumâselor. 
Tute-acolo mi alerga, . 

de pe cal descălica. 

calul d'un bustân lega, 
Wun bustân «+ 
de odolen, : 

şi spre horă se 'ndrepta, - 

şi din gur'aşia "mi grăia: 
—bună hora, fetelor, 

“fetelor şi dinelor,. 
- qinelor, frumâselor, “- 

dinelor, măiestrelor. 

"“Tote fetele tăcea, 
“numai una "răspundea : 

1 

20 

ma
 

a
 

30 

40 

45: 

50 

  

 



—dâcă “1 bună, vin! la ca! 
EI, aşia dec “auda, 

către. horă nainta . 

în horă lângă dânsa, 
lângă dânsa d'a drepta ; 
şi juca față la faţă, 
C'aşia dumnedei nemvâţă, 
şi Ssprâncene la sprâncene, 65 
c'așia dumnedeii ne cere. - . 

- Vertind hora, de trol ori, 
de trei ori, de nouă ori, 
ncepu murgu-a rincheza 

“der (cutare), făt-fr Umos, 
din guriţă ce'mi dicea, 
murgului ce'i răspundea ? 

—Mai stai, murgule, legati, 

apa Argeşuluj, 
“ca să%ţi crâscă, coma naltă, - 
comă naltă şi învâltă, 
să fii iute de piciorii, 

Fir. (cutare), făt frumosi, | 
ca. s&'mi filă sănttosă, 

cam. cu tarcă, 
cam cu matcă, 

şi cu noi, colindători. 

COLINDU DE + ENERU NEÎNSURATU 

tarii de la Crucea- do-pâtră în Bucur escl]. 

Răii Marea se. Iuda, 
„_ Horile dalbe, Ler, de mări : 
„eine "n lume s'0 afla, 

s*0 afla Ş adevăra a 
SE d€ n Mare 5 

a 0 III 
  

m Să a " COLIADE 

şin horă că se prindea, . .. co 

şi din gură ali „striga, m 

cum Staă şi cii nemsuratii; 35 
„că, decă m'oit insura. : 
ţie drumul că ţi-oiit 'da, 
să pască icrba câmpului, 
să bel apa muntelui, | 

„luncile Muscelului, £0 

fst mă ajuţi la câte unii zori! s5 . 

cam cu fraţi, Cam cu surori eg 

[Variantă scrisă în diua de 26 Decembre 1884, după Na6 Romani, porecliii Papă-lAuă, buci .   

DOMESTICE, 

„ca, ună flâre, 
să să m vadu 

ca un brad . 

cu cioltarul 

“nesudat, . 10 
cu calul 

ncapătatii £ ! 

IcI (cutare), fătii-frumosii, 
dâca'mi sta 
şi asculta, 15 

cum Marea se lăuda, 
iute-acasă c'alerga, 
sus pe scară se suia 
„chiăia grajdului lua, 
pe scară se scobora, . 99 
n grajd de pâtră că intra, 
drepti la stâlp că se opria, 

- herghelia că'ml privia 
şi pe murgul alegea, | 
că e sprintenii şi voios,. o 
la nevoiă cu folos. 

Afară . 
decă "li scotea, 

la scară 
alătura, i 20 

„bine şcua aşeda :. 
i-0 aşeda muieresce 
Ş'0 închinga voinicesce. 
Pe mur eul de mcălica 
cu sulița d'a stânga, 

4 

9
 5 

“cu paloşiul Va drâpta, 
piciorii în “scară punea, 
sfentă,. cruce .că 'ŞI făcea 

Şi m venat că mi ŞI pleca : 
„venătore 

10 
"nsurătâre 

după fete bilăidre . - 
apucândii drumulii spre: Mare. 
La Mare dâ& ajungea, 

„pinteni - murgului dedea : 45 
săria n: vânt, 

săria ?n pimentă, 

Il. Frumâsi Şi vară e spresiune, deriv rată de la apă şi însemnândii neudatii, neatinsii ; :de „apă, neinmuiată, 

     



Ssăria m Mare . 
“ca uă fiâre. 

Notâ Vineri ŞI Sâmbătă, 
Duminică pân'la prând, 
cr când bine că! veni, 
pe murgul mi'l răzedi 

şi cşi 'm vad 
ca un brad, 

“cu cioltarul 
nesudat, 

cu calul 
ncapătat. 

Der din Mare când eşia, 
ochişorii “ŞI indrepta, 
cam spre bolta cerulut - 
prin radele sârelui 
la ertdina raiului 
şi, la umbra, merilor, 
Yădu hora dinelor, 
dinelor măiestr clor . 

Pinteni murgului dedea, 
într'uă clipă C'ajungea, 

-„ de pe cal descălica, 
"6 pe 'murgul mil lega 

la un capăt de. Dustân, 
de bustân de odolân.. 
La horă de se ducea, - 
bună diua, căml dedea. 

„ T6te dinele tăcea, 
“numai una răspundea: 
— d€ca 1 bună, vin” la ea! 

- Făt-frumos mi-se prindea 
- lângă Qina ce "1 grăia, 

“lângă densa la drepta, 
şi jucati faţă la faţă - 
ca: doi porumbet” în vi6ţă, . 
şi sprâncene la sprâncene 
ca doi porumbei în pene. 
Verti hora de trei ori, 
de trei ori, de. nouă ori, 
de opt ori tot câte nouă, 
îmi fac şâpte- geci şi două 

“qi de vâră 
„penă n S6ră 

fără pic de năduşâlă. 
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90 

DEM. TEODOnESCU. - . 2 a 73. 

"Ncepu murgu'a nincheza, 
er. (cutare) ce'i grăia? 
— Mal şeali murgule, legat, 95 
_- înfrenat şi nemâncat, 

> nemâncat, neadăpat, | 
cum şed şi ei ne'nsurat; 
că, d6ca m'oiii însura, | 
şi ţie drumul ţl-oiii da, 100 
să pasci itrba câmpulul, 
să bel apa muntelui, 

> S6 pasel ierbă neumblati, 
de rouă nescuturată, - | 
st bel apă de pe piâtră 105 

- printre. colţuri strecurată 
ca săţi crâscii comă lată, 
comă lată, resfirată, 

„să. fil. iute de picior 
s&'ml ajuţi la câte-un zor! 110 

Bine vorba nu sfârşia, 
hora mândră se spărgea, 

„Gr (cuture) cum pleca? 
Cu mândruţ'alăturea. 

a
 

Tinerelul făt-frumos up 
“el săi fie sănătos 

- şi cu mumă, 
şi cu tată, 
şi cu fraţi, a 
Şi cu surori, -- 199 
şi cu juni 
colindători. 

La mulţi ani cu sănătate 
şi cu bine ?n câste case 

“la stăpâni ca duinâ-vostră,. 195 

RADULU, 

„IComunicaiti la Paris în Noembre 1976 de d. Ji 
Sim. Mănescu], 

"N prundurile Miril-negre, 
două venturi maline !, 

- faptu- mi-s ai, | 
„ruptu-mi-s'aii, | 

tot stave de. jugani galbeni, 5 
„> Stavele cine le bate? 

  
1, Malinulă ente ună arbusti cu tăia ca n. 

- mâita şi cu A6re albă ca salcâmulii,      
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Bate-le negrul nebun ! 
ce'i cu coma, 

viforită, 
şi cu c6da - - 10 

biciii făcută. 
Cam în c6dă, 
cam în c6mă 

“l6giină-se-un legănel, 
l&găn verde de mătase 15 
cu viţa "mpletită 'n şâse, 

“6r în l6găn cine mi şâde? 
Şâde (:.), d'ochit'şi negri, 

_şi'ml câse şimi chindisesce 
Mun guler şi d'uă. batistă, -20 
guleraşiii lul frate-stii, 
batistă lut voiniii-stă, 
Dâr nu c6se şi să&mi tacă, 
ci mi'şi rupe da vorbi: 

— cine ?n lume s'ar d'afla, 25 

Sar d'afla, sur devăra 

pe negrul d'a ncălica: 
fără şea, 

fără oblânci, | 
fără frâu, ag 

fără “căpăstru, 
fără fir de bicii în mână? 

Nime'n lume nu S'afla 
pe negrul d'a 'ncălica: 
numal Radul făt-frumos “25 
el în lume se - W'afla 
pe negrul d'a 'ncălica 

fără, şea, - 
fără oblânci, | 
fără freu, 40 

fără, căpăstru, 
fără fir de bicii în mână. 
Deci şi (. .), &t-frumos, 
de diminâţă se scula, | 
pe ochi negri: se spăla, 45 

„. chică nâgră 'Şi peptăna, | 
cruce cu drâpta 'şI făcea, 

1. In e . 
tone d- enypul frue Groza vanat dn cole: 
se citesci următârelo versuri asemânato: 

Şi cu negrişuri nebunulii 
Vă î6 unul cate 'unulă, 

COLIADE- 

  

-luk dumnegeii se ruga 
şi din guă mY'şi grăia: 

—- Dâmne, câte m'am rugat 

tu pe tote mi-le-al dat; 

de cu stră ploi, ninsore, 
peste n6pte viforclă, 

prândurele 
cu rorele, 

st €să jugan la-sore: 
jugan să se prigorescă, 
prigori-s'ar şi negrul, 

cei cu ema 
viforită, 

şi cu coda 
bici fâcută. 

Se rugase” 
şi dăduse. 

I6răşi Radul, făt-frumos, 
de diminâţă se scula, 
"pe ochi negri se spăla, 
chieă nâgră “şi peptăna 
şi "nainte că/'mi pleca; 
acolo de'mi ajungea, 
de negrul s'apropia; 
cruce cu drâpta şi făcea, 
stânga, "n cOmă că punca, 
cu drâpta spata "1 bătea, 
pe negrul se d'arunca. 
Der şi negrul ce'mi făcea? 

Săria ?n vent, 

săria n păment, 
săria ?n Mare să] încece. 

Grăi'gi (..) d'ochil'şi negri: 

“dar'-al, Domne, şi p'asta: 

GO 

3
 

m
a
 

80 

— dur, dur, dur, negrule dur, 
că nul fur ca să te fure, 
ci îmi este voiniul met, 
voiniul mei, stipânul tăi, 
ginerel părinţilor, 
cumnăţelul fraţilor, 
fraţilor, surorilor, 
stăpân bun argatilor. 

“Bră Radul dochii ȘI ncari 
el să'mi fiă sănătos 
cam cu mumă, cam cu tată, 

    
 



    

COLEUȚIUNEA G. DEM. TEODOILESCU, 
  

  

[Seristi de a-l Sim. 

Gheorghe, Petre, Nit 
„Sundu, Manea, etc. ! 

3. Numele felei trebuie să fiă asemenea de 
două pilaba, ca Nâga, Linţa, Safia, Vidra, Stanca, 
Tinca ete. Când numele e mal lung, colindă: 
torii îl prescurteză: - din Marglidla face Gidla; 
din Maria, Ria; din Alesandrina, Drina, ele. 
in genere, e tăiată prima silubă a nume'ui 

COLINDU DE FLĂCĂU,, 

1875). 

Ler of Leo, 
la fântână, 

lină, 
la colţ de grădină, 

trec, 

mi se petrec! 
trei fete de Grec. 
Calea, cin'le ţine? 

(. .), fet-frumos 2. 
EI că mi-le-alege 
pe gene, 

Sprâncâne, 
care e mal naltă, 

şi mai sprâncenată, 
cu sprâncână trasă, 
chip de jupânsă. 
(..) e moi naltă* 
şi mai sprâncenată, - 
cu Sprâncena trasă, - 

„chip de jupânâsă,.  - 
(..) făt-trumos. 
din gură 1 grăia: 
— hai să vil cu mine, 

de vrei să fil bine, 
că. tu'mi eşti de sâmă 
şi d'a mea potrivă! 

(..) că "1 grăia: 

cam cu frați, cam cu părinți - 
ŞI cu toţii da "'mpreună, 
La anul şi la mulţi ani. - 

U Mănsscu din apropiere de Călăraşi şi comunicatii la Paris în Noe mbre 

— tu nu'mi eşti de sâmă | 
şi d'a. mea potrivă. 

1. dli-se petrecii în loc de mi-se întrecii, 'mi-ae . 
iti la întrecere una cu alla şi t6te-împreuuă. 

2. Versul cera' ca numele celul culindat să 
(ii numai de două silabe, ca Staleu, Dinu; 

ă,. Ghenea, Veleu, Munciu,   

Vegi'mi, ait- numi vedi. 
cele luncă înverdi, 

„ luncile ?nverdite, - 
de flori iînălbite? 
Nu's. albe de fel,. 
ci's albe de flori;. 
pân'nu le-oiii purta, 
nu moi mărita, - . 

(. .) făt-frumos 
YI din gură i grăia: 

— Vedi'mi, au uu'mi vei 
„acel munţă 

- cărunţi? 
Nu's cărunți de fel, 
ci's căvrunți de or: 

prin dalbele oi, 
negri colpănei; 

der nu's colpinei, 
ci sunt ciobănei, 
„în câţi rtdimaţi, 

în glugi acid: 
oile-or porni 

spre s6re răsare, 
p'a gură de vale, 

prin florile tale; 
frunţi le-or înfrunţi, > 

c6de le-or diri; 
- ce-or mai rămânea, 

ciobani. le-or lua 
„şi le-or finvîrsta, 

dalbe 
„cu albastre, 

"verdi- cu mohorite; 
“în sin le-or băga, 
în sin şi prin straie, 

şi ci c'or feri 
fiă-care fl6re 

de rage de sore, 
de norel de pldiă: 

ție ţi-le-or da, a 
şi tu le-i purta, 

„rar, la dile mari, 
diua de Crăciun 

şi de Bebotâză, 
când preoţi botâză, | 
lumea, crestinâză, 

40 

45]. 

u
a
 

_
 

„60 
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[Variant 
Cons 

  

“COLINDE DOMESTICE. 

Sănătate ?n casă, 

“oieri, dumne-vostră, 

„= Panul, 
la mulţi ani. 

COLINDU DE FLĂCĂU. 

i scrisă în August 1877 de dl Dem. 
tantinescu-Telcor la satul Atârnaţi]. 

La lină fântână, 
în colţ de grădină, 
prujâsce'mi, prujâsce 

_(.) făt-frumos - - . - 
p'uă dalbă crăi6să, Cp 

cu cosiţa trasă, | 
cu gâna sumâsă, 
chip de jupân6să. 
Cea dalbă crăi€să, 
din gură îmi grăia 10 
past-fel îl dicea:  - 

—: nui pruji la mine, 
“că numi eşti de sâmă, 
“nici Ga mea potrivă; | 

căci -vedi, aii nu vegi 15 

acele lunci albe? | 
- Nu's albe de fel, 

ci's albe de flori: 
mai mult trandafiri 
de cât calofiri, „20 

“mai mult busuioc 
de cât. siminoc, . 

„Er luncă şi vălcele 
„utâte”s ale mele. - 

(...) făt-frumos 
din gură "i griăia 
ş'ast-fel îl gicea: 

t9
 

ot
 

— crăiâsă 

frumâsă, 
oiit- pruji la tine 
ca şi tu la mine, 
că îa'ţi sunt de semă 
şi chiar de potrivă; 
căci vegi, aii nu vedă 

acel. munţi! | 
| căruţe 
„Nw's cărunţi de fel, 

e
 

o
 

35.   

ci *s cărunţi de oi: 

tâte's ale mele, 

cu nout ciobani - 40 

şi vătaful dece, o 

toţi cu căciuli ereţe 

de pul de mistreţe;. 

când oiit chiui; 

el mor audi: 45 

oile-or porni, - 

luncile-or nălbi, 

flori îţi vor diri; 

câte-or rămânea 

ci le-or aduna, 50 

chite le-or făcea, 

"n cujbe le-or purta 

şi la nunta tea 

şi la nunta, mea, 

şi la dile mari, 55 

giua de Crăciun 

şa de Boboteză, 

când preoţi botâză 

norod creştinâză 

enărul (cutare) CO 

fiă'mi sănătos, 
cu taică - 

cu. maică, 

cu fraţi, 

“cu surori - - „60 

şi cu noi cu toţi. 

COLINDU DE FLĂCĂU. 

[Seris la 1870 după diferiţi colindători din Bu- 
curesel, - Ca variantă să se compara cel de la 

pagina 31 din colecţiunea Al. M.  Maricnescu] 

— Păstruică, gălbidră, -. 

of Ler oi, d'ai Ler oi Domne, 

ce'ţi faci cuibul, -. 
„ceţi dregi cuibul, 
că pe drumul Giurgiului 5. 

trece-un voinicel călare, 

cu săgeţile”n spinare. 

Până vorba nu sfârşia, 
voinicelul că'my sosia. 

Strinse frâul. E | 10 
"tinse arcul, :   

  

 



COLECŢIUNEA &. DEM. reobonesett .- aL; 
  

    

Păstruica, de/lii vedea, 
din guriţă mii grăia: 
„—stai, voinice,-nu ma da, | 

c'amii săţi spuiii uă ghicitore, 16 
ghicitâre vorbă-mare : 
să te duci la cas'a mare 
c'acolo” uă fâtă-mare . 

„cu cosiţa pe spinare 
“şi la faţă rumedră : 20 
şi e s6ţa. dumi-tele. 

Bună, sera "m câste case, 
la boeri ca dumnâ-vostră, 
în-mulţi ani cu sănătate , 
ca mal bună de „cât: tâte. 25 

-COLINDU DE 04 MU INSURATU. 

(Scris de d-l Dem. Constantinescu-Teleor; în 
Augustă 18377, la satulu Atârnat(]. 

D'inaintea, cestor curţi, 
cestor curţi, cestor domnii 
născutu-mi-aii 
crescutu-mi-ail 

- doi merişori nalţi: 
nalță şi minunaţi. 

Sus frunda 1 măruntă, . 
josii umbra'i rotundă. 
Jos la umbra lor, - 

- duşuie. aa 10 
"mişuie 

Munii pat 
jnchiăiat 

cu scânduri de brad, - 
cu stâlpi! de fag. - „15 

“In pat I-aşternut 
velinţe - 
pestriţe, | 

pernidre . scrise : : 

peste ele tâte O . 0. 
covorii de mătase 

- împletit în. şese, 
“In pat cine'mi d6rme?: 
Dârme dumnâ-lui,: 
boierul (cutare) 95. 

“cu-a lu! jupânâsă. 
Imi :dormise . 

C
c
,
 

  

cât dor mise, 
dâmna?n somn -se pomenise: 
—se6/', domne, 80 

căi fi dormit, 
că ne-a nins, 
“ne-a viforit. . . . 
Domnu. din somn se pomenia 
şi din gur'aşia/I grăia : 9 
—culcă-te, ca să dormim, | 

că na nins, 
- ma viforit : 

“vântu de vâră c'a bătut 
prin pometul raiului; 40- 

“dori de măr s'ait scuturat, - 
peste noi s'aii răvărsatii ;. | 

culcă-te ca, să dormim :. 
când s6rele-o răsări, 
flori de măr s'or vesteji, 45 
feţele ne-or rumeni 

ca dol-trei 
“trandafirei. 

“- Cestii domn bun, | 
jupân (cutare). N 50 

„el să-m!l fiă sănătos | 
cu-a lui dalbă jupân6să 
şi cu noi colindători, 
la anul şi mulţi ani. 

„COLINDU DE ÎNSURĂŢEL 

"(Din Buzbu comunicat la Paris în Noembre 1875 
do“ d-l Simeon Mănescu. — A. se confruna, ca 

variantă, colindui de la pag. 78 — 73 din calec- 
țiunea d-lul Teodor T. Burada]. 

Icea, Dâmne, 
Lerului, 

“ mă&rului, 
câste curţi, ceste domnil, | 

crescutu-mt-aii doi meri alţi, 5 

"n câste cur ţi 

ol mer” nalţi şi minunaţi, 
la tulpin! cam depărtaţi, 
6r la vârf amestecați. 
La tulpină la doi meri, . 

este-unii pat marc, mchiitiat -10 

din dalbe scânduri de brad | 

şi cu stâlpi galben! de fag. 
Der în pat ce”l asternut ? 

- Covor verdo de mătase ; - 
. 

  
 



mg | * COLINDE DONEsTIci. 

peste covor d'uă pilotă. ag 
Căpătâiii ce'ml este pus ?. 

- Bste-uă pernă pestricidră. 
Der în pat cine” culcat? 
Icea, Dâmne, cest domn bun, 
cestii domn bun, jupân (cutare), 
cu-a lu! dalbă jupânâsă, 
cu coconil care'l are. | 
Der cu ce sunt învăliţi ? 
Cu cârşiafii în picăţel 
Wa lui domnă lucrăţelă. 2 
Şi dormia cât îmI dormia; Ă 
dâmna din somn se scula, 
şi din gură-aşia 'm! grâia: 
—sc6l, domne, că'l fi dormit, 

că ne-a nins, ne-a viforitii. . so 
Domnu din gură că'l grăia: 
— cuică-te, ca să dormim, 

că n'a nins, n'a viforit ; 
vânt de vâră c'a bătut 
despre pomii raiului ; 3 
flori de măr s'ait scuturat, 
peste noi s'aii: revărsat, 
cerşiaful a 'mgreuiat ; . 

„culcă-te,. ca să dormim : 
până s6re-o răsări, 40 
flori de măr s'or vesteji, 
feţele ne-or rumeni 
şi la dragii coconaşI. 

Icea, Dâmne, cestii. domnii bun, 
cestii domn bun, jupân (cutare) 45 
eli să&'mi fiă sănitos o 

"-cu-a, lui dalbă jupânâsă, 
cu coconi, cu ce se află; 
şi cu noi, cu voiă bună. . 
la anul şi la mulţi aur . 50 

ro
 

9
 

ca
 

c
e
 

COLINDU DE INSURATU. 

[Scris la 1869 după repausatul meti fală]. 

Ler 01 Leo,. 
ici în câste curţi: 
şi “m câste domnii, 

crescut-aii, 
născut-aii 5 

„Col meri, d'alunei   e a 

  

de tâmna sădiţi, 
de vâra, "nfloriţi. 
La tulpini de meri, 
mese de boa 10 

-. (şi de negustori), 
danţuri de curteni. 

 Danţul cine'l trage ? 
Jupânulii (cutare) ; 
danţu "ml dănţuiesce, . 15 

“toiagu răsucesce, 
în sus l'asvârlesce, 
n palmă 71 sprijinesce 
şi se fericesce : 
—ferice'ml, ferice, 20- 

ferice de mine 
şi de maica mea; 
"m gile ce-amii născut, 
parte ce-am Vavut ! 

de tarcă, ” 25 
de maică, 

de dâmnă frumosă, 
multi mi-e cuvi6să 
şi frumos se pârtă: 

| iă | 50 
ghiorghioliă, . 

rochiă de cutniă, 

"papuci roșiori. 
pe la toc cu flori, 
mult sunt jucători ; 35 
şi scie st "1 -porte 
şi s6 "1 plescăiâscă 
rari, la dile mari, 
diua de Crăciun - 
ş'a de Boboteză, 40 
când preoţi botâză,- 
lumea crestinâză. 

| Ler ol Leo,: 
la vârfuri de ment 

„Printre lumânări, 00 45 
legăn de mătase: | 
n l6gin cine 'mi şâde? 

"Dâmna dumnâ-lul: 

1» Pentru ca să se inlăturo biatulă stii ca- 
-cofonia produsă prin apropierea a două vocale 
similare (ami anti), colindătorit întrodue pe 

d eufoniciă (am d'avulii). A se vedâ pag 25 şi %6 

  

 



  

    " danţuri. de boieri.   conduce coloau câvţuitorilor (ducere choros). 

COLECȚIUSEA 6. DES. rEopGRESCU.” 15 

cose'mi, chindisesce, | | Danţul cine 71 trage?! 
cOse'şI ecâte-un fir, - „60 “cea cest domn bun, 
rupe'şi câte-un măr, bunii jupân (cutare): 
şi 'n sus lasvârlesce, tragem şi varnncă 6 
'n palmă 71 sprijinesce cu ocaua n stânga, 

şi se fericesce: cu toiagu 'n drepta. 
—  ferice'"my, ferice, 55 'Toiag răsucesce, | 

ferice de mine în sus l'asvârlesce, | 
şi dai mei părinţi: m palmă 7 sprijinesce 20 
*n dile ce-am născut, şi se fericesce: | 
parte ce-am d'avut — ferice'mi, ferice, 

de talcă, co ferice de mine - 
de. maică, şi d'al.mel părinţi; 

de domnel frumos, "n ile: ce-am născut, 25 
mult mi-e cuvios parte ce-am d'avut | 
şi frumos se portă: „de tânără dâmnă, 
cămeşiă de in. - 63 tânără  frumâsă, . 
cusută cu. fir de când m'a luat, 
şi cu başbafir;, bine m'a purtat: 2% 

papuci verdişiori tot cămăşi de în - 
pe la toc. cu flori, - cu guler de fir; 
mult sunt jucători, 10 „o gâncă mă mal portă 

şi scie st "1 porte cu zăbune d'albe, 

„şi să 11 plescăiesuă, „dalbe de bumbac, “25 

rari cu nasturi curaţi 

la gile mari, pe pept 'răvărsaţ). 
diua, de Crăciun 15 Sus, la vârt de men!, 

şa de Boboteză, în dalbele flori, 
când preoţi botâză, lâgănă-se-un l6găn, 40 

lumea, creştineză. lâgăn de. mătase, 

| COLINDU DE FAMILIA. „şi în el cine "mi șede? 

[Variantă scrixă de pe lângă Buzăii de d-l Si- Dâmna dumn6lul: 

maon Mănescu în 1875 şi comunicată prin d-l cose, 'nchindisesce, | 

căpitan C. Mânescu, pe când se afla la trage "SI câte-un fir, 45 

Brest]. rupe “ŞI câte-un măr; 

Ler ol Leo, şin sus l'asvârlesce, 

ici în câste, curţi 'n palmă '] sprijinesce 
şi ?n câste domnii, - şi se fericesce: 

născut-aii | — ferice'ml, ferice, 50 

„_ crescut-ati 5 ferice de mine - | 

doi merişori -nalţi, şi d'al -mei, părinţi; 
nalţi şi minunaţă, n gile ce-am născut, 

n tulpini depărtaţi, parte ce-am d'avut 

n vârf amestecați. A „de talcă, 55 

La tulpină de meri a 10 1.-A irage danţul îpsemnăză ă jaca în eap, a   
 



FD COLINDE DOMESTICE. 
  

  
"ich, în c6ste curţi . 

-de- maică, | 
de domn tinerel, 
de domn frumuşel; 

“de când Pam luat, 
bine m'a purtat; i 60 

roche rășluită 
*m spate răsucită i. 

“gâncă mă mai portă 
la brâii cu paftale 
cu mândre paftale 

-la brâi de argint 
„cum n'am mai vădut 

de când m'am năseut, 
__paftale cu bolduri 
„lăsate pe şoldui”, 70 

paftale cu zale 
lăsate pe şale. 

2
 

ur
 

Jupânul ( cutare) 
„“fiă'mI sănătos | 
“eu părinţi, cu fraţi, 7 
“cu domnă frumâsă 
“şi cu nol cu toţi. 

3
 

COLINDU DE INSURA1U. 

[Variantă scrisă la 23 Decembre . 1844, după 
„_ Şerban Muşat, “locuitor la: Crucea-de-pttră în 

DBucuresei]. 

Le ol Leo, 

şi ”n câste domnii, 
născut-aii, - 

__ crescut-aii, 
doi meri împletiţi, 

„de vâră ?nfloriţi, 
de tâmnă rodiţi, 
cu flori „mărgăriţi, 
cu flori de arginţi. 10, 

Josii, la rădăcină, 
la dalba tulpină, 

mese de boieri, 
danţuri de curteni 

„Şi de negustori. . 15 
Danţul cine'l trage? 
Icea cest domn bun, 

1 Alte variante dati „răseroită“, 

an
 

  

bun jupân (cutare). 
Cu toiag în drâpta, 
danţul îmY rotesre: 
toiag risucesee, 
“în sus Pasvârlesce, 
n palmă sprijinesce 

Şi se fericesce: 
— .ferice'ml, ferice 
m dile ce-am născut, 
parte ce-am avut 

de talcă, 
de malcă, 

de domnă frumosă; 
mult mi-e cuvi6să 
şi mt portă bine 
cum mi-se cuvine: 
'ămeşiă de în, 
guler baibafir, 
nasturi de arginţi 
cu fir potriviţi; | 
şi tot mă mat portă 
cu brâii de Tocat, 
cot de Țarigrad 
cincI galben! luat; 

„şi le sciii purta 
tot la dile mari, 
diua de Ajun, | 
diua de Crăciun . 
şa de Bobotâză, 
când preoţi boteză, 
lumea, creştineză. : 

Sus, la vârf de mesi, 
. prin dalbele florr, 

vede-mi-se, vede 
un legănel verde, 

„- verde de mătase: 
„ împletit în şese. 

In el. cine'mI şede? 

Dâmna dumne-lut, 
-tentra (cutare): 
cose chindisesce, 

cu fir. împlinesce, 
fir şi. ibrişim, - - 
borangic d'5l bun; 
cOse'şI câte-un fir, 

„ape ŞI câte- -un măr; 

eo
 ză
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ca
 

co 

  

  

 



    

COLECŢIHNEA G. DEM. TtoDohisci, E 8 

in sus l'asvârlesce, 
n palmă”l sprijinesce -. : ca 
şi se fericesce :. 
— ferice”nur, ferice, 

m dile ce-am născut, 

„Și minunaţi, | 
„la tulpine ?mpreunaţi, 

la vârfuri amestecați. | 
Nalt e. mărul păn'la cer, 10 
cu c6ja de arginţelii, 

  

    

parte ce-am avut | cu mere de aurelă: 
de taică, 20 „mere face; 
de malcă; Ia e nu le câce . | Si 

de domnelii frumos ; | toti de duhul Măril-negre, 13 mult l-e cuvios | că Marea se lăuda 
şi me portă bine o: „şi din gură tot dicea,: 
cum mi-se cuvine : 70 —cine ?n hune s'0 afla, , 

îiă „| so afla gadevăra 
nisipiiă, a “meril de mI-0. săgeta? 
rochiă „Nimenia nu se d'afla, 
de cutniă!, nimeni” nu se bisuia, 

ciorapl albişori, ep „fă de tânărul (cutare) 
pantofi gălbiori FI, Marea dac” asculta, 
pe la tos cu flori, „iute-acasă îl alerga, 25 
mult sunt jucători; | sus pe scară se suia 
şi mil sciii purta  - _. şi din cuii că mi'şi lua . 
„rar la gile mari, „so |. . arcul şi cu săgâta; 
diua de Ajun, în posunar le băga, | 
diua de Crăciun - . „pe cal negru *'ncălica 20 
şa de Bobotăză, | „- “şi spre. Mare că pornia. 
când preoţi botâză Aa a Acolo, cum ajungea, 
lumea crestineză, - 99 „ mânaân posunar băga, 

- a | arc, săgâtă ca scotea 
Bun Jupân (cutare) _ - şi spre meri le îndrepta. * 25 
cu-a sea jupânesă Atunci, vârful merilor, . 

„fă'ml sănătoşi merilor mâiestrilor, 
cu fraţi, | "către dânsul îml grăia: 

cu părinţi, 9% —stal de nu ne săgeta, | 
„cu dalbi coconaşi | că not ţie că ţi-omii da 40 
şi cu mol cu toj. „| surira s6reh, 
COLINDU DE FLĂCĂU. „.. mepoţiea dinelor, 

" ISeris la 23 Docembre.1834, după Şerbani. - frumâsa frumâselor. „Muşat, fost oda ep eSimentul VI de, _ "(Cutare) se mdupleca, _ 

IE - - | mere nu ial săgeta; O 45 „Leea, Dâmne, colea, Domne, . pe negrul încălica, 
m câste curţi, câste domnit, i „arc, sâgâtă 1ŞI stringea 

„m câste dalbe "mpărăţii, .. şi "napol:că se 'ntorcea. - 
născut-ait, Domne, născut, a Cale multă nu mergea 
crescut-ai, Domne crescut,  : 5. şimdărăt când se uita +? 20: 

a doi meri nalţi ce vedea Să 
1; Stofă de mătase, amestecată cu bumbac, a se minuna, |   pi.
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I COLINDE DOMESTICE. 

  

  

că'ml venia 
şi "nl alerga 
uă domniţă 
smedidră, 
ecpiliţă: 

„ b6lăidră, 
ce nicl. ride, nici nu j6că - 
ci plânge morte să'şI facă, 
păr galben derăpănând, 

"faţă albă sgâriând. 

'de 

Er (cutare), făt frumos, 
din guriţă că'i grăia: 

—taci, donniţă 
Ompărătiţă, 

nu te i6ă 
robă stăm fil, 

ci te iâi | 
" domnă să fil: 

domnă. bună 

curților, e 
stăpână 

argaţilor, 
nepoţică 

unchilor', 
cumnăţică 
fraţilor 
nuroră, 

părinţilor, 
chelărâsă. 
banilor, 

“stăpână .. 

averilor. 
"Copiliţa, W'augia, 
plânsetul îşi potolia 
şi cu dinsul se'nsoţia. 
Er (cutare), făt-frumos, 
el st'mi fi sănătos 

cam cu fraţi 
cam cu părinţi 

şi cu toţi! d'impreună. 

"COLINDE DE FETIŢĂ 
[Șeris în satul Afârnaţă şi comunicat 
d: Dem. (Constantinescu Teleor în Au- 

gust 1877]. 

Dalbă (....), 
SE nui pară ră 

ca
 

Ce
 

10 

50 
glas al V din psailichiă. 

- confrunte Legănul de lu pag. 127 — 129 din co- 

  

“că mami mal venit: 

am fost depărtaţi 
peste vârfi de munţi 5 
în crescet, cărunţi, 
la, flori săţI culegen, 

flori „din tote flori, 
mal mult busoioc 

de cât siminoc, 10 

mar mult trandafiri 

de cât calonfiri, 
cunună să'ţi fact, 
cunună frumosă | 

s'o porţi sănătosă 15 

rar la dile mart, , 
diua de Crăciun 
şi de Bobot6ză, - 
când preoţi boteză, 
lumea, crestin6ză. . 20 

„Dalba (.....) 
fiă'ml sănătosă 

cu tată, 

“cu mamă, 
cu rumenil'1 fraţi 

“şi cu nol cu toţi. 

COLIND DE FETĂ-MARE 

o
:
 

Gu
 

din slrada Căluşei- 
în mod oriental pe 

Cu variantă s6 se 

[Scris după Vasile Moscu 
ior, Bucuresel. Se cânlă 

lindele culese de d-l At. AM. Maurienescul. 

Prin cel ceti.!. 
prin cel nucet, 
Ler. Dâmne, Ler, 

prin cel verde vişinet, | 
mil-este-un lâgăn de mătase, 
6r în legan cine 'mi şâde? 

„Ş6de (...),_ ochil “ŞI negri, 
de 'mi c6se şi 'ml chindisesce, 

„cu fir WVaur împletesce, - | 
cu mătase isprăvesce . 10 

„ cămăşiuţa nunului, | 
„Sanguliă mirelui, 

şi cântă dun cântecel ; 
— boil noştri, cerbilor, - 

a
 

1. Ceiă e uferesarea cuvântului pucetii, care"! 
corespunde în versul următor. 

  
 



  
  

COL.ECŢIUNEA G. 

risfiraţi corniţele, 
să "ntind. sanguliele 
st risară sorele. 

3 4 

„Mperătesa, Waudia, 
într”uă clipă că? nul venia 
şi din gură mi”! grâia: 

— taci (..) nu mal cânta, 
că nu e de sâma ta: 
cântecul nu'T mojicese, 
ci cântec impă&rătesc; 
împăratu "1 la venat 

şi "I-e calea, lu p'aicl, 
Gr dâca te-o audi, 
pe tine că te-o "ndrăgi 
Şi pe mine m'o uri. 

Eră (.), ochiP ŞI neori, 
ca, aşia d6c'audia, 
din guriţa ca ] grăia: 
— nu cânt dempăratul tai, 

ci cânt pentru dorul meii: 

logodită 'sunt de mică- 
şi aJI-mâine nunta 'm!1 pică, 
şi mor lua, din aste curţi, 
şi m'or dure peste -munţi, 

peste munţi 

la alţi părinţi, - 
Valţi părinţi, alte suliort, 
la alte grădinl cu florr. | 

Daiba (..), ochil'şi negri, 
ca, stnl fiii sănătosă ; 

şi cu talcă, 
şi cu maică, 
şi cu fraţi, 
Şi cu surori, 

şi cu nol, colindători. 
La mulţi ant cu. sănătate . 
la boieri ca dumâ-vostră. 

LEGĂSULU.. 

[Variantă serisă “la Bogza, Romnicu-Sărat, 

15 

20 

ca
 

G
e
 

şi comunicată de d-l Gr G. Tocilescu lu Paris 
în 1876]. 

„Prin cel cel, 
prin cel muncel, 

_Ler Domune, Ler, 

i a .. . 
DEX. TEODORESCU, . - 83 

guleraşul voTniu- -săii 

— facă (..) atât bine, 

Bra (-), Vaugia, 

  

prin cel verde vișinel, 
faptu-s'a d'un legânel, 5 
lâgan verde de mătase 
cu viţa "mpletită "n şâse. 
Der în lâgăn cine 'mI ş6de? - 
Șsde'ml C .), Tâta mare, 
dâr nul şâde cum “se şcde, 10 
cimi „c6se şi mr chindisesce 
d'un guler şi d'uă basma: . 

şi basmaua, tarcâ-stii; 
şi nu'ml c6ze cum se cosc, Da 
emil cânta un cântec cl; 
şi nw'1. cântec mojicesr-, 

ci'I cântec împărătesc. 

"Mptrătâsa, "nl-audia, | 
şi la ea ciPint trimetea, 20 
tot. surori după surori, | 
la urnă mănuchiii de florr: 

atât bine pentru mine, 
&ml ostoie din cântat, 

ca "mpăratu'! la vânat, 
la vânat, la preumblat; 
vine vremea de ?nturnat 

“şi "mturnatu'i p'acolea, | 
Pacolea pe lângă ea; -- - 30 

&r dâca "mi-o audi, 
_pe densa că mi-o "ndrăgi. 

LE pe mine mo uri, 
no bate, m'o schingiui 
şi herla nl -0, risipi. - 85 

9
.
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ce răspuns 1 “trimetea? 
— Alei, Domuă, prostă "ml eşti, 
prâstă'ml eşti, orl mite facl? 
ii nu cântin a pofidi, 40 

că sunt fâtă logrdită: 
“astădi-mâtme nunta îmi vine, 
“nunta ?1nI vine să mă î6, 
„să mă i6 din. aste: curţi, 

să mă trâeă peste munţi, - 43 

la alţi fraţi, la alţi părinți; 
şi pe mine câ.m'or pune 
"chelârâsă . banilor, 
stăpână argaţilor,   
 



  

e COLINDE 

nuroră părinţilor, - 50 - 
surioră . fraţilor. 

Frăşi (.), ochi albastri, 
ca simi fii sănttosă, 

"cu-ar er fraţi, cu-al e! părinţi. 

la mulţi aul cu sănătate. 55 

Bună vremea n ceste case 

la boieri ca dumnâ-v6stră, 

„Caşia'I legea din bătrâni, 

din bătrâni, din Omen! bunr: 

craiii-verde bătut pe masă,: 60 

rămâl, gazdă, sânttosă.. 
FeTA RADULLI. 

[Eragmont de baladă. A .se vede pug. 40—!l 

din colocţiuuea d-iuf Miron Pompiliu: Iaşi. 1970]. 

"Colo ?m'sus, către Soloe i, 
se vede uă pară de foc, 
“er la para focului . 
cine 'mI şâde loculu? 

__Şede fâta Radului,. 
“slujnica *mpăratulul: - 

tot horesce ? : 
„ ?mpărătesce. 

- şi *mpletes e 
brâă şerpesce.. 10 

Nime m lume 

n'o aude, 
numaj singură- una, 
numal împărâtâsa, | 
ce. uimită asculta - 15: 
şi din gură cuvâuta: 

ct
 

— do, slujnică, drag gă mea, 
ce horesel aşia cu jâle 
în butul $ draostil mele? 
“Soţul meă te-a, audi 2 

_şi pre tine .te-a "ndrăgi 
şi pre mine m'a uri. 

1. O aşi unguresc, situat pe malul Tisei, în 
partea deapre Pesta. 

2. Românil de pe valea Crişului numese des- 
cântături strigătele . şi chiotele cu care înso- - 
ese dauţurile. La dEnşii hora însâmnă uă me- 
lediă dui6să, uă doină, de unde verbul hores:tă, 
cânt de dor, da jîle, etc. 

3, Dă este uă „esclamaţiune de duieşiă; da 
acciuşi nuiură e şi espresiunea dolemi de mine, 
cure s'aurdv până adi în limbagiul Crişenilor, 

4, Butii iusemnă ciudă, mâuiă, pismă, pofiuă,   

mom 7 
DOMESTICE, 

„Eră slujnica dicea: 
— draga mea. 

stăpâna mea, . 25 
înâlţată 

*mptrătâsă, 
dânnă mândră 
şi al6să, 

cil nu cânt i 80 

în butul t&ă, | 
ci horest 

Walânul ! mei: 
mă tânguiesc prunilor | 
de jalea părinţildr, 35 
şi m& vaierii * bradilor 
de -bânatul , fraţilor; 
mă tânguiesc florilor 

“de dorul surorilor, 
şi m& plâng brânduşilor 40 
de jalca mătuşilor; 

! 

COLINDU DE FEMELĂ MĂRITATĂ. - 

[Seris în 1877 la satul Atârnati de d-l Dom. 
Constantinescu-Teleor]. 

"N. schela Mării, 
m vadul sării 

născut-a 
| crescut-a | 
dun verde Varvun, o 5 
verde şi frumos:. 
sus frunda'1 măruntă, 
jos umbra'l rotundă. 
Jos, la umbra lu!, 

duşuie, 10 

mişuie 
“Wun pat 
Snichiăiat 

cu stâlpil de fag, | 
cu. scânduri de brad. 15 
In pat aşternut - 

velinţe . - 
„pestriţe, - 7 

1, Alcnă, în înţeles proprii, înstinnă duş» 
mau, voitor de răi; prin estensiune, amar, du- 
rere, nocaz, dor. . 

2, Vaierii în loc de vaietăi, 
3, Bănatii, cuvent de origine maghiară, es. 

primă ideia” despre dor, supărare, mâbnire şi 
melancoliă. j 

   



COLECTIUNEA G. DEM. TEODORESCU . 
  

“tencuri de :posta”, 

pernidre E tot marfă a scumpă, 65, 
scrise; 20' lucrul muieresci ; | 

peste ele tste, Greci neguţători, 
covor de mătase | treceţi şi "mi taceţi 
cu urzlă "n ese. „> mumal mie 70 daţi, 
In pat cine'mi ! șede? sovon ungurest : 10 
(..), ochil "ŞI negri : 23 st mă podobest 
cose, chindisesce, „var la dile mari, 
un fr impleteşte, „diua, de Crăciun - 
pe Mare'ni priveste, şa de Bobotâză, 
departe'mi zăresce când preoţi botâză, 19: 
nâgră corâbidră 30 - lumea, crestin6zii. 
cărcată de Grec!, (...), ochiV'şi negri, 
Greci neguţători fiă'mI sănătosă 
din vesla vâslind, „cu drag voiniul el. 

din lopeţi plesnind,  COLISDU DE L.0GODNICĂ. 
In margini trăgend, 35. - [Variantă comunicată la Paris în Noembre 
pe (. .) 'ntrebând: * 1875 Lot prin d: ui C. Mănescu. A se oma 
—( ), ochil "SI negri, în co jeețiuuea q- MI ră Dag06- ie) urada, colin 

cine'n pla "ţi dârme 5 
au ţl-e frăţior, | In, prunduţ de Mare, 
au ţi-e verişor, 40 sub zare de s6re, 
au nâpot de sor', născut-a, 
au e voinea-al tăi? - crescut-a. 
De e voinea-al tiu, d'un verde i6rvant | 5 
desceptă'], descâptă şun roşiu .câlin:: 
să ne vămuiască, 45 sus mi-e frunda dâsă,. 

să ne slobozâscă. jos ml-e umbra grosă, 
(. .), ochi! 'şI negri, er la rădăcină, E 

din gură. grăia la verdea, tulpină, 10, 
„Past-fel le dicea: pat mare. 'nchiăiat * 
—Greel negaţători, 50 cu scânduri de brad, 

cine ?n p6la ?ml dorme „cu stâlpi de fag. | 
nu'mi-e frăţior, Dan pat cine'ml şâde? 
nu'mi-e _verişor,  (Cutare), ochi negri: 15 

"nici nepot de sor”, c6se'mi, chindisesce, 
ci drag voiniul mei : 55 __pe Mare privesce, 
Ca-seră-a sosit - | - departe. zăresce 
de la Bucuresci negră corăbidră, 

-- cu slujbe domnescl ; ȘI “nâgra” şi smolită, 20 
de Voi descepta, de 'valuri bătută. 

| vamă v'o.lua, co - Dan ea: cine'mil vine ?- 

“vamă Grec! neguţători, 
“tar de -sâmă, baş-țarigrădeni ; | 

-ghiuluri de bumbac, tragă şi chiuiesc, „25   “la mal năvălesc, .   
 



COLINDE DOMESTICE. - 

  

and... fântâna, stoborită 

„de trol jun m!-e ocolită. 
Câte tre! sunt mester marl: 

unul sulițe'mi strujesce, 

din gură grâiesc : 
—(cutare, cutare), 
„cine este?m pat 

au ţi-e frăţior, 3V 
ori nepot de sor' ?. altul cat bun! îm! hrănesce, +0 

Er ea le grăia: - altul şoimi îmi alemesce 
—nu mi-e frăţior, . 

nici nepot de so”, 
ci! drag voinea-al meu ; 35 i 
Gr vol, corăbieri 
baş-ţarigră deni, . 

- trageţi şi tâceţi, 
ca st num! faceţi 
larmă- nici la vad, 40 
nici la vădurele, | E: 

“că, de Lăţi scula a 
pe drag voinea-al meu, şi din gură cuventa: : 
vamă Yv'o lua, —petrece-te-al printr'Ensul, 

vamă printr'ensul ca degetul ! 
fără semă : . Cel ce şoimi îmi alemesce 

fir şi ibrişim , şi berbeci în înagrijesce 
şi postav dili bun, cere (..) cununa ; 
sculuiI de bumbac, | ca cu greu îl blesteme 
nunta ca stml fac, 20 şi din gură cuventa: 

| — dâcă "ml ceruşi cununa, 50 

şi berbeci îml îngrijesce. . 
Cel ce sulițe" strujesce 

“cere (..) măr din sin; 
ea cu greu mil blestema 15 
şi din gură cuvânta: 
— putregi-mi'ţl-ar trupşorul 

întocmal ca merişorul ! 
Cel ce cal buni îml hrănesce 
cere (..) inelul; 20 
ea cu greu mil blestema 

19
 

_
 

li nu 'nţelegea, 
ci larmă făcea. 
Voinea se scula, 
vamă le lua, 
fir şi ibrişim 
și postav d'ăl bun, 
sculuri de bumbac. 

să te cununi cu densa! 

Er (cutare), ochl. albaştri, 
ca săi'ml fii sănătosă, 

Şi cu talcă 
şi cu matcă, 
şi cu fraţi 

  
“şi cu surori 

cu 0 grădină cu fior. 
La mulţi anl cu sănătate 
şi cu bine'n câste case 40 
la-boeri ca dumnâ-vostră, 

“COLIND DE FETĂ-MARE 
[Seris în August i877, la comuna Atârnaţi de 
d-l Dem. Censtautinescn Tiivor, după un b& 
tren colindător,: Uă vatiantă, găsită în Dobro-, 
geu, a fost înxerată-de d-l Theudur T Burada, 

: la pag. 55-61 a colecţiunir d-s61s] 
| Ler o! Domne,. 

cest donn bun, jupân (cutare) 
| el îşi are-uă fâtă-mare, 

fcta mare pe (cutare) 
şi ml-o cere-un portar mare ; 5 

(Cutare), ochi negri, 
fiă'ml sănătosă 
cu fraţi, cu părinţi. 20 
şi cu nol cu toții. 
Vanul la mulţi anl! 

COLINDU DE FETĂ. 
- [Comunieat, în anul 1877, de d-l Dim. 

Coustantineseu Teleer, după vuraţiunea unul . 
bătrâu din satul” Atârnuţi). 

Cunună de vineţele: | 
i6 (cutare) vedram mână 
Şi mi-şi plâcă la. fentână, 

la fântână 
în grădină ; - 5   
 



  

COLECȚIUNEA G. DEM. TEODORESCU. o 31 

der. mi'[ cere zestre, cere, 
cam un plug 
cu vineţi bol, 

cu cornici, 
cu pogonici; 

şi "1 mal cere zestre, cere, 
cere”! mil de miorele 

alte sute 
de cornute, 
Ş'alte deci 

tot de berbeci. . 
„astea când îşi audiati, 
“stai părinţii "nfioraţi, 
frăţioril întristaţi, 
der (cutare), ochil albaştri, 
ea din gură le grăia, 
şi frumos" că 16 dicea: 

— ce staţi, 
fraţi, 

de vă "ntristaţi 
"şi părinţi 
vă "nfioraţi? 

Puţintel ma! asceptaţi 
pân'or veni Joile, 

Joile 
cu horile, | 

- Goi intra în chilidră, 
pune oiii faţă Ia nâlbidlă, 
buze mol la rumendlă, 
gene negre. la cernâlă; 

lua-voiă iiă 
dintruă milă - 

şi brâii lat 
din "Țarigrad, 

cotul cinci galbeni luat, 
şi ciumberi 
"de la Berberi, 
călțunt laţi 

de la Tochaţ], | 
şi la, horă merge-voiii, 
şi la horă prinde-m'oiti 
în faţa boiarulul, 
în faţa portarului; 

"când 'portaral ml-o vedâ 
„faţa albă, rumedră, 

-frânge-o plug. 
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„. 6r în Muntenia, pe lângă comanda uuei părți   

şi vineţi boi, 
cu cornici, 
cu pogoniti; | 

ând portarul mi-o vede 55 
geni, sprâncene 'ncointeiate, 

frânge-o mil de miorele; 
când portarul mi-o vede 

| cest stat | | 
i IE nalt 3 60 

aşia "mbrăcat, 
frânge-o sute 
de cornute 
şâncă dece 
de berbece; 65 - 

- numal vol, fraţi, 
ia sm! daţi 

- din grajd pe murgul &l bun. 
să mârgă cal lângă care, 
sim fac fală fraţilor 10 

şi cinste părinţilor. 
E (cutare) cea frumâsă 
ca să'mil fii sănttosă 

şi cu îraţi, . 
„şi -cu părinţi, 

şi cu toţii d&mpreună, 

COLINDU DE FETĂ-MARE. 

[Variantă serisă la 26 Docembre 1841, după 
Muşat Şerban, muncitor țigan din Bucurusei, 

suburbia Crucea-de-piatră]. 

-)
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Ter o Leo, Domne Ler, 
_ferice, Domne, terice, . 
ferice de cest domn bun, 

cest domnu bun, jupân (cutare), 
că mi'şi are ftă-mare, 
fetăi-mare pe (cutare); 
şi ml-o cere-un strdar mare '; 
der mi'f cere zestre, cere 
cam vr'uă miiă de miere 

en
 

1. Demnitatea do sirdari apare într'al XVII 
secul, corăspundând cu ceiu-ce în occident se 
numia martchul de camp. In Noldova,. el co- 
manda călăriimea judeţelur Or heiii şi Lăpuşua, 

din urmală, îmul avea administrarea supsrioră 
a poatelor, împreună cu sarcina de cuartir-ma- 
iestru al ostirii.. Acestă funcțiune e împortată 
de la Turci. A se ved6 Archiva ist. loc. cit. şi 
Vechiele institut. ale Român. pag. 86.   
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ce es vera fat tatore 
"Ş'alte dece 
„de berbece; : 

_şi1 mal. cere zestre, cere 
un plug negru cu dor bor, 

cu gonaci, - 

cu pogonati; _ 

şi "1 mal cere zestre, tere, 
cere vii, 
cere moşii; 

i "1 mal cere zestre,: cere, 
nou& mori de sub pământ 
ş'alte nouă mor! de vânt 
măcinând aur  ş'argint, 

„cu pisedie pe ferâstră 
“să pice .bănet în casă; 

şi "1 mal cere zestre, cere, 
cere pe negrul din gr aj 

înfrenat: 
şi înşeuat 

cu ştua moldovenescă, 
cu pătura tătărescă 

şi. scările 
cu turnuri, 

şi frânele 
„cu fluturi, 

şi cioltarul 
podobit. : 

numâ'n: aur 
şi ?n argint.. 

Der (cutare), fetă-mare 
cu cosiţa pe spinare, 
frăţiorii "ŞI întreba 
şi părinţilor dicea: 
— alei, dragi mel părinţi, 
de ce “mr staţi aşia mihniţi 

şi voT, fraţi, 
aşia "ntristaţi? 

"Puţintel. mal asceptaţi 
pân'or veni Joile, 
Joile cu horile, 
Duminiei cn nuşţile! 

Frăţiori 
mI-0 ascultaii, 

părinciori   

10 . 
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“mal adăstaii E 
pent, mâre, imi sosiaii 

Joile | 
cu horile, 
Duminici 
cu nunțile; 

r (cutare), fetă- mare 
“cu cosiţa pe spinare, 

băga, faţă 
la nâlbislă, 
buze mol 
la rumenlă, 
sprâncenele. 
la negrâla, 

şi de horă se gătia, 
si la horă se ducea, 

In horă de se prindea, 
st&rdar mare ml-o vedea, 
la inimă 1 săgeta: 
din zestre că” mal ierta, 

din cerut îl mat lăsa . 
a uă miiă de miedre 
ce es vâra fătătâre 

Ş'alte dece 
„de berbece,; 

plugul. negru cu dor bot 
şi gonaci 

„cu: pogonaci; 
“lăsa 'vil, 

„lăsa moşii, | 
nouă mori de sub pEment 
alte nouă mori de vânt 
măcinând tot la argint, 
cu pisedie pe ferâstră 
să curgă bânst în casă; 
der ca zestre tot cerea 
şi din gură tot dicea: 

„— Walel, părinciori şi fe aţi, 
„numai pe negrul să ml. daţi 

înfrenat n 
şi înşeuat 

cu ş6ua moldovenâscă, - 
„cu pătura tătărâscă,. 

cu scările 
„în turnuri, 

c
r
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a - COrECȚIUXEA d 

„cu frenele 
de fluturi, 
cu cioltarul 
podobit 
numa aur Ca 
şin argint! 103 

Aşia dâcă'mi audia, 
fraţii se impotrivia, 
că e negrul înviţat 
la 6ste şi la venat;. 
fraţi! se impotrivia, 
der (cutare) se'nroia 
şi mă-sea ilii dăruia. 
Apo! nunta se gătia, 
pe fâtă mi-o cununa 
şi tre! dile kefuia. 

fir (cutare), fâtă-mare 
cu cosiţa pe spinare, 

ca să'mr fiă sânătosă.. _ 
cam cu fraţi, cam cu surori, 

„cam cu" talcă, | 
cam cu moică 

_şi cu nol colindâtori. 

1.0 

      
COLIND DE FATĂ LOGODITĂ 

.  [Seris la 27 Decembre 1824, iupă Ştrban 

| Mușat şi după cobzarul Ioniţă Niculae Pante- 

imonânul, locuitori lu Crucea-de-pttră în 
Di i Bucuresci] ă 

Sus, în vârful munţilor, 
pe crescetul pietrelor, - 

| la porţile dinelor 
din plaiul Naculelor!, SE 
vine-uă dalbă lebejoră. 5 

| „de la dumnedeii trimesă 
| - şi de dumnedei al6să. | 
| “Ea prin ceruri mi-a sburat 

şi ntre pietre s'a lăsat; | 

1. Pare-să că forma de colind s'a dat unel 
legende relative la fiul  Dâmnei Nâga din sa- 
colul XVI, ale căre! domenie coprindeaiă, în 

„judeţul Buzău, codri Cislăului “penă la colin- 
cele Lapaşulul. pe ande ar fi mar esistendi 
urme rare din vechielei palate. Tot de fiuli 
Dâmnei N6ga e vorba în frumosul basmii, re- 

Jatat de d-l Al. I. Odobescu în erudita şi în- 
câutătârea”! scriere Wzoâo-zwyrpsetzus '(Bucurescl, 

1874, pag. 206—252). 
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„DEM. TEODORESCU. . 
3, 

ea. din sbor s'a abătut. - 
„la f&t-frumos a cădut 
ca s&ml î6 de soţidră - 
mica dalbă lebejoră. . - 

“Fiii -de Domn, cum o vedea, - 
“la inimă se rănia 

şi din gură” cuventa:: 
—o tu, dalbă dinişsră, 

o tu, mândră lebejoră, 
în baiă te-oiit îmbăia, 
cu tine că m'oiit scălda, 
în baiă de lapte dulce, 
aicea nu tel mal duce! 

Leb&da, ce "1 răspundea, 
din -guriţă ce'i grăia ? - 
— Tinere fecior de Domn 

în baiă nu m'oii bâia, 
cu tine nu m'oiii scălda, 

  
ci sunt dina cerului 
de la porta, raiului 

“Feât-frumos, unde-audia, 
Mal el dor se "'nvăpiia 
şi din gură cel giceâ? - 
—0O tu, dalbă lebejoră, 

p o tu, mândră dinişsră, 

"| star s&mY fil de sogidră. 

Lebăda mi'i r&spundea | 

şi din gură 71 cuventa: 
—ei pe tine -te-oiii lua, 

socioră-oiii remânea 

4 | dâca, măre, tu te'ef duce, : 
dâca, măre, mi-e! aduce - 

păsărica- cerului 
şi cununa, raiului : 
pasărea, ce cântăn rai 

cu frumos şi dulce graii 
o ascultă tot mereu 

ângeril şi dumnedeii 

unii -cu florile "'nvâlte, 
alţi! cu pomele c6pte; 
şi cununa raiului | 
raiului şi Domnului,     

10 

că nws dalbă lebejoră, 
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împletită ?n iasomiă, - - „ paserea ct dăruia, 
cu râde de fecioriă. 55 pasărea şi cununa. 

Făt-frumos, unde-audia, A-casă de se'ntorcea, 
n grajd de pictră că intra, la croscetul pietrelor 
herghelia "şi înhăma, din plaiul Năculelor, 
oste cu dânsul lua, drumul pasării că “1 da, 
şi pornia pe drumul mare 60 cununa "n amvon punea 

în cotro sâre răsare. şi din gură că! grăia: 

Nouă cal câ'mi ologia:” — 3, înunosă lebejâră, : ue - 2 eși, măicstră dinişoră, şi alţi nou ciumpăvia le 1 privesce cununa 
până iată ajungea ae A ati son | la locasiul Domnulut o e "ţi asculti pasărea, Ş omnulu 65 st la Dărta, raiulul. cununiţa raiului 
so & POLLa Tanulul, din loeaşiul Domnului, Inainte cine”1 vine? | î 
Vine sfântul Sân-Vasile și paserea cerului — ispitindu'] dintre pomii raiului. 

şi "ntrebându'l 10 Lebăda, când. îmi eşia, 
cel e voia, cel e gândul. fâtă-mare se făcea: 
F&t-frumos în răspundea cununa! pe enp săria, 
şi din gură mi'1 dicea: pasărea c'o desmierda 
— Domnul sfentnl mi-a ales, cu frumos şi dulce grai 

Domrul sfântul mi-a trimes , 75 şi cu cântece din rai. 
uă măiâstră lebejâră | La, biserică se ducea, 
ca să'ml -fiă soţiră; „preotul mi” cununa, 
dâr ea nu va să mă ica er de naşiu pe cine-avea? 
penă nu s'o cununa Pe Ion, sfentul Ion, 
„Cu cununa raiului, 50 naşiul lu! Isus Chrtstos, 
raiului şi Domnului, care mi! blagoslovia, 
împletită ?n iasomiă „frumos dar le dăruia: 
cu râde de fecioriă,; “el-uă mică cruciuliţă 
şi ea nu va st mă iea şi o sfentă iconiţă, 
pân” la nuntă n'o cânta 8, "Iul toiagul de argint 
păserica, cerului, PE puterea, pre pământ. 
cerului şi Domnului, „Jr (cutare), fâtă-mare 
care cântaici în rai _cu cosiţe: gălbidre 
cu frumos şi dulce graiu | de lucesc la rad” de sâre, 
printre pomil : înfloriţi, 90 |: cu logodnic tinerel, 

„unil cu florile 'nvdlte,: tinerel şi voinicel, 
alții cu pomele copte, el să "ml fii sănătoşi 
d'o ascultă tot mereu „cam cu fraţi, 
ângeril şi dumnegeu. | cam cu părinţi 

Făt-frumos aşia *f grăia, 95 - şi cu toţii impreună 
sfentă rugă se ruga, la melţi ant, cu voiă bună, calde lacrămur că vărsa ” | 
Sân- Vasile se *ndura, 
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"COLECȚIINEA G. DEM. TEODORESCU, .. - '9i 

COLINDU DE FuTĂ MARE. 

[Ser is la 1869 după repausatul mei tată. — Ca variaulă, să se compara Cerbulă frumosi la pap. 139 din colecţiunen d-lui At. ML Marienescu] 

Ler 01 Leo, 
(cutare), ochl negri, 
munca WVastă vcră 
muncă ce a muncit? 
Grădin” a făcut, 
flori şi-a presădit, 
flori ş -a altoit, 
flori din tâte fiori, 
mai mult busuioc 

e 

de cât siminoc, 40 
mal mult rosmarin 
de cât calofir. 

Ler ol Leo, 
cel pesce de Mare 
„din Mare | 15, 
că sare, 

în grădină 71 intră, 
florile îl paste: 

“ate pasce, 

pasce, | „20 
„mal multe dâraste. 

Ler 0 Leo, 
(cutare), och! negri, 
la grădină. nerge, 
vede florY. păscute 
unele păscute, 
mal multe dârâte; 

a-casă se : 'ntârce, 
se pune şi târce; | 
uă mrâjă să facă %0 
la lume să placă, 
mrâjă de mttase 

împletită ?n şese, 
Ler 01 Leo, î 

(cutare), ochI negri, * 
merge la grădină, 
mr6ja îşi anină, 
mrâja îşi întinde, 

grădina, coprinde. 

t9
 

a
 

pescele de Mare 
Ler o Leo, : 40 

| 

! 

  

“din Mare 
„că sare, 

în grădină intră, 
„prin mr6jă se "tinde . 45 
„Şi mi”ânsa se prinde. 

Ler oI Leo, 
(cutare), ochi negri, 
la grădină merge 
şâde de "1 priveste 50 
cum se chinuiesee, 

Pescele "1. grăiesce: 
— ce mă chinuiesel 

şi ml star, de. privescl? 
Vino de mă iea, ..- 55. 
căci cu carnea mea 

nunta, "ţi-e nunti 
ş'0 vel potoli; 
cu-ale mele 6se: 
ţi-e! ridica; case 60 
mândre şi frumose; 
al mei, solzişori 
mari şi sclipitori 
le-or fi de'mvelişiii 
şi Wacoperişiii; 
cu sângele mei 
casa "ţl-el văpsi 
Ş'o vel polei,. 
&ră capul meii 

pune'l-vel boltiţa, 70 
boltiţă'm portiţă 
despre grădiniţă. 

(Cutare), ochi! negri. 
fil ml sănătosă 
cu frați, cu surori, Mă 25 

cu bătrâni părinţi 
şi cu nol cu toţi. 

” COLINDY DE VEDUVĂ-. 

[Serie la 23 Decembre 1884, după. Şerban Mu- 
şat, fost pompier, locuitor î: Cruceu-de-pâiră 

"în Yucurasci] - 

Ler o Leo, 
spre apus de sore, 

cam pe drumul mare, 
trec | 

şi se petrec - 5 
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stoluri de voinici. 

pe cal povârnici. 
Nainte le ese - 
văduva (cuţare); 

semn le senmniesce, 

din gură grăies :e: 

— cete: de voinici 
pe cal povârnici, 

unde vă. căraţi, 
şi de ce ml umblaţi 

“pe la mied de n6pte 

'cn-sudori de morte. - 

când dorm chiar şi ape 

şi firile! tote, | 
tina, de. "ml căleaţr, 

roua'ml scuturaţi? 
Spuneţi: ce câtaţi? 

Voinici asculta, 

unul Că vorbia; - 
vătaful mal mare 
da răspunsul tare: 

— dragă 
văduviţă, 

albă 
la peliţă, 

“n6gră 
„la cosiţă, 

de ce tot umbăm . 
tina de călcăm, . 
roua scuturâm? . 
Umblăm, trepădăm, 
lumea colindăm, : 
Gmenil cercăm - 
care 's cu păcate, 
care 's cu dreptate. 

„Văduva (eutare),. 
aşia Waudia, 
din pahar le da, » 
pe nume "| numia 
Şast-fel le gicea, 
de mi'1 ispitia: 

— tinerel voinic!: 

pe cal povârnici, 
pe unde-aţi trecut 

10. 

20 

35. 

40 

45 

1. Pluralul vorbal fire, natură, creaţiune, lucru.   

ai nu: mi-aţi vădut 

soţiorul mei 
luat de dumnencii? 

Vătaful grăia, 

din gură "1 dicea: 
— dragă 
văduviţă, 

albă 
la, peliţă, 
-negră 

“la cosiţă, 
pe unde-amiă trecut 

nor Pom fi v&dut, 
nu Lam cunoscut; 

lesne P'om cun6sce. 

“Văduva (cutare), 

dâca 'mi audia, 
mi-se 'nveselia, . 

semnele *[ spunea 

ş'ast-fel le scriia: 

— feţişora lul 
spum: laptelui, 

mustăcidra lul 

spicul grâului, 

perişorul lui 
pâna corbului, - 

ochişorii Iul 
mura câmpului 

coptă la răcore, 

neajunsă de s6re, 

-de fulg de nins6re 

şi de spic de ploiă; 
căluşelul lui 
puiul leului, 

“şeulița lu 
“falea smeulul, 
chinguliţa, lui. 

„dol balaurel | 

eu capul de smel, 
de c6de “nodaţi, 
la gură "ncleştaţi; 

freuleţul lui 
„două năpârcl verdr 

de e6de 'nodate,. 

la guri încleştate. 

ee
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Vătaful mal mare, e un jeţ de arginţel 

dâc'o asculta, . - cu picidre d'aurel . 

din gură griăia: şi într'Ensul cinemi ştde? 

— dragă | Sed văduva (cutare) 20 

văduvţă, . 100 - de'mi I6gană pe Christos 

albă şi mi'li întrâbă frumos : 

la DE —stătul, Domne, să tontreb : 

la cosiţă; | despre capul , _ 

pe soţu'ţI iubit 2105 Ycentul a 25 

cum Pal zugrăvit | „Str 

noi Pam cunoscut " Grai pămentulul. , 
2 39 răi bunul dumnedeii : - 

şi mi-lam vEgut | ARE 

"n sînul Domnului, —o (cutare), v&duviţo, 

"n porta, .raiulul 10 „ cutezaşi 30 

stând la judecată de măntrebaşi, | 

ca s&'şI îi răsplată „şi ei bine: 

pentru bună faptă ! - spune'ţi-aşI. 

Văduva, (cutare) co â capul 

fa'mi sănt&tisă, 115 vecului, dă 
sfărşitul 

cu talcă, A 
cu maică _pămentului 

şi cu nor cu toţi. când o bate 
| ÎN „iu pe „tată, | 

COLINDU DE VEDUVĂ. „ fiică-sea „40 

po - pe .malcă-sea, 

]Seris la 23 Decembre 1884, după Nicolae - finu-săit 

noiant și ere Most, pre, joeulo pe uagu-st, 
iu - fină-sea . 

Ler ol Leo, Dâmne Ler,. pe .naşiă-sea,: | 45- 

“la pâlele raiului, o fi capul 

"n câmpul Rusalimului, xv&culul,. 

“m-a erescut 'un. ciparosi, sfârşitul 

ciparos ă “pământului, - 

- MirOS - . „ar5 în pară £0 

- frumos,. Se + focului 

“mult mi-e verde şi stulos. „gin vâlvârea 

D'uă cracă de ciparos a | iadului. 

mi-este-un verde legănel : 10 Er '(eutare) 

cu funil de aurel, Se | văduva, 55 

Er în l6gân cinml şâde? ea s&'m!I fiă 

Şede'mi Domnul mititel, -sănătâsă 

mititel şi 'nfăşieţel, . cam cu frate, 

copeilt cu fiori de măr. 15 “cam țu soră 

Mal din susul lul Christos, şi cu toţi. - “09 

„ Poporul pronunţă ciparosă' şi tiparosit. 

    

      2 Vampreună, 
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“ COLINDU DE NĂVODARU 

" [Comunicat în August 1877 de d-nul 
Dem. Const: wntineseu Teleor]. 

“Colea, Done, cest domn bun, 
cest don bun, jupân (cutare) 
Luul năvodw ŞI incepuse, 
cam la prândi îl şi făcuse; 
până Marţi îlă şi. lucrase 
şi în Mare 1 aruncase. 

Dete-uă t6nă, 
dete două : 

Când fu tona a da! treia, 
prinse puiul Iudil-&l “mic. 

Şi mil bat, 
şi mi'l cănesc, 

şi cu toţi îl ispitesc : 
—spune Marea diuti"adâne 

Şi Cât pesce | 
n. Mare este? 

Când cata mai depărte, 
vădura Iuda bătrână 
vărsând flacăre pe gură 
ca limba dată p'uă falcă, 
şi către el ml-alerga 
şi ast-fel. le cuvânta, : 

—nu mi'l bateţi, mari boieri, 
„că e mic, nepriceput, 

“nu scie Marea n adânc. 
nici cât pesce 
n. Mare este: | 

eii cu dreptul spune-v'oiiă : 
cât e statul cerului 
atât Marea, din adâncuri, 

rată t pesce 
n Mare este 

câtă i6rba pe pământ 
„ numal cu tre pescl may mult. 

Er (cutare) cel frumos 
elii să tiă sănătos, 
cu-a lul dalba juânâsă 
şi cu fraţi, şi cu părin, 
şi cu dalbii coconaşi. ” 
La anul şi la mul aul. | 

Do ON 
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COLINDE DOMESnIC 

COLINDU DE NĂVOVARU, 

[Șeris lângă Calăraşi de. d-l Simeon Mânescu 
şi comunicat lu Paris, prin fratele săi căpitan 

do flotilă C. Manescu, în Noembre 157) 

Ler 01 Leo, d'al Ler 01 Domne, 
este vătat Argeşânul, 

- şimY are tre! fete mari, 
câteşi tre! cu meseril : 
imi împletesc pe isvâde, 

| pe isvâde 
„la năvdde, 

la năvode de mitase, 
cu sforă cu viţa "n şâset, 

Pleti Vineri şi Sâmbăta ; 
ând fu sfenta Duminică, 
cam pe tonă cănul pleca : 
dete-uă tână, dete dous, 

când fu tâna cea d'a treia, 
_năvodul că! înec hiăiaă, 

năvodaril că *] trăgeau, 
pus în matiţe”l duceau, 
Când vătaful şiufănia, 
nici un pesce nu găsia, 
der în fundul matiţer 
găsi pe puiul Iuder.. 
Şi vătaful Argeş6nul 
ast-fel iute le grăia : 
— săriţi, fraţi, 
de mil: legaţi. 

Frumuşei că dj judecaii, 
mil judecau, 
mi'l băteau.. 

"Nncepu puiul a ţipa, 
„Er când Iuda ?1 audia 
„de piin Mare că'mI venia 

la vâtaf ca se răstia : 
—ahel, vătafe Argeşene, 

„de ce'mr: baţi tu puiul meii, 
„că, vegr bine, m titel, 

mitite] şi. nfaşieţel ; 
de nu'ţi scil vânatul tăă 

haide să ţil ară că, CA 
La -năvodari porunca, 
năvodu “n vase punea, 
„după Iuda, se lua, 

2 

1. Viţă şi, făra proscirtare, şiuviţă, 

e
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şi luda că "1 artta 

lu vătaful - 
Argeşenul 
adânc somn, 43 

potmol ! cu crap | 
şi renişiul ? eu cosacu. 
Navodul că'mi întindeaii, 

Pintindeaii 
şi "nchiăiaii; 50 

şufanele c'aruncau 
Aşi mcepeau 
de mil trăgeau; | 

ei mi'l trag pe jumttate, 
der Waci nu se mal pote; 15 

nouă qile pesce "ml scote: 
fac grămedi ca şirele. 

| Câţi pescari prin târg erea, 

el pe toţi câ. mil vestia, 

'oraşiul de -ndăstula. 60 

for vătaful. Argeşânul 

cl st'mI fiă sănătos 

cu-al lul fraţi, cu ce se află, 

şi cunol, ca voiă bună, 

la anul şi la multi anl. 65 

COLINDU DE PESCARU. 

(Variantă scrisă la 23 Decembre' 1884, în Bu- 

curesci, după fostul pompier Serban Muşat de 

la Crucea-de pâiră]. : ,. 

Oi Ler ol, dal Ler oi Domne, 

colon scheli un pescar mare, 

pescarul jupân tcutare), 
„cât erea vâra de mare. 

mal nimica numi lucra, 5 

ci năvodu "ŞI: impletia, 

năvod verde de mutase, 

împletit cu viţe ş6se. - 

Lueră Vineri şi Sâmbătă, 
Duminică pânla prând - 10 

şi, năvodu demI isprăvia, 

Luni pe Mare 7] arunca. 

Dete-uă tână, dete dou 

And fu tâna a Vântâiu, 

a tras sus, a tras mal maljos, t5 

1. Potmoli pe alocurea se numeşce «nămol > 

2. Pole Vrădişiulii, partea bălții cu plaule a 

palice. e IN 

    
o 

năvodul la mal a scos. 
Er (cutare), pescar mare, 

" sumese mâneca 'n cot 
şi mi-o viri prin năvod:: 
cam prin fundul matiţei, 

găsi un rac 
Ş'un Cosac. 

Dâca, vedea, şi vedea 
că nimic nu folosia, 
el p'atât nu se lăsa:. . 

năvodu în  Mare-arunca . 

şi prin mijloc mil trăgea. 

"Dete-uă t6nă, dete două. 

trase?n. sus şi trase'n jos 

“năvodul până Pa scos. 
fir (cutare), pescar mare, 
sumese mâneca 'n cot 
şi ml-o băgă prin nâvod. 

Cam Pa fundul matiţel 

= găsi ştiuc: 

şi plătică, 

  
Dâca, vedea şi vedea - 

„ea nimic nu folosia, 

el p'atât nu se lăsa: 

năvod în Mare-arunca, 

dout-trel t6ne trăgea. 

Dete. una, dete dou; | 

când fu a Wa treiles, 

trasen sus şi trase 05, 

năvod la margine-a SCOS, ! 

sumese mâneca 'n cot: 

şi ml-o băgă prin năvod. 

Cam la fundu! mătiţel, 

găsi pe puiul vidrel !. 

(Cutare), cum îl: găsia, 

de perişior apuca, 

afară că mil scotea: 

a-casă decă?l ducea, 

la, bătaie mil lua, 

      
de pesce mil .suduiesce, 

1. Vidra e 
mâncătâre de peace.   

Când fu tona a da doua, 

40 

fir (eutare), pescar mare, - 

Bate?], măre, şil căsnesce, 

cunoscută ca cea mai lacomă 
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„cu chinuri mi] canunesce. 

Şi (cutare), pescar: mare, 
el p'atât nu se lăsa: | 
pe puiu. de vidră ?1 lega 
după stâlpul coşiului, . 
la: dogdrea, focului. 
Afară deca "m eşia, 

“şi ochil de'şI d'arunea 
cam în-spre sdre-răsare !, 
vedea pe vidra a mare | 
din picidre scăpărând, 

"din gură văpăl lasând. 
N'apuca să mi'şI sosâscă, 
şi "ncepea, ca să 'vorbâscă: 

— tu, (cutare), pescar mare, 
„puiul meu de ce'l căsnescl, 

de ce'l baţi şi ”1 suduiescr? 
„Au nu vedi cât e de mir. 
“de mic şi nepriceput? 
“Deca, măre, vrei să afli, 
„spune'ţi-oiu' adevărat 
unde “1 pesce de vânat, 

+ 

ai Le locă de răsăritii (răsărilulii sorel alui opusii apusuluă, disii şi sdre-apune (s07 occidens) 

00 _ 

c
u
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so 

ui, sol orieus), po 

  

că -e Marea 'la : adâne 
.. a A 7 

cât din cer penăn pământ 
şi mult pesce 
"n" Mare "ml este | 

câte stele sunt pe cer, 
„Cât nisip este pe mal. 

Şi (cutare), pescaw mare, . 
aşia dâca, "ni audia, 
drumul puinlui dedea, 
năvod în Mare-arunca, 

şi, la mal când il scotea, 
ce vedea 
se minuna;: 

lumea că se 'sătura, 
praznice se prăznuia. 

“Er (cutare), pescar mare, 
„€l să'ml fie sănttos - 
cu-a sea dalbă jupânâsă 

“şi cu dalbi'1 coconaşi, 
la mulţi an, cu voiă bună, 
şi cu toţi! da "mpreună. 

90 

+ 

100 

porviii dice și scre-răsare, .ca. punelti car 
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STEUA ŞI VICLEIMULU 
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SI :. STEUA ŞI VICLEIMULU. 
- 

In toți Limpil și la tole poporele, represiutațiuuile dramatice au avulă mal 
“ ântâiu ună caracteru sacerdotală, apol au trecuti la aristocraţiă şi în cele 

din urmă at deveniti populare. Prin aceste trer diferite fase ai trecuti 
„Steua* şi „Vicleimulăa“, la no! ca pretutindenea. . 
- La început, fură insti'uile de crestinismi ca s6 „celebreze şi să ţină 
tot-deunu viiă, în mintea. credincioşilor, amintirea nasceril mânluitorulul. 
Vădenda că primele încercări suntu atrăgălore, preoți! luară episâde din 
vechiulii şi noulă testamentu, le transtormară în drame -religiosce. numite 
mistere, şi le vepresintară în temple la ocasiuni solemne. Tragedislulti Eze- 
chiel coinpuse unii Moise. er într'alu 1V seculu sfâutulă Grigorie din Na- 
zians unii Aprssis zaiyoy. Inti”alii VIII şi IX secolu, călugării şi călugărițele 
represinta drame funebre. Pe la sfârşitiilii seculului X, Teofilaeti, patriar- 

„chulă Constanlinopolului, institue diferite spectucule religiose cu caracteri 
teatrali, între care Prcesepe seu eslea, steua şi ceremonia celor Zrei-crai 
In  occidentu, papa Inocenţiu Il recunosce ortodoxia acestor procesiuni 
publice. In seculit NI şi XII, pe strade şi prin suburbir, în monastisr şi prin 
catredale, se cântă şi se represinlă scene din visţa sfinţilor şi legende pri- 
vitâre la. puslnici. Din secululu XIII pene înlr'ală AV, indiomele neo.-latine 
se formeză pe deplinii şi tote spectaculele religiose trecu la comuniliițile 

„umirene. Din Francia se respândescu în totă Germania şi de aci în cele-l-alte 
teri din Europa. | cc | | 

„ Stsua e formată în colțuri, după modelului une! stele, din speteze de brad 
lipite cu chârtiă, La miglocit se vede zugrăvită „leslea“ în care [iigurâză Maica 
Domnului, Sf. osifă, prunculu Isus, păstorii şi cel trei Magr.Pe colțulii prin- 

. cipalu de susu se represintă scena amăgii1 lut Adam şi Ever de către şerpe, 
„er pe cele-l-alte coiluri câte un capu de ângeri. Mal înainte, umblau cu 
„Sieua* copil sei tineri îmbrăcaţi în costume orientale, imitând portul ce- 
lor „ trel-era! de la răsăritii „astadi cel ce umblă cu „Stâua“nu au oîmbră- 

„căminte deosebită, datina fiind redusă la dorinţa de câştigii a celor ce o 
practică âncă, începend din s6ra erăciunulur:(25 Decembre) penă în sera (i- 
lei de Sf. Ionii (7 lanuariu): e Aa | 

- Cu Stua se cântă, versul pentru nascerea mântuilorului“ Cea mar vechiă 
"culegere apâru în anulu 1892, fară dată şi fară nume de autorii, întruă căr- 
ticica de vio 128 pagine”. La 1830, Anton Pan ie culese şi le tipări împreună 
cuglasurile fiă-căruia, puse pe note de psaltichiă. Pentru că acestă primă edi- 
țiune, a ajunsii forte rară, credu că e bine să reproducă ceia ce spunea meri- 
tosulii cântăreţi întra lur „procuvântaree: o 

„Din vechime esle datină de a se cânta versuri în s6ra Nasceri. mântuitoruluI 
nostru Is. Chs, precum şi în alte sărbători ale annlui ; udunâudu-se impreună, Omenil 
se dostălaui cântădii luude dumnedeiescl. Insă aceste versuri, neavându-le tipărite, 

ii mână în mână şi din audite scriindu-le, atatii le smintise(ră) din calea lor, în câti 
mal nic] unii înţeles nu aveai înti'ânsele, Pre aceste într'acesti chipii eii vădendu le, 

„mamii îndemnată şi—pre cât am pulutii—culegându-le, le-amii îndreptală. Si, ca să 
nu r&mâiă puțin mea ostenelă în deşert, le-amit dat în tiț-ari din-preună cu gla-. 
"3. Dim. Taren, Biblicgr, croncl. rom. edit IL. :872, Bucuros. 

2. Ediţiunile se succeseră in noduli următori : elitiunea II 1“ 15, odi : “i edit V Îs5t ete. Eăit XI e din (STI, a SUL din 13 Gai II ISttved. III 1845, odit. IV î8%8,   
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surile lor, alcăluindu-le pe meşteşuzul mus'kiey, alăturând! şi câle-va versuri poli- 
licescă, care socolese că nimănul nu vor fi spre vălămare. De uceia rogi pe fiăste- 
care ca se primescă acestă cărticică, cu bucuria (ru) care ei înainte o -puiit>. 

Iîne or Steua se combină cu Vicleismul, numindu se Stâua cu Vicleimaul. | 

se jocă și păpuşile. . . ME 
„. Vicleimul - numitu ast-fel după oraşiul Betleem, 6r în Transilvania şi 

In casul acesta, personalul e mar numeros, & în partea de jos (Vieleiraută) 
, , 7. - . . 

în Moldova dis Zrogdi, după numele lui Irod, care figureză în represintu- 
“tiune—erea odinidră mult mat pompos de cât astădr. Intre persone figura, 
ne spun bătrânii, ua logodnică şi un mire, personilicând pe feciora Maria. - 
şi pe sf. Iosef; apol Irod cu numeroşii lui sateliti, pruncul: magii, paiata,. 
moşiul ete. formmaii o numerosă trupă, care în alaii se întindea pe strade, cu 

Cogălnicânu, se exprimă. în modul următori. 

- tobe, “lipsit şi surte. Unu scriitorii din bătrâna generaţiune, d-lă Michailiă. 

„Dascălil şi diacii, intocinat ca în Francia /es Cleres de la Bazoche, erai învățători, 
erati zugruvi erenii cântăreţi, ereaii chiar actori, represintând misterele religidse, ce : 
prelulindenea ai fost începutul teatrului modern şi din care rămăşiţele ne suul 
păstrate âncă prin . Zorodulă si Betleemulă nostru, care-—din.. diua de Crăciun şi 
penă în lasatul secului—percurg stradele oraşelor nostre şi cure se reprezintă mal 
cu deosebire de cântăreții de la Diserici.: La începutul âncă al acestut sucul, Zrodii 
ereaii [inuli în onore mal mare Fii boierilor celor mur înalţi, îmbrăcați în haine 
de stofa aurită, mergeui la curtea domnescă şi la casele boieresei cele mat la-: 
Semnale de represintaii scenele. relizioze. Aci este loc să regret că, âncă. cât este 
timpul, nu ue îngrijim s& păstrăm ultimele rămăşiţe ale Jroliloriă, care seculi in- 
tregi, cu Păpuşele, au fost teatrulii nostru populari 1» 

Pentru studiulu mar aprofundat al instituţiunilor ce ne preocupă, să se 
consulte scrierile urmâtăre:: n a | 

1. Bin deutsches Yeihnactspiel aus Siebenbiirgen de I. C. Schuller, (Eer. 
manstadt. 1559) în limba germană. Di | 

2. Vicleimuli şi: Steua într'ale mele „ Dicercări critice asupra unwt credințe 
„datiac şi moravuri, ate poporului românii“. (Bucureser. 1874, pag 43 —54). 

3. Colinilele Crăciunului şi ale Puscilor ete. de Petru B incila (S.biiu 1515). 
4. Culegere de cânlice de Stea şi de Ivoli. (Craiova: 1873). 
5. Literatura populară vomână de dr. M. Gaster (Bucuresr. 1833) sul: 

titlu: Cântece, pag. 459—411, şi Irodi (Vicleimă) pag. 490 -496. 

Nu sciii se se fi publicat:până adi vre uă varianta din recilalivul <Vielei- 
mulub», fiă din Muntenia, fiă din Moldova. Asemenea pot afirma că nesfir- 
şitele glume din «jocul păpuşilor> ai rămas cu totul inedile. După cum se 
uita strălucirea trecută a: vechielor ruine, pe lânga care Omenil trecu cu ne- 
pasare, fiind că le văda în tot-ds-una, ast-fe! generaţiunile de alta-data au 
privitii -Steza, au asistat la spectacolul Vicleimalui, s'au înveselit de jocul 
Pipuşilor, dei nu s'au lotarit sa le trausinita priu scris viitorimil, convinse 
fiind că datina le va. supraveţui,: cu Ore-care modificări de tona. 

1. Revista pentru îstoriă, archeologii şi filologiă, Bucuresei, tem 1. 1E82, pup 93. 

  

   



  

SUETĂ, 

STEUA 

  

STRIGARE Ă GÂNTATĂ Ă CELOR CE UMBLĂ CU «STEUA. 

şi m&runte, 
dăruite de Christos 

ca un s6re luminos! 

Cine primesce. 
Sicua frumosă 
şi luminsă 

e
 

  

cu colțuri multe - | „. STEUA CU VICLEIMU. 
„Şi mărunte Bu 
de la nascerea „ Ciue. primesce 

lut Christos | | „ Steua cu vicleimii 
dăruite |... | ÎI cu păpuşi 

ă VARIANTĂ. a cu mănuși, | 
ia cu ciobâte 5 

Cine primesce De i încălţate 
„Sicua frumâsă Si „aruncate 
„cu colţuri multe a după spate! 

CÂNTAREA ÎNTÂIA 1, 

Anton Punn ediț. I. 1830 a „Antoni Tann căii. IV 1843 

Stâua răsărita - | a StCua spre răsărit 
strălucesce, _ |“ stralycesee, 

nastere mărită | | -stâua "mpăratului 

nevesteste: . se ievsce;. | 
că s'a născut Domnul SI stâua cu rade mari ” 5 

cel puternic : o “Tuniinâză, | 
pre pământ, ca omul  . |: : + sfântă nascere 

„cel nemernic, . i „-” adevereză : 
"din fecidra sfântă că. s'a născut astădI 

| pre curată : ap cel pr&. vecine, 10 
„astă-QI lumea cântă „+ Mesia Christos 

- Ducurată, : i cel -pre puternic : 
“Magii cum ziriră - Da din fecidra Maria | - 

"stâua mare, E Ia „curată : 
se câlătoriră |  astădI este lumea , 15 

“după zare. N " desfătată, | 
Da la st6nvăţară RI - Magil stâua 'pre cer 

de sosiră. A e p i „cum zăriră, ,   
d 1. Meprodued faţă tn față varizutele acestor două cântări, spre a se ved6 deosibizile- întroduse 

e Arlo» Pann, după trecere de i8 ani între I şialV:  edițiuns, - 
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în Viticem-ţară. E ateşi tre spre ca, 

„Şi găsiră 20 călătoriră; 20 

pre Christos” Mesiă N de la, st6, „precum se i 

del vădură - | N învă țară, | 

şi de: vucuriă = dul Christos cu d rută | 

se umplură; Să se "mchinară: 

ca la "apărat mare 25 |: i-au: dus aur, smirnă _25 

"ngenuehiară | | şi tâmâiă 

"si cu scumpă dare şi le-au fost lor ca st- 

senchinară " se-mângâlă, 

şi, cuă glăsuire,. . a cărora. mare 

„îl slăviră: 30 „bucuriă 20 

toţi într'uă unire a şi aici la dumn6- 

îl măriră. vâstră fă. 

CÂNTAREA A CINCIA, 

Uă. pricină minunată, Ua pricină minunată 

din veciă însemnată: din 'mc eput, din lumea totă, 

că e lumea 'şelătore -diwnceput şi din veciă, 

şi fârte amăgitore, precum la carte ne seriă: 

de "nşelă şi amăgesce 5 că.e lumea nşelătore | 5 

şi pre toţi îl prilostesce, şi forte amăgitore, 

ales pre cel bogaţi forte că *nşdlă şi amăgesce 

de nu mal gândesc la morte, „şi pre toţi îl prilostesce, 

„că vorbesc din avuţiă ales pre cel bogaţi. forte 

şi se ţin în semeţiă, 10 de -nu mal gândesc la morte, 1 

“ca, când tot o să trăiescă. ; că vorbese “din avuţiă 

şi lumea, s'0 _moştenescă „şi se! țin. în semeţiă 

şi, când în cea după urmă, ca când tot o să trăiâscă! 

vi6ţa, dâcă li-se curmă, -şi lumea să moştenescă 

mor întocmai câ tot omul, 15 şi când în cea după urmă, 15 

şi bogatul ca. şi robul, - viţa dâcă li-se curmă, 

că mârtea nu va st sciă mor întocmal ca tot omul, 

;de averi şi bogăţiă, şi bogatul ca şi robul, 

ci vine cană nălucă | că mârtea nu va să sciă 

„şi fa de veste. |. apucă. E de - averi, de bogăţia.”   
     



12 a „VELE, 

VICLEIMULU. 
[Variantă din Muntenia, scrisă la 27 Decembre . 1884, dnpă bucătarulit Nae” Romanii, disii Papă-lână, 3 

Şerbanii Muşată, fostii soldatii, ambii locuitori la Crucea-de-pâtră în Bucuresci]. 

i 

| . 

PERSONELE: 
Irotă împerată, îmbrăcată în mantiă 7oşiă, la gâtii şi pe margini'cu blană albă; încinsit cu sabiă; 

peptarii de alamă, sub care se vede uă tunică lungă, încretită până peste genuchi; pârtă în capii corână 
cu colţuri: de şi bătrână, vorbesce răstită, cu fruntea încrețită şi pe gânduri. i _ Oiiţeruiii, ostagulii celi mai du încredere ali lui rodii; elii pârtă costumulii obicinuitii şi cunoscutii 

„ali soldaţilor romani; dir epoca împăratului Augustii. ! - A , , , 
Trei Crai sci Masă, învestmentață cu. maatii luagi orientale, de color diferite, cu sabil la copsă şi 

purtândii pe capi cor6ne poleite în patru sâi în cinci colțuri. , . Prunculă, copili futre 12 şi 14 ani, îmbrăcatii i-răşi cu mantiă orientală. cu capulă golă. 
Afară de aceste ase importante persâne, care ai roluri active, trupa se mai compune din: | boul Elir i, purtândii costumuli ostașilor romani; ei mergi şi staii necontenitii d'a drepta şi d'a stânga lui Irodi, ţiindu'" pulpana mantiei i nepărăsindu'lă nick-uă-dată. , ” Palaţa. imbrâcatii în haine strimte de Arlechinii, cusute din petice de colori felurite și în capii c'uă înaltă chivără conică, căreia i-se agaţă. ca moţi, uă câdă de vulpe stă de iepure. 
Moşulii, cu mască ia ochi, purtândă barbă lândsă, cu cojoculi şi căciula întârse pe dosii, €r în spate c'uă mare cucâşiă. Paiaţa, ca, şi moșulă, suntii personagele glumețe ale trupei. 7 Ca sjutle, fără costumii, suntii: unii cântători cu clarineta, doui sfii patru. purtători de felinare, doui bărbaţi care duci Vicleimuli, şi păpuşarulii care pârtă coşnița cu păpuşile. , C'uă jumătate de seculă în urmă, figura la Vicleimiă unii Ganere şi uă Jliresă, 6r de vre-o trei an! incâce p'alucurea s'a întrodusii unii Turci. gti Arabii, nu nsă cu vre-unii rolit activi, 

PARTEA |. | Irodi. - 
Irodă, cel trei Crai, Ofiţerulă. | Ma Ce spun că sunt? 

! Ivodii (de pe scaun), . . „De unde vin ” 10 

Oe E şi und'se călttoresc? 

Ofițerulii. | | Ma Ofiţerulii. 
Porunci, . | Călări pe ca), 

prEnalte | „Sunt filosofi şi “crat 
"mpărate! N e „din părţile răsaritulul, 

şi merg în ţâra Nazaretulul 1 Zrodi, 
Îl i 

dit | SR s& se'nchine lu! Christos, Ce veste de râu ori de bine + |  :  cese numesce Alesia, pot să aflu. acum de la tine? n 
Irodiă, 

Ofițerulii. _____ fierul | SE mil aduci pe câte'şI trei, Prin strej şi prin caraulr ca să vorbesc cu ej, . E] . . i . | Sau prins tre! meni străini,   [Ofiţerul ese şi aduce pe cer trol Magi].   
   



  

  
  

Craik (cântândă în coră), 

O Ir6de op. 

împă&rate, 
te-a umplut 
„de .r&utate 
zădărnicia 
lumescă 9 . 

şi zavistia.. 
domnâscăl. 

Gaspară (către Iroda), + 

Cinstea ne este pr& mare 
st ne'făţişăm împărăției tele. 

Irodă | 

O vol, năluei pământosti . +0. 
cu chipurile crăiesci, 
pe la noi ce căutaţi? 
Şi aţi putut să câleaţi 
cu a vâstră îndrăsnire 

ptiternica'mi stăpânire ? a 

“Gasparit 

Mio domne prâ vestite. 
multe «ile fericite. 
Privind a'n6stre vestminte, 

ţi-a! put6 aduce-aminte 

avem 6ste "mpăâtescă 40 

ru a tea să se 'ntâlnescă; 

dâr, în loc de oste mare, 

-am plecat ca fii-care 

dup'uă sfenta arttare. 

Tovodă 

Prin lerusalimit umblaţi : 

„ce, pe eine căutaţi? 

Gaspari 

“Suntem trei Magi călători, 

erat ca, fraţii iubitori: 

văi, coline neumblate | 

şi păduri nedesfundate, DV 

pretutindenea câlcăm 
şi de "mpăratul întrebăm. 
Din Persida am plecat, 

cuă stea ni-s'a, arttat 

pe cerul înseninat. | 25 

Aicea, cum am ajuns, 

COLECŢIUNEA G. DEM. TEODORESCU. 

” steaua?n norl ni-s'a. ascuns 

şi ne-a fost a ne plimba 
şi prin oraş a; 'ntreba 
„unde Sa născut, dicend, 
„un crai mare de curând“; 

dâr nisce ostaşi Vai tăi, 
forte răpitori şi răi, 
cu putere ne-a supus 

şi nainte'ţi ne-au adus. 

„ Zrodă | 

W'aşi -mulţămi ca la fraţi 

A6Caţi vre stmi arătaţi 
care de unde veniţi, . 

pe nume cum vă numiţi 

şim-cătro călătoriţi. | 
Ce 'vraiu eşti tu? ma setenioră) + 

 Blelchiorii | 

Eu sunt craiul Melchior 

Pal răsăritulul cer :   „pre stea, ce sa arătat 

în' naltul înseninat, 
şi din prorotii aflând 

că se va nasce curend 

mare "'mpărat pe pământ, 

am plecat ca sl găsest, 

să m&nchin şi sti slujesc. 

_ Trodăi (La sine ) 

„Pasă, pas la împăratul, 

A i-oiu închina eu capul 

“un paloşiu cutezător 

„şi la, sâre sclipitor, 

- care-o st vă "nfioreze 

şi capul să i'lă reteze.., 

Der tu... ce craiu mare eşti? 

Valtasariă | 

Eu sunt craiul Valtasar : 

de la Persida-am pornit 

sul Maghilor». - 
„Irod.— Cine 

Si unde vă cătaturiţi? 

că sait năseut împărat mare pre     merg pân'la Vitleem să mă închin vi. 

-a
 

Ii
 

1. Tată dipă ediţiunea IV a Câtecelor de ste 

din anut L34$, «întrebarea lul Irod şi r&spuu- 

sunteţi vor ! Do unde veniț! ? 

* <Melhior-— Ea sunt craiul Melhior de la Re: 

sărit şi, după Stcua ce-si arătat, cunoseând 
pămâutut, 

103 

co 
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II ENI IE Irodii „pre stâua, ce s'a, ivtti, | 9 e a şi m proororil citind | O. “Fiă-atunei pe voia tea. 
că s'o naste pre pământ |  Gaspariă - 

cel mal mare împărat, Sunt patru-deci anl mai bine 
Mesia mult” asceptat, de când mă numesc, ea tine, . Aa . . 

. am plecat ca sil găsesc, 95 craiu şi filosof. Să scil, 120 Xp rup 4? iese . , st duc daruri, s&T slujesc fecior de domn! să ne il, 
şi st m& în€ închin şi cu „de domni şi de împărați 
ca unuia  dumnegeii, cu “cordnă 'ncununaţi. 

„ Zrodăi (în sine ) Irodii. 
Pasă la nemernicul - - E - De domni şi de împărați? 
cam s&I închin ei capul 1100 | :-. Der atunci... ce căutaţi 195 „cun paloşiu tremurător tot umblând prin ţări străine 
şi la sore lucitor, fâr” de 6ste pen' la mine? , 497. Ad 

ă ce-are săl infioreze | Gaspară 
“şi capul să i'l reteze.., Pa J „ - Ă NR _ To a ta . „Dâr tu, care te uiţi .răii 103 eremia ne-a trimis : 
“privind: la scaunul meu... | din scripturi am înţeles 
țl-este rândul să vorbesel: . CO Se nască pre păment ao 
spune, ce craiu mare eşt? __ împeratul nou şi sfânt ; _ Ia d'uă stea ne căltuzim 

Gasparit „pe Christos s& dovedi, O Ir6de impărate, LL lumii st propovedim. 
au vre! tu acestea tote - 110 rodii 
să le-afli şi de la mine? Ie | Da | Scripturi şi proorocil... 135: : rodii, der tu de unde le scir? Negreşit, şi. de la tine! | a o Ş e Gasparii ” Gaspari | Pa | - as5p e Din. sciința, lux Valham, 
De mă ver lua cu asprime, „strâmoşiul lu Avraham ! nimic n'afli de la mine; _ i. , Aa Zrodiă. blând dâca te vel purta, . 115 | i x : 
atunci vel pută afla. | „Şi ce spune că va fi? 

„T i | Gaspară nValtasar. — Ei sunt craiul: Valtasar' de la : . , ! Persidu, carele, prin Stena ce sai arătat şi | Ce va fi se va "mplini ! 1:0 prin Pruoroci, înțelegând că s'aii născut îimpă- | . ari iza ratulă Christosii, mergi ca să mă 'nchină şi Din lacov se va 'ivi , eu dur. Ea sunt craiul G de la Re şi ca stea va străluci asgar.— | suni eraiu zaspar de la .. . ea ” sărit şi vedându Stiua cea arălată pe ceri aim „unul din Israilitenr ispitit Proorocii şi Scripturile şi am cunoscut să sdrobeseă pe Viteunr. că sait născută Christosi, Domnuli Domnilor. sai i Craiul Crailor şi Impăratul Imp&raților, și merg , rodi p9nă la ViUeem, ca să mă îuchin şi ei lui, Ă . "€r tu... ce Impărat mare eşti ? E Der cine va cut ia. | - nlrod — Eu sunt Irod împărat, care pe cal e Y a. ezi « 145 am lucălicat, sabia în mână am luat, în Vil- „unul din Israilitenr eem am intrat, patru-spre-dece mil de cocon! “capul . „: mici ami iniată, şi tot pămentulii s'a cutrerau pul a le -sfârima 
ral! , . - . .   puternicilor - Vitenr ? 
———      



    

COLECȚIUNEA G. DEM. TRUVONESCU, 

Gaspari dă. 

Densul, domnul domnilor, 
densul, craiul crailor, | 150 
mpăratu împăraţilor, 
va veni şi vă putea! 
capul a je sfărima.. | 
Nu .cum-va est, şi tu. Gre 

G
 din Viteul vun boier” mare? 15 

rodii. 

Da, aşia precum grăiesci, 
dâr tu. „ce eraiu mare eştr 

Gasparii. 

Eu ţiu frenele crăiiel | 
în părţile Arăpiel; | 

craiul Gaspar, mă numesc 6 
şi ca un craiu vorbesc. 
Der tu. nu te "nvrednicesci 

st spul ce craiu mare eşti? 
[Pune mânu lu subiă] 

Irodii.. ( acoţend subia ), - 

RE barbari din răsărit, . . 
de aceia ml-aţi venit 2463 
ca, prin ast-fel de cuvinte, “ 
st ispitiţi p'un părinte? - 
Nu vedeţi, neruşinaţi, 
cât o să vă' detâimaţ?.. 

“Al meu nume când laude -. i7 
“pasărea în uorl s'ascunde!. 
"Eu sunt Irod împărat: - 

pe cal. am incălicat, 
paloş în mân'am luat, 
în Vicleim- am întrat 173 
şi, din picior când am dat, 
pământul s'a; tremurat.., | 

(Trupa eseculă cu piciorole. răpăitura care 
imiteză cutremurul pământului]. : 

In Vicleim am intrat, 
pal-spre-ce mil :m tăiat: 

pân! la pal-spre-dece mil, 180 
tot prunci mărunţel copil 
de - dol any şi mal în jos 
impreună cu Christos... 

„Deci, la cel tot. căutaţi   

PL Slajiţr, să vă: "mchinaţ? 
Tată noul: împărat: - 
paloşu'mi cel încruntit! 

IMelhiori. i 

Astrondme Valtasare, 
vârsă.. din cer foc şi zare 

- cu catran şi Cu pucidsă, 
„pe acest tiran s%'l ardă, 
„can Christos şi el să crâdă,! 
st vedem. că se botâză 7. 

- Valasari. 

Vrăjitoril toţi senchină 
„la uă Stea ce dă lumină, 
„numal tu nu, idolatre, 
ticălosule ? mpărate, | 
Nu te temi că te vor bate - 
ale tele lungi păcate 

- şi făr'-de-legile'“ţi tâte? 
Poruncind panitelor, 
mal ales comitelor, 

„ domnia, ţI-or pârjoli, 
palaturi ţi-or pusti! 
praf şi-pulbere c'or fi... . 

| Jrodii. 

REL şi barbari făr'de. minte, 
mă ispitiţi prin cuvinte 

când waşt put€. fi părinte? 
“Vol aşia mă defâimaţi... 
de loc nu vă ruşinaţi? 
De pedâpsă nu' visaţi 
că eu pot să dau porunci 

ca să fiţi supuşi la min? 
. 

| _. Gasparii: 

| O Ir6de pr&. vestite, 
nu.ne pune la ispite, 

“nu ne "vorbi: de. poruncă 

0 să-ne supul la munci. 

Când o fi pe vitejiă,... . 
şi noi avem' uă urgiă. 

„= Trodit, 

Ofiţer! - 

199 

200 

> 9 

9 

'220 

1: A se ved€ colindul Si. Vineri, în care e 
vorba despre creştinărea „cetăţii lrodului“, 
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Ofiţerulă 

Poruncă, 
-pre "nalte 
împărate!.. 

, Jrodiă . 
I6 pe aceşti trel Magi 
şin temniţă să bagi, 
şi la muncă să! ţil 
pân'or peri de vii! 

Gasparii ( ingeuuchindii ). 

O tu, cerescule părinte, . 
care în cer al locuinţe, 
ascult'ale nâstre cuvinte. 
Cum de al aşia .răbdare . 
pent”un cutezător mare, 
om fără de socotinţă 
şi umplut de necredinţă?: 
Trimete peste el tunet,.. . 
peste 'mpărăţia lui trăsnet, 
catran, smblă şi puci6să,. 
palatul ca stil ardă, 

dă peste el ciumă şi râiă, 
opt anl să se cate cu leşiă 
şi să nu se mal lecuicscă 
fără de legea creştinâscă. 

ţiunilor ce rostose crail]. . 

- Ivodăi (afectat) 

Fraţilor, să daţi iertare, 
„că am fost în turburare, 
căci, în cugete curate, 

acuma vă dau dreptate, 

Gaspară, 

Atuncia, o împărate, 
la toţi să fiă iertate! 

Irodi 

Pornind, mergeţi de'l aflaţi, 
şi, viind, mă "nsciinţaţi, . 
să merg să mtnchin şi eu 
ca uuuia dumnedeu! . 

Gasparii 

O Ir6de impărate, 
noi credem că nu se p6te:   

în Christos şi el să credă; -. 

[Un sgomot 6re-care figureză efeelul impreca- 

„250 

19
 

>
 

cr
t 

22
   

să sentemple vre-uă dată 

“Porniţi mergeţi de'l aflaţi . 

ret feţe de cral să amăgesci, 

O tiranul, crud Irod, 
inta ?m blestem de norod, 

- de nasterea lul Christos. 

“aur, smirnă! şi tămâiă, 

la, tot nâmul creştinese - 
şi "n poporul românesc! . 25 

„2 Trupa (continuândii) 

a 
e o 

st ax inimă curată. 

| Irod: 

şi "ntoreând, mă "mseiinţaţi 

si merg, st mă 'nchin şi cu atv 

ca unuia dumnedeu. 

Gasparit (intra sine ) 

Umbli cu fil ritoricesci 

tu umbli cu linguşell 

tre feţe de crat ca să înşeli. 26 

„__Orail (plecă cântândă ) 

nefiind el bucuros 

Trupa (cântă tn cor) 

Crail deca au plecat, . 230 

steua, li-s'a arătat 

şi a mers pâna stătut 

und'erea pruncul născut. 

Şi cu toţi sau bucurat . 

pre Christos dâc'au aflat. 27; 

Ca darul s'au închinat 

ca la un mare "mptrat. 

_ Oraiă (eântână din depărtare) 

O. domne, 'mpărate. sfinte. 

primesce. a ndstră cinste; 

te rugăm ca să primescl - 280 

de la, nol daruri ceresci: 

de pomenire să fiă 

Şi 'mapol dâc'au purces, 
pre altă cale au mers, 
precum. le-a fost lor şi dis 
ângerul n6ptea în vis. 

PARTEA II. 
Irodii, Ofiţerul. Prunculi, Slujitori. 

rodi, | 

9   3 Ofiţer! 
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Pruncul * Prunculii 
7 a . 

Va ave. Irod - Nu va av6!. 250 

Pre cine 2 rodi (supărat) 

IS E Ba da, ip di ! 
Pruncu li | Pruncul 

Mal ântâiu pre tine, | Nu v a 
a] doilea pe :sadul:ti, 350. a u va aţe; 

pe cărturari şi farisâi. | i Irodă (ucigândua) 
Irodă Luaţi de din naintea mea 
a | pe pruncul cel neruşinat, 

Deel cu sunt unul dintre el! “care 'mtr'atât ma turburat! 
ŞI Eşti Omen! l'or vâtăma, | Ă 
pe Mesia întru ceva? , | „o DPrupa (cantand) 

Prunculi | | O Ir6de împărate, . ap 

Jai Kesar Vor impotrivi, aug te-au umplut de r&utate, | tie A DL 80 zădarnicia lumescă 
pe cruce naltă Vor restigul. şi zavistia  domnâscă, . .* 

ai pi : rodii ( îngenuchindit 

DL mult va sta el spânzuri : 

pe cruce naltă de erat? O der al deilor, 
al” cărturarilor, | 390 

_Prunculă a sadukeilor 

Ba nu, că pronia cerâscă OO. ş'al fariseilor, 
în alt-fel. o să fâptuiâscă : 65 precum, vam cinstit 
Iosif cu Nicodim frumos . şi vam omenit 

“trupul dumneileiesc vor da jos; aşia vă vel cinsti 595 

în giulgiuri îl vor înfăşa, a „şi vă voi omeni. | 
în nou mormânt lor aşeda O „Eu prin vol am credut - 

„şi pâtră vor pecetlur 370 „că steua, care s'a vădut, 
şi cu ostaşi îl vor păzi. | „pe capul meu s'a oprit 

Irodă şi sceptrul mi La întărit, 400 

a Ma Aaa dâr. ea, s'a oprit e capul | 
Şi va, fi el mult stătător lui Christos azaetenul. 
acolo, ca un muritor? | O Irode Irode, 

„ Prunculă | | fălosule *mpărate, | 

A treia di va mviia, „| “aX ajuns ciuea blestemulul, 405 

la ceruri se va inâlţa, 513 “"ariciunea pământului. 

Wa drâpta Tatălui. va sta - - “Tre! eral îți veniră, 
şi vil şi morţi va judeca, „| toţi te. necinstiră, 

âr mare împărăţia sea - - | - în faţa -te batjocoriră, 

în veci sfârşit nu va ar6l. „er după -eT un blestemat 410 

. lodă de prunc neruşinat !.. 
O del al deilor, 

Ba da, ba da! a „al cărturarilor, 
a, Această parte e înlocuită de unii copil, spre al sadukeilor | 
inlesnire, cu simplu recitare a „simbolului cre- A , o. 
dințer.« | „gal fariseilor, 416 
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Ofițerul 

Poruncă, 
“pre înalte 
„“iîmpărate! 

Ivodii 

Acu să: pleci după cătat 

şimi aduni pruncă nevinovat, 

de şâpte anl şi mal în jos, 

„prin el.să aflu de Christos. 

Ofițerulă 

Am înţeles, | 
“prâ înalte: 
împărate. 

Trupa (etatană) 

In oraşiul Vitleem | 
"veniţi cu toţi să vedem. 

că astadi ni Sa născut 
Domnul cel făr'de- 'nceput, 

„şi astădI. ni-s'a umplut 
“prorocia de de-mult 
câ. se va naste “Christos, 

Mesia, cap luminos, 
din fecidra Mariiam, 

din n6mul lui Avraam, 

din sămenţa lut David, 
„din duhul sfent zămislit, 

rel cral. de la răsărit 

la închinare”! au venit, 
daruri scumpe aducând : 
şi către . Christos cântând : 
„culcă-te, *mpărat, ceresc, 

„în sălaş dobitocesc ; 
"te culcă pre fen uscat 
„de ângeri înconjurat, 
„care te vor lăuda, 
„şi mărire îţi vor da:- 
„Slavă întru cel de sus: 
„Şi jos pace pace pen” -Papus. e 

[Ofiţerul aduce pe pruncii, care îngenuchiă 
anaintea lu Irodii, lipindu'și palmele în” dreptul 

'peptulu)]. 

. Ofiţerulii 

M&nchin la naltul împărat 
„cu slujba care ml-a dat. 

310. 

“XICLEIMULE. 

295 

200 
9
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329 . 

325   
Va av. 

Ir odii ( pruncului 3 

O tu, prune: nevinovat, 

„care gura ţi la, minciună 

nic «al întrebuințat, 

de'mI vel ascunde ceva, 

paloşul meu încruntat 

din sânge îţi va gusta. 

Scil tu stmI spui cu folos 

de. Mesia, disit Christos ? 

| Prunculi | 

Sciu multe şi de tote, 
pre "nalte împărate ! 

rodi 

Din cine se va. nasce? 

Prunculii 

Din Maria fecidră ! 

Irod 

Cât va trăi pre pământ ? 

Pruncul 

Trel-deci şi trei de anl : 
- la tel» deci când o sta, 

de la ln Botezătorul 
se va, boteza, | 

lumea de păcat va. curăța. 

Irod 

_ Ave-va voitori de bine? 

Prunculi 

| Irodii 

- Pre tine ?. 

Pruncul | 

„Pe cel patru evangelişti. 
Irod. 

AI put tu sci 

Cum se vor numi 2 

| Prunculii 

Mateiu, Marcul, 
Luca şi I6n.. 

-Zrodiă 

Voitori de rău va av6? 

as 
Lu 

3% 
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_ pal-spre-dece mii 

"de mărunți copii 

_vi1 mat jertfese de vi, 
stmi vedeţi paloşul. spalat 

în sângele “lor cel spurcat. 

A Vavilonului împărăţiă 
a luat pe Jidovi în robiă 

şi la coptore tot ardea, 

în ele pe coconi băga; 

când în Egipt au fost robiţi, 49: 

420 

t9
 

IX
 

[Variantă din Moldova, 

1579 de dătre d-l Lmuponi. care 

EH. Pavlidi şi N. QC. Camelin. Pe cât țin miute, 
venise de peste 

a 

Yrodii împtrati, 
stii poleislă; mantii lungă cu blană lu gât; centură, 

pra alta de tulpan, lucrată cu creţuri;, uă perechiă 

puţin se plimbă, apoi itrâşi şude, 

Doui ângeri, îmbrăcaţi ca mantiă; 

ton; în mână cu sulițe poleite. 

i mantiă. 
- 

„Craiul 

regula cântările, a păstra 
1 

lori deosebite şi nu tote de aceiaşi lungime, 

Un Arap cu fes în cap; 

vari; în mână un buzdugan cu glob; la, brâi cu hanger; 

| PARTEA L-. 

Coră Irodii  împăralii, Stratiotulii unii “Ostăşii. 

(Imniă cântatii de întrega trupă pe.uă singură 

„Voce 
: 

Tată, vine. cel dorit; | 

iată”1: “vine umilit 

împiratul cel mal mare, 

împăratul cel mal tare. 

      
Mişeaţi. ale vostre buse Să     

“1, Cuvânt grec, 5% soldat. 

“ 

după care 

  

după . manuseriptul comunicat prefecturii 

Afilcov cu uă trupă de 

una din aceste trupe 4 

represintând drama religidsă in asistenţa i 

' PERSOANELE: 

având în cap uă corână cu şise colţuri, 
i sabiă; 
e tuslucă până sus, 

“a, încrunta, şi va, pronunța fă-ce cuvânt cu asprime. Irod sti continui. pa 

în cap chivere cu 

“Vrei Crai purtând corone crăiesci, sceptru oriental, 

Un Cioban cu căciulă, sarică, opinci şi restul. costumului naţional. 

imbrăcat cu uă haină roşiă 

cu rane grele chinuiţi, E 

poruncă iâr s'a hotărit 

şi pe copil i-au omoriţ;. -. 

“aşa şi vol.s6 mă "ntăriţi 

şi paloşul si'ml. sprijiniți, 

ca, din stmenţa, jidovescă 

vun.Mesiă să nu mal nască. 

49) 

[Trupa cântă «Domnul stătu eraiu în ţtră», 

upor se începe jocul păpuşilor). 

VICLEIMULU. 
„poliţiei din capitală, în anii 1970 şi 

Vicleim, precum şi de d-nii Ales. 

fost admisă la palat, într'uă stră, 

, 8. regelui]. - 

ui tunici căptușită şi pe Gasupra cu chârtiă 

fustă scurtă de madepolam . albii, pe d'asu- 

casă nu se v6dă din fustă. Se 
2 

tron, se scâlă la ocasiuni şi 

două colţuri, la spate câte două aripe ds car-. 

1 Ei însoţeac pe Irod, ţiindu” polele mantici. - - 

Stratiote!, 'ofiieră, alu douilea după Irodii, purtândi acelaşi costumă, în . altă coldre, afară de corGnă 

irodesc, având acelaşi costum, cu corâna de alti formă, şi fiind însărcinat a cenduce trupă, â 

ordinea și observa. regulile «Vicleimului>e | - 

aabii şi restul costumului, însă mantiele de co- 

-. 

strimtă, cusută Cu aur şi cu mânicele largi; şa 

spoit negru pe ebraz. 
' - 

- însudlaţi de sfinte muse; 

căci asemenea şi nol 

vom începe. câte doi, 

_ arătând. învăţătură - 

către tine, o natură; Ra 

„cu cântare de duleâţă : | 

-sprijininduţi a ta faţă. 

"10 

 INARIANTĂJ 

Tată, vine cel dorit,. -   
  

fe



110 Vic EiuLi: 
  

Iată]: vine umilit 

de popâre respectat, 
EI arctă "'nv&ţătura 
câtre tine, cel de faţă, 
cu cântări şi cu duleâţă 
sprijinindu'ţi a ta faţa. 

Irodi Împăratii 

 Stratiote! 
Stratiotulii a 
Porunciţi. 
pre înalte O. - 
impărate! 

Irodă Împtrată 

13
 

sa 

acuma, numal de cât, 
sm! aducI ostaşul însărcinat. 

cu aflarea noulul împărat. 

Stratiotuli 
Am înţeles, 
pre imalte 

împ&rate! ă 

[Eso şi, după uă pausă, ss îulGree cu ostaşul], 

-Ostaşulii _ 

TrăiYi, pr& "nalte 'mpărate!. - 
Eu am fost forte departe: 

am umblat, 
am cercetat, a, 

sate, oraşe-am colindat, 
der nimica n'am aflat; 

-pe cât €ns'am înţeles, 
s'a născut Domnul ales. 
Dâca e stu nu,aşia, 40 
trebuie a intreba, 
pe al noştri Fariser, 
să vedem-ce spnn şi el, 
iertare să căpătâm 
la păcatul ce avem. 

Zrodă Împtrută . 

Aşia der uumal de cât, 
pentru cel mal mic cuvânt, . 
pe cal iute 'mcălicaţi 
şi la Rusalim plecaţi. 
Pe cine'ţi întâlni 'n cale 50   

cel mat mare împărat - 150 

După cum am hotărit,.. 5. 

  

faceţi”! lu! întrebare, 
fă tânăr su bătrân, 
pâla cel mal mic copil, 

"-eacl, prin copil, mal de grubă 
puicţi afla d'astă treba. 
Am să vă mal spun ceva: 
dâca vi-se va. tâmpla 
cu crail să vă "ntâlniţi, 
Valt-ecva să nu vor biţi 
de cât "de nou "mpă&rat 
de cât toţi mal lăudat 
şi de cât toţi mul inalt! 

IN [Ostaşnl plecă]. 

Intrega trupă (_întoniză imnul Ii-lea ) 

Astădi nout ne-a răsărit 
Domnul lisus Christos, 

Mesia cel pr dorit, 
Domnul. lisus Christos; . 

din fecidră s'a nascut 
şi cu laptes'a crescut; 
cu scutece s'a 'ufăşiat - 
şi în braţe s'a purtat; 
în chip de rob s'a smerit 
şi pe nol ne-a mântuit. 

PARTEA II. 
Ciovanul cel duuy Oetaşi, Corul trupei. 

Ciobanulă 

Hei, hei! Ce-are să mal fiă 
şi cu altă 'mpărăţia? 
M& pătrunde-uă mare frică 
pentrwuâ - țâaşia de mică! 
C'un împărat, orl rău or! bun, 
nu ne crea, nouă. destul? 
Când o mal fi şaltul s'avem, 
atuncia, d&u! tare mă tem. 

“Pare că văd ce-are să viă: 
neliniște, nebucuriă | 
şi turburare în norod, - 

„Căcl.. ce-are s& facă Irod? 
Pote că s'o iîmpotriți 
şi pe cel-alt il va goni! 
Der, dâ“arel împărat imare 
o fi de cât densul mat tare, 
atuncia cam cum va merge 
numal sabia va alege. 

Gh 

6; 

„d 

e  
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“Ci. cum 0 eşi „să 6să, mă apucasem de teşile 
că mie de loc numi pasa ; şi îml păsceam și turm'a lene 

„eu, sciu bine că de. mine sub munte colo, prin poiene, 
mare să se alege nime, | Pe isrba verde jos şedeam, an 
că eu cu acâstă armă, . . i din fluieraşul meu cântam. . 
ce” a păstorului fală, Mal cât colea, pe locul şeţ, 
şi şepte-gecl d&c'or veni, curgea, ca şerpe, un riuleţ 
la toţi mă.voiu impotrivi, ce se părea că îmi tot dice 
căci eu mă lupt cu urşi cu. lel că viţa mea este ferice. 140 
când vor săli i€ din, meluşel 1.0 Atuncia mă- gândii, şin mine 
şi, chiar cun lup de mYntâlnesc,” disci că e un semn de bine, 

cu-acâstă caţă îl lovesc ! er, dec'o fi un semn de râu, 
Sunt un păstor şi trăiesc bine : să fiă cum vrea dumnedeu. 

„ce-au împărații toţi cu mine ? Ostuşulii IFica 
“Mal bine vedă'şi de popor, 5 + 
cum văd de turmă, eu, păstor! _Ne-al spus-o de ne-a prâpădit : 

| Ostuşulă ii ce-am asceptat şi ce-a eşit! 

Ce tot spul tu, frate păstor? Ostaşiulă Liii 

_Nu-enm-va eşti răsvrătitor ? Nu vedi că e sărit din minte, 
| Ori, pote eşti sarit din minte, | că mare nicI şir la cuvinte ? 
nu cum eral mal înainte ; 110 Aşia sunt el: toţi neciopliţi 
căel eu nici-când te-am audit şi Maia suut şi fericiţi! lz0) 
şi nicr-uă-dată te-am pomenit ) - Mu 

vorbind de crai şi de impăraţi. „Zotă trupa (cânta. ), 
la sabiă invăpăiaţi, Fru dă verde barlabol, 
vorbind de caţă şi râsbol, 115 mâl, ciobane, măr, 

vorbind de urşi, de lupi, de a! tu n'af grijă, nicr nevot, 
Ciobunulă măr, ciobane, mă! ; 

Hel, fraţilor ! Vor ce vedeţi ? tu mănânci un ustur ou, 155 
Cetatea, pe care-o aveţi, mâl, ciobane, măr, 

ca mâne .ved c'o aţi perdut, şi te culer: pe pat de flori, 

căci pe pământuri s'a născut 120 măi, ciobane, mâl, 
alt impărat mal priceput, cu capul pe moşoroiu, 
ce-o fi stăpân p'al stu -avut. măr, ciobane, mat, 160: 

Ostaşul II-lea de cu sera ptn&n zori, 

Şi cum mi-te-al însciinţat măr, ciobaue, măr | 

“tu de acel nou împărat? Ciobanulii (cânta ) 

Cum te-al brodit tu mal cu moţ, 195 Albe "ml sunt oiţele, 
mal firoscos de cât nol toţi ?.. . ostaşi, dragii mel, 
Dâr... văd eu că 'nşiri uă poveste, şi mândre ca, florile, 163 
or spune-ne în ce loc este, ostaşi, dragil .mel, 
şi spune-ne maă lămurit nu Cal vostru imp&rat, 

cum Par vedut, undl'al găsit! - 130 „ostaşi, dragi! mel, 
- Giobanulăi! ce uă lume-a turburat, - 

Să vegi! Acum câte-va dile, . , ostaşi, dragil mel ! 170  



d 

  

 Ostagulă II-lea . 

„ Ce-are a-face imp&ratul 
eu oile ce” dă satul! 

Ostaşiulii, I-iu 

Nu vedI că e un smintit? 
Nici nu scie ce-a vorbit ! 

Trupa (cântă în cor) 

Du-te la oi, mâr ciobane, 
măY, ciobane, măi, 

că'ţI mor oile de fâme, 
Măr, ciobane, măl ; 

nu vorbi de imperaţi, 
măl, ciobane, mâl,; 

“Co să'ţi pierd! ol şi sălaş, 
-MăI, ciobane, mâl! 

Ciobanulii (cântând) 

Măcar tote de s'or duce 
ostaşi, dragi! mel, . 

eu din ţară nu m'oiu duce, 
ostaşi, dragii mel ; 

r&mâneţi. vol cu "mpăratul, 
" ostaşi, dragil mel, 

că. sciu eu ce sciu de altul, 
ostaşi,. dragil mel! 

e 

PARTEA III 
Icodii impărat; Siraliotuli şi corul 

rodi împeratiă 

Stratiote ! 

Stratiotulii - 

Poruntriţi, 
pre înalte. 
împărate ! 

Jsodii împărati 

Eu aşi vre săi spun ceva 
numai de te vei jura 
ce”! audi :de la mine - 
s& nu €sâ.de la tine 
ŞI Ss& nu mal sciă nime! 

“Stratiotulii | 

Me jur, pr. 'malte împ& rate, 
că, ţiind taina, forte, 
ce-oiu audi de la tine 

190 

105, 

VICLEIMULE. 

150 

209   

n'0 s6 6să de la mine 

şi n'o s& mal scie. nime ! 

Irodă. împerutiă. 

„Culcându-mt, am visat 
un vis forte nfricoşat, 
in care mi-s'a ar&tat 

uă schimbare de 'mp&rat... 
"Visul când s'ar întâmpla, 
cu de pe tron aşi cădea 
Şun alt impărat ca mine 
nici veţi mai găsi pe lume, 
căci d'a mea putere mare. 
tremură lumea sub s6re: 
craii, voivogil şi domni, 

“toţi: se scutură ca pomi. 
Dâr se sciă lumea bine 

“şi tu afl-o de la mine 
că pe tronul meu . . aşia! 
nimeni nu-se va 'nălţa... 
Du-te der şi'mi adu veste 
ca să vedem cine este 

un ten&r Christos numit, 
de care s'a prororit. 
Și, de'l vei afla pre el, 
sc te porţi în acest fel : 
pen”la densul s& te duci, 
mânuşiţa s&'1 apuci, 
să te faci a te'nchina, 
picidre a'1 săruta 
şi s&l ispiteşti pre dânsul 
vorbă cu tot din-adinsul, 
şi s& ve(l ca ce toc are . 
în inima! aşia tare. 
SE le spul CEI rămânea, 
der tu p'altă cale 11 da, 

“la mine tel înturna 

că m&ncreg în vorba ta 
Ş'apol mergem amândoi 
Ss6 ţinem un crunt râsboi! 

Stratiotulii 
M& due, pr&nalte "mpărate, 

„Să le fac acestea tâte.. 
Pe cine ?n cale-ciu vedea 
de densui oiu întreba; 
ostile i-oiu număra, 

215 

210 

t>
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şi: pre toți î? prilostesce ; | 

“alesii pre: “cei bogaţă fârte :. i. 

„de nu. inaă gandeșei, la morte, 
E. 

y COL ERIDSEA G. DEM. 7eopoRest, | 

  „unde sa născutii, dicendii, 

mană craiil mare. de: “curendii *? 

113 .. 

„vit vedea, câte: -oiti . putea, Sa „că “orhescă din avut “o | 

“paltă cale: m'oiit "nturua,-. „Si 56 tinit în semeţiă, pi 
2. “ție: de veste ță Ciu. da ea cângii totii o să biăioscă - 

gatunci.... -mergemit amândoi ;: |. . Şi lumea să. mostenâscă, ; 

„56 e, unii cruntii răsbol!:. 1250. Ea şi, cândii în. cea, după ur mă, | 

Trupa (cante a cară), i vi6ţa decă -li- ss curmă,. 1290 

Dornulii stătu crai în pi ” mori, ftorinal ca toi i” 

„_ţările:se spăimentară,. | Pa Sau „ca Ş LO 
„GE mârtea nu va: să: sciă. 

şi totii pămentulii, să salte De . ae 8 averi. de: poziţii. 

cu'ostrâve de "departe. a i 

Imprejuru'i Nori şi c6ţă e: : 955 - . Ostaşilii pie - - 

sprijinescii: sfenta, lui faţă, i Să tatii, pr&nalte' mptrate ! 295 

şi dreptatea. lui tocmesce Au veniti. trei” crai de depari te - 

Scaunulia. ce'i odihnesce şi vorit a se înfățișa... 

şi 'gătesco--spre judeţe : chiariă la "mpătăţia tea. 

mealegândi pre nimeni “feţe. 900 Zodii împărat, 
Falgârele lui, ca; para, ea 

strălucescii în t6tă ora; Stratiote !. N Da e 

„pămentulii- e plini de frică, i Btratiotulii, = - i 

nunţii se topescii, şi pică, Porunciţi; e. 800| 

şi curgii toți ca “misca ceră, 265 “pi6 înalte o 

-vădendi pre Dâmnulii” în. rii împărate ! pa Ei E 

„că tu, Domne, şa, tea: mână, - Irodă împărată ” ! 

. “vrând, ne-aj zidită din” ţ&reni. 
- aa ai ăn. Si  Indată 'să poruncesci 
„Cei drepță şi în' curâţiă . -. Da “ 

Mae . „palatele 'să gătesci, | 

„te-ascâptă cu bucurii „i 200 ata pe cele de susi - 305 
“pentru” sfintele judeţe | „cati ş pe cele ag josti : 

ce le gătesc cu: blândeţe, “ pe. crai bine săi primimi, 

_"Ceia ce iubiţă pre Domnulii, î cu vorba: să ispitimil; 

mriţi relele totii omul. Da să. vedemit. inima lor E 

a PARTEA! IV, î "cam ce poftescii şi ce vorii.” 310. 

| Osiaşii, roi împorată, Stratiotulit; Craii G „Acum. deră să te duci A 

" Corulii, şi la mine săi aduci... i 

“Trupa (câată sa. cort, Trupa. (cinta în ceri), ” 

ă pricină minunată a |. Dei erat” de la răsărit a 

din'ceputii, din lumea “tetă, “spre St6 ai călătorit n 

a inceput, şi: “din veciă | "ai mersi, după cum cititi, 315 

"precum. la, carte ne: seriă : : până. la” Ierusalimil. * Dr 

"că e lumea, nşelătâre I. E „Acolo, cum. ai ajunsi, ” 

- şi, forte amăgitore,: 280 7 N  Steua, "n nori li-S'a ascunsi. 

„că "6 și amăgesce i - Şi le-a fostii a, se plimba. „i 

“şi prin oraşiii a; 'ntreba, . 320| 
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Eră Irodă împăratii,. 

"pe crai în grab'a, 

o Ispitindu", 
"să afle pentru: Christosit . 

“că s'a născutii celi alesi, : 

„de prorocii de de-multii. 
“Ast-fe]ii der nu se cuvine : . 355, 
"să venimi'aici la tine OO: 

"Şi, dici dec! ami ajunsă, 

audindi, Sa turburatii ::. . 

Şin taini da întiebatii. .. Pee 

vru setosiă 

şi cu graiil adăogati 

forte lor li-s'a.rugatii, „330 

“dicându : „mergeţă de'lu aflaţi - 
Si viindă, mă *nsciințaţi 
-„s8 mergi să mă&nchinii şi eii 

u 

„ca unuia dumnedeii d! 

- Irodit “împăratii (eatre erat), : 

0 voi,. trei puternici crai, :  - 335 

„ce, de nenumărați ai 

'stăpâniţi la răsăritii, 

spuneţi! mi de ce-aţi venitii 
„aşia, ca, Gmenii prosti, | 

făr'alaiă şi fără osti? 840 
- Ia spuneţi "mi mai curendi, 

„că mami vreme să vascultit. 

" Oraiulă [in 

i Ss _trăiesci, o impăate!- 

“Vom: răspunde cu dreptate: 

noi acilea ami veniti, . 345 
“ în Vitleimuli celă sfenti; 
ca bine s&ncercetimi, . .. i 

„“împăratii noii :să aflămiă, 
“că St6ua lui ami zărit 

cândii pe ceri a r&şăritii 350 

şi îndat” ami înţelesii 

carei şi Christosii numiti 

cu osti mari, nenumărate, . 
cu. alaiură trombiţate, 

„ci mai bine câte Şi trei 

ami trecuti alun şi văl "360 

Steua nouă. s'a, ascunsi, . 

Şi venimii. să te. mtrebămil: 

„unde e, ca săi urămil,. | 

unde €,.săli liudămii: ——- 365. 

“chiimatii . “995. 

A) 

  

DD VICLEINULU. : 

_D aceliă mare împăratii 

„de cati „oi. mai înălțatii? 

„ rodii împărat, 

„ Ascultaţi, 0 fraţii mei; 

„ași. merge și ei cu voi! 

„ca 'să măinchiniă : “bucurosi. 
acelui mare Christosii ; , 
„der, find'că “undei nu sciți, 

mergeţi antâiă de. "ă găsiţi - 

şi p'alţă cale: *ntur naţi - 

- înie de veste să mi dați, 

să mergi ca, la” împăratit 
şi de cati toţi nai nălțati ! 

Tr upa (în coră urmeză cintre), 

Er Irodii împăr; ai 
forte răi s'a supăratii : 

în Vitleimă a intrati, 
mulţi coconi mici a tăiată, 

pân” la pai-spre-dece mil, 
toti prunci, măr anțeă copii 

de doi ani şi mai în osti 

ca S8. taiă pe Christosii ! . 

Craiului II-lea (catre Iroda). 

0 puternice 'mpătate, 

"aşia rău nu se mal pote! 
Negândindii la dumnedeii,.. - 

“ai făcută uni mare:râă: 

al tăiată nenumărați 

mulţi pruncă mici, nevinovaţi. : 
Angerii sau speriati, 

- dumnedeit s'a mâniati, 

Gmenii “te- -ail blestemată. 

> Află dâră, o Ir6de, 

-0.pr6 "'nalte' împărate, 
că *mpărati, în loculi tăi 

a rânduitii dumnedeii 

pe fiiulu sei celii doriti, 

„pe Isus, Christosit ' numită, 
“Mesia celăi prorooitii ! 

Inptratulii Irod, A 

O voi, crai făr'de ruşiiie, ' 
"cum aţi îndrăsnitii cu mine ... 

» -$8 vorbiţă cu semeţiă. 

Pa „370 : 

„385 

„895 

"400 
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.. 

de ui altă "mpărăţiă:. E „405 
şi de fiii de dumnedei ? sai 
„Ai nu sciți cine sunti ei? 
Ei suntii Irodii împăratii . 
cen Vitleimi ami intrati, 

„sabia n mân'amii luati, 410 
mulţă coconi mici 'amii tăiată i - 

pămentuli Sa tremurată, - i! | 

apele s'au turburati, | 
codri că s'aii cletinatii î... 
Ei nu suntă nebunii, ca vol, 415 
„să umblu prin munţi ş şi văi 

„ca se găsescii uni copil 

„Şi cu daruri să mă ?nchiniă. 

Pe stratiotă oii chiima 

şi poruncă grea i-oiii da --. . 420: 
"ca, cu 6stea înarmată, 

„„să pornesc'acolo *ndată, 
să taiă şi prunculi micii 

căr ia Christosii îă dicii ! 

„Oraiulii IJIliee 

O' puternice "mpărate, 425 

„bucură-te acum forte, 

că ţipetulii pruncilor 
şi sbieretulii «maicilor 

dumnegei la auditi 
şin locu'ţi a rânduitii | 430 

"pe fiiuli. sei celi iubiti, 

pe Isusii celi pre măritii 

Și, pântru ca; să ne cred, - 

putemi, arăta, dovedi. - - 

| Irodă împerată. | 

- şi ce dovedi aveţi vol 2485 

fă să. le- -arătaţi la noi? 

Craiulii IIIea. . 

_Dovedr de datii nu vomii da, 

der putemit- -le arăta. 

_ Ivodă împăratii. : 

Prin vre uă putere . mare? 

Craiului Ilea a 

. Ba nici! de cum :. prin cântare !. 440 

| „Irodă împări ati 

' Ci cantaţi la. sandu 3 ei 

>   
“cu daruri sai închinată 

dacelti fit de unnedet, 

care-aievea Şi unii nume. 

răscoli uă *ntregă, lume |, 

„„Totă trupa (danţandu: în horă 
imprejurulă lui Iroda, cântă), . 

Isaiia, dănţuiesce: 445 
feci6ra, a, avutii în pântece. 

şi a născutii fiii pre Emanuilă, . 

pre dumnedeii şi omuli. 

Rsăritulii: este numele luj: 

pe fecidra” Maria. o faca 450 |: 

Trupa (cânta, după pornirea crailor), 

. 

Craik, deca. aii plecati, 

St6ua ir s'a ar&tati 

“şa mersi penă a stătutii 
und'erea prunculă născutii,. | Ni 

Şi cu toță s'aii bucurati „455 
pre Christosii dâc'au aflati: a 

ca la unii mare 'mpăratiă. 
Şi "napol, dâc'aii purces, 
pe altă cale ai mersi, ... :.: 460 
precum le-a fostii lor şi disii . 
angeruli nbptea în vis. 

- Bt atiotulă. 

Să trip, pr6 înălate + - 
Ami mai fosti până departe, 

ami umblată,. O O 465: 
ami cercetati, - 

der de nimici r'amil: aflati. 

Pe câtii eu ami înţelesii, . 
Sarii fi născutii celi alesi, .. |. 

care Christosi e numită. ,.. 470 
şi de multă proorocit. - . 7 

Oh, nu seiii acuma, loculii 
unde l'a ascunsi noroculii,. 

“să mă ducii ca săli găsesci - 

şi visţa să. i-o răpescă |! 7415 

Irodă împărată, Na 

Acei crai, cu-a lor cuvinte, | 

- mat ficutit s%mi esii din minte'!. " 
„. 

“Mergi cu stea înarmată,. 
dute'n Vitleimii îndată - 

şi la pruncii de trei ai . 450 
capetele să le tai! -. „1 

ÎI 
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  Prg. milostive mprate, Da 

PARTEA V: 
 Ostaşiită 1, Irod împăratii, Arăpulă. 

Tr upa (eat în cort). 

In oraşiuli Vitleemii 
veniți, poieii, să. vedemi 

că ăstădi: ni-s'a. născutii 

- Domnulii celii. făr' de nceputii, * 

"şi astădi ni-s'a umpluti 
'proorocia- de de- multi | 

"că se va nasce Christosii, 
“Mesia, capi luminosii, te 

“din fecidra Mariiam, 
„din nâmuli lui Avraam, 

din. sămenţa “Tni Davidi, 

din duhulit sfenti zămislitii, 

„-Prei crai:de la răsâritii 

„la 'nchinare”i ai venită, 

“daruri: scumpe aducânâii: 
Şi către Christosii cântândia : 

_-»Gulcă-te, "mpăratii: cerescii, 
pe stlaşit dobitocesciă ; ă 

te: culcă, pre fâni uscati 

"de ângeri înconjurat, 
„care te vori lăuda 
» ȘI mărire îți vori da: . - 

"„Slavă, întru cei de susii 

„n Şi Josă pace pân” Vapusti a 

- Ostaşulii Fi 

“86 trăiţi, o împărate ! 
“Veni ună omii negru forte 

Şi vrea a se nfățişa 
“chiarii la "mpărăţia teal 

Ir odii împărații. 

Ce caută şi ce va? 

Ostaşulit Tiă. 

" Ci-că yrea. ca. să vorbâscă + 
„CU faţa, impărătâscă, ' 

Irodă. în păr ată, ” 

_ Să viă! (ostasulă plâcă), 

„...„ P6te-oiil afla, 
despre noul craiii ceva! 

Ar apulii (inchinăciune fictndit), 

ss |   

Ă mara. ruga, dâca se pâte,” 

: + 58 fil cu luare-a-minte  - 
„Pale mele dulci cuvinte, --.:-- 

„că ami săţi măr turisescil 

“„păcatulii cel părintescii ! 
Tată-mei a: fostii omil tare 

cu vertute forte mare, 
de vite neguţători, 

de locuri cumpărătorii. 

Tâtă-meit avea a-casă, 

uă rObă forte frumâsă, 
„căci, murindii a lui sociă,, 
„vrea s'0. î6 cu cununiă. 
„Dâr. alu nostru împăratii, 

a
 

totii meigândii pe la vânatii, 
într'uă sâră s'a 'ntâmplati 
pe la noi da înoptatii; 

Şi, trimeţendii unit ostaşi 

ca s&'i caute sălași, | Da 

ostaşulii, cam uluitit, a 

dreptit la, noi Xnemeritii ae 

Şi tatei i-a poruncitii Si 
„ca în grabă să gătâscă . 

uă ' m6să, împărătescă, 
- Tata, audindi ostaşulii, - 
"şi-a întoemitii totii ! Sălaşuli : 
dă la bucătari îndată, 

poruncă înfricoşată .- 
cum nu dase: nici- -uă- dată, 

„ca, de. grabă să gătescă: 
uă m6să împărătâscă. 
“Multi pr6 multii: n'a zăbăvitii, as 
„m6sa "n grabă s'a gătitii : 
şi *mpăratulii a sosită. 
cu trăsură pr6 frumâsă! 
şi c'uă câtă numerâsă, 
Din trăsură jos: s'a dati, Ş pe 

„În casa n6str'a intrată, 
“la mâsă sa aședatii. 

R6ba,. aducândi bucate, î: 

„se trăgea, mai la uă- parte . 
"Şi, cu pre_.mare respecti, : 

“ţinea mâinile la peptii. 
Impăratulii, câtii a statii, - , 
„mai nimica: n'a mâncat :. 
toti la , densa sa, vitati 

e
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Mesa. cană Sa ridicata, | 
de la:in6să s'a sculat, 

“prin odaiă s'a: plimbaţi 

-- şi, mergânaii,. se totii: opri, o 
&. din: gurtişi toti „dicea,. 

_» „ce' figură vedui. ei, a 

„-pângeriă dală Iu duimneqeii, 
o. dină potrivită. bine e 

„unui, împărații, ca mine, 
- După ce s'a maj “plimbaţă,. 

, "pe tată- -meii a. chiămatiă 

„si i-a disi:, r6ba ţă-amii liatiăi « ! 
Tată-meii, cu. glasul blânâi, o 

„.. îi dete'r&spunsă, dicendii: 
„ea. e r6ba mea, als, 
„s&'mi îngrijescă de casă; 

„căci, murindă a "mea soiă, 

p
i
.
 

„voii s'o ici cu cununiă ; 

„înălțimea, tea pr mare 
„multe mil de r6be are; 
„Și păcatii să n'aibă cine 

„ îngriji măcari de mine! 
Imp&ratuli, cu trufiă, 

„_ dise-i6rii:„s8 mi-o dai mie, 
»ți-oiu da bani, ţă-oiii da, moşiă, 

-„tă-oiii. da mare bogăţiă,; 
„Er. cum: va de. n'&i. voi 

“ip ŞI. mie ţel” “potrivi, i 

» apoi fârte. vei greşi, 

„că ei r6ba'ţi-oii lua  .- 
n şi nimica nu ță-oil da, 

„ba te potii lăsa pe tine” 

> celii mai săracii de pe lume « 

"Tata: prinse-a suspina, 
“de *mpărată a'se ruga. 
ca, să se milostivescă, : - 
şi roba săi dăruiscă ; -” 
dsr împăratul, nevrândă, 

“rugăciuni neascultândi, , . 
„dimin6ţa sa sculati 

si pe r6bă a luati. 
+ Pată-mei, de jsle mare 

„şi. mahnit daşia partare, | 
i ia, cădqutii la grea, zăcare. 

i _Yro'trei. dile-a, totii olita: 
i după trei a şi, muriti, 

56% 

580 

585 | 

500 

600 

605: 
--.Dr6 dulcea mea, 'suridră,   

Aita ei ami alergatiă,.. 
cu. cinste Pamii îngropatit: A 

"Şi n urmă, mamii apucati 

averea, arii Tegnlatii.. a 

Deci, vădendu- -m5 streinii, 

ami „veniti în Vitleimii ; 

“unii ani de dile ami staţii ' 
şi aici m ami însuratii. Aia 

Der... 'rogu-ţe, împărate, 

_fost-a, 6re-cu dreptate.” 
că *mpăratulii i-a luatii, 
fără frică de păcatii, .- 

“r6ba ce el a iubiti . „- 

“si chiarii i mea i-a rapit? 

Ir odă îniptratal; 

Lucru prosti, şi neiertatii, ei 
şi nevrednicii de mpărati ; . E 

„lucru prostii şi forte rău, - 

neplăcuții lui dumnedei ! 
Doi iubiţi a despărţitii, 
"dincei unuli a muriti! 

__ D'aşi fi fostii în loculiă tăi, 
- înfigeamil în 'peptuliă săi. 

ună hangerii înfricogatii, 

de şi erea împărații! : 

.. Arăpulă, 

Aşia e Ş'atunci 'amii drepti - 
săţă. înfigii hangeru'n peptii,. 
&stii hangeri înfricoşatii,. - 

de şi tu esti împărat | 

 Tângeri întindă suliţele ș şi oprescii pe Arapă |. 
„de 2 înjunghia pe Irodii]. 

„Irod împăr ată. 

o tu, omii nesocotitii, .- 
„a acesta ai, venită, -.... 

ca s8 mă, omori pe, mine? 
Ami ce va, fi de tine? 
Cum nu căutai asci. 

“praf şi cenuşă. căi fi? 
„O. sabiă,: săbidră, 

i eşi £ ami din. teo! afară 

615 
„- Ună fiii mi-s'a născuti mie. 
„Sl, iubiami,;. dumnedeii scie!. 

695. 

630| 

645. 

117. 
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pe vrăjmaşiii de “mil omâră, 
„şi toti ast-felii sd te „Porţi 

| ca şi mai în alte- dă, Ra 
“vărsândii de sânge şidie . „7650 

i în năprasnice- răsbâie.,. 
„- Dâr nul. 

“furia, îţi potolesce, 
Stai şi ie opresce, 

imai bine să ne. gândimă 
+ şi întralt-felă săi jertiimi: 655 

Stratiote,. unde esti? 

„i Nino, fă” să zăbăvesci ! 

| Stratiotulă. - 

„ Porunciţi i, 

„Pr6 înălțate Să | ' 

SII ” împărate ! 060 

, rodii împărată. N 

“16 p'acestii omii negru forte, 
vrednicii pedepsei de “morte, 

şi pune săli. strejui6scă - 

ca să nu se prăpădâscă! 

Stratiotuliă pl&că, ducândii cu sine pe Arapu]. 
„Zrupa întregă (cântă în cor). 

Nu potii să pricepi : . 665 
ce. voii să începi 
pentru tâte cate... 
cu toţi le-amii păţiti. 

„Prin văi, prin păduri 
“şi prin surpătui .. 670! 
"toti căl&torimii 

gerea, să perimii, 

Tu ne-ai ajutată, 
“sfinte. ziditorii, ii 

şi ne-ai îndreptati O. 675 
la omi primitoră, : 
la ui gasaă bună, 
de blândeţe plină, | 
“cum nu asceptamii, + 

d6r precum doriami, . -- 680 

„Zrodă împărat. 

„0 Stratiotel 

1 Stratiotulă, ” 
| Porunciţi, 

pr6 înălțate 

| împărate !   

-Irodă împărat: 

Adw mi aci pe Arapulii „088, 
care-a voit să&'mi i6 capul ; 

" 6nsă bine „căutaţi 
armele ca săi luaţă, 

“nu cum-va să se ndirjâscă. - 
- “şi vieţa să 'mi:o răpescă, 090 

-. Siratiotulă, | 

SE. trăiţi pr6 înălțate. CEI 

vine cu blândeţe forte Pa 

ca; săli judecaţi: de msrte.. 

[Arapulă. e adusti de soldatulti II, care “li 
 păzesce cu sabia scosă- Stratiotulti îlă duce 

la „Irodi] - i 

, rodă împărată. , 

O tu, omii nesocotiti, 
de aceia ai venită, " „695 

ca, s8 mă omori pe mine? 
+ Amă ce va, fi de tine? 

Căci nu căutai a sci. | 

praf şi cenușă, cel îi? 

Arapulă, | | 
Pr6 milostive *mpărate, n 
al judecatii cu dreptate  - 700 

pe *'mpă&ratuli indiană | ” 

de pe ţărmuli africani !,. 
pe care tata "lu primise, 

mâsă mândră îl gătise,. | 
„€r elă, întruni chipii uriti,.. 705 

- cu amari Va omoritii.  - 
Tocm'aşia tu ai făcută : 
copiiaşii. mi-ai omoriti! , 
Biată maică-sa,. ce. plânge, NT 

„ochii de lacrămi îşi scurge 710 | t 

Şi. VErsă oftări cu "sânge; 
ţipă, sbiâră şi răcnesce, . -. 
la faţă :se vestedesce. - Ni 
D'aia vreamiă. ca să&'mi răsbunit 
şi capulii să. gli răpunii ; : „715 
der, fiindi că s'a; "ntEmplati . - 
ângeri de te-ai apărați,.:. + 

“ socotii.că suntii vinovatii 
c'ami vrutii s' omor ă pe. “mpăratii.! 

1. “Aceste versuri suni, de! bună semă, adause 
„nederne, „ A 

   



  

m - i COLECȚIUNEA G. DEM. TEODORESCU, 
“ 

Porunessce ia; plati 2 + 720 
„să mă taiă, în bucăţi; „ 
să m arunce 'n "multe părţi. 

: [Arapulă s0 apropiă, der ângeri! în oprescu]. ” 

e Er dâca, ami vruă dreptate, 
"atunci rogu-te; "mpărate, . 
"ca să te milostăvesci ' “705 

şi visa. s&mi dăruiesci,  -!. 

„că dna oiii fi supusi şi eu 

„cu întregii poporuli, tău! .. 

Irodă împăratăl, „(olimbtmău- i, 

Acestii omii, de j6le mare, |. . 
are multă, îndreptare. . * ..: 130 

„Deci să sciă, ori: şi-care . 

că, cu totulii Vami iertati! 

ca p” uni omi nevinovati... 

 Trupă. cântă (ta cort), - 

- Astăqi toță, într'uă unire, 

si să ceremii toți iertare -. 
„la cinstita adunare - 

: “pentru câte vomi grăi, .: 

„pentru. câte vomii greşi; ./ 

“căci omulii - este cădutii - „5140 

ÎN pecatii de la nceputăi | 

[Cei doui _ângeri esii înaintea lut Irod 

“si, -puindu'! sulițele în pepti, îlă ispitescti 

a dicândii :]. 

"ngerulă Li 

„Nok suntemii ostaşi ostăşiel 

"de la porta împărăției. 

„Îngerul Ilea. 

Rami veniti cu suliţi ostăşesci 

săstră pungem câste' mpărătesai! ! „145, 

| , Irodă “împerăță.. 

a Ce fel? Ostaşii ostăşiei 
de la porta împărăţii 

„+ ali. venită cu suliţi ostăşesci 

„Să 'sirăpupeăi câste . mperateşei? 

„Angerulă rii, . 

„d cerem, împărat, iertare, 150 

să dămii lasi de mlțimire 185 . 

  

Di Trodat înpăratii 

ID , , | p Ra . 

9 

căci amii făcutii uă încercâre: -. 
să nu: mai fii temătorii: 

şi de toţi pănuitorii ! 

„Noi ami veniti a te. sluji * 
i credincioşi ai tăi omi fi: - 755. 

Atunci daci să nu'mi lipsiţi ! 

şi credincioşii mei s8 sg . 

Ti 7 upa (canta în cotă), 

Veniţă cu toţă dimpreună, ” . 

să ne facemii voiă, bună, Ia 

“să. iie bucurimi cu Domnulit 760 * 
Şi să: strigămi cu totii. omulii 

că ne'i- Domni şi mântuință,, 
şi să strigămi cu credinţă. . Pa 

ii, din“ hotarele ibte, 
- i-se'nchină, țări şi glâte,  - 765; 
-că marea, cu valuri nalte, - 

„da lui mână suntii. lucrate; 
de elu sunt făcuţi Şi munţii, 

şi bradii mari şi mărunţiă ; ; 

“el a, făcută toti pământulă.. 770 | 
singuri, numai cu cuvântuli;, 

, şi nouă ne este Domnulii me 

| şi "mpăratiă preste totii omulii ; 

6r' câţă în elă nu credură 

ispitiră şi vădură : - n 105 
„ părăsiţi “de Domnulii fură 

şi 'ntr'a lui:ură cidură, 

(Stratiotulii aşădă trupa pe două pă, 6ră 
- Irod, sculându-se de pe jeţii,. trece > prin 

“migloci, gicendi ]. . 

 Blagoslovânia şi darea, N Aa 

care ai fostii la nascerea - | 

Domnului nostru Christos, . 780 

fiă-vă de multi folosi, O 

„„ Noi dare şi plagosloveniă - 

"Wsămi în casa dumn6-vâstră, - Ea 

"la anulii si la; mulți ani! . 

După terminarea represintatiuni, începe. 
| Di docul zăpezilor,  
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Variantă din Bucuresci, după: bucătarulă. ae Romanii şi fostulă artileristă Şerbanii Muşat, 
ambil Iocuitori la Crucea. de- “pâtră, spus ă în. diua de: 27 Decembre 1884). , 

  

Lă 

Interiorulii Vicieimulut represintă grădina palatulur irodescu -şi parte din piaţa oraşiulăl, Ia: 

“fundu se vă&dui case şi Irodă pe troni, având câte uă gardă la drâpta şi. la stânga: Păzitoruli 

acestui coprinsti esto moşii Ionică. Păpuşile represintă tipuri şi biciuiescu visiuat, din societatea 

„. fiă-cărel epoce. Paiaţa şi moşiulii isi parte ia dialogii. . “ 
7 

v. 

I. | | cămâşiă, n'o-să ai pe-tine! . “20 
- MOȘIU IONICĂ, Se: Fomea, păduchii te-orii scâte dela mine! 

i „(Cu ciomagula în mână, cu căciula si cojocură intârse) 

"Bună: -diminsţa la moşiil- ajun, 

„bună dimin6ţa, la moşiii-t ajuni ! ! 

-. N6pte-bună! Osă viii mai la qiuă! (ese) 

„- Moşiulă Picleinultă (anceta ), 

s vii cândă te-oiti chiăma, [i 

— Moşiuliă Picleimuluă. "haimană bătrână ce esti! - 

““ AuQi. copilul dracula! i a 33 N 
„O să descepte câinii satului! * - _ IAURGIULU. 

. a 1 x E __ “(Purţândă în cobilţă găleţile «cu iaurt). 
incetă. „ : i 

oşitt onic (ace Me „+ Taurtă,-iaurtii rococot; . . 25 
“De râsul copiilor. sf 3 | iaurtii caimacii - prâspetii !. 

şi haimană bătrână să rămâi! „ Vaurtă căimăceli, 

pusii pre telereli ; 
din luna lui Maii: | 

bună de gutinaii. . - ,, 30 : 
Iaurtii, iaiurtii rococoooo !. : | 

Bogiă Ionică. Tita lui moşiă Ionică, 
ai MAI inurgiii : j YI. 

Ba, vere, de cu sâr'amii plecati ie - RE Cună dat cot fu de i ta o 

să ami parte de căpătat, o O: 10 Ia al cotult, de. iaurt £ : 

. . . i. . ..: .' . :. ." ....: e 

“Bunt-diminsţa la, moşiii-ajunii ! 

ae | Paiaţa, | 

i Aaă la, diuă, tată, mai la d ”   că de! cândii sună tinereţe, |... a “Iaurginlă, . 
„alergi şi după colindețe! N iu! perale merunte,  ... Ra E 

„Ia br ehaţi boierii. şi cocdnele- > > sătepupiă uă- dată'n frunte ! "35 
cum s6 jucămi păpuşile 2! - _ - Făta, ti IN 

„Aşia, ol aşa: 5 | Audi, audi ţopârlanulă ! a “cu perd e ă „gu perdea, ori fără, perdea? „Ce, mă, uă căctulă tercăvită 
"Paiaja (coneultanău anâitaral). Sa pe mine să mă sărate? . 

Gu u perdea, tată, Ea Iaoogiulă,. cu perdea ! , i 

„De, că totii ca, tine una “Moșia: Ionică. 

: se fii, tată, sluga mea, 
câ multi o să * fiă, bine: 

a 1 Alusiuine batjocorităre la fustele serobito ș şi 
apol! la --malacâvele . coconelor, . numite , „rococă 
între aniă 1830 + şi i 1859. | ds   

N   
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” 7 cta. 

E îngădi- mă1,. „calicul6,. | 
- camii să te. spuil, da tata, 

a : Zaurgiulă. 

o Dă cin e tătâne-to, 
"25% îndreptii spâtele 

cu cobelstele? ! : Ri 45. 
A: ba, fă, unde'ţi-e tâtele2 

ca s&mi ds puskâtelei . . 

să împuscii vrebâtele5 - 

„care totii esripe 
pre neimâstiele estea ! .: ::- 50 

|  Feta. | 

= M8 ducă săli chiimi! 

“Taur giulă (cantamaa ). 

„Hai, lele, pre A6lii însusi 

„co făcuti făsuiulii fusă. 

și aracii nu i-amă- pusi ; . 

„hai, lele, săli arăcimi * - 55. 

 pamendoi să ne iubimil. 
-, 

Mnhkoc: le, Dâmne! . 

„Cândă ami plecati G'a- casă, 

* trecusemii Oltulii din-coce 

„cui luntre câtii uă gădce; N „= 60 . 

' făcusemit mămiălig a câtii nuca. 

„0 păziam doi- -spre- ce cu măoiuca. 

„TIE: | 

Rică ata uiti, Ea 
„Braga dulce, 

braga, rece! ie 

“Hal la braga rece, 65. 

cine“ b6 da dor-i trece ! 

Hai la: braga, - 

sora, draga : 

Drag ga buna, baş- -buză, Da 

„cine. b6 rămâne grea, - - - „70 

1. Prescurtare populară, în locă de îngăduiă- 

mă, aseâptă-mă, stal-tu (amenințătorii): 

- Asemenea, în'locii de tatăl. . 

Adică puşca (augumentativi pirgcoiuli). 

„In locil. de vrabia. 

4 

EX B
o
m
r
m
ă
 

mucă- (mami). . ai 

î. 

ma torcăvitii căciula ! 49 

 Provincialismii oltenesci, în locii de cobi tiță.   “In loci de mucă şi mâră, prescurtatii din 

DEI Rai SOLBCȚIUNEA 6. DEAL FEODOSSOU, a 
„Xa 

Hai 1 la Draga dulcişora, 
Cami trscutii la, ulicioi a, 

 amă gasiti unii puiii. de ciora. 
“ami bagati la doniciora, - 

"sa faca mai. acrişora 5 
sai dai paieţii sa, mora. DR 

" [Vădândii pe Iaurgii]: e: 

 Sabalaărosin. ciapkin Arzar 

„la, olu cu VALIZA, , » + 

Zau “giulăi.: 

| Pure esti, mă, şi de unde vii? 

Ă Bragagiuli (cantandu pe aria unei manele). o 

Ah, aman; aman ! - 80 

“De'la Giurgiu vii, 3 

turcesce. nu sciii;. | 

“paran pungă 'iok, 
“mâncare de loci... -. 

Bre, iaurgi, bre, | 85 

dai ună litra iaurţii . | 

| pa datoria, bre. 

| - Taur giulă,. 

-Dâr ce; mă, Turcule, 

cu datoria. ai veniti | RE 

în pera- românescă ? - 90 

, „Br agagiulii: 

Cu praga, bre, cu Draga. 

jcnurgiulă. - 

Nu bragă E măi, poşircă |. 

„„Muke, şi cu poşirca, tea: 

facă, de risi marfa mea, 

| | Bragagiuli. | 

Bre, avradini siktir, ghiaur! 95 

" Taurgiulă (bătonauilt), - N 

: Gizur ?. „Na ghiaur, na, nat. E 

„ - Bragagiulă, * o 

| Aman, aman, amânrt.. . 

 Moşiai Ionică (ntranao), 

_„ Ce este 'asta, mii? 
Ei mătură şi scutară,. - 

şi voi „vă lăsaţi părulii „i "100 

și. faceţi gunoi p'aici î 2 SI ta 

1, 1. Alusiune la, tributulă ce. 'se “plătia Tusciel, 
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i. " [Se încaioră + şi esil câte tr). 

îi 
| "COGONA MARIȚA. 
Bon sor, masiu Paiasăn, 

| Paiaţa: 

Bu jor, madaramo, Du-sor, 105 

Cocâna Marița. 

_M& cunosăi, nu e .aşia ? 

„Câna a Marița, falcă-prăjită, 

Dă La - din Oţetari ! a 
as Ja spune! mi ceva: 
„mai v&dută pe unde-va - 110 

"pe Muscalulii meil Posnake? 

Paiaa.. 

2 Ba Pamii „vădutiă, madaramo ! 
4 

Cocâna Iariţa. 

. Mersi du adio, musiu Paiasă; 

"dâr pe unde Lai văqutii ? - 

Paiaţa. RE 

lu trăgeaii câinii duă urechiă, 

şi pe la,-Curtea-Nouă2 

îl irăgeai de aimendous. 

a . PASMASRY. 

îi Zdrasti, bolgoeras. Marița | 

care-a ţinuti uliţa, 120 
starski pazarova ? | 

- Cocona' ariţa: 

O mon “ger. Posnake, 

de condi nu te-ami vădută, 

l, Ridiculisarea color c6 strică limba, fran: 
țusindă cuvintele s6u nesciindu-le prpprietatea. 

2.. Curtea - vechiă, adică palatulu vechilor 

d-lul J6n Pencovici (lipscanuli), între stradele 

p6rtă numele de Curtea-vechiă, 
3. Curtea-nouă se numia, palatulă in valea 

“Nihaiă-Vodă, După uni incendii, se numi Cur- 
tea-arsă şi pe rendă servi ca temniță, ca 10- 
cală pentru compania militară de lucrători, ca 
arest militară, ete.   

Pe la Cur tea-vechiă? 5 

Domni, so-afta acolo, unde suntii adi clădirile 

Covaci, ,Sdrelui şi Carol I. Singură biserica mai | 

Dâlului Spirel. în faţa clădiriloră şi monastirel   

A fară, “ticăloților, e Aa nasul ţi- a cădatiă; i 

" că'mi faceţi balulii. de ris! ţi- -amil pusi unulă. „de os; | 123 

te-al apucatit' ş şi Vai .rosi ; 

e -amii pusi. a altul de pasat, 

„te-ai apucatii şi Lai mâncati. 

Scii ce, dragă Posnake ? NE: 

- Dâca mt iubesci (ca pe 'draculii) 130 
Şi ță suntii dragă (ca, sarea ?n ochi), 

„2 trateză- mă şi tu cu ceva, . 
-că daia suntit a ta, 

“Pasmasl: y. 

No, stupai la tine : Se 
na Sfete-Gherghi na gradine: 135 
mi-ti-dam na paharu |: i 
limonada borşiii acru. î. 

Cocâna Jar ița, 

. Bată- te scârba să te bata: 

Posnake'ţi qice şi posnaşii “esti. 

Der bine, monşerică-ali mei, 140 
toti postulii Crăciunului . 

numai borşiit:deru amiă mâncată! 

Pasmasl:y. 

No, stupai la, .tine-: 

na, Cismegi! na gradine: | 
mi-ti-dam unii cinstita, 45 

. îngheţata fasul 'sleita.' 

Cocâna Marița. 

“Bată-te posna de Posnake, 
der totii postul Crăciunului. 

numai fasole sleită-amii mâncată ! 1 

- 

| Pasmashy. A 

Na, pastoi, Marița:  : 150 
mi-ti-dam na tine rubliţa 
cândii vine Craciuniţa. 

Na, mini paidi na pahot (ese). . 

Cocona Iariţa, 

„Vedi,; musiu Paiasă,. 
vedi ce păţii eu? .. .  : + 185 

1. Pe la 1854, grădina Cismegiulul erea în 
„_A6re. Bufetulii, cn renumită cafea şi înghețată, |. 

se afla cam în dosulă casei d-lui Creţulescu, 
unde crea şi kiosculii musicei militare. La &ră-. 
dina Sf. Georghe, gisă- şi Tiriplicu, se întrodu- 
sese : ca ceva noui-— — vinderea, de „limonate şi 
de şerbeturi turcesci., 

   



Pa 
7 

* Paiaţa,: a 

| "Aşa patit tâmna cocânele, 
cândi se cojesci nucile. 

 Cocâna aariţa. a - 

Fit că nu "mă. lasă de locă. 

Plecă cu elii la pahot! (ese). Sia 

  
de pene adunate, , 

S 

Pend, "pașei duce doruli... 

| A Y : 

| VENĂTORULU. | 

Bună. sâra, mă, paiaţă: 160 
mă cunosci cine sunti-? ” 

- Paia fa. 

Cum să nu te cunoscil 

Mai e vorbă? 

“Venătorulă. 

| zu suntii Ghindă, venătorulii.. 

Pai ia ţa, 

„Care. mapuşet cu mosorulii... .. 165 

Vânător ulii, 

Care "mpuşcă căpriorulii. .- 

* Painţa.: 

* Vânătorulăi. 

: Ta nu mat toti trăncâni,: 
”.. că eil nu dicii ca Tiganulii 

dâca e curcă „170 
„de ce se:ncurcă 

„nâptea” n răvăr satulii dorilor 

* în calea. vânâtorilor * 

A. 

-Eă sunti vestitulii, Ghinâă, | 

care se culein tindă... . 175 

Paiaţa. 

şi nemeresce?n grindă. m - 

, 1? Vânător ulii. Ș . 

Cu platoşe "nţesate . 

" Puiaţa. 

De 12 babusori Scăpate!, 

1, Batugcă se numesce'  stăclotele, s scatiulă şi 

ori-co „pasăre irabătrânitn care nu mal câzită , 

„Ori ţi-e gura, surdă? 

  

COLECȚIUNEA G..DEM, TEODORESCU: . .. -. Aa 199 

| - Veniator zlă. SI 

Ei sunţi Ghinăă sergent, - 180 

“omorii, ... , a 

e Paiaţa. 

„. mămăliga cu pieptulit 
şi cu mustăţile .. 
i-aduni bucăţile !. Sa 

Penătorulă. A 

Cânâii suntii vrabiele ?n met, 

_dintr'uă sută doborii trei" 185. 
şi, cândi sunţă pe Dastre, a 
le ologescii. c'uă sburătură ! 

Mai moşiule, unde esti?: a, 

Moşiulă. 
“Co e, mă Ghinâă, ce e? .: 1 

Penătorulil. | 

Vai văquti vr ună. iepure, mă? 

Moşiulii, 

Ba ami vădutii unul prin pârlge, | 
care face: mămiliga dâge. , 

-, Der ce ai cu elii, mă Ghindă? 

| Pinătoruli. 

Seri impuşeti, mă, săli împuşcii 195 

! şi din carnea lui: să muşcil, . 

„Moşiulă. 

“Der câinii und'ţi-i-aj lasati? SE 

Pânătoruli (striganau ), 

Dudaşiii, Fidelă, veniţi din sati . 
că de meii v'aţi: săturată. AR 

| Veniţi, mânca-v' ari ficrea . o „200 

&li care 'şi- teme muierea ; dă 

veniţi, mânca: varii splina 

alu „care "şi teme vecina |! 

 Paiaţi i 

a Ghinât; ascunde: te, | 

că vine iepurele. '.. - 205 |: 

şi te mănâncă. | 

Penătorulit. N e 

- Aţinv-te, Ghindă, aţin” te! a 
| Paiaţa. a IN 

| A eşit din arătură   
  

„
m
.
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a cut bucati: de animatii gurii. 

, „ Vânătoraulii, 

Si fuge: spre feneţă - i Aaa 210 
 -Antodmaă ca, uă paiaţă,! - 

(lu împuscă) 

ami îmipuşeatii, vere: . . 
ce'mi dai tu pe piele ? 

S - Paiuţa. : 

Trei lei uni, lot... 

„ Venătorulă.. 

să mănâncă unii câine copiii! „2157 

| - Paiaţa, 

Trei lei şi jumătate !” 

. i Venătorulii. 

Ba mai bine să cagi pe spate * 
la tat-to m lapte. 

De câtii la tine pe mâsă, 
mai bine la baba a-casă, -  - 220: 
&i faci din blană unii: Maşoiul . 

- în chipit de dari la anuli noi; 
- din carne să faci uă ciulama - 

şi s%i puiu ardeii uă ciuştea2 : 
cândi oii mânca, a a: 

 Şoili st&rnuta, 
să faci „ Crai, craiă în dâlii la vilă 

„că sai coptii aracii 
şi Tiganii stau ca dracii *, 

IVrea să i6 iepurele în spinare]. 

Măăă,. der grei mat e: „980 
E de grasi, Ia 

| "îi dă, untura pe nasi! 
“De ce nu ajutaşi, mă paiaţă, 
câţi d dam şi ţiea a bumbărâţă ! ! (mia), 

„- Pata fa. 

"Ba so dat lut unchiu- t0, 285 
mămăligarule 2. 

NI 
"URSARULU (cu ursdiea), 

Buna, remea dumnea-hostra: 
ma cunâşteţi, boieri şi cucone ?. 

1 Parodia cuventulur francesti manchon. 
2, „ Termenii Sinonimii cu Dăstaia. ”   

 Paia iaja. 

Der ce, . mă, -pe. toță. "Piganiă. , | 

0 S0) CunGscă, boierii? 240 

„U sarulă,. 

E mai şi, mo paiaţule |. | 

 Aeşterulii, da, la. Cojasca! 
pa - linia rudarasca, -: 

„Da venitii cu. Vasilica, i, 
“frumuşiea, 245 
„capaţinosa, 

cracanosa, 
folofoştinosa, 

s'0 j6ce la: dumnea- nostra, 

pa codru da mamaliga, 2950 
pa bulgare da brânza, ! 

pa foloştina da, varza. IE 

Moşiulăi. 

Jo0. -0, meştere, frumosi. 

ca pe Vremea lui Christosil, | 

dâca, vrei să aă folosii, . „255 

“Ursa ul (cantanău si jucandu “sr urguiea), 

| „Na, na, na, puicuţa na, 
şuntai more nadara,., 

lovi-te-arii falcariţa, ; 

casta vara la Ispasa: - si | 

“mi-ai fostii tinara şi grasa, „960. 
„ d6r hacuma te-a Slabit 0 
pustiiorulă da, iubiti ! : : 

„. La ticalosii da barbati 
| „Bunei bucate pa pragi, 
da varza folofoştina: 205| 
-şi horşafulii da. gradina ; * Ra E 
iar pentrunii hibovnicelă . .. - -. 

"Wuă gaina gunii, puri celii,.? | 
-Puă. gaina fripta ?n gura, . | 

- şterfelita, la huntura,. 20| 
„Si purcelulă, parpalitii, | : 

sa mancati, s'a-:mantuitu !,; 
Di-ha, Vasilica, di-ha 1... 

| „-Paiaţa.. 

Mai di, mă i mieane; | : 
„că place la, boieri şi: da cocâne, . 275 

1. Satul Cojsca erea şi este renumită, prin : 
Puiţimea Țiganilor. ursari:, 

Si  
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"1 ci-Caică la Bucuresci 

* hâba; mo, la noi la sati 

Ea h'în. „lada, toti Dagati; - =: 

"te-a, “facuti. cu. hochii verd 

a. 

. „mi-aă, fisticitii Vasilica, 

„Noi, mizavii cu. ineşterşugii, - NR 

sa, traimi 'totă h'în bcigogti. pa 
“câti:orii hi curcani pin satii 

şi gaina, da furată... 
Hiiba,. mo. puiaţule, - 

traiţi ca .Dâmne-fer &sci, 
ca mamaliga, uscata 

“ho ţinâţi sus pa corlata ; | 

şi cinii hai. da mâncat: -- 

qi haia multa, 

- fasola multa, 

“sfecla, multa, ; 

- papuşa da tutunit 

cati hlaia da, .fenit: 

„ţine mâştere ! 

„na mâştere ! | 

“La vol, la Bucures, 
"punga; "ță scuturesci: 

nici nasturi pa teşila; e 

nică mamaliga | | 
în hasta, gura. 

„LOrsăica” se trântesce josti. Ursarultă so vită-. 

și se adreseză paioţei). 

Impestr iţatule 

e 

garga ricitule 
şi da molii mancatule, - - asa 

“hay fosti la mă-ta raci 

când nouă luni. hai statii 

n'ai mai vede sa nu veaii 

„Mi-ai dihochiatii hurs6ica, 
2 

: mi-ai lasati cokii saraci. 310 

| „Scuip-o hici,. Mai” scuip uă- data 

„2 cai hursdica dihochiata,.. 
p. 

IEEE E 

“Ursar ulii. 

5 

"San descante meşter a 

„Ur saudit (elenă), a] 

_280 

  
990. 

„Şi împeliţatiule, o 5 300 

305 .. 

- Moşiulă. a o. 

SI "Dăscantă, megtere, atacant i   

E ca dihochiatat: Sa "915, 

„Sar. fii da. mia a Dai 
 gopârla, *- Dai a 

- sasi trâca pa „drumil 

o gârla | 
cui: ha dihochiatiă 820: 

“ursârla ; i | 
n dascântecii da şârpe i: -.. 

" chiorăt 
» sa, nu mai torea RE 

fuiori ; - Sua „325 gi 

dascântecii cu linguia 
e -şi hustura? 

să ici la moșii ş şi la piaţă 

gura, Pi 
ca pr6 he Mata, 2. 

_. şi-crapata; NE 

sa le ramâia curata, 

luminata, RE 

„ca căpaţina da cală , -. 
„a - huseata; 

"că, buruiana dala bălți 
a sa, le d6: jungbiuri da morţi.“ 

" (Urs6ica se ridică) | 

| | Mogiulă i 
A "mviiati ursdica, „meştere. 

„935, 

&- - Ursaruli, 

Ş'amii sali câtă da bucuria... 

“La parul eu perele :: ..:3%0. 
hunde'mi joca Serbele, aa 

galde Moldovencele, Să e 

"alde Craiovencele, -- 

ha pierdutii Sârba zevelca, 

"t-arde inima ca, sfecla. 

* H'in curte la Balacânuli E 

ha pierduti. Sârba, -mârgânulă; -. 

“V-arde inima ca hrânuli 

şi palmele ca buştânulu“... 

eo
 

m
a
 Si
 

“Hâba, mo paiaţule, mo, 850. 

nu daţi voi nimica 

„la Vasilica? e 

„Da dihochiaţii. haţi dihochiatii, 

1."Urmsză uă  paroâiă a descântecslor. | 
2 Adică custură,' cuțită metăiosti, ruginitii, 

„ prostii, usatii. in   
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mâna'n Kimir aţă "mai bagati! „Şi pi Leibă Şmerţz, 

Paiţa. NR „dati josit la: codră . Herţz. 

a Ş'aă taiat 'un. lemnişir di tei 290 
Cocoziţele ş şi ciocoil - i 355, și: m'o câstat' cinci suti di. lei. 

„NU pre. au. a-lace. cu cioroij ! ! 

Ursarulă. E 7 

"Ciurhui-te-ară cu ciurulii 
cin'ţi-a, facuti cusuruli !.. 
Haide, Vasilica,. ha casa, 
ca, de la hasta casa, zugravita - 360. 
pen'la hasta casa varuita, - 

nici. nasturi pa teşila, 

nici. mamaliga” n, “hasta gura! (ea): 

VII 
„7. OVREIULU, 

„ Bani dăminâţă | 
“Ja. Moşiii- Piaţă! 865: 
„Aşia si traieştă : 

| cunosci la iu cin "ioşti ? 

Paiaţa. 

Te cunoscii, marfagiule : 

mu esti Ilie, moftangiule? 

Ovreiulă, 

i p: atâţia vremi mununci rahată, 370 
Şi. popa n'ai facută la sată ? . 

Moşiulii (înceta ). 

Osă te facemii pe tine, încornor atule! 

Ovreiulă 

Tu eşti Leibă Şmerţ Z 
"di la codră Herţz, 

“o
 

-1
 

cr
 undi muciuki di tei Si | 

“cinci suti di lei. 

Acum doi-deci ani 
pân” codră aj trecuti 
şi la ii al avută. NI 
cană Riraţi 380 

mititiki, 

uă, -caluţi A 

„ mititiki 

şi balabustă fr umuşiki. A 
Acolo ună: moşii Ionica - -. 385 

: talharica, i 
pi şene. balabusta, - 

Y 
  

Lai, mol, al făgiti, . 
dâr la balabusta trântitii. 

Cândi ai "dati u:dată 

ai ruptii: cinci iti Qi “obaâa 395 
_ şi inimă kiruţi tota, 
-- Ba aj loviti la ia în ochi 

"şi aă facută păţinii albaţa, 

Moşiulii. . 

Lasă astea, jupâne, ;. Su 
şi mai ine he spune a 400 
ce vrei şi ce esti, 

cu ce neguţițtoresci ? 

“ Our iuli, * 

Nor sunteţi tri tăvarkşi 

grele ca fulgu pi apă; - 

avemii. trii 405 
. privalii: Aaa 
ună gâla,. a 

„altă sâcă, . 
altii plină cu mtunerica. | 

- Paiaţa. | 

Dâr bogaţi mai. sunteţi! 410 

„Ooreiulă. 

Moi paiaţă, ş ginki mâi avemii 
cinci-deci di n olobâci | 

făir ai fundu şi făr' âi d6gi. : 
Şpinki maj avemii unit privali A | 

plini di aci cu gamalii. . - 415 
Moi paiață, şinki și ma! vedi: pe 
tată diu li batemi cu pumni: capă. 

u si nu ruginesti: la câga. 
| Ş inki mail avemil trii suti di nuci: 
urcăm t6tă iu cu furcă'la podă,. 420 

Paiaţa. | m 
„Esti zefliii, jupâne, 
şi cu poftă de vorbă ! 

Ou eiulă. 

AI dati pi la şene balabustă 
„acumă, 

e 

     



  

  

„. > 

ar “piaţa pâhârii di Spircălă 

din drumă, a . 

Şai venită la iu puţină, jefală, 

. "si intălt. 
“Moi, paiaţă,, iu al. si Rintălă, 

' dâr tu ai si puzesce la ia? 

“Paiaţa. - 

. Cum s6 to păzesci, jupâne ? - 

Ni j " Oureiulă, 

_Kina vedi pi moşii Ionica, ” 

„si spui la.iă frumosi, 
talharica, .. 

"că în „Voinicoss, ; 
„der fricosii, 

ai EI Paiaţa. 

-. Binv, bine: te: păzescii | 
4 

„ Ovresuli,. | 

- 2 A si dai la tini dară 

ON, basmaluţi : di gâtă, 

“si i spânqurt n&mură tătă: 

N 

7 

'pi taic'al-to 

Și pi frat'al-to, 

pi maic alto - 

„şi pi-sor'al-to 
şi: tată n6âmuri alto. 

Vrei. si 1 puzesce ? 

| „ Putaţa. | 

 Cantă de, că te păzescii ! Da 

“Ovreiulăi (eantanda), 

„Foiciki foii lată 

hei mir, val! 

la Eşi, bi bodulii "di batrâi 

| hei mir, vail . 

sto strinsă Ofreii la sfată 
„si faci d'un jidicată 

„0 işitii Ofreică, fata, 

Jidicata esti facâta.:: 
| ie- o în: braţi şi "li sârata.« « 

Sin, si ma vedi! 
'„Ofreicuţa botezata a 

nei Air van! 

Adică până. 

| 45 

430 - 

"440 

"450 

za
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. "Şinki si mai vedi: 

, ” A 
. 

Dini şedi crestinată, 460 
hei mir, vai! „i 

cu. tes, cu tulpan legata. | 
„hei mir, vai“ |! 

pla Di o 465 
- m rivalii. 
„2 Îi gariei 

„în caleâii,. 
jura şi marturisesti 

câ, muncari. nu gasesti, :. 470: 
Aloi Paiaţa, ai si puzesce tu 

| la iu, 
. Gai si. faci D'aicile 

ună 'mititiki 

venqariki. aa | 

Paiaţa.. - ! “ 

'Te păzescii, jupane, te păzesc, 

Ovreiulă. 

Marho, marhooo ! . 
Marha puna di Paris: 

asta-di, asta-di al dischisă! 
Ameriki lata 480 

uni sfantz bucată, 

că răptă “pata, : 
„Marho, marhooo ! A 

„Moşiu Ionică (ae departe). 

Ovreiit cu barba TOșiă, „| 

duce pe draculii la pogtiă ; 485: 

Ovreiă cu barba negră, e 

duce pe dracului la i6rbă ;; | 

Ovreiii cu. peciuni. pa 

”.: duce. pe 'draculă la căpşiuni!. - 

. Ooreiuli. | | 

Moi paiaţa, tu la iu puzesce 490 
„Or iu la tu nu mai blutesce ?. - 

4 

N Paiaţa. 

0 sări plătesci lui moşiti- Tonic. 

" Jloşii Ionică. 

Tată. dihania jidovescă 

a intrată în curtea mpărătese pă! : 
“MĂ, afurisiţi Jidani,. . - î-- 495 
i minte- -acim dece" ani i 
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„că; ei ami. times: pe biata babi 

Ei nu i-ai “dati ui litră de stambi? 

'Ooreiula: (remain), 

Stai, moi „moşica, 

“ke iu nu vindi cu litri, 
iu: vinqy cu cotă 

- Moşiii Ionică. 

„02 să te. cotonogescii, Jidane,, 

Şo SEţi i6u şi tenculi 

a " Ovreiulăi. Le Aaa 

> Mol moşiea |! 
E  lonica, 

"lasă, la iu faci unii mitiţiki 

| vengariki 

K& dai la: babă 

„do: -trii cotă, stamba, 

o  Doşia Ionică, [ 

- Aşia ? Hei bine, fiă ! (rm 

pa - Ovrciulă.. 

„Moi paiaţă, ai vidutii 

- si.scapi di moşiu Ionica, , 
“talharica ?* = 

i La vo | 
amândoi Di a 

| „Hai dara- dai dai dai 

| “îrki si nu ai, - 

„hai dara, dai...: 

[Aoşiu Ionică îlă lovesce uă dati] 

„mir val! 

": Mooi, cin'mi-al dată unii. pumnă. 

Cin” mai batuti ca morii | 
Şiță pari c'ai luatii di pori? 

Hoșiii Ionică. 

Aşia mi-a făcută tu, Jidane ? 
Ara isi că dai la babă N 
vro doi- trei coţi de  Stambă - "530   a SO II 

Ionica 00 

cu totulă, | : 1.505 . 

prin bâlci aisti mari | 510. 

“cum Leibă scuti 515. 

suntemii mari talharoi! (ant), 520 

de parcă sint nebună ? 525   

acum: te laud! la lume 

că: a. scăpată: de: mine ? 

"Ovreiuulă. | 

„Mol. moş. | 
“cu brâi roşi, a 

ce-ai .tu cu mini! 535 
şi iu cu tini, | 

“ke kindi vedi iu la tini, 

prin friguri la mini ! 

"Moşiii Ionică. 

Ovreii cu barbi roșiă, 
„să pleci dracului la poştiă!. + 540 

7 

Lri 

- Ovreiuli (inceta: ), 

şi moşili cu barbă albă, - 

si:  ducimii pi draci 14 iarba 

- Doşiii Tonică. 

Uite : pe icea scatură, ij 
„pe icea mătură, '- 
_".pe colo dereticii, 

Toti cărândii la gunoii,: 
„mi-s'a, tocitii turulit * 

- nădragilor 
şi fundulă: PE 
căciulilor,. o. îi 530 

Plâcă, că Gai! 

- Oorciulă.. | 

„Moi. moşicule, 
„stai binile 

e) ră dai ună cu cotule; - o 

„JMoşiă Jonică. 

„Ba săi. daii .eti cu ciomagulit. „555 
să ved pe: dracul: (nu pate), 

er
 

ia
 

=
 

N 

“Our ciulii, 

 Tpăstatăuă, ipăstatălă, 

prorţis-vărbală mahălă, ;: 
_vus tav'azol Ma 

mi batămi amândoi. us), 560 

“Boşia Zonică, + | 

Na, Zidanit spurcată : 
„ciomagulii ipistaţii ! - e RE  
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EN o Turculi, 

  

| VI 

- Ne: akit saer, bre! . 
= 1 Saban- -săer 'okut: ... ip 

„ Moskov, bre, îok. vadutu ? 565 
Pi MUSCALULU, o: 

„. Zărasti, ibrat! 

"Ochii pe. 'sub pati :. 
ceva căldări, tingiri de furati! ? 

| Veda. pe. Turcii] 

“Taeski. „i bit foi... * 

Ana sini „iktin, ghiaur.. „TO 

î Dfuscalulă, 

E sI bit foi. ati, Mureski: 
“tibi” dam glav prapal.. 

(Scot sabiele, se bati împreună şi Mus- | 
„calul tală capulă Turcului]. 

Şto, - Asan: io glumiti, 
"der la tine muriţii ?. 

“a PE 

Di | Piaţa. 

( 

. 

- Aşia suntii Turcii, boierul : 2575) 
morii numai de frica, Muscălulni! 

Ra “ Muscalulă. - 

S$5, mojika na, cântam ! 

„50 cântă din clarinetă şi, jucânăă, gicol - 

'„Măi Cazace,. Căzăcele,. : 

„ce cați. n6ptea prin argele ? | 

Iaca tr6bă de Cazaci, . - 580 
"- mămăligă cu dovlâcii 4. 
„Şto ti zdarov,. paldi 1: (Ese), p 

Moşial Jonică (nteaaaa). Da 

- Hei, comedia dracului ..:  - 
în grădina *mpăratului ! * 

Cine 1/0: fi omorită. - - 585 

Şaică. la mine l'a târitii ? - 

Nu e nică iaurgiuli, -. N 
„nici marfagiulă, 
-Q&r semănă, cu. bragagiulii. 

1: “Atusiune la luptele dintre Rusia şi Turcia „ 
"de pe timpul împtrătesel Ecaterina, Rusulti e 
represintată tot-dâ-una ca învingătorii. Ast-felui 
"cerea protectoratuli şi mai în' urmă regimului 
„regulamentului: organici, ponă la. 1857, 

7. _ 
. 

TURCULUI, ! 3 Da 

  

"Măcut dup aascălult State, "590 
care dă ocaua pe spate 
şi, mai face! cu mâna. 

să mai viă ancă una ; 
„ mă&ciu după popa Macare, 
„care dă rasolii maj tare, „2 595 
„Ori fi la: Mişiu . n i - 
“unde vină beţivii toţi 

Ă „de cinstescii 

_,. paharele 
şi târnosesci . . .- N RE 

"-  *mangalele .- . -: „600 
„pen? li: -se văd câtele. (Ese). 

. POPA (eu petrabilulă de gti) şi DASCĂ-: 
LULU (cu uă carte în mână): 

. (So împleticesctă de beţi şi intră: cântând. 

„FOiă verde pomi cârnă, 
leliţă, I6nă, m | 

„d'aşi mai trăi pân'la: tâmnii, "605 . 
leliță, I6nă, . a 

să puii ş6ua pe... a aa 

, Moşiulă. | 

De, "mă, ce vă ţineţi cârdi 
şi intraţă. aşia, cântând ! . 

1 

A. 

, " Paiaţa. o Dă Da | 

"In loci să cântaţă de maoiti,. 610. 
voi trăncăniță ca la cort! Di 

E - Popa. 

| Dâmne, iartă. mă; 
credeamii că, suntii la cârciumă. 

| [Se împedică de morti]; 

= Mă paiaţă, der ce'i aici ? 

" Cali e, câine e, ce e? 615 
. Paiaţa, a 

Ge. eane părinte ?: E Asani 
„di de ani. - 

Popa. - Ai E Dă = | 

IN Der crestinii e, "ori turcii ? * 
7 

+ 1. Aferesare populară în loci de mă ducă : 
2. Se gicea „la Mişulu “ cârciuma. din colții, - 

unde strada Decebalu întâlnesce Calea Moşilor, 
în casa archiereului Calisti. Acolo se stringeaă : i. 
mai înainte dulgherii, zidarii şi muncitorii, care 
căutau de lucru. Astă- d 5 se stringă la spatele NN 

„grădinil Sf. George noi. 
, - „o a. 
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Na „ 

* Paiaţa. , : 

"De, părinte vădi ca murită!- | 
* Dascăhulii. e 

"Sei ce, “părinte - Macare, 

ia te uită : 

„Popa... 
i 0 î venită, dascăile, draculi 

Şi i-0 fi. luati capulă !... 
Dascălhuliă. 

Gare din voi i-!a mâncată ? | 

„Moșiulă, „Oră paiaţa, ? 

Paiaja. 

S'a pătutii cu Muscalulii 

„Și La rămasii, s&rmanuli ! 

pi „Popa. 

Asane, Asane, 

bine'ţă -şede mortii în sane, 
A-s6r'ai. mâncatii pisatii 
acum dracul te-a luati ; 

„al înghițită: pilafu fierti 
şi te-ai opăriti. pe pieptiă ! 

"Dascălulă. 
| Tată nostru 

în poduli vostru 

- mănâncă prune 
“şi nouă nu ne spune. | 

Popa, - 

: Dâmne, Dâmne, 

„ fiert-ai 'pome, 

- și dusu-te-ai departe, 

şi mâncatu-le-ai tâte! 

Dascălulă. 

Ia di, părinte, condaculii 

s&lii i6 mai iute draculă, 
„_că.nu-ne ese colaculii! 

i - Popa, | 

Di tu,. dascăle, unii moliftoiii, . 

că Turculii n'are crucioiiă. 

Dascălulă (eitinaa). 

„Pe. cea baltă - 

lată 
“mie mi-sarâtă 

„„ duă pasăre naltă, 
cu picidre 
riskitâre : 

i Cună gât 0 

„nici capii nu are! - 

6-10 

IO0CULU PAPUSILOR. 

până-n pământ”, 
Ce-o fi aia, părinte?. 

“Popa... 

Xa aă şi tu “atâta minte?! 

“Iacă stârci | 

cocostâreii ! 

| " Dascălulă. «: 

„Eu mi- ami tăcută slujba, mea: 
acum di sfinţia, tea. | 

620 

_- Popa, . E 

Să&mi ţii isonuli, dâca vre 
ca s&ţi mai daii să bei. 

” | Dascălulă. 

Vaai de păcatele mele, 

”„ bucorosi, părinţele! - 
„a Popa (cantanăa), | 

mne liisu-see Chri-st666se .. 
Dascălu. 

2. tata  66666seee,-. 
Popa. 

Cauură- ăi gu-raa “de 666se ! 
Dascălulii, - + 

66666seee... 
Popu, .. a: 

Ami isprăvitii ! Măi discălele, 

ia caută'li tu pân'la „piele: 

620 „D666 

|. 

635 | , . . . 

să bemii' pelinaşiii” pe ele? 
E Dascăluli (cautandurlă). 

„- Ba are, păripţele, "A 

d'ale cu şese picere 

lipite de. piele,. 
şi nisce. beşlici 

totu cu câte. cinci !.. 

Anii băgati mâna pântn: cotit 
645 7 “si nam găsiţi nică uni ortii: - 

sălii dămii . dracului de mortii ! | 
| Fopa. RE 

Mă dascăle, n'amii isprăvită. 
" Dascălulă. 

“Popa, . Ş
 

ge
 

o
 

a „ Dascălulă!. 
Ta, să fii Turcu-afurisiti!. ..   Der la: gi6pă, mă, te a ganditi? 

6 “ 

a
 

z
e
 

660, 

=
 

C
r
.
.
.
 

6 

- 670 

“nă&i da de niscal-va mahmudele 

2
 
1
 

o
t
 

„6807 

Der ce, părinte, nu i-amă citită?  
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[a |. ă 7 Să.viă zumal. de catia, | 
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A 
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- St chitiniii -p6 Stan lopătarult, - 
„care! ncăldesce. grătarulti.. (Preca). + 

Popa, 

&
 

Cr
 

săi fac uă, grâpă' pân'la gătit.” 
Dascăluliă (viinau co Stana), 

Are. ună: deştiii încârligatiă, 

s'apucă: cu -densulii de gardii !- 690 
a. - Stână, 

DL ă A _ sei fi dusi la -mecetii. 
în” pâla lui Maometii!, 

„unde şedii paşalele " 
„2 în- gură cu ciubucele, 

(Incepe st sape]. 
.- 

a 

„nea tîrnăcopiă! 

de nvami prăpădită | ! 

Ori că pământuli 

pa O că tirnăcopulii 

i e cam bstii... 
, "Popa. 

Şi stăpânu- săi trezi, nemâncatit ! 

i Stanii.. 

- Pămentulit 
e cam glodorosi : 

„a fostă Turcului. 
“cam arţiigosii ! - 

 Gropa e gata cu totuli: 

qi, părinţele; “prohodulii ! 
„ IStanii. şi 'dașcălulu :îli lasă josi şi aruncă 

„pămentă pesto dânsulu). 

„Popa. a. 

„Pământul „210 
“ali Domnului 

şi mortului 

ali dracului ! | 

Dascălulă. 

„Alelui, alelui,” alelui.. o 

Popa. * ; 

1 9
 
G
:
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"şi le-o lua pe lumea, aă-l-altăi..- 

Hai. dascăle Hoţoţop, 

l. arecetulii turcescii, vechiuliă cimitir din Bu-" 

I. curesci, se ană în suburbea Agiulă. ! p 

pm 

“Hoooop 695. 

Anii ostenită. . a 

MRR e înghiățată, Pi E „1 700 

„Ce-oră-fi ale: LD) AI 715     

. s ă . Da . 

„ ce fiiri: dovlâculă din foci : ' 
| _ mai multi crudii, de câtii copiii, 5). 

 Stani.. Da 
Dumneqei săli ierte | 199 | 

-au'ireă pâme fierte a 
și cu una mâ66le, - 

să nu se mii scot. 

MOȘIU IONICĂ. A 
Moşicule Şi păiățieă, 
vă rogă şi moşii Ionică  .: . 123 
săi faceţi . uă, irebsoră mică. 

Cu respecti şi cu înţelesii 
spuneţi la coesne şi: la boieri - 

că nu mai suntă. păpuși 
cu mânuși, 730 

cu ciobâte : încălțate | 
aruncate după spate. 

A mai rămas moşii Ionică, 
cu resbăbuica lui Ilincuţa, 

si vină, de! să câră. dar 133 
pentru bietulii păpuşarii, i 

că de! ! rebegitii, 

a cam Tăguşiti 

Şarii vrea să fac'uă gargară 

de. prune tomnatice.. „140 | 
Fă; babo, făăă! Vino'n' câce. - 

BABA ( de departe ) 

, 

Yi îndată, băţăgoiule, . ai 
vii indată (intra), 

Moşii lonică. a 

Ei, babo, din ajunuli Crăciunului * 

te- -amii trimesii după căpătati :. 745 
-- ia să: -vedemii, ce-al câstigat ? 

Aooleo, în cutiă nimici zimţuitii : 

„par'că/i uă gaură de puţi părăsit ! 

i Baba, 5 

De, mă, unchiaşule, ce să facii ? 

- Boierii şi cocânele pâte mi- ori da. 750 

„Moşiă Ionică, i 
Apoi umblă mai pe picere: 
du- te la fiă-care şi cere! 

| Baba. . 

o Lume bună . i... 
„şi blajină o 

DR cătatâre de pricină, 05|  



a JOUULU PĂPUSILOR, 
  

  

090 

./ 

-s% staţi la, lumina raiului 

Daţi; daţi! Dâţă babii, daţi, 

1. Pod; Populari În loci do pot , 

g- 

„miluiţi p pe.uă bătrână, a 

pe marginea lacului, o SR 

Moşiii Ionică... ee 

„că de moşiulii nu scăpaţi!. -— 760 

Sa Baba. - > 
Miluiţi-nă; măiculiţă, i 

- „ coconaşiil şi coconiţă ! ! 

” Moşiii Ionică. 
Cere mai 'cu inimă, babo, cere, A 

„căţă trebuie risticii pentru sprâncene,. 

„ Cere-uă rublă mai bună 765: 
_ pentru brânișoruli de lână, 

Iţă mai trebuie” câte-ună banii - 

ca soţi cumperi sulimanii, 

„că io îli plătescii unii zlotii 

Si tu'lu dai p'uă falcă toti, 

şi nu sciii cum naiba Vai dati 

„că şi falca, ţi-s'a crăpatil. - ! 

“Cere, că/ţi trebuie- uă leiţă, 

pentru foiţă, 

două 

pentru 0u5, - 

170 

trei Să pe 

pentru ardei, 
patru . 

“pentru tat-tu, 10|. 
cină pe 

„pentru opinci, | | 
N Şese. 

„pent uă basma de. mătasă, 

„+ s6pte | 

penta”uă, vacă cu lapte, 

A opt 

pentr uni mălai coptii, 
. nouă 

pentr” uă cloşcă cu ouă, 790: 
dece - ! 

"pentr unii “purcelă rece. . i 

> "Daba,.. | 

Milaiţi- mă, măiculiţă, 

„Coconaşiii şi coconiță! 

Joşii Ionică, 

| Cere, “Ilino, câţi pocă i 

785 

  

“cranii soţi cântii că, la milogi.” 
“ „Floricele, flori mărunte, 
unu unchiaşiii de peste munte . 

- guă babă de peste. Pruti 

cum sentâlnescii cum se pupi: 
| baba. cu două tifâne, 

noşiulii cu cotele g6le“. 

| IN „a Baba. 

Miluiţi- mă, “măiculiţă, 

că mă bate unchegeluli 

„totii cu toiegelulii... 

Iloşiii, Ionică. 
„Babo, dsca ni căpăta, . 
să scil. “că este vina ta; 

că tu mai adusă din Ploiesci 
tocmai aici la Bucuresci, 
dicendiă că ai nisce palaturi 

“cu. câte paaatru caturi; 
cândii colo.. funduli bordeiului 

“în scorborişuli pămentului, . 

cu ferestrele pe sub patii, 

Gr ş6ricii nu i-al legati: 

mi-ai rost fundul: căciulii . 

şi chiarii turuli nădragilor, - E 

Cere, babo, cere, 

că mamii avutii de Crăciuniă 

nică măcarii unii cojocii” bunii, 
şi la qi "nţâiii de. anii 

nici vr'uni. ilicii cu ghitanii: 

La sfentuli Ionii e qiua mea: 

şi mamii nici măcarit basma. „i 
Baba, | 

Daţi mă micuță. gălbenaşșălii, . 

„că mă bate răi unchiaguli ; 

„ daţi'mi măcariă. franculi, -: 

că mă. baie bărbatulii ! 

> Moşiu Ionică, 
“Ta să vedemii, ce-ai adunată : 

„ne-ajunge uă di de mâncatit ? 
Fă babo, asta e pentru gură: 

mal cere ş de Dăutură! 

Baba, 

- Daţi babi, dați. 

V& măuraţe 

şi “6aţă, E. 

că de. o mogul nu. scăaţi! : 
. - iau 

N i - . 

so 

S10 - 

8, 

„820 |. 

530, | 
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a A Da - Ă . A. 

Bspresiunea Și Vasiloăt e uă. sincopare din Vasilică, nume, obicinuităi a se da de 
“către TȚigani urşilor domesticiţi, pe care "i jocă prin sate s6i prin orașie, pe la răs-. 
“pântii s6u în curţile Gmenilori. n geneiali Ţiganii ursari punii acesti nume ur- 

| şilor şi urs6icelor” nu prin întemplare, ci dintr'unii vechiii usă, cu timpuli deve- 
„ niti aprope învariabilă, spre a se potrivi cântecului următori : 

De t'ei face mai baro, 

"Vasilica mo, 
saţi d6 tica dun grasn, - 

1 „+ Vasilica mo. 

B în deprinderea Țiganilor ca, după cum dai nume urşilor, să d6 Şi celor: Lalt6 
animăle, der mai cu s&mă, Dorcilor, căci nu e laiă, nu e sălaşiii, nu e familiă de 
Tiganii; care să nu aibă ună porcă, hirbarii ca şi stăpânii. Intre numele de prefe- 
rință, puse urşilor şi porcilor, ursdicelor şi ser6felor, figureză cu deosebire cele 
ur mătore + Vasilică, Pandelică, Marinică, Stănică şi "Ionică. e - 

Câţi despre etimologia cuventului din Siva şi Vasiva (cea din urmă formată prin 
repetirea la începutii a silabei finale va) şi despre identitatea lui cu divinitatea in-- 
diană Siva, pe motivulii că Ţiganii îşi aii: originea din India; acestă derivaţiune o 
trecă în numă&rulii ipoteselor filologice. E s 

Prin Vasilcă se înţelege capuli unei scrfe, impodobiti cu foi naturale Şi flori 
artificiale, cu panglice şi verdeţuri de mâncare, pusi pe uă tavă în față unei o- 
glindi. A “umbla cu densa—fiă în ajunuli anului noi, fă în dimineţa, gilei de de 1 
Ianuariii — se gice' „a umbla, cu Vasilca. 
„La acestă indeletnicire- ereait deprinşi vechii bucătari ţigani. "Pe cânăi se a- 

flauă în stare de robi, „Vasilca“ le oferia uă rară ocasiune ca să mai pâtă dobândi 
tradiționalul bakşiş. După reformele sociale din 1848, datina luă unii aventii 

„Nou "pentru că fostii sclavi, de şi proclamaţi liberi, continuară să recunâscă 
toti pe vechii stăpâni, la care vătafii sălaşurilor alergaii cu -, Vasilca“ la înce-! | 
putulii fiă-cărul ani. Incetuli . cu încetulii, ea a decădutii, mai cu sâmă de la 
1864 încâce. Astădi o mai practică numai servitorii ţigani, care fără deosebire 
își încercă noroculi, intrândii î în tote curţile caselor Şi la tote familiele cu dare», ' 

de-mână. 
Precum se va ved6, recitativulii espune causele pentru ce srdfa a. fost ta 

iată şi modul cum i-se face ultima judecată în cerii.- 
Despre acestia Obiceiii n” ami mai găsit scrisă nimicti penă astagi. 

= ' -. , . + 

îi a, Esistă credința că 4 jocui ursului este norocosi pentru casa şi familia în curtea căreia jocă. Pe |-. emeiulti acestei credinte, ursarulii intră în fiă-co curte, sicurii fiindii că nu va fi goniti. Deaci | proverbulii: „jâcă ursulii prin vecini, o să viiă şi-la noi“. Omenii, care suferă de 'durere.la midloct, punii pe urşi si calce, adică si se plimbe pe. “Spatele lor, ceia-ce' arii 'av6 drepti efectii s8 10 rea€ 
"dobândi (crede poporul) forţe estraordinare ca de, ursii.. 

he . : .. .. : N 

' puterea, perdută, - “Copilul mică, scăldatii pontru prima 6ră şi unsii pe corpi cu untură de ursi, arii ! 

a
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(Spusă do unii Ţig ganii, colindători cu , „Xasiicat i 

- Sus suntă 'naite monăstăn, 

“ce-a băutii 
-d are trupi aşia "n alatii ? 

  

ga 

|  SASILCA. Rai 

Bi comunicată de g-li Gr G. Tocilescu 
„în anuli 1875, la Paris]. 

'mânăstiri,, 

“*nalte zidiri, 

'-6r- în ele cine "mi şâde? 
Şede “Maica 

! şi cu. Fiiuli 

- “şi judecă pe Siva 
- de ce 'mi este aşia grasă, 

„aşia grasă şi frumâsă, 

. întrebând-o, 

„ispitind-o: 

şi ce-a mâncati 

“Eră Siva, TăSp! undea, 

şi din gură cuvânta.: 
— susii la, munte m'ami suită, 

+ Şiră şi ghiadă mi-amil păscuti ; 
josi, mai josi m'ami pogoriti, 

apă rece: mi-ami băuti,,. 

apă rece, sloiii de ghiaţă, | 

priit$re. la "ngrăşiaţă, 

“In grădină Cami sărită,. | 

câpă verde mi-amii păscuti; 
- două-trei verzi ami stricati, + . 

» cândii.. "Românii. m'aii simțită : 

„sari ei cu topârele, 
ciobotari cu'ntinsorile, 

 Iămtari cu arcuşele, 

Tigani cu bar6sele. 

„ M6 bătură, | 

"mă 'njunghiară, 
mă pîrliră 

a “mă *mpăr ră! 

„Duară Români slănina, 

“noi Ţiganii căpățina, >. 

şi frumosi: mi-o'mpodobirămi. 

cu: cercei şi cu mărgâle, | 

şami adus'o la *mn6-vâstrăi 

E cu, bani, mari so dăruiţă : 

. 4 

10. 

30 

35 

„1: Din: domiviar-uăsiră prin contractare s'a a fă 

cutii dumnt- vâstră, er prin aferesare "mnt- -vâstră, 

+a 

  

GOLECŢIUXEA G. DESI. TEODORESCU. i, 

doi-trei galbeni. înfloriţi. 
uni colaci |. 

„de grâiă curată 
să Mă âvemi pentru mâncată ; 

"sub colaci vââra, de vin, 
- Caşia “1 legea, din bătrâni, 

"din bătrâni, din Gineni buni. | , 

La mulţi ani cu sănătate, 
-c%% mal bună, de câtii tote, î 
„18 boieri ca dumn- vâstră, - 

„că sunteţi propteua nostra. 

VASILCA. 

45 

Maziantă scrisă, la 26 Decembre 1884, “după 
„Serbanii Muşatui; muncitorii ţigani de a: Cru- 

cea- „de per în Bucuresci). , . . 

Gura en cerii şi-pre pământii,; | 
c'aşia. dice Domnuli sfenti ; 

dă în albe mânăstiri “ 
şi ?n mai naltele zidiri 
numai jeţuri sţoborite 

pentru judecăţi gătite, 
6r în jeţură cine'mi șede? 

Toti la” sfinţi mai mărunţei. 
Mai în sus de scăuneli . 

* mi-este-unil jeţii de auielii, . 
Gr înu”'6nsulii cine *mi ş6de ?. 

- Şede bunul dumnedei. 
de'mi judică pre Siva;: 

-— Sivo-leo,. 
Vasivo-leo, 

ce-ai băut .,. 

- şi ce-ai mâncatii 

d'ai uni trupă 

aşia "ngălatii ? 
_Unde-ai vărati 

gal iernatii 
de” mi eşti. grasă 

Și frumosă ?, 

Siva, Domnului 'gicea E 

şi frumosi îi răspundea : 
— susul la muite.. 

10 

25 

„20 

„50 

25: 

ami iernat, 
jiră şi ghindă 

ami. mâncatii - Ni 
de suntă grasă - -!. i :30  



„|. A se ved6 mai-la vale cuvântulii masdraci. 

+ - 

196 - VASILCA.. 3 
  

- . . ” i ' | 1 

şi frumsă 
„la vale m'amit scoboritii . 

„apă rece Garii: băută, 

numai bună la 'ngrăşiață; .. 35. 
„prin grădini că amă intrati, -- 
” douătrei verdi amii mâncatii. 

Românii! că, mai vădutii, . 

“Români ... „40 
:“cu topsrele, 

=. Tigană 

„a“ cu barâsele, 
pn Gobzarii | | | 

"cu cobzele; .. 45 
uta e. 

„cu diblele, | 

_ casapi RR 
cu masatele?, - a 

Olteni 50 
_cu'palanţeles, 

„+ dăndiuci. 

Ga copăile, | 

Dacia i E 
cu cleştele, 55 

făumândii II 
cu gurile; 

__:1. Aci numele Română însemnâză, ca, în sc: 
cutii trecuţi, săteni, ţărani, muncitori, mojiel. 

2. Dasatulă e unii sul de oţel, pe care mă- 
celarii (în Moldova, casapi!) îşi. ascutit cuţitele. 

3. Palanţă,. pronunciă populară în locii de . 
balanţă. Oltenii au fostii şi suntă vendători- de 
legume, fructe, carne, etc. . - 
N N, ai o. 

  
  

apă rece; sloiă de ghiață . |: 

“după mine sai luaţi, -. 0 |: 

"cu mărgele, cu cercei, -.. 

. toţi pe mine m'a “ncolţită, Să 
„"Gupă câfă m'aii lovită ;. 

m'aii junghiati, m'ai jupuită, 
Luat-ai Românii: slănină 
şi boierii carnea, bună, x." 

"6r 'Țiganulii,, ca, 'Țiganulii, 
nu scie ce e şolranulu: 

— lăat-aii Românii slinina 
„şi boierii carnea huna, . 
6r Ţiganii căpăţina: -  -. 
pe lemn de teiii:mi-o pirliră 
şi frumosi o *mpodobiră, 

cu salbă -de ghiocei, 
“cu parale de opt lei;... , 
„la *mnâ-vâstră im'aih poftitii,” . . 
„frumosi darii "mi-aţi dăruită: | 

| “ună colaci 

„de grâi curati, .- 
„câţi pâtra morii 
"de lati, 

pe colacii 

 v6âra, de vinii 
- şi cu galbenulit 

deplină, 
*.. Caşia %% legea, 

din bătrâni, 

din bătrâni . | 
din Geni buni! 

La mulţi ani cu sănătate... 
că'i mai bună de câti tâţe 

SN 

65 

„70, 

60|... 

80 

85 

la boieri ca dumnâ-vâstră, .. 
> s8:ne 6să partea n6stră. 90 
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PLUGUSIORULU, | 
  

Umblarea cu. a plugul este uă i vechii datină în ţăr ile agricole. fa se, practică. 

penă astăgi, cu neclintita, credință” că urările .ce faci colindătorit se vorii realisa, 

cel puţini în ceia-ce privesce recolta anului. - - - i E 

“Carmen arvale ali Latinilor nu erea altii de câti unii imnă religios, „uă urare! 

sacră, prin care divinităţile ereai rugate să protegă semănăturile' de pe. câm- 

“puri (arva): In India ca şi în:Egipti, în Grecia ca şi în Italia, pr etutindeni unde 

a: înfloritii agricultura, locuitorii invocait puterea cerului şi rugat pe. gel ca sb- 

| aibă îndurare de hrana lor dilnică.: | 

„Pluguşoruli“ nu face: par te din poesia lirică, Ca simplu recitativii, el se a-. 

semănă cu practicele usitate în “tările latine spre a ura uă abundantă recoltă. Mai 

la vale se vorit citi! salutările ce copiii făceaii familielorii galo- latine, Qicondu-le : 

Do gaudium et lelitia - 
"sit în hac doma : 

aa e tot filii. 
„tot porcelli,. a | 

tot agni ” o . i , 

Şi care se potriveseli atâtii de multi cu urările ce se vorii iti! în difer itele variante | 

„ale „Pluguşorului“ nostru. | | 
“Umblarea cu plugulii se desparte în două. 

| a) În sera dilei de 31 Decembre spre 1 Tanuariii „ copiii şi tinerii mergi din casă 
| în casă cu unii plugi. în miniatură, disii plugusoriă s6i pluguleţii (acelaşi cu care 

cântă, colindele) şi, pe cândi doui-trei plesnesci din bice, unulii dintre: denşii ros- |: 
“tesce la ferâstră urările ce se vorii vedâîndată în mai multe variante. ! 

b) In diminâţa, gilei de 1: Ianuariii, e obiceiii la ţ6ră, şi mut rarii prin oraşie, 
ca uă câtă de tineri să târască din curte în curte unii plugii mare, din cele în- 
trebuinţate la arati: unulit recită versurile, pe cândiă cei-l- alţi tr osnescă din bice, 

| ea şi cum arii mâna plugulii cu bo! la câmpit. 
“In partea de peste Milcovii — şi de câţi-va ani datina s'a impor tatii şi din- E 
e6ce —pluguşorulii e înlocuită printr'unii bahaii, sinonimi cu ali nostru tauri, 

| Buhaiult consistă într”'uă putinică,. cofă, sâii doniţă înfunâată la ambele părți şi 

z 

"| avenaă fixată, în migloculii capacului de susi,.uă curea -sâii -uă c6dă de.cali. 

  
Trăgândi cine-va, mâna pe acea curea sâii c6dă, aeruli închisti produce unii sgo - 
motii fârte asemănatii mugetului gâfâitorii ali taur ului. Ast-feli:se formeză ilu- 
siunea că juncii sâii buhaii ară cu sporit, gâfâindii de osten6lă. Aceiaşi. descriere: 
0 dă şi a-lă V. Alesanări în notele celor dou& variante publicate în colecţiunea 
d-s6le din 1866 şi care, penttu înlesnirea studielor comparative, se reproducii 

| mai la vale, împreună cu altele. | | 
Colindătoril cu plugulii nargză scenele de căpeteniă ale. ocupaţiunii agicole şi 

| ureză familiei uă recoltă abunâantă. Unulii dintre tineul rostesce recitativuli şi, | 
“|.după invitarea obicinuită, „trosniţi,:măă“, cei-Valţi însoţescii în corii plesnetui pi- 
|. celor cu strigarea, sgomot6să de ăi, haă ! 

“Pentru ca, acestă parte. să fiă câţi se pote de completă, pe lângă . du recita 
tive scrise în Bucuresci şi doub la comuna Bogza din judeţul Romniculi-Sărâti, 
ami credutii.] bine să alătură, spre. comparaţiune, cele două. variante de peste” 
Milcovii inserate în colecţiunea d- lui V. Alesandri, pe cea din Bucovina publicată 
de păr. 3. FI. Marian şi pe: cea găsită de d Ja T.T. Burada. în Dobrogea. 

1. A E ved6 “Soreova.,  
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PLU GUȘORULU.. 

[A se , ved6 “ale mele. „Dicercări critice asupia 
“unorii Credinţe, Datine şi Horavuri ale] poporu-. 

lui români“ Bucurescl; 1874, pag-: .58— 59. 

E, hăă, 

pluguşorii cu doi-spre-ce Dol... 

HAR! 

= e» Plesniţă, mă! 
| HR, hall 5 

— Plecarămii: într'uă sfentă Jo. 

"cu plugulii cu: dol-spre-ce bor: 
“boii din nainte 

cu cornele: poleite, 

! +... boii din-midlociă.. - 

cu cârnele de foci, | 
“ boii de la râte 

cu. cornele  belciugate ?, 
boi streinei, 

în code codălbeia, n 15. 
să aibă, (cutare) parte de ei. 

Trosniţă, măi !. 

—Hăi, hui! 

Deci, cu “pluguli, ferecati, 

_cu .cateni de fierii legati 

: cum este bunii de arati, 
DOI. juni .: 

cu &i bătrâni | 

eşirămii. la câmpuli mare 
cam în r&săritii de s6re, "25 
şi pămentulii măsurarămii, 

măsurarămil Şi ararămi : : 

Joile _ 

Aa . văile, 
| Mereurile 

gropile: “ 

„ Caşia mereaii locurile. -- + , 

“După ce'lii ararămii, 
îl grăparămii as: | 

şi grâii curati semănarămit : 35 
grâii de vâră 

făr'- secară, ; 

st răsară . 

1 Adică, plesuiţi "din bice, în alte variate, 

se dice „trosniți“. 
* De ordinară bouil,: mai alesi cei cu c6rno 

„mari; aă câte unii belciugii în corni. - . 

3, Codalbiă insoemn6ză cu icâdă albă (eauda- -alba). 

7 

10. 

".20 

30 

  

: 

COLECŢIUNEA G. DEM. TEODORESCU.. ” 

n primă veră, 

"Trosniţă: mii 
N —Hăi, ha! | 

„8% ne viă cu isbândă. 
astii ani, “cu mare dobândă !. 

“Pâră din noi vicleşuguli . 

şi sos6scă-ne belşuguli !- 
Plesniţi, măi! - 
—Hăi, hi! - 

Şi apoi, mergândii. la juna, | 

-„la-luna, la săptămâna, 

s6. vedemii cum ne dă mâna, 
“ne minunarămii 

şi multi bucurarămi, | 
cândi îli privirămi 

„ŞPlu găsirămi 
- în paiil 

ca. trestia, | 

“în spici : 
ca vrabia 
şi n bobi . 

ca mazărea, 

„ Plesniţă măi! 

DR „HI, hăi! ! 

- Merserămi 
Ja târgurele. ;.. 

cumpărarămi 

"feri goțele . 
şi fiicurămii secerele 

pentru nouă nepoţele!. . 
„Unii "li secerai, 

„alţii snopi, făceaii, 

din snopi claiă minunată, 

de: multi norodii lăudată, . 

": După ce'lii secerarăimi, 

1. Se se compare următorele versuri din Geor., - 

gicele lui Vergiliu: 
„Agricola incurvo terram dimovit aratro: „ 
"Hine anni . labor, hine patriam parvosque.. 

mepotes, pa 

- „Sustinet,, hine armenta boum meritosque ju 
vencos. 

2. In unele versiuni, 

„îl treiărarămi | . 

cu optii jugani jugăniţi - 

toti suflânâii de osteniţă *: 

9 

55, 

65 

15. 

fgurâză cât în loc de 

boui. Versurile acestea ne aduci, aminte'pe cel 
din. Vergiliu: „Nosque ubi primus equis Oriens Na 

afilavit anhelis.“ 
. 

40 [.. 
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  1. Românii, din 'c 

pe unde călca -: 
„pietrele sdrobidii . 

şi ca diua luminaii; , 

După certi ircitrarărnă, 

„SN vânturarămă - 

şin sacă îlu băgarămi: 

„sacii în carii ami. urcati, 

„cu topi la m6ră- -ami plecată. 

- 'Trosniţă,: măi! 

Hi, hi! 

„Hodoronc... irons. [. 
ajunserămii la, scocii: 

. şi găsirămi morarulii la foci. 

— Frate!morari, . 

“măi măcinari, 

ami veniti .s6 mâcinămi, 

- r6ta morii săţi spălămi ! LI 

“fr el, cam -ne'mbrăcati?, 

mâna, sub'-mâră-a băgat 

Şi tărița, sărăciei -. 
9, 'deten gura vijeliei, - 

âr cu teriţa urîci6să, 

fue. Ş isrna; lenev6săă. 
: "Trosniţi, măi! 

—BHi, hăă! 

şi măcinarămi . ” 
Şi Caru "ncărcarămii, 

iși sosirămii la astă casă . 

: pe care belşugulii n'o lasă, 

Și sosirămi Vaşti Gmeni bogaţi 

“de daruri sfinte 'ncărcaţi. 

“Amă mai ura, ami: mai ura,” 

dâr nu stemii de ici-colea, 
ci suntemi de 'la munţi, 

unde sunti fraţii mulţi, 

: unde paiulii de grâii e mici 
| „şi Românulă e multi voinici. 

“ Trosniţi, măi! 

— Hi, Dă! 

Pămentuli este cam uscată, 

"85 

90” 

95, 

100 

105 

„110 

- 115 

ele mar vechi timpuri, se 
adresaii unulă către altulă cu „frate“. Ved 

-P. Hasdeii în- Bul, Inst. pub. af dna: 
ternitatea şi unirea“, : 
„2. „Nudus ara, sere nudust, 

| 3 'ndliens ignava colono“. 

n. Î. p. 620 <Fra-" 

Verg. Georg „a 
Vergiliă, Grofyie 

so! 

  

firele 'ni-s'ai mâncatii;.-. 
“pentu e' can glodorosiă A 

“Si ficrele ni s'a căm rosi, 

i veseli acum asceptămi - - 

„Areptii ostenâlă ospăț sălutmă, 120 

PLUGUŞORULU | 

[ Urare de anulă noii “cu plugulă]. 

"(Sorisă după ună colindători din Bucurescl 
şi comunicată, în Noembre 1888, de dlă 1. 
Oprescu profesorii do. musică la liceul 

. Mateiu: Basarabi), ” : 

Ci “Hu! hi! - 
"Ne scularămit | 

întru, sfântă Joi. 

“cu plugul. | 
“cu dolsprecce boi, o 5 

gararimi,. i] 
E - ararămii, - 

| bras n6gră. răvărsarămiă. 

Se duse stăpânulu nostru: 
da Dona ol 
„la săptămâna, » . DB 

să v6dă grâulii de'i coptă. 
„Cand elu'sosi, - 

| îmi găsi Na 
"- spieulă câti trestia, . + 115. 

pobulii câtii mazărea... ! 
| Atiincea stăpânulă nostru 

se duse la Oboră: A 

luă nout-oca de ferii a 

„.. Şi nouă de oţelii, 0 90 

"- făcu nouă secerele,. 

si nouă toporele, - 
“dădu pe la nepoți şi nepoţele 

să secere grâuli eu ele, . 
să secere din snopi... .. 25 

în snopi, n 
să la ducă la; ariă, - 

se. mai duse stăpânulii nostru N 
la Oboră. 

s ii cumpără doi . o: 30, 
poi a: 

„A megri ea. cosbulăi 
“şi iuți: ca, foculii : ' 

cu picidrele | 
Sai treiărai, PT 85 

însă 2 . N ” , -. 
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„cu nările 
0 Vănturai, 

- :cu cârnele- îi 
în cară puneai. a: 

„Pe drumă la m6ră pleca, - 40 
“po. meşter ulii morarii îlă găsia, 

și dupii ce măcina, ma 
 “grâii- a-casi aducea, 

- “Dalbai sogidră, deli vedea, | 
„ mânicele “și. răsfrângea : 45 
„punea; sita, şi cernea,. 

„în: copaiă frămenta, | 

frumosi colacii că făcea, 
“la colindători călăi: da. 

"La anulii şi. 1a “mulţi ani! 50 

 PLUGUŞORULU. -   - [Serisii după unii tenării plugarii de. la Bogza, 

„judetului Râmniculi-Sărati, şi comunicati de: 

di Gr. G. Tocilescu la, Paris, în 1875]. 
ae - 

boi bourej.-: 

în frunte streinei, 

în câde- codălbei 

“ Boii din nainte - 
cu cârnele poleite, 
boii de la râte .. 

“cu 'e6nele belciugate, 

cu cârnele de cositor, + 

'să aveţi la tote spori: - 
la, vâră bucate, 

şi. multe vacă cu lapte. 

atâtea, 6le cu smântână, 

. câţă “cărbuni în coptori 

„atâţia gonitori în oborii, 

câte paie pe casă 

„ Dumneqeii celi pr6. sfântiă . 

- să caute pe. pămentă, 

i +..s8 îngrijâscă de. noi, 

„să ne; v6qă la, nevoi.   
- Î . di- s6ră, s5 vă găsim voloşi 

Hai plugulii: cu doj- Spre ce boi, -. a. 

să vă faci, dumnedeii parte'de ei. 5. 

-oiă- de la priporit -. "10 

„ Câte pietre la fântână 15 

E - o “atâţia galbeni pe. m6să. ăi -» - 

 Rămâneţi sănătoși, d 

i eouecrtvea G. “DEN. TEODORESCU. 

de la Bogza 'şi comunicată totii de d-lii Gr. G. 
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“PLUGULU: 
Variantă scrisă după ună tânără colinăătorii 

Tocilescu, în Marti 1876, po € cândii mă ahami 
| “la Paris), . 

“Bună, vremâa, la, terestră, 
"la boieri ca dumnâ-vâstră ! Aa 
De câte ori- ami. veniti, -.-: 

„totii la m6să vamii găsită . i | 
cunil paharii de vinii pe m6să:, 5 

“în buza paharului, 

scrisă fl6rea raiului. 
"+ Ospătarea: vă urmaţi 

şi la noi să ascultați, 

Plecat-a (cutare) .--:: 10. 
înt”uă sfântă Joi _ 

la plugii: cu două-deci.şi patru: Dol a NE 
la cârmpulă vărată, |? 

: “la, mărul. duratii N 
- unde "i bine de arati: . . :15 

şi mândru de semânată. 
„Arară, Mercurile -. | 

şi Joile 
: în  tâte părţile :: sk 

“câţi cu ochii coprindea at 20 
“ brazăă, nâgră: răsturna, - . 
grăi de veră semăna, : ..: 3 

grăi de- veră aa 
„ “fă secare, | SI E 

arhăutii de cel mai mare, 25| 
| Arază - 

“pen” se săturară, N 

apoi tras! plugii la perete o 

şi boii” la ierbă verde, A 3 
„pogonicii "a sati la fete, . --30 | 

| "cei maj tari” E 
“Ja fete mari, 
„cei mai mică 
“la mămăligi: Aaa 
. fâta kiţigoilor ss | 

înaintea boilor, + ” 

"(Cutare), cu grija. de. casă, 

“puse câtele pe mâsă.:: 

“ gândi una, gândi două, | îsi 

„gândi. nou&deci şi 1 nouă, 0 |. 

gandi la. negru mfrenaţi ar  



  

Și | 

Şi la pasti le-arunea, '. 

RE - 

cum 'e buni „de' ncâlicatiă, 
“cu ciollarii. pântn pământi, 

cu 'potcâva de arginti, Dai 

multi e spornicii la fugiti. 

-, Chiamă, şoimi,: “chiamă ogare 

şi “plecă” în vEnătore, 
Sin trâcătii mi-se abate _ 

" şi-pe' la li grâit de v6ră,: 
Grâuleţulii: lui de veră 

de departe că 'nverdia, . 

„6r d'aprâpe 'ngălbenia, 
faţă de copti îşi făcea, 

Eli de pe calu 'S'apleca, 

două trei fire smulgea 
şi în palme le fueca, 

că erea, buni de mâncaţi, , 

„grăi numai 'de' seceratii. 
Eli, vădându-mi'li aşia, .. 

: . frumuşelii se aşeda, 
pe pod6ba lui' de şea. | 

Be dusen târgi la Bârladiă,. 

că e târgii mat'lăudati; 
cumpără, nou&-oca de feri 
-galte. nouă de: oţelii, 

".ocaua de feri mal mate 

totii. cu câte cinci parale, 
ocaua de ferit mai mică | 

- toti cu câte-ună firfiriciă. 
Se 'se la țiganulii. Stanii 

„din sati de la Gologanii, | 
„care şedea n fundulii cortului 

cu ochii sticliți, 

„cu dinţii rinjigă 

şi cu, căciula pe spate : 

de nu mai putea, bate, 

„lungii în deste, 
bunii de. cleste, 

» langii în cocale, 

-buni de ciocane, 

! Candia din dinţi scrişnia, 

"ciocanele pârtia, 
Ş 

secerele şi gătia., 
_Făcu câte- -va, . mal cârne 
să secere babe bătrâne, 

-. 

. 

şi, numai câtii în vorbă se da,. 

“PLUGUSIORULĂ. . - 
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să secere fete şi flăcăi 
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7 7 E 
îi . 4. . Dă 

Bou altele giiedişele Si 
la. mănuchiă cu floricele 

(Cutare) se:duse 

acasă 
şi se puse . 

la mesă; 

chiima nepoți şi finicei 
până patru-deci şi trei, 

chiămă neveste şi fete , 

_cu ce dumnedeii "mai dete. 

Puse m6să,.?n ospătare, 

der voiniculă &lă mai mare 

- nici din m6să nu lua, 
„ci la secere'mi pleca: 

se puse'n vilguli vântului 

din ferestra pământului, 

undei bine voinicului: 
Cu drâpta trăgea, | 

“cu stânga pologea ? - 
"din pologit 

- Shopi,- i 
din snopi claiă facea, . 

-" din claiă 

faţă albă de ariă. 

Apoi se duse la Străgălia, 

„că acolo erea herghelia: 

cumpără, nou&:spre-ce jugant. 

cu potcâve de arginti 

batu'mi bine ia pimentă: . 

„cu picidrele "li treiăraii, 
cu genuchele "li întorceait, 

cu nările "li grohăiaii, 
cu codele lu .premeniaii, 

cu urechile *n saci turnai : 
numai baniţi trebuia. - 

Umplu buţi şi bolobâce,, 

n'avu. grâului ce facă; 

umplu care chiovenesci 

şi mai multe mocănesci, 
şi porni pe drumi'lă mâră, 
la moră la Căpitană,. . 

unde-a măcinatii Şi ani ; 

la moră. la Călieri, 

unde-a măcinat şi. ieri; 

N . Ii 

cu, ele.. 0 

100 

- 100 

110 

115 

, 
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180 

  

   



  

a COLEGŢIUNEA 6, DEAL WEODORESCD, e 143 

| „la m6ra de sub pământi : îi săli d6-lă, fete'n cămară; .. pi 

| ca să: viiă maă curând, . : | că se Dati Gacaltă sâră o 
i a6r mal multă a zăbăvită, 135 - _și se scoti de plete-afară: * - 180 

| Morița ma pita, 77| e „Wen ieă de lapte dea 
| de trosnetuli a Stai fetele să se 'mpusce, -. . .: 

pi Dicelor, a „6 uă mâţă mio, DE 

77 “de, scâțitulăi ! credendii co'mpuscă pe ea... 
p* carelor, 140 Noi, boieri, amii mai ura, 185 

: de nâituli - , - der ne e comit însera | , : 

cailor, e _ | Şi nu stemii de ici-colea, _ o : 

"puse găda, pe spinare - a ci suntemi de la Pitesci, 

apucă, pe drumi la vale: unde lapte nu găsesoi : RI i 
se duse.priri cătinele - N 145 cum îl bate 90. 

să mănânce căpşunele. - în târgi îlă scâte, . Să 
>= Er moraruliă, priceputi, _„ CUM li mulge 

0 ptuşi în targu îl duce, | 
, go mâşii morii copiii de lapte dulce. | 

„go lu de scocii 150 Toti.ami maj stă: „198 

„o dete la loci, 
».“o' luă de tulpină 

„ sorăşedă la faină, 
„o 'lu& de ghisdeiu 

| Cândii fuse mâi” aşedaii, 

„se.uită să vedă, 
de curge făina curată: 

___dâr nu curgea, făină, curată, 
„ci aură şi mărgăritari 

în curţile dumne-vostră, 

„7. boieri mată, 

(Cutar6) luntr'uă băsmăluță 

„|. „numai făină fără tăriţă . 

| “go dase la, dalba”i jupânâsă 
săi arâte făina de frumosă, 

| „* Ea îndată se duse, din casă, 
Aa „în casă, îi 
„şi căuta uă sită desă - - 
“să facă unii colaci mare * 170 

si frumosi, | 

cum e, faţa lui Christosi, - 

: să fiă plugarilor de folosi. 

:1 Se maj duse, din cămară. 

| în cămară e 

| şi gtisi guă sită rară... 

"|: să facă unii colacii de secară 

1175 

i
 

„go puse la mălaiii de meiil. .: 155 

160. 

165 

  
| G'ami mai ura, 
“der ne'i frică c'omi însera, . să 
Şavemii. să trecemi lunci. 

şi văi adânăă, -. Ş 
munţi. înalță şi intunecoși. | a 

R&mâneţi, boieri, sănătoși : 
“la anulii, să vă găsimi 
„e mat voloii! , 

URARE CU PLUGULUI, | 

[Variantă publicată de d-li V. Alesandri 
__ în 'colecţiunea, d-sâle de „Poezii populare ale - 

Românilor, Bucuresci, 1866[. ENI 

A ho, a hol. 

Pluguli badei. cu 12 bo. -- 
boi bourei, - - 

în c6dă cu dălbei 2, | 

în frunte ţintaţă, OO: 5 

"în cârne *nferaţ ; . e ? 

1 „In agiunulti sf. Vasile, copil şi flăcăii plecă 

pe la casele Gmenilor ca să facă urări dp.anul 

noă: ei se numesc atunci colăieri co mergi 

cu colinda prin sati. Eată una, din acele. urări, 

numite plugul, ce' obicinuit”se -dice în agiunul 

sf. Vasilie, împreinând cuvintele. cu gunet'de 

telincă şi cu ciocniri de fere de plug. . , : 

2. Cred că prin scăpare din vedere d-lii Ale- 

sandri-a . credută că aci :sunti două: cuvinte. 

In realitate e unuli, adiectivulii codalbă, de 

unde diminutivulti codălbelă, codălbet” (cu code 

albe). i a a: 

4 

        jo.  



  

Cp 0 PLĂGUSIORULĂ,. Pa 

“pe-pântece băani, e |. Br Jelea morăriţă, 
De spate. plăvani,-, i bună meşteriţă, 

fi -care. de cate cinci am “suflecândi mâneci şi cătrinţă, - 
Maziaţi, măi. a Ea | 10 aa luă uni cojoeii. miţosti 55, 
=, Da Şi milă îmbrăcă pe dos; i: 1 

- Badea, uni plugii bine” rapenati Ca tăriţe, - a 
şi toti, cu ferii ferâcatii, .; , - Cu. cojiţe, . i 

“ “trasti de boi bourei | | „-.. prinse mâra, de: 'cosiţe | 
- voinicei ca nisce zmei, O as i Şo apucă de. călcâii * .-. 60: 
sa apucatii' | + So puse pe căpătiii : | Si 

de- arati. „o lovi cună cioeanii. în gelă . 
qide vă „de o.dete pe măsele.” -. 
pânăn sr „Atunci mâra s'a pornită, | 
Mânaţă, măi! : ao [e roţile şi: le-a ?nvârtită - 65 
_ „Răi, ni! e „| + si pe'locii a măcinatie 

Du | La una, 3 i E „toti grâulii celi. secerat. 

e ai săptămâna, e „Mânaţi, măi IL 
„sa dusă Badea să vei i | Hai hai e. 3 

grâul de” răsăritii, og S'a sculătii apoi novaşta 1 Dhidicăi 70 

“dr era. de secerati, şi s'a dusi în cămară, i 
;. Badea, La secerat, . se. a „scosti uă sită, de» sară - 

Şi păru că e .prâ rară, în „giredi. Pa adunati, 
ea s'a dusi i6r în cămară „+ apoi La treierat N “curba, - A“ şi a scosii ui sită G6să . 15 

“cu murgulă, : ip |. toti cu firuri de mătasă,. | 
cu. negrul, a m Mânaţ, măi! 

„Cu surulă, a a HI hăl 

il multe care-a încărcată |, -  Frămentatia Ya dospit, 
„şi la, MGra-din- vale-a plecati, „85 «|. Şi cuptorulă Ta âmplutii, -_ 80 

| „Mâna, măi ! a Me Şi « colacii aii „crescutii. | - " 

BA E ES . E N Apoi lelea, cut lopată, 
Der nâţa 'de ma6iă, e „tras-a unul mare'n vâtră, 
„ce piiscea brenăue | „unii -colacă rotundă, frumosti, 

  
pe costi, în ia PR A "albi ca faţa, ui Christosă, s | 
 dâca văduti aşa povâră mare; 3 „Si a să i aa drepti in două puse câda. pe Spinare. e „ca s0 ni]. d6e toti ! nouă... 
„şi fugi spre lunca. mare; = Manaţi, mă 
„Gr morarulă, meşterii bună, | - Bai, a o ate 

"alerga 'ca unii nebună. aş a „De uratii, ani mal ura, : îi oo: şi striga, merci striga: Da NI “der ne tememii c?0. "nsera, i | na, morişeii, na, na, na“ ei “şi "sii cărările ncurâate : | 
„ M6ra, totii hodorogit aa N . Si casele depărtate,... -- E i 
si prin api'totă fugi. . i |. A hopa ho: i 
„e Mânaţă, măi 5 |: “ “plugulii Badei cu 12 bol. 3 dă Ba ma Etă-ne, „Sosiţi la noi. ”   i aa - boa mal adaugă şi urmtârele versuri]: 

     



  
  

| -. “Nok. din suflet vă dorim 
acum şi pen& murim: 
câte paie sus pe casă | 
atâţia galbeni pe mâsă, 4C0 
câţi cărbuni în cel coptor 
atâţia mândri gonitori, | 
câte fire în manta, 
atâtea vaci a fâta, 

PLUGULU !: 

[A se vedă colecțiunea d-lur.V. Alexandri, edi- 
țiunea din 1866, suplimentul, No. VII, 

pag 337—391]. - 

A ho, a ho, copil argaţi, ” 
staţi puţin şi nu mânaţi, 
lângă bol v'alăturaţi 

şi cuvântul mi-ascultaţi. 
„Sa sculat mal an - 

“bădica Troian? 
şa încălicat 

p'un cal învăţat 
cu: nume de: Graur, 

ea
 

-cu şâua de aur, 10 * 
cu frcu de mâtasă . 
cât viţa de gr6să; 

şi ?n scări el s'a, rădicat, 
peste câmpuri s'a uitat 
ca s'alâg'un loc curat 15. 

— 

de arat 
"şi semănat. | 

“Şi curând s'a apucat 
“câmpul neted de arat. 

în lungişiu 20: 

1. „Cea. mat 'insemuală calendă la Romani 
era calenda anului nou, când se felicitau şi 
se dăruiau cu presenturi, şi când erea obiceiul 
a se câata pe la case. De acolo se trage colinda 

mostră, adică urarea de Anul-nou şi de Cră- 
ciun. Colindătorii merg pe la case, se -oprese 
sub. ferestre şi îucep a dice urarea numită 
Pluguşorul, impreunâudu'şi cuvintele cu sunelu 
de clopoțel sâu de. fâre de plug, seu de un 
insirument cex die bou şi care consistă in- 

“truă silă de pele, petreculă cu un fir gros .- 
“de per de cal; Tragerea firulul prin pelea si- 
tei produce un răget surd, ca de bou depărtat“, * 

- 2 „Troian.în loc de Traian. Valul lui Traian, 

ce trece ţzrilor române, este numit Zraia- 
mul, Asemenea şi ruinele podului de pe Du- 
uăre lâugă Turnul-Severinului se numesc Po- 
dul lul Traian.“ - 

EOLECŢIUNEA G. DEN. TEODORESCU, 
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şin Curmezişi. 
S'a apucat întruă Jol 

un plug cu dol-spre-ce bor, 
boi boure! i 

în eodă codălbel, 9 
"in frunte ţintăţei. o 

Mânaţi, copil! 
— Hi, hi 

Diua tâtă a lucrat, | 
brazdă nâgr'a răsturnat. 30 
şi prin brazde-a semănat . . 

“grâu mărunt şi grâu de vâră 
- dece - Domnul s6 răsară. - 

Mânaţă, măl! 

Şi, cât lucrul a sfârşit, 
ctă, mări; s'a stirnit 
un vânt mare-pe pământ 
şi plol multe după “vânt, 

- pământul d'au re&corit . 40| 

şi s&menţa a "ncolţit. - 
- Mânaţi, copil! 
— Hu, hill 

“La luna, | 
la săptămâna, .. 45. 

îŞI umplu cu apă mâna 
'şi se duse ca să vadă - 

- de. i-a dat dumnedeu râdă 
şi de'1 grâul răsărit . . 
şi dei spitul aurit. LO 

Erea'n spic cât vrabia, 

-erean paiu ca trestia! 
Mânaţi, măi! . 

1. „La orl-ce îulrepriudere ficu—fie unu 

drum, fii uă speculațiă, fiă uă căsătorie fiă 

un răsboiu—Românii găsescii de buni augurit 

dsca le ese înainte. cineva cu un vasii plină 

de apă su dă viuu Ei dicu atu-cea cu multă- 

mire: „ml-a eşită cu plini. în plinil stmi mergiă€. 

De aceia, negreşit Troianu-îşi împle mâna cu 

apă, cându are a se apuca de cules  holdele. 

Asemenea, căudu este Craiu-nou pe cerii. Ro- 

mânii închină cotițe pline cu apă scu cu viui 

şi, după! cer adreseză rugăminlele lor, versă 

enfila peste capi“. Din pagte-ni pulii udăuga 

că dincoce de Milcovii, ŞI chiarii în Breuresci, 

credința în peştrea cu plin“ „stă cu serii“ e 

fârte respândită. Cândă ese cine-va din curtea 

casei și întâlueşce vr'uă-personă c'unit vasii 

plini, atunce crede că”i va merge bine t0lă diua ; 

_ cândi îl ose cu sec, din contră. 

  10 
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"-EL voios a 

— Hal, hal. 

Troian iute s'a întors 

şi din grajl pe loc a, scos: 
-mat . năsdrăvan, . un alt cal, 

cum îl place lui Troian, 
negru ca corbul, 
iute ca, focul 

de nu'l prinde locul, 
cu'potedve de argint 
ce sunt spornicY la fugit. 

„Mânaţi, copil! 
— Fir: hi 

'ncălicat, 
la Teghin'a apucat 
şi oţel a cumpărat, - 
ca să facă seceri mar . . 

pentru secerători. tari, 
şi st facă seceri mici : 
pentru. copilaşi voinici, 
ş'altele ma! mărunţele 
-eu mănunchi de floricele 
„pentru fete tinerele - 

- şi neveste ochişele. 
Mânaţi, mal. 
— Hal, hăr! 

Ş'a strins fine 
şi vecine, 

şi toţi finil 
pi: vecinii 

şi vro tre! babe” bătrâne 
care sciu rândul la pâne 

Şi pe câmp i-a adus 
şi pe toţi i-a pus 

“la lucrul pământului 
în r&cdrea vântului. 

Mânaţi, . copil! 
— Hi, hi. 

EI cu stânga apucau 
şi cu drâpta secerau 
şi prin lan înaintau 
de păreau că înotau; 
alţi "n. urma, lor legau, 
Snopuri *'nalte adunau 
Şi Clăr -mândre rădicau 
ce la s6re se uscau. 
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Mânaţi, măr! 
— Hay, hăl! 

Apol carele 'ncârca 

şi pe'tote le căra 
şi djiredI nalte dura, 
în capul pămentului, 
în steriţa ventului; 

- apol aria'şi făcea 
şi din grajd mal aducea 

„dece, epe 
tot. sirepe, 

| şi de par că le lega, 
şi pe tote le mâna 
împrejurul parului 
d'asupra, făţarulul. 

Mânaţi, măr! 
— Bar, har; 

Epele mereu fugea,. - 
funia, se tot sirângea, 

„de par iute ajungea.. 
Şi grâul se treiera, 
şi flăcaăl îl ventura. 
Dimerlia scutura, 
harabalele "nearea 
şi la moră le pleca.. 

Mânaţă, cupil! 
a HU, hi 

Eră hâţa, cea de m6ră, 
când 'vădu atâtea cară 
încărcate cu povară, . 

. puse c6da pe spinare 
şi plecă in-'fuga mare 

- la cea luncă de scăpare. 
Lunca mare . 
frundă: n'are,  : 
lunca mică 
frunda/1 pică. 

Er morarul, meşter bun, 
. zăria mâra prin cătun 

şi'şI lua cojoe-miţos: 
şi mi'l îmbrăca pe dos... 
ŞI ŞI lua ciocanu'n brâu 
şi mai lua şi-un frâu: 
apol iute alerga, 
m6ra cu frcu o lega 
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EoLacrIukEA 6. bei. rtobontsci. 

ş'o apuca de călcâiu 
d'o punea pe căpăiâiu Oops 
şi! da cu ciocanu'mn şele 
d'o aşeda pe masele. . 

“Mânaţă, mâl. - 
— Hal, bă. 

EI o lua de. Tăptoe 150 
şo da ir în vad la loc, 
şi turna d'asupra "n coş 
grâu m&runţel de cel roş: 

grâul saşedea pe vâtră 
şi din coş câdea sub pâtră, 155 
de sub pâtră în covatăo 
curgea făină curată. 

Mâna, copil! - 
— Hi, hill. 

Troian mult :se bucura, 160 
- deciui€lă mori! da, 

pe morar îl dăruia 
apol călare suia : 
şi voios se înturna 
cu flăcăii ce mâna, - 165 
er boil se opintiau- | 

"şi. roţile scârţâiau. 
Mânaţi, măr! 
— Hal, hăn! | 

lită mândra jupân6să, 170 
'Dochiana cea frum6să, 
Caudia toemal din casă 

chiotul fiăcăilor, 
-scârţâitul “carelor, ă 

şțn cămară că mergea 175 
şi din cuiu îşi alegea | 
sită mare şi cam dâsă - 
tot cu pândă de mătasă. 
Sufleca ea mâneci albe 
'ŞI-arăta braţele dalbe 180 
şi cernea, mări, cernea, 
nins6rea „se aşternea: 
pe sus tobele băteau, 
negurele jos cădeau. | 

Mânaţi, măr! . + 185 
— Hal, hăi! » 

Apor. mama plămădia: 
şo lăsa pent dospia;   

apol' colaci învertia, 
pe lopată mi'1 eulea 

“gin cuptor îl arunca, 
apol. icră cu lopata 

„rumeni îl scotea şi gata. 
Atunci ea'mpărţia vro, cinci 

„la flăcăil cel voinici, 
“şi "mpărţia, tre! colăcet 

la, copiil mititei, . -- 
&ră mândrului bărbat .. 

"4 dedea un sărutat. 
= Mânaţi, măl! 

— Bă, hăl! 

Cam: a dat dumnedeu an 
holde mândre lul Troian, 

ast-fel să d6 şi la vol, 
ca s'avem parte - şi noi; 

să vă filă casa 
casă, - 

si vă fiă mesa 
mesă;, 

-tot cu “mesele. întinse 

şi cu feţele aprinse; 
tot cu .casele grij te - 
cu bun! 6speţi locuite; | 

“şi şi la anul s& trăiţi, 
“să vă găsim înfloriţi 

ca perii, 

va merii 

în mijlocul verii. 
- Mânaţi, mâl! 

a — BA, hălt 

“De urat am mal ura, 
dâr nel că vom insera . 

_pe:la curtea dumnâ-vâstră 

-.. departe de casa nâstră. 

Dumnâ-vâstră aveţi parte 

de curţi nalte, luminate, 
"văruite, 
şindrilite . 

şi cu feresti strălucite; 

- moi avem bordele mici, 

bune de pluguri voinici, 
„ veltucite 
“şi lipite . 

ii 

140 

205 
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„şi cu stuh acoperite; 

atâţia bani fii la vol 
De urat, am mal ura 

“der nel că vom  însera, . 
şi avem a trece "1 cale 

unde sunt fete nebune. 

şi se lâgă de feciori. 
“ca albinele de flori, 
„şi lemeure cărările 945 
„tot cu desmierdările. 

PLUGUŞORULU. 

[Variantă din Bucovina, publicată de d-l 
Sim. FI, Marian]; ” 

Bună vremea, 
„bună vremea! 

Bade gasdă, odihnesci 
orl numal ne amăgescl, 
orl plugăraşi nu doresti, . 5 
căci te cam posomoresc]. 
Noi cu plugul ne-am luat. 
de“ cu sâra ce-a, 'nserat, 
şam fi venit mal .de mult, 

ca copiil am făcut; - 
der şi G'acuma'l bine 
“căci mâne"! Sântul Vasile.. - 

| „.Mânaţi, băieţel! NE 
o Baba 15 

Intr'uă Joi de dimin€ţă 
s'a sculat badea, din faţă, 

- diminâţa s'a sculat,. 
pe ochi negri s'a spălat; 
€r soţia dumi-sâle,' .  : . 20 
prâ' cinstita gasdă mare, | 
un scir! alb în: mâni i-a dat 
şi s'a şters pe mânl curat, 
apol itră s'a "nturnat, - 
un peptene şi-a luat, 95 
chica nâgr'a peptinat, . | 

"în straiu nou s'a îmbrăcat, . 

1. Provineinlismul bucovintn, diminutivul de 
la cuvântul „stergar“, N   

“dâr. câte paie's la noi, 235 

„uă dumbravă rea din vale, 240: 

ce asvârlă cu alune. a 

“der nol nu: ne-am priceput: . 10. 

  

la ieâne s'a *nchinat, . 
şi, eşind 'afară- 'ndat, 
din bucium a buciumat, 90 

slugile şi-a adunat, 
slugilor porunc'a dat 
la. ocol d'au alergat, | 
şau scos dor-spre-dece bol ; 
dintre cei mat bunl de soiu: 35 

| bot, bourel 
în c6dă codâlbei, 
în frunte ţintăţel; 
mică de statură - 
buni de trăsură, | 40 

cu cârnele belciugate,!  : 
cu aur suflate. . 
Mânaţi, băieţel! 
„— Hal! hăl! , 

„Şi'ŞI luase bădişorul i 45 
- tăvala şi pluguşorul, 

cel dol-spre-ce bourei 
şi dof-spre-ce  plugărel; 
“apoi ml-a plecat, 
s'a dus lo arat: 50 
la câmpul durat, | 
la măru "'nrotat ?, 
pe un deluţ ascuţit - 
ca o dungă de cuţit. | 

Ajungând | „65 
„şi 'mcepând, - - 
„a brăsdat 

Şaarat 
= în lungisiu . Sa 

şin Curmedişiu: ... . 60 
brasdă nâgră-a, răsturnat, | 
grâu de vâră-a r&vă&rsat, 

- grâu de veră 
„Cu secară, 

să r&sară y 

1. In loc deo „dur (durus).* Poporul român 
"mal nainte, pe câud avea locuri. mai întiuse, 

- adese orl lăsa ogârele nearate câte 7 anl, ca 
să se  prilogiscă,. pentru ca aşa s5 se. mal 
îngraşe şi să devină mal productive. Când vo- 
iai a le sparge; ale ara, atunci înjugaii vr'0 
6—8 bol la plug da lo ara. Din acestea putem 
deduce că colindătorul înţelege prin „câmpul 

durat“ “câmpul noarat, „prilog* stu ţelină. 
2. Un măr mare, înalt, crengos, în formă 

şi cu umbră rotundă, 
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penă n scră,. 
s'alunge foâmea din ţâră, 
pe păgâni de pe hotare, 

grâu m&runt! 
arnăut, .. Sa 

ŞI-a dat domnul, s*a făcut, 
pe la vâră şi mai mult. 

Mânaii, fecidrei ! 
— Hall! bhâi! 

Şi-aratu câtu a arati, 
de lumea, s'a minunat ; 
ră dâca a "nseratii, 
bade'-a-casă s'a 'nturnaţii 

bucurost, 

vesclosti 
c'a eşit grâul frumos. 
Er. după ce a noptat 
atunci, mări, s'a culcat 
cu lelica într'un pat, 
mândru, mare şi 'ncingat, 
cu scândurile de brad, 
cu-asternutul de argint. 
cu ciucuri până'n pământ, 

cum n'am v&dut de când sunt. 

„Mânuţi, băieţei! 
— HU! hăi! 

Dormind cu Jelica ?n pat, 

badea, vis mândru-a visat. 

Dimincţa s'a sculat, 
„faţă albă gi-a spălat, 

chică pegră'a peptănat, 

cu straiu not Wa îmbrâcat, 
la ic6ne s'a'nchinat, 

Domnului mi s'a rugat 
visul să i ss'mplinârcă 

şi mulţi ani s%i dărui6soă, 
Mânaţi, fecioraşi! 

Hăi! hâi! 

Apoi badea s'a 'nturnat 
-şi din bucium a sunat: 

slugile s'au adunat, 

slugilor porunc' 3 dat; 

ei la gragău ai alergat 

şi din graşdu ei mi-au luat 

“un-cal Taur. 

"70 

-)
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că grâul cel negrăpat   

cu şâua deaur,. | 
negru ca coibul, - 
iute oa focul, 

cu pot6vele de argint 
cu zurzuri pân'n pământ. 

şi cu friîul de mâtasă, 
“on copiţi de i6rbă grasă. 

Mânaţă, fecioraşi ! 
— Hiâi! băi! 

“Ei în fug că mi Sai dus 

şi "ndată, i-ai adus. 
Bae-atunoi s'a bucurat, 
sulița şi-a. redemat, 
de pe dâns'a-ncâlicat, 
pământul a tremurat, 
văile ai r&snnat, a 

frunda ?n codru a picat, 

Sântu-Vasilu sa bucurat. 

Mânaţi, băieţel ! 
Hi Vhâl | 

După ce a'ncălicat 

_-p'acsl cal neînvăţat; 

sus la munte la vânat. 

Ds vânat elă p'a vânat, - 

ori şi cât s'a sbuciumat, 

de abieretul oilor. 

„de răgitul vacilor, 

“de cântecul mierlelor, 

de ţipetul ulilor, : 

de _vuetul vâilor, 

-de şoşetul frandelor, 

De vânat el :n'a vânat, 

der de geba ma umblat, 

căci în sine-a cuge.af ' 

şi îndată mi-a plecat, 

“În grâul cel negrăpat. - 
Şi cum & sosit 

odată a zărit, 

erea mândru şi curat, 

crea mândru şi frumos 
a şi faţa lui Christos, 

nici. prea, mare, nici prea mio 
cum îi mai. trumos la spic. 

„130 

145 

150 

A: 
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Mânaţi, băieţei ! 
—Hăi nă Dea 

- Atunoi siogur âumn6-la: 
peste ema, calului 
“lângă grâu mi s'a plecat, - 
“trei spice'n mâni-a luat, ” 
în basma mi l&-a legat, 

- în curea că le-a băgat 
gi spre casă s'a 'nturnat, 
lelichii că mi le-a dat, 
'Lelica le-a dus în casă 

ga pus spicele pa mâsă; 
“casa mi s'a luminat, 

copiii s'au bucuraț. . 
Lelica frumâsă, 

“stăpâna, de casă. 
pe mâsă lt-s despicat 
şi din gur'a cuvântat 
că nu'j verde, nici usoat, 
numai bun de secerat. 

Mânaţ, bâieţei ! - - 
—Hăl! hâi! - 

Bădica s'a bucurat, 
la Resnăvan a plecat: 
audind o'acolo'i fer 
şi mulţime de oţel. 

„S'a dus pe uliţa mare 
află, far de trei parale ; . 
s'a dus pe uliţa mică, | 
şi p'a găsit, gâu! nimică ; 
r pe uliţa din dos 
tot. fuse mai norocos. 

“ Mânaţi, fecioragI ! 
—IHăi |! hâi! 

Şi-a luat opt oci de fer ” 
şi p'atâta de oţel, 

le-a luat 
şi s'a îuturnat, 

şi le-a dat 
ls Lionte ţigauul 

ce luoreză cu ciocanul, 
să gătească secerulici, 
seceri mari gi seceri mici 
cum mai bune de voinici, 
"de neveste ochieşele, 

PLUGUŞIORULU . 

160 

165 

170 

180 

185 

"190 

195   200 | 

"de copile tinere, 
de sema puicuţei mele, 

Mânaţi, măi! 
—Hăi! hâi! 

- Seceruica cea mai bună 
pentru baba cea L&trână, 
_geceruica cea mai mică 

pentru'uă dină tinerică; . 
secerile mărunţele 
cu dicţii de flori ele 
cu mănuchi de vidrele. - 
la nepoți şi nepeţrle, : 
„copilelor frumugele, 
nevestelor ochiegcle 
cu țâţele bourele,. 
cu gardfe prin cosiţe, 
cu floii roşii pe guriţe, 
la cari inima'ţi sushiţă. 

Mânaţi, măi! 
—H i! hii! 

Secerile sai gătit, 
pe la toţi le-a împărţit 
şi la lucru s'a pornit, 
şi la luoru unii s'au dat, 
mi S'ati dat Ja sec rat : 

“cu drâpta îm! seocra, 
cu stânga mânucli făcea, 
cu-amândouă szupi lega- 

„si în Olâl îi ageda. 
Mânaţi, băieţei ! 
—Hă! ! hâi! 

ŞI, mări, îmi stcerară 
intr'uă di de primăveră, 
resturnând un corn din ţers. 

- Er după ce a 'rs-rat, 
înapoi când s'au-uitat, 
au stat snopii 

„ca şi drobii, 
„căile 

„ca stelele. 
Mânaţi băeţei ! 
—Hâi! hă! 

Apoi, carele 'ncarcă 
Şi pe tote le cărară . 

„Ri gireqi mare durară 

208 

215 

230 

210 

245  
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în capul pământului, a UN oboroe: 
în steriţa ! vântului.t o „o dinbun sţio. 

ir badea, de buouriă, a un mertio, -* 
sa dat cu lelea'n sfeţiă? | Mânați, măi! 290 
undo aria să fiă: "950 — Hâil hă! 

în capul pământului, - i SE 
p . A N | "- Badeae i uriă 
în steriţa vântului, - | . ca carat ia ii, 

„uă ariă de aramă | cu pâ!a eumanuul. - 

puțintel băgată'n scmă, p , : RR - 
Arie turna?n chelna carului; 7.995 

„cu otgon de ibrişin - 255 . : k « i 
ii , i. | umplea pumnii, umplea pole . 

,  UMpIea 
ca s6 mergi treba'n piin. | : a 

De at şi turna în harabale, 
Mânaţi' băieţii! | IE 

__ Hât băi! SI harabale *mperătesci 

“ “ i a cu boi de cel muntenos-i 

Şi prin vorbe, prin cuvinte, „e nOU6 cară - 300 

badea şi-a adus aminte - “o60 |: - cu povară, 

cum că âre-uă bergheliă "gi porni apoi la moră, 

Ja păscut, la suhăţiă *. N Ja, morişea ces, tărcată, 

Şi, cum sfatul gi-a gătat,  . unde dă fărină gată. | | 

pe ua murg &'ncălicat, | Mânaţi, voinicei! 805 

la hergheliă-a plecat - . 965 |. — Hâi! hâ 

şi-a ales oincl-spre-ce epe ră morăriţa, când 

po rep st a v&dut venind 

câte t ut pp cară scârţâind, | | 

cu poteove dle argint SE boii rumegând, 810 
ce prind bins la pământ, 970 |. gerbii sbiciuind, — - î 

„care se duceaii ca vSntul "şi-a făcut câda vârzoit . 
şi nu atingeau pământul: ia 2 fugit prin cele vâi: 

unde câloa : pus câda de spinare. 
scântel eşia Sa sia “fugit la lunca marc: 318 
şi colb săria. - . 275 _uncă mare 

i , , | 
Mânaţi, | mA. „o frangă Mare, 

— Hâi! bâi! | i Di luncă mică | 
Cum mi le-a apropiat: frunda. pică. 

în năsadă * le-a băgat, | Mânaţi, tecioraşi! - 320 

ponă ile le-a mânar ..  ' 280 — Hăhăl | - 

„giregile-a treiărat; | " Morâriţa frumuşică - 

„Și; după ce le-au gătit, pasce frunda de. ursică, 
la măsură a eşii:' pasoe trunq+ de câpșiună | 

„dintro ciaiă, Da adevăr, că nu-i mincinră. 225 

vă odobaiă, 28 | Tir morarul, meşter mare, 

dintr'un snop - Orişiu el şi a cul îl are, 

: ]. Proviucialisi bucovintn, în loe de „ia a sărit înuată tare 

calea vântului“. . - - | , 

>. Provincialism, în loc de «sfat>. ou barosul pe spinare, - Sie 

3, Suhatii insemneză „păscătâre“ stii „păs- cu brâul de lâni 330 . 

ciune“. ! i   „4 In loc de trierii, le-a pus la treierat. „CU ciocan în mâră,   
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ga strigat: ptrru, ptr şi nanâra! = Mânaţi, feoiorei! 
stâi, morişcă,, nu mişca, a E — Hăj! hu! 

, | Aaa RR sar, pa i E 

Mânaţi, măi! - „8 [ir lelica cea frumosă, 
preumblându-se prin casă, | 
audind larma cea mare, 380 
le-a eşit spre 'atempinare 
cu mânicele 'nvârtite, 
cu mânele rumenite 

„ca gardfele 'nfiorite; i 
a eşit pe prag afiră 38%. 
şi se uita la povară, n | 
se uita la soţul s&u 
şi'i făcea din ochi merci. 

Mânaţi, băieţei! 

Ş'apucat!-o: la cercat, 
la c-reat-şi la mustrat, 

- din gură i-a cuvântat: i. 
— tinerică când ereai, | o 

dici că nârav nu aveai, 240 

'dâr. acum te-ai bârzoiat, 
“cu nârâv te-ai învăţat!  * 

Ş'apoi, cum i-a cuvântat, 
i-a şi dat un pumn în cap! 
gagedat”- o pe. dulap, . . 315 
şi i-a, dat un pumn în ş-le 

    

—Hâl! hâil 290 şi a pus'-o pe măsele; „7 e 

i-a mai dat un pumn în spiină _„Eră badea, cum sosi, 
şi-a tocmit'-o pe farivă. „carele hălădui 1. a 

Mânaţă, voinicei! 250 Der lelica cea frumâsă, 
— Hâil hăll: o -  - | co gardfă alâsă, | | 

IN sa tot preumbla prin casă 995 
os Apaseishi, o e şi dicea că nioi nu-i âsă, , 

mora se porni: E __că avea, fâtă frumâsă. 
“şi venia apa, venia, a Erea fâta dumne-lor 
umbla mâra de pocni:; 35 | ca g'uă, din'a codri'or, 
apoi a turnat în coş | cu cămâga cu altiţă, . | 400 
grâu merunţel de: cel roş. | “cu flori roşii pe guriţă, 
Grâul s'aşeda îndată -. | “cu gardfe în cosiţă, 

„Şi din coş cădea sub pâtră, | tănerică, 
“de sub pâtră în covati, .. 360 | ”. ochiegică, 
curgea fârina, curată. - tinerică, sprinteioră, 405 

Mânaţi, băieţei! . o ca un puii de căpridră;. 
— Hâi! hât! i „cu ochii oa murele,, 

obrajii ca rujele 2; 
Badea, nult se Duoura 5 ă ş'ori-ce fecior o vedea o 
deciuicla morii da, 255 _pe dată o şi 'ndrăgia. . 410 pe morar îl dăruia; | Mâna, măi! 
pe un murg se arunca — Hâi! bă! 
şi spre casă se'nturna o - Lelea la dâns'o chi&niară : - cu flăcaii-alăturea, .. a go trămise în cămară .... care car Ana, e - | "uă sită rară “ua 
Badea re tot Tîd6nd, E e cara pelin | “o . . 3 - feciorii venea cântând „| casă cernă pân&n s6ră, şi din sbice tot PocniLĂ, 86 Scoţă răul din sră vâiele de resunai, | | Ț | | munţii se cutremurat. o a25 zi Ve apela n apoi le descăreă, „- 

—— 
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pe păgâni de pe hotară ; 
şi copila frumuşea, 
ascultând pe măică-sea, 

se şi duse 
Şi aduse » 
sită rară 
de nrgară 

pentru noi, pluzari d'afară, 
s'alungăm râul din ţeră, 
pe păgâni de pe hotară. 

Mânaţi, mâl | 
—Vâi |! hâi! 

Der leliohii. i-a părut 
câ'i prea rară de cernut ; 
i-a părut sita prea, rară 
şa dat'o pe uşi'-afarâ, 
si s'a dus singură icră 

din papuci tot pleoscăind, 
din rochiă vânt fâcând, 

din cercei 
_tolocânei, 

ga, intrat din casă'n casă 

și dădu d'uă sită desă, 
sită desă de mătasă 

„pentru dumne- lor din casă, 

Mânaţi băieţei ! | 
—Hâi! hâil 

Şi cum a sosit acasă, 
â pus fata după, mesă, 
şi a pus'o la cernut, 

la cernut şi-la bătut. 
„Din sită fâta cernea, 
din jos dobele bătea, 

_din gus negură cădea, 

la, plugari din ochi făcea... 
Mânaţi, fecioraşi ! 
—Huil! băi! 
Şi erea, uă babă 
bătrână şi slabă, 

pabă de cele bătrâne: 
care sciii rândul la pâne. 
Babavaceia-a plămădit, . 

„aluatul a dospit ; 

după ce a pregătit, 

a făcut la colăcei 

420 

20 

49 
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3 și mai. mari, şi “mititei, E 
ga făcut un colăcel 
“rumenel şi "mpletice!, 
g'a făcut uzul frumos 

ca, şi faţa lui Christos, 
nici mai mare, nici mai mic 

dintr'uă mierţă ş'un mertic; 

„gi cu miere mi-l ungea, . 

cu zehar îl 'zăchăria, 
în coptor că, mi-l punea, 
şi el mândru, se Cocea, | 

pentru plugari ni-l gătia. 
Mânaţi, băieţei! 
a Hăil bă 

Dia coptor că mi'l scotea 

şi nouă că ni'l menia, 
| g apoi mi-Va pus pe mâsă 

şi s'a, luminat în-casă; 
şi Pa rupt în două 
şi ne-a dat şi nouă, 
şi Va rupt în trii 

„ma dat 18 copii, 

şi Pa rupt în patru 

ga hrănit tot satu, 

şi Pa, rupt în cinci 

ga dat la voinici, | 

la feciori cu-opinci; . 

- 6ră cât a mai remas 

| înapoi că mi Va tras, 

şi l'a, pus în cuii din dos - 

casă fiă 'ndemânos 

"pentru alţi plugari de scns,. . 

Mânaţi, băieţei! 

— Hăâ! băi! 

ŞI noi nu urăm 

pentr* un colâcel, 

der noi v6 vrăn | 

pentr'un gălbenel,. 

"-gălbenag de aur- 

din luna, lui Faur; 

şi noi că urâm 

ca să câpătâm 

cel puţin un leuşor. 

s6i, de nu, un puişor, 

să facem un boldişor 

„410 

„480 

- 455 
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PLUGUŞIORULU 

s&l avem la plugugor, . * | 
„SE mârgă mai'iutişor. ... 510. 

* Mânaţi, bâieţe! 
— Hâi! hâi! 

„De urat am nai ura, 
der ni-i că vom însera, 
şi”i de mult de când urăm, 515 
de când cu plugul umblăm, 
gi mai avem âno'un sat 
la vă casă de urat. 
N'em lăsa-o reurată, 
căci lelica are“uă fâtă, pop 
şi n'ar vr6 cu capu-uâ-dată 
să steie nesârut- tă. 
L'ulta, într'un corn de sat, | 
stricăţică de vărsat, | 
dam ura cât am ura, 595 
„der de noi tot n'a scăpa, 

“Mânaţi, feciorei! . - 
— Hâi! hâ!! 

De urat am ml ura, : | 
dâr ni-i că vom însera; ri30 
drumurile ni-s departe | 
şi cărările "ncurcate. 
La mulţi ani cu s&nătatu.,. 
şi s6 vă fiă de bine - 
diua Sântului Vasile. 
Dumne rostră ?n bucu iă 
d'acum şi pâu&'n veciă! 

Ahohahooooo... 

PLUGUŞORULU. 
[A so vede colecţiunea d lu T.T. Burada]. 

a
 

2
9
 a
 

Se sculă ist domn ! bun, 
Vasile j „jupâv, | 

cu plugul cu doi-spre- dece boi, 
boi bourei, 

în codă cădălbei; îi og. 
şa arat Joile 

vâile, 
Vi inerile 
piscurile, | - 
Marţile . 10 
hârtopele ae 

cât îți luau vederile.   

":Brasdă n6gră răsturna, 
“grâu în polă el lua, 
cu drâpta mil asvârlia, 
semăna şi isprâvia. 
„Pogoniriul îl punea 
de grapă şi mântui: 

Ia mâuaţi, mâi! 
— Hâi, băi! 

A-casă când el venia, 
la jupâvnesa'i privia, 
uă lună la ea gedea ; 
în grajd apoi mi-a, intrat - 
şi Ja cai el s'a uitat : 

scâse-un cal negru, 
negru ca corbul, 

iute ca focul 
înşelat 

gi'nrâfrurat 
cum e bun de ncâlioat. 
S5 vedă grâul a pornit, 
de e copt, de'i pârguit, 

şi Pa găsit frumos 
„ca şi faţa lui Christos, 

"în paiu oa trestia, 
în spio ca vrabia, 

a 
în grăunţ ca mazărea. * 

Ia mânaţi, mâi! 
— Hai, hâi! 

Istă domn bun, 
Vasile jupân, 

de bine ce'i părea, 
p5 a-casă nu dedea: 

la târg se ducea, | 
gi'ndată îmi lua 
“nou oca de oţel 
şi nouă oca de fer. 

Porni drept. la Stan ţiganul, 
fii-i-ar al dracului mormanul ! P 

Făou nisce seoterele 
- încărlicăţele -. 

cu dinţi de chipărăţale; 
dete la fini, finicele, 
la nepoți şi nepoţele, . . 

îi scose 'n ghiaţa vântului,. 
în caprl. pământului, 

20 

30 

40 

    
 



  

COL.ECŢIUNEA G 

Cu toţii, când ti sos'ră,. 
la secerat, se porniră: 

unii mânuchi făceau. 
ulţii snopii e gaă 

şi în clăi '] olădeai, 
dn clâi în care 'ncârca; 
la, arie ti pleca. 

Mii mânati, măi! 
— Hâi, Di! 

Ist domn bun, 
_Vasi'e jupânv, 
cu atât nu ss lăsa, 

ci de grabă apuca, 
în sat'la Cegai 

g'aduse opt cai 

cu corne cânite,: 
urghii potcorite,. 

cu coqi bici făcute: 
cu copite treicrau 
pi cu nările grâneul, 
c'urechile vEntura, | 
cu câda îl primeteau”. 

Is mânaţi, mâi ! 
—Hu, băi! 

Ist dormnn bun, 
Vasile jurâu, 

cu atât nu se lăsa, 
ci la turnă se ducea: 
nous saci luâ, vergaţi 
de la nouă turrne fraţi. 

- Boii-el mii înjuga, 
sacii în care punea, 
la m6ră mi-se ducea, 
la moră la Căpătan 

unde-a fost dumud-lui an, 
la moră la rijiit.a 

uude-a fost baba Dumitra, 
la moră la Siriclia 

„unde-a fost baba Maris, - 
Când sosi la moră. 

cu atâtea cară, 

-aga de 'ncârcat 
şi împovărat * 

mora s'a spăriat: 

[. Scutura. 
2. Alegea de paie. 

60 

€0 

35 
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-. DEM. TEODURESCU i A i 

„Puse câda pa spinare 
- gapură în lunca mare, | 

Mai mânaţi, înăi ! E 
—Hai, băi 103 
Der ist domn bun, 

Vasile jupân, 
I:â, brăcinarup gură 

turul?salvarilor în mână 
guă scăfiţă - 10 

cu trai târiţe | 

şi ale. ga : 
şi tot striga: 

“ptru, ptra, ptru şi nea, ne, nea, ! 

a 

Mora sta. 115 
şi se uita 

pân'punea mâna ps ra. 
Ia mânaţi, măi! 
—Hăi, Dă: ! 

Făcu mâna otoboc . 120 

şi oapucâ de scor, 
cu toporu'i dă cioc! cioc! - 
ş'o trânti icrăgi la loo; 
apoi grâu că î-a turnat 

“gi îndată mâcinat O. 125 
de cu Joui. 
pân'msi apoi. 

„Ia mâmaţi, mâi ! - 
—Hii, băi! 

Dâr cea gasdă jupânâscă | 190 
la obraz nu prâ frumâsă 

în portă egia, 
la mâră privia 
să-v6dă carele | 
şi harabalele -185 

încărcate cum veniau, 

cum veniai şi scârţiau. 

Mânecele “şi suflec:, 
mânele îşi arăta, | 

nisce mâni negre 'mbârnite 140 

"ea, nisoe tânjeli pârlite. 
Dste'n sită şi'n covată 

şi cernu fâina t0tă ; 
făcu colaci mulţi, 

1. Brâulă. 
2. Fundulă,   
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mulţi de cei mărunți ; 
dă la, fini şi fininicele, 

“la nepoți şi nepoţele. 
“Un colao a mai durat 

de grâii de cel mai curat. 
“ Vru să'1 des în cămară, 
“noi strigarăm toţi dafară ; : 

- dă-ni”l pe uşiă afară, 
-. oaşia'i legea d'astă scră ; 

dso'o fi el de secară, 
nul lăsăm noi ca să peră ;- 

| dâc' o fi el şi de ord, 

îl dăm noi lui Moş Găvoz : 
„d6o'o fi de grâu curat, 
îl ducem la noi în sat. 

Mai mânaţi, măi! 
—BHU, ni |. 

. . . * . / 

Daţi-ne doi-trei leişcri 
“de bănişori, 

că dor nui marea 
“cu sarea, 

Daţi-ne doi-trei leişori 
de bănişori 

să facem un boldig-r, 
să *mboldim cel bougor 

în trupugor, 
c'a dat plugul 

PLUGUŞIONULiI 

145 

160 

165 , 

170   

cu totul. 
în rădăcină de lăptucă, 

nu pot opt boi ca ss] ducă, 
“şi 'ntr'un os de rimă, 
totul ni-se sfărimă. - 
Daţi-ne doi-trei leişori 

de bânigori, |, 
st ferecâm ferele 

fârele, toporele | 
ce noi le uitarâm icră 
a-scră pe prisp' afară 

şi hoţii ni-le luară. 
N'avem de cât uă ipingea 
şi cu 'ncăpem toţi sub ea. 
Dă-ne şoldul porcului 
cel din fundul podului. 
De urat am mai ura, 
der ne'i că om însera, 
Remâi, jupâne sănătos, 
sănâtos şi tot voios: 

câte paie pe casă, 
„atâţia lei pe mâsă, 

câte pietre la, fântână, 
" atâtea, 6le cu smântână, 

"câte trestii grâse 
„atâtea vaci lăptâse. 

Şi la mulţi ani! 

175 
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gul“ şi cu „Sorcova“ :. 

La 30 Noâmbri., biserica crestină orientală s&rbatoresce pe sfintulu An- 

„dreiit”, In acea di, dis-de-diminstă, mamele-de familiă —vorbindu despre fe: 

meile din popori, care ai păstratu «latinele și ținu la densele — s€ ducă în 

grădină seu în curte şi, cu cugeli curati, rupi Ss. icele din fiă-care arbor ro- 

ditor (mai cu s6mă din meri, peri şi trandafiri, & în lipsa lor din vişini, zar- 

zari, gutui ete-) apoi, legând la un locii trei, ramuri diferite, destină cite un 

mănunchiii de acestea fiă-căruia dintre ai familiei: soţului, copiilor- 

- Ramurile, puse întwun vas şi la uă căldură potrișită, sunt de aprope îngri- 

jite, căci apa trebue schimbată în tote diminelile, | E 
Iveetul cu încetul, înuguresciă, daii foi şi, până în ajunul Anului-noi, chiar 

înflorescii. Acela va fi mai norocosi, ale carui ramuri vor înflori seu cel pu- 

țin vor îmuguri şi înverdi. Florile sunt destinate a se pune la sorcovele pe 

care copiii le vorii purta în dimineta gilei de 1 Ianuariii. : 
Ast-feli se împodobia sorcova în timpurile de mai nainte, şi la ramurile de 

meri, de peri, de trandafiri fac alusiune versurile din recitativ. Astădi chirtia 
colorată şi poleiglă înlocuese florile naturale. | 

: Cu soreova umblă numai copiii de la 3 până la 7, 8 şi 9 ani. Apropiindu-se 
„de persona ce au să sorcovăiescă, o ating uşor cu soreova de patru-deci de 
ori, pronunțtîndu recitativulu de mai la vale. 
“Darurile constaii ua dinidră în fuiore, turte, faguri de miere, şi urările cu 

„Sorcova“se adresa celor mai: în virstră din familia, rudelor şi cunoseutilor 
de aprope. | ” Si Aa 

Astă-di recompensa constă în bani, 6r.copiii intră fără deosebire în ori-ce . 
casă, ori unde ari fi primiti. Să cc 

Intr'altă seriere* amii arătat cum vechii Romani obicinuiuu a se felicita, 
la începutul anului, cu uă ramură de dafin verde, ut aznare perennaregque 
commode liceat', pentru ca să petrâcă bine în anul care începea şi în smaulţi 
ani următori. De astă-data voi reproduce după Du Cange uimătorul resumat 
despre datinele ce ce se practicau de copil la poporele occidentale, din timpul 
recăderil latinităţir şi în tot decursul. evului media. Obiceiului despre care 
vorbesce Du Cange îl era consecrat ajunul calendelor lut Ianuarie. In acele 
datine se zăresc originele colindări! cu „Moşi-ajunul,“ urărilor cu „Plu- 

«In vigilia Kalendarum în sero surgunt pueri et portant scutum. Quidam eorum 
est Jarvatus cum maza în collo : sibilando sonant timpanum, eunt per domos, cir: 
cumdant scutum ;. timpanum 'sonat, larva sibilat, Quo ludo finito, accipiunt munus a 
domino domus, secundum quod placet ei. Sie faciunt per unamquamqu r , „quod ] e domum. 
Eo die de omnibus leguminibus comedunt. M L “duo ane autem surgunt duo pueri exillis, 

1. Numele popularii de Undră dati lunii luf De pi eri din “Ana 
n pul: dr, di I ecembre, pare-se derivalii din: it): motiulti e fra (Pa pudel, aci „mare şi grosii de cusutii saltele, mindire, rar pir ivuli , il îuţepătorii sarii asemăna axcutisului sării, mite italit Dositeiii scrie „Andrea, 6r nn uidrt, cândă.e vorbi despre Deueuujarele: n tă Sr mitropolitulit 

2. A se vedă ule mele Încercări critice, edit cit, pag 05-66 SR | 3. Marcobil Saturnal. liber 1, cap, 12. Se 

  

  

   



  

G. DEM. TEODORESÂy | | „139 

aceipiunt ramos olivze et sal, et intrant per domos; salutant domum : gaudiuni ez 
.latitia sit în hac domo ; tot filii, tot porcelli, tot agni ; et de omnibus bonis optant, 
et—antequam sol oria tur—comedunt vel favum mellis, vel aliquid dulce, ut totus 
annus procedut eis duleis, sine lite et labore magno !» i . 

Espresiunea sorcovă este uă sincopare din sorcovă şi prin urmare însem- . 
neză patru-decime, căci în limba slavo-bulgară soro însemnedă patru- : 
deci?. In adevăr, decă vom luu recitativul „Sorcovel“. şi'] vom despărţi în.. 
grupe silabice, în inodul. cum îl cadenţeză copiil, vom găsi tocma! patru- . 
deci de grupe, cor&spundând celor patru-deci de atingeri cu sorcova, esec- 
utate la pronunţarea fiă-cărei grupe silabice. a _ 

« Cele mai multe rugăciuni, cîntece pertru animâle şi recitative din jocu- 
rile copiilor sunt rostite şi declamate de dânşii după grupe silabice (con- 
stând dintr'una s€u două silabe) şi, peniru că fie-ce vers coprinde adesea 
câte palru grupe, de aci resultă că recitativul e uă şese-spre-decime când 
constă din patru: versuri, o dou&-decime când consta din cinci, o patru- 
decime când constă din dece, o şese-dlecinme când consta din cinci-spre-dece 
versuri. Cilitorul e rugat să verifice faptul la despartirea S, intitulata <ru- 
gaciuni, câutece şi jocuri de copii,» Di | 

URAREA CU „SORCOVA DIVISIUNEA RECITATIVULUI ÎN 40 (SOT:0R) 

Sorcova, _ „GRUPE SILABICE 

vesela : _ | Si _ 

peste vâră sune va, vese- la, 

primă-veră, 

C
i
 

să *nfloriţi, peste .. vară  primă-  vfră, - 

să mârgăriți ? + i 
să 'nflo- riţrsă mărgă-  riti, “ca un măr, 

ca un ptr, mări ca ună _pării, | ca unii 

ca un fir - 
de trandafir, 10 . ca ună firii de raita. | firă, 

tare + E | NE _ | 
- > i i „ 2 e, fe Ri 

ca petra, pa P o 

, iute , iulie  casă-  g6  - ta, 
- ca săgeta, a | | 

” " tare | | 15 | tare ca fie- rulă, 

ca fierul, | . | 4 ua 
iute | iute | ca o ăi i Y u, 

. ca oţelul! La a nulă şi la mul- tran, 
Si La anul 

po Si 
1. Traducerea acestui estract să se'vâdă îu- 

tr'ale mele Woţiuni despre colindele româna (Bu- 
curesci, 1879). : : 

“şi la mulţi anl. 

3. In loci de muguriţi scă îmuguriţi (s8 faceţi 
muguri). Inlocuireu su prudusii prin asemăna”. 

  
_ 2. A se compara cuvîntul sorokoză!z (tetrade- 
car, puiru-decer), nume dat unei monete de ar- 
gint, inteebuințată mal 'nainte în Moldova, şi 
aplicat monetei austriace, care în Muntenia 
purta numele de sfaniz (zwanzig).   rea de sunete a arestel espresiuui cu mărgă- 

ritulă, mărgărilaruli ete. 
4, Aci tare şi iute ai întelesi adverbială şi 

ţinii loculă adjectivelor tari, iuți,    



i60 Sa . SORCOVĂ 
  

| PARODIA SORCOVEI. : |  URARE DE DIMINEŢA ANULUI NOU, 

_ [Serisă în Bucurescl la 1871] " 

„nn [Publicată de d-l V. Alexandri iu colecţinea 
Sorcova | _d-sele de „Poesii populare ale Românilor“ 

morcova,  -. - | la pag. 1U/, ediţiunea din 1866] 

dă'mil, jupâne,. 
Toştova |! . | Anul nou 
Iţele | 0 cu fericire 
momiţele a. v& dorim, 

„. tranca fideleşele ! şi cu înflorire”. 
Sic ca meril, 

E fistic, o | ca perii 
dă m paraua 10 în midlocul verii. . 5 
st mă duc! o |   
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i 

i „ORAŢII DE NUNTĂ. 
. : 

2 

Trstiaiţiuneă, căsătoriel a avut vă importanţă, cu atâtii mai mare, cu: 
| „câtii, ne: scoborimii maj. adâncă în: vechimea * poporului “română. Amintiri 

“strămosesci, pbesiă suavă, amestecii. religiosii, petreceri Şi cântece felurite ii 
la nunță tr ebuiescii câutate.. 

“Oraţiunile de aci şi Jegendele de mal la vale abia ns poti torni. ua slabă - 
ideiă, despre ce voriă fi. fostii nunțile domnesci în seculii XV, XVI şi 3 XVII — 
“bună: Gră- nunta, fiicei lui Vasilie Lupulii alti Moldovei, despre care ne vor-: 

+ bescă cronicarii —de 6re-ce penă astădi ele se potii' considera ca cea maj în- ! 
semnată: manifestare a vieţii poporului. | 
“'Trecendi peste „peţirea“ fetei prin aşia numiții „peţitori şi „peţitâre, voii 

| să constatii că nunta, românâscă are trei părţi deosebite şi. ţine neapărati trei | 
- gile: Sâmbătă spre s6ră la casa miresei, Duminică la casa, mirelui, Luni la 
„socri- (părinţii fetei) şi la nuni, cândii se canti. „uneropulii*. Aspectulii drama: - 
„et şi atrăgătorii îl constituie câta călăreță a „conăcerilor1*, frumsele. lor . 
„oraţii“, veselia, de care sunti însufleţiţi şi-pe care o sciti comunica tuturor, ; 
Cati despre jocurile cele nesfârşite, despre mesele şi ospeţele cele desi.repe- . 

*. tate, despre vechiele balade, pe care lăutarii mai multi: le declamă de câti le: 
„cântă, despre glumele 'şi risulii ce se provâcă cândii: se. sfringe darulii, toie 
„acestea dai nunţilor caracterulii unor adevărate serbări omerice. | | 

„Academia, română“ a pusii la concursii, între pr emiele'i anuale, şi lucr area. 
E “comparativă, intitulată „Nunta, la Români“, Subiectulu credii că nu Sarii put 

„ tracta, fâr'a se cundsce tote variantele oraţiunilor rostite în asemenea oca-" 
siuni. Pentru facilitarea lui, reproducii pe de uă parte interesanta relaţiune ti-. 

„părită în Huşi, la 1872 „de către d-lii I6n Mirza, despre modulă. cum datina 
se practică penă astăgi în mare parte din Moldova, pe de altă parte variantele . 

tipărite. la Sibiiu în editura. tipografiei. Closius. Asemenea poti fi consultate, in 
:. interesul comparaţiunii, cele două variante prelucrate şi publicate la 1848, 
“în. Bucuresci, de r&pausutulii - Păunescu ;. cele multii schimbate” de d-lii Petru 
Băncilă, şi tipărite la Sibiii, în 1875, sub titlulă de ; Coliridele „Cr ăciunului si 

ale Pe iscilor “> în ne varianta mablicată în Craiova la 1879. Ra 

roti nunţii aparţinii „cererile de iertăciune:, din care s6 vorii citi: mal la 
vale uă variantă din Huşi, alta din satul Atarriaţi şi a treia din :manuserip- |. 

“ tulă lui Radu Zugravulii, din care d-lă Mich. Cogălnicenu : a publicatii câte, va,” 
părți interesante ?, 

| N 

Sub acâstă rubrică ami insertii, la fine; Şi orația ce se. rostia mai nainte 
- la încoronarea Doninilor, „publicată de d-lă B. P. Hasdeu* după recitativulii  botranului boieri Vasile Cristea din Basarabia. a Nae 

„N 

  

| | 
a . ] . . . i Ă - 

- “Trăumisii înainte pentr i u cântarea cotiaculză, Forma colă ăcerii e uă : “mi Jrenista pentru îstorid, archeologiă şi filologiă Bucuresci an. , pronanciă necorestă, U Qiarulii Traiani pe: anulă 1810 şi in: drama d-sslo Răsvasăt- vodă, 
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(Broşură dd I&n Mirza, Haşil, tipozrafa 
asocjaţilor, 1872, pagine 21]. 

 Cânăăi ună. tenării so însura, d&ca ia pe: tâ- 
nâra”! soșiă din altă sati, trebuia sd mârgă | 
mirele de : Sâmbată diminâţa ca să aducă cu. 
nuntă; pe mir6să, - - 
 Aşia, âncă de Vineri sâra, se făcea înv! tare, | 

“adică se poftiaă tinerii şi tinerele 14 casa mi- 
relul, unde jucau uă jumătate de! n6pte. Atunci 

„se poftiati flăcăii, care aveai cal buni. A: doua 
"qi. pleca mirele cu ci, ca cu uni felii de, ostire 
“pentru. aducerea, miresei. " Eroată: “la numără şi » 
pent la 50 tineri cilari, 10-15 trăsuri cu cal! 
şi uni cară cu 4 bol. Lăutarii (musicanţi!) nu 

"Jipsiaă. In satulă unde crea miresa, icrăşi juca 
nunta la casa miresei. Uă altă casă din Veti 
nâtate erea progătită, ca gasdă, unde “trebuia să | 
tragă. mirele cu suita, lui; Mirele, ajungendi.. în- 
marginea satului unde erca.mirsa, 'se opria a- 

! colo, cu t6tă suita şi trămitea îna'nie, do! ti- 

nari călari po cal buni, care tineri so numiati 
„Conăcarit „Acei vestitori, ajungând la casa | 

"miresei, împrovisati., următoruli discursă: 

NE Bună gina, bună qiua, 
horă frumâsă, 

“jupâni dumnâ-vâstră ! 
pi „Amiă veniţii să.vă 'ntrebămii 

"de bună visţă, 

"şi vedemil . 
„că dumnâ-vâstră 

vieţuiţi bine şi frumosi” 
„+ din mila, Domnului Christos... 
2 V& rugămiă să 'ne-arătață 10 

care este  gasda, solilor :, 
“s6 6sti să ne dămi soliele, 

să ne spunemii poruncile ; 
“că noi pr6-multi nu zăbăvimă, 

ci cui ni se va. arttă: -. 15 RI 

de sfetnicii împărătesei | 
“ aluia numai: s5i vorbimi. O --: 

Ali nostru tenării împăratii, 
“de Gumneqci încoronată, 

m mare 6Ste-a adunaţi - - - 20 : 
şi la wenată a! plecati 

"prin câmpii. "nfloriţi, 

ot
   

  7 

avândit pentru osteni 

„buţă cu vină. 

şi. balerce cu rachiii. 
E „ Ajungând în vânătâre. 

- pân” la jumătate cale; 
“ali nostru'tenării împărati. - 
de. urma unei fisre a dată, 
„de care fiâră 
t6tă 6stea se. miară,; 
şi cu toţii în loci. 
-sfetnici şi filosofi , 

"ai stătutii 
şi sfatii ai ţinută. 

* ” pa . N 

îs REGULILE NU UXTILOB, căsătorie, î5 > prin coâri mtrondiți, - 
care în, vechime' se păzioiă cu “mestrămulare, aa “prin viă adanci, II "şi care de, către unii locuitori. săteni se păzescăi “ “cu isvâre recj,: "25 III âncă până astă-i. , , II 

„Unii qiceai c'aril. fi urmă din raiii, . 
să fiă împăraţului, de traii; 

alţi diceaii . carii fi urmă de fiare . 

"Ali nostru tânăr împăratii - 

fârte multă s'a bucurati : 

în-scări de aurii s'a 'nălţatii, 

preste i6tă Gstea-a. cătatu, 
Şi ne-a alesi pe noi 

„ voinici mai: cu Sfată, E 

mici-de stati, - 
der buni de sfatii, 

"Şi mainte ne-a mânatii 

„pre cruguli cerului, 

"pre semnele pământului, 
dându-ne poruncă'mpărătâscă 

„ca, fiara să i-se găs6scă, 
„Deci, vădându că stâua. 
după care-ami porniti . - 
„aicea s'a oprită, 

d 'asupra astei curţi împărătesc, 

încunjurată de osti lumesci, 
“ nol. aici ami alergatii 
ca sâii fiara; să ne. daţi, 

s6ii urma ei să: ne- aro 

Că ală nostru tânăr împărat 

„uă.-dinidră s'a: mai preumblaţă * 

şi "n aste locuri a aflati, -- 

în. grădina dumnâ-vâstră, .. 

| să ft împăratului de ? mpreunare, 

50 
care avemi cai de alergati, 

55 BA 

60 

65.     
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gg n _oRâțiI DE SUTA: ai ta 

II 0 flăre' Taanără şi măiastră 

| „înflorindiă Na 
| şi 'nerodindi... _, 

- Şi, ierăşi sfatii făcândi, | 

 hotări so câră -... 

ca s*0 “sădâscă 

“ca, mai frumosi . _s6 "nilorescă - 

Şi să rodscă 

„si pe părinţi. săi mulţămâscă, 

„Aga der, jupâni. dumn6- vâstră, 

-. aici la dumnâ- vostri aflăm, E 

Si “ semn trebuie să ne daţi: 
şi la, frânele căilor se'li legaţi, 

“ca, de departe să vâdă, 

că pe unde-amii: umblatii . - 
„este lucru cu-adevărati; . 
'că.noi înapoi ne'nvărtejimi .! - 

ca, -conacii împărătului 

şi ostaşilor.. lui se gătiți 

căci, cândi sorii lovi obusurile!,: 
în atunci s'ori alege vitejiile. . * 95 

. 

. taşil miresei, se reintoroi la punctulii unde as- 

la gasda ce le este “pregătită şi unda începii a 

„danţa nuntaşii mirelui;. 6ră la casa miresei 
danţâză nunta miresei, visitându-se 'ambil nun- 
taşi între ei, 6nsă totii cu re-care seriositate, 

vornicelulii s&ă, care, ajungând: dinaintea mi- 
Jesel, pronunţă următorele:; - Si 

“-Ajungă-te voiă bună , 

pre dumnâ-tea, jupânesă 

mMir6să,! | 
“Bucură-te şi te veselesce, 

“ 

1, Prin cuveritulti obusă s se înțelege cânăăi se 
întâlnescii danţurile mirelui şi miresei, precum 
se va ved6 mai [a vale. -: 

$   

, 0 | 

în grădina *mpărătescă, . 75: 

„pentru “că ce căutămii so. 

"tânărul nostru *mpăratit. . 8 - 

t&nărului împărat sti vestimă, - 
“ȘI pe dumne-vostră vă rugămii 90 

şi. toti-d'uă-dată 'să nu vă sp&imântaţă, 

După finirea acestul discursii, se l6gă câte. | 
uă năframă, frumâsă ia frenele cailor Conăca- | 
Tilor-şi, însoţiţi şi pe uni călăusii „dintre nun- 

„câptă mirele cu al săi, și revinii cu toţii, trăgânai  * 

După aceia mirele trămite daruri miresei. prin 

că jupânii mirele, a 100...   

ae canăii d astă: siveseliă sa a apucatii Aa 

„18 Țarigradii a plecatii 
„Şi din câte a aflată. 

„de tâte a cumpăraţi: 

_şin 'ntr'uă corabiă le-a "ncărcati. 105 : 
şi *napoi pe mare s'a. nturnatii. - 

Der, cândi a fostii la jumătațe câle, 

„sa stârnitii uă furtună mare,. 

ună, ventiă despre r&săritii 

” forte iute şi cumplit, . 
„Şi pre toţi corăbierii i-a: "necată, ! 

“numai unuli a scăpatii 

p'uă scândură, de bradi.: 

Cum valurile Pa: purtati, 

la, mală Pai aruncati: 

10. 

115 
şi jupânului mire. de scire-a, dati: 

"dicendu'i: „fă, jupâne mire, 

acum 6 put, 

: . că de corăbieri -. 
„ne-amii luati nădejdea: ! 

„Er jupânulii mire, 

„d60'a a aflată, * 
fârte tare s'a, turburatiă, 

pre altii calit a'ncălicatii 

şi 'napoi la, Țarigradii: 
a plecati - 

“Şi, din câte-a aflati, 

a-doua 6ră a cumpărati: 
„marfă subțire şi. al6să 

120”: 

1953: 

- pentru d- tea, jupanâst mir6să. 130 
„Ţi-a "cumpăratii uni fest 

>. de la, 'ntaiulii casăginii 
„că săță fii chefală deplină, 

„ţi-a mai cumpăratii 
uni buecâlâcii .de mătasă - 

ca: săi fă de purtati prin. cast 
uă cutniă pentru rochii, 

Si . -cea may. alesă, 
ca săţi fă de mirest, ; 

 dulpane, călțuni : şi legator 

a ca să'ţi fii de sărbători, .* 
„ţia mai cumpăratii uă oglindă, . 

cea :mai frumâsă, 

E „totii de, Tarigradi, 

„i la care să te găteșci ca; mireăi- 
„i a cumpărat şi săpunii, n 5 

ie .-  



  
-]. bună generară, ca prin pasuli danţului condusi 

  

Iu 

a IRI „eoureuinză G. DEA: TEODORESCU, eg 
  

"că soţi îi de, spălată Păi 
“ apoi: ţi-a mai cumpiratii şi smochine | 

„_cu.dulesţa din lume, 

ca, toti: omulii.să se mire. 

| | “Poftimii, pune mâna . 

“și le i€ cu tâtă- inima, 

n Gânaii mirâsa întinde mâna spre a lo ia, 
unu vornicejă glumeţi le retrage şi dice : 

| " Ia mai îngăduie, = 
| n "2 jupânâsă mirâsă: 

| “mu te grăbi cu luatul: 155 
“cum "te-ai. grăbită cu măritatuli,, 

cu tâte că şi jupânii mirele 

s'a pr6 erăbitii cu 'nşuratuli 

“ca, să nu te-apuce altuli! | 

„Apol î6răși ile dă, gicendi: 
"Ei poftimii acuma, ; - 160 
pune mâna e 

- şi primesce . cu tâtă inima, 

„şi caută mai voi6să, 

o ai “plecatii spre-a duimi- tele casă. 

7 

150 - 

s 

“Gânaii bucatele Sunt gata, merge unii” solu 

'de poftesce pe mire cu tâtă suita lui la m6să, 

„îi casa unde este miresa. Mirele trebuio so viă 

cu. nuntaşi, jucânău unii danţii, în capuli că-! 

- Tuia este unulii.din cei mat ghibăci flăcăi, care .- 

E pârtă nume de „vorniceli“. Nuntaşit -miresei 

„i6răşI începii unt danţi, pe care li intocmesc 

ast-felu, că prindă tote intrările în casa mire 

s0i, O custodi6ză aşa în câtu. mirele 's5 nu aibă-- 

“pe “unde. intra în casă,  ţinendu- se flăcăii bine 

“înclestaţi de degete, ca'să nu pâtă fi rupţă în 

“nici uă. parte” a danţului, care apără intrarea 

în casa mireset.. Mirele ajunsi cu danţulii săi .: 

în ogradă, vornicelulă (care este pusti. în capul 

danţului) trebuie sd aibă băgare-de-s6mă, ca unti 

| de elii să înşale pe adversarii 1 "a se depărta de 
la intrarea, casei, spre a-put6 năpădi în casă: 

„Dsca acesta n'o :pote face, caută în cars. parte 

a danţului mirese! i Sară păr6 flăcăii mal cu 

“puţină, forţă, -ca s& d6 asalti, adică sd se îs- 

„|* bâscă printre ei, spre a le put desclesta dege. | 

"|. tele, sb năvăl6scă la uşi, se înteraplă, de multe | 

"lori, :ca nici una nici alta 's nu se pâtă face. 
Atunci „munuliă cel mare“ trebuia să 46 unii 

"dart bănescă gardistilor mires.I, adică Năcăi- 

| lor. care compun danţulă miresei, şi numat « 

„așt; felt intră, în „casă de se aş6gă la m6să, pe.   “1 Vornieelula care conăuce canţulă miresel.. 

” s5 so decidă victoria danţulu)). Pe timpul cândă . 

"să 80 supună sâi 's5 o răscumpere cu banl.: 

-cu 4 boi şi alte' trăsuri, 

- înă şi de cânepă; felurite pândeturi de boran: 
pici ; 

„câte uă naframă în mână, suntu suite şi” aşe- 

_ relui, se răpeătă. să i6 zestrea cu asaltii. Copilele 

"în uşorii uşe! crucişi; şi nu dau. drumuliă Jăgi- 

—Dărinți : Aşa nunta, cu mirele, şi acum şi cu. 

- armă, până "i ajungi; &r dâca "1 ajungi, tro- 

 ilă aveau ca stgit, si care Diruiaă prin, fuga cailor ercaă hi - SE 

"cară do: zile oră se răcescii' şi bucatele; pân$ 

- nuntaşii mirelu! mesesci 'şi cândă sunt cam. |: 
pe la jumâtatea mesei, nuntaşii miresei incepi |: 

a striga, da:a-fară pe la ferestre: „q prapurăi, pra- 

pură“ *, şi, A6că din năuntru. li se întârgiă răs-! 

“punsuli afirmativă, pună sub secuestru man. . 

„tale, şele, ba chiară şi cat: de ai nuntas şilor , 

"mirelui, căci le ceri uă: nouă luptă pontru că ||: 

„le î6 uă f6tă, din satuli lor, la cure s6i trebuie 

După ce se sc6lă dela m6să, se trage carulă 

pentru. a se încărca: 

zestrea miresei, care' (afară de vite) se compune 

din: uă ladă s6ă dous, pline de pândeturi, de 

şervete, foţe'de mâsă, prostire ; celă pu: |: 

țină '12-perine,: mai multe lăvicere şi scârţe: 
(cov6re) alese, lucrate de. mir6să ; sute de coţi 

„de pângă, saci şi ţoluri de pusti pe care". Ac6- 

stă zestro, stândti strinsă de-a-supra lăgi! şi aşe- 

dată cu bună ghibăciă, în timpuli când se.|.. : 
apropiă rădicarea ei de pe ladă, două copile, cu |. 

„gate lângă ladă. Aceste copile se numesci „cus- 

cre“ „ Lăutarit începândti a cânta cânteculă. obici- 

nuitiă la rădicarea, zestrel, Măcăii, nuntaşi mi- 

(adică cuserele) îl.respingi, arătându-le năfra- 

mele ca semnii poruncitori să nu se apropiă.; |: -* 

In fine, după mai multă hărăţelă, începe a se 

“rădica zestrea . de pe ladă, a se juca Şi a se 

chiui de câtre nuntaşi prin strigăte „hă, Răi ” 

-şi aşa se aşâdă în carului şi în trăsurile ce suntii . „ 

pregătite. Cândii &risd voiescti s5 scâtă lădile, 

"atunci se pună doui la uşă, înfigânâi cuţitele 5 

"lor: până cândiă „Runulii celii mare“ 

„ tesce uă dare bănâscă. E 

După acesta, se î6 iertăciune mirilor de 1a oz 

„nu pă 

" mir6sa, gata de a pleca, se impedică de nun-,, 

„ taşii, de Satu, care le. ceri „prapurulă şi. care, 

pentru acesti sfârşită, le a secuestrată şi din 

lucruri.: Şi aşa se decide lupta prin alergarea 

cailor. Pentru că nuntaşi! miresel sunţă pro: | .. 

“vocatori, apoi al mirelui. ati dreptul să plece ” 

la fugă înainte şi ceilalţi să "1 gon6scă din 

„le Cuvantulă d5 prapuru să tnţelegă ca uă luptă prin alei- , 
parea cailor, precum se va vedă; ânsă secredecă prapurulu 

- ruitori, câstigătorii stegulul. 

2. Cele ina! necesare la gospodăriele bunilor stiteat. 
3, Care se înțelege cea de pe urmă gardă. 

* 4. Printr'ună discursă, care se va arăta mal la vale, cânăă 
se ducă miril la cununiă. i 

7   
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- audă din gura preoluiut ; 

gt ORATII DE NUNTI, 

buie să 1 râsfrîngă îndărătă, sd 1 î6. în mid: 
„loculă lor ca prinşi. Dâcă, se împotrivostii, a-, 
tunel începi a măsura cu 'bicele ce ai în - 
mână, croindu'! po spate; dâca alergătoril mi- 

” resel hu: ajungă din fuga cailor pe fugarii mi- 
rolui, âtunci se întorci înapoi, îi ,inconjură şi 
îl i6ă în midloculi lor ca prinşi. Biruiţii tre-. 

" buid să se r&scumpere printr'uă dare bănâscă, 

| încependă de la uni galbenă în: josu!, - 
“ Ajungânaă nunta Sâmbătă nâptea la casă 
mirelui, petreci până de către giuă, vorbind - 

" despre bravura s6ii mişelătatea fiă cărui tenără, 
cum s'a purtati în luptă. In diuă, se împrăs- 
tiă pe la casele lor. Nu dormit de câtii uă oră, 
şi apoi Duminică - diminâţa sunti toţi adunaţi 
la casâ mirelui, spre a se face preparaţiuni pen- 

„ tru mergerea la biserică, spre a li se ceti de 
către preotii cununia şi a primi ast-felii -acea' 

“|. legătură sacră: :- Aşa, în ora plecării la biso- 
'rică, se aş6dă afară, din - naintoa; casei, scaune 
pe care se puni părinţii mirilor şi cele mat d'a- 
prâpe rudo ; dinaintea scaunelor se asterni lăi-, 
„cere, pe care se. punii mirele cu mir6sa în ge- 
nuchi, pentru a, căpăta bine-cuvântarza părinţi- 

7. lor. La, capătul scaunelor din drâpta stă uni 
" tânărită, care pronunţă unt discursii, încopendi 
prin a.gice.:- - -- N 

Ascultaţi, ascultaţă : . - 165 
dumnâ-vâstră, cinstiţi nuntaşi, 
„Şi d-vostră împrejuraşi, - 
„că noi acestor părinţi _ 

E “ ne-omi ruga Ri 
gi dumne-lor pre fii i-orii ierta, 170 

că, noi ne-omii smeri 
„şi de rosti om grăi. 

. * dumnâ-vâstră, cinstiţi părință, i 
care de la dumnedeii sunteţi rânduiţă 
ca şi pomil cel rodii 175 . 

Ce: 'ŞĂ. faci r6dă, 

* 1. Amă privită uă-dată că unui călăreţă, avândă cală bună si elă ânsusi cu destulă inimă,i sta ruptă uă scară de la sea cum fugea în gâna mare, si, încercândă a o repara, 'sl-a scăpată bi- ciulii josă si vădânda că fugarii se depărtaseră atât în câtă abia "1 zăria, si fiinda că calula înnerbantatii nu "E da timpi a “sI lega scara,-a lăsată biciulă în drumă, a luutii scara *selel cu curtua e! în mână. si, cam lungindu-se pe gâtului ca- lulu! spre a se pute cumpeni mal bine, avondă numai ună ” picioră in scară, a dată druinu calulut, care fugia ca iepurele, -- si în clipă ajuugendi pe fugari 11 măsura pe spate cu scara. * 2 lei, neavânda gâcbaciă. - 
2. La eare mal că numa! sătenii mal țină astădr; căci ei, - impiasi de simţulă religiosă,. Yreă ca. fii! lor nu numa! să se cunune Ja biserică, der cu 1 diua cununie! să mârgă mi- | "rit de dimincţa la biserică spre a asculta sânta Jeturgiă. Sa- tenil astadi, de si indeplinescă formalitățile căsătoriei civile, “der acesta o factt numat ca uă sarcină impusă; er inu să 

omulu se nu “i desparta.“ 
3, Acostă tontri se numesce »Vornicelui !  .:   ———— „pre care dunnedeu i-a împreunatu   se %ă icre şi se ?i bine-cuvinteze,t .* | 

0 Qin ramurile ler 
n i din răcore: ? 7 | 

„„ rădăcinele lor, . a 
2” “Căutaţi spre fii dumnâ-vâstră, "180 

„carea îngenuchiată, .-: 
- şi vă milostiviţă. | 
cu duhuli blândeţelor. să “i iertaţi 

Şi să: bine-cuvântaţi!, . - Da 

că nu sunti fii să trăi6scă 185 
„şi părinţilor să nu greşescă,! - 

că. şi pârinţii multii se necăjescii 
| „până pe fii îi cresci ., 

„“si de tâte "1 feresc: - -: 
„Că aşa şi dumnedei 1994 

a făcutii ceruli şi pământulii 
numai cu cuvântuli, 

marea, şi tote dintr'ânăa, 
numai cu disa, i 

împodobindi cerulă O 19 
cu s6rele, Na 

„cu stelele şi luna” -: 
-pe care le vedemii tot-dâ-una, .'] 

6r pământulii 
Va împodobiţii dumnedeii 200 
cu- munţii şi măgurile, .. 

împreună. cu văile i 
„întru care trăiescii firele, 

>. şi toti felul de copaci, -. 
„care'şi după r6da sa, - 

c'aşa a poruncită sfinţia-sa, . 
| „"Dup'acestea după tâte, 
„ca dumnedeii celit ce pâte, 

„a făcută şi raiului. 
„„ "despre răsărit: 20-. 
"osebiţii d'acestii pământ, 

şin rai a ziditi 
pe strămoșul nosti” Adamiă, 
din care 'ne tragemii nâmi : 
"cu trupul din pământii,: - 

“en 6sele 'din pt, : 
cu: frumuseţea, din sore, 

cu ochii din mare, 

7 

„205. |. 

„215. 

Il. De câte ori vornicelulii . pronunţă cuvân- „tulu de iertarea, fiilor, părinţii „Se 'scâlă în.pi: 
ciore şi cu glasii mare pronunță 2 „dumnedei 
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„+ osebitii d'ale sufletului. 
ȘI, suflandii dumnedeii cu duhul, 

a înviat şi trupu | 

„Ri. vădendi: dumnedeii | 
a nu e bine uni omi singuri, 

“să stăpânescă pământuli, 225 
„a , orânduitii somnii lui Adami, 
„i Şi Şi-a, întinsil mâna sa 

Și. i-a luatii e6sta din stânga: 

- Şa zidită pe strimoşa Eva. 
Adamii, desceptându-se din soninii, 230 

„grăia şi prorocia,. -dicândii :. 

" „acâsta, este osii 
„din. 6sele mele” 

şi trupii Gin! trupulii mei, z, 

| de aceia, : ea | 

se va numi sogia meat. | 

Și de atunci lasă fiulu -. 
pe tatăl şi pe muma, sa. 

şi merge “de se lipesce. 

| de soqia sa 
şi 'se faci amândoi unii trupă | . 

„pentru C'aşia, dumneedi a.vr util: 

"Ensă „dup'aceia Adami a greşitii 
şi "Gin raiii a fosti gonit; 

2 

„i 

der dumnedeii s'a milostivitil- 245 
Şi a doua Sră la, primiti 

şi i-a disă: — „Adame,Adame, 
- „eresceţi şi.vă îmulţiţi 

„ca nisipul mării 
„şi ca stelele „cerului, 
„Şi pe pământii să trăiţi 

si să "li stăpâniţi“ ! 
Şi de atunci se trage - 

viţe - 

şi seminţe . 

penă ce-a ajunsi rânduli 
şi Vaceste două 'mlădiţe, 

ce: stau plecaţi | 
ca 'dumne- vostră, părinţi, 

săi iertaţi. 
„Şi sei bine-cuvântaţă, 

" precum -a bine- cuvântat 
: dumnedeii pre, Jacovi” 

d Iacov pre cei 12 2 patriarşi 

250 

255 

260 

cu tote: stictiele, “trupului i 
220 

235 |. 

2410 |: 

î   

E , . 

E care, „ds. “dumnedeit: ereaii i aleşi, 265 
- GAC. bine- cuvântarea păzinţilor 

întăresce . cașa, fiilor. 

e precum și blestemulii. părânțilăr: 

”risipesce casele fiilor : 

dart fi pe temelii de pâtră, 20 | 
o risipesce până'n talpă; 

d arii fi pe temeliă de lută, 
N 0. 'risipesce pân&n pămânţii. 

us Aşa, fiindit că şi acestor miădiţe. ” 
* dumnedeii le; -a . orânduitii * 275 

diua de căsătoriți, +, „i 
“ca unui pomii înfloritiă * 

cândă e gata de roditii, 
ă „aa vremea a veniti 

şi fiilor 'dumnâ-vâstră 
de căsătorită, 

care, fiindă la dumn6- vâstri, 
> = născuţi 

- Şi crescuți, 

280 

ori fi luatii greşeli naintea cariilor ia” 
ca, ierbele câmpilor. -. 

: “Ga, precum dumnedeii: 
„poruncesce câmpilor 

d'usucă verdeţa buruienilor, 

i aşa şi dumn- vâstră, părinți, 290 |: 
“Lâten pământii 'să lăsaţi 

„şi fi s8 vă iertaţiă, + 

ca, să fiă de părinţi iertaţi, 

şi de dumneqeii bine- cuventaţi.. 

In veci amini 

i mie-ună paharii de vin 

| şi uă naframă de ini, € 
ca, semi stergi guriţa de vinil. . 

Indaţă: apoi se l6gă uă frumosă naframnă, cu- . 

_Ă 

urare: , 

ces bună; ă 
norocii să vă trimâtă - . 300. 

milostivulii. dumnedeii. 

1 Asta dumne- vâstră, “cale 
| „şi împreunare. 
86 fă cu scirea sfinției. -s6le. : 

Dumnedeii să vă dăruiescă,. 

ss. 

303 

-.1, Ca semni că este în dregătoriă. 

„295, 

sută! cu firă, la unu bastonii care să dă în: 

mâna, vornicelului!. IL se dă şi uni pahari cu: 

vin, „pe care, înainte de a/lă rădica, face uă 

“a
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ranit din roua de. Sus | 

„tăria, lui, Samsoniă, 
* bogăţia lui lovi, | 

» înţelepciunea, lui Solomenii, - 

"stemă crăiescă, 

corni mpărătâscă, 
“scaunii domnescii. 

Şi așa să trăiţi, | 

m - să faceţi fil şi fete, 
să fiţi pomenă' părinţilor, 

„bucuriă fraţilor, 

Şi gasăă „Ospeţilor, 

„=: Şi mă dumnedeil celi sântil. 

cu râdă pe pămenţi ; 

că eii nu. sciii a ura, 

“si totii înainte de a pune paharul la - gură, 
 vornicelulă mal face şi urări glumeţe, dicendă : 

_ Inchină - şi la a copilă . 

„€r ţu, pântece. nu te- bucura 
„că nu ei mai sătura,  - 335 

cum nu se satură, laduli . * 
„de strinsii ispravnici, ocolași, 

popi, vornici şi vătămani. 

"viindă a-casă, se pune mirele cu mirâsa, în ca- 
puli mesei pe câte uă perină, 6r vornicelulti 

găini; alţii butâie de vinu ; alţii osobite legume; 
i toţi îmâneză aceste daruri vornicelului. Dândi 

rele: 

NEA Ajuneă-te voia, bună   

„Sid ai „grăsimea pământului de josii ; p 

frumuseţa, lui David, - . 310 

şi toiagi stăpânesci. 15 |. 

- Yaudă vecinilor LR "320 | 

der dumneqeii. se va, 'năura, 325 . 

_“ 6chişă de colea, . . . | 
—  d66'0'vrea, - 

6r de n'o vrea . | 
oii face pe ici pe colea 330 

îi goiii da, şi ei! peste-a mea. - 
op Suspodăă, 

că eii pâte-oiii b6 toti, 

“După acâsta, nunta, pl6că la: biserică, - şi, Te. 

"stă la uă margine a mesel, şi începi apoi a 
veni, consătenii la nuntă, “aduc6nâii daruri. Unit. 
aducă câte uni - curcani, curci, gâsce, rațe; 

apol mâna cu mirii, le urâză „mulţi ani“. Vor! 
nicelulii, primind darurile, pronunţă următâ- 

B
e
n
n
e
m
p
u
n
r
   _pe.dumnâta, jupâne mire, 340 

A pe dune. “ta, jupanceă 

IRI mir6să, 

şi vă: bucuraţi 
il şi vă. veseliţi, - 

că iată fraţii dumnâ-vâstră  * 245 
vi se închină cu colaci. 

Colacii dumnâ-lor suntii : : 

_ oteruscăt cu pene... 
"care vă este trebuitâre 

şi aşa vă rogă 

ca, colacii. să le primiţi. 

“şi cu âragoste să le: mulţămiţă. 

“tir răspundii: „fârte imulțămimui ! Nunta 
jocă. Duminică tâtă giua, fiind diua tinerilor, 

a flăcăitor şi a fetelor, 6r Duminică s6ra: se 

poitesci toţi sătenil (cel căsătoriţi) la mâsă,: 

care începe sra cam de la dece ore înainte* 
” şi, durâză până a "doua gi. M6sa, se compune de 
multe orl până la uă sută .părechi de 6menh. | 

„Fiă-care primesce înaintea, - mesei câte unii pă. 

hăruţă de rachiu şi câte uă bucăţică de pâne. 
„La mâ6să 85 dă: Lit, borş de pasăre cu tocmă- 

gol“, apol ostropsturi, pe urmă r&cituris, apol, 

„găluci“; după acestea se dai plachii?, une-orş- 

făcute cu orezi, dâr.mal de multe orl ameste. . 
„cate: cu bulguriie şi cu pâsatui? ; apol vină frip- 
“urile. Atunci începe şi închinarea, - păharelor 
Şi a colacilor. Se închină „Nunului. celu! mare“ 

"de către vornicelă -doi colacr:e şi două pahare, 
d6 vină, unulă pentru nun şi unul pentru 

nunăi:, , dicândă vornicelulii : 

- Ajungă-te .voia bună 
„Pe “dumne-ta, jupâne: nune mare, 355, 

şi pe. dumn6- ta jupanssă, nună mare | 

: Sera a'nseratii * N 

Şi noi bună-vreme "mami dată! 

Iată finii dumne- vâstră vi se închină 

cu doi. colaci :  : . 360 
de grâii frumosiă. . | 

ca şi faţa, lui Christos, „ 
Ș , , 

, Decă este pasăre. N a 
Care se numesee „mâsa cea mare“,  . 
Asedându-se mese în mai multe case, 

„Tăiăter. , 
+ Gelatină românescă, o : 
. Sarmale grecesc. i N 
+ Pilava grecesc, 
. Grâu pisat. -. - , , 

9. Meiă, . : ” . . : 
10, Frumosi, mari, făcuţi din ma! bine de uă baniţă făină de: 

„sraă e iata, 

: „Bahartia nunulul este de tre! ori nat xpare de cata ala 

Ja astă-cinstită vreme,. 350: 
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şi ca aceste două Ma E | E 38 băutură : 
-- pahare de vin, i Ba într” unui. vini de Odobesci . .. 

ca şi &liu din Cana. Galileei de buni | 305 „să. pei s8 te. veselesci, Dia | 
Şi vă TOgă, ca, colacii, “întraltulii: vint” dă Cotnari Ri „ară 
şi păharele să primiţi 

şi cu „plăcere se 'le mulţămiţi. 

Nunii primeşcii paharelo şi colacii, mulțămestii, 

urâză pe mire şi pe socri mar 

rădică paharele jucându-le după cânteculii cântată 
de' lăutari. Dupi aceia nunulă pune pe unii ta- - 

“Jerii pâne şi sare, pe caro pune şi unui dară de 

"banii. După acesta, începi a se închina Suc: , 

- cesivu câto dou& pahare de vinu? la fiă- -care” 

păreche do Gmonii conmeseni toti cu acoiaşi rân- 

dui€lă, dându fiă-care darului stă de bani după 

putero 2. Mesenii.petreci până a doua di, Luni, 

cânâu so suiă po casa celui cu nunta, suindă şi. 

lăutarii acolo ; punii mâsa în vârfulii casei, por- 

nescil apol prin "satu, făcându-se în chipă de os- 

taşi; logânâti la gătulă unuia câte unti fedoluşii 

mate, dându-i și doub ciocane de lemnii cu care 

Luni s6ra i6răși ati mâsă s. 
“Luni, de cu diuă, se pornesce prin satii uă ne- 
.v6ştă tenără, rudă, a mirilor, cu unit bastoni 

„în mână, la care are legată uă basma, vosiă, cu 

unt ulcioră de vină, cu uni.lăutară după ed, 

care poftesce pentru Luni sâra la „ Uncropă “ 
" pa toţi căi care ati fostii la mâsa cea'mare €, 

Luni sâra, adunându:se mesenii, se punti. me: 

sole. Antâini li so dă vinu fertii şi amestecati - 

cu miere; mai târdii se dai bucate, apol i6- 

"răşi începi închinăciunile de pahare şi daru- 

ile de bani, 6ns8 cam pe jumătate de cum sai 

" dată la mesa cea mare. La mâsa e la uncropă, 

vornicelulii face închinare de, „pahare mai cu 

„multe glume, dicândii : 

Mă închinti dumi-tle,. 

 jupâne; (cutare), 
cu aceste pachare 

- 

370 

1. Care incepe cam de la 2 galbeai, adică după puterea ni nu- 
| nului, dâr niel uă dată nu se cobâră inal josă de ună irmilică, . 

ori .câtă ară fi nunuli de săraci. 
1. 9, Si la 6menil mat bogaţi si cate 2 2 colaci mat nici de cata 
"ax nunului, 

3. Enză hict unulu nu se cobort! mal josii de cate 2 stanţi. 
" Acele câte-va sute de-lei, carâ se adună de pe mesă, suntii a, 
* mirilor, ca ajutorii la' noua gospodăriă. 

"4. Care fedelcsi, fiinda deserto, huiesce de te ameţesce, nu-! 
mindu pe acela „Tobosariu,“ si câte alte curiosităţi inventeză - 
sătenit la petrecerile lor; de care nu te saturi a'l priri. 

"5. „Uncropi,“ » bule. O0&poil: jocului de huni, a doua zi de 

“nuntă, 

"6.'Se duciisi din cet ce nat fost la mâsă, 

pentru mesă. 
7. Adică să bee paharu si se “ace dar de bani, 

| ;- lăutarii cântă 
„unii vivatit din cole mal alese pentru nuni şi le 

it
 

onsă fiinăă că la. | 
“uncropă darea de bani este cam pe jumătate de câtii la mesa 

“ cea mare, acei care se ducă numar; la uncropă daă dare ca   

să vâri mână.?n „posunarii 7). 

Şi: ast-felă nunta, incepută cam de -Joi sera, 

do cândă se cerne făina pentru a se plămădi ' 

pânea jtrebuitâre pentru nuntă, se sfârşesce 

„Marţi sara 5. Duminică, la uă 'septimână după. 

e A Socruli 

cununiă, vină părinţii şi rudele miresei la casa 

noilor. însoţiţi ?, 2, cându se face  i6răşi m6șă, &nsă 

în familiă. La a doua septimână, se. ducă ti- 
nerii la părinţii lor, la părinţii - fetei (mirese), 
isrăşi de cale primară, şi aci so mâutuie totulii. 

ORAȚIĂ DE NUNTĂ... Ş 
- (Rostită de'conăcerulii G. Rafailă, în târ-" 
“aul Urziceni, judeţului Ialomiţa, . la: nunta." 
d- rei Stoica. Comunicată de d-lui Stef. Stoica, - 

"fostii ofiţeră de artiloriă, Albinsi Pindului, 
an. Î, 1869, 1-15 Tuniti, pag. UL]. 

Colăcerulii. | 

: Bună dimineţa,. 

„cinstiţi socri mari! 

3 

“Mulţămimii noi. vouă, 

„tineri voiniceă ! | 

„Cu cetrebă mare . 5 
aţă venitii la not? a 

Colăcerulă. ., sa 
Acu dări. s6ere mue, 

„că ne- -aţi făcută întrebare 

„de ce adică venirămii 

şi la ușă ne. oprirami, 

ne vomit. da r&spunsulii. Edsă 

să vă ţineță gura strinsă . 

A i să tăceţi ca pămnentulă 

„ca să ne audiţi cuventuli. 

„Ce nentrebaţă 'dumn6- vâstră - 
în grab” de venirea nostri ? 

Ce acestă, tinerime, IN 
„ce e: acestă, mulţime-? 

Aste fete urși vădură, 

“-de ţintii ochi şi cască gură ? 

„N'ai maj văgutii 6meni' âncă, - 

“8 se emit că le mănâncă ? 

10 

15 

„2 

-8. Fiindu că are tota ziua enehetuiesea, sab. cuvăta că 
-- se dregiă. 

9, Acestă venire o numescă ei „de cale primară 

  
. e 
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| „Noi amit mai i umblatii şialt? dată 
„pe aiurea, ca gast'-dată, . 

şi: aşia, nu se-mirară: 25: 
nici "ce. cătămi“ ne ntrebară : ” 
acum toți v'aţi strinsii grămadă, 

ca cum aţi căuta sfadă! | 

-- Ore voiţă noi, de ţ&mă, 
să stămă şi să vă dămi semă ? 

„Der nici prin gândit să vă trâcă 
„ uă aşia, părero.sâcă ! 

| -Nu ne speriămi de lume, 
"căci. purtămii: de voinici nume ; 
nici ne îngrozesce vântulii, 

că scimii să ne dămii cuvântulii ! 
„Deca voiţă şi vă place 
să vă răspundemii cu pace, 

o “luaţi cu "ncetişorulii 

s8 vorbimi cu binişor ul, 

că ori-ce, cu. 'ngăduielă,; 

„se face cu rânduisiă, 
"6r răpede cândii se cere 
_nu se face cu plăcere. : 
„De aceia, lisândii gluma, 
„ ascultaţă la noi acuma, - 

Junele nostru 'mpăratii 
frumușşelii .ni-s'a sculatii: - 

„în? uz di de diminsţă, 
„„ dup'a norilor Toş6ță.> 

Vrenâi - să plece' n venătâre 
cu tineri,. cu: pompă, mare, | 
s'a sculatii, s s'a gătiti bine, - 

„s'a armati cum se cuvine. 
Și, Tuândii buciumi, îndată 
“buciuma, “cu elă uă dată. 

. Strînse el ostaşi mulţime, 
„» totii voinici de călărime 

. Și ageri, cu măiestriă, 
la arcă Şi v6nătoriă,. 
„Apoi cu ei pe răcore 
a, plecatii la vânătâre 

să *ncureze, . 
2 58 veneze | A E 

munţii 

cu dâlurile, 

pădurile N 

20 

35 

40 

"60   
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cu umbrele 
: şi -văiele 

cu luncile... 

Ast- felt, umblândii diua. t6tă, 

„ocolit a loculi rotă. | 

până la ami6ai spre s6ră 

fără a. vâna..vr "uă feră; - 

şi atâtii se desgutase,. 
în câtii erea să se lase,. 

„dâr se părea cuă nălucă: ” 
„ Îă totii dicea să se ducă. | 

„Elă,cu arcă, săgâtin mână, 

ajunse la -uă fântână | 
şi, v&d6ndi. urmă de fâră, - 

„aci toţi descălicară 
s& se uite, să privescă, 
ce: urmă e să ghicescă. 
Stândi der ust-felă fiă-care 

- Și privind o cu mirare,. . 

_ uni au dis că e de qină, 
- (aib'o'mpăratuliă. de mână!) 

alţii căi fldre crăi6să,. 
- (aib'o' mpăratuli mirâsă, !) 

"Deci, cu-acâstă, cuvântare, 
- pe'mpăratuilii acițară- 
„si făcurăn gândi săi vii 

să hotărască, să sciă 

din ce parte acea dină.. 

“a veniti pe la fontână 

Şi, cu inima 'nfocată, - 

plecă, pre urma” îndată. | 
După dânsa, se ţotii duse 
până vădu cală aduse. 

“cu tâtă ostirea, n6stiă,. 
drepti curţile duun6- vâstră, 
“unde a zăritii u fl6re 

„ca vă st6 strălucitore,. 
care de crescuti :toţi cresce, ! 

-- denflor it totii înfloresce,.- 
_€r de rodii nu rodesce, 

> căci pământulă nui: priiesce, 
„De aceia, împăratul 
“făcu întru sine sfatul 
„ca.-p'acea trumâsă îl6re 
şi dulce mirositore - 

Ie N 
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's%0 16 ca să strălucâscă | 
la curtea împărătesei, i 

ud 2 2. unde loculii săi. priiscă, 
să crâscă, -- 

“să. înflorâscă, . 

oărasle să. odrăslâscă, 
„S%şi 46 roduli la iviâlă 

„Si tuturor la privi6lă. 

Aşia împăratul june 
„în gândi după ce îsi pune, 

se uită, locu'nsemnâză 
după a stelelor radă 

Și se întârce îndată 

"cu inimă: nempăcată 
si'cu gânduri doritâre — 

pentru xumenu- lui fl6re, 

| A doua-di, de diminsţă, 

“la a norilor YOȘGţă, 

- se îmbracă, se încalţă, 

pe scări de arginti se poli 

şi, pe câlii albii: voinicesce 
„“încălecândii, se oprescs: 

“şi, peste ostirea tâtă 
întoreându' Şi ochii rotă, d Ă 

pe noi. colăceri. ne- -aleso: - 
cu -mustăţile sumese. | 

pe atâţi cai, iuţă, ca smei, 

„cu capete toţi de lei, 

- cu câmele poleite, A 
" “unghiele zugrăvite, 

care, cândă' începit să sală, 

din nări aruncă văpaiă | 

„ră după ce ne-alese, . O—O—O—O145 
“elă cu vorbă ne trimese 
după iubita. lui flore 

_, -şi forte mirositâre, 
1. s'o ducemi să strălucâscă 

3 

- 140 

la curtea, împărătâscă! 150 

„Noi amii plecati toți îndată, _ 
- după vorba, lui ceu dată, „7 
„Nu sciurimi sema bine. 

-să:venimi “pe drumuri line, . + 
"ci ne-amă. îndreptată pe stele 155 

ami venită toti după ele,. 

“peste munţi şi peste sghiaburt i 

120 

180 

185. 

  

.. 

“acea st strălucitore 

- şi peste sute de d6luri, 
„nâncândii 

Și bendiu 

împreună 

"cu cântări, Cu voiă Bună; 
” şi “ntrebândi în calea nâstiă 

toti de curtea dumnâ-vâștră ;. 
şi” aşiar st6ua dorită, 
împăratului iubită, 

aci din ochi o perdurămii 
Şi că s'a pititii văqurămii.. 

“Daţi-ne d6r acea, fre, 

Şi, cu răspunsu' mpreună, 

| vă: poftimă şi voii bună! - 

Nu „Tespundeţi. vorbe rele 
"că apol vă 'vinii mai grele: 

Noi nu suntemii, Dună- Sră, 

- să îndrugămii “ca Ja, moră, 
ci. dămii vorba mirelui, 
“porunca *mpăratului, ” 
„Eca şi fermanuli lui 1. 
Este carte lătinâscă: . . 
puneţi. ca, să v'o citâscă! - 

„De nu sciți, ca de cărbune 
vă feriţi „mâna a pune, 

şi chiămaţă popa să viă,- 
că elii lătinesce scie ; 

dâr nu: vr'unuli darbă- lungă 
„trei dile să nu” ajungă, 

- mică vr'unuli cu barba rară 

să ne ţiă pân'de:seră, 
nici vr'unulii cu barba dâsă 

- so cit6scă ne "nţel6st; 

"ci de cei ce sciii- să sugi, 
„ca so citescă pe fugă, 

'că.. "nui, carte lătinescă, | 
ci, cum 'vedeţi, plosca nâstră,. 
cu vină de la Delulit-mare, - 
(cândi beţi, căciula vă sare !), 

“cu vinii de la; Valea-lungă 
(cândii beţi, faceţi gura, pungă !). 
Poftiţi “ de. "nchinaţă. uă, dată, 

„Vă udaţi gura căscată, . 

Yo treceţi din 'mână'n mână;. 

„1. Aci arâtă plosca cu vină. 

14 
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190 
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- stringeţi fete frumuşele . 

"să ne daţi pe acea, Qiă- j 
ca s'o ducemi! la mpăratulă 

“şi să contenimii totii sfatuli.  - 205 
Nu gândiţi că vorbimii glume : 
„oră nis-cal basme din lume, 

ci vă gătiţi câtii mai tare... 

“cu cele de ospătare : i |. 
". aduceţi fânulii în care. : : 210: 

S'aibă caii de mâncare, 
tăiaţi junci cu carne grasă, 

să daţi ostaşilor mâsă, - pr 

ca să dămi. hora cu ele ; „o15 
apoi. mai gtitiţi. şi case 

îmbrăcate cu mătase - 

Și, pentru: ostaşi, umbrare | 

"cu locă de 'ncăpere. mare. . P 

Întindeţi mai multe mese, „920 
„puneţi bucate alese o 

“Şi cofeturi lâng'aceste, 

Caşia, obiceiului este. : o 

Er cum-va de'nu se pote ! 

„să le împliniţi pe tâte, . 225 
nici să staţi să maj. răspundeţi, 

„ci cătaţi loci s8 vascundeţi, 
„că „ostaşi, nu. sciii glumă, ; 
„go. să fii, vai de mumă! . | 
„In Strâşitii,, să nai. sciți bine. 230 
„că şi: împăratul vine 

cu căpitani, cu: catane 

! şi cu mai multe redvane 

Zugr ăvite, . 

“poleit, 2 295 | 
în ele Dâmne gătite. 

“Vine şi ună rădvani mare 

cu lăute de cântare, 

stanâii în elii: mărita “nună, - 

_fiindă însmâni uă cunună a | 
“strălucită, luminată, . i 
cu petre scumpe lucrată, i 
pentru rumena, mir6să - 
cea, de împăratii al6să,. 

„Seâteţi dsr acum colâculi, , 245 
„că ne-amii deşertatii totii saculii. 
„Şi să ne mai daţi, se sciă, 
Şi câte. uă, sanguliă   

" ORAŢII CE NUNTĂ... i 

la părinţii fetei şi ice; 

de ini subţire, esua ” 

„şi 'cu flori de firii cusută, -* 250 
pi Puteţi da şi de mătase. 

n: d'aveţă inimi să vă. lase, 
„6r.de nu, şi d'arnicii filă, 

„cum veţi aV6 omenit, 
căci noi cam primimi de tote, 255 

“numai curând de Peţi seste, 
ca să ne ştergemii la gură, 

căi udă de băutură. 

- Er astorii fete venite, * - 
ca ciorile grămădite,  .- .- 260 
co vă staii cam pe la spate -.:. 
toti cu gurile căscate, . . 
muiaţi în lapte-uă. cojiță | 

„şi le daţi ca să înghiţă, | 
| să nu st6 cu gura s6că, .- 265 
“ci de dorii să le: mai trâcă; 
„S&şi mai potolâscă jindulii 

“pân” leo -veni şi lor rândul ! - NE 

 Socrula. : 

Dex ce, nu. deşcălicaţă 

- Dă  Colăceruliă, 

Vremii răspunsul să nl daţi, 270 
“că de! amii descălica,, ” 

deră ne'i c'omii însera | 

. „Şo să trecemii VăĂ. adâncă, 

dă cu prăpastil şi cu stânci, 
munţi. înalţi şi braqi umbroşi. 215 

Daţi r&spunsulii sănătoşi! IE 

ORAȚIĂ DE PEPITO: 
[Din colecţiunea d-lui Y, Alesandri de, Pociăi [ | 

-! : popirlare“ etc. edit. din 1866]. . ; 

„Bună vremea la, cinsțită adunare - 

„Şi la cinstiţi socri mari! 

“Cum trăiţi, a 

| cum vă, „aflaţi? - 

Mila Domnului, ne aflămi bine, .5 
der şi dumnâ-vâstră. s6mă. vă dați 

1. „Insurătoril pentru Român! suntă unii o 
prilej, de mari veselij,. căci nunțile ţină, mai 
multe dile şi bancheturile nu contineset. Obi-: 
coiurite 'suntii păzite cu rigurositate de la moRI 

„ strămoşi în asemenea ceremonii de familiă, ş 
suntu î6rte interesante de observati. Iată, ds: 
pilda,. datina împeţirii cum 'se practică în munţii - 

„Trancet. Vornicelulii, ţiindiă uă păframă cusută în 
mână, merge, întovorășitii de alţi dout 6meni,. 

— „Nota de Ja Pag: tă  



  
  

  
si 

ÎN Pa 

îi pe. la noi. ce căutați 2 

_— Noi. ce umbliimi 

- 'si-ce căutămii Mă 
! sâma vine vă dim, IN 

E îrică nimărui nu purtămii, 

- “De unde venimi 

scimii 

şi unde: mergemii- 
:  Gun6scemii, 

că noi suntemii soli împărătesc, “ 
Gmeni: buni, dumnedeiesci,. | 

„Si avemii poruncă, "mpărăt6scă ” 
“nime să nu ne oprâscă. 

„Deci dumne- -vâstră sunteţi rugaţi 

-bine să ne ascultați. - 

-cândă omi cuventa, 

Si sema ne- omi. Ga. 

„Alu nostru tânăria împărat .! E 
“46 cu s6ra ne-a chiămatii 

Și acestă, poruncă, ne-a dati: 
Bă stringeţi cete de voinici 

„nea topore mari şi mici, 

"ca st faci ui vânătâre 

„2:.„de pasări gălhidre, - , 
„de blânde căpridre“ ! 

„Nol -cu toţii ne-amii supusi, 

la Vânătore ne-amii. dusă ; ; 

6r împăratuliă, în de-sâră, 

„„zări uă urmă ușă 
de > Sprintenă fieră. . 

„Unii diseră 

„că urmă de Dastre de rai 

5 „să fie. *mpăratului bună de. traii : 
 alţil diseră, 
că urmă, de dină - 

“55. fii "*mpăratului grădină | 
de fru6se Todui plină, - 

" Atunci tânărulii nostru'mpăratii | 
în scări de aurii s'a rădicatii „ - 

peste „mândra”i - 6ste- -a cătată 

“şi a disi:. 

„nCine-o în stare - 

 „s8 prindă a fier, 

i a -pe urmăii să se dică 
asi, răspunsii, Apo) s Ss "aducă “2 

A , Pi IA ţ . | : . NE , 

GOLECȚIUNEA G. DEL TEODORESCU, 

10 

15. 

95. 

30 

'40 DI | 

45. 

"50 

Bună diminâţa,: 

  

! i . 

"193 

e Atunci” noi ne-ai. alesti 
si de loci ami purcesi. 

: din urmă în armă, i 
“ca păstoruli după turmă; 55 

şi, viindi noi trei voinici - -. -|- 
“Şi ajungenâi pe ai... | 
cu, suflarea, 'ventului Ii 

-.pe faţa -bământului, Sa i 
ami zărită cădendii p'uă cast 60 

uă st mândră; luminâsă; > 
„ami mai vădută nă, floricea 
„mai mândră de câti uă stea, 
“care în flori înfloresce  .. . | 

„ d6E de rodiţii nu rodesce, 1. + 5 |. 
„Impăratulii nostru o vrea; ui. 
şi ne-a trămisi după ea, . || 
ca să i:0' ducemit mirâsă, 
să ŞI o. facă, "mpărătesă. 

Ei ORAȚIĂ DE NUNTĂ 
(Publicată la Braşoviă şi reprodusă, în "colecţiunea . 

„do basme a d-lui 1. C. Pundescu, făr'a se spune 
de. unde e luată şi unde se pronunţă]. îi 

„> “cinstiţi socri mari! 
> —Mulţămi d-vâstră, 

e băieţi militări ! . Ş Na 

Der ce umbla, :  -ş. 
ce căutaţi ? - 

„ 1—Ce umblămii 
„ce căutămi? . 
“La nimeni n'avemi - | 
„- S6magsă ne dimi. 10 
“urulto Mări ami “trecută, 

multe ţări ami bătuti, | 
si Oraşe şi sate 

a de-departe 

i “ami colindati, 

„si nimeni s6ma, » - 
A „mu ne-a luati, 

„Cine sunteţi .. 

- dumnâ-vostră, Sa E 
pusă ne Tuaţă 00. 

ă -s&ma, nâstră ? : 
Der. fiinăi: că ne ntrebaţi, 

„15% ne lăsaţi e a. 

Da cu încețuli, at   
 



Ta -“ ORAțil DE NUNTĂ, ! 
  

  

i ctiăcotişorulii, 95 
- să.ne diimă cuventulii, 

cu adevărul 

„că, de multe ce suntă şi dese, 

“nu le putemi spune: alese, 

Tânărul nostru *mpăratiă ă E | 
Ei 

„de minţă s'a, sculatiă, | 

zaț albă Şi-a spălată, 
chica nâgră-a peptănatii, 

cu straie oi s'a" mbrăcatii, | 
murguli şi-l'a înşelatii, 35 

„cu trombiţa a sunati, 

“mare 6ste-a, rădicată.: : 

două-sute grăniceri, 

uă sută feciori: de: boieri, , 

“din cei mai mari... 40. 
nepoți de. ghinărari ; ; 

şi, pe la răsăritii de“ s6re, 

„a plecati la vânătâre .? N 

“ga vânati ţera de susii, 
despre apusii, 48 

până jugânii ne-aii stătutii | 
şi potedvele aii perdutii.: | 
Atunci ne lăsarămiă mai josi, 

p'unii d6li frumosă, 
-- şi alergarămii - „250 

de venarămi 
munţii 

cu bradii 

şi cu fagi, | E 
cerului 55 

_cu stelele, *" => 
“câmpulii i 

- cu florile, 
 delulă 

cu potgorile, 60 
- vălcelele 

“cu viorelele 
şi saţele 

“cu fetele. - 
Cândii dete sârele 'n ae S6ră, - 65 | 
și. ămii la, drumulii- celă ma6 

: şi deterimă d'uă urmă de feri: 
Staitu totă 6stea 'n mirare. -. 

"Unii d (soră « că e ur mă. de din, 
[n 

, 

  

să fii >mpăratului cunună, 70. 
„Aia, se mai chibzuiră' 

şi se găsiră | 

alți vânători, 
mai cunoscători, . . 

şi diseră căi urmă de căpridra: 73 - 
să îi "mpăratului SoGiGră. 

A 

e 

Der nunuli celii mare, 
cu grija n spinare, 
călare p'unii cală : 

„ca ună Duciupali, -. so]. 
se: ridică în scări 

şi se umilă, în nări, 

"Şi făcu ochii râtă 

„peste ostirea, 'tâtă, 
şi, cândi încâce-privi,. 
„aicea zări ti 

uă floricică frumâsă . 

„şi drăgăstosă. | 
Şi, văd6ndii că nu "nfloresce, - 
„nici nu rodesce .. 90, 

Şi nici loculă nui . .priiesce,: 
ci mai. multi se ofilesce, 

ne trămise pe noi, şese Lipcani, 

- călari pe ş6se jugani, - | | 

„cu cârne cănite, - : "95 
_* cu frâne zugrăvite, 

„cu unghile costorite, 

cu câdele împletite, * 
ca, cu toţii să pornimă | 
şi la curţile d-vâstră, „2100 

să venimi, 

ca, floricica, so luăm. 
Și la *mpt&ratulii .s'o ducemii. 

Pornirămi Sa 
Şi venirămiă. - 7105 

„pe faţa pământului, Ra 
"pe aburii vântului, 

*bânaiă 
"şi chiuindă . 

şi din pistele trăsnindi, . 110 . 
cai încurândi, | 

pe nări flacără lăsândi, - 
tânchezândi i, 

„Şi. din unghii scăpărândii, 
pen. ami  sositia 5 
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Şi vamă găsit. 
, „ Acum, ori floricica, să- ne: dați, - 

ori, de unde nu, nu scăpaţi ; 
căci ami veniti. cu târnăcâpe 

» de arginti - 

să scotemii Moricica, 
din pământă ; 

s'o seâtemit din rădăcină, - 
“so sădimi la mpăratu'n grădină, 

ca, acolo să 'nflorescă, 
“să rodâscă, a 

loculii săi prii6scă, . : 
Și să nu se ofilâscă. , 

» Decă d-v6stră, Socri mari, 
, "ne credeți. nescari tâlhari, 

avemi, şi Armani cu peceţiă 
do la, *mpărăţiă, 

. Gine scie carte Aăbinescă, 
: să viă s6 ni di citescă ; 

-6r cine nu scie 
să nu vie, : 

“ci ca de. focii să se Tâzeseă, 
„56 ne. aduceţi, socri mari, 

Gmeni, cărtarană: 

vr "unii popă cu barba d6să 
__săne citâscă, carte- alsă : 

„să nu fiă cu barba cănită . 
să rămâiă cartea, necitită, * 
ori vr "unul cu barba rară 

58 ne ţiă pân'de-ssră, 
ci unulit cu barba 'ca fusulii 

„să ne ds curândii ră&spunsulii, . 

- Răspunsulit nostru este:. 
Ş6se pahare de vină, . 

_.-Ş65e mahrame de ini, 
do care se găsescii p'aici, .- 
cuşute cu futuri şi arnici; 
fă şi cu strămătură, 

numai să fiă cu voiă bună; 
„- să fiă şi de mătasă, 

„numai "să fiă d'aici din. casă, 
| “de Iă cinstita mir6să ; 

să nu fiă de pe la vecine, | 
să „păţimit vre uă ruşine, 

că atunci va â- cinstea nostră, 
N 

pa 

- CULECŢIUNEA 6. DEM. TEODORESCU, | 

120 

"180 

140 * 

145 

| 150 . 

160 

  

  

şi ocara, duminie- votat. Sa 

+ Socri” mari, ascultați. i 
şi in urechi băg gaţă :. a 
cândii o da. s6rele'n ' de. s6ră,. 

“mare 6ste vă “mpres6ră, : 165 
De m'ăţi av6 bucate de ajunsă, e 
"să vă câtaţi loci de ascunsi: 

să aveţi buţi cu vină, . 
„Gare cu fâni 

a. claponaşi, 

vaci Iiptâse, 

„ fetă frumâse; 
“să mai aveţi, socri mari, 

| şi lăutari: 175 
„să viă şi totii satulă, 

să se veselâscă "mpărat:uliă. 
” Când o fi sârele'n qe- -s6ră, 

mare 6ste „vă'mpresâră : 
„să. lărgiţă casa, 180| 

| săntindeţă mesa, 

că vine *mpăratulii îndată 

"cu ostirea lui tâtă : | 

-uă sută, cincă-deci şi cinci 

de cei mai voinici, 185 
„> cu feţele alese, 

cu mănicile sumese, 

„. scobiţi : în .măsele, Pi 

„Et, sâcre -mâre, 

„pentru 6sele tele ! - 190 

“No ami vr6 să descălictimii, 
der n'avemii josii pe ce st n€ dămi: 

„nu suntemii ciobani de la oi 
s& descălicămii în nori, 

nici pescai-va morari peţi, 19 
Să descăilicimiă. în “scaeţi, 

ci suntemii boieri ' mari, 
ghinărari, 

„de lăngă Mare, - Ş 
de unde s6rele răsare, - 900 

Noă să ne-aduceţi scaune de arginti. 

să descălicămii aici pe. pimânti, 
sâii. să întindeţi. covâre, 
să desciilicămii în pridvore ; 

„lav caă s8 daţi fenii, ghisdeiii verde, 305 

boi graşi, 170; 

- 
ae
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costi din nâptea “Samtulat: Ghor ge, 

GU I0Ua neluată, i. 

cu fl6rea- nescuturată, 

strînst în sărbători 

"- de, două fete surori: 
„caii nostri să mănânce ' 
şi din capete să nu misce, | 

“caii nostri să bea: 

şi din: capete- să nu dea, 

că şi dumn6-vâstră 

din area riOstră 
„urechile vi sori tăia. „e 

Noi amii descălica .. 
“şi ami maj sta; 
-Wamă mai ura, -: 

„der ne'i frică, cGomi însera, 

şi avemi de trecutii - “stânci, 

văl-adânci;. 

ma 
cu brad, mărunți. 

şi "ritunecoşi. - | 

-: Bine vamil găsitii sănătoşi! 

- S6ere mare, ce s'a ficutii. 
s'a făcută: 

"nu mai e de desfâcuti. 
Să dai numai optii boi . 

: Şi şâpte vaci? - 
apoi să rabdr şi st: taci: 

- "Ține, sere mare2|.. - 

Ta astă rădăcină uscată, 
"jos crăcănată, 
„mare şi spătosă, , 

5 ca uă,. brose țestosă, AZI 
piicea lată, p'icea lată, | 

“La inimă, s6ere, uă dată! 
- Să nu o săruţi tare, 
"că, şi căciula, din. capu "ţă sare; 
să o săruţi “mai binişoră, 

"săi. pară mai dulcişorii, 

Poftimii de beţă ! 

şi vedeţi 
că e rachiii ds la Pitesci, » 
cânâii bei te „înveselesci, - > 

1 Aci închină pahatelo ce li saii dati, 
2, Dota miresei . 

„8 Ir dă plosea. 

210 

220 | 

205. 

280. 

"235 

| 240 

945. 

-mulă, an. I, pag. 22—24,. unde :8a: publicatii 

„ birii între conăcerulii mir elui şi ali miresel. 
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Gr nu puică. de. a aiăstiă, RE 

ia Z6mă de prune, . 2950. 

, “când D6i multă, ” 

te umilYn burtă” Au 
- „-. faci burta: tobă, 
intri după sobă" N 

şi stai cu greierii de vorbă, - 255 
“Toti urândiă, socri mari, ..:. 

- vedemi. că -toți-aii rămas . -. 
"cei de-la spate 

“cu gurile căscate 
„cei din nainte 200 
i. cu gurile proţăpite.. i 

„ Aduceţă der unii vasii 

"cu prune uscate” . 
.s8 aruncămi în ale guri căscate, : 

N ună. putineii cu lapte bătutii 265 

"să le turnămi pe gâtii, 
"“uă strachină cu. pome, 

'să dămii la ale cocâne 

că vedemii că s'aii slibitit. de forme, . 
"și vro câţi-va, usturoi, = 210 

să dimii pe la ăi. ciocoi 

fiindă c'aii poftitii pe la noi. 
„Munţi înalți. luminoşi, 

- bine v'amil Săsiti sânbtoşi! 

ORAȚIĂ DE “NUNTĂ. 

[Culsă. în România de. peste Carpaţi la 1856 
de I6n.0. Taciti. In Foia -societăţ i Românis-. 

i. 

pentru prima 6ră, sa inter vertitii ordinea vor: 

Aci îndreptezii acâstă. erdre în transcriere) 

„N 
„Colăcer ulii piireluvi 

| - Bună diminâţa 

"dumnâ-vâstră ! 

“Ia ce voiă vă allaţie 

- Colăerzuliă, mărelu, : 

Mulţămimiă N 

dumnâ-vâstră! o: 7. 
In voia grâului - - 
ga vinului: 

Ă în voia, cea: bună. . 

1, Colăcoril călari se: întrecă în fugă până Ia 
_porta. caselor unde locuiesce mir&sa - -Aci capulii 
” colăcerilor ginerelui (mirelui) 'cere colăcelulii 
tradiţională, rostindu acâştă oraţiune. - 

= ul 

  x 

Pi



a _î .. COLEGŢIUSEA 6. DEX. TEODORESCU. ! : 

îs 

  

„Colă re rul mireluă,. 

Noi ce umibimi, 
ce căutămă? 
Pe duinne- vostră .v&, rugămi - 

„să.ne laaţă înceti, încetişorit 

“căci Jucrulii de grabi, 
mu de nici'uă tr6bă 

| nici nouă, nici dumnâ:vâstră, 
i nici luW dumnedeii nui place. | 

! Pentru-ală nostru tânără u îm păratii 20 

„forte multi: ami umblat 
„a târa, crucisit A 
e şi curmedişii, a 

prin livedi frumâse 

- Și locuri Stancâse.. 

Si. sintemi nisce ostoni - 
|. 7pe care ne chiam' Romleni ; 

„si de trei dile. totii umbli, 

+ peste totă vă-căutămi; 
“căcă tânărulii nostru *mpă&ratit 20 

forte de diminâţă s'a sculati, - 
“pe faţa. albă s'a spălată, - - 
huciumi'de aurii a luati, 

în ţeră a buciumati?, 
2 “mare Oste-a rădicatii: 

o” vro. cinci-deci de călăraşi 

„de se “spargă caii de graşi, 

d şi, în spre s6re răsare, 
„.eşi 'ostea venătâre. a 

e Si vena, 40 
și venară 

"p6n& în spre murgi - -de seră. 

“Vâuară. mag 

cu urșii, 

  
19 

a
 

4
9
 t 

    
L Cu întelesali - după ce > Ieri vmbati C 

cr, nu. „ de ce umblaţi 
Acesta arâtă modulii chiămărit poporului * 

ui arme în timpurile celo vechi, cândii ereaă 
"atacați de limhi străine, căci atunci plecaii prin 
ț6ră buciumânăii. În evulă mediii. a avutiă mare 
rolii buciumauliă, cu deosebire la venatii, în tările. 
apuseni, Ens& Românii mari avutu d'a- face cn 
sei. — L O. , ; 

i, 
[. “. 

Tacitii. - 

„ s& ne dămu s6ma mai binişorii, 15: 

| 

[| î ai “Văiele | - E | 

|. 

| 
:   

” ” ci Pe : o... 

Colărer ulii: mireset.. ia ci firele, 
„Der ce umblaţi, a i Ea câmpurile. i 

„ce căutaţi? 0 "cu fiorile, 
„mărăcinaşi i 5 
cu iepuraşi - eo [o 

-. Şi “satele: 
- cu. fetele. 

| Şi venară 
IE cati vânară, - . Sa, 
urmă defiâră, ie 

„0 aflară, d 

> Urmă rea, > 
„ î6rămnereai si 
stai toţi pe loci şi se miraii 

N 

ze
 

Y
e
 

Şi unii p'alţii 'se mbrebati: 60 
se& fiă radă din raiă 

cu împăr atulia la buni trăit, 

sei să fii urmă de “din A „i 

„cu tânăr ulii împeratii la voiă bună 2 

“ Deci tenărulii împărati o ei] 

o pefatâtii nu s'a lăsată, aa 
ci în scări de aurii să tată, 

peste. 6ste. s'a uitati, - 
şi ne-a alesii pe noi, 

pe acesti trei sâi doi 70, 
= cu. cai mai buni şi. mat fugaci, 

"din gură, mai ispitaci!'; . o 

și ne-a trămisii. înainte , 

să călătorimă fierbinte - Pa 
-- pa numărul stelelor, 05 
„pe radele sârelui,. .. -- 

pe: aburulii vântului, 
„pe Taţa pămentului, 

Sami veniti, venită, veniti, 

“der... 

Până ce! n. susă ne-amiă. sculatit, 

“urma nisa astupat, 

Ce. uă babă roţi, i 

şedea pe ghiaţi 
Și. dicea: ci de ieri dimindg. "85 

1. Pagaci este anuliă din ailiectivele. lati ne, 
caro la noi s'au păstratii atâtii de rari : bâtazii, 

“ fugacii (fugax, fugacen”. Ispitaceă e vorbă străină * 
a (ispită), der formată dpi analogia - limbei ro: 

mâne. 
2 Peobabilii în locit de răsntţă, rătăcită, în: 

străinată, PE aa ă - 

la podii ne-amit potienitii. 80   
 



ge 

  

MN Pe: ea 0. ami intrebati 
„ S'aicea ne-a îndreptatii. 

. "Pân aci ami veniti : - 
ami stati şi ne- ami odihbită | 

şi, cum ami venitii, . 90 

aci ami auditii 

“în casă plângândiu! 

şi afară jucându. | 
Nisce, fete -pe gunoi 

sgiise ochii la noi. 98. 
Si vedendii popor adunată, | 
“ami îndriăsniţii de ami stali 

Oraţia ni s'a. "ncheiatiă, 

"căci noi ami mai ora, 

der ne-i frică c'omii 'însera, 

şi nu. suntemit de ici-colea, . - 

ci suntemii de departe, 

de peste septe sate: 

de la Buda nouă, 

100 

de la Buda vechiăs, 
pe unde miţa strechiă 

şi cotoculii 
nu'şi mai află loculă. . 

A Der, ca să scurtămii, 

„pe dumnâ-vâstră vă rugămii 

„ca cinta moţată 
„Sub barbă bălţată, 

cu țundră. n6gră 'mbrăcată, 
- cu cisme roşi încălţată, 

“să ne-o arătaţi | 
şi, cu răspunsulii, să ne daţi: 

“unu coloci de grâii .frumosii 

ca. şi faţa lui Christosii ; | 

călăraşulă Nichită 

arii mânca, şi carne friptă ; 

câte-unii paharii de vină, 

st no mai-scăpămii do chină! 

110 

115 

120 

1. Mal în tâte casurile, miresele- cându le 
cântă asia numita desgovitlă— plângi că se se- 
pară do părinţi. De aci cânteculă : » Taci, mi- . 
r6să, nu maj plânge“! 

3, "Aci urmeză uni 
pe care "lui suprimă, 

Buda nouă şi Buda vecliă, oraşul de lângă 
Posta, capitala Ungariei. In alte poesil şi basmo | e: vorba despre » câmpul Burdiă * «, 

pe unde miţa ouă; - o 0105: 

pasagiti” cam Jicenţiosti,   

“ OBAŢII DE NUNTĂ. ' 

VORNICIA: i 

"n orsutii colăcarului nunţii). 

Ce altă, ce 'veseliă, 

ce lucru pote să fi? 
Ce staţi aici adunaţi 

dumne-vâstră, iubiţi fraţi, , 

că noi multi locă ami. umblatii, 

Şi aşa nu amit aflată. 
“Trei luni suntii de cândi venimii, 
ne' uitămi şi nu dormimă, 
şi așa lucruri tocmite * 

* âncă nu ne-suntii ivite: 

afară feciori jucând, | 

în casă, fete plângândi; 

Ă 6nsă plângă de desfătare, : 
„tocma ca la unii harţii mare, ., 

" unde unii, învingenaă, 

saltă întru ali săi gândi ;, 
din potrivă, cei învinşi 
stai de durere coprinși. 

Noi vedemii porta legată, 

nu e mare ridicată; 

"lângă densa multă glstă . 
stă strinsă și adunată ;. 

“porta legată cu. paie, 

glota stă'n capi să ne saiă ; 

“legată cu lanţii de cară: 

ca să umblămi în zadariă, 

şi cu funii de fuiorii - 

d6ră de noi v'a, fostii dorii ! 

Dreptii aceia, vă rugămil 

şi sfatii sănătosir: vă dămii 

să fiţi cu noi buni şi blând, 

că noi nu suntemii ttamandi, 

nici nu ne tememi de voi, 

de și suntemii trei seu doi, 

„că vol glote minunate . 
cu felu de gătiri. armate, - 

er a n6siră, câtă ânci, 

„vine inapoi adâncă, SR 
totii cu pusci şi cu pistâle, 

mai mulţi cu mânile gâle, 

“6nsă nu: cu vr'unii gandi răi, 
să ferescă dumnegei, | 

ci. sfârşitul ci bunii.este i: 
precum aţi şi prinsă, de veste. 

T 

25 

5 

40  
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A DOUA VARIAN TA. 

| Cinstite, vornice de locii, | 
„ dumnedeii săţi d6. norocii. 

“Nu-ne lua cu cuvântul, 
„Ca. S volbura, şi vântul; 

„că s& scii că de nimică - 

din'ce spui nu ne e frică, 

că suntemii întregi ca mărul, 

şi grăimii totii adevărulii, 

Tânăr uli nostru crăişorii, 

plini de pară şi de dorii, .: 10 

“Sa sculată de dimin6ţă, 

şi, spâlânâu:se pe faţă, | 

a luati ună buciumi mare 

„ga suflatii de trei părță tare, 
- Ya adunatii 6ste multă, - “15 
care de elii bine-ascultă: 

patru: deci de: călăraşi, | 
cu cai de se spargii de graşi, 

pedestrași cinci-deci şi nouă, 

cr
 

oste "nfocati, şi nouă, - „20 
„Nine '6stea, dinapoi - 

înşiraţă - -totii doi cu doi, 
ca, întorcându-se linii, 

să. fă, suta, de plini. 

Toi prin cedri ami v6natii- 25 

şi prin păduri ami umblatii, - | 

câmpuri frumose, 

dumbrăvi Tăcor6se. . 

Cândi fu la midiocii de locă, . - 

„„" “stătu 6stea,. t6tăn loci: „30 - 
“ami găsitii urmi de fiară, 
ui ină plină de-puă, E 

„Aşa craiulii lăsă tote, o 
" şi-adun'ale ssle glâte. NE 

a Craiulii iute ţinu sfat, '- - 35 

“pe ai sti i-a adunati: 

” sfetnicii i-ati sfăţuită, 
- fosofii ai găsitii- 
că mari fi urmă de fiară, 

mică de sălbatică ră, 0 
"ci e a, sea, dăruită 

. de sus sogiă. iubită,” 

1 Viotate, animală. - Acesti nume” so o aplică. 
şi pasărilor . domestice., 

| couzețrust 6. DEX. zeononesct. 

  

= Graiulii. iute s'a sculat. 
şi îni scări! s'a înălțată, | 

preste 6ste s'a: uitată, II 3 
| şi ne-a alesii pre noi, 

„„ doi s6u trei voinici. 

- cu doi trei cai murgi 

în grajd bine odihniţi,. ui 
'de patru picidre potooviţi, - so] 
şi ne-a trimisă mai nainte 

Şi amii veniti ca prin “vEniil 

cu semne de pre pământii, 

- spre a cerului lumină, . 55 
“spre rada, cea, de st6 plină 
şi pre urma cei de fiară, 
prin tâte laturi prin eră, | 
pân&n astii capătii de satii, | 
unde stă. unii podi stricati.  . 60 
Se rupse-ui blană cu mine, 
şi cădui fără ruşine : | 
cădu şi a mea sociă - 
cu asemenea, tăriă, | 

Până când nor: ne-am sculat, 65 
“urma, ni s'a astupat. | | 

+ Eşi uă babă sbârcită, 
"pe s6ma nâstră găţită: 

ne spnse să nu ne pasă, 
să mergemii.din casă'n casă, 70) 

- pâmaci într” acesti locă,, 
unde aflarămi noroci. : 

Aici vedemi multe fete, ă 
sglomodindi pe subt părete, 

- cu'gurle fripte de sete, O O—-175 

„Copiii 
“pe gunoiiă, 

cu mucii 

« turoiii, 

6meni bătrâni - _ | = so | 

din tindă eşindi. 7 

-cu măciucile 

ferecate, 

cu gurile. 

/ 

| la noi căscate : 85 
“nu năi frică q'8i cu măciuci ferecate, 

ne'i fiică d'&i cu gurile căscate 

ca ne-ori mănca jepele bete. 

să călătorimii fierbinte, : i i 
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A PREIA VARIANTĂ, ai 
 Cinstite” vornice de casă, .: -- 

: dumnedeii' să te trântâscă, 

: şi 'balta”n trei. să plesnescă ; 
Cand te vomil căuta, 

-. De vrei să scii apriatii, 
îţi. vomit spune-adevăratii o 
că tânărului nostru: crăişorii 

cu ali vânatului dorii i, 

d 

cu- ai săi câţi-va umblândi, 

a zărit a fi. uă ciută, 
„cuventătâre, nu mită, 

cu 'cisme roşi incălţată, 

cu undră n6gră. "mbrăcată, E E 
moţată 

la capi şi mare, 

“Dăltată 

sub barbă tare. 

„s6i ciuta, să ne-o „daţi. | 

„Văqu caiulu şi uh fre 
„întru a sea preumblare : ca 

“vrea, la dânsa a se duce, 
„can grădină so apuce, 
şi arii vre şă- vieţuiescă, 

: și în mulţi ani să trăi6scă, 

Noi aşia ne damă soia 

ca să ne 6s% simbria, - Ă 

1
9
 

=
:
 

în, 

este unii. colaci frumosi 7 

gătiti spre-alii nostru folosii, 

înpenatii şi, 'mpodobitii, - 

cu de tote dăr nitit, 

Stă şi uă ploseă de vinii,. | 
şut tintister gură d ini 

da buzele st ne ster geimii 

: ŞI maj încăldiți, să mergemii. 

>
.
 

st
 

"ORAȚIA FINPENULUL. 
| Variantă de peste Car paţă, rostită totii de co- 
lăceralii sâi vornicul mirelul. A se ved6 Toia - 
„socirtăţii Românismulă, -an. Li pag, 29-31], 
— Bună diminâţă dumn6- -vostră ! 

1 Ast felii so numesce, la Românii de pesta 
Car rpati, vălultă sâi.m ahrâma miresei. | 

- s6n 'avemii. de” unde te lua! 5, 

pre acesti loci 6re cândii 10 

“curte să me lisaţi O 20 

Mergi în, fundului. celii de .casă, 30, 

că în cornulit celii de ME 

  

a YORATII DE NUNTĂ, e 
. 

"si ne-aţi dati: uă poveră ușcră: 

aa — — Mulţamimi dumne vostri i 

Der” Daţi mai. plecati, 

„că ce ne- aţi cerutii, 

vamit dati! : | 

— Ni sa fâcutii calea cruce 
Și nu ne putemit duce; 

căci. dumnâ-vâstră v'aţă lăudaţii - 

„în faţa acestui poporii' adunati. 

că n'eţi da uă poveră: uşurică 

ca uă până de rondunică, 

ca nouă pietre de moră; 

şi âmcă, v'aţi mai lăudatii 
toti atuncă, când ami plecatii, 

că n 'eţi da uă călăuză bună 

“să ne ducă pe calea care-o fi bună 

_d6r ne-ață “dâtii uk. câltuză nebună, 

ne-au dusii, pe calea ce n'a fostii buc 

„prin .gropişii, 

prin -răsturnişă, . 

prin periiaşe - 
şi prin văgaşe, 

prin. munţi cu stânci 

| “şi prin. văi adâncă. . 

Sami dati peste unit dălii m: ro | 

câtă. care nu maj ereu sub. sân e . 

 dâlulă s sa restarriatii, 

carul a, stricati, 

carulii împăratuluk ferec cati 

"cu paie de mălaiit legată, 

„cătii' mal bine. spoită . 
şi mil şi fărime s'a facuti. 

Candti s'a stricati caruli, . 

„popa ŞI-a. rupti brăcinaruli ; 
naziulti, cădendiă în țerenă, 

ȘI n frântii şi el uă mână. 

se ne daţi Dărdaşulti satului - 

5 dregă caru mpa atului ; 
sa ne daţi harde şi jemnit, 

-câei trebuie st le. -avemii ; 

s 

şi câlță de, după blidarii Sa 
PR “să facomii popii brăcinarii; | 

ouă țiră de aramă. 
„s%1. facemii şi cataramii, | 

că, de nu iLomii drege. - 
popa cu noi fu mai mer ge; 

> 
e z 

"10 

20. 

 



  
  

să. ungemii pe- năni la. mână, a „să ne mai udămit a gură, 
i -Gă. de nu? Pomii vindeca, : so | că, dâca n'o vomit” uda, | 

totii pe no ne-o? blestema. nu maj i putemii cuventa. a ” 
Der dOmna, mir6să, AI 

“care € cea mai ales 1. e a ORAȚIA PINTENULUI. 
 Plângenati cu lacrămi pe frunte aa Variantă editată de tipografia Closius), 

. eh bohele de linte, -. > 55 | şi mai bună dimincţă la dumnâ-vâstră! | 
Ă săriaii stropi . , Ne- amii dusii până unde ne-ami dusă =” 

“tota cât bobii ; N şi ni s'a fâcutii drumulii cr ucişii, 

“şi în piciâre sa sculat, şi nu ne-ami mai pututii duce, 
- peste 6ste sa a mată, i _că carele ni sai desferecatii, - 5 

pe noi:ne-a alesi, ; -.- 60| şi calul jupânului mire s'a opintită. 
îndărătii ne-u trimeșii: Ra E Jupanesa, Iir6să în picidre s'a sculatii | 

"la ali patrulea, corni de mesă a si cu glasă mare-a strigatii: 

unde-a şedutii. domnia mir6să, Si „înt6reeți- v& la casele mele . | 

că şi-a uitati ui mahramă "în care mamii crescuti, ? 10 
multi mândră Şi frumâsă, o 65-|- sila maica mea, - 

să ne-o daţi dumn6- vostri; o eu care ami trăitut, 

dă şi de. ind, pe Ri asa ami audit. 
so sterge mirele âe Vinga a s6ora mică 

| fiă şi de bumbac, |, 0 mat voinic, 35 
n nouă și dalea ne placii ;.. "70 că sa sculat ; 

fii şi de strămitură, a mai ce dimineţii 
“omil sterge caii la gură | “cu mătura i în braţă, 

+ om depâna, după şură; „= sia măturatii” | 

„Bă şi de amici, o: în patiu cornuri de câsă: 89 
numai “să fiă d'aici ; TD si patru de mâsă, e 

să-nu fiă de prin. vecină, Re j hi şi a fi găsită: a 

să păţimia niscai ruşini,. pn au năframă de mătasă: Ă 

D&r acum să Iuămii să Laceţ bine să mi-o daţi, 

- căte-unii. paharii de vin- arsă - pu că acela ea DOS, 20 

se ne trecă de necasii, - . & - | . 

„scie, ai. locul de frunte şi rolulit de 'căpeteniă. După ce se stringi darurile şi când 

Sa terminati mâncarea, şi băutura; lăutarulii ce cântă din gură. se „ădreseză “munulut 

cu! 'cânteculii şi cu vorbele cunoscute : 

7 i E : ; . , 

DEO e 
DOR o? O COLEGȚIUNEA 6: DEM TEODORESEU, gi: 

ca AP - DE -. ” ” 

ŞI. uă ţia, „de: anton: a i cate- uni : pahartt. de băutură, - 

  
“ORAȚIA DE TERTACIU NE 

i "pentru mive si mirâsă, 

„ WRelaţiune comizicata ds d- la Dem. Constantinescu Teleor, scrisă 1a S augustă 1877 în . 
. ” „comuna, Atârnaţi]. 

“La mâsa cea, mare din 36ra nunţii —in genere “Duminica —1a care: amicii anahelor” 

familii suntii poftiţi - cu plosca, de. viriu şi cu Iăutari, - nunulii şi nuna, după cum se 

, 

Frungă verde busuiocii, - | 

"scol, nune inare, la jocăi; Ia 

„1-Alto ori so adresâză mesenilor : "ana sculaţi, boieri, la: joci“ .   
 



  

Teo i DD oriagii be NUNTA. N NE AN IE Ea i 

E Ie „că x destulti: de- cândă mâncaţi : DI a aa 
d SR “mal scula . . e 

de mal jucaţi. 

o a Si i6 pe nuna de mână . 

ai miresa” d'impreună 
. a | şi 'nvârtiţi uă horă bună. 

"După jocii şi mai bainte. ca nunii să plece a- -casă, liutarulii care. cântă (în genere 
celii mai bătrânii şi mai ţanţoşiil) asterne- înaintea, mesei dou& perniţe, aşia numite 
“„căpătaie“; pe care îngenuchie mirele cu mir6sa. Atunci liuţaruli încetâză de a cânta 
„din vi6ră Şi, cunil aeriă. forte seriosi de paternitate! , începe următârca orațiă, dist 
| „de iertăciune' +. - - 

c
r
,
 

o 

- Marele și puterniculii duninogeii: . 

celii ce-a făcută cerul şi pământulă | 10 
- ga'mpodobitii cerul cu.mulţi luminători, | 

„Er pământulă la împozobitii cu flori, - 

când v&du că n'ari fi de.locii bine 

*“sb fiă lumea fâr' do stăpânitorti, | N 
“Tuă ţărână cu mânile sfinţier-selo A Si 15 

- şi zidi pe strămoşulă nostru Adam Si 
Şi suflă duhului săi cel sfentu “ 

i “sil făcu omii viu pre pământă. 

Şi, văgândii dumnedeii că nu o vina 7 , 
să fă omulii singuri “numai cu 'sine, | ae ii '2 

“cu groi somnii pe' moşii: Adam ador mi, E | 
şi, luândi din câstele lui uă costă, 

N „zidi cu ea po Eva, strămâşa n6stră, 
Da a | 6r după ce-o zidi, ilă dosceptă , 

“şi, arbtânduii-o, îlii întrebă: a, 
— câtii dormiși, Adame, avuşi vruă visaro ? i 
— Ami văduti, Dâmne, uă pr6 frumosă lâro! 

„Si mi-se "pare că, de mi-s'ari dărui, 
„nică m'aşi mai îmbătrâni, Sa N 

„nici maşi mai muri o E | 29 | 

“Arstându-i-o, dumnegeii i-o şi dărui: 
- do acoia din n&mi în. n6mi și din. rud?n rudă i 
toţi 6menii de lă dânşii s'a trasti rudă, 

„Şi obiceiuli însoţirii a rămasă 
pân'a veniti vremea şi la acesti însoţiţi. : „85 | 881 iertaţi, socri şi nuni, şi să blagosloviţi Şi 

precum a blagoslovitii Adam ps „Avram cu Sara. . ” 
şi Sara pe Iacovti şi cu Rabhila; S ă 

| mulţi Coconi să nască şi ss crâscă Ma NE 
şi ast- felă să se totu înmulțescă, | a 40 1. Acelaşi lăutarii” cântă din gură Şi. la scoterea, tinerilor la horă, şi cânâti esă din biserică după ă cununiă, şi când se face braduli şi cândii se ad > uce uă vâdră cu apă ş cândii se desgovesce mirâsa. p „Po care .0o joci în horă, L   
       



„ 

  

  

  

'ca: stolele cerului 
și pă nisipuli Mării, -. 

"Dropti aceia sa 'r6gă do dumnâ-vâstră, -! 
“sti iertați şi s&! blagosloviţi 

precum Isus Christosă la Cana-Galileiei - 

| a” blagoslovitii apa do s'a profăcutii. vinil 

e 
. 

| Şi i6răşi so mal r6gă do dumng- vostră, 

E - nuni mari, 

Ia şi socri mari, 

şi boieri de prin prejurulti: mesel, 

sti iertaţi şi săi blagosloviță, . 

cum a blagoslovitii dumnegeii pe Aron 

cândă toiagulii în mână i-a înfrunditiă 
de doui- -spre- -dece ani fiindu uscati ; 

pentru că iertăciunea şi blagoslovirea părinţilor 

întăresc casele fiilor; 

ca să v8 bucuraţi dumn6- vâstră de dânşit 

| şi dumnâ-lor să's6 bucure de fil, 

“și st vă trăisscă până la cinstite bâtrânoţi. | 

Asemenea. și sti mă rogi de dumne- vostră 

ca şi după smerita'mi rugăciune 

- sâ lo dăruiti dumne- lor. iertăciune. 

ORAȚIUNE DE NUNTA. 

> COLECŢIUNEA G. DEW. TEODORESCU. . > = 

 (Gasita în colecţiunea lut Radu “zugrar ulii din secululă Xvul. A se vede articulula d-lui N. Gogălnicenu în Becista 
pentru istoria, ar cheologia şi flologia] . 

- Marele şi puterniculti dumregeii _ 

“din ceputii a făcutii cerul şi pământuliă 

şi a înfrumuseţatii ceruli şi pământului 

cu srele şi cu luna, - , 

şi-cu stelele „ce luminsză diua Şi nâptea. 

Mat pe urmă a luată dumnegei din pămentu 

Şi a zidită” “po strămoşuli nosțru Adan.. 

| Și, vădendii dumnegei că nu este bine 

E „să fă omulă singuri, - . » 

i "Pa adormitii cu somn firescă 

“şi, luândă ui costă dintr &nsuli, . 

'a ziditii pe 'strămâșa n6stră Eva. . 

“Er dâca s'a pomenită Adam din somni, a disi: 

piată osă din 6sele mele 

„şi trupă din trupului mei! 

Drepti aceia dise . Evei că va lăsa omului 

“pe tată-sti şi pe mumă -sa 

şi voră fi amândol ună trupii. | 

Ti Din acelă cuvântii rmase şi se trase 

| „din nâmii. în nâmii, până ajunse (vremea) 

15 | 
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  „escu in „Caled 

şi i la vârsta acostor dour tineri, | 7 ; și săi Vlagsstovit Ii 3 
-care'şI- a plecati genuchile la pământ precum a blagosloviti dumiegei i apa €, 

si se r6gă dumn6- vâstră, cinstiți socri, - ” în Gana-G Galileiel, do Sa. facuti vină ; Sa 

ca:s81 iertaţă şi săi blagosloviti, "care Ducuriă să fiă , i 
precum, a blagosloviti dumnegeii 95! . în casa coconilor acestora, - | 

"pe Avram cu Sara, „care a avut-o fericita Elena 4v 
și pe Isac cu Reveica,. ” __cândi a aflati cinstita cruce, * 

“şi pe Iacob cu Rahila, -. . ! Şi st le dărui6scă dumnegei 
şi Iacob a blagosloviti “ roua cerului de. susti Ă 

E pe cel doi-spre-dece patriarhi ; ; 30 - și din grăsimea pământului a6 josti - 
pontru- că blagoslov enia părinţilor „lor de grâu, de vinii şi de .unt-de- leinnii.; ; -l5 ă 
întemei6ză casele feciorilor. o “şi să ne învrednicâscă dumnedeii, | 

| a vede şi a v& bucura de fii şi de fete; .. 
Și iorâst e rână duzană-vostră i “6r dumnâ-vostră st: rămânoţi | | 

ca s0i iertaţi- A cu dragostea lui dumnedei. Amin D 
- = : - , = 

ORAȚIĂ. 

[Obicoiuliă + străbunii erea cu acestă urare să fi 
- flă- cărei Doninu. A se/ ved6 

— Măria, ta, 

-nu te. supăra, 

ci fii bună a 'ne- asculta. | 
_Jţă vomi spune cam multe - 

şi înărunte, - 

der. toti. lucruri plăcute, 
să fi dragi ori-cui. să ne- asculte, 

_Uă sută, de ani să domnesci, 
pe duşmani: săi biruiesc, 

pe vrăşmaşi săi pedepsesc. 
! Pe “Turci | 

săi. pui în farci; 
pe Tătar 

%i pui în pari, - 

p5 Lehi şi pe Cazaci 

s%i dai la draci, 
alta să nu le facă; 

pe. Unguri şi pe -Nemţi 
totii acolo: să ăi trimeţi,. 
şi aşia mai departe, 
ca, toţi să'şi aibă par le; . 

. D-lu B. P. Hasdeu se esprimă în noduli” în Basarabia dela bâtrânulă boieru V „ea este anteridră ă seculului XVIII 
„Mihaiti- -Vitezuli și a Jul-Resvanti, 
„Care a remasu” în limba ngstră fără d adopta „al „oraţiele de căsătorii“, adică oro uizcorem, „dămti aci este cu totulii politică. In priviuţ 

> n6 presinţa, 
Cuventulii or 

"la încoronarea Domnului! * a 

diarulti „ Zraiană“ an. II, Ne 2, 1870). 

10 

do 

asile Cristea. Lipsa menţiunii : d 

a forinei, sd se confr arulii“ lul Wartha po 1866, pag. “su. s9, 

  
ă rostită do către primarul Iaşi lor-la, încoronarea 

o şi aşia, înainte, 

pi ca, toţi: s&nveţe minte ;. 
a şi aşia rEnduri-renduri | 

ca, boi să se puii pe gânduri, 95. 

"Dâr cu Moldovenii tă, 
“măcarii. d'or fi şi răi, 

Măria ta să fii. bună cu ci 
Să şi d'&i vede unii şi desculți, 

+ Măria-tea totii sei asculți, 30: 
căci noroculii e cam năsdrăvanii, 
face multe posne. întruni ani, i. 

şi ţ6ra. e cam nchună, 
face multe posne într”'uă lună, -. 

„bă la ?n-de-mână, - 

şi într'uă s&ptemână, 
„6r.de-nu t'ei pădi, . 

chiarii întruă di 
multe. audi. E 

şi, de'i q dice „lasă. mă să te lasiuu 
0.5 o Păţesăi ş si într uni cesil. 

_ 

40   
urmatori : „acestă sublimă oraţiă noi ami augit-o 

expro Muscali demonstră că. 
Nemţilor! se pare a faceuă alusiă anume .la epoca lui. |. | 
aţiă este uă curidsă mostenire juridică de la Romanul, . 
finala ciune. Pen acum ne-au fosti cunoscute -riu-! 
după espresiunea lui Terenţit ; -oraţia 6nsă pe care o 

unte cu cea publicată de d lui T. C. Fun-   + 
. a ț 
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„RUGĂCIUNI, CÂNTECE ŞI JOcuRi. DE copii. 

trozu ANUL, DER Mal CU SEMĂ prumă- -vă A 
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BG n "RUGACIUNL-CÂNTEGE SI-JOCURI DE COPIL, 

  

"Rugăciunile de copii, care s'arii put6 numi şirugăciuni domestice, suntii ne- 
vinovate invocări, însoţite de semnuli crucii şi rostite de copil la icâne,; mal, 
nainte de a se culca. Cândi serviciul religiosii se ficea slavonesce, într'uă limbă 

„Străină poporului, atunci „ţEranulii români, carele nu.înţelegea nimici din - 
„1 blasgoniele popesci, avea ale sâle rugăciuni românesci, tradiţionale şi care _. 

| „amintesci antica lui crestinare, şi esistinţă în- Dacia: Unele. din ele se păstrâza” 
“| penă asţădi în gura poporului“. | | 

- Primă-vâra, cândă copiii se simti aşia de fericiţi d'a se incăldi la sâre po 
prispa casei, d'a se juca în bătătură s6ii alerga pe câmpuri, se audi rostindii . 

|. > nisce versuri monotone şi de uă formă, ciudată. Ele .constituiescii nisce reci. . 
„tative gise în cadență, ună felu de cântece copilăresci, întonate pe aceiaşi ariă 

-.. s6ii mai bine pronunţăte pe grupe silabice. EI se adres6ză sorelui ca să 6să | 
din nori spre a'iincăldi, şi”l amenință cu bubuitulii tunetelor şi alii trăsnete-. 
lor; se adres6ză lunii, cândi apare ca 'unti corni pe ceri, rugând-o st le â6 
sănătate ; cântă ariciului, făcendii sgomotii cu vătraiulii, spre a'li hotări să. se! ; 

„|: descolăcâscă şi'să umble; cântă, melcului ca să “ŞI argte coraele. Tote'miscă- |: 
-..rile lor sunti însoţite de unii versii sii de uă strofă, potrivită cu viătatea ce - 

- ai inainte-le, cu împrejurările în care se găsescii. | Da 
[i Ună studii mat, aprofandatii asupra acestor produceni arii dovedi lucruni ne-: 

|. asceptate. Din cele mai vechi epoce, copii! Elenilor invocaii s6rele întocmai ca - în. formula românâscă, "Etzy'd piigue erea, după -cum spune Pollux?, „uă escla- 
maţiune cu care copiii îşi petreceaii adresând-o sorelui, ori de câte ori vre-unit norii acoperia faţa acestui goi“. Amintirea invocaţiunii către s6re- (apari, o ” amice sore, itsy'd piiihe ; eși, sdre, din'nchisdre) se întâlnesce adesea în autorii - „Clasică. Strattis o avea în Fenicienele sle ; Eustatiu“ o reprodusese după Eliu |  Dionisiu; Suidas o consideră ca; frântură dinti'unii versi proverbialu, pro- nunţati de copii pe timpi frigurosi, cândii ncrii întunecă sorele, şi reproduce fragmentul respectivi din comedia lui Aristofane, Insulele, Penă şi Euripide .]. „făcuse alusiune la dansa5, . 

a Trecândi la jocurile copiilor, recitativele suntă şi mai numerdse. Unele pre- . gătesci joculii, altele facii parte integrantă, dintr'ensulii, altele îli termină. Une ori suntu numai simple dicători, glumeţe s6ii seridse, pe care şi-le adreseză, reciproci copii. Cele mai multe constaii din 16 giupe silabice ; suntit ânsă şi - „de câte 9, 15, 40, 60, 6r cea mai lungă de 72 grupe silabice. =. E Nu YoiU intra în .amănunta descriere a diferitelor jocuri: acestă lucrare a | întreprins-o d-li P. Ispirescui, intitulând-o „Jucării şi jocuri de copii6 «. Cuadrulii acestul volumii admite numai partea lor în versuri, completândiă atâtit pe cele inserate în cărticica d-lui Ispirescu, câtii'şi pe cele coprinse într'ale mele. Cer. . cetări asupra, proverbelor române (1877). Nu mă poti ensă opri. de a constata 
A vede p. s episco ul Melchised o, it oi i Grigore Tu în ista ş a îs „ toriă, archeologiă şi filolngid an. ÎI” (88 der 7 p. apasă Grigore Pmblac, în Revista pentru în: '2. Pollux, cap. IX, 123. edit. Didot. 

„ Eustathii op: pag. 881 40. ead. edit, pa „ Aristoph. fragm. edit. Didot, pag. 499 a a - Euripide,în Fenieiene, vers. 523 ibid. - Tipărită la Sibiă, 1895, 88 pagino. |. a a Se 
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că unele. dir jocurile “copiilor” romă sunt penă astagt ua repiGducere n ne- 
„ schimbată a: celor'ce se practicaii de copiii greco-itali:cu 20-25 seculi îti urmă: 

„ Monumintele figurate, obiectele de artă şi scriitorii vechimii .ne suntii mar-. 
"tură neindoioşi despre adevă&rulii acesta. Iată, spre esemplu; cum se esprimă 
„Polluxt despre &aoâ:s tapaszbvăa , care nu erea alt, -ceva  descâtii jocul. nostru da. - i 

- ascunsele s6il. „d'a v'aţi ascunsi“: Da . 

Unul dintre cei ce se jâcă se aşedă în miqlocultă tovarășilor şi, de Ja sine, 
„își închide ochii, afară numai. d6ca vr'ună; altul n'ari fi însărcinată să ii țină 

” închiși.. Jucătorii o iu la fuga (Azcâtâpăonaat) şi se răsipescii. Atunci celii care este . 
„(de rândi, “care se fuce), deschidendii ochii, începe s%i caute, .6r „dEnşii trebuie st Și 

d6 tote silinţele ca să ajunsă inainte de densplii la locului hotăritii (&6 rây rbzoy ei Tăy 

zstvab)“, | EI , - 

a
t
a
   -- Asemenea despre poa, joculii nost u a alu: -6rba : 

„Unulii dintre jucători, închiendi ochii (zazaţubuv) strigă: păziţi- vă (zohâto, la. 

nGă „v'ați ascunși 2“) şi alârgă “după cei co fugii (baovabcvzwy), Acela, pe care ă 

pâte: prinde, îi i6 locului şi inchide Ochii ca-celu d'ântâiu“. 

Mersulii întruni piciorii la, joculii „da fetele“ amintesce anticele jocuri vi 
'z0âi, cunoscute sub numele de “Eyzovsa Şi de 'Asuwărzouss: Baba gaia n6stră 6 uă 
"rămăşiţă diu greculii Fâpavos, şirul cocorilor, descris de Omeri în Iiadu?. lată 
„asemenea cum povestesciu anticii joculii „orâscel ţestose ( Eger) 

a fâtă, numită broscă- -țestosă (son), se aşădă, în migloculii celor-]- alte, care 
i alcrgă în cerci împrejurulii ci şi ini cu densa urmitorulii dialogi:. . 

| — * Brdacă, broscuţă, ” 
ce îaci acolu? 

— Impartu îa lână 

si firă.din Milet, - | 
— Der fiiu-ttu cum a perilii ? | NR 

— „De susu, de pe caii albi, îi a 
elu în „are a săritu. 

'Potii ast fel e xecitaivulii despre cej „trei feţi, Jogofeie, dintre care 

_unu-a, marit, 

„unu-a peritii, | 

„unu *n munte s'a suitit 

2 

sista în Munteriia joculii 'copilărescii, care portă' niuanele puţinii « cuviin- 
ciosii „Wa cârpa căcată“. In anticitatea elenică eli se numia oxotvozivăa Şi 

„iată cum Pollux5, descriindu'li, pare-se că vorbesce chiarii despre aotualele, 
îndeletniciri ale copiilor români: 

| Se formâză unit cercii. jurii împrejur ulii căruia ocolesce unul dintre copii, avendiă în. 

Ă mană uă frânghidră (o-/awvîc») pe care caută să o pună la spatele unuia din jucători fară ca _ 

“ acesta, să sciă. Dâca în adevării acesta nu „bagă de sâmiă, atunci este osânditii. să | 

. aler 'ge- jur imprejurii şi s5 primescă lovituri cu frânghia,; 6r d6ca bag să de sâmă, N 

“1. Ponux, lib. IX, 6. 7. i a 
- 2. Rapsodia XVIII, vers. 595 605. e a 

8. Polus, lib..IĂ, cap. 115.   
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2 
(ase jos) frânghia“. 

  
RUGĂCIUNI 

CĂTRE si. CRUCE. 
LPublic: tă” de p: s. episc Melchisedec în Rev. p. 

îst, arch, şi fil. 3884, v. 1, p. 55]. 

Cr ucen casă, 

". cruce ?n m6să, 

„cruce "n tus-patru unghiuri de cașă 

Și nu'j casă, ci'i cetate 

„cu. uşile ferecute, 5 

cu. ferestile "nzăuate. . n 

- - Sâdei în midloculi cașei sânti “Nikita, 

- care ține draci de păr, 

- cu straiele curate, 

cu sabia suuriăţă 
și ne veghiă, 

- 6 priveghiă 

de cu s6ră -. 
_pen'la cinidră, ăi 

| de la cinicră pân'la cântători,: 15 
i Ie de la cântători pân'la r&vărsatii de «oi. 

lu 

VARIANTĂ, 
[Citată Lou. de episc. Melchiscdov, cui luto]. 

Cruce bună, .. 

ad6rme- mb 

1, Latin ese orca și prin corupțiune pronunt: 
„lata, „burea“. 

2. "Stântulu martiri” “Nikita, episcopulu Da. 
cici, carele sa “martirisatu sub dominațiunei 
Uoţilor păgâni asupra Dacici. Alții, iu loci do 
Nikita, pomenesc pre steniului iânu Botezăto- 
vali „sântulă Toni, nasiulăi Domnului Dum: 
negei' „—Epise. Melchisedec, loc. cit. SI 

Li     

” UBAGIONI CANTECE ȘI JOCUNI "DE cunit a 

„.. Jocurile în arşice (Zarpr:pe:) cu. numirile de siciii ter) 
nam), jocurile în nuci (nucibus), cu degetele, d'a dorea! etc. Sunţii tote mosteniri 

„| din epoce forte depărtate, cu atâtii mai interesante, cu câtii nu prin scoli s6u pe 
2! cale literară s'aii transmisu copiilor inculţi ai ţăranilor. români, ci prin simpla - 
„|- lor practicare şi prin. succesiva iniţiare la donsele de generaţiunile anteridre, . 

A | 

atunci dânsanii alâre pă dp: „celă- altă, lovinău/l pentru că! m a , avută din ici să buiă 

: 

DE COPIL: 

- ângerit stântii, | 

„ păzesce-mă, 
din grei somnii 
trezesce-mă, -. 

de duhi răi 

„feresce- “mă, 

ce
 

CĂTRE ÎNGERULU PAZITORU. | 

Litată de p.s. epist. Melchisedec, codem luuo]. 

Anger, îng șerasulii ncii, 

„cruciţa, lui dumnegci, 
apară sullotulii. meu. 

d . 
şi nopte, :- ă 

“perla coșii de. inorte; 

Angerii, păzitorii de casă, 
„ dumnedeii cu noi la, mâsă. - 

RUGĂCIUNE CATRE ANGERU.! 
(Seri isă după repausata Beaterina rotopopt B Bra 

- tiann. Coastă din 16 grupe, silabie ej. . 

Angeri, | angelraşulii | maci, 
_râgăj-te lui | dumneldeii 
de cu|di și | pân&n j n6pte 
pnl | căsali | moi de |mârte. 4: 

ÎNGINNAREA PERNEL 
[Lt „opiil nici; când ii adorme! mtumal. 

"Cruce'n ceiii, cruce” ptimentiă, 

„de lu dumnedeii celui sfenti; -- 

  

) si vei (apa, pro- “| 

  

 



  

  

  

  

i îi 4 3. COLEGȚIUNEA 6, DEN, TEODORESE ej 

„Cruce n CASĂ, i  ferecatej 
Cruce n Me, seu ferestrele . 

crucem asternutuli U pi e a Carp tu mei. 5 i maelate, 
e la sfe 4 ah pa , . a . e. las entulii dumnedeii, a cu lanţuri: 

RUGACIUNEA. a | „de feri legate. -., 
mpa Aaa Se a a De aici fugiţi 
sfentului JNicita daco-românulă , maitirisabi de pa manta sit * 

(oţi prin sccululă ali V, în Dacia traiană ?, : N Tar tarii: săriţi, 
ş . RE - a Ei N i ” . E ă i N) lit: ” 

” (Aflată printre manuscriptele lui G. Săulescu și ” că sântu Nikita, e 
publicată în „Innd le Academiei român», seria TI, - o ținându-ne ursita, „95 

„Vol VI sect II pag 12] „stă m midlocii de casă 
“Cruce n cast, cu sabia scosă; , -- 

) cruce mmâsă, o „cu tunicu scurtă, 
| cincea anghiurile tote :. LL. "ruga ne ascultă 
i „. | a. a. , i NE - pe pi . 

“cruce sântă, “dimoni  seâta A de cu sâra m prori .. 20 
] . o . : . i . . , aa e IAT. hi 

| E N NE „. Pen&.la ciniori 
| =. Cruce sântă, scutii de radă, si Mi pe tai 

- Angeraşiulii moi veghieză, „de Ia ciniori i « «d» 4 . fala i a “ . 
| , in S - la ENE „pen la cântători, 

cea : 70va4 . . i . , 7 | 4 Dteril. Amgeraşu u mei, de la eântâtori. 
A ae ari pe . , AIR: AR 
RI rogă pentru e N penă m dalbe dori, 2ă 

| ae a d a i > „El ne vede, 
SI tru di 0 : : "ne prevede; » : 

i „Şi ontra nâpte, - “elit ne vede, 
i pen” la cesuli "celt de mârte. 
i DOR Rp ae A neprovede : 

Dimoni ri, neimblândiți, . apără, feresco, 40 

| pentru” ce mă înpândiți ? - Ă de ră mântuiesce. 
ij Pa caut, : pr pia inaen 

i NuT'easusta,-ci cetate = uemuli omenesc, 

en ugele ei. „m pemulă crestinescă, - 

| ae 

- . _ 4 

A -. AN ” . . 
N 

; - Ă IT _ 

1. Săulescu so esprimă ast-folu: „după modnlii deseântecelor, co „sunt imnuri idolatre, se pă- 

strâza în gura. poporului şi rugăciunea următore. forte antică, -de po la începutulii erei crestine, 

pe: când crea idolatria amestecată cu erestinismulii, po cându basilicele ereaii decorate și cu statuele, 

“pigânismului. Az6stă rugăciune Românii până în dilele nostre o roatescu sera şi dimineta, învătân- 

Yo fii ae lu părinţi. Optigenarulii-16ati, ccleziarehulă. Mitropoliei. mi-a arâtatil că în junetele s6le, 

'ahându:se in satulii Cazânesci, tinmtulă Vasluiului, în casa unui sătenii bburânii, bunicul. Rumiliel 

" seulândă -pre nepoţii sii — a începutiia "i învăta închimăcinnea. adică. rugăciunea sfântului Nikita, . 

cu facerea cruce“, : DID a: a . , i 
E pi - a 

  

 



gg e 

CÂNTECULU SORELUI. . 
[Cast răsară, s6rele, primă-vâra, copii! bâu câtu 
potă mai multă apă și, aşedându-se în rândit 
pe prispă (mai adesea ori pe vine) cântă aceste 

"versuri, nitându-se spre răsărită — A so vedâ6 
ale molo Cercetări asupra proverbelor. române). 

Eși, sore, 

din chisre! | 

„de mcăldesce 

6se g6le; 
eşi, moşii, 

din coşi, 

„că vine .cocânele 2 
- şi. dă cu pistâlele:. | 

buuuu!, _ Pa 

ca 

| LUNA NOUĂ. 
- [Cu recitativulti acesta o salută copii. Piă-care - 

Strolă coprinde câte 20 de grupe silabice]. 

Lună, lună: rouă, 

taiă pâinea n două - 

şi ne di şi nouă: > 
ție. 

jumătate, 

mie - a 

sănătate! 

c
a
?
 

Lună, lună nouă, 

taiă pâinea ?'n două 
şi ne dă şi nouă: 

ţie jumătate, 

nouă sanătate'! 

VARIAN TĂ. 

[Acostăi recitativii se rostesco atingându- -se de 
nou& orl fruntea cu uă monetă, Gre-care). 

10 

Lună nouă, - 
lună nouă, 

„_Sânătoşi ne ai găsitii, 
sănătoşi să ne. laşi. 

„Din chisre“ în locă de „din înrhisâre“e 
z Pate că aci o uă alusiune la fannoselo „d masina" ale anticităţii, . . 

»   e a, 

  

gi Aa 
CÂNTECE PENTRU. ANIMALE, INSECTE, PLANTE. . 

RUGĂCIUAI, CÂNTECE SI JOCURI DE COPII. .. 

Lună nouă, 

lună nouă, 
tari ca argintulă ne-ai găsită, | 
tară ca argintului să ne laşi.- 

u
e
 

Lună! nouă, 

lună nouă, O 1 

cu bani ne-ai găsită, 
cu bani, s8 ne lași! 

CÂNIPECULU FLUTURELUI. 

" [Recitatii de copii, care credii că aceste cuvinte 
mă av6 asupra fluturilor influința de ai opri 
din sborii şi do al face sb se aşede pe dori sei 

po i6rbă]. 

Fluture, 

> Nuture, 

flutură pe buture, 

flutură pe flâre, 
flutură sub flâre! o
t
 

- Fluture, 
fluture, 

" fluture, punerte: 
-pune-te pe punte, 

pune-te. sub punto! 10 

Fiuture, 
- „" Huture, 

* dutură pe f6iă, 
Mutură, sub f6iă! . 

"câvrBcuLu ARICIULUL. 

[A sc ved6 ale mele Cercetări asuara proverbe- 
- lor române. „Bucuresel, 1877, pag. SI 

Arici, ariciti 

pogoniciii!, 
du-te la: moră 

„de te "ns6ră 

şi i6 fâta 
„luă Cic6ră | 

cr
 

1. „Pogonici i“ care măscră poeânale, care se 
află po pog6nele arate. | 

f 
  

  

 



  

a COLECIIUNEA . DEI. TEODORESCU.” “191. 

cu mărgele * „:, săi”dat pâine: 
de, surcele,. cu. măsline; 
cu cercei e E 

- de ghiocei 10 -Jocă bine, * d 
Si o 2 10. moşii Martine, -. 
"Gu salbă aa 

-"de nouă lei, - că mă dai 
„CS BOnG10I, pe lângă tine. : 

ŞI i6 zestre i: |. 
. - a Di ha! 

"nouă țeste | | | 
Şună ogari: 15 IMITAREA BROSCELOR.. 

  

  
- mare c6dă, 

după cari. 

„ CÂNTECULU NELCULUI. 
(Copiii. ca să facă pe melcii a esi din găâce 

"şi a'$I arăta cârnele, îi recitâză acesto versuri, 
A se ved6 ale 'mele Cercetări asupra proverbe- 
lor române, pag. 96, şi AMylhologie zoologique, 
ed. fr. de Angelo ds Gubernatis, t 11, p 78]. 

„Melci, melcii 
codobeleii 1, 

>. sedte e6rne bouresci ? 
Și te du la Dunăre, IE : 

şi b6 apă turbure, d 
şi te suie pe busteni, 
şi mănâncă leuşteni.. 

| CÂNTECULU URSULUI 
[Cântată de“ ursari şi de copit; cândă'se jscă: 
| . ursul] a 

:- J6că bine, -: 
moşii Martine, 

1, Sâ „codoberci“, adică bercii de câdă, care 
D-lă B. P. Iasdeu derivă acesti 

termeni din culbecă.. A se ved6 Columna lui 
Traiană, 1883. - : A 
2,_„C6rne bouresci“, adică cârne de bourii. 

Copiii din Bucuresci, "ca şi cel din judetele în- 
vecinate, dică „scâte cârne boieresci“. De cândii 
bourului a dispărut din munţii nostri, a dis- 
părută şi noțiunea despre dânsul: ast felu cu- 
vântulă „bouresci“, ne mai avendu înţolesu în 

care i-se. asemăna în sunete, cu „boicresci“, 

represintă nă ideiă, espresiune a unui obiectii, 
- si că, perindii obiectului, pere şi ideia, 6r mal 
“curendu sâi mai târdii şi a, lor .espresiune,. 
cuvinte'e”ce le represintai în vorbire. 'Despre. 
acâstă parte a studiatui limbisticu să se vâdă La 

- edit; capitol” VI, pag. 84.— A dice der „cârno 

„
 

” 
” 

N 
- 

- 
E 

. 
N
 
î
s
 

. boieresci“ „este ncesactă şi nenaturalii, de 6re- 
ce boierii n'aii cârno de feluli celor în cesti- 
une Din contra, a dies melcniui să scâtă, elii 
atâtii de mică, nesce cerne mari ca ale bouru- 

în acolaşi timpi din cele mai poetice. — Cere. 
“aspra prob. not. 3, pag. 96-97. ” 

„a 

vorbirea .dilnică, a fostii înlocuită cu altulii,. + 

, 

„atâti e de adevăratii că în limbă fiă-ce vorbă. 

“vie du langage de W. D. Whitney. Paris 1875,'] . 

lu! e uâ comparaţiune antitetică, naturală şi “   

(Scrisă după d-ra Anastasia Gheorghiu, Bucu- 
resci- Aprile 1685]. 

— Cati a dati tata pe cojoci?. . 
“Câţi a datii tata pe cojoci? 

—Ună ortă, . 
ună ortiă, De 

uni ortâ! og: 

INSUŞIRILE UNEI VACI PERPEOTE, . 

Si ţ6ţosă 1, | 
şi lăptâsă, | 

| „şi de vreme-a casi?. 

Q
2
 

CÂNTECULU IERBEI „SÂNGERICA:. 

[Copiii ai r&ulti obiceiii do'şi bagă pe nasă iârba |. 
numită „sângerică“ spre a le curge sânge pe 
nasii. Cândiă facu acesta, recită în- cadență şi |. 

în 1 grupe silabice versurilo următâre].. |: 

Sângerică, 
zică, - ea 

"z6mă de pisică | 
,  Sângeroii, e e. i 

Toii, | 
„zemă de cotoiul!. 

se
, 

CÂNTECULU PĂPĂDIEL. 

“ [Scrisă în Bucuresci la 15 Augtistii 1870] - : 

 Păyădiă-diă, 
"Qi mă-tii să viă 
pEnăn d6lă la viă i 

ca muriti Iliă - 

“p'uă scândură lată . 5 
cu gura căscată. - " 

“1. Adică „să fiă“ i 
2, „Si să viă şi de vreme a-casă,.. -  



  

  

ago 

Ie ȘINPLE RECITATIVE. + a 
“1. fAcoste versuri aă fostă intercalate și în basme: 

“|... Ele constati din 24-grupe, silabico]. -- 

i „Trei feţă . 
2 logofeţă 2! | 

unmwa murit, 
| “unua perită, 

A um n munte Sa suit: ș 
Ciucă la munte Caii veniti, 

cu ciocanele ai datii. 
= muntele s'a sfărimatii, - 

|-GLUMĂ CE'ȘI ADRESEZĂ RECIPROGU COPII. 
[Constitiie nă două-decime de grupe silahice],. | 

> MAX băiete . | 

RUGĂCIUNI, CÂNȚECE SI: JOCURI DE COPI... î - 

  „ cucuiete, 

„JOCURI 

JOCULU „DA ASCUNSELE, | 
IDisti?si „d'a aţă ascunsi“, la Câmpu-lungii 
numitii „joculă da Cueulă“, 6r în. Moldova „Wa 
“mija“ sâui „Aijorea“.—Spre a se sci care dintre copil are să se facă (orbi să că nu vede) până 
„se vorii ascunde cei-l-alţă, unul dinei rostosce  - 
recitativulii, atingendi cu mâna pe fie-care în | Parte, cândii pronunţă uă grupă silabică. Acela, "An care sa. pronuntatu ultima, grupă, ese din 
rândii, Ast-felii se urmeză pent remâne unulă,* la care nu se sfârsâsce recitativuli, şi acela se - ! „face. — Aci avem 16 grupe silabice) | - 

VARIANTA 

[Constă din 16 grupe 'ailabice!]. 

DE COPII. 

  O pi | sec na, | sec:na | pi 
“ke tin |: boli .| nâco | sti 
7 tzang găr, man. găr 

„na Caf|to. 
„tiaf|tobe =. 

len gher|bufi.. 

ze
 

? 

PD N SP E Se 1. Acesti recitativii. ară avă, ca originali,     
          

[Ea constituit uă $6se-leciime de grupe silabice 

. 

o gede niita 
lapărete. . o 

si mănâneunit pă 
castravete -.. - 

| nesăratii,  - 
0 nemurată, | a 
_caună câine 

_ spânzurat ! 10 

CINCI-SPRE-DECIME SILĂBICĂ. 

Tâcă,.. 'popo, toc: ? 
deca, „măi toca, 

„colaci. wi mânca. 

- Cinci, Pop, “cinci, 
cinci-spre- ce să fiţi. sxă=15 

N 

| "A IT VARIANTA, | 
[Ea formeză uă patru-Qecime, -ea şi Soreova, 

constândii din 40 grupe silahice] 

FIŞĂ fetiţă, | |. 

In portiţă, Mi - 
CĂ te-asceptă, 'Palionă, . 

Talionă, feciori de Domni, . 
eu tich a 

de frânghiă, aa 
| cupână ea 
Li de ciocârliă, + 

cu Găruța -Radului, - 
„Sen caii "mpăratului, 

cu biciulii comnatului *. - 
în midlociilă satului, - 

î Dorobanţ,, banţ; a 

10; 

ATI VARIANTA, a 

6 15 versuri de-câte 4 grupe fiă-care].. .   > Se versuri grecesc, pnținti cuviineidso, "Prântii una, -trântii dou, i 

 



  

Ţ. Du 

a 

“trantit; vere, pen: la nouă: 

trântii fâta Grecului 

pe malul Petrecului. 

„GU. cuţitulii ruginosă : 
— dem, Voico, chidiţele' „ 

s%'mi. decuiti Jădiţele, . a 
s&mi scoti „cununiţele, 

s%&mi cununi fetiţele! 

„— Vai de mine, nu'si la mine, - :: 

ci'si la popa din Popesci” 

'susii, în casele domnesci, 

unde fetă, vacele, 

unde out, rațele. 15 

A IV VARIANTĂ. | - 

la gimnasiulu „bazăru, şi publicată de d-li P. 
Ispirescu, op. citat. pag. 58-59. Recitativ ulii aro 

32 grupe silabice]. 

- “Trânti una, 

trânti două, 
- tranti fâta, Grecului 
pe malulii Siretului. 

Vai de mie o: . 5 
nui la. mine, i 

„că la vodă/n Bucuresci, 
“unde ouă rațele, 
unde fetă vacile: 

- bie, săracele, 

  
AV VARIANTĂ DIN BUZEU. 

 [Comunicată de a-ht A. Antonesculti Lupulii, ” 
profesoră 'la seâla normală primară, şi publicati 
de 'd-hi -P. ispirescu, op. cit. pag. 59. — Recita- 

'tivulă constă din 36 grupe silabico]. 
i Aaa 

Trânti una, 
_ vrânti două ! 

trânti fâta, Grecului 
pe malulii Petrecului. 

Val de mine, 
u'i la mine, | 

%i la vodă ?n Bucuresci, _ 

susii în casele domnesci, 

unde ouă rațele, 

cr
 

- Veni Greculi mâniosiă . 5 

[Comunicată de: d-lii Dim. Mirescu, profesorii . 

10 - 

* GOLECŢIUNEA 6. DEAL fEODORESCU. 

  
O   

„unde f6tă- vacile: 
bic, săracelg!. -- 

"AVI VARIANTĂ. 

[Scrisă în Bucuresci, la 25 Noembre 1884, 
„după d-ra Anastasia Gheorghiu. Recitativuli . 

are 44 grupe. silabice]. . 

— Unde-ai. tostiă, Naniţule 1? 

— La Isiva, la Isiva! 

— Ce- -ăă văduti, „Naniţule ? 

— Doi pui 
„de pupuzui! „5 

— Cum făceau, Naniţule ? 

o Hârţa, 

> pârțal 
— Paniţa, | 

"dă cu strămurariţa 10 

şi însusi 

şi. în josă 

„la copilulă- drăgăstosii, 
” und se jâcă Ivănuşii , 

cuă cunună de păiuşi?! n 

A VII VARIANTĂ. 

[Scris în diua de.25 Noembre 1884, după d-ra 
"Anastasia Gheorghiu.— "Recitativulu constituie 
uă dout-decime, “svonati 5 versuri de câte 4 - 

grupe silabice]. 

A plecati nenea Toni 

la lemne de foişorii 

„ga lăsatii calun privdorii, 

Nu mai plânge şi ofta, 

c'Anicuţa este-a ta! 

[ 
” Pronunțate ast-feli ; . si 

-, A plelcatii. ne|nea, Ionii 
„la lemne de |, foilşorii - 
ga lăsatii calluwn priv|dorii. 

Nu mai -] plăăge | şi offta, 
cAnilcuţa | este-a, |ta! 

LA VIII VARIANTĂ. _ 

 ÎInserată do “a4i P, Ispirescu, op. cit. 
pag. 55 —56]. o . 

Enghi 

penghi 

1, Unii “pronunţă separatu nea Niţule (nene 
“ Nitule), adică nene Niculae. 

2, Altă variantă dico: „cu cununi de pipe- ! 
"ruşi | 

3. 

 



4. 

  

* „turcază, 
"Tapiţa 
papiţă - 

| „not! 

Că A IX VARIANTĂ. 

„c
a 

Ss 

[Scrisă în Romniculii-sărată şi inserată de d-lă P. 
Ispirescu, op. cit. pag. 58]. 

„Unele =. 
„* Kifişţele:» 

„Rifistigana 

pana, 
Panait 

rachiţa, 
pa corcod6ua. 

„baghiţa. 
C
c
.
.
.
 

AX VARIANTĂ, | 
[Constituie uă şâse-spre-decimeo do grupe silabice]. 

—Una mila 
“cu. scumgiia,  : ! 

„ce-ai mâncati 
| 1 de. te-ai umilati ? 

uni pitoii 

Şunii givanii 

„de usturoiit. 

| A XI VARIANTĂ, 
[Constituie nă optime de grupe silabice]. 

Ala, E 
Dag 

portocala, | 
Cioc.. 

„trecă la loci! 
| A XII VARIANTĂ, | _ 
[Constituie uă sâse-spre-decime de grupe silabice].   

RUGĂCIUNI, CÂNTECE SI Jocuai DE Copli. + 

— Ş6pte pite: 5 

boc, N 5 

  

A XII-VARIAXTĂ: 

[Scrisă în' Câmpu-lungă și! insoratii de ali Pi]. 
i Ispirescu, op. cit. p. 58), , i 

Una alta . 
portocala, 
şi bobica 

„măztrica ; | 

"două mere,  . .:5 
două pere; 

m'a, trămisit, mama 

“uni carii de mere. 
Cioc, „. 

boc,. 10 
“treci la loci! 

| A XIV VARIANTĂ. 

[Constituie uă dout-gecimo de grupe silabice. Cf. 
"op.cit. p. 55]. 

_— Una miia, palca, : | 

"ceeporumbaca? -. i 
- — Cuţitele Banului, 

"sabia motanului, | 

limbirici, 5 
custurici ! Ea 

| A XV VARIANTĂ. 

"-[Este asemenea uă dou&-decime de grupe sila- 
. bice. Eod. loco, p.*55). , 

“Una mia palea, 
„ce e :porumbaca.? 
> -Cuţitele Danului, 

sabia Cotanului : j 
limbici, 5, 

codolici. 

A XVI VARIANTĂ, | 
“tAst-felii se pronunță peste Milcovii.. Publicată |     

la a „de p. 8. episcopulii Melchisedoc!]. . 
bala Sa a Tie. iie. Sa 

portocala: -. N e - e - cioc e - -. Îmnije, mije] | 
D ! panimatca, _ 
etc 5 - Koţobeica treci la, loci : . Si RO Sa 

uă, găină 1. „T6te cuvinte fără nici unii înţeles, procuri | | o “unii bobocii Q] rea limba slavă pentru. Români, şi pe care le SIR Şunu boboci. „1 vepeţescă, până astă-di copiil; la, jocul lor nu- 
- Şi c'uă rață a m „Atijorea. Ep. Melchisedec, Alitrop. Grigo- A ama : Tie pamolac, în „Rev. p. ist, arch. şi filă, an, „ne far de cioc |: 10 1884, vol. 1, 1884, p. 54 
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” cuţitele Domnului, Tibişra 
. Sabia curcanului, a 3 Roșcodana. : .» 

o "Iimbirici, . . | op 
. cursturici E A XX VARIANTĂ, 

3 . | - 
- o cive * [Scrisă în Câmpu-lungii şi inserată, de dl E 
ai i Li „ ISPirescu, ibidem.— Acesti recitativă are 12 

„i DOG: | i grupe silabice]. . | 
ani . 14 . i Si . „treci Ja locii! ! SI LU Pe valea lui Buciumate - - 

A XVIL VARIANTĂ. 

[Comunicată de d-lii George Missail şi insorată 
do d-lui P. Ispirescu, op..cit. Pag. 59]. 

: Unui mar 1, 

două i para, 

trei e rugulii . 
piciorugulii.. 

„Solomon 
socotia: 

cinge-mi-ţilă, 

- podobiţi li, 

Şi, mal iute, . Ă 

dute! o i 19 

e
 

A XV aur VARIANTĂ. 

[Scrisă în Iaşi de ropausatulii AL. Lambriorii, 
“publicată în Convorbiri literare, an. IX, şi repro- 

dusă do d-lui P. Ispirescu, ibid. pag 60]. 

„Unui "Malca, 

„două i Calea, 

po ciuturugulii. 

Ha dute! os 
A XIX VARIANTĂ. SI i 

(Reprodusă do: d-lui P. Ispirescu în opulii citati 
Ea, are 36 grupe silabice). , 

Musca” mare ireiera, 
a maj mică ventura 

a două mere, , 

„două pere, 
două fuse Vaurele. 

- „ME dugel-la Măgurele 

- cu rochiţa, Waurele. 
"-Bown, cinci, 

“bown cinci . 
după casa lui Tibişiii: 10 

cr
 

IS 

1 „Bu credi că acesto cuvinte represintă uă 
parodii a imnului cheruvicii, pe care dascălii 
slavoni îi încopeaii cu gicerilo je, îje.“ Idem; 
loc, cib. a o 

trei e rugulii aa 

  

„multe oi 'suntii adunate: 
„gale -mele, 

sale tele, 
gale ui Stanii Caragea 

„cândă “Ţiganii totii fugiă 
-Cuni cimpoiii, 

cuni fluieroii, 

„Cu trei pui de iepuroii. Iu 

- Bună diua, bictă fâtă! î10 

—FBi nu suntii ui bictă, fâtă, 

ci suntit: uă mătuşii betă:.. 

„bâii de ieri 

Waonl-altă-ieri. | . 
Cu mătuşa. din Gherghița 15 

- 
ca
 

. 
y 

pp M-am perdutii. beregtiţa. 
Aide, vere, s'o cătiunil - 

„la Maria Sgârceresa, 

sgârceri-o-arii dumnedeii | 
şi de mâini, şi de 'picidre, 20. 

şi de părul. care'lu are. = 

INAINTE DE „ASCUNSE“, 
„După. co s'a notăeitii cine se. face, colii „co a 

! *,pronunţatii recitativulii scuipă în palma stângă 
și taiă scuipatulă cu muchia palmei drepte, 

- pronunţândi unuli din următârele jurăminte 
qnasi-sacramentale, spre alu obliga să nu so, 

” uite după jucători şi s6 nu v6dă undo so as- 
Ă „cunde fiă- -care]. 

o OVARIANTA LL 

Cin's'o uita 
mo 

| sti sară ochii 

- „ mă-sei.: c
o
 

A îi VARIANTĂ. 

Cui so uita 
săi sară ochi 
On patru, = 

m Cum Sare 
scuipatulu ! e

  



. EI 

AI VARIANTĂ.” N 

Dia Romniculă-săratii, comunicată de d. Dem. 
Mirescu, profesorii la gimnasiulu. „Lazără“ în 
Bucuresci şi publicată, de d-lui P. Ispirescu, 'eod, 

loco, pag. GI]. 

Cine so uita 

„..s8i sară ochii 

A în putina, cu” boghii; 
i din pari în pari 

JOCULU „D'A ARNAŞULU“. 

ce ati, unulii dintr'Enşii este proclamat ca ar- 
| maşă, 6riui altulu ca împărat. Armaşulă, cu uă 

basma r&sucită, cu uă curea sâi cu uă nuia, 
trage pe rându celor-V'alţi la palmă câte i-se or- 
donă. 

__ aceste întrebări: 

 Armagula.— Câte săi dau, 
împărate ? . 

„por atulă. — Di (atateă) . 
. 

| d _ sărate ! | - 

Dăi (atatea) 5. 
di 4 A) 

JOCULU „D'A CRAIU SLUJESCU:, 
"ŢAcesti jocii se j6că în familiă si cu cărţile de 
joci. Acela, căruia îl 'cade reăele, 6 recuno- 
scuti de craitt ; celii ce are parte de fante e slu- 

! jitoră. Craiului îi dă diferite sarcini). 

- Stujitorulă. = Craii, slujeseii:! ! 
Craiulă.— Ce'mi slujesci ?. - 

„ Slujitorulii. — Ce mi-ci porinci ! 
Craiulii, — 

ui (cutare). 

Dă-te peste. capii.. 
Sărută, pe (cutare). .- 
Adu mi uă, oglindă, ete. 

cr
 

JOCULU „D'A ULCELUŞILE:. 
(Mai mulţi copii şeai josă în cereti pe câte ună „semniă, Unul din ei, stândi în picidre, într6- "bă pe conducătorulii jocului. „cum dal ulcica“ ? După ce.i-se răspunde, uleiea se scâlă şi apucă, | la drâpta, 6r celă-Valtii la stânga  Celă-ce a- : junge mai ântâiă acela apucă loculii şi: întrebă .! 

din noi „cum dai ulcica“]. 

— Cum dai ulcica, ? 
—Cum. o vedi . 

Y ici lui.   

pân'la uşia lui Tătari. 5. 

, [Copiit, surchidindii uni arşicu după învoielile - 

Dialogul lor e scurtă, constând, din : 

Dă uă palmătare. - --, 

  : Adică „po crai îliă slujesc“, Suntiu la ser-. 

„gat la ochi, care portă numele de „Baba- orba“. 

N 

RUGĂCIUNI, CÂNTECE SI JOCURI DE copil. 
. 

4 

“cu ochii vergI: 
-p'uă lingură de pâsati,. E 

să nu mai zacă de versati !. 

- 
e
 

p- 

JOCULU „D' A BABA: ORBA&. . 

[In joculti da „baba-orba“ acesti dialog: se 
rostesce între unulii dintre jucători şi celii le- 

—- Să se vâdă-ale melo Cercetări asupra pro: 
verbelor române.) 

VARIANTA 1. 

— Pe ce şedi ? 

— Pe daracil !. 

Du-te la bărbaţi ! 

— Pe ce şodi ? 
„  — Pe nuiele! . 

— Du-te la muiere! N 

C
r
.
 

— Ce-ai mâncaţi a -s6ră ? 

„—, Pâine cu papară ! !: 

= Eși pe uşiă-afară ! 

= Der a-laltă-s6ri? 10 
„— “Pâine cu măsline! 
"— Tate după mine! 

A HI VARIANTĂ, 

“ [Cum se rostesce în Moldova. A se vodă ope- 
vele teatrale ale d-lui Y. Alesandri) 

— Babi 
6rbă, 

„unde- -aă masti 2 

— Pe coptorii 1. - a 
„— Și ce ţi-al arsi ? d 

— Vă. cătrinţă, ş'uni cojocii 4 E 
— „Baba Orba, dă, mă joci !, 

“A II VARIANTĂ. 7 

(Scrisă de repausatulă Al. Lambrioră şi pu- 
blicată în Convorbiri literare Iasi. 1872 şi 1875): 

— Babi 6rbă, unde-ai masii; 
babă Grbă, ce ţă-aă arsă ?'- 

„— Uă mânecă de cojocii. | 
—. Dăcţe "n-coa în joci 1. ă 4. 

1, Papara e uă mâncare preparată d din pâne 
rece, m&runtuă tăiată, amestecată cu brânză şi 
opărită cu apă fârtă, în colcote. | 

   



Pi 
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IOCULU DA Z(DULU. « 

(Scrisă în Bucuresci la 25 Noorabrg 1684, după 
d-ra Anastasia Gheorghiu.—Acestii joci repre- 
sintă construirea, unei cetăţi. Copiil formâză ună 
lanţiă, ţiindu-se ae mână. Cel din capetele lan- 

| ului îşi adres6ză întrebările. de mai la vale. A- 
“pol. uă estremitato pornesce şi, cu toti şiruli, 
trece, ca sub uă portă, pe sub. braţele fiă-cărui. 
jucătoră, întorcându'lă cu spatele. Acestia re- 
presintă zidul, caro se încercă dsâca e solidă. 
Cândi urulă din jucători pâte fi desfăcută, a 

"tunel se zice că „a cădutii zidul“ şi toţi alrgă 
după cel-altă conducătorii, spre ăi ţiui la ure- 

--chiă că n'a fostă buni meşterii]. 

„.— Ora, ora, morilor ! 
Deschideţi porţile. 

— Ale cul? 
„— Ale lui Cataram-vodăt, 

— Ce dai vamă? Os: 
— Unii căţeli 

- gună purcelii 

Si pe (cutare): 

“ dunii piciori, 

ANI VARIANTĂ, : 

(Scrisă: peste Milcov de răp. Al. Lambrioră, 
„ reprodusă de d. P. Ispirescu, op. cit. pag. 33 — 34] ) 

— Halea 

“ Malea, : 

în- cotro ţi-e calea ?. 

— Deschideţi porţile. 

—Acuipoiţi? 5 
— A celui. Basarabă! - 
= Ce 'dai vamă? 

— Uni căţeli - 
Şuni purcelii 
şi pe (cutare) . 10 

“dV'unui piciorii, 

"A III VARIANTĂ. ' 

[Cum se. pronunţă îni Bucuresci. Scrisă la 1871].- 

„— Deschideţă porţile ! 

— Ale cul? 
— Ale lui Cataram- vodă !! 

| — Ce dai vamă? 
ap — Uni căţel 5 

Ş ună purcelii 
„şi pe (cutare) 

" d'uni piciori. 

E: Unii: pronunţă Khan- Haran.   

IOGULU „DA PETELE. 

“ (Conducătorul dă, copiilor” câte. unii- nume, 
mai alesii de fiori. Ângerulă și draculi vini pe 
vândut şi i6ă. pe aceia, “ale căror nume îli ghi- 
cesâi. Apoi ambele cete se îâii Ja, luptă, spre 

a se învinge una pe alta]. 

| — Cioc, cioc, cioc! . 
E (Glin, glin, glin) | 

| „— Cine e? 

» — 'Angerulil ! - 

— Ce caută? .. 
„— Peţe! 

— Ce felu de feţe ? 

o. (Zambilă). 

ca
 

— Cioc, cioc, cioc! ; i 

„(Bum, bum, bum) "10 
„— Cine e?. 

— Draculă ! 

.— Ce caută ? | 
„:—Feţe! aia hi 

_—Ce felu de feţe?, : „15 
| —(Gar6fă), o 

J OCULU „DA INELULU“. 

"[Unuli “din ăcăitori se plecă cu îaţa în josu şi. 
__po spatele lui toţi cer-l'alţi” îşi punii degetele 

Deca, ghicesce pe alii cul degetii s'a pusă ine- . 
lulu, elu devine întrebători, 6r celui care în- |. 

" irebase se plecă cu faţa în josu]. îi 

* VARIANTA 1... 

—Imeluşi 
înverteguşi | 

Pali cul deştii ! 

« Pami pusi ?. ast | 

i Pali lui (cutare) ! RI 3 N 

AU VARIANTĂ... 

(ant jucători punti îinelulă po mână si atunci 
se întrâbă ast- felu). 

„—Ineluşi | a 
-_ înverteguşi -? Mae 

p a cui mân'amii pusi ? 2 

—P'a 1ui (cutare). 4   “ „1. Pronunţă populară, în locii de degetă. _ 
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JOCULU jD'A LUMÎNĂRICAC.. 

țină după densuli, rostindă dialogulii următorii. 

“Morpândă puţini, dicui din gură pârţ, pârţ, și 

“baba alergă după dânşii cu bățuli). 

i VARIANTA 1, | 

Ş [A se vod6 d. P. Ispirescu, op. cit. pag. 20]. 

— Uud'te duci, băbuţă? 
—La bisericuţă 

„—35 mergemi şi noi? 

2. — Haide, mâăiculiţiă ! 
der nu care cum-va, 5 

să faceţi pe drumii cova. 
„Ru băbuţo, nu... 

i AI VARIANTĂ ă 

[Scrisă în Bucurosci, la anulii 1873]. - 

—Unde-ai plecati; babo ? 
- —La biserică, maică! ..* 
„—Der ce să faci acolo ? 

—la să mă nchină şi, io ! 

| — Haideţi ş şi voi cu mine, 

„der să nu înă daţi de ruşine. 

—Nu, babo: ferescăi "mnedei ! 

—Parţt. parți. . — parți! 
„—Maţi 

Indărătii, ticăloşilor ! 

JOCULU „D'A BABA: GATA: său , DA 
“TREL-COLĂCEIE. . 

[Numitii pesto Oltă „da lonţa“ (elosca), Gr 

closcei pontru” apărarea puilor în contra, ierote- 

în capi şi cârdulii puilor se țină unuli do al- 
tulti pe la spate. Jucătorulii-gaiă, se răpode 'ca 
să smulgă câte unu puili.— A se vede P. ISpi- 

roscu, „op. citat pag. 25—27]. Ş 

VARIANTA L | 

După broşura, adut P. Ispirescu, pag. 25 

Cloşcă. —0e cauţi, babo? .. 
 Gaia.— Aculii Domnei. 

„cu firă roşii! 
Cloşea.—Lamit găsiți ci. 

| Cloșca. — Ji tel ! (arătandă piciorul)   

[Unul din copil so. face babă, 6r cel-lalţi so : 

—I6-ne şi pe noi, babo.. . 5. 

făcutii de ruşine ! 10| 

peste Milcovu „d'a puia-gaia“ „— Ropresintă lupta 

lui, gaici s6u uleului. Jucătorulti-closcă se pune 

Gaia.—Unde e? 5   

- . . 

Gaia. — Ptiuu! Nu co tsta! 

[Ast- olă procede gaia cu toţi puil co se (ini 
do closcă]. 

VARIANTA UL. 

[Scrisă în . Bucuresci/la 1S73, după joculii to: 

. piilor) - . 

„—Ce cauţi, babo? 
— Aculii Domnei. | 

- —0O fi &sta (artanda piciorulă arepta ), 

—Ptiu! nu e tsta! 

[Closca aruncă departe pătuli co i-a datii taia 
şi apol dice] : 

— Trei, trei . , 

colăcei!, 

pân'o veni baba gaia 
“cu tigaia! 

Trei, trei „. 

cocă, 710 
pen'o veni baba gaia 

cu tigaia! 

e
 

(Acesti recitativu, do și scurti, coprindo 12 
grupe silabice, căci o pronunțatii în modul 

următor e]: 

7 "Preăjtrei] colălcei, 
„ PEn'o| veni] baba! aia 

cujtilgajia. . : 15 
  

 Dupti venirea gaiol). 

ati -căţi-oiii lua unii puişorii ! : 
— Mi-că'ţi-oiu scote-unit ochişiorit „2 
— Mi:căţi-oii laa ună puişorii! 

—Mi- că ţi -giă scâte-unii ochişoră 

„VARIANTA UL. 

(Scrisă în Iasi de repaus. Al. Lambriori. = Aso 
__ved6' Conrorbiri literare, anulu IX. — Roprodusă 

-de d-iu P. Ispirescu, ibid. p, 27—298). - 

+ Oloşea.—te facă acolo? 
' Gaia. —Sapii uă gr6pă. | 

a Oloşca.—Der i în grâpă ce-ai st faci? 

„. Gaia.— Ami st faci focii! 
Cloşca: —D&r cu foculii. ce-ai st facă ? 5 
.Gaia;—S5 pună ciaunuli. Mi 

„Closca, — Der cu ciaunuli ce-aj să faci ? 

' Gaia.—S5 opărescii unii-puiit Gali tăi, | 

„ Oloşea.— —Ba dralii tul Ţ 

1. Adică trei nenăciuri, trot învertini, 
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, 

"socuLă DA VRABIE. Dai 

| [Copiii s6 ascdă în diferite loguri” şi coli co. pro-. |. 
nunță recitativulă schimbă, răpedo loculii cu 
atu, care la rândulii. lui devine strigători). 

7. 

“-Cuibuli 
pe | - cuiburelele 

e -t6te păsărelele 
schimbi! 

- Coibuli, 35 

. 

„tâte păsărelele- 

schimbi! 
- 

„Bo pronunţă despărțindu- se in urmăârolo 
S-grupa silabice]: , 

Cuibulii |enibajrelele 
i “t6te| pasălreleile 

E „p echimbi. | 
; 

JOCULU DA GHi10uTBLte, E 

“ [Scrisă în Martită 1885; după d-ra Anastasia Ge- 
" orgiu. Celui co nu ghicosce perde dreptului dea 

mai fi întrobati, cedândurlii altuia]. ! 

Ă | —Bibasi!, 
= unde-aă masi," 

:—La ună capi: 
„de. oraşii ! ' 

"— Ce-ai vtduti, si 
LV soeral păţită, . 

ce-ai audit? ia 
—Amă văduti 

uă barză . 

“guni bărzoii -. 10|. 

„şi trel puici: 
“cine suntu ?-. 

:—(Cutare), cu femeiu 
o sitreă fetel 

—Bibast, 15 

„unde-ai masii ? 
„—La uni capi. 

de oraşii ! N 
— Ce-ai văduti, 

a şi „ce-al audit? 
e — Ami văquti 

„uă natră. 

1. In alte variante so pronunță, Ispasiă. 

E cuiburelele 

- ce-aă păţitii, 00   

vân v6tră 
Puni gonitoră, 

după. 'coptorii : 

cine sunti ?.: 

— Bunica (cutăruia) 

„şi cu buniculi lui. 

- +— Bibasi, | 
unde-ai must ?, 

a unii capi 
"de oraş ! 

—ce ai văduti : 

ce-ai păţiti, 

„ce-ai audit ? 

” —Ami văduti 
- două puică 

şi doui cocoș: | 
cine suntii? 

—Două fete 
(ale cutăruia) 

şi duoi „Copil! 

aie — Bibaşii, 

Po 

."unde ai masi? 

„—La unii capi 

IE „de oraşii ! SE 

_— Ce-ai văduti, 
ce-ai păţitii -. 

"ce-ai auditii? 

= Amii vedutii.. 
ui barză 

Şunii cocoşii : 
cine sunţi ? 

'>——Femeia (cutare) 

cu fiu-săi! 

„— Bibasi, | 

__ unde-ai” masii? 
— La uni capi. 

m de oraşi ! ă 

— Ce-ai vădutii, - 
- ce- aă păţitii, 2 

_ Ce-aă auditii ? 

— Ami „vedutii 

unii “părzoiii, 

“unii: cocoşiii 

eat puică: - 

„55 

50. 

„40| 

65,   
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- cine suntii ? 

„_— Buniculă „(cutare) 
Cunii' nepotii 

„ şi-uă nepotă. 

— Bibasu, | 

“unde-ai masi ? 
—La ună capi 

de oraşii ! 

— Ce-ai, vedută, 

„ce-ai păţiti 

ce-ai auditit ? 

— Ami ve&dutii 

uă barză, 

Guă natră 

n vâtră 

" şi cuă puică 

n Ş6tră : 

cine sunții ? 

— Femeia (cutare) | 

- cu mă-sa 
şi fii'-sa. 

_—Bibasă, 

unde-ai masti? : 
—La unii capii 

de oraşii! 
— Ce-ai văduti, 

ce-ai păţiti, 

ce-ai auditu ? 

— Ami văduti . 
uă natră 
în vâtră 

Şuă puică 

în s6tră: 

“al 

80 

85 

"90 

100   

: > cine suntii ? 
.— Bunica, (cutăruia) 

cu nepâtă-sa. 

„JOCULU „D'A HOŢIL.: | 

[Copiii se desparti în două tabere, una închi- 
- puindiă pe hoţii caro ai să fugă, alta pe doro- 

banţii care au s6'i alerge. Capulii dbrobanţilor 
i6 pe capulii hoţilor, îi ţine ochii închişi cu mâ- 
nile, îl ocolesce pe departe şi, aducândullă la | 
cele două şiruri, îl jură, după obiceiul. 

"De tel uita, „.! 

săți sară ochii în patru - -: 
şi ţie, 

şi mă-tii a 
"şi lui tatiu! j 

[După aceia îl într6bă, mal nainte d'a hotâri 
care tabără să se facă hoţi şi care dorobanţi]: 

—Cum hotăr&sci ? 

__ —Pe strimbătate ! 
—Atuncia nu-se pote! 

[I6răşi îi ocolesce, penă va.declara că hotă- 
r6sce cu bună credinţă, şi i6răşi îl întrâbă]: 

— Cum hotăr&sci ? 
—Pe dreptate! 

—De densa, să ai parte. | 
“[Celii ţinută la ochi pronunță atunci, arătendă 

" cu mâna în drâpta şi în stânga]. : 

„—Voi, 

dorobanţi. 

| armaţ, | 

după ei s6 alergaţi, 

Voi, - | 

„hoți, | 
toţă - 

să fugiţi ca nisce Netoţi ! 
Atunci al6rgă unii după alţii, pen& so prindii]. 

Î 

* 

N 
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LĂZĂRELULU. 
ÎN SÂMBĂTA LUI LAZĂRU SEU A FLORIILORI. 

N , în 
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„- Prin Lăzărelă se înţelege „datina — practicată numai în unele localităţi — . 
ca două sâi trei copile să umble din casă în.casă, în aşia numita „ Sâmbăta - 

- lui Lazării“ sii a, „Floriilor“ (a opta di înainte de Sâmbăta Pascilor), cântândii . 
- pe.uă arii monotonă versurile ce se vorii citi mai la vale. Iată descrierea com- - 

pletă a acestui obiceiii, descriere eşită din'pâna amicului mei A. Lupulii An- 
" tonesculii, profesori de limba şi literatura română la scâla normală primară 
"Carol I din Bucuresci :  . Da | 

„Acesti colindi se cântă în. Sâmbăta, Duminicii Florielor, caro se mai numesce |. 
şi „Sâmbăta lui Lazării“. După nume şi după diuu în care se practică, acestii co-: 

lina arti păr6 că e uă cântare cu subiecti curati religiosii. Din coprinsuli colin- - 

dului 6ns&, precum şi din. legenda despre Lazării, pe care o voiii da “mai la vale, 

"se vede bine că partea religisă e atâti de multi perdută pentru colind, în cati 
mamii put6 spune cu sicuranță în ce arii consta. Nu mă ocupii de locii aci cu în- 

-rudirea, ce arii fi avendii acestii colinâi cu alte colinde sâii povesti orientale, pro: | 
- fane s6i religidse, ci mă mulțămesci numai ali asterne atenţiunii iubitorilor de | 

„literatură populară, colectorilor de ast-felii de preţiose române, toţi mai învățați şi, 

- mai, cunoscători de câtii mine, Colindul, aşa cum Pamii transcrisi, Vami audit» 

„pentru prima Gră, anulii acesta (1884) în Sâmbăta Florielor. Se vede că nu se prac- * 
"|. _tică de câtă pe la margini, fiindii-că amii întrebatii pe mai mulţi “orăşeni şi toţi 

„ mi-ai mărturisitit că nică n'au auditii d8 obiceiulii. despre care "i întrebami eii. 
„„ Pe la opt de dimineţii, audii la, ferâstră nisce glasuri de fete, cântândii. Ereaii | 

trei fete: două, mai mari şi îmbrăcate ca în. tâte dilele, neavândi nimici în mâni, ' 
cânta colindulii pe aria cunoscută, şi neschimbată. a colinâelor. cu Ler ot Dome; | 
&r'a treia, uă fetiță mai mică de câtii cele-lalte două, erea îmbrăcată în costuri 
de mirâsă,: în albă, cu betâlă, cu flâre.de lămoiţă, în pării, pesto care erea arun-.. 
cati unii gazii de mătase albi, cu toti alaiulii pitorescii ali îmbricămintei unei 
mirese fecidre, Se întâmplase ca, fetița-miresă să fii şi destulă de frumâsă, aşa că, - 
sub costumu'i încântători, mai căți venia s'o iei dreptii'uă jumătate de ângerii. 
În toti timpuli colindului,. mir6sa s'a dusi şi s'a întorsii necontenitii de la uă 
margine a, ferestrei penă la, cea-laltă. Nedomiritii, întrebat p'unii vecini, care "mi 
spuse că acestii obiceii se numesce: „umblă cu mirâsa“, Pusei pe fete să mii cânte 

„a doua 6ră,. mă încercai sălii serii din fugă, der îmi fu cu neputinţă, să mă ţii 
„de colindătore. Abia, luai de ici şi colea .câte-va, versuri. Peste ui jumătate de oră, - 
veniră, alte colindătâre. De astă-dată, şi inir6sa, şi cântătârele ereaii ţigance. Mai 
fără dare-de-mână, miresa, avea numai l6rea, de lămoiţă şi unii barişii de coldre 
lila peste figură. Le pusei să colinde încetii Şi. "mi scrisei colindulii, aşa după cum 
se află, mai josii. Apoi una din colindătâre îmi povesti ceia-ce se dice despre acesti . 

„Lazări din colindă. Povestea ei suna că Lazării, cerândii mamei sâle să'i facă azimă, |. 
„Si acesta, nevoindi,. elit a plecaţii la: pădure cu oile, s'a suitii pă craâă ca să scu- | 

- ture frunde oilor ; der, bătândit vântuli tare, craca s'a rupti, ec, Uă, altă variantă . 
a povestii spuno că, Lazării s'a, şuită pe cracă subţire şi a tiiiat?0 singurii, ca să” 
cadă cu elii, ceia-ce s'arii asemăna, forte multii cu povestea Țiganului, care a, tăiatii 

- . ŞI 5 dz . , 2 craca pe caro şedea, cu deosebirea numai că acesta o făcea din prostii. Povestea 
acesta a lui Lazării femeiele de prin mahalaua Bisericei sărace o spună alt-feli de. 

„cum e mai susii şi în colindi, | Dice:se der că Lăzării ereă mititeli, Intru di; 
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scância, cerendii mamei sle sti facă plăcintă. Mumii-sâă ioreoa: la su 
zării se Gucea la, densa, o înti 
densa îlii respingea și cu mân 
mai ră: plângea, se trântia, de pămontii, 
sea îlii scăpase din mână, D 

- datul ete.. 

până ce sc trânti în fusulti pe care mamă. 

1 

„Pentru a sfârşi cu bine, mai amii'să spună că colinâulii suferia, “schimbări în | 
gura celor două rânduri de colindătore. -Negreşitii că trebuie 'să fi esistendit va. 
tiațiuni, pe care nu le-ami pututii prinde esacti, afară, de variaţiunea de la, sfâr-. | 
şitii. Ultimele versuri „în mărulă bătrânilor etc.“ nu le-amii auditi în gura primelor - 

” colindătâre. Ele sfârşiaii cu „în calea voinicilor —unde'ă dragulă fetelor. — La anulă şi - 
la mul a zi a a | 

„ Spus'-amii tâte acestea pentru ca, aceia, care se vorii- ocupa cu studiulii cuve- j 
nitit asupra, colindelor, cândii vorii veni la -Lăzărelă sii la mir€sd, să aibă şi acesti 
materiali, strîns chiarii de la noroduli mărginaşii, celii mai țiitori-de-minte alit ! : : , 3 
obiceiurilor de pe urma cărora, la, timpi, elii câs 
vatii acesta, că, „pe când la, ţări esistă unii adevăratii cultii pentru aceste obi- 
Geiuri, a cărorii practică acolo are nu sciii ce naivitate, primitivitate. şi sfinţenit: 

* chiarii, la, oraşe obiceiurile acestea: ati a 
" câţi-va golcgani de stbători.“ - 

„Din parte'mi voiii adăuga numai trei observaţiuni: 1* că datina pare-se a 
aVe uă origine slavă, de 6re-ce se practică în speciali: de Serbi şi numai de 
vro. 50 de ani 'a începutii a se răspândi şi printre poporaţiunea curatii româ- 
_n6scă ; II” că tema recitativului este mortea nefericită, chiarii din prediua nunţii, 
“a ţenărului Lazării, a, cărui mirsă e represintată printr'uă copilă, spre a în- 

duioşia. mai multi pe spectatori ; III că, Lăzăreluli nu se pâte nurai colinii, . 
„ de 6re-ce nu are caracterulii colindelor şi nu se cântă ca densele, ci numai i-a 
"împrumutat uă arii monoţonă, pe note triste, acomodate ocasiunii. 

„. Despre acestii obicei nu s'a mal scrisii nimici la noi penă acuma. “Mai la | 
vale urmâză tâte variantele ce s'aii pututii culege în "Bucuresci, puţinii deo- . 

„sebite unele de altele. 
4 

zi 

De -aci în-colo povestea, e la felii, cu Surorile, cu scăl-- 

tigă câţi-va, gologani. E de obser- | 

junsii mai multi unii midlocii da castiga, 

ra sobei. La. 
ndoa de mână ca să so scâle s6i facă plăcintă, :6r 
a, şi cu vorbe bune, împiciuitâre, Lazări se îndârjia 
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VARIANTA 1... 
[Scrisă de 4-lii A. Lupulă Antonesculă şi publi- 

14 din-22 Aprile, pag. 3-5]. 

Lazirii mă-sa la, făcutii, 
”“ Lazăre, Lazăre, 

„la uă mare 
“s&rbătâre, * . 

” + Lazăre, Lazăre, E 5 

— Sc6lă, maică, măicuşoră, 
de'mi fă albă turtişoră ! 

Mă-sa de grab' s'a sculatii, 
pe ochi: negri s'a, spălatit 
şi lui Lazări ce i-a dati 
mâna mă-sil-a, sărutati, 

„ Oiţele ai pornită, 

oiţele-aii flămângitii. 
La pădure mi-a, plecată, 
mugurii verde-a, scuturatii 

micilor | - a 
„Si oilor. - 

Venti de veră mi-a, bătuti, 
- copaciulii s'a, cletinatii: - 
„dincopaciii că mi-a cădutii, 

Sângele Pa .posiditii 
şi pe nasi şi pe guriţă. 

| Lazări avea, trei surori, - 
„trei surori pe trei cărări: 

a mai mare 
mai domâlă, 

a mai mică . 
- mal voinică, 

Wait cătati pân” Vai găsiţi, 
pe mâni d'albe lait adusi, 
n lapte dulce Vaii scăldat, - 

?n lapte dulce cu: juniţăi, 

Susi pe mâsă mi-Vai pusă 
__* şi frumosi mi-Paiă gătitii 

cu-antiriu de cununiă 

Ş şi cu brâii' de salomiă2, 

Şi lăturile-aii vărsatii 
subt umbra»ulucilor 

35 

* 

„1 Pâtesjintiţă, laptelui. dulce, laptele după ce sa făcută brânza şi urda; alui douilea seri. 2. In alto variante se dice „coliliă“,   
  

“Ț .cată în rovista musicală Doina, anul 1, 1884, No. - 

15 

25. 

3 

_- LĂZARELULU, 

20. 

+ “Copaciulă sa cletinatiă, 

Î în ardeiulă Serbilor,   

e 

în calea 'voinicilor, 
unde "i draguli fetelor, 40 

“în. mărul bătrânilor, - 
„în ardeiul Grecilor, 

“şi piperuli Sârbilor!, | 
“în vinulă boierilor, . su 

„în jimbla, cocânelor, 

La anulă: 

. Şi la, mulţă ani! 

VARIANTA II. 
[Scrisă în Sâmbăta Floriilor din anulă 1885, tctă 
de d-lă Lupul Antonesculii, după nisce fete din 

: | + suburbea Lucaci]. E 

Lazăr mă-sa Pa făcută, 
Lazăre, Lazăre; . : 

cum la făcută, Va pierduti, | 
"Lazăre, Lazăre. - 

“Lazări mi-s'a. mânicătă, 5 
- diminâţa s'a sculati, - | 

„pe ochi negri s'a, spălati, | 
toporaşiulii mi-a, luati, 
la pădure mi-a plecati, i | 
ca să taiă, muguraşiii Ol 

„oilor | aa 
p. şi mieilor, Sa Iu 

    

„Lazări de susii mi-a picată; | 
„sângele Va, podidită 15. 
şi pe nasi şi pe guriţă, ! 
Lazării are trei surori, 
trei surori, pe trei cărări: 

a mai mare . 
mai domslă, 

„a mai mică E 
mai voinică. Ea 3 

„N lapte dulce Pă scăldat, 
susii pe m6să Vuşegatii, 

"n foi de nucii l'a, înfăşatii, 
lăturile le-a vărsată. 

“în calea, voinicilor, 
în piperulii Grecilor, 

20 

95 

„1. Inversiune populară, căci ardeiul aparţine, 
ca uă-cultură 'propriă şi ca plantă, de predilec- 

„ ţiune, mal multi Sârbilor, 6r piperulu Grecilor. .. 
..    
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în jumbla coesnelor, | 30 "De, la Belulii mai la vale 
în franzela, dmnelor, se aude- uă larmă mare 

| în vinulii boierilor. -. _ de” boieri şi de cocâne .: 

La, anulii şi la mulţi ani, Ca muritii uă f6tă-mare: 40 
4 fâti-mare, logoâită, 

p VARI ANTA TIT, şi cu zestrea, pregătită, 
SE entru Lazări podobită ; 
[Scrisă “în Bucuresci, la, 16 Aar tiu 1865, Sâm-. p . P 3 b i 
bâta lui Lazăr, după trel fetiţe do la Crucea: cu perdele prinse n cuie, 

de-pâtră].' -la ferestre cu gutuie; 45 
“Sambătă de dimineţ, | cu perdele prinse n ace, 

Lazăre. - la ferestre cu bobâce: 
. A ? Ei | = | - , 

-- Lăzăreli mi-s'a sculatii, -La anul 

| Lazăre, „şi la, mulță ani! . 
Ia e 

i “pa ochi negri s'a, spălat, 5 

| ui, secure şi-a luati, - A VARIANTA IV. 
i la pădure. mi-a pornitiă (Scrisă după Il6na, fâta lut Nicolao Amaruliă. 

' Bucuresci. Martiii 1884]. 
şi'n copacii mi-sa, suiti.. 

| „Ramura nică ca tăiată, Feciorii mă-sa că'şi-avea, 
trunchiulii mi-s'a cletinatii, "10 Lazăre, 

„Lazări josi că mi-a picatii. “şi-cu dragii milii îngrijia, 
Sângele Pa podiditii Lazăre, - 

şi pe gură şi pe nasu: | “penă mare călăi făcea, , 5 
"mortii pe iârbă c'a rămasi. Lazăre; | 

Are Lazări trei Suroră : 15 „Sambata d dice 

trei surori pe trecă cărări icon ini anu i cu ae 
_ - . Tea ! 
Pai cătati pân Paă găsită . E d near sa spatii | 

, oa a ădure mi-a plecatit 
i şi cu lacrămi Vai jelitil, . p AȘ ra p. a 10 

ie a a | şi'n' copacii că s'a urcatii, 
Pe mâini dalbe că l'ai dusi | 3 , ou 

, cu p | Ramura s'a cletinatii, 
şi pe mâsă mi-Vai pusi: 20 . Sp nani: 

, sai - „up o feciorelulă mi-a picatil:" - 
n. lapte dulce Lai scăldati, [ pi A 
7 Pay ta 3 pp sânge roşiu că i-a dati 
n” foi de nuci Pai înfăşiatiă, i ne nasi si pe eurită 15 
*n haine noi Vaii îmbrăcatii, „ÎI pe DaSU ȘI Po 6 tu ” 

| me upon a pi „Şi i-a cursi pe chiculiţă. 
| er lăturile-aii vărsati . : 

pe sub umbra 25 Are Lazări trei surori: 

nucilor,. - trei surori pe trei cărări 

în calea -. „- diminâţa până ?n dori 
voinicilor, - catăli de câte trei ori. 20 

în panglica | Mortii -pe Lazării delu găsiai, - 
>... fetelor, "30 toti pe braţe "li ridicat, 

! ” în ardeiulă a-casă căli aduceai, 
:.  B&rbilor, cu lacr&mj calde "lu stropiai, 

în piperul cu flori milă împodobiai 25 

„.- Grecilor, şi pe mesă, "ii aşedail, “ 
în -tămâia, 35 după, ce 'n lapte "li scăldai,, ! 

babelor. in foi de .nuci Vinfăşiaii |    
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„şi laptele că'mi vărsa - 
Na 

A ala > 
“totii subt umbra. 

nucilor, 
pi în calea, i 

„voinicilor, 
“în pofida 

fetelor, - 

în ciuda 
„nevestelor, . 

în tămâia | 
Dabelor, - 

„în ardeiul 
2 Serbilor, 

în piperul 

Grecilor, 

i LAZÂRELULE. 

  

30 

35 

40 

/ 

«Ta biserea do 'din “vale 
se aude-uă: mare jale, 

că, mi'lii plângii surorile 5 

cu tâto plânsorile 
de 'n6că inimile. 

Der mai multi cine mi'li plânge 
vărsândi lacrăme cu sângo?. 

__Fâti mare, logodită, 
“cu toti zestrea gătită, 
cu perniţe prinse n ace 

şi mai mari, și mai bobâce; 
cu perdele prinse ?n cuie 
şin ferestre cu gutuie. 

La amul şi la mulţi ani 
cu bine, cu săne&tate ! . 
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rile Robigale, reportate de bătrânul. Ovidiu : : 

ÎI 

. 1 

PAPARUDELE SI CALOIANULU. 

Paparudele — despre care domanescului scriitorii Dimitrie Cantemiri i face men- 
ţiune în „Deșcrierea Moldovei“, numind-o Papalugă. b. cum pone, adi se dice” 

„peste Milcovii— - corăspunde. la "Grecii moderni cu Ilogzqpodva? Şi la: Serbi cu 
Dodola. Datina, are de obiectii să invâce protecţiunea cerului asupra recolte: 

„lor, s&i câră a le da ploi fertile şi a le feri de mălură. Cu altă ocasiune 3. amii 
. descrisă joculi Şi. ritualuli Paparudelor. Reproducii aci părţile următore: 

„Linerele ţigane 4 își împletescii cununi de bosii pe capi, se împestriţ6ză cu 
panglice roşii, cu salbe de fifirici, şi mergit Să jâce din casă, în casă, Uă țisană 
maj în vârstă cântă din „gură — pe uă ariă de danţii monotonă, pe note scurte, 
stacate şi pe unii tactii răpede — unit şirii de invocaţiuni pentru pliă. După rit- 
mult cantecului, două s6i mai multe „paparude“ jcă în modi săltătorii, bătendiă 
“din palme, plesnindi din degete, imitândii sunetul castanetelor spaniole şi. repe- 

„tândii alternativii esclamaţiunea, ha! ha! In timpuli acesta, stăpâna casei ie uă 
cană cu lapte, dâr mai cu s6mă uă gălâtă, uă doniță cu apă, şi o aruncă pe den- 

_sele, udându-le de susit până jos. Zărind-o, „paparudele“ se prefacii că fugă: une 
oră fugii în realitate, şi mai alesii cândii apa e rece. Ensă, în cele din urmă, suntiă 
ajunse, şi totii nu scapă de botezulii, de plâia ce invocă. Apoi, după diferite urări, | 
de visţă lungă şi fericită, primescii sâii ui monetă, sâi uni găvani, ui strachină * 
de grâii, de mălaiă, de făină, de fasole, ori unii caierii de lână, uă rochiă învechit ete. 
In același modii purcedii din casă în casă; şi aceleia, la care nu j6că „Paparudele” a 
esistă, credința, că nu "i va merge. bine vera ce urmezi“ .. . 

"In Molăova luciurile se petrecii aprâpe identici. Iată uă notiţă g giisită printre. 
“manuscriptele repausatului G. Săulescu şi redactătă în limba. latinisată, ave 
chiului pr ofesoriă : 

„Ui fâtă se nudezii, depuniendii vestmintele s6le şi rămânândiă tu „pielea. Se în: 
h6botă cu boji s6u alte plante, legate de- -asupra, capului cu uă glugă ŞI, așa mas- 
cată, âmblă pe la case. Cândii sosesce dinaintea ușei, femeia do casă ese și tornă 

" asupra ci uă cofi, sâii ulcelă, de apă. Atunci. Păpiluga, săltândiă, dice (versurile Co, 
se vorii citi) ŞI i-se solveză. ună oboli (para) să unii oi, Idealală ucesta Pupaluga -. | 
presintâză, uă divinitate idolică, protegitore grădinilor şi legumel6i, precum Calianu 
alii agrelor.“ | 4 a 

Diua hotărită pentru joculă |, “Paparudelor “e. Marţia celei de a treia săp-- 
temâni de după Pasci. Prin estensiune, se continuă până în luna lui Iunii şi | Tuliii, pe timpii de secetă. 

In interesul studielor comparative, să se alăture acestui obiceiii invocările 
latine adresate lui Jupiter pluvius,. şi următorele rugăciuni, usitate în sărbăto- 

1, Repausatulii G. Săulescu descompunea cuvântului Pa ză în; palugă în pupă şi lugă, osplicânaii po „cea dântâit prin 2wYn (fenebre, obscuritas), 6r pe cea, de a doua pupă și Tugă Taină lugere A D îngo). Acâstă derivaţiuno, ca mal tote etimologiele lui G. Săulescu, e cu totuli fantastică. Pate ganders deriră ca vonbală din Ilpanzos Si erei tânără gătit, de unde femininulii , > a îeta care esecută datina. D 2; seseliet und î0 ala aus Ziedern. Munncheim. 18-14. pag. 110 şi 140. vothsleoen der Neugriechen der, se ved6 ale mele „Incercări critice asupra uno | 
RIIUT roma île Inele Ieri aSup ră  Credinţe, Datine şi Moravuri ali popo | 

| 4. A se ved6. totii acolo pentru ce datina a ajunsi să fă practicată numai de 'Tigane. - N  
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„pe morti, îlil plângi, îlii tămâiă şi îl îngrâpă s6ii între bosil, sâii la fontână, 

„ „Căci plânsulii este obligatorii, se frâcă cu c6pă la ochi, spre a provoca mai . 
„multe lacrimi. După trei dile, îl desgrâpă şi "li aruncă pe garlă, ca s8 tur- 
„bure norii şi apele, cum se întâmplă înainte de plâiă. Bărbaţii ară numai până. 
„la prândiă în giua, „Caloianului“, 6r de la amiadi până sâra b6ă şi —jocă, Ia, câr- 
ciumă, Ast-feli s'a practicatii datina şi în Moldova, pe câtii resultă din urmă- 

N „Canăii nu plouă; Românii cei “xvechi păstra procesiunea următâre,” invocândii 

E două divinităţi naţionale, pe Caliană ? şi pe Păpălugă. Femeiele, şi mai cu s6mă fe-: 
tele, efigieză uă statui de argilă. sii luti galbeni, mare ca de uă palmă, pe care 

"o numescă Caliană ; îi facă uni sicrii de scorţă, îlii învelescii în. giulgii şi, du- 
“cându'li la unii mormânti făcută în- adinsii, fetele îlu bocescii, declamândii versuri. 

- apoi, făcându'i comindarea, se ospăt6ză“. | - A -     

O divinituța, aa sporuri. continue somănăturilor “fragede. A 

Cândă s&menţa e sub brasdă, udaţi- o cu apă cerâscă ! 
şi păziţi ca” nes-cari stoluri de vătomătâre pastri - N 

"să nu 'devasteze câmpiele pline de daruri cereale. 
PR Faceţi ca recoltele să crâscă fără sărăcăci6sa mălură 

| şi îngrijiţi ca să nu se pălâscă d'a ssrelul arşiţă. 
E Er tu, aspră Robigo',ocrotesce şi tu grânole' cele tinera, 
N __ făle s8 crâscă pân soră face bune e severatii : 

| ferosce- -le, rosu te, şi nu "ţi atinge mânile de recoltă +, 

“ Cana seceta dureză mai multe săptămâni, e obiceiti ca fetele şi femeiele de 
“la ţeră, frămentândi pământi galbeni, să modeleze unii omit în miniatură. 

— numită Caloian si Scaloianii —pe care "li punii întruni micii cosciugi ca. 

s6it la puţulii satului, cântându'i versurile de mai la vale. Ca să potă plânge, | 

târea notă, găsită printre chartiele repausatului. G. „Săulescu : 

Acestea, cântându-le lugubr u, fetele satului imormenteză pro îigurantulii Caliană şi 

Despre esistinţa, datinei şi în Dobrogea 1 ne convinge varianta găsită acolo şi 
publicată de d-lă 'Teodorii T. Burada, la pagina 27 dintr'a d- d;sele ui călitoriă, î în 
Dobrogea (laşi. 1880). 

a. Robigo insemnâză rugină, 6r la, plante mătură, tăciune. | 
'-9. Ovidii Fastorum libri 1 şi IL vers. 556, 

3. G. S&ulescu derivă cuvântuli Calianu de la Tâniţiu, fandatorulă imperiului bulgaro- români, pe” 
“la 1204, „ Poreclit şi „Foăotcoăerms (punulu I6n4). , | i   
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 PAPARUDELE. | 

, [Scrisă 1a 26 Decembro 1884,” după 3 Jiu 
" sati Şerbană, muncitori în suburbea Crucea. 

de-pâtră din Bucuresei]. 

„ Paparuâă, rudă, 

vino de: ne udă; 

Paparudă, rudă, 

„vino de ne udă; - 
A. ca să&nc6pă pliie  -: 5 

„să curgă şirie 

cu găl6ta, lsta 
“peste tâtă sl6ta: 
„unde“ dă cu maiulii | 

să crâscă mălaiuli, 10 e 
> unde dă cu sapa... 

să curgă ca apa. 

„Hai, Catrino, să sărimiu 

„Paparudele, | : 
"că scii iârna, ce păţimi, 

“ “Paparudele, 
ca pasărea, prin copaci, 

Paparudele, . - | | 

-plâiă -multă, ca să faci, 

-Paparudele. '. .- . "20 

" PAPARUDELE. 

[Variantă publicată -la 1874 'într'ale mele 
„Încercări. critice etc., pag. 120]. 

 Paparudă, rudă, 

vind de te udă, 
ca să cadă ploile ! .. 

"cu etleţile, 

DN 

paparudele;; . i 5. 3 
să d6 porumburile 

câtii' gardurile, .“ | 
„o .Daparudele; . S 

şi să crâscă spicele  : 
- cât vrabiele, 

paparudele ; | 

să sporâscă grânele, 

: s8 umple pătulele * - 

10.   

paparudele. o. 
"-S8 deschidi cerurile _, -: 1 

paparudele, . .' :: 
 s& pornescă ploile, 

- paparudele, . * 
„- şi să feresct: holdele, 

 paparudele, 

de tote mălurile, 
„paparudele ; 

"să gonesci tâciunele, 
paparudele, 

- din tâte og6rele; 

|  Paparudele ! 

20. 

| | 

PĂPĂLUGA. 

(Variantă aflată în manuscriptele lui G. 
Săulescu şi inserată în Analele Academiei : ro- 

„mâne, loc. cit, p. 175). e 

Lugă, lugă, 

> Păpălugă,. 

N 

e eși din ata glugă, 
suien susi la rugă, a 
„seceta să fugă. O: 5 

16 cerului torţile 

Şi, deschide porţile 

şi revârsă ploile : 

cură ca, şuvoele 

prin tote grădinele ; 

crescă-ne olivele 1: 
"--uma cu legumele, 
curechiulit şi gulele. 

VARIANTĂ TRADUSĂ. a RE 
_ [După relaţiunea lui Sulzer, reprodusă. do 

D. H. Sanders în opera citată], 
NI 

- Papalusă, lugă, * 

„ Papalugă, lugă, - 
| pen'la cerii te suie, 

1. Oliyele se produci i în Grecia, în câtiă separe .|..: 
că S&ulescu avea înainte” cântoculii „Pirpirunei „! 
grecesci. a Pa: 

2. In loc de guide. Ta 

LI 
   



  

IS 

Tr 

-. GOLECȚIUNEA 6, DEA. TEODORESCU, | 

„porţile. descuie, 
plGia să pornâscă, - -.. 3... 

-*: holde să stropesc, 
- “mare să ne crâscă,'. 

„.*- orduliă şi cu graolă, . 
a 2 secara și meiuli, 

a legumele t6te 
şi ori- ce bucate. 

« Umblă, umblă. Pirpiruna 
şi pe dumnedeii îl râgă: 

: 7. : Ca 

OALOIARULU 

" (Serisă la 1867 după baba N6ga, descân- 
tătâre din strada Popa- -Tatu, Bucurescl). 

- Caloiene, iene, - 

Caloiene,. „iene,: 
du-te'n ceră şi cere 

“să deschidă porţile, 
însă slobâgă pole, os 

„să curgă ca gârlele 

„ qilele: | 
şi nopţile. “ a 

“ca să crâscă grânele. E 

Caloiene, iene, . 

„__ Caloiene, iene, | 
“cum ne curgă. lacrămile -” 
„-s8 curgă şi ploiele - 

dilele - -. 
şi nopţile 

să umile şânţurile, 2 
să crâscă legumele -  - .-- 
"şi tâte ierburile. 

10 

15 

+ Caloiene, iene,, | 
„.. Caloiene, iene,- :. - - 
„du-te”n cerii la dumnedeii” 

ca s& plouă. totii mereii, 

” dilele 

| şi nopţile ; ; 

ă să. ds “ârumuli rodelor, - 
; 

10 

„PIRPIRUNA+ LA GREOI MODERNI. .   

  

bu 

“« 

21 

—dă-ne, Dâmne, 
"dă uă -plâiă, e 

„dă 'uă plâiă, linistiti, 8, 
să ncolţâseă a 

să TOdâscă . | 

şi lumea să "mbogăţescă 
grâuleţulii şi bumbaculi, N 

- Şi cu i€rba cea stropită :. 
lacii de apă, lacii de: apă 

„şi de roduri totii grămadă : 
să 66 spiculă baniţa, 

. Strugurele vedriţa,. 

10: 

“ “r6delor nor6delor, 
ca să fii'mbelşugată, | 

era t6tă, lumea t6tă, 

„4 SCALOIANULĂ. 
Vaxiantă scrisă la 1871, după mâşa Stana: 

din satul Rudeni, judeţul Ilfov]. . 

Tene, lene, Scaloiene, * 
lene, lene, Scaloiene, 
du-mi-te la dumnedeii 

_„. Şi te râga totii mereii - | 
IN să, d6 drumuli! cerului „5. 

ca, să curgă ploile, 
ploile ca gârlele, 
nopţile şi dilele, 
şi cu săptămânile, . 
ca să crâscă apele. 
să s'adape vitele, 

să se ude grânele, 

“grânele şi Grdele, . 
„meiulă şi fasolile : 

„: cu tâte legumele 
şi cu porumbistele, 

= 

"10 

Tene, lene, . Șcaloiene, 

 Jene, Tene, Scaloiene, 
„T6gă-te la, dumnedeii 

să d6 drumul ploilor, . 

ploilor şi apelor, - 
„apelor bogatelor . - -".- 

20|.   2
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, cp 

ca să crescă grânele,. - 
grânele, fenaţele, 

meiulii și fasolile 
cu tâte legumele, 

porumbul şi pâmele 
„cu tâtevierburile 
"să le pască vitele, 

să ne are holdele; 
să se facă râdele . 

! să mănânce 6menii.-” 

25 

30 

"(In unele locuri, i-se adreseză versurile 
cântate cu jale 16 morţi, adăugându-se]: 

„Tene, Scaloiene, 
tinereli te-amă îngropati, 

de pomână că ţi-ami dati : 

apă. multă şi vint multă, 
să 46 Domnuli, ca unii sfenti, 

apă multi, să ne ude, 
să se facă psme multe, 

e 

35   

- 

- GALIANU. 

 [Yariantă găsită printre manuseriptele ră- 
pausatului G. Săulescu şi publicată în Analele 
Academiei române, seria, Il. tom: VII, sec, II, 

cu uă relaţiune de d. S. FI. Marianu). 

ani, lani,. o. 
Chloiani, ” e 

“î6 cerului torțile,. . - ! 
şi deschide porţile, 

| “şi pornesce ploile: 5 

„curgă ca şiuvoele, 
““umple-se pâraiele . 

printre tâte văiele: ». 
umple-se fontânele , 

să r&sară grânele, - “10 
florile, i 

„ verdeţele, 

„să .crescă fenaţele, 
să s'adape vitele: : | 

fii multe pitele! „15 
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„GHICITORI, INTREBĂRI ŞI PROBLEME NUMERICE. 
„ITOMNA ŞI IERNA LA ŞERETORII. . 
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UA „ GHICITORI, ÎNTREBARI ȘI PROBLEME NUMERICE. ?.: - . 

-- Interesul 'ce. se. dă literaturii populare nescrise, în tote țările şi “la, t6- - 
|. te poporele, e mai pre susi de ori-ce. îndoi6lă. Peluritele ei părţi suntă | 

" pretutindeni studiate ca nisce vechi monuminte limbistice şi etnologice. 
Intre. altele, Ghicitorile ai avutii din anticitate, şi ai penă în gilele n6- 
stre, uă deosebită însemnătate. „Ele nu numai că aii datii nascere unui în- -|: 

“tregi genii literari, dâr aii.fostii epoce cândi aii jucatii unii rolă de că- 
"peteniă în religiune, în filosofiă, ba chiarii în politică. De la enigmele ve. | 
dice pen la lupta prin gicitori-a deilor scandinavi s6i minnesingerilor - 

1 germani, de la faimâsa întrebare a, Sfinxului până la Filosofia enigmelor scrisă, * 
„ de părintele Mântrier, de la regina din. Saba până la publicaţiunea intitulată 
„Mercure galant, de la. ghicitrea despre care se spune c'a făcutii pe Omeri să - 
moră de necazii penă la cele ce atâtii de multii desfâtă pe Wolofi din Sene- 
"gali, dele petrecerile copilărâse ale fetelor şi flăcăilor nostri la „Şedătore“ până | 

„la, adâncile cugetări ale bătrânilor octogenari, câtă varietate, câte contraste și 
totuşi câtă analogiă fundamentală nu se întâlnesce în nesfârşitele ghicitori ale 

| .poporelor, - . Sa ai | Ia 
„ Emigmele de cuvinte trebuiescii distinse de enigmele de lucruri: numai cele -din - 

- urmă sunt în adevării populare şi adesea păstreză urmele celei mai vechi con- 
„cepţiuni umane. E numai unii pasii de la metaforă la enigmă, şi se cunâsce i- - 
„mensulii rolii ce a avutii metafora în desvoltarea. limbagiului şi în. formarea. 
“mitologielor. Enigma, ghicitorea s6ă : cimilitura e uă metaforă sei uă gru- 
pă de metafore, a cărei întrebuințare n'a trecută de locii în usulii comună şi | 

„_a.cărei esplicare nu. este; evidinte. Multe. din ele ns dateză dint'uă epocă . |, 
„+ cândi. obiectele esteridre impresionau spiritulii omenescii alt-feli de câti as- : 
„tădi, şi prin urmare îlii imboldiai la metaţore care, la prima, vedere, pară ne- 
înţelese, dâr care ne încântă, îndată ce le găsimii chiăia, pentru că descâptă în 

„noi întipăririle învălmăşite ale unor peridde dispărute în marea desolvare la 
„care ami luati parte prin strămoşii nostri. - pi o Bi 

'.. „Ca şi basmele, ca şi cântecele, ca şi proverbele, ghicitorile 'adesea se gă- - 
„ sescil.aprâpe identice la popsre şi în timpuri forte depărtate.: T6âte ipotesele. | 
„ imaginate pentru esplicarea, acestui faptii se potii reduce la, două: originea co- 
“mună şi transmisiunea. După unii, întrega. literatură populară a' poporelor 
indo-europene se suie până la uă epocă anteridră despărțirii lor, epocă cândi' 

„âncă, nu cunosceail intrebuinţarea metalelor, nu văduseră marea, şi duceaii uă 
visţă, păstorescă. După alţii, monumintele acestei literaturi, născute întruni - 
loci determinaţi, s'aii propagatii de la unii poporiă la altulii prin miglocirea in- . 
dividelor isolate. Uă a treia ipotesă, seducătore Ia prirha vedere, nu place de - 
câtii celor ce nu s'aii ocupatii în specialii cu asemenea, studii: e vorba. despre - 
identitatea, procederilor spiritului umanii.“. Mai la vale se va citţi uă ghici... 
i6re cu patru forme francese, una germană, alta. scoțiană, şi două ruse, în | 
„comparaţiune cu cea română, despre pescele care, stândii în casa :lui (apa), | 
se vede împresuraţii (în plasă) şi casa'1 ese pe ferestre, &r dânsulii .rămâne 

| - prinsă. Cum “se va eplica esistința, acestei ghiciţori în cinci limbi?: Dice- - 
„seva Gre ca fostii inventată deosebiti de Germani, Englesi, Frances, Ruşi . | 

Paris je Faris, Prefaţă la „Devineites ou 6nigmes Populaires de la. Franco“ par E. Rolland.   
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“şi Roniani 2 ? „Este forte puţini pr obabilt. Negreşită, se va presupune. “ci, En- . 
„glesii şi. Germanii fiindii de aceiași. rasă, enigma e germanică şi.că,. Francesil 
all împrumutat; -0. Fiă, der aceiaşi ghicitore : se găsesce sub două forme în-ru- 
"sesce (şi sub uă formă în românesce). Atunci trebuie să admitemit că, prima E 
formă .datâză din peri6da cândi Slavii şi Germanii formaii unii singurii poporii -. 

. Şi aveail uă singură limbă, că în acea limbă va fi fostii compusă şi că a trecuti 
"în idioma, germană şi în cea rusescă, suferind transformările acestor dia- 
lecte.:Dâr pe atunci se cunoscea plasa ? Nimieii n'o dovedesce în vocabularul | 

Ţ acelor limbr'*, E 

In ulegerea de fată, ami pusti ghicitorile inedite alătură cu cele publicate Şi 
amii'adausii pe cele asemănate- şi cor&spundătore în limbile străine? Cu mo- 

_ ulii acesta se vor put deosebi cele proprii române de cele introduse pe cale. 
literară. Numele culeg&torilor de ghicitori se vori citi în josul fiă-cărei pa. 
gine. Pentru mai ample informaţiuni, să se consulte Liter atura. populară 70- 

:.|.. mână de dr. MW. Gaster?, 
După aşia numitele „întrebări“, ami inserată în-prosă, traducerea „poeme 

' numerice? ss „aritmetice“, care se conservă âncă la Evrei şi care a fostă a- . 
- tâtii de renumită în peridda crestină din evulii „megiu. Se scie că ea s'a tra- 
“dusi şi în ]atinesce, încependă cu vorbele 2245 est deus, Uă formulă, englesă, 
de acestea, începe prin frasa „e unuliă, singurii de felul săi, şi unul va rămână 
tot-d6-una“şi merge până la „dou&-spre- dece“, cel doui-spre-gece apostoli. Ca, - 

_corolară, ami reprodus varianta poemei numerice crestine, după ediţiunea, 
lui. Antoni Pann, şi câte-va probleme aritmetice, întrebări puse în „ordinea Suc-. - 

1 

„ “cesivă a numerelor, penb la 10. 

: 1; Gaston Paris, ibidem, pag. VII x. 
'2. Iată publicaţiunile străine, în care se găsescii zaeitoril « citate mai t la vale : 
-Recueil de calembours, etc. par Desciseaux. Paris. — - 
Magasin normand. Neufchâtel. 1865.72 volume. 
Un million. d'Enigmes par Hilaire le Gai. Paris. 1860. 
Questions nigmatigues ete. par PHetropolitain,. 

„. “Ostfriesland în Bildern und Shkizzen ete, Hermann Mayor, Lee 1868. 
"** Almanach „des rieurs pour 1850. Nancy: 1 volumii. | 
„> Veillees du village şi Soirtes amusantes. Ardennes. 1856. -: , 

iimigmes populaires en langue d'oc par Roque-Ferrier „Alph. Afontpellier.. 1876, 
 Litauische Merchen, Sprii:hoorte, Reise und Lieder, Aug, Schleicher, Weimar. 1857. 

eimarisches -Iahrbuch.. 1856. Koehler, Solinger Mundart, . - 
-:.."Voll:srethsel,: meist aus der Grafschaft Mark. Woeste. şi Rochholz in Zeitschrife fi d. d. Mu m 

„.. Magazin” fir die Tateratur des Aaislandes. 1856. . . 
Proverbes du Bearn, €nigmes et contes populaires. v, -Lespy. 1876.: mtontpelrir- 

-  Anzeiger fir. Kunde der teutschen Vorzeit, von F. J. Mone. 1838, 1839, - 
- Strassburger Rethselbuch, A. F. Butsch. 1505. Strasbourg. 

- Adevineauz amoureux din secul.. XV. Bruges, 'reimp. la 1831 în Paris, 
>. Popular Rhymes of. Scotland. R. Chambres 1810. London.: + 
“. Nursery Rhymes and Nursery Tales of England. JI. O. Helliwell. „London. 
Fisessisches Volksbiichlein. Aug. Stceber. 1859. Mălhausen, - „ . 

7: Canti popolari marchigiani Ant. Giananârea. 1875. Torino. ... | . - 
”.. Indovinelli popolari veneziani, D. G. Bernoni. -1874. Venezia. i ” E 

„ Canti popolari 'siciliani. G. Pitră, 1871, Palermo, * .: , 
« Almanach de la Gaitt pour- 1860. Luxeuil. - 

" Indovinelli. 1628. Trâvise, reimprim. în op. cit. de Rolland (Paris. 1877), 
3. , Bucurescl, 1883, edit. Haimann, pag. 224—250. fa 
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Ce e mici, mititelu 

şi ngrădesco frumuşeli ? 
(Aculă). 

Petit suis, ne suis “pas forte, 

ne puis aller s'on ne me porte; 

maintes gens sont en mon dangier, 

duc, conte, prince et chevalier 
„et, se n'estoit par mon -exploit, 
bien roy qu'ilz moroient de fioit. 

| (O”est une aguille). 

| Da 2, - N 

„Ce fuge mereii la vale : | 
şi Şi lasă maţelen cale? ? 10 

| (Aculă cu firă). 

Qw est-ce-qui passe'et repasse 

en laissant chaque fois - 

„un. petiţ bout de sa queue? 
: „(Le fil dune reprise). 

De qu'es ac: cada pas qui fay 
laissa, in pau de sa.cuo?.. : 

(Paiguille). : 

«Didzo, Dzonăto, dă qu'8s acd 
qu'en mortsân. laisso. 

n paou dă so couo ?; 

| (Le fil de Paiguile), 
Old mother Twwitchett had buţ one eye, 
and a long tail which she let îy; 
and every time she went over a gap, 
she left, a bit of her tail in:a ţrap. . 

(A meedle and thread). 

(Bucuresci, 1880. Tip. 

1872) pag. 154—163, 
„ In Mexic se 

: nată acesteia, totu 
tr'uă vale, 
ved6 Sahagun, Ilistoria de Nueva Espana in 

despre aci: 

p 178 apud TNlor „Civilisaţiunea primitivă“ ed. îx.   

Es “GHICITORI. A 

5 

- 15 

20 - 

1. Pilde şi Ghicitori adunate de d-li P. Ispirescu | 
laborat. rom.) no, 58; Le- : gendele şi basmele Românilor, part. | (Bucuresel. 

găsesco uă ghicit6re asomă-: 
cine alârgă prin. . târendu' ŞI maţele duo sine 2 î se | 

Antiquaties of Mezico de Kingsborough, & VIL | 

"GHICITORI, ÎNTREBĂRI SI -PROBLEME- NUMERICE. 

. 

  

[Aşegate în ordinea alfabetică. a însemnăril fiă.căroia.— Cele fără adnotare suntă scriso în 1883, 
„după Costantina Stânesca, bătrână de 80 ani din târgul Potlogi, judeţulii Vlasca], 

| (Die Aia), IE 

Ein Xleines Topfchen,. 

„ein. leckeres Breichen. 

„Was ist das? | 
1 | „(Aie so: 
a 5. - 

“ Ami unii copacii 
„cu. dou&-spre-ce ramuri ...! 

“1, Baronzi, Limba română şi tradiţiunile ei“ 
(Galati, 1872) pag. 213 - 221, DI 

Juteko peerdelen | 
„met ze vlassche steerdeken 

-hoe zeerder dat za peerdeken liep, 25 

hoe' korter dat ze , steerdeken svierd,. 
_(Nadel und Faden), 

Sâcâita, . ? 
vai de ea,. - 

şed&ntr'uni vârf | 
de nuia, 30 

a (dluna), 

d 
„Cucuiata, * | a 

vai dee, 
„ ş6dentrunii „vârfă . j 

de nuial,: Pi 
| „A a (Aluna), . 

„ „Une petite pote. 95 

"qui mest ni beurree, n. 
- ni sale | 

„et? qui est bien assaisonnde. | 
( Une noisetle). - 

-Qu es aco 2 

ru, gruneta, 40| 
„qw'es tout cuech, tout salat, 

„dins: Sa toupineta? 
| „ „ (Una aulana), 

“In einem , kleinem. 'Tâpfchen 

. „eine leckere Griitze,. N 

| „Was ist das? 45|. 

. 

„50 [-, 

     



  

  

  
Ami unii copacii .. 

cu dou&-spre-ce ramuri: .. -.70 

în fiă-care ramură 
- câte :patru cuiburi, 

în fiă-care.cuibi 
câte şepte ouă. “ 

| (dlnulă, umile, săptămânile ş şi dilele). 

- Un pere a douze fils, 75 
chacun d'eux'en a irente,, 

-Moiti6, blancs, 

moiti6 .noirs. 
(P'an, les mois, les jours, les muits). 

Ț 

“Ami ună unchiaşi mare. | 
„.Guă sută d'araci în spinare. ' 180 

, i, (Ariciula). ' 

: | 8... 

“Ami unii Moşit, bătr anii 

"Şi urcă aracil la Asii... , 
(Ariciul), 

In pădure. născuj, 
1 Jumate, sincopare din jumătate, * 
2.-P. Ispirescu, loc. cit. no. 51. 

"8, P, Ispirescu,. eod. loco, no. 136. 
r 
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 jumatei. “în pădure crescui: . . = 
Verdi, - "acas dâca, m'aduseră,; 85 

„jumate curva, satului mă puserăl. 
uscate ; (Baniţo). 

în fiă-ce ramuri Ă 55 . 10. 
! | câte patru cuibuă,. -- “In pădure m'ami născută, 

RE „în fiă-ce.cuibii în pădure ami crescuti, 
„n câte şepte ouă „ “sin oraşii, cum mal „adusi, 

„jumate e judecătorii amii fostii pusil?. 90 
. albe, .. . 60 (Bipui). 

. o jumate | IL 
| negre, a Tărtăcuţă, 

(anula, Lunile, săptămânile, dilele şi nopţile). - vânătă, - 

Eigi zaotywrat cura, 0 Î pla rizret gurguiată, 
zi Erspav, abriy dă senod3'brd Tis Ge rexvorat. „ cumătră,. 

(Dina şi, noptea). | (Biserica). 

1 "Es o 0 Fatiip, zaltdes 33 Cobdeza” ră dă peudorp Ia 

pi Er sere ba Enea, suo 
- ăhăvazot 88 v'toboat ămrpOlyavaty ămasar, bună, 

(Anul, lunile, qilele, nopţile). | Josu | | 
- 6 | a Trăsună: 

-- ciorile s'adunăă, 
"(Biserica şi 6meni)). 

„a 13, E n 

Din păimânţii, ca Adamiă, suntiă Ziditii ; 100 
„pe r6tă, ca sfântulii Gheorghe, trasi; 

„în coptoră, ca cei trei coconi, arsi. 

Cândi trăiamă, de toţi ereami! cinstiti : 

„mă'lua n mâni-şi m& pupa, | 

> 6r cândi, ca toţă, şi eii ami muritii, : 105 

nu s'a găsitii nici cine mă&'ngropat, 
„ (Boroanda). 

| 14, 

„+“ Mică câtă fusei, -, 
din patru fluiere5 disei : 

_„  deca mare mă făcui,- , 

pămentuli r&sturnai; 110: 
dâca murii, 

în hore jucai. i 

| | (Boulit),. 

1. P. Ispirescu, eod. loco. no. 83. R 
2, Antoni Pann, Uă şedăldve la ţdră sâă „Po-. 

vestea lui moşii Albii, part. 1 (Bucurescl. 1850. 
3. Acâstă ghicitore; Ja d.P. Ispirescu, se. des: 

„legă şi prin Călughării şi toca. 
4. Antoni Pann, loc. cit;   5. Cele patru țețe ale vacei.  



  

"218" 

De LI 
| „Dobra; subţirica, a 
: „umple putinica!. . 

16, | 
„Ami unii cală de feri, 

„ pasce prunii munte” de osii?.. 
(Briciulă). 

1 E 
_Coibulă 

, „ berdii ” 

în miqloculii: 

pălţiia, | 

„18, 
Lina 

_Magâalina, 

cu smicele pe spinare, 
la burică -. 

„4 + calabalică, 
„18 inimă veseliă.. 

-Ghiciţ, boieri, ce-o să fiă4 ? 

- Quab & guella COSA, 

„che bă gli occhi, . . 
e si non vede, - 

“non bă pieâi, 

e si camina, ? 

(La bolta da dino). 

9 
Reteveiii rotunăii 

stringe păru ?n funds, 

o (Căciula). 

„20, 
— Scurto-gr6so, 
„un& te duci? 
—Arson fundi, 

de ce măntrebi? 
» (Caldar ea şi doniţa).. 

.P. Ispirescu, ibidem; pag. „163, no. 100. 

. P. Ispirescu, ibidem, no. 38. 
- Th, M, Arsenie, loc. cit. pag, 196. 
.P., Ispirescu, ibid, no. 113, 
.P, » Ispirescu, loc. cit, no. 42, 

P
U
R
 
P
I
   

(Braga). 

115 

120 
| (Buriculii):. 

125: 

(Butia). 

130 

185.   

- GuicIzoRt, ÎNTREBĂRI SI PROBLEME NUMERICE. | 

21, 

 —Scurto- -r650, | AI 

„ună te duci? 140. 
— Arso'n: fanâă, a 

de ce măntrebi? 
Unde ei mă ducii... 

toti ție'ţi aduci. - 

(Caldarea şi doniţă), 

— "0 vas- tu, bossue, bancale? - 45 

—- 'Tais- toi, toi qui es touş les ans tondu 

—'D'oi viens- “tu, ma grande odurante ?: 

— De plus loin que toi, „mon grand tondu. 

a (Le pre ct la rioiăro). 

= — Langschmal, wo wott de hen? . 
— Nacktgeschoren, vvat leet der dran ? 150 

(Bac, und IViese),. 
II 

2 Krum: herim,; “Dat wostu hyr?, 

— Bâl- -geschuâren, bat. froagstu darnă? | 

„(Bach und gemiihte Piese), 

—  Tourtue,: “bossue, 

dis, que fais-tu ? - ae 

„— Quw'en as-tu affăire, tondu? . i 
„(Le pre. et. la vigne). 

N 23. . 

Ta pădure ciocăboca,, 
“în târgă hi-ho-ho, 

„Şi acasă. tr6pal6pa?. | 

a (Cali) 

23, 
_ Rusi 
tună, 

„- JOSĂ 
“ răsună,:- 

negrele .: 
-Sadunăă, 

(Calugar ițle, cânăi ten, 

24. i 

__ Dobra, 'subţitica a 
„îmi umple ulcica4. 

160. 

, 65, | 

| (Gnis: 

1. p; Ispirescu, loc, cit. no. 4. 
'2. Th,.M. Arsenie, oc. cit. pag. 
-3. P. Ispirescu, ib. “no. IM. A 0; veac: 

mica, Ploia, Sita. 
" Bise- 

i 4. P. Ispirescu, le 10c. cit. „no. 9, A se. vede Braga. |. 

   



  

    
  1 

„a, 

8, 
4, 

ci6ră spircâetore, 
„doul luceferei, . 

două brasde 
trase 

pomânulit glumeţă, no, 110, 
„P. Ispirescu, loc. cit. no. 68.. : 
P. Ispirescu, loc. cit. no. 10,: 
>. Ispirescu, ibidem, no. „185. 

90 | 
1, 
2, 

3. 

4 
5.   “Ma, trimisi dâmna, de susi | 

219. 1% COLBCȚIUNEA'G: DE, TEODORESCU, 

Me 3 23 i „pei uă poeniţ, 
-“ "Unghiă de gaiă, ! su, claiă, | derimată!. 

* e6âă de tigaiă, o! - „(Capu 
„.„.. Cr6stă de ridichii. - „82, 

” Na A(Oânerule).. La 'uă margine de crângii 

96, | „două blănt de blidă,- 
| Laiă “110 - Ă lângă două blâni de blidi 195 |. 
Dea Delaiă. zii _* două luceferei, I 

Iu “- anghiă de gaiă, E -  1Amgă dou luceferei 

crestă, de ridici. „uă moră ferecată?. ŢI 
i (oa PR (Capul)... 

| - întaruli). 38, | | 

A De ia noi | 
- “Tata se suiăn podii pân” la vol - "200 

"d mama „Vapucă de nodii.. 175 „toti faşii de' teii. a 

„(Cântar ul), , „(urări 

aa | „84 

“Ce e mici ca oul Rădăcină 

„şi pâte ca bouli? 2 "mpleticină .. - 
a - (Oântarulii). alesii voinici o desbinia. 

23 m a (Cariea). 

„Nică mortă, nici viă: | 
numai din e6d'adiăe, 05 compunit din mărgele. 205 * 

IN |  1(ântarul), înşirate de- mâinele .tele : 

ăi a 30 “din mică mare ei te taci, 

NC de estă cusut te desfacii 4, 
Ami uă găinuşă „180 ' (Car tea), 

: Bălbenușă | pa 
eu minoiuniţe ?n gușă, "Qual orauăta cosa, : 
po ceu dreptate pe: spinare€. „che non parla „210- 

„ (Oântarulă).. e si. fa intender il tutto ? 

: . o ( d. 

“Qui est, la, chose la plus juste Na N Sa "og 

„et qui egale “toutes choses? 185 Ii e 
„(a balance) Găină, pestriță . 

81, la popa pe poliţă”. 

: M6ră, ferecată, a (Cartea). 
37," 

la a de jest 25|. 

Ispirescu, ibid, no. 10. P. 
Românulă glumeţă, no. .1il. 
P. 
P. 
T 

Ispirescu, ib, no. 74, Să se v6dă, „Potecele“. 

Ispiresci, eod. loc. no. 36. | 

n. N. Arsenie, ibidem, p pag. 108. 

  

 



d. 

GHICITÂRI; ÎNTREBĂRI Si PROBLEME NUMERICE. . * 
  

200 A 

ca săi 06 uă cusătură, 
„_ fără pici, de tiviturăt, . 

| i | E (Cuârtia). 

E Aa 
Ma trămisă ââmna de usi 

la, dâmna. de josit, 
s&mi d6 țesătură . 

fară nemii de tivitură?, 

| (Chârtia). 

39. | Mi 

“ Sub pădure, grămădită, 
SN ş6de lumea învălită: | 

ia 
de sore fugită, 

„noptea 

de lună pitităa. 

225 

(Casa), 

A, 
Ami uă vacă mare 
cu ţeţa'n spinaref. 

| „* (Oasa' cu coşăi). 

al. a: 
„ Roşiu e, mării nu e: 

pături suni, plăcintă nu's, 

(Oâpa)., 

230 

II De 48, 

Susi | 

pădure, a 
„Josă | 

prescures. 
4 

„Qui est-ce qui a 

trente-six habits 

sans couture ? 

(PPoignon). 

(Cepa). ! 

Morceau sur morceau 
et pas de couture. . 

„(Poignon). 

1, Alţii o , qosl6gă prin ghiaţă, că. - 
| 2. P. Ispirescu, eod. loc. no. 167. 
„3. Antoni Pann, loc. citati. - 

4. P. Ispirescu, cod. loc. no. 31. 

y 

N 6. P. Ispirescu, Pilde şi ghicit. no. 166.   
  

220 

235. 

240   -- 5, Y. Alesandri » Poesti popul. (Buc. 1866) p 394. 

7 so usucă în apă, rece, 

Qui est-ce qui:a' robe sur robe ;: 
et n'en a: pas, plus. chaud? 

(Dioignon).. 

148, 

„MPa trămisii dâmna de susti 

| -la a de josă - 

șăi spăli iia 'n apă caldă, 245 

| (Go. 

4, 
- Usturime 
“cu durime; 
cândi o pui 

“îmi pare bine?, 250 
Ia | - (Oercelăi pusă în urechiă), 

A
p
o
 

, 
45, E 

ce e micii şi fărde minte 

şi ne > nveţă, la, cuvinte2 ? - 

(Qisornicula). 

| 46, 
Gânganiă fără suflare 
umblă făr'astâmpărare : - 

255: mare. duhi, nici nu viieză, 
boii lumea îndreptâzăt, . 
Sa (Gisornizuda), 
7 47, - 

Ami uă pasăre duşmani | 

şi forte 'tirană: E 

n'are sufletii, mare minţe, - 

ci e plină de cuvinte: 260 
ce o 'ntrebi ea spune, + | 

(Gisornicul.. 

48. pe 
“ "Toţulii | 
„Moţulii 

geae *n drumă : A 
Țâţele, . 265 

-- M6ţele : 

trecii pe drumii$i: | 

(Giobasiula e cu ie. 

+ P. Ispirescu, eo0d. loco. nd. 78, 
. P. Ispiresen, loco. cit. no; 64, ,r- 
„P. Ispirescu, eod. loc. no: 132; 
. Stamati, Pepelea. 
„ P., Ispirescu, loc. cit, no. 152, - 
p. Ispirescu, ibid, no. 66. :-.-: 

   



va 

9. 
  

  
    

vârza, de 6iă, 

i carnea, de Români, ş Ş 
(Ciorapii de lână î în cismd). 

Poil dehors,: pol dedans, - 

„ve la jambe, fourre la dedans. 

“ „(Le das de laine).. 

"Peu dehore, peu dehens, | 285 
Ihăve la came, hique Py dehens, 

(Lou bai). 

Pelut detora, pelut, dedjiis, 

alsa, -la cama.y fica, Jă dins.- 

„(La nulja). 

De. -qu es acd? de: au es acd? 

- Bourrut defora, 

bourrut „dedins, 
„ aussa la camba, mets la dedins. 

. (Un debas).- 

929) 

    

“Pelosa de -fora pelosa/. de drento, 

i alza, la gamba, e mettela ârento. 

(La. calza di lana). 

1."B. Ispirescu, eod. Joc. no, 111. Vegi Beţulii. 
2, P. Ispirescu, loe. cit. no. 72.   -3..P, Ispireselu, Basme şi 10 Rom. -p- 155; Pilde 

şi ghic. no. 3 DE 

=  COLBGŢIUSEA 6. DB3t. TEODORESCU. - E 

ai Da 
„In pădure născul, ”- Ce trece peste apă “29 | 
în pădure crescui:.. :- şi nu face valuri! ? E a] 

acas” dâca mvaduseră, 970 Sa (Chiotulit), 
„zise mă puseră”. p Qu' est-ce qui passe 

Ie . ( omagu d. au dessus de Peau 
IE "50. sans faire d'ombre ? 

CN e Țoţoiii (Le son de la cloche). 

„_ Moţoiă - Qui est-ce qui passe la riviăre “300 
duce pe T6ţa sans faire d'ombre ? ” 
- M6ţa; ae 275 (Le son). 

der 'ŢToţa, 
Moţa i Qw est-ce qui Dasse sous le soleil 

nu duce pe Țoţoii - sans faire d'ombre ? 
AMoţoitt?. (Le son de la cloche),. 

„(Cisra şi porculii). - Qui est-ce qui passe Veau | 
N | , - A sans se mouiller ? 305 

LL Ț 51, , - . . | (Le son). 
Ola, de boii, 280 E e 

D6. que 'passo sous lou sourâl - 

sans -qu6 dingu ou vezio? | 
-+ (Lou soun dE lo compono). 

. N . 

Quw'es acd que passo l'aigo: 

sans oumbro? | 

cau sou de la campano), 

Mânăstirea nt unii piciorii, 310: 

ghici ciuperca co e? 

i (Ciuper ca). . 

54, - _ | 

Sunai frâuli în curte , -. 
Și audi murguli din munte”. . 
ic . " (Clopotulii.. 

o 55, 
Susit 

sună, oo 315 

josii Dai 

r&sună,: 
toți .copiii -. 

|  sadunăă, 
(Clopotul)... 

1 >. Tspiroseu, ood. loc. D. 158; Pilde şi. qi 
citoră, no. 42. 

2. P. Ispirescu, loc. cit..no 19. 
3. „Stamati, Pepelea,   

  
i:



j Ia E: 

  

| : Qui est -ce. qui est, haut mont$, 

  

509 

"1. Th. M, Arsenie, eod. loc. p 

| 56,. 
Pâna cocostârcului 

bate n porta târgului!. . 
(Clopotulii). 

57. 

Cerbii shbicră, . 

ciutele s'adună?. . 
„ COlepotulă). 

58, 

- Rage buga ?ntre hotară, 

-. Ss "aude nt” a şeptea, terta. 

(Clopotul). 
59. 

_ Cercelulii dâmnei 
n fundul leit, 

E a (Clopotulii). * 

Quab & quella Cosa? - 

Sotto la pietra piatta 
gli sto la muta nata, 
sorda,, che non sente, . 

e si i chiama tutta ia gente.: . 
- (La campania) 

"Qui est-ce qui est haut monts, 

qui appelle le monăe de tout câte? 

(Za cloche). 

court habillg, 

qui appelle le monde de tout cât6? 
(La cloche). 

Qu est. -ce qui n'a qu'une dent 

et qui appelle tous les enfants 2. 

« (La clăche). 

Qw est-ce que cela: “une 'vieille 
| - avec une dent | 
„qui kit courir tout le mode ? 

ue (Da cloche), 

| Quelle chose esti ce qui n'a ne char, . 

ne 05, ne sang, 
8345 et s'apelle bien les gens ? 

(C'est une cloche). 

125. 
2. P. Ispirescu, e0d loc. no. 2 

"3 Calend. pentru basme, 1877. 
4 Românuiii Jhumeţă, no. 77, 

„995. 

330 

395. 

N 

320 | 

340. -   

GHICITORI “ÎNTREBARI SI PROBLEME. NUMERICE. 

-* Qui est-ce qui jamais ne parla,  - 
“ne but, ni ne mangeă, 

gt n'est de chair,:ni de sang, 

et appelle les 'gens ă leglise? 

Ii ă sont les dlochies), 

- Qw est-ce. qui se tient, - 
contre le ciel et la terre, - 

estant frappă fait venir - 

„aux hommes et femmes, 

n'a, point de sentiment 
| e appello le peuple? . 

350 |. 

să 
(La cloclic). 

8 isch chbes ziwische vier mire, | 

es rueft in alle bire. MR 
(D'glod a 

Damai Pon tira, 

damai qu' a, brom, 

(La. campo).. 

80. | 
“Gungulica 

fierbe pere, 
„Motoloii | !- 

| vine şi”! cere: | 
" Gungulica nu se 'ndură, ” ... 

" Motoloiti vine şi”i furi... 365 
(Closca şi cotoiulil). 

, G1. . 

-Nataliţa ferbe pere, 

'Nataloiii vine şi cere; .. - 

N ataliţa, nu se *nâură, 

Nataloiii vine, şi furăt, 

“ (Olosea io coloiuli):. 

î 62. 

In pădure născu, 

"în pădure; crescui: 

a-Casă cândii m'aduseră, 

cercei de urechi îină puseră.. 
(Cobili o. 

360 | 

370 

In pădure nășcul, | | 
în pădure oresoui: ARE „3 Gu

 

“1, P. Ispirescu, loc cit: p- 201, BO. 6. 

   



k a. 
Di 

  

  

” + COLEEŢIUNEA 6. DEM. TEoboResci) să 

“a casă dâca, n m “aduse, 

cercei grei. îmi. puse! 

 (Gobiița), 

| 64; | 
5 La capi peptene, 
„a la midlocăi penene,.. .-, 

la c6dă secere, 

„la picidre . 

". reschitâre. - 

65. 
„Voinici. suntii, 

haine. portii : 

_nefăcute de mâni de omi ; 385. 
strigi n6ptea 

„po la miequlii nopţii r 

“Şi *nvieză. morţii, 

6r la mârtea, mea 

în sângele mei Mori, 890 

(oropl) 

66. 
“Ami vă carte: 

- vântulii o -*nchide, 

 ventulii o' deschide, a 

| „ (Câda păsări). 

"67, 
De iute. ce suntii, trei. abia mă ţină: 

din nasulii meiă curge miere şi venini.. 395 

Glasii nu ami, der să strigi, - 

" cândii voii fi 'pusii, 
mă aude răsărit şi apusi. | 

Ei lumea, o "mpăciuiesciă şi o învrăjbeziă, 

-eă „pe „toţă şi bucurii şi îi întristeziăz, 40 

„(Dondeiula), 

| „63, 

“Taitrot capulii, 

“scâte'mi „limba, 

dă'mi să bet | 
“şi s&ţă. vorbescii, 7 

(Condeiulii de-pând). 

1. p: Ispirescu, ! loc. cit 0. 62. 
2. Antoni Pann, loc. cit, 

Ea 

380 

a | - (Cocoşuli), - 

cit. pag, 78,   

4 . 

„pour aller boire ?. e 

(Un dit de plumes) 

„Qui est-ce qui ote ses tripes- 

„pour aller A Peau? . 
( Un li! de piumeă). 

i 69, 

E Veni pipirigulă, 

lu titirigulă, 0! 410 - ă 
rămase goli cucuriguli, 

Ea „(Coptorulit). 
a 70, 

"Veni iticigile, : 
Si "1ua pipirigile : 

_- rămase doftoruliă goliă!, 
(G tptor lit din căre Gmeniă i6ă Pâinele), 

71, 
- mată nalti, 05 

ginere turbati, 
maică. milostivă, 

Suri6ră 6rbă2, 

„ (Coptorii di „pâne). 

172, 

“Cana ereamii în Vă, 

+ umbriamii cu multă dulcâţă . 420. 

„pe totii omuli osteniti;. » 

„acum 6nsă, după, mârte, 
"d'altă sorte 

ami eii parte: - 
ca să ţinii necontenitiă n 425. 

n vilpemine, o 
„ii sub mine. 

se Vedemii : ghici-vei bine2 ? 
: ” (Corabia). 

„vand pstăis vif, Jes vifs passaient 

„sans prendre ni or,-ni monnaie, 

et, stant “mort, 

les vif3 et morts je pote, 

„et souventelois garde lă porte : 
„et les homnies m'envoient -: 

430 

„Sonvent : sur Ponde. . , o: 493. 
DR „.. (Le china). 

1. P.. Ispirescu, eod. loc, no. 79, 
2. Wolf, Voiniciă înflorită ; 

3. Stamati, Pepelea; Român. 1 glumei. no. 25, ! 

dog 

„Qui cât; -ce. qui. ate son ventre 405 

Th. N. Arsenie. le. | 
d 

  

", pi . îi 4 
 



:, 
7 

E PI „7 GuacITORĂ, ÎNTREBĂRI SI PROBLEME NUMERICE. _- 

+ asist das: doeslebt. .. 
"do speysst es die lebendigen; - 

„-. does todt was do 
-- beschirmpt es die lebendigen ; 

; “es trug die lebenâigen - 440 

| „und ging ufi den Jebendigen. 
(Fin Bichbaiin). 

Als ich lebendig war,năhrte ich lebende; 

als ich todt war, trug ich lebendige. 
Was ist das? 

(Die Eirhe). 

Pe cea vale rourată . 445, 
"vine-uă, fi&rincornorată, 
de mesteri străini lucrată: 

sufleti n'are, sufletii duce, 

de pământii nu „se atinge?. 

; (Corabia). 

|* Mu N 

| Ami ună lucru: O 450 
sufleti mare, sufletii duce, 

de pământii nu se .atinge?. 

- (Corabia). 
„ | 76 . | 

Mişii, mişti | 
prin păişi; | 

„Daci, haci: „455. 

“pin copaci. o. 

76, -- 

Ţac, țac 

p'în copacii, - 
fişă, fişi 

pin păigie N „460 Pt 
» (06sa). 

| 17. - | 

Ilia face cui nui trebuie, 

îlit cumpără cin'nu'li doresce 

Şi trebuie cui nici nuw'lii vede. 

(Cosciuguli): 

1. V., Alesanări, loc. cit. | 
2 Stannati, cod. loc., Rom. glum. no. 21. 
„P. Ispirescu. loc. cit. no. 50.     

po 

78. 

, Cine tace mu'i trebuie,. 

cine "i cumpără nu e. pentru elă, 465 

cui îi i trebuie. nulă scie” şi. nu'lii vedel. 

(Cosciuguli).. 

Celuy qui la fait n'en a besoing, 

celui qui la faict faire ne la veut pour Soy, 

et celui pour qui est faicte ne s'en soucie. |. 
(Une biere)., 

„ Adevinez que c'est: 470 

celui qui le vent en est joyeus,. - 

et cellui qui achăte en est courrouchiez, 

et celui qui.en 'besoingne 

„le- met. n en scet riens. 
(Le ua, sc). 

Celui qui “16 fait G est pour lo. vendre, 475 

celui qui Pachâte ne s'en sert pas, 

celui qui s'en sert ne le voit pas. 

(Un cer cae). 

Der es “macht der darfis nity 

der 'cs kaufit: der wils nit, | 

der es priicht der weiss nit, : 48 

| (Ein dolten Iad). 

Chi la fa, la fa per venăe, Sia 

"chi.la compra*non Vadopra, 
chi 'Vadopra non la vede, . '- 

(La cassa da N207 lo). 

Chi la fa no Padopera | că 
-e chi Padopera no la vede... + (485 

- (La cassa da 207 lo), 

Quală quella cosa, che colui; che la, a, 

non hă bisogno alcun, - 

„e colui che la fa fare 
„manico.la voul-per lui, 
e colui per chi & fatta, 490 

non ne hă pisogno? 
„(Za cassa- de î. mortă.. 

er $ macht briicht's nit, 

wer's- kauft b'halt's nit, 

Ywer's briieht "Weisz's niti o 

(E 509). 

1, b. Ispirescu, cod. loco. cit.. no. 124,  
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| ga, 
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A 1 YCOLECȚIUNEĂ 6. DEM. TEODORESCU, ! +. 

AR 
Ghici ghicitârea” mea : 

„moş Drăgani “unii dinte! | 
: (Coşul). . 

495 

80. 

_. Tata. 
o Dunguliă, 

mama 
Sa lata,, 500 
„ „ nenea E 

. fluierătorulă, | 

(Coşulii, vttra, fmulii)... 

SL ae 
.Soră mea, "nflăcăraţă, 

mama, gr6să, 

tata lungii 

şi nenea fluierătorii 1. 
(Focul, soba, coşuli, fumulă). 

505 

pp mama 

Pe lata, 
n Ctâta 

grosulii, 

nenea 

lunguli 2 

= (Păra, cosulă, fm. 

83., 

Co! nu e făcută de omi2 ? 

E. Ci “dpăltu a). 

+ 510 

4 
Hoţuli | | 

întră în casă 515. 
A şi capuli A 

m a-faui'și lasă 4. - 
a e - (Cuiulit), 

- sr” - 85. | 

Ra 'Trupulii îmi bagă în casti 

Ss capulii afari'mi lasă 5. 

„re (Guin) 

i 7, -M. Arsenie, loc, cit. p. 100 
„2 P. Ispirescu ibid. pag. 108: no. 104. 
- 3. P. Ispirescu, loc. cit. no. 92. 
4.“P. Ispirescu, ibid. no. li5. 
5, Antoni Pann, eodem loc. cit.   

a “ | [| . 

86, 
Ami unii: moşii întrunit piciorit : 

ghici ce e1? 

ag 
- Ce nodii. cu gura se "m6di 
„şie cu mâni nu se desnodi2? 

(Cumanin), 

8 
Ami ună stergarii vărgatii * 

“peste Dunăre-aruncatii. 

"520 

(Caciuli. 

525 

( Curcubeulil). 

89... 

„Serveţelii vărgaţii 
„ peste mare-aruncatii, 

| 9... 
Stergăreli vărgati | 
pe culme- aruncati 8, 

(Curcubeul). 

9. 

.Frigarea de carne 
şi carnea de feri. 

- (Degeteli cu 

| 92. 

Ami 'uă fiigare de osii 
şi carnea de ferii +. 

"(Degetul cu 

a 93. 

„Două fete 'mi portă salbă: 

„una n6eră, alta albă, 
_Ne'ncotatii se totii alungă 
Şi, nu poti să se ajungă. 

(Dina şi ndpiza). 

94, _ 

„Ami două fete: 
una 
 portă 

| „e salbă | 

1. Th. M  Arsenio, p. 125. Vegi Pironulă, 
2. Antoni Pann, loc. cit. 
3, P. Ispirescu, eod. loc. no 53, 
4 P. Ispirescu, loc. cit. no. 118: 

(Curcubeulă). * 

înelit). 

inel). 

535 

540 
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cară, 
„alta - 
„i portă 

“salbă 545 

albă... 

; Ne încetatit se gonescii 
şi în veci nu se "ntâlnescii *. 

e „ (Diua şi nâptea). 

_ Suntă 'două surori în lume. - 

neasemenea la nume: 550 
una” albă, luminată, 

şalta negră *ntunecată, : 

se gonescii prin lumea lungă . 

şi! nu .potii să se ajungă *. e 
„(Dina ca « nâptea). 

| 96, -.. D= 

“Ami unii bordeiii 

IS plină de viței: 

până nu spargi. bordeiulii 

nu se vădii viței. a 
7 

(Dovleculii şi. seminţele). 

9 
Este uă, fiinţă ă 

ce nu p6te suferi 

palta, asemenea. ei + 

(Dumnegei). 

Qwest-ce que Dicu ne voit; j jamais, 

un roi.rarement 
„ei un paysan souvent ? 

„(Son semblavl o). 

„hat God never sees, .. 

what the king seldom sees; 
„What we see every day; 
read my riddle, 1 pray.? 

Godt en siet hei noyt, - 

den coninck selden, 

“en Gen buer! alle daghe ? . 

(Sms gel vdte) 

- 1. P. Ispirescu, cod. “loc. no. 112. 
2. Antoni Pann, loc. cit. 
„3. P. Ispirescu, ibiden, no 141. 
4 P, Ispirescu, „loc. cit. no. 45 

(An equal), 

560 

505 

  

Was sont Gott 1 aie, der Kaiser selten, 

„der. Bauer: alle tage? 

- “(Seines gleichen). 

XVas' Gott nit hab, der Babst selten - 

und der” gemeyn man 'deglich ?,, 515 
(Seines. găcichen). 

Wi se det antăă, onungen săllan, 

Gud ser det alldrig ?.. , 

| „Sia d). x. 

Eg sâr de, 

du sâr des, | 

* Kongin s6r” deâ sjelda, 580 
Guâ sâr- deâ: ali 

„n i 

98 a 

Miresa n pădure, . 

ginerele n Parigradi, 
şi nuna- "m: gârlăt. 

(Esca, aninar ali, crenienea). - 

99. 

“Alba psăruică 
pe aracii se urcă: 

m'are aripidre, 

mare nici picidre. 

- 
ex
: 

S
C
 

ct
 

| „ (asolea). 

OD 
„Chirchiriţa, 

„ mirchiriţa, 
„> cârceiii toboriţa 2. 

(Pusolea). 

"590 

101. 

Păsăruii- -ruia |. - 

"pe copacii se suil. 

„albă e, | 

NE picire 
mare? 

e
x
 

2
:
 

o
r
 

(Pasălea). 
102. zi 

“ Urducii | a 
| burducă: i 

“1, Calend. “pentru basme, 1875. 
2. P. Ispirescu; e0d. loco, no. iai. 
3 P. Ispirescu, loc. cit. no. 96.  



  

  

5 A a i ? - COLEGŢIUNEA G. DEX. TEODORESCU. - 297 

“de barbă "i duci, I. „et ă la ville: chante? 
„de barbă "li aduci. 2.600. (C'est. ame Jlitc). 

o. AF delegat) Qwest-ce qui a 6t6 miuette 625 
"103. en son vivant, 

Anii unii moşii Bătrâni, e A chante 2 -: 
„. bătrânii : - apres sa mort 1 . 

- de barbă *1ă ducii, | (La jliile). 
Ş „de barbă "la aduciie, | 109. 

. i . (Fedeleşuli). o Ami ună boi roşiu: 
| 104. i i cândi ajunge 'n drumi 630 

Ce flâre e mai frumâsă-. 605 aa sia, i 
şi bărbaţii 'o. mir6se, E - - | (Foculă). 

numai lor e drăgăstoste ? So 110. | 
a e emeio). „Ce trăiesce după, mârte 

| 105. Şalbnli va, ca, s'o toti pârte ? 

- Cândii n'aveamii n „ (Pâia), 
„îţă dedeamii, Je Tai vu vivre, i Pai vu mort, . 

, acum ami „610. je Tai: vu courir apres sa mort. 635..| 
„şi nu'ţă dat, RE (La feuille de Varbre). 

(Ia omeia măr tat, 1 

106. Amii două căilugheriţe: 
Ce nui e nici în casă - "ele mergi, 

nici. a-fară ? | . malul se surpă, 
” (a crestra). "ele: mergii, 

, 107. | - maluliă se.surpă! "640 

Nică 'în casă, | | , (Pârf ecele)... 

nici a-ti; e 615. Rs 12. _ 
nică în ceri, ; a Doug riiţiş6re | 

nici în “pământiis, culugăricidre :' 
- „Pan dstr a). | __pe unde mergea 

108. | j + malulu se surpa, 

Su ir „= pe unde mergea 645 

. In pădure născul malulii se surpa?, —. 
- “în pădure crescui : - (Pârfecele). * 

la satii dsca m'aduseră, 620 - 

„să le totii cântii mă puseră. 

„ (Pluier ul), 

"Qui est -ce.qui au bois - | 

croit i ES 

1. P. Ispirescu, cod. loc. -pag. 162, “no: 85. 

2 77. M. Arsenie, loc. dit. p. 78. ARI 

3; Antonii Pann, ibidem. | 

4. P. Ispirescu, eod. loco, no, 158. 25 

5..P. Ispirescu, p. 156; Pilde şi ghic. no. 25.   i 118, 
„La trupii suntii uşoră, 

fără aripi sborii, 

der nu suntii nică. NOră3.  - 

7 (Fulguli),- 

Î. Staraati Rom. glium. n0.. 38. 

a. P. Ispirescu, eod. loco, no. 49. 

3. P. Ispirescu, loc. eodem. — Th. N. Arsenie, 
| „ibidem, pag. 90. 
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Ig. Si 
Ciută „630 

mohoriîtă 

„umblă govăiti, | 

 (Tamaulii). 

| 115. i 
„- Cine ese noptea ?n sati 

şi nulă latră, câinii? ?. 
AP nulă), 

- Qu'est-ce qui est gros - 655 
comme un paillier | 

eţ qui ne porterait pas un denier ? 

(La fumdo). 

Qw'es acd que mounto- 
-naut coumo un.piliă ! 

e que terdiid pas un dinid? 660 

(Lou fum). 

116. 

Tat-su 

dă din mă-sa să 6să, 
„Şi fii-su 

se suie pe.casă, 

, | (Foumaulă). 

- Avanti chvel- pare nassa, „65 
el fio xe sui copi. - 

| (EI funo). 

Ei padre non € nato, 

el fijo sta sul tetto. 

e froco' e îl fuzno).. - 

Der Vater îst noch nisnt geboren, - 

der Sohn stemmt sich an den Himmel. 670 

a . (Das Veuer und der Raul). 

- Adevinez que c'est: 

avant; que le ptre soit nez, 
: sa fille est dessus la maison; 

(C'est la fumidre). 

Der sohn ritt in den krieg 
„und der vater war noch nicht geboren. '675 

. - | (Der auch). 

7 
— Unde te duci, strâmbule? 

1, P. Ispirescu, loc cit. pag. 162. no. 91. 
2 p, Ispirescu, loc. cit. no. 128. 

+     
S
e
r
 

: —0e măntrebi, g 

— (Premulăă şi coșul. 

118.. 

giunosule 1? 

. 

Ami qece fraţă :. 
cincă sub streşinti o 

şi cinci afară ; 

păi de sub streşinivi plouă, 

p'&i. de din a-fară nu?, 

_ (Purca şi. tor subit cu degetele). 

119. 

Ami dece călugăricire : 

cinci Stati sub. streşină,. 

şi le plouă, 

- 6r. cinci stai a-fară 
Ss şi nule plouă? 

e 

„+ 680 || 

685 

„(urca şi degetele la torsil), 

120, 

_“Paică pen'la munte + 

toti zale meruntet. 

(Purnicele), 

De la mine. 

pân” la tine. : 

N 

121; 
Di 

totii zare: 

şi paralet. 

„+ 123, 

Foltea "n susă, 
Foltea ?n josii, 

 Foltea vine burdiosăe, 

198, 

(Pasul), 

Ce 'nasce neînsufeţită c, 
din insufleţiti, : 

“și însuflețiti: 

din neînsufleţit? 2. 

(Găina şi oul). 

. p. Ispirescu, cod. loc. no. 145.. 
P. Ispirescu, loc. cit. no. 23, : 
Th. M. Arsenie, loc. cit. pag.:108. 
P. Ispirescu, cod.. loc. no. 65. 

- Th. M: Arsenie, ibid. pag. 112, 
P Ispirescu, eod. loc. no. 70. 

. P. . Ispirescu, ibidom, no. 126 | 

690 

: (Furnicele). 

„695. 

| 100 

   



  

DN 
e 

  

( 

| ri P.. Ispirescu, loc. cit. no. 77. 

ag 
” Ami uă nuiia 
e vajiiag 

„“ocolescii lumea, cu ea, 
DR (Gândul), 

125, 

Nuia . 
vâjia, 

„ocoli ţera cu ea: 

mai rămase unii crâmpeiii 

„del ficui oborii de miei. 

(Gânduli). 

ÎN 

. 

N 705 

126. 

Ghici 'ghicitârea, mea. : 
di-npte călătoresce 

şi-nu se mai obosesce?. .. 

N (Gârla). * 

Dis moi, de grâce: qui est la chose 
Cui nuict et jour ne se repose ?! - 

| (La rivitre). 

127. 
- Tivgă albă titiiană 

.: strigă! nâptea în poiană... .: 715 
pr (Gâsca). 

> 

o 128. 

"- Ma, trămisii: dâmna de -susi 
| la a, de josii. 

 să&mi d6 pânză fir de rostă. 
(săi ţesii pânză, tir” de rosti3), 

SE „(Ghiaţa);: 

pp 129, 

Bete - - 
| peste bete, 
A uă, miiă 
o nchiăietes.. .. 

a (Ghienulii), - 

„180. 

„Imi schimbii loculii, 
“saru foculi : 

der P. Ispirescu, loco. cit. no. 5, , 
2. P. Ispirescu, cod. loc. no. 40, 

"8. P.. Ispirescu, eod; loc. no. 89. - 

a... + /COLEGŢIUNEA G.DEM, TEODORESCU. 

110 

120 - 

„929 

Şi ghicesoli noroculii. 

. » (Ghioculi). 

131. 

Sunliţă, 
pestriță, 

caragea! 

de osil. 080 
(Ghiondia). : 

182, 

Ami unii lemnii 
nică d'uă schi6pă, 
nici d'uă palmă, 

şi face : 

“două mese mesuite, 
şi două albii scobite 

şi ună potcapiii 

călugăresci, 

735 

| (Ghinda): 

“ Quel est Parbre qui porte. 
cent tonneaux, 
cent. 6cuelles 

et cent cuillers? 

! (Ze châne). 

740 . 

„188, 
___Ce este n. tufă, 

„și nu resuflăe ? | 

(Gogâşa). 

134 
„Pe poduri ferecate 
trecii mii nenumărate, - |, 
_şi le taii capetele, 

şi le schimbă numeleă. 

(Grâulit. măcinati), 

4 

74 

„ Ma tâte, vaut de Por 

et plus: que de lor: 

_on me coupe le pied, - 

on nie brise le corps, - 
pet je donne la, vie a 

! ă qui me donne la, mort. 

(Le dl6), 

1. 1dem, ibid. no. 161. Caragca pote în locii | 
de cocârgea (ciocul ascuţitii ahi ghiondiel). 

2: 'Ph. M, Arsenie, loc. cit, pag. 100 
3. 1derm, loc. cit. no. 6l. A se ved6 ora. 

750   
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, 

_să toti iei;-s8 face Şi: mai mare? 

  

|  (Grinda casă) - 

ar, / . . - 

„Ce nu poţi 
să sui în podii ? : 

PI | _.  (Grâpa), 

8, ” 
Ce.nu poţi să pul 765 

- în cui? 2. 

199.. 

Ce este aia, din „care, : * 

| (Grâpa), 
Qwest-ce qui dovient plus “grand 

ă mesure a on en te? 770 - 
"(C'est une fosse). 

Quelle est; la chose qui âugumente - 
_ă mesure „au 'on en Tetire ? | 

“(La fosse). 

Vio me m'r 4'rvon nimmt, 
wie gresser's wurd ? 

(E loc, “e grucb). 

Je meh me devo nimmt, 115 
deste grâsser wird's. : 

Je meh me dezue thuet, 
deste chliner wird's, 

(Loch). 

1. P. Ispirescu, ibid. no, 155. 
2 Pb. Ispirescu, ibid. no. 180 A se ved6 Oulă. 3. Idem. loc. cit. no. 125, . 

(Grâpa). , |   
SA Se In „ Cdluli)..   P

e
e
r
 

„230 

“ Da 140, 
Ghici ghicitrea, mea: - 755 De Turcii. - | | 
"cine dă la altuli - fugă, . „- "180 |. 
"ce mare elit? de Ruşi? : 

| (Gresia de ascuțit). m& ncurcii, 
R Ă 3 18 

: Qui est la chose qui donne | de 50805, 
: : ce qu'elle n'a mie? - m'apuciit, 

| (C'est une qucuz). (Hoţulii de era) 

e . 186 141, 

"o Amă unii boi: „760 | | | Parul albii, NI | 

cu cârnele ierneză pi "gaura n6gră, (râul) 
„şi cu trupul vărezăi, o Je 

| 142, 

Tărtăcuţă,, unst 

în frugişii ascunsă, 

Uepod. 

148. 
Uiceluşă, unsă 

în burieni ascunsă, 790 

" (lepurele.) | 

14 i 
„Patru 'nfipte,. 
două ciulite: 
şi o fâsâită, 

145, 
Ulcoluşă unsă | 

în “i6rbă “ascunsă 795. 
) (depre). 

  
Cepurii DR   

146, 

Ce: gaură este fără fund 

şi pe care âvând-o. fetele 

nu le șede rău? 

DN . 147. - 

Ami uă frigare de canto a 
„şi bucăţica de fierits. "800 

- (Zidul), 

. “Adica de pândari.. ” 
“De vrejuri, 
_De.pepeni. - ” 

P. Ispirescu, loc. cit. no. 38, 
Th, A, Arsenie, ibid. p. 90. | 
P. Ispirescu, loc. cit. no. 63.. - 
P. Ispirescu, loc. cit. no. 120. Veşi Degehuli.. 
P. Ispirescu, o0d. doc. no. „163.      
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E Qui e este qui est, ronă - 
-et qui. n'a păs de: fona ? 

IN Na (La bague). 

a "Prou sans tonă; 
mu” meuble rond 
ii pret au mariage. 

. (PPanneau nuptial). 

| 148. Ma 

-- Suntă cercel cu târtă, 
| 5 dâr omu nu.m& pârtă, . 

».... de câtii mă dgaţă,. 
la case, în faţă. 

pe 4 - îi 

(Lacahla, 
= 

149, -. 
Ce apă este. ?n lume 

fără nisipil ? . 
"..“ Ghici ce este2? 

(Lacrima). 

150. 
- Amă uni calu :. 
cândii îi ici ş6ua,. 

i-se- vădii maţele. 

o (Lada). 

BL nu 
„Ami ună copilaşi: 

deca lu lasi josi, tace; 

„deea. ă i6ii în , braţe, plânge. - 
a (Lang). 

| 152... a 

Strigă gagiuli 
“din pădure 

Şi gajgura 
din gură, 

(Lăutarulii şi vidra); 

i "153, | 

* Ghici. ghicitârea mea : 
ai ce șede m apă. 
a Ai far să putredescă ? 825 
ai Su - „(Zânlo). | 

a Antonă Pann, ib. Th. M. Arsenie. îi pag. sa, 
2. Th, M, Arsenie, 'ibidem, p. 100, 
-3.. P.:Ispirescu, eod. loc no. 103. :- 
4 P. Ispirescu, ibidem,, no. 12; 

820 

N 

Bă 805 - 

810 . 

815"   
  

is 

= 

Qw est-ce qui: est toujours ă couvert 830 | 

P
a
n
 
o
m
 

. Adica însărcinată, grea, borţăsă. 

:- 231 

ÎN LI N 
Ce. şede 'n apă mereii | 
Şi nu putredesce! ? EI ! 

(Limba). - 

-Qu este -ce qui est toujours mouill6 

 Quoiqu 'abrit6 ?.. 
“(La languc). 

| „e toujours mouill6? 

(La: langue). 
155 
Intr'uă vale- adâncă 
„multe ciori aaruncă. 

(Lingurile şi strachina)- 

Si 156. 

- Dintr'us vale-adâncă, 
multe ciori s'ardică. 

o (Zingurile pline), 
157, 

Buturugă uscată: 
o rădică încărcată 

* 0 dă josii descărcată?, 
- (Liugura). 

805. 

7 158, 
„Buturuguţă” uscată +. 

„0 rădică încărcată 

„şi 9) laşi josi uşurată?.. 
»(Bingura). 

S 

840 

a 159,. 

" Amă unii bordeiii 
plinii cu viței, . 

şi toță stai E 

„cu c6dele- afară. 85|. 
“(Langurile în îD 

a ie 160; 

A vrămisii dâmna, de susii' 
-la'a de josi . 

săi ds. pesce fără ' 6să5, 

că e burdi6săc.   ( Lipitârea), | 

„P. Ispirescu, loc. cit: nd. 52. 
„ Antoni Pann, loc. cit. 
.„ P. Ispirescu, god. loco. no. 97. 
. P. Ispirescu, ibidem.- no 142. 
. In loci de dse:    
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BL 

“Găinuşii -- 880 
ciuşă, a i 

"dă cu nasulii 

"prin cenuşă, 
(acuta). 

„162, ” 
Găinuşă | 
ciuşă "855 

strîngen nasi cenușă, 

i (Zadlsua). 

163. 

" Amă uă. pisică tus Şă, tuşă, 

umblă nâptea pin cenuşă. 

(Laleua). 

4 
Apă de frunqă | 
funiă de lemnii, * a60_| 

şi puţuli de ptimânttie, 
(Duda, ciubuculăi, luul&ua), 

165. 

Inchisei uşile, 

lăsai perdelele, 
Şi hoţulii totii în casă 

şede, “Şi nu vrea s6 6să4. 865 

| A (Zumina). 

„166, 

Dobra, grsă - 

umple casa, 
(Lumânarea). 

167. 
„Din tâte'să mai grasă: | 
cându intru, de grâsă, 

umplu t6tă casa. !  : 870: 
Diua mi-e rușine, 

„ Boplea vădii. mai bines! 

(Lumînar ca). 

Qw est- -ce qui, n'Gtant pas plus. gros 
” qu'une amande, 

Pp. Ispirescu. loc. cit. p. 163; no. 107. I.M, Arsenio, cod. loc. pag. 78. P. - ISpirescu, coa, loc. no. 4. 
spirescu, ibidem, 162; no. 88. - Antoni Pann, log i. ” , . ” 

m
o
m
 

    

“1. Calend. p. basme po 1877.   

'peut cependant. rermhplir 
tout” un appartement ? 

„(La lumidre dune dea gi), 

Qw est -ce qui n'est pas plus STos - 

- -Qqmun uf, 

„et qui tient toute Ia, chambre ? 

(Une pelite lampo),. - 

Io ci ho na cosa 

larga come un'amandola, 

che rischiaro tubta la, câmbora.» 

. UI bune), 

Srist oppis so chli ase măs, 

und follt doch alle stuben îs. 

(i) 

o 168. | 

Amii-uă vacă bălaiă, 

umblă n6ptea prin gundie. 

„169, 
" Ami uă purcică grasă, * 

trece ssra, peste casă. 

„100, 
"La marginea satului 

căciula fartatului, : , 890 
(Luna). 

Da 171. 
„Pe cea casă șindrilit 
jâc'uă miţă potcovităs.. 

| „172, e 

"Ami ui, mii potcovită, 
„Jocă pe casa şindrilităe,. . 

„ (amo), 

' 

1% | 
"Bulgăre de aură - : 

„Gu c6rne de tauri. 

(Zana nouă), 

2. P. Ispirescu, îb: no .93 Vedi Surele. 
„3. Stamati; Rom glum. 385; 
"4. Th. M. Arsenie, loc. cit. p. 108. 

îi 

880 

-885 

| (Luna): 

(Zana), “| 

(Zana). : 

"895 

. 

  
   



COLECŢIUNEA G. DEM. TEODORESCU, | ., 

a) 

  
ua 

Ă Rata i umblă pe Po 

şi, falgiri râmase'n pădurel. 

aa (Laantrea). + 

CT, 
= [i Ami uă rață : 

“cu ciocul pălăcesce, | 

: cu câda primitosco?. . 
IRI Si  (Luntrea), 

” 176, | 

Sute nesutite, 
mii nesocotite :” 

mergi la ludele 

se şi schimbe numele. 

(ăfăcinatulă). 

1 Adevinez que. c'est: 
” _quant en huut monta, 

“son nom porta, 
quant il deschendi. 

sori nom perdi. 
| " (O'est quant on porte son: 

7 Dled pour mouldre cest bled 
“et guan! il descent ceste farine). 

pa, a 
”- Susii, pe drumulii ferecatii, 

„trece mii nenumtrate, 
„si le taiă capetele - 

de rămâne albele?. 
(Afăcinatulă grâului). 

178. ' 

Ciuta mare 
şeden. cale 

și ascsptă 

carne msle+. 

  915. 

“(atarătcinale). 

DE A 
] pa . Patru fraţi - 

po, „gemeni născuţi . 
es tot îimbrăţişaţă 

Da croscuți:, : 

920 

1. p. Ispirescu, cod. loc. no. 130, 
- 2. P. Ispirescu, loc. cit. no..55.. . 

3. P. Ispirescu, 'e0od. loc. no. 61. 

Ei 

900 

905 

910 

|- “ori cândăi, îi vedi la-unii loci 
înveliţi. într” ani cojocii.. » 

: (Megulă de nucă), 

|  Quatre petites demoiselles 925 
sont enfermâeş dans la m6me chambre, - 

țiennent la, .cl€ 
et ne peuvent pas sortir, 

„(Les auatre quartiers dune noiz), - 

Quatre petites scurs 

sont enfermâes 
et ne peuvent sortir 

sans la dent de homme. 
(Les quatre quartiers Pune noiz). 

Quouătte demoinzelles 

“ que sont enframayes dan'eune chambe, 

j „Pont l8 ti6 „985 
et i ne sârin devâr Pohhe. 

(Les quatre guartiers d'une noir). 

De qu'es-acd? de qu'es acd: 
quatre doumaiseletas 

que se tenou: dins sas cambretas? - 

(PRE | „o (Una 21049). 

Es sind vier Brider _940. 

in einem' Kâmmerlein Da 
und keiner kann > | 

dem. andern aufmachen. “|. 
(Die Nusz zlitrne). . ăi 

„160, - 

Ghici ghicitârea “mea: 
patru fraţi întruni cojocii.. 945 

| (legii nuci). - 

- 

081 
- Intru; vălcelușă. 

lat uă căţeluşă?, |. 

- (Dleliţa). 

a, 
„. Helega  . - 

| melega 
se duce la biserică 

, 1950 

1. p. Ispirescu, loc. cit. no. 81.   E Antoni Pann, 'e0d. '10c. cit.   „2. Th, M. Arsenie, eod. loc. p. 126.   
 



„934. a „+. GHICITORI, INTREBĂRI SI PROBLEME NUMERICE. 
  

  

Şi vine: boașă 

„-de se vaităi, 

0 Gaelăga), 
. 188. 

Intruă vale-adâncă 

zace-unit popă de brâncă 2, 

> (Mămăliga).. 

| 1814, 

„Lână, lână, 

peste-uă vână: 
lâna 

„se ?ncâlcesce,. - 
vâna, 

se sgârcesce, 

- (Mânuşa 

185, 
Lână peste lână, . 

la midlocii. e venă: 
vâna, 

se sgârcesce, 
lâna 

se clătesce 3,. 

de lână). 

Pai a 

 Gmugo). 

„ Quale quella Cosa, 

che tienne 

un boccon di carne 
viva in bocea? 

a a guanto) 

186, 
Cu cârne ca bouli, 
cu sea ca unii. cală, 

se urcă, pe copacii 

ca, unii şerpe 4 

187. 

ME 'ntâlnii unii dobitocii, 
dobitoci nu era; 

cârne avea, 

boi nu era; 

” samaril 
> 

. Ispiroscu, ibidem, no. 146. 
. Ispirescu, loc. cit. no. 76. 
„ Ispirescu, loc. cit. no. 23, 
» Ispirescu, loc. cit. no. 18. 

955 

960 

965 

970 

" Cteleuli), 

975. 

A 

  

avea, i 980 
măgari | 

- nu erea; !  -,. 
picidre mavea, 

der în copacii mi-se suia! , -. 

(atata, 

188. | E 
Ghici ghicitorea mea: 985 

ce umblă, cu casa 'n spinare?.: 
-(Meleulă). 

Qui .est-ce qui peut se promener. 
- Sans quitter sa maison?  ; 

(escargol). 

"U houmiot 
qui s'emporte sa, maysou darre deu cot, 990 

(Lou carcolh ). . 

189, 

In pădure născui, 
în pădure crescui; 

a-cas'dâca m'aduseră, | 

horă "mprejurii mi-se puseră! «, IN 

„(Mesa de demni). 

| „190. 

"i In pădure creseul, 
_- în pădure născui; 
a-casă daca m'aduse, 

horă "mprejuru' mi se puse, 
(Also). 

995 |. 

| 191. - | 

Uă rimătură de 6iă 

unii corni de porcii: 
unii. orbii 

îli v&du, 
i +” uni ciungă 

Mă luă, e 

pună despoiatii - ; = 1005 

„în: sin sil băgă, E 
- (Dfâncinina), - 

71000 

gaga, 

Peste poduri ferecate Die 
treci la mii nenumărate 

1. P. Ispirescu, loc. cit. no. 122, 
2. P. Ispirescu, e0d. loc. no. 6. E 
3 Th. DM. Arsenie, ibid. p. 125, ... 
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” COLECŢIUNEA 6. DEM; TEODORESCU: 

„Să 16 tâit capetele, 
să le schimbe” numele. „1010. 

| tra). 

198 
Până 'mpănată: 
"pe apă lăsată. 

cu mână deomi, '--., 
"cu: voii de Domni! A 

a " (tr a), 

194. | 
Candi amii apă, bâii vint; 05 

tă cândi n'ami apă, bâii apă2. 
(lor aruli). 

“Hab' ich kein Wasser, 

so trink ich Wasser ;. 

„+ hab” ich SVasser, 

so trink ich “wein: 
„Ver mag ich sein ? 

(Der Miillen). 
“ Quel est celui qui, 
n ayant point d'eau, 
_“boit de Peau, | 
et qui boit du vin, 

„:quand îl a: de Poau 2 i 

(Ze micunier). 

z. 

1025 
e 

195... 

-- Parul roşiu, 
gaura. n6gră. 

| atorezn, 

196. 
Tata roşiu 

op 

„$ gaura negră a 
. Si „(Moreoouli)., 

9 
"De la munţe pân'la mare - 
„pare că si funduri de călâare. 

(Aogorăiele). 

_ 198, a 
De aici :pân'la mare | 

“totii funduri de căldaret. o, 
(do zor Giole), 

. Ispirescu, loc. cit. no. o 
. Ispirescu, ibidem. no. 90. 
. Ispirescu loc. cit. no. 164. 

. Ispirescu, loc. cit. no. 59, N e 
PA IL i 

| 1020 

1030 

  

n
o
 

199... - 
 Diua stai. pe, feresti, a 

la prândă pe mssă ! 
şi s6ra mă ascundiit, AR 

NE (taca) 

„1035 

20, 
Eşi, popo, pe două a, 

că, te-asceptă . cinci n 
cp Catei. 

201, ae 
Ciocăinelia cu două găuri, „1040 

„ghici ce e? 
a * (Nasul). 

o 202. _ 

Ami uni ciocăneli “ 
cu două găureles. .. . 

| (Nasul). 

ap 
Strigă Marița, din dâli | * 
„So. aperi de găini, 

că de câini 

„nui-e frică, 
Du - (Aeoasturica). 

RO 
-. Naltit câtii casa, 
„verde ca mătasa, - -- 

“dulce ca mierea, 
arnarii ca fierea. . 

" | (ueulin. 

205. 

Ca e nalti ca casa, 
= „verde ca mătasa, 

| “şi amarii ca, fierea, . 

“și dulce- ca mierea5? 

(Nucul). 

- Vert comme pre, - 
uiane, comme neige, 

amer' comme fiel, 

, doux comme aie. 

S 

N 

(Za noi). =- Di 

.P. Ispirescu; P. şi g.. no 156 
„ P: Ispirescu. ib. p.: 162; no. 9%. 

P. Ispirescu, ibidem, no. 140. 
„.Th M,: Arsenie, p. 90. A se ved6 Rima 
P. Ispirecou, loc. cit no. 26. 

„ 
E 

„1045 

1050 

1055 

. 
4   
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36 

Longo Coumo' uno lato, "..: 1060 
2 maou coumo Pilato; | 

“omar coumo de fâou, 
doux courho de mâou. 

' (e noyer). 

Qw est: „ce qui est vert comme pr6, 
amer comme suie, , 1065 . 

„doux comme miel? 

(La noiz), 

Qu: est: -ce qui est blanc comme „Reise, 
„_Vert comme pr6, 
“doux comme lait, | 

- „A4Mer' comme suie, 1070 
„dur comme bois 

et mou comme pomme ?. 
(Une noiz verte). 

Es stat hoch ob dem. haus 
„hot die gross als ein mauss, 

ist weiss wie der schne 
und brain wie der Klee, 
auch gryn wie das grass: 

sag, gutter fretindt, was ist das? . 
(Ein Baum niiss), 

Hoch. wie e. his, 

chlei wie e mis, : 1080 : 
po bitter wie galle, 

„siiesz wie hunnigh. 

. (DP nuszbaani). 

- As soft as sil, 

as white as milk, 

aș bitter as gal, - - *1085 
- ia thick wall, ! 

and a great coat covers, me all. . . 
Să Walnut), 

- There 'was a little green. house, 
and în the little green. house 

there was a little?brown house, 1090 
„and in the little brown house. 
there was a litile yellow : house, 
„and în the little yellow house 
„there was a little white „house, | 

and in ţhe little white house 1095 - 
there was a little heart; 

N 4 We alnut). 

1: GHICITORI! INTREBĂRI SI PROBLEME NUMERICE. ” 

1875 + 

5 dâr spuiă la orkeare i: 1115 

. 1. Antonă Pann, "cod. loc. cit. i - 

„3. O. Ispirescu, eod. loc. no. 3..   

906. | 
“Ce lucru e? n tote. ,.: 

Şi fără elii nu. se pâte!?. 
(A umele), 

207 îi 
ce este ?n tâte 

„3 fără elă nu se poe: 21100 
+ (Manele, 

„208. 

“Ghici ghicitârea, mea: 
ami uă tărtăcuţă nâgră, 

„peste ori-ce câmpi alei, 

Ma (Ochiul). 

„209,“ 
Tărtăcuţă negri o 

peste câmpii alârgă 3: 1105 |, 
(Ocliula), 

| 210,. 
Amii uni loci oval, - : 
împrejurii cu p&ri: 

cânâit îlii scar pini, 
curge z6mă £, 4 

doi. 

| 2, 

„Ami doi bulgăraşi de aură: „1210 
- în-cotro”i aruncă, a 
înt”acolo se ducii Si , 

(Ochi). |:   
| 913, | 

„Ei mami, din fonta, 
“nică limbă, nică gură, 

cusurulu ce are, 

“goi: câtii se mâniă 

toti va să mă ţii, 
E (Oglinda). 

218. Sata 
Eu mamii, din "natură, | 
nici limbă, nici gură, .. “.- .1120 

2. Th. N. Arsenie; eod. loc. p. 12, 

4. Antoni Pann, ibidem.. 
5. P. Ispirescu, oc. cit. no. 89. 

4 : . - Dă      



„e. 

  

  
  

- „00la). 

„P. Ispiteseui, ibidom, no. 121. 
„ P. Ispirescu, Leg. şi basm. Rom p. 154. 
„ Idem, Pilde şi ghic. no. 1. . 
_P. Ispirescu, loc. cit. no. 44. 
.P. Ispirescu, Pild. şi g. no. 166. _ 

P. Ispirescu, loc. cit. n9. 120. 2 s
a
 
e
p
r
   

„ COLECŢIUNEA G. DEM. TEODORESCU. |. 987. 

_. G6r spună. la ori-care - d „7 219, E 
„Cusurulii celii are, i “ Spuneţi'mi acum. anime”: , 
„ŞI nu şe mâniă, ce pomi e acela, 'n lume, -: 1150 
Ci va s6 mă iai 1 care ramurile sâle --. 

* (Ogtinda). tâte le are la vale 
214. . &i vinele, rădăcina, 

Bi mamii urii, 1095) i staii în sus, cu tulpina! ? 

„7 “dâr spuiă tuturor - - - | (Oi 
4 “cusurulii 'ce are, „2: 990, 
„fără să se supere ?. Amă unii pomii 1155; 

şi nimeni nu se supără pe mine 2).. “cu ramuiile ?n josii 

7 KOolinda), şi cu , rădecina ! n. susii2. 
|  Quaiă quella cosa, - „1130 (Omul). 
che mostra ă gli altri 291 

quel che non si mostra ă lui? i pf 
Pe | ( speechio). _ Ghici ghicit6rea, mea : 

i 215. patru resteie | | 

Cinci ” ducii unii carii de fenil. - 1100.|. - 

> “în brâncă, | „(0ia). 
_nâgra 'mainte €, 1135 229. 

a (Gl). “ Amă unii cară cu fânt. 
N ii 216, . pt Şi merge pe patru resteies, 

Cati amii triiitii „2 (Gia). 
pe foci mai fripti, 003 

Gr după ce-ami muriti Ghici” ghicitârea mea: 
pe. Grumii m'aj asvârliti 5, „ce nu şede "n cuiu? 

2) _ | „(Oul , 

. 217, - | | o ooq 
Din. ptumântii născui, 1140. Ce nu poţi să ut - 1165 

în lume îrăii - „58 ş6qă în cui? 
şi, cândii murii, m A „coua, 

„în $ gunoii mă ne, (G Gl). 225, | 

218, "Ce esten tufă . 
Di sant aa. “şi nu răsuflă” 2 

- Din pămentii născui, ae d | - (Oulă), 

„1 în lume tră, - 1145 “ Să 
„Şi, când muri,” - pe „220. 
Gsele mi-le-asverliră - Ma trămisti dâmna de susi 
Be gunoiiă s, 10 “la a, de josă 1170. 

s&i d6 vină şi cu rachiii 

1, Antoni. Pann, cod. loc: cit. 
2. P. Ispirescu, loc. cit. no. 112. 
3. P. Ispirescu, loc. cit. no. 48. 
4. Antoni Pann; ibidem. 
5. P. Ispirescu, eod. loc. no- 109. 

  
 



os. 

Welches, fas hat einen 

y 

qui n'ha ni cercle, ni 
N 

Ina granzita . 

pai 
x 

und wechst doch fleisch und 

- 
227. | 

"Este -unii lucru   
6r > alţii de loci?, 

d p, Ispirescu, lee. cit. no. 69,   

„toti întruni. burii; 

tot întruni butoiii1),. 

“Bin fesslein das ist voll găbunden 

“fast; geheb on hurât und on 
„ bandt nott auch kein „Teyfi. | 

_ _Qu6 qw ca. que n'eu ni sac, ni sakion - 

et au a „pien jusqu' au bondon ? 

Qu'est-ce qui est plein 
et n'a ni porte, ni  fenetre? 

| A nouste, que y ha u: basricoutet 

“Ma mere m'a, fait, en chantant, 
. tout habillă de blanc. 

„plena di pastourita, . 
san aucuna îinestrita, 

Qu'est-ce qui a une peţite robe planche ; A 
sans couture ni. manche ?. 

Es ist ein kleines xlosterlein, - 
"geet weder thur noch fenster darein, 

davon: hott man manchen gewyn. 
(Fin ey doruss ein bin schitei), 

pe: care unii "li ai întregi, 
alţii pe jumătate, - 

.P. Ispirescu, p. 157; Pilde și ghie. no. 2. 

Est GHICITORI, INTREBARI SI PROBLEME NUMERICE... . 

298. 

„280, 
„(Un cuf).: . Ce e mică, mitit 

brouquet;. 

ev). 
281. 

Ate "ntinse, 

„1185 a | 
Un cu 232. S 

învelită cu. verd 

„Sin. năuntru pui de.   
Un au De 

( D. : 288, 

-- “Amă uni i puț cu ap 
1199. 

„(Un auf). 

994. 

bein darrin, 

"285, 

Omulii terfegosit . 

„duce porcii'n osii”, 

TE 

1195. 

P. Ispirescu, ecd. 1oc. p. 16 
P. 
P. Ispirescu, ibidem, no. 15. » (Păr pn 

/ Ispirescu, eod. loc. no. 1 
Ispirescu, loc. cit. no 47. 
Ispirescu, ibid. no.. 149.   a 

2 
3, 
4 IT 
5P- 

6 P. 
7. P. 

îşi i6 vodă căciula pentru. el? . 
„o (Păduchiele), 

ghieme strinse2, 

“ închisii cu: shisduri verdi5. - 

Purcăraşii de osi - 

duce. porcii "n josă,. 

Ispirescu, eod. loc. no 162, 

Una, dice că e mai bine năptea, 
| (Oulu). | alta că e mai bine diua, - . “1200 

Spunden ? | alta : ce mi-e nâptea, .ce. mi-e dia 
| (Das B (Patulă, polita, Uşa), . 

1175 Si 220, , 
Suntii rotundă ca uni bani, i 

stai în midloculi uşei:: 
(Bin e e j. - ghici ce păzescii? ?.* 

| . | (Pecetea). 

/ - Qui est: -ce qui se laisse brâler î205 
pour garder le. secret ? (I nieu). (La cr. 

1180." 

elă, 

Se 

1910 

„Pereuto), 

Ami uă casă gogoriâţă 

cţă 

Ţiganit. 

(ee, 

ă, roşii,   
1215: 

„ (Pepenele). | 

p 

“( „ Ceptene. - 

„- (Peptenele). 

3; ne, 108;     
4 

h, N. Arsenie, eod. loc. pag. 82. : 
33.
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a _ - ca AER covctaavea 8. DEAL: "TRODORESCU. 

| nu n "est pas plus grand 1000: “| E “s6rele “mă. cresce 
que le * pied dune „mulle Şi cândă nu m pe mama, - 
et si en enchasse len bien „morii, 

cânt besteshors de leur pasture. - De «Coca. 
- (est un pigne qui abat |. 5 

DL CDR les poux des cheveulz). | 240, E 
- Intru'n casă să scapii 1250 

el” n'a cai, ni os, ni vâture, 

et met cent bâtes bors de pâture. 1225 
a (Un peigne). 

i pas pu gros qus lo mo, . 
sonort toutos los bestios dey bouo. 

(Le peigne). . 

Was îst gr 058 als ein faust und tr eibt 
„ein gross “heerdt fiechs heruss ? 

| (La viirsb). . 

286. 

_ Susii pădure, „1230 
„jos pădure: 
„la ridlocii - 

e locii 
“de jociil, 

 CPeptenele, cu 2 rânduri de dinp). 

- Qui est-ce qui ale corps 1285 | 
: entre les dents ? 

E LL „(e pei). 

i ani 237, o 

Lătăruşeă ruşeă 

de bagi deştiuli, te muşcă, 

- (Pepţenit de tn) 

238... si 
Incaleitură e _ 

peste "ncâlcitură: - 1240. 
- cândii” bagi deştiulă” 

apucă n gură: 

„ (Pepţenit de lână). 

Locquette siet a, la paroit :. 
se vous y metiez vostre doit, . Si 

NE sachiez que elle vous morderoit. 1245... 
(Pignes '& pigier laine). . 

: „239; 

„Apa m$ nasce, e 

1 p.  spirescn, « od, Ic, no. 168. 

'The robbers camme to our house a 

„entrent en une maison pour prenâre loste, 

„la maison ist hors par'les fenestres ? 1270 

  

939 _ 

„Şi casa "Mi ese 
„pe ferestre. | 

- (Pescelem plasă). 

Es kam ein gast ns. wirtz hauss 
do viel das hauss zum fenster auss 

und bleib der wirt ym gast. 1255: 
(Ein fisc, hammen oder gar 7%). 

when we were ain: 

the house lap out at the Srindows ia 

"and. we were a'ta/en, 

! (Pish caught în a nel). 

Casa, face sgomotii, 1260 
“locuitorii suntii. muţă ; . 
veniră nisce Gmeni, - 
luară pe locuitori, 

6r casa eşi” pe ferestre. | 
„(Pescele' 1 plasă). . 

N 

' 

A veniti hoţii, - 1005 
“ati prinsi pe. locuitori Sa 

Şi casa eşi “pe ferestre. . 
(Pescelen plasă). 

LIN 

Quele chose est-ce quant; les" enheniis _ 

(Le pescheur, le poisson la nasse). 

“Ie eaiu -passe par mes: feneires : 

et moi je reste - 
„ prisonnier, dans. ma, maison. 

„(Un poisson dans un filed). 

- Je vas, je viens dans ma maison, | 

“on vient,pour me prenâre; : 1275; 
ma, maison se sauve par. les  fenetres . 

et. moi: je reste en prison, 

(Le poisson et le fileb).. 

1. „7. epiresa, Pila. şi ghic. nă. 154  



940. _ 

En ma. maison .jâtois en repos, 
mes erinemis m'ont environn6, 

ma, maison est sor tie par les fenâtres . 

"et je suis demourâ prins. , 

(Le poisson et la , nasc). 

41; 
, Ce e sub tufă 

(ŞI) nu răsuflăi 2 

(Piciorulă, încălțatii), 

Ie aa 
„Ce se proptescen capi << 
„ca săţă intren tălpi? - 1285 

LL (Pironulă), 

Quant; je suis sous les pieds, 
Je marche sur la iâte, 

: (Le-clou). 

„Over the water 
and under the water. 

and alvays with its head down. 1290 
(4 nail în the dottom of a Ship). 

. 43 | 
"Ami unii năpârstocii, 
„stă?n V6tră la focă2. : 

N Să i (Pisica). 
| aaa, 
| _ Mama, . 

stă | 

şi tata, 

dă 
"1995 

E IE 215, 2... 
„4 Amir uă milă 'nodate, 

uă miiă desnodate: A 
uă milă să dici,. - E 

uă miiă nu ghicesci2, 1300 
(Plasa). 

246, 

Susii 

bati 

|. "tobele, 
„1. P, Ispirescu, ib. no 150. A se vede Gogâşia. .2 P. Ispirescu, e0d. loc. no, 94. - 3 P, Ispiroscu, ibid, no. 24.   

1280 

(Piua).. 
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. Th, M. Arsonie, pag. %.,, 

“josă 
cad + 1503; 

negurele!. ID 

 (Plâia)., 
247 

„Ami uă fâtă mare 
şo atârnii 

de plete ?n cui. Mă 
(Plosca). 

„248, N 

Ami uă vacă: 

cândi o mulgi, - 

o întorci 

"cu picidrelen susi?, 
(Plosca). . 

1310, 

249, . 

Ami uă fâtă 

încinsă cu bete, 

_$'0 strigă din cetate 

„Sete lei şi jumătate“: 

(Plosca) "|, 

e 1815 

250, 

"Ce hicră, încornorată * 

umblă cu gura "căscată 

!   şi numai cu limba rîmă, 1320 
totii răstrnă şi dărimăs 2 

= (Plugiulii). 

251 a 

“ Optă opintele, 
două scârţâiele, i 

gunii țuţuiii după ele. 

Ie | (Cugul). , 

| 959, 4 

ME suii. pe. dâli na” 
ca să 'mi vădii caii: 

caii nu'mi vedui, . 
_ d6r vă&dui vântul > 
X&sturnândiă” pumântulii. . 

 (Pluugulăă). 
E NM. Arsenie, p. 112. A so vede Sita. 
. P. Ispirescu, loc. cit. no:'137, .. 
„ P- Ispirescu, loc. cit: no. 153. 

P Ispirescu, e0d. loc. no 159. 
: Antoni Pann, Uă şedătore la eră. 

,   „+ 
  

bă



  

  
  

” COLECŢIUNEA G, DEM, TEODORESCU. - . . i 

953 
Mă suiă în scâi . "1330 - 

„să vădi nisce cai, | 
„G6r.nu vădui cai, 
„ci v&dui vântulă 

star nândi pâmântulăl. 

„(Plug guliă şi fierulă plugului), 

254... NR | 

M& dusei în munte „1885 
să 'mi cauti caii: 

N . caii au” găisii, . 

der văqui vântuli 

xăsturnandit pământulit?.. 
Ia (Ctuguti)., 

050, o | 
Coţotană faură, 1310, 

“intră Qiua 'n gaură. - ă 
(Popo). 

Qui est ce qui est noir et plane, 

qui sautille ă “travers champs.. 
et. qui ressemble ă monsieur le cur6, 

quand il est en train de chanter? 1345 
(Za pie). 

| : 256. | 

Cine geme nebolindi 
Și caută, neperdendi* ? 

, i (Porculi)- 

257. . E ie 

De la noi Da 
j pen” la voi 
si până la ei, i 1350 
m tobă ti faşii de teii, 

, i „ (fotecile). 

In „ture scol, 

în pădure: crescui : 

"a-cas'd6ca m” aduse, | 

„ vatara de curte mă 8 puse. 1855, 
(Pragul). 

4 

. 1. rep. AM? - Arsenie, loc..cit, p “ua, | 
1, 2. P. Ispirescu, eod. loc. no. 7. 

1 “8. Antonă Pann, ibidem. 
"+4, P. Ispirescu, loco'cit. no. 21.   

, a 
a 

ag 
Ghici ghicitârea mea ; : 
amii uă vacă cu viţelii | 
şi'n vițel altă viţelu, - 

(Pr ua), 

260. 

Au uni cali , 

cati unii mal: 1360 

„unde sare 

“urmă mare, : 
unde pasce 
se cunâsce.. ARE 

* (Puricele), - 

261. . 
pp Ami unăcală: O 1865; 

"- unde-sare N 
„urmă mare 
şi unde pasce. =: 

se cunscel, - 

i (Puricele), 

„m 202, E SI 
'Păndărică, lemni uscati, . 1370 

face larmă ?n Ţarigradiă?. | 
(duce veste ?n 'Ţarigradii?). _ 

ae (Puşca). 

e 263 - - 

- Buturugă bulbură a 
n ș6de.  josti şi tulbură“. 

„ CPatineil, 

264. 
“ Ciocârlaniă moțatii 1375 
strigă nâptea ?n sati. 

„(Puzulii cu cumpănă). 

Qu est-ce qui est. rond 

„ss comme un d6 
„et 'que des chevaux 

"ne peuvent porter? 1380 
pa (Un pui), 

z 

n. a "Arsenie, loc. cit. p. 108. 
. Ispirescu, eod. loco. -. 
. Ispirescu, ibidem, no. 7l. 
. „ Ispirescu, ibidem, no. 14. 

c
z
 

1. 
2. 
8. 
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"049 “GHICITORI, ÎNTREBĂRI SI PROBLEME NUMERICE, 
  

  1 
2. 
3 

- Qw'est-ce qui est rond 

comme un petit denier 
"et quo cent hommes 

ne peuvent lever ? 
(Un puils), 

": Largo comen corvello, 1385 
„lungo come'n budello. | 

(1 poz20). 

As round as an apple, 

as deep as a cup, 

and all the King's horses 
cant pull it up.: 1390 

(A cell). 

_ 265 | 

Ungurii înarmaţi 
„trece marea fără vadi!. 

a j (Racul). . 

266, 

Inverte casă 

| cu mătasă 

pân'la mama preotâsă?.  - 1395 
(Resucituliă fusului). . 

i 207, 

o Strigă Ghiţă 
din costiţă, . 

să "li apărămi 
de găini, 

că de câini: 
“nu 7 este frică. 

„268, 

Cureluşă unsă, 
„ „Sub pămeântii ascunsă?, 

1400 

(Rima). - 

(Rima). 

„269. . 

“StrigăDobra 

din Moldova 

că de câini 
; nu'i este frică, 

„P. Ispirescu, ibidem no. 84. 
Th. M. Arsenie, ibid.-p. 125. 

.P. Ispirescu, loc. cit. no. 67. 

y 

„11405.   „1. P. Ispirescu, cod. loco, no, 193. - 
* 2. Antoni Pann, loc. cit. 

| _&nsă de găini: 

i-e frică, 

o (Rima). | 

270. i 

StrigăDobra 1410 

„din Cosoba 
„că e mică, 
„„mititică, . 
şi de găini Ra 

i-este frică, 1415, 

Aa (Rima). 

„271, | E | 

„Ami patru surori : ia 
una p'alta se alungă 

şi nu poti să se ajungă. " 

: (Rotele). 

„272, 
Ami patru surori: 

diua, şi: nâptea s'alrgă 1420 

Şuna p'alta nu s'ajunge. : 

E (Bâtele). 

| 273. 
"Ami patru surori gemene 

„cu numele asemene : 

una p'alta se gonescii totii 
şi să s'ajungă nu potă?. 1425 

(Rdtele);» 

) o AR 
Ami patru călugăricibre 

"care dai fuga, 
una după alta, , 

şi nu se poti ajunges, ! 
. " (Rotele),. * 

7 - 

Quatre sours şont, „1430 
lesquelles courent droict 

toutes ensemble - 
et ne se joignent - 

ou: touchent point, 
„(Les roiies Pun char).     3 Th. M. Arsenie, ibid. pag. 112. 

 



  

    
1. 
2.. 
3. 

> 

" (D'stecke am Haspel odder d' Waiijerader). . 

„ Quoate damisăles 
qui toustemps courren' 
„et jamey nou s'atenhen. 

(Les arrodes). 

Quatre demoiselles courent 
les unes apr&s les autres 

sans jamais s'attraper. 1440 
_ (Les roues d'une voiture). ja 

„Es 'laufe vier Briieder enander nâch 
un kann kenner den undere fange. 

“Mi go quatro sorele:. 

tute le se core drio, 

e nessuna, se ciapa, 1445 
(Le guatro rode del caro). 

275, Ai 
„Intwuă scorboră, uscată 
ş6de-uă, căţea turbată. 

! Se (Sabia). 

276. Ă 
Reteveii 

de teiă, . A 

limbă de balauri! 1450 
(Sabia). , 

277. | 
„Tata, grosi 

"fără osi , 
„ce e2? 

(Saculii cu , mălai), 

„978, | 

Şese drepte, 

două strâmbes, „21455 
- (Sania). 

279. | 
„Ghici ghicitârea, mea, : 

ce nu suntii trei în: lume ? 

(Scară la dumnegeii nu e, 
„nici podii mu e peste mare, 

» mâcă ferulă medhuiră mare). 

“Ispirescu; “loc. cit. no. 17. - 
Ispirescu, eod. loc. no 148. 

„ Ispirescu, ibiderr, no. 82.   P. 
P. 
P. 

”_COLECŢIUNEA G. DEM. TEODORESCU. 

1435 - 

1. Ispirescu, ecă. loco, no. 75. 

- 043 

, 280. - 

Două lemne 

odolene, 
la midlocii unii braţ * 

- de vrescurele, 

| | (Scara). 

281. 

"Două lemne 
| odolemne,. A 

„la midlocii unii braţiă 

„de vrâscură mărunțele!, 1465 
i, (Scara). . 

| „982, 
Uite-o, 

nu el: 

cr „1460 

" (Schânteia), ! 

283, i 

Susi 
copaiă, 
„Jos 

copaiă : 

la midlocit 

carne de 6iă. 

"1470 

7 

284. 
Copaiă 

-peste copaiă, 
la midlocii 

carne de 6iă?. 

(Scoica), 

14175 

(Scoica). 

„285, | 

Campuri i albă, 
oile negre: 

“cin” le mână | 

le adună, 
cir” le pasce 
1e cun6sce, 
cin” le vede 
nu le crede, 

1480 - 

1485 
„. (Sorierea). 

2, P. Ispirescu, loc. cit. no. 2,  



  

944. 

  

N 286... - 
Ă Campulii albă, 

„oile negre: 
cin” le vede : 

„nu le crede, - 

“cin” le pasce 
le cunâsce 1.. .: 

ă (Scrisul). | 

“ 281, 

„Câmpulă albi 
PN secarea negră:. 

„ (Serisula),- 

| “00ă, 
| Ami uă găină, pestriță 

„- duce: vestea la, Gherghița, 1495 
_ i „(Seristrea). 

289, | | 
Ami, o găină cânipiă,. 
„dă de veste la domniăi. “ 

|  (Serisâr ca). 

| io0.: : 
Ginnşi pestriță, | 

„duce vestea, la, Gheorghiţă CI 
ghici ce este5? - 1500 

o "(Scrisdrea). 

Li 
Limbă dulce sii amară: 

grăiescii la răsăritiă 
„si se aude Ja apusite. 

- (Serisârea). 

Qw est-ce! qui ne scait parler, 
„fait entendre toutes choses ? 1505: - 

i (L oscritur 0). 

Un charap “blanc, 

la semence noire, 
trois qui travaillent, i 
deux qui ne font rien : 

“et la, petite .poule qui: boit. . 1510 
(Le papier, Dencr e, la plume et la main). 

.P. Ispirescu, eod. loc.' no. 84. 
„Calendar pentru basme, 1877. 

+ P. Ispirescu, loc. cit. no. 46. 
. Stamati, Pepelea; Rom. gleneţă no. |. 

78, Th. M. Arsenie, loc. cit. 
V. » Alesandri, Poesiă- popii, p., 993. . 
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4 GBIGITORI, INTREBĂRI SI PROBLEME NUMERICE. 

1490 |. 

pi 
a 

. Blanc estle champ, !. 
noire est; la seimence :' 

„Pomme, qui le'semme, 
„ est de tres grant science. : 
(Pupier et enchr e et le îlerc qui ; Pescript). 

La semence est noire,-. 
la tere est blanche, 
-colui qui seme pense. IE 

(Celui: qui ceri). 

155 

' Bianca muntagna, e mura simenza, 
e Vomu chi simina sempri penza. 

(La dettera).. 

“Campo pianco, 1520 
semenza, negra: 

N doi la guarda. 
e cinque, la mena. 

(La penna da scr ien). 

; “The land was'white, | 
the. seed Was black; . 1 

| iPIL take.a, good scholar 
to ridăle” me that, 

(Paper and ar iting).. 

c
e
 9
 

S
T
 

- 292, 

A - Resteu rece | 
Si „marea, trece, - 

Di (Şerpel). 

- Quare quel! aiiimale, |, 1530 | 
" che camina senza piedi.? . : 

(La serp: ). 

Quabă quel animale, E 

„che si scortica se stesso . -...: 

e si non muore ? 
7 a (La serpo). 

„Qui est- „ce qui s 'escoralie soy: mesme, 1585 

p'en meurt pour cela, 
: et chemine sans avoir pied? 
E „(Le serpeni). 

998, | NI 

“Lipiă: i 
_ peste” lipiă, - po 
Nârea”. verde 1540 

liliachia!. 
i (Sfecla). - 

1 P. Tspiroseti, cod. eco, no. 188,     

 



  

  - % 

  

| 204, , 

“Armă. uni bot: 

„elă mănâncă, 

el 'se baligă, Da 
“el mătură. „21545 

: | | a (Sfredelula). 

pa 995 
-Ta pădure boca, boca, 
D er a-casă lipa, ipac 

„29%. 

Sus 
Dată 

“tobele, sto 
„jos 

- cadă. - 

„> megrele, Si 
DE (Sita). E 

9 
„Sunti naltă, 'sulemenită, - - 

si urită, şi iubită, i 
Nera nu voră să. mă v6dă 

şi ierna mă *mbrăţiş 6ză3, 
SR „(Sa 

29. i 

„Ami uă fâtă': 

cine intră iârna, ?n casă! 

toţi O i6 în braţe, s 

şi vâra, fuge de dânsa“. 
Sa e A5ob), 

„1299, - 7, 

-0e o dulce 
şi mai dulce. 

„_şi.pe taleri 
, "nu setaiă? 

N a Sommulii), 

300... : 
„Ce e dulce 
“şi mai dulce: 

1. p. “Ispirescu, ibidem, .p. 159, no st 
2; Ș. Ispirescu, loc. cit. nu. 41. 

| '3..Antoni Pann, loc. cit. 
4. P, Ispirescu, ibidem, no. 63. 

(Sita). 

1555. 

1560 

1565.   „
P
a
p
p
 

„s . COLEOŢIUNEA G. DEM. TEODORESCU. - 045 

7 , | (Serele). + 

şi nu pâte st se'mbuce, 
- d6r. din- elă gustă toti -omuli : 

şi: axgatuli ca şi domnulii!? | 1570 
(Soma, 

801, | 

Ce e dulce. | 
şi mai dulce 

şi pe taleri 

nu se taiă, 

der din eli gustă 
şi Dogatuli 

şi săraculii?? 

11575. 

E (Somnulii), 
„-803. | 

__ Căciula, fârtatului 
în midloculi satului. a 

e. „ASărcle), 

| 808, 
Căciula fârtatului”. 

pe marginea satului?. 
- (Sdrele), 

1580 

E so) 
„Amiă ună bulgăre. de aurii, 

> d6ot p mă piele de tauri. 

: (Sal), 
805, 

“Ami ună mără de aurii, | 

_j6că pui piele, de tauri. 1585 
Dr - „ (Strde) 

ia 306. _ 

Amă. unii bulzii mare. de aurii, 

„je p'uă piele de tauriiă. 

N 

| 307, 

“Două mergi, 
"două staii, 

"două judecată Mau. - 

(Sdrele şi hi, 
“cer ulii îi pămentulă, 

focu i şi apa). 

1590 

 Antonă Pann, loc. cit. 
„ P. Ispirescu, 0p. cit. no.: 174. 
„ Baronzi, ibidem, pag. 219.. 
„Stamati; Rom. gluni. no. 28. 
„P. Ispirescu, loc. cit. no. 110. . 
„Pe Ispirescu, od, loco, n0.. 20.  



246 

| „808... n 
Sub două muchi de crângi. 

doui luceferei ; 

sub doui. luceferei, 
uă m6ră, ferecată, 

(Sprâncenile, ochii, gura). 

309. 

„De la munte 
- pân" la munte 

- totii zare mărunte. 

1595 

(Stelele). 
310. 

De la baltă, 

pân'.la munte . 
toti. zale mărunte, 1600 

! (Stelele). 

311. | 
D'aici pân” la munte 
totii zale mărunte!, 

(Stelele), 

312, 

De la noi 
pân” la 'voi az 

E totu'sii zale . 1605 
şi “parâle?, SI 

i (Stelele). . 

818, 
Ami uă rață poteovită, 
stă pe casa şinarilităa, 

| - (Stfua). 

314 . 
Ami uă fâtă bubosă, 
„bubâsăi 

1610 . 
Şede- cu vodă la mesă, 

- (Strugurele), 

315, 

„* Chipul meă e totii 'bubosă 
şi nu's la nimeni scârbosi ; 

„1. Rom, glum. 58 — Catena. 
— Baronzi pag. 221, 

pentru Vase; 1874, 
„2. Stamati; Rom, gun. no, 34. | 

 GHIGITORI, INTREBĂRI SI PROBLEME NUMERICE. 

»*1, Antoni Pann, loc. cit. supra,       3. P. Ispirescu, loc. cit. no. 129. 

chiarii de'mpăraţi. suntii cinstită 
„Şi la mesă suntii primită, - 1613 

” E (Strugurele). 

816 

Ami vă lădiţă > 
şi 'n.lădiţuă porumbiţă : ! 
„deca sb6ră porumbiţa, 
n'amii ce face cu lădiţa. 

- (Sufletulă şi trupuli, - 

37, 
„Ami uă lădiţă 

şi n lădipuă porumbiţă : 
sburândă porumbiţa, 

„ce'mi folosesce lădiţa?? 
 (Su/letulăl), 

  
1620 

818, 

Feliă, de pepene | 
„trece sub poduri repede. 162 

 (Suzelniţa). * 

E 319, 
„Ghici ghicitârea mea: 
„ami uă feliă de pepene, 

trece prin gură repede. . | 

(Stevelniţa).. 

320, a 
Ami uă . feliă de pepene   

" (Zeţele). 

2. Th. M. Arsenie, Noua colecţiune de istorii populare stă basme şi ghicitori, culese . şi prelu- 
crate; part. IL, ediţia I. T. Măgurele, 1874, pag. 50. | „8. P, Ispirescu,*e0d. loco no. 143.. 

4. P. Ispirescu, loc. cit, .- NI 

“trece prin apă răpedez,. . 1630. 
A - (Suvelniţa). ... 

„i 991, n Aa 
i Amii doui saci de secâră, - la: 

| „care satură uă ţsrăi, - 
- (ei potii sătura uă eră). 

Cele 
392, ps | a 

„Doui saci de secară. : 
-satură uă, ţ6ră, OO 1685 | 

  5. Idem, Pilde-şi ghicitori, no. 37... 

  1 o 
RI
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923. 
"+ Susii bute, - aa 

josă bute, . 

- la. „miqloci, c6dă de vulpe!, 

| (Drestia). 

824, “ 

„Urlă lupulii 1a hotară 
şi Saude 'ntraltă ţeră. * 1640 

_ (Dunetuli: 

| 325, 

Shi6ră leu 'ntre hotare 

Cc şi S'aude *n nouă ţări2, 

. Mi (Punetul), 

r | i Ă : , 326. : - în 

-Canâi ei mâna bagi în spuză, 
pe. b6nca, apuci de buzăă. 

(Zurta), 

| „827, Sa 
- Ghici ghicitârea mea:.: ** 1645 

ce şâde pe apă 
"şi nu s'adapă? o 

, | (Umbra). -. 

pp 1838, 

| "Ce ş6de -pe apă 
«şi nu se udă? 

o , (Umbra). 

329. Pa 

Tu fugi, 1650 

şi ea , după tine! 

« (Umbra). 

- | „Plus on court; aprăs moi, 

. wi moins on peut m'attraper. 

E (Z'ombre),- 

ma en as, jen ai, il en a, .. . 

“m6me „les prâs en ont: 
" jusqu' aux petits poissons 

„ui sont dans Peau. 

. (De Pomăre) 

Tant, la fait le vif que le mort, 

pi 

, | >, Ispirescu, ibid, no. 165. 
z. -P. Ispirescu, loc. "cit. no. 157, 

| 3..P. Ispirescu, eod. loco, no. 147, 
Ls 

ii   - 

„De qwes acd, de quw'es acd: 

„chacun le peut aisâment voir, .. 
personne ne le peut toucher, 1660 

- (P ombre). 

Quab & quella cosa che si vede, 

e mai non si „pud prendere ? 

(IPombra). 

Ik hebb't, du hest, 
- de olde klotts hettt, 

man. God hett/t neet. „1665 
| „ (Schatten). 

a 380, ; 
La uă căpăţenti de vulturi 
"două jumătăţi de plidui.. 

| 41 Urechiele). 

"331, 

„Dă apucat” 
de nodi,' 

şili aruncaă 1670 
„în podăs. 

(Usturoiul), 

332, 

Ei, la ori-ce casă, 
„Sunt slugă :al6să,; 

ei pe ori- şi cine Da 

întâmpină, cândii vine; . 1675 
cânâii plecă a-fară, 

„ei îl petreci i€ră. 
(Uşia). 

o “Qu est-ce qui va: et vient 

et qui: reste toujours dans son coin? 
| | (Da morte), 

Qui est-ce qui va et vient 1680 
ei ne. change pas de place? 

(La porte). 

I&ou vaou  eici, i6ou vaou eilai . 

"sans dzomai sourti: ds moun biai. 

(La Dorte). 

„que vai.et que ven | 1685 
sans jamai-sanjă de placa? , 

„(Una porta), 

LE Ispirescu, eod. loco; no. 139. 
2. P. Ispirescu, loc. cit. pag. 163, no. 101, 
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INA 248 
+ 

“- GHICITORI, INTHEBARI SI PROBLESIE NUMERICE. - | 
  

ap 
„Ursul şâde, 
urechia'i batel. 

334, 

„Când nasce,: 

patru cunâsce; 

dâca mâre, 
„Jocă "n nâree: 

„- câtii trăiesce, 
pămentu negresce.. 

: aca). 

335. 

Ce este. lungi câţi lumea, 
Şi lată de'lii pâşâsce găina? 

(Vâgaşuli roţi). 

E 336. . 

Ce trece prin: vamă 
Și nu se bagă "n S6mia ? 

(Penală). 

„Qui peut. passer. en face' du soleil 
sans faire ombre?. -- 

| „(Le vend). 

88 

„Ami uk hergheliă, de cai: 
& slabi. 

Sari gardulă, 
„ăi graşi A 

cadii josii. | 
(Vânturatulăi,. 

-- 888. Sci 
"Amă doi . i 

ii boi: -: - 2 îi 

| unulu. grasă . 
şi altulii slabi; ca 
celă slabii sare peste gardă, 1710: 
„6ră celă grasă. cade jostut. 

„ (Pânturatulă, grâuhiă şi „plâva). 

= 

Il. P. Ispirescu, ib. no: 117; ; Rom. glum. no. 152, 2. Pielea, din care se facă opincile cu care sătenii se află în picidre, cândii jocă în horă. 3. Baronzi, loc. cit. pag, 214: | 4. Ispirescu, eod. loco, no. 134..   

Copie 

1700 

N 

"1690 

aa 

1705 

7 

„Pilde şi ghicitori, no 18.   

339. - - pr _ 

Ami uni grajdit . | 
„plinii cu cai roşii: 

de. bagi între ei pe negrulă, 
ii 1 sete pe toţi a-fară. + 1715: 

! (Vetraiulă), 

„Une pleine! &curie de vaches rouges: 

une noire vient qui les sort toutes, . 
(Le Voulanger qui balaye son four): 

8400 | 
„Diva, 

“suaţiă uitată: 

stai şi moţăiescă. 

Nptea 

mă puni strâjă | 

casa , 55 păzescii, 

„Periza 

1790, 

zi B41. 

| SR Ami ui fâtă tronţărosti : 
„ şede. cu Vodă la m6să. 1725. 

( V&. 20). 

342, 
- Angheluşi - 

cunii picioruşă : 

a “haine. verqi 

penăn pământăi  * 2 
( Verza 2). 

| | 343, . 

„Trupulii, capulii, "mi-e totii ua, 
„puni. picior stai tot-d6-una : 

“cămăși ami. nenumărate . 

şi le portă, tote, "mbrăcate3. | 
e Yoo) 

. Lată peste lată . 
peste, lată *mbojorată ; 

peste” mbojorată, crăcănată ; 
peste crăcănată, măciuliă ; 

„peste măciuliă,  impeqelă 

„1780 

„1735: 

d 

Il. Pronunţată și  streuţărăsă sâi săoijără să; : 

-2. După alte versiuni, anghinarea. 
3. Antoni Pann, 10c., „căt supra. :       

 



2 

  

i 

  
| „8: P. „Ispirosou, loc. cit. no. 144... 

„pete limpedelă, etilbenâlti 
i, peste gălbensiă, îuâuleţiia.. 1740 

(Petră, foci, pirosti-it, ccună, 
Ei apă, me&laiii, făcăleţi). 

"845, 

- Pe valea lui Terteleatii 
„legai verde pe uscatii2. 

(Văea), 

346. 
Ce trece prin gârlăy 

şi nu se.udă*? | 

(Viţelulă din pântece). 

348; | 
—"De ce latră câinele? 
“[—Că ma pâte vorlil. 

49, 
— De ce duce câinele -. 

“ osul în-gură? - 
[— Că mare traistă 5 

unde sEli puiă. 3 î 

. "850, -... 

— De ce râde. câinele osula ? | 

Ia “= Ca nau pâte suit înghiţă). 

— Perche cosa i cani rosegano 

_volontiera gli ossi? 10 

| [— Perche non gli possono 

- înghiotlir. întieril. - 

| | “351, 

„— De ce se culcă boul ?.. 
-[—Că nu păte să şedal. 

“1. Convorb. liter. (aşi). vol. XI. + 

"3, P.. Ispirescu, P. şi g. no. Ml.. 

< 

%, De. aci - ointe, suntii 'roproducoi 

  

  

a cougoisza 6 DEM. TEODORESCU. - 049 

- (Le veau dans le ventre de sa mâre), 

ÎNTREBĂRI! 

[— Attendre quil soit.ă la broche]. 

dură Antonii Pann, Uă şedătore în ţeră etc odit; cit. 

„Dear gist la vache. au pr6? 15. 

— ze car curgii boului alele ? _ 

“Qui est- -ce qui traverse Lean: 1745 | 
sans se mouiller? - 

Es hat acht peine ; | Ma 
geht es durehs vast, Să A 

S0 'verden nur: vier” davon. nasz | 

(Die trăchtige Kul); - 

3472 

__*. Xină oile 
a de la munte 7 

cu steluțele 
"în fruntel. 

” (Zăpada). 

| 1750 | 

2 

[— Pour ce qu elle ne s sy peul, S00ir]. 

! 352, i 

„“ 1—0ă nu pâte să scuipe]. 

358 
— De ce fuge iepurele la d6li?.. - 

[— Că mu pâte să între sub dâlăl. 20 | 

N 
2 — Cânâă stă iepurele 

i nu fuge? | 
:[—OCândă e în frigarel. 

:— Comment faire pour attraper ÎN 
un li&vre sans courir? . '.25: 

e 355,“ | 

>. — De că şâde ci6ra ?n pari? 
[— Că mu se pote înţepa în elăl. .. 

1. Th. “N.! Arsenie, loc, cit. p. 50.  



ma 

“379. 

„l— — Pina, că, laptele nu luminăză]: 

380. 
—Ce vieţuitre umblă 

| . diminâţa în patru picidre, 
la Pranqu în două, 

  
— Cine cun6sce (ce este) anula : 2- 

„—. Fă cunosc unulă, . 
Unulii este: Dumnedei, 

„care stăpânesce 
“ cerulii şi pământulii. 

— Ei cunoscii două .-- 
Două. tablele alianței, - 

- der unulii dumnegeiulii, nostru, 
“care stăpânesce - 
„cerul şi pământul, ! : 

  
— Cine cunâsce tre ? 
— Ei cunosci trei, 

Trei: suntii patriarchil, 
două tablele alianţei, 

dâr unul dumnedeuli nostru, 
care stăpânesce 

„. cerulă: şi pământuli, 

— Cine eunâsce' patru 7” 
— Fi cunoscii - patru. 

Patru suntii matr6nele, | 
e treă patriarchi, ... 

două tablele alianţei, ' | 
"“A6r unuliă dumneqeuliă nostru, 

„care stăpânesce 
cerulii Si pământuli, - : 

,   
— Cine cunâsce (ce sunti) două ? . 

“ GHICITORI, INTREBARE SI PROBLEME NUSERIGE. .. 

— „Ce este mai albii de câtii laptele ? 

175 : 

(Evreii păstreză, între alte composițiuuni, şi uă 
bările ce i-se adres6ză.— S8 se confrunte La civilisation- 

1876, tom. I, p. 101; Mendes, Service for the First Nig 
: Nurseri 7 Bhyymes, p. 288; “Popular 

| 

15, 

-.. 

20 

25   

o 

4 2 

şi s6ra în trei? 
[-— Omulii. Cândă e micii, 

umblă d'â-buşele;. 
-_ cândă este mare, 

în dout piciore ; 

“când îmbătrânesce, 
“mad î€ şamii toiagă]. 

Di a POEME NUMERICE. 
poemă numerică, “în caro. o Israci răspunde la între- 

primitive par M. Edward B, Tylor, Paris. 
his of Passover. London. 1862; Halliwell. 

Rh ymes, p 6 cit, ibid), 

-— Cine: cunâsce cinci ? 

Eu cunoscii cinci. 
Cincă. suntii cărţile legii, - 
“patru matrânele, 

„trei patriarchil, 

două tablele - alianței, 
der unuli dumneqeulit 1 nostru, 

care stăpânesce - 
cerulii şi pămentulă, d 

e Cine: cunâsce sise? 
Bă cunoscii şese. 

„ S6se cărţile lui Michnah, * 

- cinci cărţile legii, 

1 patru matrânele, 
trei patriarchi;, : - 

două tablele alianter, 
SI „der unul dumnegeulii nostru, 
„care! stăpânesce . 

„cer orulii Şi pămentulă. 

= Gin: cuin6se sine 2. 

= Eu: cunoscit septe. 
“Stai dilele - S&ptămânii, a, 
„Ş6se cărţile Michnah, 

cinci cărţile legii, 

“patru matronele, 
“trei patriarchii, . -! 

„- două tablele: alianţei, - - 

„180 

7 

4 

35 

ș. 

„40 

50 |” 

   



  

 d6r   
  

:: COLECŢIUNEA &, 

- dâr unul duzirieqenlă nostru, a i i 

„care stăpânesce 55 
ceruli. şi pămentulii. 

*.— Cine cun6sce oplii ? 
— Ei cunoscii optit. o 

- Opt dilele din naintea .. 

tăiării împrejură, - .. . 60 - 

sgepte dilele săptemânii, 
„ese cărţile Michnah, . 

cinci cărțile. legii,. . 

patru, matrânele, . 

“trei. patriarchii, 65 
două tablele alianțe, 

„der unulii dumnedeulii noștru, o 

care stăpânesce | 

cerulii şi pămentulii. 

— Cine cun6sce nout? 0, 

—Eii cunoscii nouă: 

"Nouă lunile ; 
din naintea, nascerii, 

„optit dilele din naintea. i 
 tăiării împrejuri, 
şepte dilele săptemiinii, 

” ş6se „cărţile Miehnach, 

cinci “cărţile. legii, 

pâtru matrânele, - 

vrei patriarchii, 
- două tablele: alianţei, 

unulii dumnedeulii nostru, 

1 care stăipânesce 
pi Cer ulii şi” pământulii. 

__“— Cine cunâsce dece?” 
„î—Eă cunoseit dece, -. 

“Dece poruncile,. 
„nouă lunile. 

De - din naintea, nascerii, _ 
A optii dilele din naintea Sa 

tăiării împrejuri, i 
şepte dilele săptămânii, - 

şese cărțile Michnah, 

- cinci cărţile legii, 

„patru matronele, 
“trei patriarchii, SE 

două tablele alianţei,   
) 

“so |: 

DEM. TEODORESCU. -. 

“der” unui durmnedeuitt nostru, 

2. care stăpânesce - 
-cerulă şi pămentuliă, 

"— Gine cunâsce tm/-spre-(lece ? 
„Bi cunosci un'-spre: dece. . 

+» Un-spre-dece stelele, 

dece poruncile, | 

nouă lunile 

“ din naintea nascerii, 

„opti dilele din naintea, 
t&iării împrejură, 

e şepte gqilele săptămânii, 

- şese cărţile .Michnah, 
i cinci cărţile. legii, 
ÎN aa - patru matr6nele, - 

- „trei patriarehii, . 
două tablele ' alianţei, 

110 

der: unulii dumnedeuli nostru 115 
"care stăpânesce: 
cerulii şi pămentuli. . 

N — Cine cunâsce două. „spre: dece? 

—Eu cunoscii dou&- -spre-dece, 
Dou&-spre- dece seminţiele!, 

un'-spre-dece stelele, . - - 
„ dece poruncile, 

nouă lunile . 

din naințea nascerii,. 

optii. dilele din naintea, 

- E | tăiării împrejurii, - 

&pte qilele Săptămâni, ti 

* gtae cărţile Michnah,. 

„+ “cinci cărțile legii, - 
. patru matrânele, 

Sa „tei patriarchii, 
- _- două tablele alianţei, 

120 

130 

„d6r-unulii damneqeuli nostri, a 
care stăpânesce. | 

„cerului şi pământuli. 

-— Cine cun6sce. trey-spre dece ? 
— Bă cunoscii trei-spre-dece. 
Trei-spre- dece însuşirile divine, - 

„două: -spre- -dece seminţiele, 

un Spre. dece stelele, 

1, “Triburile: 

„100 

195: 

a: 

... 

185 |:  



t 

„954 

dece poruncile, 
„nouă lunile | 

din naintea nascerii, 

optii dilele din naintea 
tăiării împrejurii, : 145 

- şepte dilele săptămânii, 

ş6se cărţile Michnah, 

cinci cărţile legii, 

patru matrânele, 

| trei. patriarchii 
„două tablele alianţei, . 

dâr unulă dumnedqeulii nostru, .- 
care stăpânesce 

cerul. şi pământuli, 

DASCĂLE PRE ÎNVEŢATE. 

[După prima edițiune î Cântărilor de stea; scosă + „de Antoni Pann 14 1830 în Bucuresci]. 

— Dascăle pr6 învăţate, 
celii cenveţi scolarii carte, 
spune'mi: cine este: unul 2 

— Unuli fiiuli Mariei, | 
celii ce în, cerii locuiesce 5 

> Şi pre noi ne stăpânesce.. 

— Dascăle prâ învăţate, 
celi cenveţi scolarii carte, - 
spune'mi mie: ce suntiă două? 

unulă fiuli Marii, 
celii ce în cerii locuiesce . 
şi pre noi ne stăpânesce,. 

— Dascăle pre | învăţate, 
„celii cenveţi în scâlă carte, - aș. 
spune'mi mie: ce suntă re? . 

— Trei feţe dumnedeiesci, 
două table-a lui Moisi, 
unuli fiuli Marii,» 

celă ce în cerii locuiesce ! | 20 
Și. pre noi ne stăpânesce, 

„> Dascăle pr6 învăţate, 
„cell ce'nveţi în SCOlĂ carte, . 
Spune'mi mie: ce suntii patru ?       — Patru sfinți evangelisti, : 25 

trei feţe dumnedeiesci, 
: două table-a, lui Moisi, 

  

— Două table-a, luj Moisi, 10 |       

    

a 

„: 

GHICITORI, ÎNTREBARI SI PROBLEME NUMERICE, 

-celi ce în 

„- spune'mi mie: ce suntii şâse? 
„_—6se'sii crinii Precistii, 

„cel ce în ceri locuiesce - a 
„şi pre noi ne-stăpânesce..: . | 

„cel cenveţi la scâlă carte, 6 

„patru sfinţi evangelisti, . | 
  

unuli fiiuli: Marii, 
cerii locuiesce 

şi pre noi ne stăpânesce. 9% 

» —Dascăle pre învăţate, 
celă; cenveţi în scoli carte, 
spune'mi mie: ce suntii cinci? : 

„— Cinci ranele Domnului, | -. 
patru sfinţi evangelisti, 95, 
trei feţe dumnedeiesci, 
două table-a lui Moisi, 
unalii fiul Marii, . 

celi'ce în cerit locuiesce : 
şi pre noi ne stăpânesce, | 40. 

— Dascăle pr6 învăţate, 
cel ce'nveţi în sc6l& carte, . 

cinci ranele Domnului, 45 
patru sfinţi evangelisti, 
trei teţe dumnedeiesci, 
două table-a lui Moisi, 
unul fiiulă “Marii, 

celii .ce în ceri locuiesce 50 
şi pre noi ne stăpânesce. . 

—Dascăle pr învăţate, 
celii cenveţi lu scâlă carte, .           „ Spune'mi mie: ce suntii şâpte?. 

— Şepte taini dumnedeiesci,, -..55 
„Ş6se'sii crinii Precistii, 
cinci ranele Domnului, 
patru sfinţi evangelisti, : | 

„trei. feţe dumnedeiesci, _ 
două table-a lui Moisi, 60 

» unuli fiiulă Marii, 

-—Dascăle pre învăţate, 

T
e
 

spune'mi mie: ce suntii cplă?. 
"—Optii suntii fericirile, 
şepte taini dumnedeiesci, 
Şese'sii crinii Precisţii, 

- cinci ranele Domnului, „70   
  

o
l
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| "trei: fețe, dummzieqeiesci, 
două table lui Moisi, 
unulii fiiuli Marii, 

cel. ce în cerii locuiesce 
şi pre noi ne stăpânesce. 

— Dascăle pr6 învăţate, 
„ celii ce'nveţi la, scâlă carte, 

_. Spune'mi- mie: ce suntii. nout? 
— Nouă cete ângeresci, 
„optii suntă fericirile; 

şepte talni dumnedeiesci, 
„ Ş6se "sii crinii Precistii, 

cinci ranele Domnului, 
patru sfinţi evangelistă, 
trei feţe dumnegeiesci, 
„două table-a lui. Moisi, 

unulu fiiuli Marii, 
celii ce în .cerii locuiesce 
Şi pre noi ne stăpânesce. 

“ —Dascăle pr6 învăţate, 
celă ce "nveţi la sc6lă carte, 

“Spune'mi mie: ce suntii dece? 
— Dece porunci dumnedeiesci, 

nou& cete ângeresci, 

optiă. “suntii fericirile,: 
” septe taini' dumnedeiesci, 

ş6se “sii crinii Precistii, 
cinci ranele Domnului, 

- patru sfinți evangelisti, 
trei feţe dumneqeiesci, 

două table-a lui Moisi, 
unulii fiiuli Marii, , 

„cel ce în cerii locuiesce.. 
şi pre noi ne stăpânesce. 

—Dascăle pre învăţate, 
celii ce 'nveţi la, scâlă carte, 

- spune "mi: ce suntii uw-spre-, dece? 
"Un'-spre-ce'să voscresnele, 

„„decă porunci dumnedeiesei, 
“nouă cete ângeresci, 

“opt suntii fericirile, .. 
| _şepte taină : dumnedeiesci, 

„-g6se “sii crinii Precistii, 

3 ". cinci ranele Domnului, 

7 pâtru sfinţi evangelistă, 
7 

80 

90 

95 

100 

105 

110 
+ 

115   

4 

trăi feţe dumnegeiesei, . 
două table-a lui Moisi, . ” 
unuli fiiuli Marii, ” 

“celit ce în ceri locuiesce 
şi pre noi ne stăpânesce. 

120 

Dascăle prâ învăţate, 
celii ce 'nveţă la scâlă carte, 

 *spune'mi: ce suntii doi-spre-dece ? 
Doi-spre-ce'sii apostolii, 

un'-spre-ce'sii voscrosnele, - 
deci poruncă duranedeiesci, 

„ nOu6 cete ângeresci, 
î optii suntii fericirile, 

ş6pte taini dumnedeiesci, 
şese 'sii crinii Precistii, 

E cinci ranele Domnului, 
patru sfinţi evangelisti, | | 
” trei feţe dumnedeiesci,- iu . 

două table lui Moisi, ' 
unulă fiiulii Marii, 

celii ce în ceri locuiesce 
şi pre no ne stăpanesce, - 

125. 

130 

_ 5) & 

PROBLENE „NUMERICE, 

(După Constantina, Stânssca, bătrână din târ 
gulu Potlogi, scrise in Noembre 1883). 

N 

= Ce o una? 
_— Luna! Aaa 

— Ce suntii două: 2 „ 

— Capulia cu oi ochi | 

bine vede ! - 5. 

'— Ce sunt trei? 
—” Pirostria”n trei picidre 

bine şâde ! 

— Ce sunti patru ? 
— Caruli cu patru râte: -- 10 

„bine umblă | 

— Ce suntu cinci? . 
—. Palma cu cinci deşte 

„bine te isbesce! n 

1... — Ce suntii gâse2. 15 
„— Plaieruli cu şese găuri | 

bine dice! pi 

   



Pa = GRICITGRI, INTREBARI SI PROBLEME NUMERICE, 
  

n 

  

= 

a Ce- suntii gâpte? . 
— Unde suntiii ş6ptie surori, 

"nici coji pe cârpători, 20 
nici câlță pe "nchieititori! 

—' Ce suntii oprită? , 
— Plugulă cu opti bol: . 

„bine ară! 

— Ce suntii nouă. 25 
_— Unde sunti nouă mg 

* “c6da să nu ță bagi! 
2 

— Ce suntii dece? e 
— De dece 

„nu maj trece! .. “30 

— "Tu esti, Dâmne ? 
— Crăpi, drace! 

...- 

- DIN BASMULU : N VITEZULY CU MÂNA - 
DE AURU“. 

[A se ved6 mai la vale „Versurile din ase) 
x . . A 

| — Ce e una? 

— La uă faptă bună 

mulţi voinici s 'adunăi. 

— Ce suntu dont? 

ml Alto variante coprindiă următârelo : | Ii 
* La fântână 

. lină . 
mulţi voinici 

sadună 

* 

- La fontână 
- lină 

mulţi voinici 
*sanină.,   

— - Omu cu doă ochi 

” “bine vede. 

— „Ce suntii ret? 
— La casa, cu tre cumnate 
„nici vasele nwsii spălate! 

„— Ce sunt patru? 
—. Caruli cu patru râte 

"bine merge. . d 

_—'0e suntii cinci? 
— Palma cu cine deşte. ” 

bine te isbesce ! 

„—. Ce sunt iso? 
— Plaieruli cu șâse găuri 

-bine cântă, 

— Ce sunt şepte î | 

— Unde” sii ştpte fete'n casă. 
nici câlţi în.casă, . 

nici mălaiii- pe mâsă, 

— Ce suntii opâit? 
— Plugulă cu ophi boui 

, „bine ară. > 

* — Ce suntii nouă? . 
- — Unde'si nout fraţi 

„coda să nu'ţi bagi! 

_— Ce suntii gece? * 
— De gece. 
nu mai trece! 

1. In alte variante figureză versurile - 

„Unde 'suntii trei fraţă 
nici tu coda să nu'ți băgl! 

„Săsâta m tra mâni bine lovesce. . - 

"5 

10. 

: 20 

30 
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GLUME ŞI ESERCITIE DE PRONUNTARE, 

“ET6MNA ŞI IERNA LA „SEBETORI” 
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| nate cu inter esele, lor, une ori chiar imorale 

- ciul de ar gat alu. unui „Zăpăuci * împreună cu alte. istoridre. 

- GLUME SI ESERGIŢIE DE PROXUNȚARE. - 

x -. e 
Pa 

 Acâstă despărţire. coptinde aşia numitele ulasgonii, vecistnicii, năstărâmbe şi 

bazaconii, produse de spiritulu batjocoritorii ali poporului. „Im ele găsimii pa- 

rodii ale cântărilor şi rugăciunilor bisericei slave, substituiri de .cuvinte ciu- 

date, inventate şi purtâudi re-care e anâlogiă cu cele slave, celă puţini la au- 

dulii omului simplu * ; căci, neinţelegendi limba străină, ce se întrebuința în 

serviciului: religiosii penă în secululii XVII, dascălii şi „popii de ţeră născociaii 

cuvinte de cântare şi de rugăciune, amestecate cu slavone şi române, conabi; 
Le 

Partea în prosă a unor asemenea glume e mai bogată de câţi partea în ver-. 

suri. Conformii Ens& cu titlului şi cu natura, acestei culegeri, ami inseratii aci 

„pe cele mai cunoscute şi cărora li-s'a, păstratii aspectulii sei urma, versificării 

Din glumele privităre la Tigani se va citi mai la vale uă variantă din Sa 

tira bucovinână despre „Pascele Țiganilor“ şi alta, bucurescână despre servi-! 

„ Parodiarea, Nâmiilui. porniti la venătăre dateză. din secululii trecuti, de pe 
timpulă domniei lui Alesandru Ipsilante. Ea erea cunoscută lui Enăchiţă Vă 
cărescu. 

'Totii sub acestă rubrică se aş6dă „eserciţiele de pronunțare“, făcute in-ciuda 
„copiilor, gângavilor şi pelticilor. Ele trebuiescii rostite cu mare răpegliciune, 

- şi mare risti provâcă încurcătura, şi schimonosla, celor ce n'aii unii eserciţiă. 
„Dr ealabilii, care prin urmare le pronunţă stricati s6u invers. 

. . . 
: N 

7 

d Mitropolitulii Grigorie Tamblac, de p. s. opiscopuliă Melchisedec, loc. cit. N 
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++ PARODIA UNBI: PROSOMII. | 
- I„Dascălii români, nepricepânăă cuvintele'sla-- vono, ai porodiatu ast-felă , cântâna-o pe gla- sulii bisericesci,  prosomia slavonă a sfântului 

1ih.* Epise. Melchisedec, Afitrop. Grigorie Tam- 
blac, în Revista p. îst., arch şi filol.-an.u (1884); 
aie vol 1, pag. 54]. 

" Tacă Dobra 

cu papuci galbeni: 
>“. „stiînge-o'n. braţe, Gheorghe, - 

s'o sărută, | | 
şi dă, drumulă 5 

s5 se ducă, 

-- “BLASGONIĂ POPBSCĂ.. 
[A so vod6 p. s.s. episc. Melchisedec, Mitro- 

politulii Grigorie Țamblac, în „Revista p. istor. 
„arch. şi fil.“ anulu n (1884), vol. I, fasc. 1. p. 54]. 

„Oce naşea, a 
| „taşca, 

- da bună budaşea! . 3 

+ 

-PARODIĂ. 

[Parodia rugăciunii „ Zatălă nostru“ slavonesct, 

O ce naşe 

şi ne b.. 

dă”! buliareă, . 

şi chliban, . - 

POPA, CITINDU EVANGELIA, 

[Popa; mat "nainte ta intra în biserică, avu- 
"sese grijă să d6 drumul unui tauri printre: 

„| holdele sătenilor, ca ast-felă să facă pe 6meni 
"_1'a pleca 'din biserică şi, găsind vita în grâu, 

E s&lu crâdă ca profetii].   
-Î'pe'care n'o înțelegea, 

> "Popa, 

„N astă carte lată 
| mie mi-saretă -. 
„cam ud vită naltă, PN 

„. naltă, *ncornorată, | 
| ca eşită din baltă, , 

„mal multi leşinată 

ze
 

1. E votba despre evangelia în limba slavonă, 

ph   

' George, care se începe cu cuvintele JiAn0 40- „|. Oana Br Măuenurx, Crpacrorepnue Teop. . 

care începe prin cuvintele Otee naşu ete.—ibidem]. | 

Da pinde ţarea, 5 

  

Şi, cum s'a sculat, 
în grâii a intrati. 

Omeni buni, să alergaţi | 
holdele să vă Scapaţi. 10: 

POPA ŞI POPORANII. - 
[A so ved6 şi studiul p. s. s. episc, Melchişo- 
dec despre Mitrop. Grigorie Tamblac în Rev. p. 

ist, arch. şi fi, an. 1, (1883), tom.1,p, 55), . 

| Popa, - 
” (esindă din altari cu evangelia în mână]. 

Omeni buni, 
„sciți voi ce”% în cartea-asta ? 

„- Omenăă, | 
Nu scimii, păiinţele!. 
Popa ă 

Nici ei nu scii | 
"Popa (ta alta ai), 

Omeni buni, 
sciți voi cei 'în cartea-asta? 

| Omeniy. 
Scimă, părinţele ! 

| Popa , 
"Atunci mami ce să vă mai spună! 

POPA ŞI SĂTENII. - 

“Variantă serisă în Bucuresci, la 18 Noembro 
„1884, după d-ra Anastasia Gheorghiu]. 

Popa, .. - 
- feu evangelia în mână]. 

5 Omeni buni, 
sciți voi ce spune-aicea ? 

- Sătenii, i 

Nu scimi, părinte! .. | 

Sa Popa 
„„. ApoI ce, ei o să vă 'nvăţi ? 

ă Popa; (în altă îi). 

ca
 

„2 Oment buni, si 
sciți voi ce spune-aicea ? | 

ii Sătenii. - 
- Scimi, părinte ! 

- * Popa, 

Atunci namii ce să vă mai spui! 
| Popa. (în ana âi), - 

Omeni buni, Pi 
„Sciţi voi ce spune-aicea ? 10     

7
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_-Uă parte, 
Scimi !. | 

| i „Altă parte. 

. Nu scimi!! 

„Popa. 

"„» “Celii ce scie a 
să spuie la, celii ce nu scie, 

că, la, carte aşa scrie! 215 

POPA ŞI DASCĂLULU STANU. 

[Cei snovoşi povestesc că popa din satii şi cu 
dascăluli Stanu, cândui umblat cu iordănitulii 
la Bobotoză, nu se mulţămiat să'şI umple trai- 
sta, numai cu lâna și cu fuidrele ca li se dai de 

“|. locuitoil, ci furau totii ce le eşia înainte, Răul 
„| obiceiă se obşti în toti satulii. Intr'uni anii, 
"unii locuitorii, glumeţii arse în foc ferulu cel . 
mică ali plugului şi, scoțându'lă puţinii înainte 

- de sosirea popei, îli redimâ de părete pe vâ- 
tră. P6nd popa să gică dascălului Stană săli 
fure, elă îli şi bigase în traistă; dâr ferulu 

| arsi pătrunsese prin fuidre şi! căduso în vine]. 

Popa (cântanda), - ÎN 

Iordane, - a 
Jordane.. ' 

Stanăi (cântandn), Ti 

Ii stersei E 

şi mă fripsei, 5” 
ba m'ajunsen vine, - | 
săraculi de. mine... 

| POPA ŞI DASCĂLULU FILIPU, | 
(„Tradiţia ne ropresintă pe unii popă care, um: : 
blândă cu icâna, în giua de ajuni, împreună, - 
cu dascălul. Filip, cânta ast-felii“. —P.-s. s. 
cpisc. Melchisedec, Hitrop. Grigorie Țamblae, în 
ne. p. îst. arch. şi fil“ an. 1, (1834), vol. 1, p. 54). 

„Popa (etntanan), O * 
Christos rajdaetse slavite, 

sterge dalta, Filipe ! 

- Filipă (eantanaa), 
O stersei, o'stersel,. - 

şi în traisti, o pusei, 
„der mă şi fripsei! 5 

"” Pova (închizinda ), 

„„ ao 'proslavise..,   
”, * 

- ! . 

: „N N Ac . 
Î . . . . Ă . ă 7 

. i N - . 

ia stergelă, măi. Stan! - 

  

_? POPA ȘI DASCĂLULU PASCĂLU. 
[Dascăluli fusese trimisi, călare p'unu cârlană 
să fure uni iedii, pe cându.sătenii se aflati în 
biserică. Dascălulii 6nst fu priusu, i-se. luă ca 

lulă, şi mai mâncă şi uă buşâlă bună]. . 

Popa, 
„ (cântândă la- intrarea dascălulul), 

„.. Dascăle” 
 „ Pascăle, 

adus-ai pe behehea! ?. 

Dascălulii (eantanaa), 

„Ba dracul să te.iea, 
că mi-a luati şi pe ihoho?, 5 
şi mi-a. dati pe. bububuă!. 

"POPA ŞI PROTOPOPULU. 

"[Sătenil se plânseseră că popa co aveati nu scia 
nici carte, nici rânduila bisericoi. Protopopulii 
fu trămisii în cercetare. Popa, închidondu-se cu 
dânsul în bisorică, luâ evangelia şi începu 

i să citâscă]. 

+ — Părinte potropâpe,. 
„ami cincă-deci de. vaci: 

jumătate .ţie, 

jumătate mie, . 

„G'aşia la, carte seric, Ca
 

Părinte potrop6pe, 
„ami trei sute o: 
„jumătate ţie, 

jumătate mie, - 

C'aşia, la, carte scrie! „10 

„Părinte potropâpe,  - i 
amii vro optii. cârlani : 

jumătate ţie, --- 
„ jumăţate mie, 

caşia la carte serie! 15 

pr Părinte "potropâpe, . E 

- ami şi nouă pungi: 
E = jumătate ţie, 
„jumătate mie, | . 

„Caşia, la carte serie! . . 20 

Părinte potropope, 
„+ din ce-oitt mai aduna 

1. Adică iedulii. Sa 
2. Adică calului, imitându'i nânchezatulii. 
3 Adică bătaiă, pumni, bușeli. 

y i
 

) 

A 

A .. a NE _
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jumătate ţie ! 
-* jumătate mie, 
C'aşia la carte scrie! : 95. 

* [După serviciii, sătenii întrebară cum l'a gă. 
situ. Protopopulii le răspunde -că așa popă ci- 

„tibi şi de ispravă nici că -so mai găsesco; că 
'scio-pe de rosti totii „ce scrie. la carte“; că, 
dâco spune episcopului, îli i6 din sati, că nu ! 

| e de mutra lor. Sătenii îşi făcură cruce]. 

„+ POPA PĂCĂLITU DE DASCĂLU. 
ei - A : : 

i 

[Scristi. la 1 uniti 1885, după d-ra; Maria Pande- 
lescu.— Popa erea fricos; Dascălulti, fiindu păcă. 
liciu din fire, îi spuse de mal multe ori că i-se 
artă draculu în biserică. Intr'uă di, închise unu . 
poreu mare în.năunţru. Cândă intrâ popa, por- 
culii vru sti scape Printre picidre gi'it luă CĂ 
lare. Atunci fricosulii credu -că e draculi şi, 

zărindu pe păcăliciii, strigâ] : 

—Dascăle, : 

__ dascăle, 
spune la preot6să 

s5 r&mâiă sănătâsă . 
"şi că bărbatulu - ă 

i-Va, luati draculă ! i 
of 

B 

[Scristi după d-ra Maria Pandelescu, Bucurescl, 
-1 Lunii 1885.—Intraltă. gi, dascălul închise în 
biserică uni ursi. Popa intră în altani şi, ză- | 

„rindu ursului tocmai lângă uşă, credu că ve- 
„nise după elă. Supăratii disej: | 

—'T6te pustiele 
„ai câte dou, uşi, i 

„|. - 2: "numai pustia-asta, d 
are ul eg 

ou POPA PRINS. 

.|.. -(intruă Sâmbătă s6ră, popa din satu s'a is- 
“pitită să se ducă la femeia Maria. Dascăluli, 
urmărindu'lu ca. unii Păcală, Va vă&guti când 
îl lătrau câinii. A doua di, Duminică, popa găsi 

"1." miqlocu s$i şpuiă Mariei ceia-ce i-se întâmplase, | 
strecurându printre cântăul şi .versurile urmă- 

" tore, spuse de d-na Racoviţă din Focşani]. . - 

RR ” Popa, o 

“+ Mariene, Mariene, | 
_-fost-ami. a-sră la tiene, 

dr dracii de câinene  -. 
„mă luară -la-gonene ! : 

7     

„ Dascălulăi. * | 

„Şi ei sciu ce diceţi voi, .. - 5 
Şi ei scii ce diceţi voi! 

Popa. 

Dăscălene, Să 
a dăscălene, . - | 
i tăcene | 
din gurene, 10 

că Marien6 - | 
«“făcene 

la, tiene. 
uă părechiă | 

de ismeeene! 15] , 
' 

» POPA SATULUI ŞIVEDUVA REPOSATULUI. 

 Spusti do d-na Racoviţă din Focşani şi scrisă 
în Bucuresci, 18 Noembre 1884, după d-ra A- 

: nastasia Gheorghiu]. 

Popa, (citinau), 

/ a . 

„Sia disă răposatulti : 
" jumătate din oile răposatului 

să fiă ale popii: satului ! 

„ Peduva, (planetar), 
„Nu mai putea, părinţele, | 

să dic' aşia cuvinţele !... 5 

“Popa (citinân). i 

Şi a mai qisti r&posatulii : 
-” jumătate din vitele răposatului 

ss fiă ale popii satului! 

Peduva (plangand): 

Nu mai putea, părinţele, 
să dice aşia cuvinţele!. . 10 

Popa (urmanăt),' 

Şi a mal disii răposatul: - - 

„=. jumătate din averea, răposatului 
s5 fiă a popii satului ! 

| RE Văduva. (plângenai), 

ps Nu mai putea, părinţele, 
să dic' aşia, cuvinţele ! “| 15. 

Popa turrmându), - Aa 

Şi a mai disii răposatuli : 
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jumătate din buicatele răposatului 

să fiă ale popii satului ! 

Veduva (plangenai), 

„Nu maj putea, părinţele, 

să dic' aşia Cuvinţele ! :. 20 

Popa fcantanăa), 

Şi a mai dist răposatulii:! . 

nevâsta răposatului | 

să fii-a popii satului! 4 

„Veduva (eu dniosiă), | 

„ Aaaşa i-a fostii cuvinţelulii, 
pâsen' i-a eşti sufleţelulă ! „95 

PASCELE ȚIGANILOR. 

(Cul6să din Bucovina, da păr. Sim. FI. Mariană). 

— Stanciulii nostru paralei, 

celui mai mare arhireii, 

noi 'figanii ne rugămi 
Şi. la genuchi îţi cădemil | 

să ne dai sfinţia-ta 5 

uni popă. de unde-va 

dintr'a nostri seminţiă 

să nu câră nici simbriă ; 

să ne dai. unit popă buni 

-6r Dopă de nu ni-i da, 
biserica, ne-omi mânca! 

. 

Stanciuli paraleii, 
mare arhireii, 

„pe loci mi-o ceti, 

şi "ntâii plânse 

Şapoi rise ; 
şi, după ce a sferşitii, 
„în piciore a. sărită,; 20 
iute în cortii S'a bigatii . 

ŞI 'n giubea, s'a îmbrăcat : 
într'uă, giubea, - 

„ce multi plătia, 
căptușită cu valei, 25 

numai aţe de uni leii; 
cu manta de-angliă 
cu peteck-uă miă: 
pe de cătră, sâre   

din legea lui Găvăuni ;. 10 Ă 

cartea cum “zari 15, 

  

-cuă, resuflătăre, 20 
pe de cătră lună 

Cuă gură bună, | 

pe 'de căiră stele 

> mil de găurele; 

cu ciobote în picidre . : 35| 
de” ereaii talpele .gsle, 
şi pe capii purta, işlicii 

„ce n'avea pării nici.unii pici ; 
; sndată, cum s'a gătit, | 

spre Țigani mi s'a porniti. „40 

"Tiganii, cum îli v&dură, 

“cu toţi: mătanii făcură 

dup'aceia s'ail sculatii 

şi pe loci i-ai aşedatii 

soăunaşulii de sub of, 45. 
pusit p'uă -cergă de: gunoii, 
ca să se mai odihnâscă, 

"punit Ţigană să prohodescăl, 
şi săli ducă la icâne 

ca muriti, bietul, de fâme, gr
: 

e
 

Vădândii Stânciulii paraleă, 
> celu mai mare arhirev, 

că, fiil-lii iubescii merei, 
„Sa aşedatii peilăi 
ca s&lă ierte dumneqeii. 55. 

Ţiganii, cândii mi'lii vedea, . 

susă pe. ilăii cum: şedea, . 

„vai, amari se bucuraii 
şi din gură toţi strigaă: 

"—Stanciuli nostru peraleii, - 60 
„celii mai mare arhireii, 

“noi aicea te-ami chiămată -* 
“să ne dai popă 'nvăţatii, 

“co cu dori lami asceptatii! 

_ “Atunci Stanciulii paraleii, 65. - 
celui mai mare arhireiă, 

vorba, cândii le-o audi 

în picidre susii sări = 

şi peste 'Ţigani privi. 
ŞI, Vedendi pe unuli naltă, 70 
negru şi cam sprâncenatii, 

pe acesta Pa chiămatii 

1. Săi citescă serviciulti popirit. :    
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“din josti de-la Hangulu“. 

şi aşa Va întrebatii : 
„—scii carte, | ; 

cumnate? OO 
Țiganuli celi nalti,. 

negru, spâncenatii, 

la Stanciulii cu dragi privia. 
şi aşa îi răspundea: | 

ei ami învă&ţatii la carte 80 
a mă scărpina pe spate! 

—Spune'mi cum se scrie | 
| "la arhierie ?. 

— Stance paralei, 

„. mare arhirei, 85 

scrii la tine,- . 

„vai de mine, 
gânduli muscei, 

laba gâscei, 
ca, cândi i vedea 90 

scrisorica. mea, 

să fugi tu de ea 
câți vei r&sputea,; 

şi te rogi | 
pe norocil 95. 

să. vii Joi | 
pân'la noi -- 

s&mpărţimi fomea' mendol! ! 

- 4 

Stanciulii cum milă augia, 

pe Ţigani îi întreba: + .100 

„—vreţă pe stu sălii aveţi, 
că-i popă forte isteţii ! 

“— Numai ni-l blagoslovesce 

„intru popă ni-l sfințesce ! 

Atunci Stanciult îlti chiima, 105 
-Şintru popă "li însemna - 

„ŞI, cum Vansemnaţii | 
nume i-a şi dati 

- „părintele Manguli .. 

“110 

Acăm Mangulti parale, 
„- sub arhierei, 
toţi 'Ţiganii şi-a strigati, 

Ade spovâdă i-a mtrebată ; 
j der 'Ţiganii se uitai | 

"şi ăşa: îi respundeai :, 

.  COLECŢIUNEA 6. DEX, 

. 115 * ,   
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— noi SpOvâdă n'ami avută | 
"acum de unii vâci trecuti! 

„Ieră popa le dicea, 
de pe ilăii, cum şedea.: 

— Pascele aii să sosâscă: . 
cu toţii să se gătescă 

- Şi s& se spoveduiâscă ! 

" 'Ţiganil, cândi Vaudiră, 
din gură şi hârâiră : 

„— sfinte -apostole, . 
mare prorocule, 

tatălă slăninei, - 
duhul unturei, 

“nu ne duce, Dâmne, 

“unde este fâme, 
ci-?n calea cu 'piciorâge,. 
ca şi pe noi să ne râge,. 

„cai tei vori fi muşchii, 
muşchii” şi r&runchii, 

talărişcă 

” „pişcă, 

ucinaşcă, 

taşcă 

cheredeii bucata 
şi verzile gata, ! 

Manguli paralei, 

sub-arhierei, 

după ce i-a ascultati 
şi i-a bine-cuvântail, 

de giubea s'a desbrăcatii, 

şi, cândă nâpte se făcea, 
ru de Pasci se apuca. 

gaşa le gătia: - 
„ cu lapte de leustâni, 

- cu untură de chiţoanii, 

„cu oţetii bunii de unii ană,. 
şi i6rbă d'arusturată, 

de care lumea bogată, 

ce-i dici Ţiganii suhană, 

pe la noi numită hi6nii, 

Şi, cum le găti, 
mi-le şi 'ndulci 

„cu b$be de mătrăgună 
să le fii voia bună, 

Ri, cândi Pascele sosia, 
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__ Petra | : 
crăpă ?n patru.  , 

Să crape | | 5 | 
! ochii caprii 

„m patru, 

cum a crăpată . 
"pâtra ?n patru, 

ZINZĂRISMU, 

ESERCIȚIULU 11. 

[Scrisii în Bucuresci, la 1869, după repausata 
Nega descântătâreal. 

“Boulii brâză, 
bârlobrâză. -! 

Lesne-a dice 

boulii breză 

 bârlobrâzi, 5 
d6r anevoiă .. 

a desbârlobrezi . 
desbaârlobrezitura 

din boii 
banlodrezenilor 0 

oa „GLUME SI ESERCIŢIE DE PRONUNŢAHE. 

  

ESERCIŢIULU III. 

Ne duserămi în târgii, 
descălicarămii 

7 şi legarămă 
la saci 
*gurile,. 

la dăsagi 

baierele, 

şi comele cailor . 
de gurile podului, 

şi c6mele cailor . 
de gurile podului, 

şi câmele cailor 
de gurile podului. 

ESERCIȚIULU 1V. 

" Dârza, 
| bârza, 

„+ Gcocârza i, 
darabarucă. 

cu cibuci; 
tranca, 
flenca, | 

mă Gucu! . 

 [Scristi la 1869 în Bucuresci, după copii) 

   



  

  
13. 

CÂNTECE DE LUME. 
[TOTUI-DE-UNA, DER MAL CU SEMĂ TOMNAI: 

   



068 i 7 GANTEGE DE LUME, a 3 
—— TD ST : — 

“Cântecele de lume, ast-feli numite spre deosebire de cele cu caracter veligiosti, 
„ constituiescii genulă liricii proprii disii și coprindii espresiunea poetică a sim- 
„ţărilor inimii, provocate „de starea individului, de ocupaţiunile”i obicinuite, de 

pasiuni ssi de fiinţele şi lucrurile ce'li încunjură. Varietatea, isvorelor de in- * 
„ Spiraţiune esplică mulţimea şi varietatea acestor produceri, dictate aci de iu. 
_bire, din-colo de ură, une-ori de veseliă, mai adesea de întristare. Cu câtii vi6ța 

a fostii mai patriarchală şi mai linistită, cu câtit munca a fostii mai cumpătată | 
şi mai agrestă, cu atâtii lirica populară a fostii mai iubită şi prin urmare mal 
„cultivată. Nunţile şi culesulii viielor, cumetriele şi simplele petreceri eroaii, la . 

„ bătrâni, ocasiunile cele mai priinci6se pentru cântările uşâre Şi glumeţe. Ală- | 
„tu de dânsele, se oftaii şi se suspinaii durerile sufletului, doinele. şi plânge: 

rile, cântate cu melancoliă lângă mormântulii repausaţilor sâii în singurătătea 
pădurilor, în contactii cu natura mărâţă, sub influinţa indignării în contra 

„ nedreptăţii sortii, sărâciei şi asupririi. - Sa - 
„. .Nu'şi pote închipui cine-va num&ruli celi mare alii cântecelor numite de -| 
„dori, haiducesci şi de dragoste. Căutarea ce aii avutii cărticelele lui Antoni: 
Pann intitulate Spitalulii amorului, apoi culegerile anuale cunoscute sub nimela 
de Dorală şi Amorulă, ajunse agi penă.la a XXV ediţiune, probeză şi fartilita- 
„tea musei populare, şi desfătarea ce suntii în stare s8 producă Versurile înso- 
țite de musică., o Ci a | 
„Cântecele de lume s'aii clasificati pen'acum'în două mari grupe: doina, de 

caracterii elegiaci, ca -espresiune a iubirii şa, suferinţei; hora,-de caracterii di- 
tirambici, ca espresiune.a, veseliei şi ca provocândi joculii. Deca ensă vomit 

„ ţin6 semă de scopulii şi de natura, lor intimă, de ocasiunile cândii suntii cân- 
„ tate şi de forma, esternă sub care se presintă, ne vomii convinge că marea claşă 

a genului liricii, împrumutând une-ori afectele poesiei elegiace, se desparte 
„în patru categorii distincte, cu mai multe sub-aivisiuni fiă-care. Adoptândi a- 

„- câstă noimă, le-amii grupată în chipulii următori : a 
| . - : - 7 : . . 

"1. domestice, cântânăii starea de f6tă, sâii Năcăii, 
însurăt6rea, măritişuli, văduvia şi împrejurările 

a E „| .Vieţei domestice, împreună cu partea lor glumsţă 
A. Cântece de dorii a şi cu plânsulii bărbatului sâi femeiei la morte Me „|. (plâns numitii Vocetă din-colo de Milcovi).: - pm | 2. doine, inspirate de urât, desilusiune, străi-! 

„= nătate, părăsire, suferinţe morale, bâlă şi mârte.;. 

3. haiducesc, care blestâmă, sâii escită în. contra 
asupririi, străinilor, sărăciei, ete. | pp [ 

d, profesionale, arătandii. simţimintele păstoru- |. 
lui, militarului, clericului, precupeţului, ete. 

B. Cântece sociale   
i, A „5. erotice, poetisândii: continui pasiunea, iubirii, -. 

6. bachice, care celebrâză, vinulii şi petrecerile. -- 
7. îronice şi lascive, coprindendii gluma sub di-. |: 

„feritele'i forme şi în diferite ocasiuni domestice. : 
„i. 

VL ' 
C. Catece crotico-hachice -      
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„n 
| , - “8, despre pasări şi animale, ca, obiectii seu const 

D. Cântece zoolo gi co. i: inspiraţiuniloa- lirice populare. . . 
A: a | 9. despre plante s6ii arbori, în descrieri obioc- 

„bive şi în nar aţiuni. subiective sub: form lirică, 

In culeger ea de faţă se coprinăit 1 numai cântecele curati populare de 6re- 
care vechime, escludendu-se noutăţile devenite populare în ultimele decade: 
Ari fi timpulă să se intocmâscă şi din ariele populare uă culegere ca, cea 

într eprinsă, prin acesti volumi, pentru versurile populare: ea arii servi ca uă 
complinire fir6scă a lucrării de faţă şi, împreună, arii contribui să nemurâscă, 
prin tipari, însuşirile estetice şi particularităţilo artistice ale naţiunii române, 

*. Doritorii de compparaţiuni ati să consulte, în privinţa cântecelor de lume, Ur 
mător ele publicaţiuni apărute penă astă-di: 

l. Spitalul amorului s6ă. „cântător ulii doruluite de Antoni Pann, 6 cârticele, 
tipărite în Bucureşci, între anii 1850— 1852. : 

2. Ud şeglătâre la ţtră s6i „Povestea lui moşii Albute de Antonti Pann, par: 
Ă tea II, Bucuresci, 1852, | 

„3. Poesii populare ale Românilor, „culsse şi intocmite de V. Alesanări: Bu- 
curesci. 1866. (in care doinele, horele, basarabienele ş şi cântecele din supli- 
“ment coprindi 3125 versuri)... : , - 

4 Broşur ele-anuale, sub titlul de Dorul şi Amor ul, apăr ute în Bucurescl, 
în diferite edituri şi puţinii deosebite unele de altele. 

"5. Cântece populare de pe valea Pruiului, „culese, corese, şi adnotatec de.N. 
A. Caranfilii. Huşi. 1872 (brogură de 94 pagine, coprindendii SSV cântece). 

6. Poesii populare. române „adunate și întocmitet“ de Simeon FI. Marianii, 
tomi UI. Cernăuţi, 1875 (avendii 193 doine şi 60 hore). 

„Uă călitoriă în Dobri ogea, culegere de d-lu Teodorii T, Burăda, Jaşi. 1880. 

„8. Datincle poporului românii la înmormentări, studii de d-lit Teodoriă 'T. Bu-! | 
rada, Iaşi. 1882. „armati de XLIII bocete (cântece de jale lângă mortii şi la 

EL mor minte). 
e. 

IN) 
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„Te ami mania, i i6r ţe- -aimiă mânatii: 

? puşca?n două mi- o franseşi 

şi curâua, *mi- -aduseşi. 

m ami dati cofa să te duci - 

la puţi, apă să&'mi aduci, 

dâgele îmi aduseşi. 

„cu hârbulă s&'mi aduci focă: 
= bârbulă mi Pai bucăţiti, 

Te.mânai s&'mi tai. uni lemnii | 
până cânâi să'cerni und piemni-. - 

„ toporulii ai năpustitii, 
sub lemne ai adormiti, n 

p 

 PEMEIA BĂTUTĂ. 

[Inserată de Antonă Pann, într” _ă şedătore, la 

Bucuresci, 1852, pag .55]. 

Argviă foculti bărbati, 
cum mă bate turbati! | 

Mă piseză ca, mări 
„şi mă smulge de păr! . 

ori cu ce în mână vine; 
gata stă, la tâtă, vorba, 
„S5 mă bată cu cociorba. 

pe; mi răspundii vr unii amară, 

ori asvârlă cu lemnă. . - 
„_Şimi face pe trup semnă, '- * 
„N'ami săi dicii, săi judeci vina: 

mă isbesce cu prăjina, 

ME şi asupra mea repede. | 
De trânteli mii pe josi 

 săravănii nam nică unii osă, 
capii, piciorii, mână, cotii : 

Arq'lii foculii „măritişulă, 
prăpădi-sarii şi fetişulă, , 
că nici unulii ine n'are : 

„amândouă suntii amare,   

on m CÂNTECE DE Lume: DOMESTICE, | 

Şi cu puşca la venati:.. - ai 

* Căduşi, cofa o spărseşi, 90. 

Te-amii mânatii apoi pe loci - i. 

sprâncenile ţi-ai pănlitii, 95. 

"țeră s6ă „Povestea lul moşii Albă,“ parteă ui, 

AB; 'lovesce, dă în mine 5. 

mă ucide cu pari, OO 

-oriapucă orice vede aş 

venătă'sii peste toti, 20 ă   

04, mortea striga cu. L lasi 95 

“ca'să viiă ?ntrăstii câsii 
_s8 mă i6, ori pe elă:,. . 

s8 mă scape 'mtr'uniă- felii! 

„NEVESTA BĂTUTĂ.” 
(Inseratiă de Antonă - Pann înti Uă şegătăre la 

“țtră sâu „Povestea lui moşii Albi“, Dartea II, 
"pag. 56, Bucuresci, 1852, Reprodusi de d-lui v. 

„Alesandri în colecţiunea d-sâle ca hora; XII, 
“pag. 354, adăugândii la fine aceste dout ver. 

| suri: „Aoleo, mă-m& d6re :capulă, — că m'a'10- 
vită cu pro-proțapulă “]. 

Aoleo, mă mă d6re spata 
_că m'a lovită cu lopa-pata,. 

sufleţelulii câţi colea! 

Aoleo, m&-mă d6re gitulă 
că m'a bătuţi râii u-uretulă, ! ş: 

suflețelulii câtii colea! sr: 
- Aoleo înă-mă d6re mâna 
că m'a bătutţii cu pră-prăjina, 

suflețelulii câtii colea ! 
Aoleo, mi-a-mi-a frântii piciorulii 10 

„că m'a bătutii cu to-toporuli, | 
suileţelulii câtii colea ! | 

Aoleo, mi-a-mi-a secatii şolduli 
„Ga datii. în mine cu-cu bolduli, 

” sufleţelulă câtii colea! . 1 
-Aoleo, mă&- mă d6re cotuli 
Ca dati cu Jemnaulii ne- natotulii, 

sufloţeluli câtii colea! 

RESBUXĂ RE A NEVESTEI BĂTUTE. » 

[Antoni Pânn în -Vă şedătăre la tri să „Po- 
vestea lui moşii Albii, “ iucuresci, 1852, par: tea u, pag 57; cântec reprodusă ca a XXAII horă, cu mici modificări, în colecțiunea d-lui V.- 

„ Alesanări, la pag. 355]: | 

Ic e ţerenă, ică “glotit, o 
ici e „bărbăţeluli morti...” 

„Iei e, tocma unde joci, 
“drasostea, mea cea cu focă, - 

„1 dârme cu mâni la pepti, 5 
„Yo. 'să jociă să mii desceptii ;. 

d6r, de, câtii oii. „descepta,. 
"oii juca, şi mi-oiii cânta: 

„2 „dormi, dormi, bărbăţelulă mei, - 

    
 



SS 
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, , pe i . EI PS . - . 

mierte-mi-te” dumnedei ;.- : 19: să'mi vedi suspinulă cum ese | dormi, dormhir'ai somnulii lungii din peptii, cu sughiţuri dese. . işi „că câte-ami trasă îmi ajungi! - 

JELIRE. 
_[lnserată de Antoni P 

(îră seu. „Povestea iul i 
Bucuresci. 1852; p 
e atribuit 
„lasa să 

ann în Uă şedătâre la 
moşti Albi “, partea ui, 

Ă ag. 49 — Acestă, jelii 
4, unei femei, po care bărbatul n'o 
b6, pe cându elii se afla în vieță]. 

Aolică, aolei, | 
sc6lă, bărbăţelulă mei ;- 
Scolă, să jucămii unii joci . 

-- şi te culcă iâr la loci, 
Sc6lă-mi-te, bărbăţelu, 
vino s&-jucămi niţel; 

scolă de mai sări hop, hop 
şi te culcă să te 'ngropă.! 

5 
> 

ȚIPETU DE JALE, 
[Uă şrdătore la ţâră sâi „Povestea lui moşii 

E „Albu“ de Antoni Pann. Bucurescl. 1852, -par 
Da IM, pag. 49]... . 

Bărbăţeluli mei iubiti, . 
„de a-s6ră ai murit: 

-"0f, şi nu pocii să te uitii 

„Şi la altulu să mă uiti! 

_î FELIRE-LA MORMÂNTU, 
__Uinseratii de Antoni Pann, înti” Vă şedătăre 
la ţiră s6i „Povestea lui moşii Albi“. Bucuresci 
1852, partea „ui, pag. GL; reprodus ca doina * 

sub titlulă Bolnavulă, în co- "XINI, pag. 281, 
- | lecţiunea d-lui. Vas.. Alesandri, cu suprimarea 

„ Yersutilorii 6—7 şi modificarea celor din urmă 
: ! patru]. o 

Sc6lă, suflețele, scâlă, 
„_scâlă să vedemii ce bslă, 

" ce-bâlă te împrescră, 
te'dobâră, . 

„te omoră. 
Sc6lă, îmi.spune şi mie 
ca săţi cautii doftoriă ; 

""“ sc6lă, uni cuvântă îmi spune, 
„nu tăcea, nu mă răpune; 

că, de cândi nu'ţi este bine, 

„nu te-ai mai. uitati. la mine. * .: 

Ci te uită 'cu-ochişorii 
“la lacrămile plânsoriă -- 

pi 

So 

lire. ironică 

tea . 

  

tea 1i, pag. 61.— D-li 'V. Alesandri. în colec- „ tiunea. d-s6le, a reprodusii cântecul la pag. 282, ca doina: xvir, sub titlulă „Despărțirea, 

»„. Albu *, Bucuresci, 1852, 

PLÂNSETU DE IMORMENTARE. 
“ [Antoni Pann într” Dă edătăre la țiră s6ii. „Povestea lui m se i oşi Albu“, Bucuresci. 1852, par. 

prefăcendă unele versuri). 

-Unde te duci, barbăţele, 
şi cui mă laşi, suflețele ?, 
Of, cum te înduri de mine 
şi laşi să ţipă după tine! 

„-„” Te întârce şi te uită, . 
„ca s&mi vedi jalea cea multă, 

Vai, nu mai pociii, cadii pe cale, 
"leşină, morii Watâta jale. 
„Stai, s6rele mei celt dulce, 
„Stai, nu grăbi a te duce;. 
“stai, ori mă i6 şi pe mine 

„55 fiă întruni locii cu tine ! 

ca
 

10 

JELIRE DE MORTU. 

- fAntonti” Pann â reprodusii acestii cântecti 
într” Uă şedătâre la ţtră s6i „ Povestea lui moşii 

partea “11, pag. 62].- 

Mila, mea şi dorulit mei, 
spune, ce ţi-ami greşiti cii? 

. Care vorbă te-a, scârbită, . 

" "ce necazii te-a, osebitii ? 
Pentru ce te-ai mâniati 

__ şi te duci nemângsiatii? 
- Stai, ah, sufleţelulii. meii : 

:. unde-mergi,. să mergi şi ei. . 

16-mă să te însoţescii, 
nu mă lăsa să doresci, 

Voiii să fii în braţul tăi 
„„“s6u la bine, sâă la răi. 

Şi la iadă cu tine mergi, 
„ca şi la raii chiarii alergă! 

"10 

r 

JELIREA BĂRBATULUI MORTU. 
[A se ved6 Antoni Pann, Spitalul amorului, . 
broşura Iv, cântece populare, ed. 1, Bucuresci, | 
1852. Aceste versuri constituiesci partea 1 a 

„ “cântecului cu no. 6, pag. 15]. „ 

„Of, puiule cu dulcâţă, 
„„ suflete g'a mea viisţă,   

    
ZT 

7 Ra
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 spunemi unde fugi de mine, 
s'alergă, să vii după tine; 

- spunemi peste ce hotare, .: . -- 5 
ca, să viii şi eii mai tare;. 
ori mă ientr'uă aripidră, 

„DOINA. 

[Scrisă în Bucuresci, la 11 Mai 1884, după Pe- 
trea Creţuli Şolcană, adusi din Brăila.— 885 se 
confrunte, ca variantă, Doina 1 de la pag. 224 
în colecţiunea d-lui V. Alesandri si cea.de la 

Doină, sciă şi doină, dică : 
de cândi ami ajunsi. voinici, 

eii cu doina mă plătescă - 
de birii şi de boierescii, 
totii cu doinişora, mea 

de podvedă, de belea. | 

Doină, doină, cântecii dulce, - 
de la, mine când t'ei duce? 
Cin'te scâse ?n calea mea, 

7 

a
 

şi tu *mi-ai scurtatii visţa, 

„Sărăcuţii. de maica-mes ! 

DORULU. 

» [Scristi la 9 Maiă 1884, în Bucuresci, după Pe- 
trea. Creţulă Şolcanii]. 

„ Foicică, f6iă fragă, 

de cine dorulii se l6gă 

» nui paiă lucru de $agă, 

că de mine s'a legati 

şi nu e lucru curati: 

penen iadă că m'a băgati 

„în cugete cu păcatii, . 
Foicică, de pe lacă, 

dorul la voinici! săraci 

-
.
 

cr
 

se suie pân” la unii locii, 

- ş6den locii 
Şi l6gă bobii | 

şii lasă inima'n foci, 
î.   

2. Doine. 

pag. 3 în colecţiunea d-lui Sim. FI.. Mariană). 

bată-te pârdalnica, 10 
că *mi-ai secatii inima - - . 

ca fasolea pe aracă:: 10   

oră vino de mă omori; 
ori mă i6 săi fiii sociă, - 
ori nu mă mailăsa viii; 10 
nu mă lăsa?n chinuire OO 
şi n a dorului peire. 

„De cine dorulii s'alegă 15 
nu'i paiă lucru de şagă! 

„DE OFTATU. 

[Scrisă Ia” 1880, după lăutari. din Bucures). - 

De oftatii ce-amii oftati tare, , 
furca pieptului mă d6re: | 

E 'sufleţelulii mi-s'aprinde, 

foculii inima'mi coprinde, 

De oftatii ce-ami oftati ei, .. 5 
sa mâniati. dumnedei : ” 

nu mai ninge, nu mai plouă, 

-n6ptea, nu mai cade rouă. 

Ah oftată, oftati, oftatil, 

:* b6lă de novindecatii, 0. 
cin'laduce, cinelit face ? 

„Câte w'ai şi câte'ţi place, 

- câte: le-ai avută uă-dată 

şi n'ăi mai avea alt-dată.!   
OFTATULU. 

: [După Petrea Creţulii Soleanii, liutarulă Briilei, . 
scrisă la 7 Maiu 1884, în Bucuresci. — Să se 
confrunte, ca, variantă: a mi doină, Urctulii, la 
pag. 226, din colecţiunea d-lui V. Alesanări]. - 

"Cui a lăsată oftatulii 
ierte”! Domnulii păcatuli, 
că omuli, de n'arii ofta, 
cu totuli sari venina; . : |. 

că omuli, cu câti ofieză, 5 

"cu atâtii se uşureză. a 

"Frunquliţă lemnii uscată, 

toti de-o0f şi de oftati 

. fârte m'ami îndestulati: . - 

nimica mamă câstigatii, - 10   _——



pe 
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fără d6r mami întristatii, . | 
veselia, mi-amii stricati, Ă 

" OPTAREA. 

[Variantă scrisă în Bucuresci, la 12 Mai 1584, | 
după Petrea Creţului Şocant, adusă din Brăna]. 

„F6iă verde lemni uscati, | 
"de oftatii ce-amii totii oftati i. 

sorele s'a 'ntunecati, 
“luna n'a mai luminatil. | 

De oftatii ce-ami oftatii tare, 5 
- nică sorele nu răsare, 

nici luna lumină n'are, 

„nici pe câmpii nu cresce-uă fore. 

"Cui a lăsatii oftatulă . 

că omul, dâca, oft6ză, 
inima/şi moi uşurâză, 

Foicică, bobi m&runti, 

de oftati şi de urâtii 

sufletulii mi-am amărâti, 15. 

viţa mi-amă posomorâtu, 

DORULU GREU. 

(scrisă în Bucuresci după Potrea, Creţulu Sol: 
cani, la 1l Maiu, 1884]. . 

F6iă verde de năutu,.. 
tinereţe ce-amii avutii 

"cu amarii le-amit petrecuţi, 

cu amară şi cu oftatii, 

cu dori Şi cu suspinatii. 5 

Cine n'are dorii pe. lume 

„viii săi dau.de la mine, 

că la mine e'd'ălu grei, 

urgia lui dumnedeii.. . 

“ Poicică mărgăriti, -.. . 10 

dorule, tiranii: cumplitii, 

de ce m'ai îmbătrânită ? 

- Ca să stai să te jelesci, 

' “- de tine să mă topesci.. 
şi la alţii să privescii; 5 
ori s&mi cati oftările 

„.pe-tâte cărările,. -. 

pe.unde cresci florile? i. 

ierte'i Domnului p&catulă, „10 

  

VERDE, VERDE. 

[A so ved6 Albina Pinduluă de la 1 Ianuariit 
1870, pag. 14]. 

Verde, verde şi iâr verde, 

ce-amii iubiții nu se mai vede 
nică prin crângi, nici prin livede, . 

nici prin cositura verde. 

Gâba mă mai duci a-casă, 5: 
că'sh flăcăi şi n'ami nevâstă, 

nici nevâstă, nici copii, 
nici uni felii de căpătâiii. 

"CĂINȚA. 

- [Scrisă după Petrea Oreţulii Şolcanii, în diua 
| de 6 Augustii 1883, la Laculii sâratii], 

* P6iă, Şuă zorea, 

bună, mi-e vremea, . 

„rea mi-e inima, 

Ei, cu mintea mea - 
şi cum mi-e firea, " 5 

dedei de belea. Bă 

Mintea mea cea prâstă, 
dete de pedspsă, 

mintea mea cea bună 
dete de minciună: O 10 
părăsi casa, 

casa, nevesta. 

Copilaşii mei, - 
„copii mărunţei 

ca, bobulii de meii, 15: 

ce-orii fi făcendi ei? 
Multi suntu. mititei, 
multi suntii străinei, 

sărmanii de ei! 

7 

„Bună mi-e vremea, 20 
rea mi-e inima ; 

pună, mi-e firea, 
“prâstă'mi tu mintea, ! 

o OMINȚIL 

[Scris după lutarulti Joniţă din satuli Rudeni 
la 1870.—A se compara varianta de la pag. 80 

„în broşura d-lui Sim. FI. Mariani]. 

„ Foicică bobi de 'linte, 
bată-te pustia, minte, 

  
 



978. 

[Scristi în judeţul Vâlcea, ş | 
pseudonimulă - „Nurgilă“ 

"că pai fostă de. mal nainte | 

st mă. veţi ca uni părinte, 

“că nai fostii la tinereţe | 

să&mi dai sfaturi şi poveţe. 
Acuma nu'mi trebuiesci : 

. că mai răă mă chinuiesci:  . 
„--- ochiPmi văd, înimami cere, + - 

- ce folosi că n'ami putere! 

i UBSITOREA. 

[Antoni Pann, Spitalul amorul, broşura - 
IV, „cântece populare“, no. 3,pag. 7. „Bucuresci, 
„1859. Pare-se că ultima, strofă e uni adausti 

, propriu lui Antoni Pann). 

Drumă. la d6lu şi. drumiă: la, vale: 

+ îmi facii vaculii totii pe: cale, 
„mami în lume sărbătore. 

--Bat-o cr ucea ursitore, 

care m'a ursitii pe mine . 3 

să n'ami nici uni cesti cu bine, 
“ci să mă trudescii pe lume, 

„necazuri să mă sugrume. 

Osteniti mere de „ducă, 

n6ptea'n codru mă apucă: 

„copacilor suntii nălucă, - 
ochi nu mi-se mai usucă, . 

„Unde mergii, în ori-ce parte, 
de iubiti ei nu amii parte: - 
dragostele "mi sunt deşerte, 
"că mândră mea e departe. 

10 

15 

Dorulii câmdii : m& prididesce, 
nici ună timpi nu mă opresce: 

viforuli nu mă. "ngrozesce, 
„calea nu mă ostenosce, 20 

! ASCEPTAREA. 

i. publicată, sub 
în diarulă România, n0.. 
tembre 1884]. 

La fontâna “din fâgeti - 
şedui josi să mi-te- -asceptil, 
Asceptai pân'ce "ngheţai, 
îmi luai haina, şi plecai 

şi mersei pân'la uni „loci ; : 
genuchiai, “bleştemânaii focii 

149 din 22 Sep   Ni   

CăxTECE DE LU: DOINE. 

10 

[Serisiă la 14 Augusti 1888, după Petrea; Cre. 

4 a 

, nu mi: ari fi necazuli mare, 
dor fase duă di de, lucru, 

nu ţi arii. maj putred trupulă, 
„nică. trupul, nici 6sele' 
„că ţi purtai -ponosele, 

-10 

DORULU MÂNDREI. | 

" [Oalesii ain: judeţulă. Vâlcea de pseudonimuli 
„Murgilă“ și publicati în diaruli România, no 

149, din 22 Septembre 1884]. 

Suie mândra” pe colnică ... 
r&sucindii la borangicii 

şi pe fusi n'a pusi nimici, * - 
pe ceri cătândi dup'uni nori, 

„ Bată-te pustia, dorii ! 

ÎN TREBAREA, 

 (Galosă din județul Vilcea de “pseudonimulă 
„Aurgilă şi publicată în diarulii România, no. 

149, din 22 Septembre 1884]. 

ŞI de di de după d6li 
mă- a nfrunqită uni făguleni. 
Cum aşi face să mă duci. 

| “frunda lui să i-o sărută ? 4 

NOROCUL. 

[Clesti din judoțulă Ve lcea de pseudonimulii 
“„Murgilă“ si public ati în diaruli România; no. 

149, din 22 Septembre 1884), 

Frunguliţă mărăcine, .. 
eu, unii voiniceli, ca mine 

* navusei parte pe lume. 
Vai, noroce, de te- -aşi prinde, 

„că p'unii: câine te- ași întinde, 
că Ja toți le-ai datii norocă, 

pe mine m ardi în. foci, 

  
5 

De voinici, voinici fusei, 
parte” n lume n avusei l 

CAPULU ŞI INIMA, 

țulu Solcanu, la, Laculi- “săratii], 

Ta, inimă, taci - i 
„“că.toti tu: le fact: i !   că, dară îi vr "că sărbătâre, E i 

"şi bune şi rele, 

„maă multe belele !   
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„—Ba capul le face, - . ş 
- “inima le tragâ:: | 
„“oftâză şi tace, 

că mare ce'i face! A 

OSÂNDI: TE- ARU. 

scris la 7 Mai 1884. după Iăutarulii Petrea 
. Creţuli Solcani, adusi în Bucuroscl]. . 

Foicică trei granate, 

osandi- te-arii şi te-ar bate” 

pernidra, d'astă nâpte, 

„care ţă-o puneamii la, spato P 
| şi “diceai că nu se pote, - 5 

A la spate, la costişre, 
la rana care te d6re. | 

Duca 

- (Scrisă la 8 Maiti 1884, în Bucuresci, după * 
Petrea Creţulu Şolcană din Brăila]. 

F6iă, verde avrămesă, 

inimiâra nu mă lasă * 
să'ţi dicii „rămâi sănătâsă “: 
fâr” de tine, unde-oiii merge, 

“ Prunduliţă mări domnescii, 

„mă gândescii, dragă, gândesci 
să rămâi, ori să'pornescii ? - 
Adi. în cale, mâine cale: 

„De câtă toti- pe cale dusi, - 
d mai bine la cruce pusi, - 

" Diminţa tei scula, 
„cu tămâiă i tămâia, -. 

la dumnedeii vei ruga, 15 

la 'ine6ne tei china, 

“Domnulii că te-o asculta, - 

„de păcate m'o'ierta | 

DORU; DE 1UBITU. 

[A se coinpata Grija iubitei, la, pag. 54 din 

colecţiunea d-lui Sim. Fl. Mariani, şi, Doruli, 

din 1882, ediţiunea G. A. Lăzărânu]. 

Foii verde . lemnii de susi, 

de cânâii neicuţa, s'a dusi | 

„trei gardfe'n pârt'ami pusi: .. 

„câte trele. mi. s'au prinsă,   
ochii mei nu-so mai sterge! 5. 

: viii grea, plină de jale! _ 10. 

  

“mi-ai prinsi, ambobocitii, - . 5 
neicuţa, ma mai veniti. 
A'mbobocitii, a'nfloriti,  - 

neicuţa ma mai sosită. 
„ Numai'una s'a, uscati : 

neicuţa că m'a, lăsaţi ! 10 

__ P6iă verde castravete, | 
şi nâmi pe cine trimete, 

să trimeţii pe sfentulu s6re 

într'uă di. de sărbătore, | 

" „sfântulii s6re, rotunjorii,. . . 15 
nu i-o spune că mi-e dori; : 

- sfentulii s6re % -căldurosi, 
> + „duce flori fă” de miros, 
- s5. trimeţă; pe sfânta lună 

„ dorulii meii ca să ilii spună, : 20 
luna e pe jumătate, 
“nu i-le-o spune pe tâte; 

" sfânta, lună'i răcorâsă, 
nu'i dă flori să le mirosă. 

„88% trimeţii dorulii pe vânt, 25. 
vEntuli sbâră şuierândi, 

nimeni nui dă credement Li 

IELUI- MPAŞI. NR: 

 [Serisăi după Potrea Creţulti Şolcani, în gina 
de:14 Augustu 1885, la Laculii sărată]. 

x 

Foicica,, macului, 

- Jelui- m'ași şi n' ami cui. 

8 mă jeluiii vântului, 

vântului, Crivăţului ?. î 

- Bate vântului, 3 

arde câmpulă, 

„_ „îmă lasă, jalea, şi gândulă.. 

". Jelui-m m'aşi câmpului, 
câmpului şi drumului, 

der: mi-e câmpuli -pustiitii, 10 
„-toti de jalea mea pârliti. 

Jelui-m'aşi drumului, 
"= arumului pustiiului, 

-dâr nici el n'are putință: 
„chinulă meii n'are credinţă. 15 

" Jelui-m” aşi coărulol, 

codrului voinicului : - 
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codrulii are frunda verde 
şi pe mine nu mă vede, 

„. nu mă vede, nu. mă crede, 

F6iă verde mări piticii, 

nu mai qi, flăcăi, nimicit. 
N'ai pieritii câti ai fostii micii 

der acum, cândii esti voinică! 

“DORU DE DUCĂ. 

[Scrisă după Petrea Creţulu Şolcană, în 
giua de 14 Augustii 1888 la Laculă săratii,— 
Ca variantă,'să se compare. începutului cânte- 
cului Frundă verde cimbrişori, pag. 1:6. din co- 

lecţiunea d-lui Sim. FI. Marianiă). . 

“ Foicică de mohorii, 

' bate mursulii 'din piciorii 

la ferestra, din oboră. 
săi dai fânii şi ordişori, 
s%i puii ş6ua binişorii, 

că do ducă "mi-este dorii. 

Foicică trei granate, 
âmi săi puii şua pe spate 

şami să pleci cu eli departe: 
drumi de n6pte, drumii în silă, 10 

-o să. pleci unde amii milă. 
„ Drumu'i grei, murgu'i uşorii, 

o să plecii unde mi-e dori: . 
pe la fraţi, pe la surori, - 
pe la grădina, cu flori. 

7 

15 

7 SĂRIŢI, FRAŢI! : 

[Scristi parte 1a' 1870 
mumă, parte la 6 Au 

Creţulti, Şolcani, la Laculu-săratii). 

Foiă verde şuă lalea: 
cândi ereamii în fl6rea, mea, 
sburami ca uă, turturea, 

nu mă scia nimenia,; . 
şi sburamit din cracăn cracă, 
n'avea nimeni ce simi facă; 

şi sburamă din frundi/n frunqă, 
„nici n'avea cin” să m'audă. . 

Foicică da bujorii, 
der ună hoţii de vânătorii 
smulse trei fire de pări : 

după repausata mea: - 
gustu 1883, după Petrea 

Po 

5 

10 

 “PRIVBGHIĂTOREA PRINSĂ. 

şi mvapucă de piciorii, - 
de piciorii. de după. capi, 

„de frică, să nu le scapi. .. 

„Nu mi-e ciudă că 'mă prinse, 
der mi-e “ciudă, că m&nchise. 

„Săriţă, faţă,  - | 
nu mă lăsaţi, i | 

că m& puse'n coliviă 

“mai multi mârtă, de eâtii -viă, 
şi mă duse la domniă. 
ca să fii d'a lor soţiă. 

Sării, fraţi, 

“nu mă lăsaţi, 

săriți fraţi, săriţi surori, 
de m&'mpodobiţi cu flori. 

Săriţi, fraţi, care mai pote, 

să mă scoteţi, de la morte, 
din n6gra străinttate! 

15 

20 

30. |: 
7 

[Variantă, augită în judeţul Vâlceă şi publi. 
cată de pseudonimul „Nurgilă“ în diarulu Bo- 

mânia, no 149, din 22 Septembre 1884). 

Verde f6iă Şuă, lalea, 
- cândii ereamii în vremea mea, 

„ amblami ca ui păsărea, 
nu sciamii ce'i dragostea. 

Numa?unii hoţii de vEnătorii 
„Puse laţuli la isvori 

„* şi m& prinse de picior, | 
şi mă puse ?n coliviă, 
numai inima mea. scie, 

mai multii -mortă, de câţi. viă. 
7 

  
+ „
u
r
,
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PRIVEGHIĂTOREA PRINSĂ. 
- [Cânteci populară sârbă, tradusă ca variantă, 

. - „în Paris, la 1875], : II 

„ Duiosit priveghiătârea, - | 
"cânta în crânguli verde .: 

sub ramura pletâsă, 
cânâii, iată, vină la densa 
“trei inşi ca s'o vâneze. 

Ei rogă şi le: dice.   ” „şi făcu danii lăţişori   
2 

” “ EI . ' d ..   * plăsaţi:mă cu viţă, 
x
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» Lăsaţi-mă, “atuncia,. 
„ în verdea grădiniţă 

„ cânta-v&voiu ună cântecii 10 
„pe rumena,. răsură ! | 

„s.Dăr ei o prinâi, sărmana, . 

o *nchidiă în coliviă,., .*- 
ca mândra-le frumâsă 

„cu dânsa să'și petrecă. Ta 
Atunci'ea nu mai cântă, . 
ci mută/şi plecă cioculii, 

6r cândiă o i6ii dacolo 
Şo ducii în grădiniţă, 

aşia "ncepe să plângă, . . 20 
„_S8 plângă şi să dică: - 

= „amari şi vai de cinei 
-'„ rămasi fără sogiă, 

„amarii priveghiătoriă -- 
„ de crângu'i despărțită, ! . 25 

RESTRISTEA. 

(Scris la 2 Ianuariu 1885, după Ioniţă Niculae | 
Pantelimonenulii, bâtrânt cobzarii de la Crucea- 

do-pâtră în Bucuresci]. 

Frunqă verde foi. de nuci, 

n'ami uă cale să mă ducii, 

să mă ducii dintr'acesti locii 

că e loci făr'de norocii 

făr'de trişte, 
„Autâit cândi m'ami măritatiu : 

maica răi s'a supărati, 

taica palmă că mi-a dati,. 

der ei totii nu. m'âmă lăsat: 10 

mândru mire camu luati, 

Inele cândii amii schimbati, 

munţii Sail cutremurati, 

- bradii verdi Sah scuturatii, 

fontâna s'a turburati, -. 15 

dragostea s'a *nflăcăratii. 

Der flacărea se topesce, 
dragostea mereii descresce, 

Auşmănia se *mulţesce. 

Birbăţeluli mi-a plecati, 20 

singură că na lăsat ; 

părbăţelulii sa răsnitii, 

. singură, m'a oropsitit. 

! e _ Prunqă verde foi de nucă, 

guă silişte gi 

“Bucuresci. 

  

mw ami în-cotro să mă ducă, 

să mă duci dintracestii locii, 

„că e loci făr'de noroci 
guă silişte 

fâr'de trişte. 

ID
 

cr
 

.- 

„ Din noii cândi m'amii. logodită, 30 
bărbăţeluli ma iubită, . 
d6r curendi s'a istovită, 

la trei ani mi-a Şi muritii, 
„PFrumoşi bradi că i-amii cioplită, 
„Gu cinci popi că Pamii cititi, 35 

şami r&masii singură cucii 
de n'ami unde să mă ducă, . 

„> Colon vâtră la bordeiii 
e uă miţă şuniu coteiii, 

uă, văcuţă cu viței 40 
'guă scrofiță cu purcei, 

der nici ei 'nu suntii ai mei 
ca torsii s6eră-mea pe ei 

„întruă iernă şi ?nti”uă veră, 

„dimineţa până ?n seră, 45 

p 

__ Ursitârea ce-a, ursitii . 
| acuma s'a, împlinitii : 

„să rămâi toti întwunii loci 

"singură, fu'de noroc, 
p'uă silişte 50 

_: fade trişte | | 

po FRATELE RĂSNEŢI.. | 

[Scrisii la 1867, după repausata mea, namă, în 
—Două variante sub'acestă titlu f- 

gurâză în colecţiunea d-lui V. Alesandri, între 

doine, sub no. XLv, la pag. 280, şi în suplimentii 
_ doina a la, pag: 379]. “ . 

Frunqă verde păduroţii 

' oleoleo, frate răsneţii, 

de 'cândit te-ai râsnitii de noi, 
ne-amiă făcutii nouă feciori :. 

_ş6se fraţi şi trei surori, 

Şi prin lume te-amii cătati, 

nicăiri nu te-amu aflati. 

ca
 

Te-ai. cătatii surorile 
pe. tâte: cărările,     
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“prin tâte pădurile, 
“prin tâte grădinile: 

__suridra a mai-mare 
„cu pări galbenii pe spinare, 

suri6ra, midlociă 

“suridra a mai mică - 

cu rochiţa picăţică ; 

te- -ail cătatii şi. te-au. jelitii, - 

nicăiri nu te. -at găsiţi. 

Nouă fraţi, pe nouă cai, 

E te cătară nouă ai: 
+ pe ună i-ai ciumpăvită, 

„pe alţii că i-ai spetită, 
pe toţi că i-ai prăpăditii,, 

şi fraţii sai obositi: 

De nicăiri nu te-ai găsită, 

1 

Oleoleo, frate răsneţă, 

ai muritii, ori esti drumeţii,” 

că te „plângii surorile 
! pe tâte cărările, 

„Și te plângi &i nouă fraţi, 

nouă fraţi ca „nouă braqi!. 

- AOLEO, FRATE RĂSNEŢU. . 

Variantă inserată de Antonă Pann în Spitalută 
„ amorului, broşura Iv, ed. m, Bucuresci, 1852. 

a no 4, pag. 9-— —10]. 

Aoleo,. frate răsneţii, 
„ce ne treci -ca uni drumeţii, 

ce ne treci Şi nu cutezi . _ 
ca să. vii să ne mai vedi? 

Ori ne: sii morţi, între vii, 
_pe la noi de nu mai vii, 

ori ceva te-amii amărâti , 
într'atâtii de ne-ai urât? 

5 
k 

„Cu ce răi te-ami supărată, 
atâtii de te-ai mâniati ? 

Ce te-a.făcuti să ne uiţi, 
la noi să nu te mai uiţi? 

10 

şi să nu ne mai iubesci ? 
Vino, Vino *ncak acum, | 15 

te mai abate din dramă;   Ce te-a trasti să-te răsnesci [i 

N 

„cu pării lungii -pânăn- călcâie, ai 

20 

90. 

«-* GĂNTECE DE LUME: DQINE. | 

“că, de canti mi-te-aj răsmităi. 

şi la noi n'ai maj. veniti; 

potecile îţi privesc 

şi ! urmele îți jălescii ; 20 

că pe unde tu călcai, 

gandă-venial şi cânâit plecai, . 
eii mereii le măturami 

” şi cu flori le presăramiu; 

„€r acum, de cândii nu vii, "95 
ai crescuti totu bălării; - : - 

că, de cândă ne-ai părăsitii, 
„ bucuria, mi -a lipsită. 

- STRĂINULU SĂRACU. 

 AScrisă la 9 Angustă 1883, după Petrea Croţutii 
_ SŞolcană, lăutarului Brăilei, la Laculă-sărată, — 

CE. doina x1v, Strdinuli, pag.,204, din colecţiu- 
a nea d-lui V.. Alesandri]. 

F6iă de pelinii, 

voiniculu. străini 

ca mărulă din drumi: 
cine pe Grumii trece 

merele ei culege, 

cine! se „opresce., 
"milă sburătoresce ; . 
crăcile căi frânge, 
„tulpi6ra % plânge 
cu lacrămi de sânge, | 
=Frunqti de trei fagi, 

taci, tulpină, taci, 

„că n'ai ce să faci. 
IN Nu e vina ţea, 

i „ci e vina, mea, 
că te-amii răsăditii 

şi nu te- -amii. grăditii ; 

taci că, doit tăi, 
mi-te-oii. îngrădi, 

de totii te-oii feri . 

şi te- -oii îngriji, 

 P6iă, de pelinii, | 

bogatulii străinii 

n'are nici unit chinii ; 

"că, dâcaii bogatii, - 

„ dumnegeii i-a dati 

10. 

15 

SĂ 

'20,   Şare minte n capi,  
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Ia şi mi-a, alergătii, e 

şi mi-a câstigatit, 

" Dâca mi-a 'noptati, 
intră n6âptea 'n sati 

„_"în semă băgatii; 

„unde nemeresce: 
„gasdă, că'şi găsesce, . 

bine'mi odihnesce; „3 
bea şi chiuiesce, 

„lumea că'li cinstesce : 
„şi mi'lă fericesce. 

„F6iă de pelinii, 
„+ săraculă Străinii 
“o duce ?'ntr'unii chinii;, 

că, dăca”i șăracii, ! 
nimărui nui dragi; 
„că ma alergatii,. 
că n'a câstigatii, 

pare minte în capi! - 
Nică că n'a "optati. 

şi, cândii intră ?n sati, 
de câini e lătrati, . N 

de babei mustrati, + 
-la gardii mi-este dati; 

nici se. odihnesce, 

“nici se *nveselesce ; -. 
nimeni nulă cinstesce ; 

singurii se jelesce 
şi singuri trăiesce 
. ca Domne-feresce. . Ă 

. 
i 

SINGURU PE LUME. 

"30 

40 

„50 

[Culesti de 'repausatulu I6n Minoscu şi pu- | 

“| bucati, sub titlulii do Doină, în „Foia socie- 
tăţi omânismulii “.— In colecţiunea d-lui Mi 

„xonă Pompiliii, Pasărea . străină de la pag. 35 

ofere la inceputti 6re-care asemănări cu acesti 

| , cântecul]. | 

„1_ Frundă, verde de anină, 

cine ca mine străini? 

1» 7. Număi mierla din păduri, 
"- câxsteiulă din arăt. e =. 

5 -Dâr nici ei nu sunt străini, . 

"ci'să de inime haini. - 

__ Mierla "gă-are frăţiori + 

totii pe sturdulă . pestriciorii ; 

„. cârsteiulii de suridră   

ciocârlia vinecisră,. 
„Mierla şuieră/n tufişe, 
sturdulii cântă prin rărişe: 

„unuli p'altulii se desmisrdă 
întristarea ca să'si picrdă,.. 

Cârsteiaşuli ţiuiesco,. 
ciocârlia/li linistesce, | 

j 'inimidra'i potolesce. 

Frundă verde. mărăcine, 
numai mie n'are cine 

_ durerile” s&mi aline,.. - 
numai pentru mine nu e 

- imimidrii "mi ca săi spuie 
ca avut şi ea uă-dată, 

dulce mamă, dulce tată, 

„ Suriră, frăţioră, 
“care mă iubiau cu dori; . - 
ca avuti şi nu mai are 

uă puicuţă ca uă flore,. 
cei risipia grijile, * 

i “îmi gonia, durerile 

„.-* simi înduleia dilele, 

- STRĂINU ŞI SINGURU. 

TA so. veds 
Bucuresci, 1869 —'70). 

Frunqă verde de cicsre, 
„bat-o crucea, ursitore 

” garii topi-o sfentuli s6re, 

că mi-a ursită cu urâti | 

să fii singuuii pe pământi ;. ! 

"din câţi ami iubită pe lume 
să 'le sciii numai de nume, 

„din toţi cei ce mă iubiau - 

"şi cu dragii mă desmierdaii Si 

nici unuli să nu trăi6scă, 

pământulii săi învel6scă, -. 

„Val -de vină, 
| vai de pelinii, Ni 

1--- val de voiniculă străină, 

ca unii mări. singurii la, drumii : 

+:de rodesce, 
nu'i. priiesce, 

ba 'spre răi îi folosesce: | 
câţi drumași căl&toresci, 

4 

'20 

>
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„F6ia societății Românismulii“. 

10 
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crăngile că i-le frângă, 

“tulpidra cu foci plânge 

„chiarii cu lacr&me de sange. 

DORU DE ȚERĂ. 

„[Scrisu la Laculu-săratu, în 6 Augustu 1883, 
după lăutarulii Petrea Creţulă Şolcani]. 

F6iă de cicoră, 
vi6ţa mi-e amară 
departe de ţeră 

| Şi de sogidră, - | 

Frundă de lemni-dulce, 5: 
eu m'aşi duce, duce, . 
dâr mi-e calea'n cruce 

şi nu poti r&sbate 

- de străinătate, 

că de ea ami parte. : 10 
-Pân' la mine-acasă.. - 

. uă negură dâsă, 

-p6n' la minen ţ6ră N 

 lanură de secară; _ 
“verde pălămidă, Oo—O—13 
chinuri şi obidă. 

Vicţa, e amară 

“departe de ţi 

şi de sogioră, 

DORU DE STRĂINETATE, 

(După Petrea Croţuli Solcană, scristi în sta- 
țiunea de băl Laculă-sărati, la 14 Augusti 1883] 

"Câte vânturi m'ai bătută 

tote că m'aii r&coriti, 
der stii: vântii rece, cândi bate, 

eli mă fiige şi m& arde. | 
ME dore, măicuţă, în spate - 5 
de. negra străinătate, 
—D'aia, maică, să aj parte!. 

Du-te, mâică, du-te, 

au: te, ducu' tă dorul, 
că mi-ai. friptii - “trupşorulă.. 10 

DUCA ÎN STRĂINETATE. | 
“[Serisii la 14 Augustă 1883, în Laculă- -săraiu, 

- - după Petrea Creţulii Şolcanti]- 

FOiă Şuă lalea, 

voinicii de colea Ă   _- 

* toță. în elit Shurătorescii, "920 

    

4 

cruce că'şi făcea, -. d 

„> „cală gîncălica, 

la mă-sa mergea, 

mă-sii căi dicea:_ 
— măicuţă (duisă 

rămâi sănătâsă, 

că de adi îmi vine 

s& m& duci departe - . 

"în străinătate, 
de.ea-să ami parte...“ 

DORULU DE-RUDE. | | 

[Scrisă la 11 Mai 1884, în Bucuresci, după 
lăutarulă Petrea Creţuli Şolcanii]. ) 

Foicică trei bujori, 
„mă suii pe munţi cu flori 

să&mi vădiu fraţi, 

s&mi vădi surori, 
ca grădinile cu flori; . - 3 

mă suii pe munţi de pâtră | 
să&'mi vădii mumă, 

s&mi vădi tată, 

plini de dorii şi de dosadă. 

- F6iă verde de susaiii, 10 

ce vădui mă întristai: | 

că fraţii sau prăpăditii, 

surorile s'au răsniti, 

florile s'aii ofliti, | 

„părinciorii mi-ai murită, - = 15 
dorul mi-s'a isprăviti, | 

AŞIA NI VINE. ia 

"1Seristi la 1868 după repausatuli Nic, Şenchiea, 
studentii la facultatea de litere. — A se com: 
para Pe deli mergă, pag, 76, în culegerea, « du 

| „Sim. PL, Marianiă). 

„-.. Foicică, fâit lat, 
aşa mi vine câte-uă dată: 

să mă suiit pe inunţi de petră, 

să&mi faci ochişorii r6tă, | 
| „să coprindă lumea toti, _ “a 

să&mi vEdi mumă, s&mi văi tată, . 

să&mi vEdu mândra cuin se portă... 
Dec'orii fi cu toţii bine, 
gându'n mine să s'aline; 

să pleci de latine,  . | 1 
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Solcană. lăutarulă Brăilei, la Laculi-săratu.— 
A se-compara, ca variantă, partea finală din 
doina Pastrea străină la pag. 27 în colecţiunea 
a. diul Sim. FI. Marianii). ” 

F6ii, verde de lipani, 
mă muncescit, de vine-unii anii, 

Ma la pârtă la Leurdânii, + 
, să facii pelinulii sachării, - 

der -pelinu ' totii amarii, C
r
.
 

4 M5 muncii uă vâră t6tăi 

*. ca, să faci străinulii tată, 

şimi făcui bolă curată, 

| că” străinul | 

, ca pelinulu: . 10 

nu'ţă scie doruli şi chinulii. 

Mă muncescii de vine-uă lună 

ca s&'mi faci străina mumă, 

şi'mi facui curată ciumă, : 

căi străina 15 

ca neghina: 

  

(Scrisă în gi 

să se dică 'n ţera, nostă! 

IN ŢERA STRĂINĂ. 

mari, judeţul Viasea, în Iuliu 1866). 

| Pâiă verde de aluni, 
s&rmanulii voinici străini : 

„_-__esesafanti ?n bătătură 
- “şi cu foci cântă din gură; 

n'are dorii şi p'are milă, 

cânâii este în ţâră străină; 

ori din cotro vântulii bate, 

“toti îl firige, toti îlii arde 

vântuli din străinătate; 

„oră în cotro s'o întorce, 

4otă plânge şi lăcrămi storce, 

foculii inimidra "i c6ce. 

INSTRĂINATULU, . 

, ag „a K a N i | E , N „ E : , 

E eo A LA Tău, - „10 “Și Dăui, şi: mâncal bine, - 

„Se me rogu de umnedeii . Voinicii se ţin de mine 5 
s&mi arâte drumulii răi, "parcă ami atâta, bine | 

„să „5 ducii acolo şei. D'ari îi pâinea cati de bună, 

- o totii se face cleiii în gură j , E întinsă o 0 

i COPILULU STRĂINU. | dâca en ţera străină: 

[Seristi la 14 August 1883, după Petrea Creţulii mai bine pâine mai prostă, 10. 

! [Scrisă după Stanciu, lăutarii din satului Corbii. 

10 

ua de 7 Mai 1884, în Bucuresci, 

nw'ţi scie dorulii şi mila, 

“MS muncescii de vine-unii: anii . 

după Petrea, Creţulii Solcanii, Jăutaruli Brăilei. 

Pentru cânteculă precedinte şi începutului ace- 

stuia, să se compare cele 6 versuri câre com 

“pună doina 1v din „cântecele din Basarabia“ 

"să facă din pelinii sachării 

_“ d6r pelinu'i toti amarii” 

i Şi duşmanu'i totii duşmanii: 

“cândit o curge petrei lapte 

ță-o fi şi dușmanuli frate, 

6r duşmanca suri6ră + 2 

cându n'o fi pe apă mă» 

BASARABENULU. 

Trămisi de d-iu Sim. FI. Marian comisiunil 

de redacţiune a „F6iel societăţii Românismulă“- 

A so ved6 culegerea d-sâle la pag. 44, sub 

Si titlulu era străină]. 

- Frunqă verde de miăslină, SE 

trecui Prutulii, apă lină, 

trecui. în țera străină... 
i       

şi prietenii din duşmani, „90 

  
„la pag. 405 a colecţiunii d-lui V. 

a - Alesandri]. 

Poicici de sulfină, 

recul Prutulii, apă lină, 

trecui în ţâră striiină, 
Cercai pânea de e bună 

şi luai uă dată n gură: 

pânea, mi-se pare tină, 

Fit pânea câţi de bună, 

„ d6ca'sii în ră străină, 

fară tată, fără mumă, 

- “toti se face clisă ?n gură. 

„"Fiă pânea câti ce rea, 

dâca suntii în ţâra. moi, 
cu taica |. » 

şi cu maica, . 

cr
 

10.  
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- Foicică de sulfină, 
„„TEU e în ţeră, străină; 

"că ei, de cândii m'amiă. răsnitii 

şi de cândi mami răslbvităi, 
îrei surori ami părăsitii,. . 20 

„A părinţii mi-amii oropsitii. 

Mai cătati surorile 
"pe tâte cărările - | 

şi mai cătată. părinţii 

Şi mă plângi. surorile 
"prin tâte locurile: 

că mă plângea mai mare 

cu pării galbeni pe spinare, . 

inimidră do'ţă sfăşiă, 
şi mă plânge a mai mică 

frunda'n codru de'mi despică. - 

__ Vai de mine, ce-ami făcută 
părinţii de mi-ami urâţi, 35 

suridre dW'ami perdută, 

JALEA DESPĂRȚIRIĂ, 
|" Unserată de Antoni Pann în Spitalulă amorului, 

ca urmare la Jalea  turturelei). N 

„a Cândii uă pasăre, vai mie, 
"nu va să mai fiă viă 
„2 pentru draga ei sogiă, 

„Cândi o perde prin pustiă; . 
„der eii, care sunti din fre: 3 
de.câţii ea mat cu simţire, / 
cum s& suferit despărţire. 

fără jale şi mâhnire ? 

Despărțirea mi-e. amară, 

mii de chinuri m'apucară, 
par'că sufletulii s&mi sară, 

Morte, mârte otrăvită; 
- Pemil6să, cruntă vită, 

tu m'aj despărțită, cumplită, 15 
de perechia mea iubită. 
Vino der, ivesce'ţi fața, 
“tinde câsa tea semeţa, -. 
> m   

„E mai dulce ca, mierea. . 15. 

„trecută“; Albina Pindului, an. 1, 1568, pag 90]. | 

„ r&sbătândii prin toți munţii. 25 

şi mă plânge-a midlocii, 30 

      | inimidra mi-a, rănită ; 

“țrupu'mi'e-în foci de pară; - 19   

„taiă'mi mai curând viisța, 
deca "mi-ai luati: dule6ţa,. «20 

AMORAŞULUI. A 
s- 

"[„ Acesta erea, în Muntenia, forma populâră a 
elegiel erotice din epoca ocupaţiunii ţărilor de 
Ruşi, înainte de 'regulamentulă organici (1832)*, 
dice Dim. Bolintinânu în „Poesia română în: 

cz 

Amoraşii tirană, | 
tirană şi duşmanii, 

„tare te-ai silită 7 
şi mai despărțită: 

„de-al mei “puişorii Aa: 

„vrednicii. de amorii. - 
Amoraşă tirană, 

tiranii şi duşmanii ! -. 

+ SINGURETATEA. 

[Scrisii la 8 Maiii 1884. în Bucuresci, după Pe-. 
trea Creţulă Şolcanii. — Ca variantă să so con: 
frunte : cântecul „Bulgăraşiă de ghiaţă rece; 
în „Doruli Românului“ Bucur. 1879, pag. 163] 

Frunqă verde ghiaţă rece, 
ierna, vine, vera, trece, 

"Şi n'amii cu cine petrece; 
că, cu cine-amii petrecută | 

mi-s'a dusă, măre, s'a dusă, 
- înimidra mi-a răpusă , 
"s'a dusi şi n'a mai venitii, 

e
e
 

a pusii spate la pământi 
şi faţă la r&săriti, .-10 

ga, lăsată cu jurământi: 
„S&mi facă cosciugii de arginti. . 

„cu “clape grele de: plumbi | | 
„Şi, când morii băga în mormântii, | 
2258 mă puiă mai afundi  -: 15 
N „ea să. putredescii curândi, - - 

DRAGĂ BĂIBŢELE. ..“ 
[Serisu la 7 Maiii 1884, în Bucuresci, după. lău- | . 

tarului Petrea Creţuli Şoleană din Brăila]. -. [- 

Du-te, du-te, nai mai f, . -! 
dragă biieţele, =. 

“să n'amiă de “cine dori, . *- 
„dragă, băiețele,      
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dumnedeta ma dăruitii 

viâţa, de mi- -amii indulciti, 
“bine pe lume- -ami trăită. , 

7 

LUN, LUA, sono LUME. 

[Scristi la. Laculi-săratu în 'Qiua de 9 August 
1883, aupă Petrea Creţului SŞolcanii.— Ca variantă 
s5 se confrunte cântecului. „Lume, Lume“ în 

„ Doruliă Românulul'. Bucuresci, 1889, pag, 191]. 

4 

- Poiă verde mărăcine, 

„lume, lume, soro lume,  . 

a : dragi îmi -e.s8 trăiescii bine, 

lume; lume, -soro lume: 

“lime, lume, soro. lume, i 
, m ,   

- "COLECŢIUNEA G. DEX. TEODORESCU. 

- că, de. cine ami dorită, 5 „+ aşa îi lumea: trecătore, 
| S „dragă. băioţele, de voinici amăgitâre, 

„s'a duși Si n'a mai veniti, ca uă apă curgătore: | 

"dragă băieţele, . N „unulă- nasce altul more, IL 

sa sa Racul negru vămentă, F6iă verde treci căline, 
“i e masa ela iu „0, lume, lume, soro lume, 
tii  drază ptieţele ! cândi se mă saturi de tine, 

ae. * lume, lume, soro lume ? 
”  PERIGITULU. De tine m' oi sătura, 15 

. cani mi-o-.suna scându:a, 

ist după Petrea Ga reet lterăn când znko face colivă, 
cândii mi-o curge țărâna, 

Foii verde de năuti, "si popa mi-o descânta, 
de cândii maica m'a făcutii ! „la capi cu cădelniţa. 20 

"vieţa, câtă mi-amit, petrecuti, | Lume, lume, ce-ai cu anine, 
„multe "n lume.nami sciută, * că multă dorii mai ai pe.tine, 
rău la nimeni mami făcutii, 5 şi Vai ţin6 omu ?n. îlâre, 

D'ami avutii, ., „der, dei vine mortea, more; 
„de namiă.avută, + de sarii ţină ori şi câtă, 25 

nimenia, nu m'a. sciutii, a totii o să mergi la rândii, 
Ja nimenia n'ami ceruti ; . 
“ami făcută 10: NU vori LUME, 
cum amii putută, „. IA se ved6 Dorulă, ediţia x, Bucuresci, 1870; 

| “amă făcutii „PaR- 171, cânteculii 158]. 

a cum, ami sciutii, Nu voi lume, voii să moră, | 

„uk dumnedeii i-ami “plăcută. că mamii parte de amori; 
La nimeni datorii nu sunti, _B nu voii vicţă să trăiescă, 

că dumnedeii, ca uni sfenti, că n'amii pe cin” să iubescii. 

IE -de mine s'a îndurată, . „De câtii să ardă totii în dori, 5 
„totii ce i-amii cerută mi-a dati; - ., „mai, bine "ntr'unii câsii să moră; 

dumnedeii m'a miluitii, | de câtii, unde mergii şi sedii 

20 "totii întmuna să oftezi; 

frică, "mi-e că. morii ca, mâine, 5   
„că pe care ochil-amii pusi 

“ca unii sâre mi-a apusă, 
-... lumea mi-a întunecatii ' 

şi inima mi-a secatil.. 

Ah, noroci, - vrăjmaşii. cumplită, 

tu iubirea, mi-ai răpitii, 

tu fericea mi-ai luată .- 

şi pe altu-ai bucurati. 

„Nu voii der să mai trăiescii :- 

voii să mori, să mă sfârşesci, 

“Hotărăsci, cu unit cuventii, 
aqi să intru în mormânti, 

Ah, ali meii suflet iubită, 

10. 

15 

20   
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“vin? de vedi câtă suntii scârbiti; 

vin de vedi cum o să mori 

„ofticată şi plină de dori! 

„NĂIŢĂ. 

[Seristi în Bucuresci la 1868, după unii lăutară 
din satului Clejani]. 

„ Prunqă verde sălcidră, 

la casa; cu trestidră 

| trage Năiţă să moră: - 

nici nu mâre, nici se scâlă! 

Foiă verde peliniţă, 5 
mă-sa'i dice din guriţă,: 

— se6lă-mi-te, măiculiţă, 

ca osteniti măicuţa - 

. totii mutându'ţi pernuţa -, 

ni la capă, ni la picire! 

"Frunqă “verde de mării dulce, 
pe Naie la grâpă /li dute,. 

6r de plânsă cine mi'lii plânge ? 
Maică-sa şi sori-sa, 15 

mai cu foci ibovnica: 

mă-sa plânge, ori nu plânge, 
ibovnica, vârsă, sânge. 

> FOiă verde guă, crăiță, 

Sa făcută călughăriţă, 

Şili toti cată în nescire 

” colo susii la, mânăstire, 
“şilă toti “chiană şi li totii plange, 

PÂN EN TE, 

(Scristi la' 7 Maiti 1884, în Bucurescl, după - 
Petrea Creţulu Şoleanii, lăutarulă Brăilei]. 

2. 

 Pimânte, face-te-al osii, 
„că tu 'nghiţi ce e frumosii   

ni la umbră, ni-la s6re, 10. 

ibovnica lui N: ăiţă „907 

“vărsândă lacrămi, vărsândii sânge. 25   

și n lume mai drăgăstoșii. Ra 

Pămente, face- te- -ai tină, 

că mi-ai luatii din grădină . 5 

„uă garâfă şuă verbină. 

Pimânte,. fiiţi de bihe : | 
t6te mi-l6-al luati la, tine, 

ci i6-mă *ncai şi pe mine! 

pr . PĂNENTULUI. 

 [Seristi la 8 Matt 1884, în Bucuresci, după Petrea 
Creţuli Şoleanii. — Ss se compare, ca variantă, 
Cânteculiă plugarului de sub no. v, pag. 228, din 

colecţiunea d-lui V. Alesandri). 

FGiă verde de niutii, 
arde-te-arii foculii, ptimăntiă, 

că ce-amii pusii n'a răsăritii, 

munca mi-s'a răsipitit. 
Pus-amă ismă, trandafiri, -5 
şi ma răsărit unii firii; 

pus-amii apoi busuioci . 
ga eşitii pară, de foci. 

Arqdă-te foculi, pămenti, 

că; ce-amii pusi n'a răsăritii. 

| MONĂSTIRII. 

[Scrisă la 7 Maiă 1884, după Petrea Creţuliă -. 
: Şoleani, adusii din Brăila]. 

Foicict, mărăcine, 
bucurt-te, mânăstire, 

că frumosi fidre ți vine. .. 
Nu vine s&mbobocâscă,. 

ci vine să odihnâscă, 

ci vine să mucedâscă, 

* în tine să! 8 putredeseă, 

ur
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3. IIaiducesoi. 

- DOINA HAIDUCULUI. | 

[Scrisu la 9 Mai 1884, în Bucuresci, după 
Petrea Creţulti Solcaniă, lăutaruli Brăilei. - Ca 
variantă, st se confrunte, în colecţiunea d-lui 
Y., Alesandri, doina XxxI a lui „Ionii Petrenulă, 
pag. 259 — 260, şi Doina oltendscă (a, Jianului), 

no. Y, pag. 235 - 286]. 

Dat-a frunda, fagului: 
pus-ami cruce satului 

Şi c6dă  baltacului, 
că ami gândulii dracului: 

asupra bogatului. Cr
 

Bată-te crucea, bogatii, 
omi bogatii şi fâră sfati, 

ce mă porţi prin sati . 
legati, i 

dici că birulii nu “ţi-amii dati? 10 

 Tâtă iârna teamă rugatii 
s& mă iel la tine-argatii: - 
vorba nu mi-ai ascultati, 
în semă nu m'ai băgatii,: 

Tâtă isrna amii veniti, 15 
„t6tă iârna ţi-amii cerşitii 
st”mi dai două-trei parale - 

să i6i mălăiaşii şi sare 

că'mi morii copiii de 'fome, 
n'ami cu ce'i scote diniârnă,. - 20 

Vorba, nu râi-ai ascultati, 
„în s6mă nu m'ai băgatii, 

şastă iernă ami iernatii 

mai colea de Calafati 

întruni bordei dărimati: . 25 

picătura m'a picati, - 

Criv&ţuli m'a, îngheţati, 
fumuli că m'a afumati, 
„roibulii că mi-a leşinati. | 

Bată-te crucea, bogată, 30 

omii bogatii şi fără sfati: 
dâca nu m'ai ascultati 

ia ascultă ce-amii cântatii :   

» f0iă, verde de susaii, | 
0 veni luna lui Maii, 35 

s8 mă suiii în del pe plaiă, 

s&mi facii plugi cu dece'cai; 

s6 puii plugulă s5 brăsdezii 
unde-o .fi câmpul mai desi; 

s8 tragi brasda dracului 40: 
din marginea, satului 

la uşia bogatului ! “ 

Bată-te crucea, bogatii, 
-__ omii bogatii şi fă” de sfatii, 

ce mă porţi acum. prin sati, . 45 

“că nici birulii nu mi-ami dati! 

BATE VENTULU, 

[Scris la 9 Maii 18S4, în Bucuresci, după 
lăutaruli Petrea Creţulă Şolcani, din Brăila]. 

| Bate vântuli, bate vântul, 
bate vântuli, miscă crângulii : 
-pe mine mă bate gândulii: 

_s6 lasă crângulă, 

să ici câmpului, - iza
] 

Bate vântul, bate vântuli, 

- bate vântuli, arde câmpulit: 
i 'esă la câmpii 

“ca să mă stingi, 

 dâr de crângi . „10 
mai răi m'aprindii. 

BLĂSTEMULU, ' 

- [Serisii la 9 Maiă 1884, în Bucuresci, după 
. Petrea Creţului Şolcanii]. 

— Frunquliţă de pe baltă, 

nu mă mai.blestema, tată, 

că mai blestematii ui-dată / 
“Vami zăcuti uă-veră tâtă 

şi iârna pe jumătate / 5 

„cu armele nefrecate, . 

nefrecate, nespălate./ 
/ 

fo 19 
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Lasă-mă ca să mă duci 

cărăruia s&mi apuci, 
“ cărăruia codrului 10 

toti în voia Domnului; 
că, de noii fn haiduciă, 

„toti ţi-oiii semăna eii ţie. 

BIRULU. 

[Scrisă la 1872 după uni lăutară din Valea- 
i lungă, judeţul Dâmboviţa]. 

„Biru'i grei, podveda grea, 
sărăcuţii de maica mea: 

unde mergi şi ori-ce faci, 

de belele nu mai scapă, 

De frica zapciului 

şi de grâza birului, 
uitai drumulă satului 

> şi cârnele plugului: 

Şi, poteca, codrului, 

şi flinta haiducului; 

„Că, de câtii în caliciă, 

mai bine la haiduciă, . . 2 

„ce-o vrea Gumnedeii să fii! + 15 

BIRULU GREU. 

bindu despre înţelesulii cuventului „ciocoii“ A'se 
ved6 Isachară de 1. Eliade  Răduiescu şi „Pe- 
chiele înstituţiună ale Românici“ de I6n Brezoianu].: 

Birulă grei, podvâda, grea, 

vai de munculiţa mea! 
Unde mergii şi ori-ce facil, : 

ei de -ciocoi nu mai scapi! 

„ Pelini bă, pelinii mănâncă, 5 
cu pelinii sâra' mă culci: - 

de amarii şi de pelinii 
alu mei sufletii este plină. 

  
i 
4 

! - HAIDUCULU. 

[Scris la 11 Mai 1884, în Bucuresel, după Pe- trea Cretuli Şolcanii. — Să se compare doina Lit 
bis, paz. 299, din colecţiunea â-lui V. Alesandri]. 

__ Foicică de sulfină, - 
taca, maica mă toti mână, 

  

nicăiră nu mai încapi. 5 

luaă drumul crângului, . 10- 

(Variantă citată de I6n Eliade Rădulescu, vor- | 

  

mă mână, mereii. la luncă 
ca să mă apucii de muncă: 

eii puiii c6dă la măciucă, 
şi mi-e gândului totii la ducă, 

c
e
 

TPaica mă mână la sapă, 

ei puii căp&strulii la i6pă 
şi pleci caii und's'adapă, 

er cândii vădit caii pe luncă 19 
îmi trece dorulii de muncă, 

nu mă mai gândescii la strungă. 

Foicică foi de cepă, 

dis-ami tatii: — „tată, tată, 
„nu mă mai mâna la sapă, 15 

„că pr6 e cu buza lută, 

„bat-o pustiia s'o bată, 

„Şi mi-e frică 
„că mă strică; 

„mână-mă la venătâre 20 

„după fete bălăidre, 
„ori cu durda la spinare 

„după cerbi şi căpridre ; 

„nu mă mai mâna la luncă, 

„că ei nu suntă buni de muncă, 

"pci suntii bună de codru verde, 
„că ce al nu se mai perde 
„Şi. ce ici nimeni nu vede! 

d
 C
r
 

ISPITA.. 

[Serisii la 11 Mai 1884, în Bucuresci, după Petrea 
Crețulu Şolcanui.— S8 se compare, ca variante, 
Doina voinicescă do sub no. XXVII, pag. 254. şi 
Doina oltentscă a. Jianului. no. 1, pag. 285-256, 

din colecţiunea d-lui V. Alesanări). 

Frunqă verde mării creţesciă, 

Stai în drumii şi mă gândesc 
ce să facii, ce să 'muncescii 
„pâinea s&mi agonisescii, E 
copiii să&'mi hărănesci? _v 5 
Să isi drumulă codrului, 

poteca haiducului 

Şi traiulu voinicului, 
ori să i6ii drumul spre baltă, | 

s8 m'apucii iâr de lopată 10 
şi de sapa, blestemată ; f. 

de cârnele plugului, ; 
, 
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de aratulă grâului, 

prăşituli porumbului ? 

Stai în drumi şi mă gândesc 15: 
cu ce să mă hărănesci ?: 

Cu hrana tătână-meii 
şi cu plugului moşu-meii ? 

Apoi, f6iă, ui, lalea, 
plugulii este s6ngă rea, 20 
umblă. d'a'nâaretelea 

cândi nu” scii socotia. 

Cu e6rnele din-d'ărăptii 
te lovesce totii la pepti, 

ie face prostii din descepti, 25 

Audi qile blestemaţe, | 
s&ți cârpesci viâţa, măi frate, 

"totii cu lemne ?ncrucişate, 
totii cu fiâre *ncovăiate 

pe răzorele arate: 30. 

pui bucate după placi, 

ori .se facii, ori nu'se faci, 
mai multi păcate să tragi! 

Foicică, f6ii *nvâltă, 

bată'lii dumnedei s&li bată . 35 
cine-a- scosii drumuli la baltă, 

cine-a, scornitii sapa lată, - 

-arătură şi răzore, 
secerişii şi cositâre ! 

JIANULU. 

[Variantă inserată în colecţiunile de cântece 

- Dorulă şi Amorulă, diferito ediţiuni]. 

Stai în drumi şi mă gândesc .. 

ce să nvapucii să „muncescii 

pâinea s&mi agonisescii, 

copilaşii să'mi hrănescii ? | 

Intristatii, pe gânduri pusi, 5 

mă suii pe d6li.în sus . 

şi, ochii cândii mi-ami întorsii, 

“mă uitai pe vale ?n josul. 

„_Văqui 6menii arândă - 

cu plugurile în rândiu : 10 - 

numai: pluguleţulii. meii 

Va 'mţeleniti dumnedeii ; 

-“că doi boi, ce i avusei, 

_gustă 1883, la Laculii-săratii, şi la, 9 Maiu 1884 

- leeţiuuea, â-lu! V. Alesandri sub titlului de „dia- 

  

de vremi grele “i r&pusei; 

'şi mă rugai de bogaţi, 15 
| care ai boi şi argaţi, 
-s5mi de boii într'uni câsii - 
să ari şi eu loci d'ună pasi. 

“Der în zadar mamă rugăti . 
că ?n s6mă nu m'aii băgatii! 20 

Atunci şi eii mă "ntorsei 
- și întru sinemi disei : . 

„25 „Gavară bunul dumnedeii 
2 „Să umble şi plugulii mei; 

„să puii Să 'mbrăsdezii alesii 25 
„unde-o fi crângulii mai desii ; - 

„3 „s6 tragi brasda dracului 
„din mai susulu d6lului » 
„până *n capuli satului | 

„drepti uşa bogatulul“ ! 30 

JANCU IIIANULU. 
[Scristi după Petrea Creţulti Şolcanii, la 6 Au- 

în Bucuresci. A se compara variantele din co- 

nulă", -no. 74, pag. 159 - 160]. 

Foicică trei gutui, 
trei gutui, trei al&moi, | 

_ Iancule, de unde vii? . 

—Ia daci de peste Jiiii, 

— Jancule, ce-ai târzuitii ? 5 

—Dat ami aurii şi argintii 
pe vr”o cinci oca de plumbii 

să ducii la băieţi în crângii; 

că băieţii, fir” de minte, 

risipescii la glonţe multe, 10. 

nu le stă nimeni "nainte 
şi nu sciii trage la, ţinte; 

că băieţii, cam sglobii, 

tragi la naiba prin pustii, 

nu ca mine ?n cărnuri vii! 15 

Până vorba numi sfârşia, 

iacă-te'mi şi potera, 

bat-o maica Precista, 

Er e6uşulii poterii, 
slujitorulii domniei, „90 

de'li. vedea 
- îi totii dicea:   
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— Iancule, 

Jiianule, 

ado 'n câce povâra, 
Co săţi.viă, grei cu ea, 

şi dă-te de voia, tea 
să ne scapi de vr'uă belea! 

—Ba de voiă nu moiii da, 

nici povera, nu "'mi-ăţi lua 
că mi-amii datil bânuță pe ea. 

—Iancule, Români turcită, 

ce te porţă aşa gătit 

numan aură şi argintii 

„din crescetiii pân&n pămenti ? 

—De mă portii aşa gătit, 

dumnedeii ma, dăruită ! 

—Iancule, Români turcită, 
lasă-te de haiducitii ; 

lasă'ţă nebuniele, | 
lasă/ţă haiduciele 

s&ți. daii boieriele. 

—Ba că, qăi, nu moi lăsa: 
tu cu boieria, tea, 

eii cu haiducia, mea; 
că, ce câstigi tu ?ntuă, vâră 
ei câstigii numa "ntr”uă, sră 

şi bâii cu mândra ?ntr'uă tâmnă! 
-M'a, făcut maica voinici 

să mamii frică de nimici; | 
ma, făcutii maica fociori - 

să daii taichii ajutori : 
să mă ţii pe la _strimtori, 

pe la munţi în trecători, 

în drumii pe la negustori 
- cândă se 'ntorcii din Riureni 

cu punga, de gălbiori - 
„Şi cu murgii sprinteori ! 

Şi cum sta,.. 
şi cum vorbiă, 

„bine vorba nu'mi- sfarşia, 
„Piuteni murgului că da,. 

trei pistole slobodia, 
nevădutit că se fâcea, 
Şi gonia, măre, 'gonia, 

pen'la Oltii că'mi ajungea, 

.. 

40 

55 

60 - 

65   

dincolo de Slatina; 

pân&n malul Oltului, 
la. capătulii podului, 

— Foicică de lipanii, - 70 
_ măi podari, 

- măi cârciumari, 
| trage podulii 

să trecu Oltulu. 

. — L'oiii trage, 

- de miei da ortuli! 75 

—Măi podari, 
măi cârciumari, 

aă -auditi Wuni Jiiani, 
d'unii puişoră de olt6nii .. go 

şi buni hoţi de căpitanii, 

ce căsnesce pe podari, 

bea vinii de la cârciumari, 

iea mieii de la ciobani 
şi pâinea de la brutari, 85 

bea, mănâncă, nu dă bani? 
Că, d'oiii sta să totii plătescii, 

g6ba că mai haiducescă ! 

Măi podarii, 
- măi cârciumari, . 90 

trage poduli a 

să trecii Oltuli, 
C'aicea te calcă foculii 

şi te prăpădescii cu totulii, 
Trage podulii mai d'a drepti 95 

„căţă trimetii ună plumbă în peptii ; - 
trage podulii mai la, vale, 

căți trimeti uni plumbi în Selo, 

Dăr, de cât pară la poâiu, 
maj bine cu murgu ?n notă, 100. 
că "mi-e murgulii nescăldatii, 

astă-di lami încălicată,  -- 

treci prin, Oltii ca, pe uscati; 

că mi-e murgulii scurti în gâtii, 
scurtă în gâti şi lungă în trupă, 105 
trecii prin Oltii de nu mă adu | 

| Foicică, trei granate, . | 
- trecu Oltul d'aia parte: - 

ciocoiii ! într6bă, de carte, 
eli X-ar6tă puşea ?n spate 110 
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Şi, din ochi dâca "li privesce, 
plecă şi milă spovedesce: 

- — floricică usturoi, 
usturoiii în patru foi, . i 
bată-te crucea, ciocoii, - 115 

„de te-oiăi prinde ?n satii la noi, 

s6'ți daii măciuci să te moiă,. 
Unde văqii ciocoii pe drumii 

şi milti vEdă mai albăstrenă, 
mă faci brosci pe pimântii, 120. 

numai câti uni puii de cuci; - 
şi i€u puşea să "li împuşci, 

s& "lu lovescii unde mili d6re:- 
la netezulii părului, 

_uude “ păsiă ciocoiului, - 125 
unde "i grei voinicului, ” 

în calea sufletului. | 
Frunquliţă lemni uscati, 

aoleo, ciocoii bălţatii, . 

sunţii trei ani de cânâi te catii, 130 
sunti trei ani şuă săptămână 
pân” te:oii dobândi la mână 
să'ță iii pielea de.pe capi 
s&'mi facit tocii la măzăraciă, 

şi pielea, de pe picidre 135 
s&mi faci tocuri la pistele. 

HAIDUCULU. | 

[Scristi după unti bătrâni pădurar la Găvanuli 
în 1867.— Cu 6re-care modificări, acestui cânteci 
Sa publicatii şi în colecţiunea populară Dorulă, 

ediţiunea x, 1870]. 

Trage podulii, măi. podarii; 
să trecii la Eli cârciumari 

săli întrebi de sănătate _. 
şi de câte-oii av6 parte, 

că e putredă de bogatii 5 
şi să isi nu e pă&cati : 

eli e singuri, ca unii cuci, 

eii suntii tenării şi haiduci. 

Trage podulii: mai la vale 

să nu'ţă puiii uni glonţii în sele, 10 

trage podulii mai d'a drepti 

să nuwţi puii uni glonţii în peptii; 

trage podulii câţii mai. tare, 

că i6ă pușca, la cătare, 
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“şi tempușcii cape uni cuci, 15 
că sunti t6nări şi haiduci. 

-Năi podare, trage poâuli, 
să nu treci prin apă Olţulii, 
că mi-e murgulu cam nebunii, 

trece Oltulii ca pe drumit. 20 

__P6iă verde trei granate, 
- trecui Oltuli jumătate, 
ciocoi mă 'ntr6bă de carte: 
ei le-arăti flinta la spate 

„88 citescă, de se pâte. 25 
Ei le spuiii că este golă, 
d6r ciocoii fugi să moră; 

eii le spuiii că este sâcă, 
der ciocoii fugii de. crapă. 

Flintan spate nu mi-e plină, 30 
dsr ciocoii fugii de mine 
şi mă lasă să mă duci, 

că sunţi tenări şi haiduci. 

E VENĂTORULU, 

[Scrisu la 9 Maiă 1884, după Petrea Croţulii 
„_ SŞolcani, în Bucuresci.— Muntele Istriţa se află 

în judeţului Buz&ă, de unde pare - originari şi 
cântecului, A se ved6 mai la vale, între cânte- 

cele vechi, legenda lui „Gheorghelaşă“]. 

_ Foicică peliniţă, 
_daică, daică, dăiculiţă, 

dW'aşi ave uă puiculiță 
cu milă .şi cu credinţă, 

mi-ari lua i6rbă d'uă leiţă, 5 
“ gl6nţe numai d'uă nojiţă 
să pleci în susi pe Istriţă, 

„să vânezii duă prepeliţă; 
să m& scoborii mai la vale | 
„cu mâinile pe pistele, 10 

cu drâpta pe săbidră 

să- văqi cine e la moră: 
e prieteni ori vecinii, 

ori duşmanuli de străini, 
care m'a băgati în chinil. 15 

| LA CRUCE. | 
(Sorisii în Bucuresci, la 9 Maiii 1884, după Po- 

- irea Creţului Şolcani]. 

Foicică mărgăriti, | 

de. m'aşi ved6 "m dsli suitii, -     
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de belele limpeditiu 

şi la cruce tăbărită, 

să puii mesa să mănânci 
„cu mândruţa după sită 

„şi cu murgulu priponiti 

-.în pripâne de argintă, 

şi legati cu găitanii 
„-Guă cracă de odolâni, | 
> -găitanui toti de mătase 
împletitii. de puica, 'n şeşe, 

Frunduliţă de mări dulce, * 

“de m'ași ved6 ?n dsli la cruce, 

d'acolo nu m'aşi mai duce, 
Murguţulii mi-o nîncheza, - 

eu la mesă c'oii şedea 
„Gu mândruț' alăturea : 

mândruţa să'mi cânte mie 
cântece. de haiduciă, 20 | 

NEVESTA ŞI CALULU. 

[Scrisă în Bucuresci, la 9 Maiă 1884, după 
Petrea Creţulu Şolcani din Brăila]. 

Foicică, f6iă-albastră, 

ce mi-e dragi pe lumea asta? 

Numai calulii şi nevâsta ! 

Cu calulii călătoresci, 
tâtă vera, haiducescii, 
de poţere mă păzesci, 

unde descaliciă prândesci, 

Nevâsta mă premenesce, 
mă spală şi mă cârpesce, 

cu gurița m&ndulcesce, 

inimidra *mi potolesce, 

“sufleţelu 'mi r&coresce. 

| 1 STREJA. | 

[Scrisi în Bucuresci, la 7 Maiă 1884, după, 
Petrea Creţulu Şolcantă, lăutaruliă Brăilei]. 

—Frundă verde mărăcine, 
iată, neică, strâja, vine 

şi te i6 de lângă mine: 
und” te-o duce nu e binel!. 

—Las' să vii, p'astă cruce, 
că, cum vine,-aşia s'o duce! 

Ţine uşșia să mă *ncingi, 

"10 

15 

„10 

  

să punii mâna pe cuţitii; 
ține uşia puţintelă, 

- să punii mâna pe hangerii; - 10 
mai ţine uşia uni pică, 

să vedi. strejil ce-o săi dici! 

POTERA. 

[Variantă scrisă după uni bătrâni lăutarii din 
Târgoviste. —. Ca variantă să se confrunte cân- 
-teculă I, Jancu, din broşura d-lul N. A. Ca: 

ranfilu]. 

—Frunquliţă mărăcine, 

ia vedi potera că vine! 

_—Las' să viă,. p'astă cruce, 
că, cum vine,-uşia s'o duce! 

Ţine uşia, suridră, 5 

„ca să&'mi catii d'uă săbidră, 
săbidră *nveninată 

să le i6ii vederea, 'ndată. - 

—Frunqă verde fereguţă, 

nu mal potii să ţii, neicuţă, 10 
că, suntă mulţi, bătu'-ari foculi, 

de nui mai încape locul! 

—Fiă câtu de mulţi, numi pasă, 

numai tu .să fii a-casă, 
să le facemii de mâncare 15 

„trei friptură şi trei rasâle 
eu ce-o curge din pistâle. 

- 

COPIII HAIDUCI. | 

[Serisii la 11 Maiii 1884, în Bucuresci. după 
Petrea Creţuli Şolcană. — Acâstă doină pre- 
sintă re-care asem&nare, 6nsă numai la înce- 

- putu, cu a LIII, pag. 289, din colecţiunea d-lui 
V. Alesandri şi cu cea, de la pagina 162 din co: 

lecţiunea, d-lui Sim. FI. Mariani]. 
La 

F6iă verde trei gutui, 
trei gutui şi trei lămoi, 
din sera de sânt-Văsil | 
Sail iviti nisce copii 5 

ce senvâţă "n codru 'ntâii: 5 
copilaşi voinici de mână, 

- copilaşi cam.tari de venă, 
Ma fară tată, fără mumă: 
"când vădii mârtea, dicii căi glumă, 

| Foicică trei costrei, 10 
să nu te 'nt6lnesci cu ei, | 
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că” sunti mici Şi făr' de minte, 

esti la, Gmeni înainte, * 
le pună pepturile ?n flinte | 

„de nu ici nici trei cuvinte. - 15 

SUB POLE DE CODRU VERDE. 

(Cântec naiducescă, inserată de Antonti Pann, 
sub acesti titlu, la pag. 72—74 din Uă şegătore 
la ţtră sâi , Pocestea lui moşii, Albă“. Bucuresei 
1853, partea” II. — Doina XXXIl,. pag, 262, din co- : 
lecţiunea d-lui V. Alesandri, e uă variantă pre- 

scurtată a acestui 'cântecu]. 

Sub pâle de codru verde, 
mititelu foci mi-se vede, 

„mititelu şi potolitii, 
totii de voinici ocolită. 

Nu sciii dece ai cinci-spre-ce, 5 
că mi'şi frige unii berbece, 

unii berbece, berbeceli 

sugstorii şi mititelu, 

i nulă trige cum se fiige, 
cilii înfige în cârlige, . 10: 

înjunghiatii, nejupuiti, 
ca unii purceluşii pulitii. 

Şilu întorce din belciuge 

ca s%i fiă carnea dulce 
şi sălii aibă la colnici 15 
de merindă, ca voinici. 

Sub umbră de păducelii 

voinicei mănâncă mielu | 

şi b6i vini din borduşelii 
cantânăti şi grăindi ast-feli: 20 . 

„coâre, codre înfrundită, 

coâre fiumosă înverdită, 
ţine-m&n tine feriti, ” 

“cu fiundă acoperiti. 

- Codre, vel av6 păcatii - 25 
cum-va de m'ăi da, legati, 

că nimicii nu -ţă-ami stricati, i 

nu mă scii de vinovatii; 

“cn tine, de cândi intrai, -. 
numai uă cracă tăiai 30 
“armele de'mi atârnai 

şi la umbră'ţă m'agedai. 

- Le-aşă fi pusi, codre, şi josă, 

der pământu” umedosii   

şi ferulă e ruginosă, 35 
„îŞi perde lustruli frumosi. 
Codre, codre, duşmanii esti: 

tu “oiniciă “i amăgesci, 

îi aduni şi îi primesci, , 
tu'i predai, €r nu'i feresci. 40 
Câtu e codrulii: de frumosi 
cu runda verde, umbrosiă, 

iârna putredesce joșii 
şi voinicii şedi la, rosu . 

DESPĂRȚIREA. 

[Scrisă în Bucuresci, la 7 Mai 1884, după Pe- 
trea Creţuli $ Şolcanii, lăutarulă Brăilei). 

— Foicică mărgăritiă, 

„iată, vremea mi-a sositil 

să mă duci în haiduciă, 

să te lasi, dragă, pustiă, 

De lăsatii mi-te-oii lăsa, - 5 
frică "mi-e că m'&i uita, 

că maj suntii voinici ca mine . 

să te mângâie pre tine! 

— Fii, neică, ca i6rba: 
dâca nu esti dumnsta, "10 
parcă nu e nimenia, . , 

De tei duce ş'ăi pleca, 
pă mine că m'ăi lăsa 

| lemnelor . 
şi pietrelor 15 

A şi negri străinilor ! 

CIOCOIULU. 

[Scristi în anulii 1867 după unui lăutari din, 
Corbii-ciunel, judeţul Vlasca]. 

„FOi5,. verde -usturoii 
" oleo-leo, spureatii ciocoiii, 

de te-ași prinde ?n sati la noi 
de În şele să te 'nmoii, 

de pielenăă te jupoiii 5. 

şi din pielea tea să&'mi facii ” 

-uă tâcă de măzăracii, 

că tu mai lăsată săracii 
de pământii şi de copii, 

„de nevesta mea Gantâii, 10 

fără nici unii căpătâil !   
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| "OIOCOLULUL. 
"[Yariantă-culesă şi citată de I6n Eliade Rădu- 

-Zsachară. A se vede I. Brezoianu, Vechiele insti- 
tuţiuni ale României. 1852, pag. 148]. 

Oleo-leo, spurcatii ciocoii, 

uite ?n sati la noi te-asceptii : 
mă lovescii cu pumnu ?n peptii 
“ca puni lupi să te jupoii; 

"să se ducă pomina 5 
din Cerneţi la, Slatina, 7 

şi din Slatina, 'n Focşani, 

şi d'acolo *n Botoşani. 

De la baltă pân'la munte 
s8 picnimiă ciocoiu ?n frunte! 10 

ȚERANULU ŞI CIOCOIULU. 
[Scris la 1870 după Vasilo Moscti, în Bucuresei. 
Balada x din colecţiunea d-lui YV. Alesandri 
pag. 41-42, sub titlului de „Bogatuliă şi săracul, 
"şi doina -“xul, Ciocoiulii, pag. 250, sunt vari- 

ante înfrumuseţate ale acostul cânteci]. 

“Frunqă, verde barlaboii, 
„la m6ră la 'Torontoiii. 

vine-unit carii cu patru boi 
încărcatii cu păpuşoiă, - “ 
Din d'ărătuli carului 

- arendaşulii satului, - 
„ lipitorea dracului: . 

— Bună vremea, măi l6ne!. 

— Nu'ţi mulţămesciă, măi coedue! 
-— Mă ţărane, tu ești bâtă! 

— Ba, Qăă, ciocoii gulerată, 
- de trei dile n'amii mâncati, | 

„nici boii n'ami adăpată, 
nică în casă n'amii intratit! 

.10 

Dsr ciocoiulii, ca, ciocoiulii, 
„_Caşia' e firea şi soiulii, - 
se dete pe I$agă cari 

şi scâse, măre, ună bicii 
şi” trase vro patru-cinci. 
Der ţăranulă, ca țăranulii, | 
pân'i-se umple găvanulă. 
„_Dete ceă pe lângă boi. 

Şi sc6se d'uă tufă gr6să, -   

- lescu, espiicându înţelesuli epitetului ciocoii în - 

„ [Scrisă în Bucuresci, la 9 Mai 1884, după Pe- 
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-vufă grosă, nodurâsă, . 

. şi trase vro cinci şi şese. 

-  BOGATULU, ȘI SĂRACULU. 

trea Creţulă Şolcanu, lăutarulii Brăilel.— St se 
confrunte, ca variante din colecţiunea d-lui YV. 
Alesandri, balada xy, pag. 41--42, Bogatulă şi 
săraculă, pecum şi doina XXIII, pag. 250, inti- 
tulată Ciocoiulii. — Originea acestui cântecii pare 

- a fi de peste Carpaţi]. 

Frunduliţa fagului, 

la casa făgadului, 

la cârciuma, satului, 

hea bogatulia 

Şi săracul, 5 
bea stăpânuli 

şi argatuli. 

Foicică ş'uă lalea, 

der bogatulii ce dicea.? | 
— Măi cârcimari, | 19 

măi făgădari, 

scote'mi. mie vini dWunăi bani 

să bu cu acesti sărmanii, 
că nu Vamii vEdutii Vunii anii. 

Er săracul, Waudia, 13! 
şi eli din gură dicea.: 

—măi cârcimari, 

măi făgădarii, 
scâte mie-vinii unii slotit 

„s&liu bâi cu bogatuli toti. 20 

Bogătaşulii, d'audia, 
săracului căi qicea 

şi. din gură mi”! grăia : 
— măi sărace, măi crestine, | 

nu te potrivi cu mine : 25 
că n'al cămâșă pe tine, 

Dâr săraculii nu tăcea, 
“ci din gură "i răspundea: 

2 —ce-al tu cu cămâşa mea, 
că n'ai datii unit banii pe ea, -30 

las-o la pârdalnica 
să bâi vini cu dumnta! 

"“Bogătaşulii iâr dicea, 
„bogătaşulii isr striga: 
— măi cârcimariă, - 35    
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- Măi făgădarii, 

scote mie vinu d'un bani 

să bâii cu acestii sărmană, 
că nu ami vădutii Vunii anii, 

şi ami poftă să "li cinstescii, * 40 
cu vorba săli îmblândesci ! 

Der săraculii nu tăcea, 
cu cuvântului îlu tăia, 

-cu vorba că "li atingea 

şi din gură î6r striga: 4 
— măi cârcimarii, 

măi făgădari, 
scâte mie vină d'uni slotii . 
săli bsi cu bogatuli toti, | 

că de bogatii nu mai poti; 50 
că mă pârtă totii prin sati 

nebăută şi nemâncată .. 
şi cu funia legati, 

că nici birulii nu mi-ami dată! 

Apoi, măre, ce 'mi făcea? 55 
Cofa. de vinii că umplea, ” 

şi la gură, d'o ducea, 

penYn fundi îi r&sufla, 

Cărăruia c'apuca, 

la domniă se ducea, „60 

la boieri că se plângea; 
"şi boierii "lit asculta, 

cercetare că făcea, 

pe ciocoiii îl pedepsia, 
“Ia faiangă că "li punea. 65 

, , MACOVEIULU. 

[Scrisă la 7 Maiii 1884, în Bucuresci,- după Pe- 
trea Creţulii Şolcanu, ăutarulii Brăilei]. 

Frânduliţă lemnit de teiii, 
drumulii pân'la Macoveiiit 

nui bătutii de cară cu boi, 

- nică de ciobănaşi cu oi, 

ci % bătutii de murgii mei, 5 

cândii de unul, cândi de trei, 

trepădândii la Macoveiit 

_să&mi ici bănişorii mei, - 

“că 'suntii buni şi la purtare, 

1. Satu în judeţulu. Buzău, lângă Cotorga.   

2297 

ai şi sporuri la vândare, 10 
şi. se cată la schimbare. 

“Din Macoveiii mai la vale, 
la. Trandafirul! &li mare . 
s'a făcutii Wuă adunare.. 
Adunarea șe stringea, . . 15 

dâr de vorbă ce vorbia ? 
Că la Macoveiii .în sati 

"nici că mai este de stati, 

- căte ţine 'n munc'afară,: 
câtii ţine diua de veră, 20 
numai pe dece parale 

pentru biri şi angarale; 
că săracii 
pogonacii 

şepte inşi suntu p'uă căldare; 

mămâligă de secare 
„socotită, cinci parale; 
„că, la qi de. s&rbătore, 

„. umblă şi după căldare 
- ca s& facă de mâncare "30 

fără bani de chieltuislă, 

>
 

ct
 

Aşia, măre, de vorbia, 
_uă, scrisâre că scriia | 
„şi seris6rea, trimetea, 
tocmai la Măria-sea, 35 

la Măria-sea, cea, mare 
să le 46 îndestulare, 

Candii. scris6rea, ajungea” 
şi boierii o citia, 

milă că, li se făcea: 40 

între ei se sfătuia, 
şi poruncă că dedea 
„să'se strice linia, 

să plece unde-orii putea ; 
&r porunca, de sosia, 

linia, că se strica, 
satulii mi-se sfărima, 

satulii mi-se părăsia, . 
de se ducea pomina, 

din Buzăi în Slatina. . 50 

1. Târgă din noi formati, cu locuitori 'fu- 

giţi din Macoveii, precum spune cânteculă.   
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_ ISVORANULU, |. | 
" [Scrisă în Ferbinţi, la Augustiă 1870, şi în Bucu: 

resci la 7 Mai 1584, după Petrea Creţulu 
Şolcani, lăutarulă Brăilei. — Despre subiectulii 
cântecului, să se vedă ale mele Noţiuni despre Co- 

Jindele române, Bucw esci, 1879, pag. 5.- 11]. 

Frunduliţă salbă msle, 

'Isvoranulii, boierii mare, 

din Giulesci pân! mai de vale, 

din Rudeni şi 'din Catane 

şi până la Chiajna-mare, 5 

„câte fete mi-a aflati 
pe tâte că, le-a'nşelatii, .. 

nici una nu i-a scăpatii 

nemuşcată, . 
nepișcată, „10 

de dânsulii nesărutată, 

„= Ad aşia şi mâine-aşia, 

vestea de eli se ducea, 

din Chiajna până ?n Giulesci, 

din Rudeni la Bucuresci. —— -15 

Frunduliţă ghiaţă rece, 
în luna lui Maiii în dece! 

Isvoranulii răi -petrece: 

„la divanulii celi mai mare 
îlă răstârnă, trei pistâle ' 20 

şi cade ?n sânge pe scară. 

Vestea, 'ndată se ducea 

la Giulesci şi la Chiajna. 
Coe6na, dec audia, 

în trăsură, se punea, - . 25 - 

în, Bucuresci ajungea, : 

la divanii că alerga, . 
pe scări iute se suia, 

pe Isvoranuli vedea 
şi n gura mare dicea: 30 

4. Profesionale. - 

CIOBANULU.: a 
[Scristi la 1866, după lăutarulii . Stanciuli din 

comuna Corbil-mari, județul Vlasca). 

Fiă verde usturoiul, 

de câti slugă la. ciocoiii, 
mai bine ciobani la oi 

cu capuli pe moşoroiil, - 
1. In unele variante se schimbă luna. „Maiut + 

în luna „Marti“. 
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— ierte dumnedeiă păcatuli ' 
cui mi-a omoriti: bărbatuli! 

Unde Grecu-o audia! 
Isvorancei răspundea : 

—. iaca, bărbăţeluli tăi: 35 

ţiVami omoriti chiar eu, 

să scapi lumea d'ună omi răi ! 

Vestea, măre, se ducea: 
vestea, măre, d'ajungez, | 
tocmai de la Bucuresci 40 

la Chiajna, şi la Giulesci, 
țărănimea, se scula, 

ş6pte buţi de vini scotea, 

mare chefii că chefuia, 

şi trei dile cămitoti bea, 45 
„că scăpase de duşmanulii, 

scăpase de Isvoranulă, 

- LA OALAFATU. 

[Cântatu de arestaţi, pe cândi temniţa din 
Bucurescise afia în piaţa Sf.Antonii, lângă Curtea 
vechiă. — A se ved6 Dorul si Amoruli, edițiu- 
nile mal vechi, şi partea finală a doinelor do 
la pag. 164-165 din colecţiunea d-lui Sim. Fl. 

Marianu]. Ă 

Frundă, verde pării uscatii, 
m& gâniesci la Calafată, 

la, ciolpanulău dărimatii 
de scumpe arme "ncărcatii: 

toti de flinte ghintuite, 5 

de paloşe ascuţite, 

de pist6le alămite, 

cu muşamale 'nvelite, 

că la umbra, nucilor | 

şedii stăpânii armelor. 10 
Trei suntii : cu căciuli de urşi, 

nu se suferii de supuşi 
şi de nică uă mână prinşi! 

„Foicică lemni uscati, 5 
de câti slugă şi argati 

la străini şi la bogati, 

mai bine văcarii în satii. 

Foiă verde de pe luncă,. - 

de câti la ispravnicii slugă, 10 

1, “Omoritorultă lui Isvoranulii erea unți Grecii, 
cu catre avusese procese, 
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măi bine "mbrăcati în glugă, 
cu oițelela strungă, 

HOŢULU DE CAI. 
[Scristi la 8 Maiii 1824, în Bucuresci, după 

Petrea Creţulii Şolcani din Brăila, care narsză, 
originea cântecului prin întemplarea, următâre : 
unii 6re-care „ispravnici“ alti Brăilel avea, ca seu- 
vitoru, pe unt bâtrâni giambaşi, care intruă 
nâpto îi fură, toți caii şi fugiin Dobrogea. Sgo- 
motului, cercetările şi prinderea furului ari fi 

dati ocasiuna acestui cântecă populari]. - 

— Verde, verde, ş'uă răsură, 

spune, spune, barbă sură, 

căişorii cum se fură, 

cum se ici din bătătură 
pe negură a 5 

şi pe brumă? 

— Cu ochiulii arcanului 
princi muma juganului, 

şi ducă caii la păduri, 

totii la ierbă cu r&suri, 10 

| €r cu ei călătoresci | 
până nu te mâi zăresci, 
“şi din gură dici- mereii 

colea, cânteceluli mei : 

„Spune, spune, puiii de cuci, 15 
„căişorii und să ducii? 
„Spune, spune, turturea, | 

„îngheţată 'i Dunărea, 

„58 tr6că neica pe ea 

„cu trei suri alăturea, . .. 20 
„cu muma juganilor 
„Şi cu tatălui surilor ?. 

„Spune, spune, păsărea, 
„poti s& mergi în Dobrogea 

„la Maria oltânca, -. 25 
„58 bâi vinul | 

„cu v6dra 

„pelinuliă. 
„cu. ocaua, | 

„să b6i vini nemăsuratii, .. 30 
„să ist poli! nenumăratii ? 

IN TEMNIȚĂ. | 
(Atribuiti arestaţilor din Bucuresci, pe cândii 

temniţa se afla în piaţa Sf. Antoni]. . 

Frundă verde de năută, 

1. Monetă rusă de aurii.   

- mă 'gândescii la Câmpu-lungi, 
la grajdulii unui avuti: 

s&lu măsori câtii e de lungi 
de la uşiă pen' la fundi; 5 

să&mi alegi uni calu porumbii, 
„ Scurtă în gât şi lungi în trupă, 

cum e bunii, de zurbalicii; 
“să mă trecă Dunărea, 

- fără s&mi ude scara, 10 
„nici colțuli de ipingea. 

« 

HOȚULU IN TEMNIȚĂ. 

(Cântatiui de arestaţi temniţei din Bucuresci 
! pe la 1840). 

F6ii, verde de susaiii, 
t6tă, nâptea mă certai 

„cu nisce voinici din plai 

„pe nisce beliţi de cai: 

la ce naiba, “i mai furai, 5 
că d'abia'i încălicai “ 

şi'n temnici6ră, intrai | 

CĂPITANE DE JUDEŢU. 

[Acesti cântecă, care amintesce vechia institu: 
iune a căpitanilor de. judeţă, a fosti scrisi în 
judeţuli Vâlcea şi publicatu în giaruli Româ- 
mia, no. 149 din 22 Septembre 1883, de pseudo- 

nimuli „Murgilă“]. 

“Prunduliţă ruguleții, 
„ căpitane de judeţ, 
nu mă mai ţin6 ?n coteţii 

pentr'unii puii de murguleţii. 

Prundă, verde de visdeii, 5 
penă&n qiuă, ţi-aducii trei 

cu iebăncile pe ei, 
înşelaţi şi: înfrenaţi, 

cum: suntii buni de'ncălicatii.: 

PESCARULU. 

(Scristi în Bucuresci, la 1869, după diferiţi lău- 
tari.—A se confrunta broşura „Cântece naţio- 
male“, no. 93, pag. 178.—Acestii cântecu dateză 

din timpului ultimelor invasiuni străine]. 

„_ Poicică iârbă mare, 
„hai la pesce de venqare: 

„ ştiuculiţa, cinci parale, 
: baboiaşulii optii parale;   
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“pescişorulii &li mai mică 5 
ocaua G'uniu firfirică ; : 

„morunulii şi crapul mare 

cinci groşiţe de parale | 

Iată unii păgâni de Turci: 

eli se uită, ei mă uită; 10 
> eii mă uitii negustoresce, 
Turcul se uită câinesce 

şi sei, draculii, cemi gândesce: 
__s%mi i6 banii după pesce. 

“Turculii dice-, Ahmet, Ahmet“, 15 
eu îi tragi cu pumnw'n peptă; 

Turcul dice-„aman, aman“, 
eă îi tragi cu &lu tufani, 

MILITARULU. 

[Scristi în comuna Slănică, judeţulti Prahova, 
şi publicati în „Fâia societăţii Românismuli“ 

sub titluli de Doină]. | 

Frundă verde de stejari, 
m'a dati satului militarii, 

militari în miliţiă : 
murgulii mei cui să rămâiă ? 

I/aşi lăsa lui tată-mei:... 5 
„ tată-mei e omi bătrâni, 

nu pâte cosi la fenă, 
Di L'aşi lăsa lui frate-meii : 

frate-mei e purcălabi, 
i6 băţuli şi plâcă?n sati,  . 10 

murgulii meii stă, nemâncaţii ! 

Ami ui soră, fâtă-mare;: - 
pune furcan cingătore 

şi plâcă la, şedătâre, E 
murgulii meii de fome mâre.. 15 

Amii uă soră f6tă-mică, 
Şi plânge de se usucă !- 

Taci, soro, şi nu mai plânge, 
| inimicra, nu'ţă mai frânge: 
n'ami peritii câţi ami fosti micii, 20 

dâr acum, când sunti voinici, 
de sciii arma s&mi rădicit, 

săbidra să'mi încingii 
şi nami tâmă de nimici !   

  7 
  

CÂNTECE DE LUME: PROFESIONALE. 

MILITARULU CĂLĂREȚU. 

[A se ved6 Spitalul amorului do Antoni Pann, 
broşura 1, ed. 11, pag. 6t—65. Bucuresci. 1852] 

Cândi audii cuculii din luncă, 

“mă îndemnă toti spre ducă, 
“ Cuculă cântă stândi pe nuci. 

şi. mă ?ndâmnă să mă ducii; 
cuculi cântă, îmi ureză 5 

şi spre ducă, m&ndemn6ză, 

D'aşi ajunge mai curenâit 

unde îmi totii stă în gânâi, 

s&ncalicii calii: cum îmi place, 
«inima, să mi-şe *mpace; „10 
s'auqdi caluli sforăindă 

şi din pinteni zorntinai ; 

să încingu uă săbidră 

care'mi va fi sogidri, 
sogidră d'ajutorii, 15 

credinci6să şi cu dori ; 
sogi6ră pân'la m6rte, 

eii de ea nu moiii desparte. 

Audi, dragă, ori n'audi, 
ori n'ai gură să răspundi ? 20 

 CĂLUGHERII. 

[Scrisă în Bucuresci, la 7 Maiii 1884, după 
Petroa Creţulii Şolcani, lăutari din Brăila. — 
Asupra aceluiaşi subiectii, să se confrunte cân- 

„teculă LxvIil, pag, 306, intitulati Fratele (că- 
lugări) în colecţiunea d-lui V. Alosandri). 

„Pe d6luli cu vişinii 
und” se plimb” călugării, 

glasu s'aude, glasi se pierde 
“pe d6lulii cu câma verde: 

— mânca-warii câinii, părință “5 
fără inime fierbinţi, | 

"de ce m'aţi înzăvonitii, 

de ce m'aţi călugăriţă, 
cami fostii de căsătorit, 

er nu de călugăritu! -  - 10 

Săraculii călugărulă: 
cum îi arde sufletuii: 

unde vede nevâsta 

r&sucesce mustață, 
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că i-a secati inima; 
unde vede-uă fâtă-mare 
pică'i rasa din spinare 

că la sufleelii li dore, 
_frică'-o de ptcatii mare ! 

15 

. . . . . . . .. «. 

Bistra călugăriţa, 

cum îi arde inima! 

- Unde vede voiniculii 
"îX tremură. cauculi. . 

că i-a secati sufletului : 

unde vede-unit omi călare 
- pici rasa din spinare | 

că s'arii ducem lumea mare; 
unde vede-unii tinerelii 

- face pasulii mărunţelii 
că sarii duce după elii ; : 

unde vede-unii omi frumosi 

face mttaniă josă 
ca la chipul lui Christosii. 

20 

30 

CĂLUGERITULU, _ | | 

[Scrisii la 1863 după diferiţi lăutari din Bu- 
„curesci.— Ca, variantă, st se confrunte doina vI 
Cântecul călugărului, pag. 229, din colecţiunea 

i dilul YV. Alesandri]. 

- F6iă, verde lemni câinescii, 
amii s5 mă călugăresci, 
s& mă ducii la mânăstire 
„cu mâinile pe psaltire, 
cu ochii după copile; 5 

- _-s8 m&nchini pe la icâne 
cu ochii după cocâne. - 

S5'mi faci rasă 
de mătasi, 

cu toiagii 10 

“de liliaci  ,-. 
şi mătănii | i 

__- de tumbaci 
Pa să fiii femeilor dragii, 

şi s6 trăiescii ca unii sfântă, 15   ca unii ângerii pe pământii. 

o, 
CÂNTECE EROTICO-BACHICE. 

"5, Erotice. 

INCEPUTULU DRAGOSTEI. 
“. 

[Seristi la 1865, după lăutarii târgului For: . 
binți, apoi confirmati de lăutarii. din Bucuresci 
şi do moşii Petrea Creţulii $olcani în 1883 şi 
1884.—A se confrunta, ca variantă, cântecului : 
vin, pag. 406, dati ca din Basarabia, în colecţi- 

. unea Q-lui V. Alesandri]. 

Dâc'ai sci, dâc'ai pricepe 

dragostea de und'sencepe ! 

De lu ochi, de la sprâncene,. 
de la buze subţirele, 

„muscar'arii neica,.. din ele. 5 

ca, dintr'unii faguri de miere! 

_D6c'ai sei, dâc'ai cundsce 
dragostea de und” se nasce! 

De la gâtulu cu mărgele, 

“de la sînii cu drăgănele 10 

juca-s'arii noica, cu ele 
ca cu două floricele, 

-_OCHIE ȘI SPRÂNCENILE. 

[Scrisii, la 7 Mâiii 1884, în Bucuresci, după 
| Petrea -Creţuli Şolcanii]. 

Frundă verde sălcidră, 
ah, leliţă Maricră, 

ochii tăi mă bagă'n b6lă, 
- - sprâncenile mă omâră, 

[2
4 Ochii şi sprâncenile- 

faci tâte păcatele 

„şi l6să dragostele. | 

De n'arit fi ochi şi sprâncene, 

marii mai fi păcate grele, 
„nici dragoste tinerele. -   10 
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Lele, ochişorii tti 
mânca, binişorii mei; 
lele, sprâncenuşa tea 
mâncă, cămeşuţa mea. 

ochii tăi m& bagăn D6lă, 

sprâncenile mă omoră! 

OCHII ȘI SPRÂNCENILE, 

[Variantă din -colecţiunea Dorulii, ediţiunoa x. 
Bucuresci. 1870, pag. 158. no. 146]. 

Ochii tti mă bagin b6lă, 
sprâncenile mă omâră : - 

unii ochii şui spâncân'a tea 

mi-a secatii inimidra! 

De marii fi ochi şi sprâncene, - 5 
. n "arii mai fi păcate grele : 

ochii şi spârncenile 

facii tote pricinile, 

MARIA. 

[Scrisi lo 7 Maiu 1881, în Bucurescl, după Po: 
trea Creţului Şolcani, lăutarulă Brăilei). 

Foicică, coliliă, 

aolco, lele Mariă, 
ochii t&i- struguri din viă, 

sprâncenile mă mângâiă:. 

ochii şi sprâncâna tea 
mi-au friptii inimidra mea. 

Aoleo, lele Mariă, 
dărui-te-arit mă-ta mio 

numai unii peticii do iii: 
la sprânceni să mă umbresci, 10 

cu ochii s& m& "'ndulcescii, 

DRAGOSTEA. 

broşura 1v, ed 11. Bucuresci, 1852, pag. 13-14, 
partea 1 a cântecului no. 6]. 

Floricică n fol albastră, 

ptcatii de dragostea n6stră, 

că e lumea rea Şi hoţă, 
umblă ?n față să o scoță,; 

toţi strigi, toți faci guri larg: 5 
dragostea ca să ne spargă,   

Ah, puicuţă Maridră, . 15 

  
[A sa ved6 Antoni Pann, Spitalulă amorului,“ 

  

' 

CÂNTECE DE LUME: EROTICE. 

să ne dăsparţă cu zoruli, 
„să ne pedepsimi cu dorulii, 

Dragostea, sburdalnica, 
multii e grea, purdalniea: 10 
de grea ce e, s6mă n'are, 

parcă porţi plumbă în spinare, 
der cinei cun6sce miequli 
Şo pipăie cu merkezulă, 

e ca, plâva de uşori, 13 
“şi ca fulgulă cen vânti sbâră, 

DRAGOSTELE. 

[Scris la 9 Augusti 1883 la Laculă-sărati 
după Petrea Creţulu Şolcanii. — A se confrun-. 

ta doina xvn, Dragostele, pag. 244, din co- 
lecţiunea d-lui V. Alesandri]. 

Foicică avrămâsă, . 

dumnedeii să te ferâsci, 
de dragostea femei6scă : 

are dori şare arsuri, 
2 Junghiură pe la "nchieieturi. 5 

Of, dragoste femeiescă, 

m'ai uscati, mai făcuti -i6scă, 

m'ai dati în b6lă câinâscă! 

Frunqă verde de lemnii dulce, 

aducii mâna s&mi facii cruce, 10 

mintea din capii mi-se duce; 

aduci mâna să mă 'nchinii, 

picidrele nu mă ţină, 

par'că nu'sui ficutii de plini... 

Foicică, de ovisi, 15 
diua, v&du, 

n6ptea, visezii ; 

puiit mâna, nu te găsesci, 

de tine mă prăpădescii. 

Foii verde brânduşea, 20 
noptea, stringendi plapoma, 
totu credi că esti dumne-ta, 

şunde "mi strângi pernişora, 
credi că “ţi e ţeţişâra, ! 

Dumnedeii să te ferâscă, 25 
de dragostea femeiescă,: 
to usucă ca p'uă iescă, 

te dă în b6la câinâscă!   _)



-. N. 
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[Variantă scrisă după Potrea Croţună Soleanti 
Jăutarulă Brăilei, în Bucuresci, la, 7 Maiii 1884]. 

Aoleo şi vai de mine, 
ce-o să mt facit făr'de tine! 

Diua văd, 
n6piea visezi, 

puii mâna, nu te găsesci, 5 
„A-scră, pe lângă mine, 
trăsei plapăma maj bine: 
unde stringeamii plapima 

credeamii că esti dumne-ta; 

credeamii că'ţi suntii țâtele ; 

sărutândi colţurile, 
credeamii căţi suntii buzele. 

Aoleo şi vai de mine, 

Foicică solzii de pesce, 
iubesce, dragă, iubesce, 
dâr nain!e te gândesce, 

„că nu'i petecii săli cârpesci, 
"ci e vâcii să vecuiesci. ' “a

 

Iubesce pe cine'ţi place, 

r'ascepta să te mai râpe, 

prefăcută nu te face, 

că iubirea c din pară: 

te arde şi te omoră. 10 

Iubosce, dragă, iubesce, 
că vremea se vremuiesce, 
„tinereţea, *mbătrânesce: 

faţa cândi s'o vesteji, 

dragostele sorii trezi. 15 

ME MIRANU, 
„d 

* [Scris în Bucuresci, la 12 Mai 1884, după 
Petrea Creţulii Şolcani). 

AL mirami,  puică, miramă, 
mă mirami de ce slăbiamii 

şi pricina 0 găsiami.   

unde stringeami pernele - 10- 

ce-o să/mă faci fără tine! : 15 

IUBESCE. 

(Scrisă î în anului 1866 după, lăutarii din, 
Ferbinţi)- . : 

  

cânâii de tine mă topesci.? 
Cu dragostea de la tine. 

aii intrati fiori în mine: 

nu'mi dai stare 

la, mâncare, 1 

nici odihnă la culcare 

cu gândul la sărutare. 

M& miramii, puică, mirami, 
"mă mirami de ce 'slăbiami 
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DOGORULU. Astă-di pricina găsesci : 
cum foculii să nu șlibescit 5 

0 

şi pricina n'o aflami ! 5 

 ANUREZATULU. 

(Scrisi la 14 Augustii 1883, după lăutarulă 
Petrea Creţulă Solcani, la Laculu-săratiă]. 

Cine nu” amurezatii 

las” să m6ră, nu'i păcatii, 

să m6ră necununatii. 

Cine la amorii nu crede 

p'arii. mai călca i6rbă, verde 

gari călea pământii uscati, 

„să sciil că Vami blestemat, 

Vei amorulii ce juorâză : 

„te bucură, tentristeză, 

5. 

inimidra friptă'ţi lasă. 10 

Amorulă cândii se'mpreună, 
par că bei vuteă d'a bună; 

-amorulii, cândii se desparte, 

parcă boi paharit de morte, . 

Amorule ce-ai cu mine - 
de .m& pedepsesci pe lume? 

ANUREZAREA. 

" [Seristi in Bucuresci, la 7 Maii 1884, după 

15 

Petrea Creţuli Şolcani, lăutari din Brăila]. 

F6iă verde măghirani 
guă cracă de leuşteni, 
în credință, de sciami, 

nu mă mai amurezami, 
-că amorulii de la tine 

- ma ofticati, vai de mine: 
m'a, făcutii din omi neomi 

şi ma uscati! ca p'unii pomi, 

5 
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- de nâptea nu potii să dormi ; 
m'a uscati, nva, făcutii pomii, 

| ca, pomii neroditori, 
-care nu faci vera flori, 

BLESTEMATU. 

doina XXXvII, pag. 270, din colecţiunea, d-lui 
V. Alesandri şi primele versuri din Imputarea, 

pag. 66, broşura d-lui Sim. FI. Marian]. - 

Blestemată să fiă Joculă 
unde mi-s'a aprinsă foculii, 
blestematii 'să fiă 'cesuli 

unde m'a, ajunsi necasuli, 

- blestemată şi ţ&r6na, 

unde mi-ai întinsă tu mâna. 
Şamii să te blestemii, norâce, 
ci, nu'mi dai ce inie'mi place 

“şi maduci pe puica'ncoce, 
că ea scie să mă&mpace.- 10 

“SI FIA ALU MBU. pr 
- [Scristi după Petrea Creţuli Şolcanii la 14 

- August 1888, la Laculi-săratti]. 

Foicică de dudtă, 
“căi nu lasă dumnedei 

„ce-oiii iubi să fiă-ali mei - 
şi să morii cândii oii vr6 ei; 
s& m&ngrâpe unde-ociii dice, 
la unii sînii cu două ț6ţe; 
să m&ngrâpe mai afundă | 

să nu putredescii curenaii: 
cu mâna, la, ț6ţişoră, 
cu gura la bărbidră 10 

undei dragostea, mâi mare. 

VERDE, VERDE 
[Scrisă în Bucuresci, la 7 Mai 1881, după Po- 

troa Creţuli Şole anu din Brăila]. 

Verde, verde Şi i6r verde, 
câmpuşorii cu iârbă verde, 
cine naiba: umbra, "ți vede? 

Numai păsărelele 
„Şi cu rândunelile, 

Verde, verde punti burste, 
ce-amii iubitii nu se mai vede . | 

nici prin crângii, nici prin livede,   - 

"10 

(Scris în Bucuresci după medicul veterinară! 
Popovici la 1867.—Ca, variantă să se compare 

„|! [Serisii după cântecul 
- "Catane, ju 

riantă s& 
134, în 

CÂNTECE DE LUME: EROTICE. . 

F6iă verde caloflri, 
cătai icrba câte-unii fiu 

58 găsescu d'unii trandafirii. 
” “Trandafirii cu doi boboci, 

“to-aşă iubi şi, 48, nu poci: 
"g6ba, neică, mă totii rogi.! 

10 

SABARULU. 

[Scrisă după Petrea Creţulă Șoleanii, în diua 
de 14 Augustui 1883, Ja -Laculii-săratii). 

" - FOiă verde salbă, mâle, 

cât e Argeşiulii de mare 

-hasii ca Săbărelulit maro: 

Săbărelu *1 cu duleâţă, 
trece ierna şi nu'nghiaţă,; d 

Săbăreli cu apă rece 

cine” bea de dorii îi trece; 

" Săbărelă cu cotituri, 
„ierna, maj cu lovituri, 

Unde VEqii Săbărânca 10 
cândii îi răsare ţ6ţa 

? __ Şi'şi înălbesce pânda 
„albă ca şi lebăda 
îmi s6că inimiora. N 3 

„Cândă vădi Săbărencele . 15, 
„că'şi sumetii rochiţele 

-: de se vădă picidrele, 

mapucă frigurile, 

„Unde veqi Săbărânca, 

prejurată cu fota, 
„cu fotiţa de mătasi, 

sufleţelulii stă s&'mi 6să, 
Cândii vădiă iia despicată, 
numa'n fluturaşi lucrată . 
de la mână pân'la cotă 

de'mi plătesce târgului toti, 
Staii în loci şi le privescii, 

pe pici6re mt. topescii ! 

20 

| i SĂBĂRELULU. 

1 unui lăutară din satuli 
deţuli Ilfowii, în anul 1867.—Ca va 
se compare Blăstemulii maicilor, Pag. 
colecţiunea d-lui Sim. FI. Mariană].   nici prin cositura, verde, - 

" Frunqă, verde salbă-mdle, | 
„câtă mi-e Argeşulii de mare,  



nasi ca Sibărelulii nare, 

Sibărelului mititelit 

s'ancuibatit dragostea'n eli ; 

Săbărelă cu cotituri - 

multi mi-e bunii de trântituri; 

Săbărelulu cu dulcâţă, i 

vine geruli şi nu'nghiaţă. - 

Foicică, verde, f6iă, . . 10 
dar'arii dumnedeii d'uă plâiă, 

s6 viă Sabarulit mare 
să i6 puntea de la vale, 

puntea şi cu părugenii 

s&mi rămâiă-ui Săbirâncă, 
care mi-a fostii mie dragă: 

cu floră: TOşii la cosiţă,, 

cu câmâşă, în altiţă, 

se vede ţEţa prin ea, 

'sferculii ț6ţel roșiori 

ca pusderea de fuiori, 
de'mi cade leşini s& morii. 

câtii mi-e Argeşuli de mare 

hasii ca, Săbărelulii n'are | 

SĂBERELULU. “ 

şi Amorului]. 

- Cati e Argeşuli de, mare, 
has ca, Săbhrelulii n "are, 

Săbărelu'i mititelii : 
Sancuibatii âragostea» n el; ; 

„Săbărelu'i cu .dulcâţă, 
vine i6rna şi nu'nghiaţă,; 

Săbăreli cu cotitură : 
multi e buni: de trântituri ; | 

Săbărelu” linişori, 

en
. 

Cati oii fi goil mai trăi, 

- Săbirâncă moi iubi: 
cândii e dragostea mai dulce. 

i6 mingioculii şi se duce, _-   aa fenrawninii?n iîndeta- 

COLECŢIUNEA G. DEM. TEODORESCU, 

să se 'nece Săhărenii, 15 

cămeşa, ca lebăda, 90 

Frundă verde salbă: mâle, +95 

[Variantă după diferitele odițiun! ale Doruluă .. 

par'ct'mi cântă totii de dorii. 10 _ 

şi se plimbă prin ostreţe : 15.   
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şi'şi judică bibanii 

ca Băl6nulii Țiganii, 

şi juâică, stiucile 

„ca Bălânulit slugile. > 290 

N VISULU. 

[Scrisii 1a 8 Mai 1884, în Bucuresci, după 
“Văutaruli Petrea, Creţulii Şolcanii]. 

Frunguliţă trei smicele, 

vai de păcatele mele, 
a-sâră, pe la uă, vreme, 

„visai nisce visuri grele, * 
„Pe W'asupra, casei mele „5 

„trecea stoli 'de rondunele: 
nu e stoli de rondunele, 

ci suntii ahturile mele 
şi dragoste tinerele, 

care mă -iubiamii cu 'ele 10 

din tinereţile mele. 

Frunquliţă de_ mării „dulce, 

ajută-mă, sfântă, cruce: 

visulii să mi-se'mplinescă, 
puica să mă'ndrăgostescă, 15 
mustăci6ra, să'mi florâscă, 
inima”mi să se *ndulcescă ! 

CINE? 

„ [Scrisă la, 8 Mai 1884,-în Bucuresci, după 

— 

Petrea Creţulă Şolcană]. 

Frunduliţă mărăcine, 

- cine-o dice, măre, cine,. 
cine-o dice „Niţulii vine “ 

'are-uni gulbenii de-la mine 
din sălbiţa de la gât: 5 

„fă de el mi-s'a urâtii. 

"Cine mi-o-spune că vine : 
- îi daii, leică, de la mine 

“şi rochiţa, de pe culme 
„că guntii străină pe lume, 10 

şi pantofuli din picioră 

să văqii bine că't-e dori. 

FETIŢELE. 

(Scrisă la 14 Augustu 1883, după Petrea 
Creţului Şolcană, la Laculi: -săratu]. 

Frunqă verde trei gutui, 

trei gutui şi trei l&mâi,  
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unde. văi fetiţen Jiit 
cu bordeiw'n bălării, | 

cu pârliciuli drepti spre vii, 5 
cu cercei portocalii, 

cu buzele nărămzi), 
„aici, murgule, rămâj, 

ca să bâu şi să mănânci, 
sera, dulce să mă culcă, 10 

acas” să nu mă mai Qucii. 

Firiceli de i6rbă n6gră, 
taica, maica toti m&ntrebă 

d'uni murgii cu coma sir6pă,: 

Eu le spuiii că Pami avută, 15 
der pe bani că l/ami vânduti: 

numa'n sfanţi şn icosari, 
numa'n galbeni d'&ia mari, 

şi paralele-amii b&utii 
cu fetele după gât: - - 0: 

BN gălbenaşii d'auril 
cu fetiţele din Jiii, 
sfânţişori şi icosari 

cu fetițe din Focşani 

numai de opt-spre-ce ani,  - 25 
m&runţişulă de rubiele 

» cu fetiţe de la schiele 

pe placulă inimii mele. 

* Dragele fetiţele 
-mi-aii tocatii paralele: 80 

m'at băută și mai mâncată, 

ca scândura m'aii lăsată, 

LELEA CU CODELE LUNGI, 
[Scrisi după lutarii din Ferbinti în anul 
1%66. - Ca variantă si se confrunte „ Doruliă 

Românulul “, Bucuresci. 1879, pag. 159]. 

Lelea, cu câdele lungi 

Şi cu strungărâţa?n dinți, Ă 
te faco pe drumit de plângi, 

de nu scii po unde-ajungi. 
Bate-o, Dâmne, go mai bate, 5 

că m'a băgati în păcate; 
bate-o, Dâmne, n'o răbda, 

că mi-a secatii inima ; 

bate-o, Dâmne, arde-o'n foci, 
că m'a prăpădităi de toti: 10 
m'a făcutii din omiă ne omiă 

    
  

CÂNTECE DE LUAE : EROTICE. 

şi ma. uscati ca pună pomi; 

bate-o, mare dumnedei, 

că pr6 m'a pedepsiti râu, 
par” că mami iubit-o ei. O 1 

IUBITULU.. 

[A se ved6 Dorulă, ediţia x. 1870. pag. 182 
__ cântecul 170]. - 

Frundă verde arţăraşiă, 

ei iubescii unu flăcăiaşii 

voiniceli - 

şi tinerelă, 
pare'că'i trasi printr'ună inelă; 5 

„ca ună fii 
de calomfirii, ” 

feţişorai trandafirii ; 

mustăcidra, - 
îi mijesce, 10 

sprâncesra 

| i-înegresce, 
i ochişorii îi lucesce, 

„inimibra”i te'ncăldesce, 

6r guriţa”i, cândi vorbesce, 15 

ca şi mierea -te "ndulcesce. 

RÎULUI BUZEU. 

[Cules de la diforiţi lăutari între anil 
_ 1868 — 1870]. 

Frundă verde de dudăi, 
hei Buzău, Buzăi, Buz&iă, 
dărîma-s'ari maluli tei, 
crescă iârbi şi dudăi, | 

ca s'o pască murguli mei 5 
cimi pârtă trupșorulii grei. 

Fără drumi, fără cărare, 
haide, murgule, mai tare 

să ajungemi mal cu sâre 
pen&n munte la, Isvâre, 10 

Cami uă mândră -ca uă, fldre 
şi de dorulii neichii mâre. 

PENE CÂNDU ? 

[A so veds colecţiunile Dorulii şi „Amorulă, edi: 
țiunilo do 10 -15 ant în urmă]. 

Sa, trecuti, dragă, de noi: 
ne prăpădimii amendol, 

       



  

că de iubită ne iubimi, | . 
- dâr nu putemii să vorbimă. 

Numai din ochi ne vedemi 5 
şi totii depărtaţi şedemii : 
“totă diua ne gândimi” 

ochi cu ochi să ne ?ntâlnimii. 

Cândi te văqi şi cândii mă vei, 

ei ofteză şi tu oftezi;- 10 
der să vorbimii nu putemii: 
parcă limbi nici n'avemi. - 

Până cândii, dragt, aşia, 
Ochii: num'a, "nfăţişia ? 

Până cândă cu nenorocii 15 

“să ne pedepsimi cu foci ? 

PÂRNECAÂTOREA. 

“(Antoni Pann, Spitalulă amorului ed. n. 1852, 
Acestă cântecii finur6ză unitii cu celi repro- 

dusii sub titlulă Ursitârea]. 

Aolică, dici Flore, 
de n'ai fi fermecătore, 

-nu mai întârce din cale. 
s& calcii pe urmele tâle 

cu dăsagii la spinare, : “5 
leşinatii de nemâncare, 

de vânti bătutii, arsi! de s6re 
şi cu băşici la picidre !. 

FĂCUTULU. Si 
[Scrisă la 9 Maii 1884, după Petrea Creţuli 

Solcanti]. - 7 - | 

_— Foicică de năuti, - 

desfă, puică, ce-ai fâcutii 
şi “ini dă drumulit s8 mă duci, 
Cami ajunsi ca uni năuci: - 

şedii pe locii „5 
şi ardi în foci, 

“mami nici minte, nici noroci ! 

—Foicică de năuti, | 

ei nimici nu ţi-ami făcuti: - 

„te-amă' primiti 10 
şi ți-amă vorbiti, 

guriţă ță-ami dăruită: - 
„aşia făcutii al doriti! 

COLECŢIUXEA G. DEM. TEODORESCU, e 

- i&mi cuţitulii din ficaţă ; 

„că pustiiuli mă omâră, 

  - usturoiii etc.-In alte localităţi însemnâză ustu- 

807 

FEMEIĂ CU DOI BĂRBAȚI. . . 
[Serisii laiCorbil-ciungi, judeţuli Vlasca, în Au-" 
gustu 1865. Ca variantă să so confrunte cânte- 

culii cu acelaşi titlu din Dorulă, ed. 1279, 
! - „-pag. 158].. 

Femeiă cu doi bărbați, 

- nulă lăsa, să ruginâscă, 
ficaţii s& putredâscă; . | 

nu'lii lăsa, dragă, lăsa, . 5 
că 'mi usucă inima, | 

şa uscat'o cragostea, 
„„ bate-o-ari pârdalnica.. 

Femeii cu dot bărbaţi, | 
is'mi dorul de la ficaţi, 10 
i6mi.dorulii din inimidră,-- 

o PILARETULU. | | 
[A se vedâ Dorulă, ediţiunea x. Bucuresci, 1870]. : 

Frundă verde de cicâre,' 
„a, Filaretă 1 la isvore? 

multi e umbră şi r&core 
Şi apă ră&coritâre. | 

Ai, soro, să ne umbrimiă, 5! 
| amândoi să ne iubimi, 
„şi de.dragi să ne fimiă dragi, 

- der nădejdea să nu'mi tragi, 
că . nădejdea .de la mine | 

„- e ca-sirma de supţire: . 10 
„- cândă o tragi ş?o ?ntinqi mai bine 

„fuge puiulii de la tine ! 

BOBOCELU DE LA FERESTRĂ: - 

[Scristi în Bucuresci la 1867, după diferiţi lău- 

tarl.—A se ved6 mai la vale legenda lui Ghror- 
- - _ghelaşă). 

Frundă verde samulastră?, 
bobocelii de'la ferestră,  -- 
du-te, puiule, m& iasă, Ă 

1. Proprietatea fostului mitropolitu Filaretu. 
2. Cele două fântâni, în jurul cărora se întinde 

câmpulti Filaretului, loculti de petrecere ali ge- - 
nerațiunilor bucurescene de uă jumătate de se- 
culă în urmă. | | 

3. Prima salată, trufandaua de lăptuci, câpă,   roiulii sâlbatecii s6i purulu.
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că dorile se răvârsă 
şi te-ascâptă mă-t'a- casă! „5 

—Frunqă verde de năutii, 

să m'ascepte câţi de multi, 

Waicea nu mă mai ducii 
că e bine'n asţernuti; 

să m'ascâpte câţi o vrea,.. 
nu plecii de la dumneta, 

că, “re dulce guriţa ! o u 

/ 

10 

Daşi Nat TRAGE. E 

[A so compara Ce pote dorulă, la pag. 110, în 
colecţiunea dlui Sim. FI. Marianii]. . 

—Draşi mai trage câte-amii trasă, 

- eu de tine nu mă lasă; 

d'aşi trage necasi. de morte, 
de tine nu. m'oii desparte. 

_Le-ami trasi şi le-ami pătimită 5. 
pentr 'uă -puică ce- amă iubită, 

Şi le-amit trasi. bune şi rele . 
“en tr'uă căţea de muiere. -. 
Acum ici: “frate, mă duci, 

» Plcă/ţi gura s'o sărută, 
»S'o sărutii uă dată bine 

_aS%mi “ţiă-uă lună. de ile. 

—De te duci la Bucuresci, E 

10 

ANTECE DE LUME: EROTICE, 

“gura nu mi-a sărutatii, 

inimidră mi-a, secatii, 

— Vino'n c6ci să ţi-o spăli ei 
cu apă de Hertsirăi, 

cu săpuni din sinuli mei, 

-să (II amurezuli meil ; 
cu scrobilă albişoră - 15 

"de pe alba'mi feţişoră, 

să v6dă lumea să m6ră. 

Să ţi-o calci cu focii nestinsii 

"de la sînulii mei aprinsă, 
„Şi so 'mbraci, să fii frumosi, 
„_Yoinică t6nării şi voiosii, 

10 

20 

FIRICELU DE IERBĂ NEGRĂ. 

[Variantă după Dorul, „ediţiunea x din 1870]. 

— Firicelii de ierbă n&eră, - 

„. dragă, dragă, şi i6r dragă, 

Câţi m& vădii mă toti întrebă: 

de ce portii ctimeşa „n6gră ?   Eu le spuiil c'aşia, mi-e dragă, 5 
_ că mi-e iubita betegă. 

“ Mre betâgă, vai, duă mână: 
n'a spălată rufe Gui lună ; 

n'a spălatii şi m'a călcatit, 

10 „inimidra mi-a secatii, 

— Ad'o'n-c6ce, s'o spălu. ei,   „te rogi să nu zăbovesci, 
că, de'i zăbovi uă lună, - 

mă găsesci pe drumii nebună 
„dă mai 'zăbovi uă di, 

“apoi nici mă mai. găsi; 
dâc'&i zibovi mai multă, 

mă găsesci mârtă'n mor mântii, Y 

| PIRICELU DE IERBĂ NEGRĂ. 

[Scrist, după lăutarii din Bucurosei la, 1871]. 

—Firicelti de i6rbă. nâgră, 

toți Bucurescii măntrâbă 

de ce portii Cămșa, n6gră, 
Ei răspundă e aşia mi-e dragă, 

că'mi este puica bolnavă : 

?   
mi-e bolnăvidră la mână, 

15. 
... 
DN. 

2 20 : 

5 Da 

a - p'ună-cărbune, 

„dragă. amorașulii mei, 

„cu apă de Fierăstrăii, 

cu săpunii Gin sînulii mei, 

„cu scrobi6lă albişoră, 

-- de” pe astă buzişoră ; 
„_S8 ţi-o calcă apoi frumosă, 
„56 fii mândru, voinicosii. 

TUBITULU TĂINUITU, 

" tÂntonui Pann; Spitalulă amorului, broşura II, 
"ed. 11.— Dorulă, 'ediţia x, Bucurescl. 1870, pag. 

— Cf. hora x, intitulată 183, cântecul: IN. 
„Hora tigăndscă la pag. 334 din colecţiunea d. 

lul YV. Alosandri]- NR 

Ia De mit pune,   „pe iubitu ral. nu Voi spune, 
i   n'a spălată d'uă săptămână, - 

ma spălată 'si na nălnată -
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dragă mamă, . | 5: 

să nului bage lumea ?n s6mă. 

De m'ti pune 

pe vâlv6re, 

nu ți'oii spune = 
ce mă dâre, 10 

că mi-e dorului fără I6ci, 
cu vorbe nu măîmpacii. 

De m'ti vinde 
pe merinde 

sii pe flacări m'ă aprinde, . 15 

nu vei sci vruă-dinidră,. 

ce-ami ascunsii la inimidră. 

De mi-eţi pune 

pe capii stâmă, 
nu woiii spune: 20 

cum îlă chiamă, e 
că mire frică, să nu 7 i€ 

> alta, care 7lă va ved6, 

SĂRUTATULU. . 

[Scrisii după Ioniţă lăutarulă din satulu Ru 
denii, judeţulii Iifovi, în 1867]. 

Pâiă de sulfină, : 

cine'mi totii. suspină 

_de vale ?n grădină ? 

„Fâta din Musceli 
de isprămniceli 5 
din gură dicea 

şi mi-se ruga: 
— nu mă bate, taică,. 

nu mă bate, maică, - 

că eit drepti v'oiit spune, * - 10 

Sărmanami de mine, .. 

a-s6ră "serată 
cin'm'a sărutatii: - 

unii voinicelii naltii, 
nalt şi sprâncenatii:  - 15 

feţişoră, hi 

| spuma laptelui ;. 

„sprâncenele lui 

“pâna; corbului; 

ochişorii lui . 220 
mura câmpului,   

Di 

câptă pe pământi 

neatinsă de venti, 
-câptă la răcâre, 

„ neatinsă de sâre; 95 
A mustăcicra lui. . 

| "Spicul! grâului; . 
„ chiculiţa, ui 

„Spicul ordului; | 
- nalti şi subţirelu, . 30 
“trasi ca prin inel. 

Nu m& bate, taică, 
nu mă bate, maică, 
Ga s6ră "'nseratii | 
elu m'a sărutati! - - 35 

ŞAICILE. 

[Scrisă în Bucuresci la, 1867, după repausata mea 
- mumă]. 

_ „Bate vântului sălcile 
s&mi pornescă şăicile, | 

"să pornescii şi şaica mea, - 

„* tocma.colon Cladova 

| la Maria, văduva, 5 

_- cae mă iubiamil cu ea 
-** din copilăria mea!“ 

„+ Foicică guă lalea 

„cum dicea şi cum cânta, 

şaica- mică'șă desprindea, : 10 

“cu lopata c'o' mâna, 

„-: labulii, Dunării tăia, 

Şimi pleca cui şaică, vechiă 
şi cuă fl6re la urechiă, Ra 

_-s8 viă cu alta nouă 15 

"- şi-cu flori la, amendouă, 

„_. „Poicică guă dorea, 

“ sfântulii s6re cândi sfinţia, 

lângă Cladova 'mi sosia, . 

“Că nu mână cum se:mână, - 

- cimi vâslesce logofeţi, 

„. logofeţi cu-trei lopeţi; 

“şi a mali cândi ajungea, 

pescăresce totii cânta : 

.— foicică de ovăsi, O 25 |- 

eși, Mario, să. te vădi ! 

ta
 

9
  



  

E  GÂNTEGE DE LUME: EROTICE. 

„— Pit verde de pe şesii, 

nu poti, neică, ca, să esii, 
că e maica lângă mine, 

mă nvţă să frământă pâine; 30 
ami uă căţea, Jătrătore, 

Şuă uşiă scârţâitore ! 

„— Mari6ro, dulce gură, 
„i6 uni codru de untură 

să ungi uşia, la țâţenă, i 35 
“ud litră de lapte dulce 
dă/li boldecii să mănânce: 

până boldeic'o mânca, 
am6ndoi ne-omii - săruta! 

F6it, verde Şuă lalea . 40 
„dori. de qi cândi secrăpa, - - 

pescăraşulu se'ntorcea, .. | 
„tocmai de la Cladova, . 
A plecati cuă şaică, vechiă 

şi c'uă fl6re la, urechiă, 45 
Și mi vine C'uă şaică- Nouă 

„şi cu flori la amândouă 
„de tăiă, Dunărea * n donă, 

ȘATOILE. 

| [Variantă scrisă la 9 Augusta 1883, la Laculă- sărati, după Petrea 'Creţulu Şolcanii]. 

Bate ventuli salcia, 
s&mi pornescii corabia, E 

_gaica mea, Ma 
corabia, - 

“Lat, lată, Dunărea, 5 
pară'mi este inima, - 

Bate ventuli Şo s8 stea . 
să pornescii Şi şaica mea : 

să pornescă cuă Şaică vechiă Ș 
şi C'uă, flâre la: urechiă, 10 

- şi să viă cu alta nouă n, 
şi cu flori la, amândouă, - 
indii Dunărea în două, ED 

" .Foioică, de lipană, - 
şedi pe mală de vine-unii ani: 15 

toti -privindă la Evriani,. . . 
"că s'a dusii cu şaică, vechiă | 

şi c'uă fl6re la urechiă, : 
Şo Veni, c'uă şaică, nouă - 

  
  

„şi cu flori la amândouă 20 
s&mi taiă Dunărean dout, 

„Câţi copil pe drumu gisia 
la opăci 1 că mii punea, 

cu parale mii plătia, 
cu parale, nu g6ha. O os 

“Şi eli, măre, se ducea, 
-. totii aci la "Cladova, 
1ă Maria oltânea: 

bea rachiiulit cu vâdra 
şi bea vină cu ocaua; - 30 

Şi bea vinii nemăsuratii, 
“Şi da banii nenumăratii, 

ARGATU. 

[Scrisă după lăutarulii Marini din satulă Ca- 
- tane la, 1867. Cântecult intitulat Argatulă în 

colecţiunea d-lui Sim. FI. Marian, pag. 28, se 
” deosibesce şi prin coprinsă şi prin versificare]. 

Fiă, verde matostatii, 
unde ţi vEdă gâtulii spălată 

şi mărgenuli răvărsatii, 
- M'aşi băga la tine- -argati, 
Ce felu de argaţii s&ță du? 5 
Numan.. braţe să te ţii: 

să te. -niuşoii, să te sărută, 
tEţiş6ra seţi apuci, 

şi s5 rogii pe dumnedeii _ 
ca să morii pe sînulă tăi - : "10 

-cândă ivrea şi tu Ş ei ! 

VARIANTĂ, 

- A se veds „Dorulă Românuluit, Bucuresal, - 
“1879, pagina 166). - 

 Canati îţi vădă gâtuli spălacii 
Și mărgânuli răvărsati, 
m "aşi băga, la tine-argati, . 

leică, Jeiculiţă, of. . | 
„ Diua săți spăli vasele, . 
n6ptea st ţi. moii 6sele, 

leică, Leiculiţă, of. 
Diua s&'mi faci slugăritulii, 
nâptea S&ți facii pe iubitulă, 

„Ieică, leiculiţă, Of, 10 
i. La, lopeţi; la vâsle, . 
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GÂNDVLU. 

[A so vedă „Dorulă Românului“, 1879. Bucu- 
resci, pag. 166, şi Amorezatuli de la pag. 53 în 

*broşura d-lui Sim. FI. Marianu]. - i 

Frunduliţă salbă mole, 

valeo, inima, m& dore. 

- Gândindu-m& totii la tine, 

mamii prăpăditii, vai de mine!, 

De mt duci cu vita 'n sati 5 

gâmdu'mi este toti la pată; - 

de mă ducii cu vita 'n luncă, 
gându'mi este totii la ducă. 

Foicică solzii de pesce, 

vai de &lii care iubesce: 10 
de nimici nu. folosesce, | 

somni de elii nu se lipesce; 

n6ptea, cândii abia se culcă, 
gându' este toti la ducă, . 

totii la ducă, toti la puică. O 15 

„PĂRĂSIREA... 

(A so ved6 „Dorulă Românului“, 1879. Bucu- | 
resci, pag. 166]. - 

Scii, soro, camii pusi de gânâii 

st plecii, să te lasii plângândi, 

din ochi negri lăcrămândiă - 

şi din buze suspinândi ? 

Să mă ducii la draga mea, 5 

- care mamă iubiti cu ea 

din copilăria mea ! 

DESPĂRȚIREA. 

[Antonă Pann, Spitalul amorului, broşura, 1V,- 

cântece populare, ed.: n, Bucuresci, 1852. Aceste 

versuri constituiescă partea a doua a cântecu- 

“Tur cu no. 6; pag. 14—i5]. a 

Of, draga mea, ?n lume una, - - 

mai frumâsă de câtii luna, 

cu feţişra, ca crinuli . 

_.. şi cu ochii ca seninuli, 

“din mână dâca mai pierde, 5 

cine o să te desmierde, -  - 

cu pupatii să te mângâie . 

de la capii pân'la călcâie? 

Cine-o s&mi apuosloculi 

săşi fericescă, norocul? 10 |   

„Of, cândi asta'n gândi îmi vine, 

„_nu'ţă pocii vorbi de suspine, 

> că-elă braţulii o săţi stringă, 
6r ochii mei o s8 plângă: 

lui vei da din buze miere, 15 
- gale mele vorii fi ?n fiere. 

CB SE NAI-FACU? 
“ (Serisi după Iutarulă Ioniţă din: Rudeni, la 

1870. A se compara, ca variantă, hora Vai de 
amine, pag. 232, din broşura,d-lui $. Fl. Marianii]. 

Foicică bobi. de macii, 

nu mai sciă ce să razi faci; 
cu nimica nu. mă'mpacă: . 

cine'm! place ei nu'i placii, 
doru ducii şi doru” tragi. .5 

Foicică, coliliă, 
nu mai sciii ce-o să mai fiă, 

că nimici nu mă mângâiă: 

-cui placii ei nu'mi place mie, - 

doru ducii, dorii mă sfâşiă. 10 

MARIUŢA.. 
[Scrisă după Şerbaniă Mugşată, în Bucuresci, la 

27 Decembre 1884]. 

„- Fâiă verde sălcidră, . 

„cât ţine diua de vsră 

cete de flăcăi muncescii, 

„cârduri de fete 'snopescii,. -. 

pi — Mariuţă, Maridră, 5 

fâtă de negustorii mare, 

_te-al făcutiă- secerătore : 

grăi micii şi diuai mare, . 

nă% fi mal putând de şele. - 

Fige secerea *ntrunii loci 10 

"ca să te sărutii cu foci, „-. 

mai lasă secerea josi 

“să te sârutii cu folosi, 

* —Ba .secerea noii lăsa,» 

vorba, nu ţă-oii asculta; 15 

tu de sâma meu nu esti 

şi nu poţi să mă iubesc. 

mu esti din secerători,: 

: 1. Faci snopi, stringă grâul secerată şilă 

16gă în snopi.  



  

a 

oii fâtă de negustori : 
mi-a pusi taica gălbiori "20. 
ca si portii la sărbători, 

—Fetiţă, de negustori, 
de nu te-oiii iubi, să morii! 

„—Dâca'mi esti tu vr'unii viteză, 
fă fontânii Gună pârlză, 25 

că, maică-mea desi! mă mână, 
de trei-ori pe Sseptomână, 

BaAnIonaI 

[Publicată de Antoni -Pann în Spitalul amo- ruluă, broşura 111, pag. 9. Bucuresci, 1852, gi re- produsi cu 6re- care modificări, ca "Doina XXV, pag. 348, în colecţiunea, dlui V. Alesandri)., 

— Maridră dintre bălți - 
CU. dragostea, 'n patru părți, 
-na de la mine cinci sloţă 

şi nu te iubi cu toţi ! 
— Toti ți amii isi, Niţule măi. 

nu'mi trebuiesc banii ţă,-. 
“că ami prietenii mei 

şi nu pociii fără de ej: ; 
că banii se chieltuiescii, | 

se ducii Şi se prăpădescii, -10 
““6r prieteni nu găsescii 
cu care să mă iubesci. 
— Maridră din Potlogi, 

tu te mânii, tu te ntorci, 

a
 

CÂNDY TocA... 

[Scrisă după repausata mea muză, în Bucu. ! | resci, la 1870]. , 

"Cândii toca la Radu- Vodă, 
- ei şedeamii cu puica vorbă ; 

0 ţineamit pe pajiste 
şi vorbiami de dragoste, 
. 0 ţineamii de cingătâre -5 
Şo jurami pe sfentulii sâre : 

— spune drepti, cin'-te-a,. făcutii, 
că frumosi te-a zugrăvită : 
limbi?n gură de sacharii, * | 
dinţi mărunți mărgăritară, 10 ochişorirţi Chihlibari, . 

  
7 tu î6r de neica, te rogi! 15. 

[A se Y6d5 „Dorulă, ediţiunea x din 1870]. 

_ săte muşcii, să te struti, 

  

- CÂNTECE DE LUNE: EROTICE, 

faţă, albi de tulpanii. 
Cine te-a făcutii: pe tine 

„parcă m'a 'nirebatii pe mine; 
aşia naltă şi subţire, 15 

gură dulce peste fire. 

CÂNDU TOCA LA RADU-VODA. 
[A se ved6 Dorulă din 1882, cdiţiunea G. 4, , Lăzăr6nu]. - 

- Oanai toca la Radu-Vods, 
eii stamii cu puica de Yorbă, 

70 ţineamii de cingătâre 
şi'mi jura pe sfentulii sâre' | 

şi pe sfenta Născătâre- 5 
că pe altulit nu mai are. 

Candu toca de leturghiă,. 
eii stami cu puicuţa/n viă, 
„şi şedeamii pe pajiste 
„Şi vorbiami de dragoste. 10 

Cana toca, la, Ghencea?n d€li, 
şedeami cu puica pe mali: 
sedeamii pe pămentuli goli 

so siringeamil, la, sînii cu dorii, 

“Cândi toca la, sfent'Iliă, 15 
puicuţa mi-se mâniă: 

cin” s'ară găsi să ne *mpace 
mare Pomenă 'Şi-ară face, 

  
ONITITPIOA. 

„Fronquliţă bobi năutii, 
mitititico fa, . 

_de te-ari: prinde neica?n crângi 

„midlocelulă 'să ți-lă, strîngă, 5 
să pleci la mă-ta plângânaii 

şi la tat-tăă jeluindi 
“cu lacrămile curgendi, 

- „ Mititică esti de.stati 
Şi dulce la sărutat ; | 10 

mititică esti q: ună lună, 
şi duşmanii. îţă- facil vâlvă, 

-Frunquliţă, Şuă lalea,  
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mânca-"ţi-arii ochii neica, 
că suntii dulci şi frumugei - 35 

de more lumea de ei! 

LELIŢĂ SĂFTIŢĂ. 

[Scris după repausata mea mumă, în anulă 
1869, şi completati după Petrea, Croţuli Sol- 

cani, în Maiu 1884).. .. 

— Leliţă, leliţă, 
leliţă, Săftiţă, 

„ia eşi la portiţă! 

— Foii de erbiţă, 
audii neiculiţă ! - 5 

—Dâr, dea audi, > 
de ce nu r&spundi, - 

că e multi d'a-s6ră 

“şi Qa-l-altă seră 

de cândiă stai p'a-fară, 10 
Vremea "mi vremuiesce, 
„cămâşa, *mi răcesce ;- 

streșidra'mi pică, - 

giubeluța/'mi strică; 

nu mi-e de giubea 15: 
ca de fermenea ; . 

nu "mi-e nici de ca . 
ca de găitani, 

căi cotuli unii bani 

şi 'stt băiati sărmanii, . -20 
Camii slujitii unii anii 

pentru găitani, 
gami slujitii uă luriă 

pe blanaii a bună. : 

Leliţă, leliţă, -- 25 - 
leliţă, Săftiţă, 

vino la, portiţă, i _ o 
şi, d6ca audi, - 

- de ce nwmi răspund, 

şi, deca mă scii, . . +30 
de ce nu mai vii? N 

„Deschide oblonuli . -, 
că ţi-e Gestulii somnul, . - 

deschide uşia 

domi di gurița! + 5: 

"A se ved$ Spitalulă amorului de-Antonii Pann,   

„NUSTRAREA. 

_[Serisii în Bucuresci la 1869, după aiferiță 
lăutari]. o 

Astă iernă gerii şi frigii, 
puica mea - 

„şi draga mea, 
şi veneai 'la neica?n crângi, 

-puica mea 5 
şi draga mea; | 

der acum e caldi şi bine, 
puica mea ” - 

N şi: draga mea, | 
„şi nu mai vii pe la mine, 10. 

- puica: mea - 
-şi draga mea; 

„Ori dragostea ţi-a peritii, - 

puica mea | 
Şi draga mea, - "15 

ori pe neica Vai urâtii, Ii 
o „puica mea - .- - 

_ şi draga. mea, 

__ PĂRCĂLABU DE ODOBESCI. 

(Scrisă după lăutaruli Ioniţă din satul -. 
. -  Rudeni, la 1870]. 

- — Pârcălabi de Odobesci, 

ce-al făcutii banii domnesci? 
— T-ami băută şi i-amit mâncatii 

cu puicile după capi, 

cu fetiţe tinerele 5 
- pe placulii inimii mele. 

„- Vii strâja să mă iea 
„co să mergi de voia mea, .. 

asr bănuţii i-ami mâncati 

“cu puicile după capi; 10 

der bănuţii i-amii băută, 
cu puicile după gâti. 

DOMNICA. “ 

broşura,. 1, pagina, 12-13. Acesti cântecii s'a ro- 

produsi ca a xxvI horă în colectiunea d-lui V. 
„>. Alesanări, la pag. 349]... 

"7 -Astăqă bară; 
mâine. bură, A 

leliţă, leliţă, ,  



814. 

la lelaa 

- în bătătură, 

»leliţă, leliţă ; 
ca s&'mi crescă, 

dWuă r&sură, 

„1eliţă, leliţă, 
s'o puiă la | 

legătură, 
„— leliţă, leliţă, 

„. AMORULUI. 
(Scristi în Bucuresci, la 8 Maiti 1884, după 
Petrea Creţulu Şolcanii, lăutarulii Brăilei]. 

Amorule, amoraşiă, . 
ved6-te-aşi călughăraşii,- 

călughării la, mânăstire, 

cu mâinile pe saltire, . 

cu ochii după copile ; 5 
“cu mâinile pe icâne, - 7 
cu ochii. după cocâne, 
“cu glasulă după ic6se, 
cu ochii după frumâse. 

AOLICĂ, D'AOLICĂ.. .- |. 
*_ [Publicată în Spitalul amorului de Antoni 
Pann, broşura 1v, pag. 8. Bucuresci, 1852. Ca 
doina xuiv, la pag. 279, în colecţiunea d-lui V. 
Alesandri, s'aă reprodusă, cu modificări, numai 
versurile 1-4, 17, 18, 29-39. A so vedâşi Dorul, 

ediţiunea x. Bucuresci, 1870. pag. [98]. - 

Aolică, daolică, | 
multii mi-e ibovnica mică 

gaşi lăsa-o d'arii mai cresce, 
ci dorulii mă prididesce, - 

Of, că multi. e frumuşică : 

par'că -e uă floricică, | 
Unde"i văii ochii ca mura, 

_m6 apucă *n peptii arsura ; 
undei vădi: faţa, ca crinul, 

mMi-s'adaugă sușpinulii ; | 
cândii o yădii jucândi la horă, . 

dragostea ei mă. omâră, 

Căci nu scii vr'ui buruiană, 
să i6ii foi să&'mi puii la, rană, 

dorulii s&mi tămăduiâscă, . 15: 

V. 

- 5 

10   

ex
e 

10 

. pi 

* GÂNTECE:DE LUME: EROTICE. 

[Variantă scrisă la   să poti s'asceptii să mai crâscă!. - 

Ah, fetică, fetişoră, 

„_cresce, tă-te mărişoră, 

„ca s&ncepi st simţi amoruliă 

şi să te găsescă dorului; 
ranele mele săi. viă, 

- Şi atuncia, s&'mi creqi mie; 

s8 vedi inima în mine 

câti se -arde pentru tine; 
| -că ascepti cu nerăbdare 

să te nalţi, să crescă mai mare, 

__s8 câstigii a tea iubire, 
să trăimi în fericire ; 

să trăimi, câtii avemi vicţă, 
ca, doi porumbi cu dulcâţă; 

să trăimi, câtă o vr6 sfentuli, 

să ne despartă mormântulii. 

- TOTĂ LUMEA, 

[Scris în Bucuresci, la 7 Maiă 1884, după Petrea 
Creţuli Şolcanil. 

- Frunduliţă solzi de pesce, 
„t6tă-lumea mă hulesce, 

- numai puica mă iubesce, 

_numai puica m&- primesce: 
„mă spală, mă premenesce, 

cu scurteica mă 'nvelesce; 
cu scurteica de cutniă, 
place multora, şi mie ; 
cu scurteica de atlasi, 

face multora ?n necasii. 

_T6tă lumea răi pe mine, | 
numai -puica *mi face. bine; 

„t6tă lumea.mă urăşce, 
numai puica, mă iubesce. 

PUICA.. 

comuna Negoiesci, judeţuli Îlfovii]. 

- F6iă verde solzi de pesce, 
“t6tă lumea mă hulesce, 
numai puica, mă iubesce: 
mă spală, mă primenesce, - 

cu scurteicu, m&'nvelesce, 

din, inimă mă "'ngrijesce,. 

F6iă verde „guă lalea, 

puică, puiculiţa mea, 

1869 după moşia Maria din 

2 | 

25 

30 

10. 

  

mg
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dâca/ţi- ami greşitii ceva, E că” vlădica, dei vlădică, 
- na la neica, gurița, „10 . şi toti are ibovnică, 
că de astădi înainte : d6r unii voinicelii ca mine 

te-oii iubi cu dorii fierbinte. . s5 namiă patru-cinci pe lume ? 

OLTENESCU.. _ -Iubii una, iubii dous, 10 

[A se ved6 Spitalulă amorului de Antonii Pann. 
Bucuresci 1852, broşura 1, ed. 11, pag. 69-10. — 
In colecțiunea dul V. Alesanâri, hora XXI de 
la pag. 344, intitulată Sultana, are primele trei . 
versuri asomânate cu alo acestui cânteci. Ase- 
menea mal e roprodusii ca doina: xxxvI, sub ti-.. 

tlulu Aolică, dodo fa, suprimându;se ultimele a 
$6s0 versuri]. 

— Aolică dodo fa, i 

„ai tu mi-ai făcutii ceva 
= de nu te-mai pocii uita? 

— Ba nu ţi-amii făcută nimici, 

d6r mi-e vorba cu lipici 5 
„de supuiii p'ori-ce voinicii. 

— Hai, mânâro, pe dâlii în susiă - 
ca făcuti făsuiulii fusă 

şi nică haraci nu i-ami pusi. . 
Hai, mândra; să ne suimii, - 10 

să mergemii săli hărăcimiă, 
numai amândoi să fimă. 

Eu să hărăcescii din G6li 
către vale josii spre maliă, 
şi tu, mândro, către del. 5 
Faţă 'n faţă să privimi, 

„ochi cu ochi să ne ntâlnimă, 

unulii spre - alt” să venimil. 

Fii din dâli haraci-să puii, | 
tu din vale să te sui,  . 20 

„frică "mi-e că te răpuiii. “ 
Vino, mândro, că -nu'sii Tupi, 

“nici vruni câine s&te rupi, - 

cicii voinic ca să te pupi. 

AMU IUBITU. 

(Scrisă în Bucuresci, la 9:Maiti 1884, după Pe: 
- trea Cregulti Solcanii]. 

 Tubii fete şi neveste 
uă sută Şi cinci-spre-dece, 

- şi mi-e inimidra rece. -. 

Ami iubiti şo să iubesci, 

“vista sămi mai.îndulcesci; - 5 

+ 

- 1878.— A se confrunta varianta din Dorulă. 1879, 

„= rumenă, frumbsă, 

D= o dragă copiliţă   

iubii uă sută, şi nouă, 

$o să maj iubescii vro optii 
Şuă fâtă de potropopă, 

să 'mists inima la loci, 

__“OÂTU OIY-FI. 
[Scristi dapă diferiţi lăutari din Bucuroscl la 

no. 145, pag. 153]. 

Cati oii fi oii mai trăi, 
-.. fâtă-mare n'oii iubi, 
'ci-oiii iubi uă nevestea, 

s'o amii de ibovnicea ;. 
oil iubi duă nevestică .- 5 

să stai n6ptea făr'de frică, 
„că, de m'o prinde cu ea, 

oii da, gl6bă şoii scăpa. 
De te prindă cu fâtă-mare," 

„ță-o aruncă în spinare, - - 10 
“6r de nu, cândii se mărită, 

îi lasă inima friptă. - 

VEDUVIŢA GRASĂ, 

“A se ved6 Spitalul amorului de Antonit 
Pann]. 

 Veauviţă grasă, 

„tânără rămasă, 

:“ la, ochi mângâi6să,; 
| văduviţă dragă, 

„> tânără şi fragă, 

ca
 

"ca .uă garofiţă, . 

-nu umbla cernită | 

“şi nepremenită, . 10 

jalnică, "ntristată- 

„şi nepeptenată, 

Sc6Pde diminsţă, 

spală-te pe faţă 
şi mi-te gătesce "15  



păru'ţi netedesce, ' 
“ah, şi vino, dînă, 

dă cu mine mână, 

să trăimi Viisţă, , 

plină de dulcâţă, 

Nu fi amărâtă, 
- “că nu esti urâtă," 

ci esti âncă fragă 
şi mie'mi esti dragă, 

BĂRBATU WAl. _ 

Rudeni, la 1869] 

— F6iă, verde de pospait, 
Mariţico, barbatii mai, - 
der guriţa cui o dai? 

—0 dai la cin 'mă iubesce. 
„Şi nu mă mai părisesce, 
—Dă'mi-o,: drăguță, şi mie 

penă la sântă-Măriă - -. 
şi daci pân'la Ispas, 

că, mă jurii, nu îe mai lasă, 

e 

INVE ȚULU. 

[Serist_la 9 Mai 1884, în Bucurescl, după moşiti Petrea Creţulă Şoleanii. — Ca variantă, st se confrunte Rondunica, no. 1x,; pag, 322 din "..  colecţiunea, dlui V. Alesandri]. 

Foicică, fot domnesci, 
voinicele din Creţesci, 
de ţi-e voia st iubesci, 
vin'singurii să ispitesci, 

vin'singurii ca să&mi vorbesci : 
> 

5 
nu- mai pune pe altulă, 
că altuli umple satul - 

şi m'aude bărbatulit ; 
că duşmanuli, e duşmani, - Da 

făce calulii armăsară 10 * 
şi se pune pe cărbuni, 

umple satulii cu minciuni. 

- MARIȚICA DIN PLOIRSOL. 

[Scris la 14 Au 
ul Sole   gustă 1883, după Petrea, Oro. 

ant, Ja Laculă- "Săratu]. 

— . Foicele, foi domnesci,   

[Scris după ltutarulii Ioniță din comuna 

20. 

„. GÂNTEGE DE LUME : EROTICE. 

"albă esti, 
frumâsă esti, 

cu băr batuli cum trăiesci, 

- că ei veqi că ntineresci ! 

— Foicică, mării domnesci, 
dice Inmea că iubesci ! 

Că, iubescii 
„Şi că trăiescii, 

nici eii nu tăgăduiescii: 
nu voii să mă prăpădescii! 

MARIȚICA DIN PLOIESCI. 
. " [Variantă scrisă în Bucurescl,. la 9 Maiti 1884, 
„totă după moşiii Petrea Creţulă Şolcani]. 

— Floricele, flori domnesci, 
„Mariţico din Ploiesci, 

albă esti, 
- frumâsă esti, _- 

cu bărbatulii cum trăiesci? BL: 

— Trăiescii bine ca cu draculii, 
că Şa-s6ră mi-a spartă capuliă : 

mi-a spartă capuli 

cu -baltaculii, 
- d6r, lasă, c'o săli i6 dracului! 10     — Floricele, flori domnesci,   

   Mariţico din Ploiesci, + 

Mariţico din Ploiesci, 
albă esti, 

frumâsă, esti, 

'-de ce nu te potolesci, 15 - 

5 

10 

    „la ce draculii “mai iubesci! 

» HORA, 

[A sa ved6 Dorul, ediţiunea x. Bucuresel, 1870 
pag. 188, cânteculti 146). : 

Neica mi qice:- :—, haide- -aşia, 
„săruta I aşi guriţa, 

» S6ra şi diminâţa, | 
» peste ditot-dâ-una! - 

— Foiă verde de trifoi, 
s'a vestită lumea, de noi 
"că. ne iubim amendoi ! | 

= Last lumea, să vorb6scă, 
numai puica s%mi trăiescă   şi s8 vr6 să mă iub6scă ; 10



să vii cândi. o chiămi ei, 
"şi mă jurii pe dumnedei : : 

te-cii iubi, sufletulii mei! 

A PLECATU.. 

[A so ved6 Antoni Pann, Spitalulă amor uluă, 
broşura 1v, cântece populare, ediţ u. Bucuresci. 
1852, Partea finală a cântecului de sub. no. 

6, pag. 16]. - 

A plecatii neica, la ţeră, 

și nu mi-a spusii de a-scră 

ca sti facii ui azimidră 
s'o dospescii la 46ţişioră 

şi s'o cocii la inimidră, 5 

DUSMANII. o 

nuli 1870]. . 

De cândii, dragă, ne-amil iubită 

duşmanii ne-aii îngrăditi 

nu cu pară, nici cu nuiele; 

numai cu cuvinte rele. 

Dararii dumnedeii Vunii vânt : 5 

să d6 gardulii la pimentit, 
numai parii să remâiă 

duşmanilor de tămait, 

Câte lacrămi ami vărsat 

fântână cu trei isvâră 
să b6 duşmanii să m6ră. 

DUȘMANILOR. 

trea, Creţulu Şolcanti, lăutarulii Brăilei]. 

Frunqi verde lemnă câinesci, 

stat mereii şi mă gândescii 

pe dușmani cum să *mblândescii, 

pe puicuţa să mă.- iubescit. 

„mi-e puicuţa cam departe: 

dară fi n6ptea trei conace, 

n'ași duce și m aşi întârce, 

dâr mi-e nâptea d'unii conacii,   DI pa. Da e ui 

COLECȚIUNEA G. DEM. TEODORESCU. 

[A se ved6 Albina Pindului din 1 Tanuariii, a. 

făceam da fântânin sai, 10 

[Scrisă la 9 Maiu 1834, în Bucuresci, “după pPe- | 

Foicică, trei granate,  - 3: 

nu scii, îrate, ce, să facă!   
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m'aşi duce pân' la unt locii 

să dai duşmanilor foci, 

să ardă bordeiulu toti, 

" s5 rămâiă numai parii 15 
„s8 se 'nţepe-toţi duşmanii ! 

Duşmanii, duşmancele 
nu'și mai păzesci gurile, 

nu'şi mai grijescii casele, 
rădimândi gardurile . - - 20 
s8 strice dragostile. . 

Duşmanilor, v'ami totii isi 
să 'mi lăsaţi drumulii deschisii 

fără gardii şi fără pari, 
că ducii viâţă cu amarii; 25 

voi n'aţi ascultati de loci, 
răi o să vă fiă m foci ! 

DUȘNÂNIA, 

[Seri isti Ta 12 Mai 1884, în Bucuresci, după Pe- 

trea Creţulă Solcanti]. : 
i 

Foiă. verde de năutii, 

de cândi mâica ma făcutii 

i toti duşmani ei amii avută : 

şi duşmanii m' ai pârâti,. 

ae duşmancele vaii urâtă, 5 

„totii lu rele mai tărâtu, 

pa” Foii verde de năuti, 

vedi duşmanii ce-ati ficuti: 

d'amit începutii 

la iubiti - - 10 

ci cu gasdu mail Angrăditii, 

cu vorba m'aii înegritii, 

Rugai cerultă vIo “trei ani 

să mă scape de duşmani, 

şi dumnedeii,. ca ună sfânti, 15 

a datii ui plâiă cu vânti 

şa pusii garduli ia pămentă, 

de i-ati rămas -numai parii 

"să se "nțepe toţi duşmanii, 

ga rămasit dușmancele -20 

„adune nuielele, 

să 'si mă&sore dilele, 
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LACREMILE. 
(Scrisă în Bucuresc!, la 1873.după diferiţi lăutari]. 

F6iă verde lemni uscati, 
“câte lacrămi.amii vărsatii 

făceamii d'uă fântână n sati, 

fântână cu trei isvâră, 
să b6 duşmanii să m6ră ; 5 
să bs duşmancele mele, | 
să se stingă focu?n-ele; . - 

„să nu Simţă, să nu veqă, 
„ori-ce-orii vede s8 nu cr6dă. 

Foii verde lemnii uscati, : 10 
multi e duşmanulii juratii : 
te vede că plângi de foci, 
Ti nui pasă nici de loci; 

„te vede 'că, plângi cu dorii, = 
lui nu “i pasă nici să mori; 15 

te vede că suferi grei, 
eli se bucură mereu; | 

d'&i vărsa, lacrămi cu sânge, 
nu te vede, nu te plânge! 

LACRENILE. 

[Variantă constituindă partea, finală a cântecu: lui „Prundă verdă de năută“ din Vă călătoriă în, „Dobrogea de Teodor. T. Burada. Iaş). 1880]. 

Spune ? mi .cu adevărații: 
câte lacrimi ami vărsaţi ? 

Făceamii uă fântână ?n sati: 
fântână cu cinci isvore, Pa 
două dulci Şi trei âmare,. : ş 
s5 bs duşmanii s& moră; 
să b6 şi duşmanca, „mea, 

“să plesnâscă, fierea, ?n' ea. 

„GARDULU. 
[Scrisi după lăutarulii Ioniţă din nudeni, la, 1870]. 

Prundă, verde flori învâlte, 
pe noi cine ne desparte ? 

Gardulă cu nuielels, 
puica, cu sprâncenele, 

Dar'ar: dumnedei d'ună ventă | 5 
S5 d6 gardul. la pământă : 
numai parii să rămâiă 

N   

  

  

  duşmanilor: de tămâiă, 

CÂNTECE DE LUME ; EROTICE, 

OLTENESCU, 

[Publicatii do Antoni Pann în Spitalul amorului 
Bucuresci, 1852, broşura 1,€d. 1, pag. 67 —63, 
In colecţiunea d-lul Y, Alesandri, fizurâză ca 
doina xxxvI sub titlulă „Spune, mândro“ „CU su: primarea versului de la "Tmiglocă din fiă- „co strofă 
şi cu omisiunea mai multor strofo s6u schim: 

bări de versuri]. 

Spune?mi, mândro, mergi, nu mer i, p Si 
ori poteca st'mi deslegi: 
“Gin do”, una, S&ți alegi ! 

Spune'mi, mânăro, vrei, nu vrei, 
de mă iei, de nu mă 1ei, 5 
că colea mă râgă trei, 

Aideţi, mândro, să fugimii ; 
st fugimi, să pribegimii, 

unde-omii put6 să trăimi; 
că satulii ni s'a măriti, 10 
duşmani! S'aii îmulţitii 
şi nu mai e de trăitii, 

-Unde sunti cu doi, cu trei, 
vorba de noi e *ntre 6, - 
„duşmani ai tăi şi ai mei; 15 
că unde suntii doi cu doi 
vorba le e totii de noi, 
_s8.ne bage în nevoi. 

Toţi se uită ca la ursii 
„şi facă sfaturi prin ascunsi „20 
să ne facă vr'uni ne-ajunsii ! 

Scii, mândro, ce-ami pusi de gândi ? 
S& plecii, să te lasă plângândii, 
din ochi negri lăcrămândi ; 

şo să *ncaliciă pe cali murgii, 25 
„mai curendă ca să ajungi. - 

- "către deli la Câmpu-lungiă ; 
către d6liă peste Muscelii, 

_s8.trecă Praova cu elă, 
“firă să mă udii qe felii ; 80 

“să mă ducii la. draga mea, 
care mă iubiamii cu ea_— 

din copilăria, mea, ; 
că nu “sit câine să o uit, o 

„ci'si voinicii să o sărutii, „35 
că ea - dintriPntâiti ra: o AR ÎN 
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GRÂU. MERUNTU. 

[Seristt la 12 Maiti 1884, în Bucuresci. după Pe- 
-trea Cretulu- Şoleană. A se ved6 şi Dorulă din 

1882, odiţiunea G A. Lăzăr6nu]. 

Foii, verde grât mărunti, 
de amurezati ce sunti, 

nu vădi luna pe cerii susi, 
nici s6rele la apusii ; .* - 

nu vEdi i&rba pe pământă, 5 

nică - luna. pe ceri mergândi, - 

nică sdrele r&sărindi, 

nici stelele strălucindi,. - 

„F6iă verde grâii măruntii, 
de -amurezati ce sunti, 10 

nu scit luna „pe cerii merge; 

ori puica la apă trece 

să&'mi aducă apă rece, 
cine bea de” ori îi trece; 

apă rece. de cişmea, .. 15 

cine bea rămâne/grea; 

apă rece de fontână, _ 

cine bea de dorii taină, 

F6iă verde grai măruntii, 

dar-arii dumnedeii celi sfântă 20. 

să D6 şi duşmanca mea, 

- bat-o maica, Precista 

şi sfenta Duminica. ,. 

mAŢO. 

[Scrisă în Bucuresci, la 1869, după diferiţi. 

lsutari]. | - 

- Fii verde 1oboât, 
ţaţo, - 

| „gura lumii”i slobodă, 

x țaţo; ; 

las'o"n pace să vorbesc, 5 

iaţo, 
„ dragostea să ne trăi6scă, 

vaţo; - 

las'0' n-pace să Barfâscă, 
țaţo, - „10 - 

„neicuţa s8 te iubâscă, . - 

tato, i 

- „. amă iubit-o numai sâra, 

  

NUNAL 

(Scris la 7 şi 9 Maiu 1884, în Bucuresci, după. 
moşii Petrea Creţult Şoicani]. 

| Foncică: solzi de pesce, 5 
„ia vedi lumea. cum trăiesce, 

cum irăiesce, cum iubesce, 

“şi “nu se mai dovedesce; 

der ei uă dată iubii | 5 

“şi 'ntrunii câsii mă dovedii. 

 Bh-iubii numai uă dată, 

şi m'a aflati umea, tâtă ; 

ga aflati târgul şi ţâra, 10 

Alţii iubesci :câte-uni ani, | - 

şi n'ai pe nimeni duşmanii : 

„ei iubii uă s&ptămână, | 

vină duşmanii ca la stână; 
ei iubii de aqipâ mâine, . 15 
duşmanii se ţină de mine! 

„Alţii dau cu pungile 
de 'cheltuiescii sutele 

şi iubescii totii slutele, 

r ei dai câte-uă leiţă - . 20 
şi iubescii uă porumbiţă 
cu gura de garofiță, 

de'i mir6se limb'a ţeţă 
- Şi. buzele-a „micşunele, | 

mişcar "ai neica din ele, . 25 

ca dintr” unii. fagurii de miere. 

 MÂNGÂTEREA. 

(Scrisă la 8 Maiii 1884, în Bucurescl, după Po- 
trea' Creţuli Şolcani, lăutarulă Brâilel]. . 

Fi; verde guă crâiţă,: 

| ami avutii dWuă puiculiţă, 

Pa puiculiţă bălăidră, 

„cu cosiţa gălbicră, | 

” - dâr_duşmanii mi-o luară. 5 

Las s'o i6, s'o i6, so i6, 

mari av6 parte de ea; 
las'so î6, mie numi pasă: 

n'0 S'0 ţi nchistran casă, 

n'0 s'0 ţii 'n coliviă, 10 

“toti la, neica, o să&mi viă;  
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gatunci o so judecii bine 
„„. de ce m'a lăsatii pe mine. 

Puiculiţă bălăioră, .. 

duşmanii 1ni-te luară, 
dâr vino. la mine i6ră, 

“OLTULU, 

săratui în 9 Augustii 1883.— Doina LIV, pag 991, intitulată Oltenulă în colecţiunea d-lui .V. Ale. 
sandri, e uă variantă” înfrumuseţată a acestul 

. cânteci). ” / 

„Oltule, Olteţule, 
Oltule, câine spurcatii, 

"* ce vii aşia, „turburatil ? - 
Ali la c6dă te-a ploatii 
de'mi vii aşia mâniatii, 

„Şi cu sânge-amestecatii : 
toti cu sânge de haiduci, 

cu căpestre ve cai murgi?:. . 
"Oltule, Olteţule, 

-Secacți-arii pâraiele 10 
să rămâiă pietrele, . 

„Să trecii cu picidrele, 
„38 mal vădii copilele : 

totii copile mărunţele 
şi la gâturi cu mărgele, -. 15 

pe pofta inimii mele! | 

ea
 

OLTULU. Ă 
[A se ved6 Spitalul amorului do Antonti Pann, Bucuresci, 1852, ' broş. 1, p. 23—24. - Cu mici modificări sa, reprodus în colecțiunea d-lui V. 

în Dorulă, ediţiunea x, Bucuresci, 1870). ; 
Oltale, Olteţule, 

seca-"ţi-ari pâraiele, 
"să crâscă,. dudaiele, 
s5 trecii cu picidrele. 

„„. Oltule, riă blestemată, 5. 
. ce vii aşia turburată ? . 

Ce te răpedi ca, unii smei - 
Şi'mi opresci pe Niţulii mei? 
Schimbiţi, Schimbi/ţă apele, 

săți vădii pietricelele ; : 
cândă treci fetiş6rele   

cu cosiţa gălbidră, „15 

[După Petrea Creţulii Şolcanti, scrisă la Laculi- . 

  
Alesandari ca doina, XLIS, pag, 284.—Inserată şi |. 

slăbesce'ţi vertejile 10.   

_CÂNTECE DE LUME: EROTICE, 

să le speli pici6rele, 

 Iacă neica! Nu e neica, 
că, d'arii fi veniti neicuța, 15 
Varia: fi cunoșcutii leicuţa. 

Cine vine nu e neica. 

Ventule, du-te de'i spune 
că zăbavele nw'sii bune, 
că Florica'i duce dorulii 20 
Şi i-anţelenitii ogorulii. 

Vino, Niţule băiete, 
ce faci, lelea să te-ascepte? 

Busuioculii. anegritii, 
rosmarinu-a/ngălbenitii ; 25 
lelea, plânge, se jelesce, | 

„ Dimeni no mal îngrijesce. 
* Vino, Niţule băiete, 

„Co faci lelea să te-ascepte? 

DA-V'ARU DUMNEDEU. | 
[Serisii în Bucuresci, dupi diferiţi lăutari, la 
1873. — Să . se compare Du-te, lume de la pag. 

209 în broşura d-lui Sim. FI, Mariani). 

„Poicică trei zambile, 
dragele neichii. copile, 

da-v'arii dumnedeii, d'unii bine 
şi mie dui sănătate 

„-S& v8.potă iubi pe tâte. . 
F6iă verde usturoi, 

„= nu mai potii trece de voi 
nici prin crânsi, nici prin zăvoiii, 

căi păziţi cărările 
ca. pe floti albinele. 10 

Foiă; verde trei aglici, 
dă voii mai găsi p'aici, 
o.să mă faci pricoliciă, 

că la t6te v'aini plăcut, 
„pe tâte-o stă vă sărutiă. 15 

ce
 

|  FĂ-ME, DOMNE. 
[Scrisă parte în Bucuresci după, Stroe, tăietori de lemne, la 1869; parte după Petrea Creţulă Solcaniă, lăuiară din Brăila, la 8 Mai 1884. — Ca variantă să se compare Fă-mă, domne, de la pag. 81,'în culegerea dlui Sim. FI, Narianii]. 

»Rosmarine, siminâce ! 
„ fă-mă, Dâmne, ce m'ăi face, 

: Tâ-mă& inimii na" nlunae 

  
 



  

  
o] 

fă-m&-unii puii de porumbelii 
s8 mă nalţii în susii la ceri, 5 
“să mă&:uitii în Branistea, 

s&mi privescii ibovnica 

cum 0 bațe maică-să  - 

de mi-a, secatii inima, 
vai de mine şi de ea“! 10 

Foicică şuă lalea, 
voiniceluli cum. dicea, 
dumnedeii îlii asculta, 

călu făcea uni porumbeli, 

senălţa în susii la cerii, 15 

se uita în Branistea, 

şi acolo ce'mi vedea? - 

Işi vedea, ibovnica, 
cum o bătea maică-sa 

cu nuiele pe giubea 20 
de'j usca inimidra, 

cu steblă de busuiocii 
peste subțirelii- midloci 

de'i seca, trupulii cu foci. 

Vai de: dânsulii,vai. de ea, „25 
tristă le e inima |. ! 

că le 'n6tă ?n voiă rea 
eu de dânsulii, elu de ea! 

DRAGĂ BĂIEȚELE. . 

„[Seristi după Petrea Croţulti Şolcanii ia, 7 Maiii 
1884, în Bucuresci. —.Ca variantă să se con- 
frunte a/ăi băiete, pag. 148, în colecţiunea d-lui 

Sim. Fl. Mariană]. , 

Frunquliţă trei smicele, 

dragă băieţele, 

l&gă calulii de zăbrele, 

„dragă . băieţele, 
intrin casă, nu te-teme, 5 

| dragă - baieţele, 
că de cine te-ai temuti 

s'a dusti şi na mai veniti : 
a pusti spate la pimenti 

şi faţa la răsăritii - 10 
ga lăsatil cu jurământii | 

săi faci cosciugii de argintii 

şi clapă mare de. plumbii 

ca săli ducă mai afundii, - 

să putredescă curenâii. 15 
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"TBOYNI CULU, 

[Scristi la 9 Mai 1884, în Bucurescl, după 
Potrea Creţulti Şolcanii]. 

 Prunquliţă grâă curati, 
ami ibovnicelii băiatii 

ne'nsuratiu, 
 necununatii, 

nici mustaţa nu i-a dati; O 5] 
der, de frica birului, 

trecu apa Jiiului ; 
de grâza zapciului, 

„trecu apa Oitului. 
Cândii o trecu jumătate, 10 
leica/lii trase de la spate 

şi "i dise: „unde pleci, frate, 

„cu dragostele mai tote“ ? 

ALBA DE LA MUNTE. 

(Publicati 'de Antoni Pann în Spitaluli amo-! 
ruluă, Bucurescl. 1852. broşura, Î, ediţia 1, pag. 
61— 64, D-lu V: Alesandri a, reprodust în co- 
lecţiunea d-s6le, doina no: xxxv, pag. 267, întro- 
ducândă câte-va modificări de cuvinte şi supri- 

- mări de versuri]. 

-.Albo, Albo de la munte, 
ce-ai pusii fescioruli: pe frunte, 

că tă aii eşitii vorbe multe ! ” 

— Las s%'mil 6să 
„că nw'mi pasă, 5 

că nu e Badea a-casă, 

_ci e dusi Badea la c6să 
"s%mi cosâscă, fânii cu rouă; 

să viă la alta nouă: 10 

s&'rhi cosâscă fenii, costrele, 

| facă'şi csa'n buciţele 
-“să viă ?n braţele mele ;- 

să'mi cosâscă fânii cu îl6re 

s%mi fiă de sărbitore 15 

la capi şi la țâţişore. - 

Dică lumea: îi daii pace, 

că mvoii purta şi voii face - 

după cum lui Badea'i place. 

Dică lumea ori-ce-o dice: - . 20 

i Du va putâ să ne strice,   dragostea să ne rădice;   că mă scie Badea bine,



  

= 

inima lui e la mine 
şa mea, o pârtă la sine. 25 
Inima lui îmi vorbesce 

şi a mea lui îi şoptesce 
„„că una d'alta doresce; 
c'amândouă suntu legate 

cu lanţuri arse, 'nfotate, 30 
Şuna pentru alta pate. 

Şi lanţulii, ce le coprinde, “- 
între. ele când  se'atinde, a 

cu mai r&ii focii le aprinde; 
6r cândii s'adun' amândouă, -35; 
atuncea, par” că le plouă 

uă r&corâlă de rouă: 
le plouă, le r&coresce, 

dâr de totii nu le răcesce, 
că dragostea le'ncăldesce; 40 . 
nici va r&ci vre uă dată 
dragostea; lor cea'nfocată, 
dorulii ca să ni'li abată, 
Aşa le e jurământulii, | 

şi'să lezate cu cuvântuliă 45 - 
a le despărţi mormântul! 

FOCU LA INIMIORĂ. 
[Scris la 9 Maiii 1884, după. Petrea Croţulă 

Şolcani, în Bucuresci). 

FGiă verde sălcioră, 7 
foci, focu, foci la inimidră ; 

focii la inimidră mea, 
şi nwlii scie nimenen 

“afiu” numai ae puica, ce
 i

d 

Strigii pe puica; nu nvaude 
ŞI, aude, nu'mi răspunde, 
foculă inima'mi pătrunde. - 

Arde foculit şi m&ncinge, | 
nimenea, nului pâte stinge, -- 10 
de câtii numai puicuţa, - | 

puicuţa cu guriţa,. 

Foci la inimidra mea 
câti arii arde Slatina, 
Slatina şi Craiova. aa 

| [Scristi în Bucuresci, la 9 Maită 18834, după 

  

CÂNTECE DE LUME : EROTICE. -- 
” — 

ARDE FOCU ÎN BUCURESCI. 

Petrea Creţulii Şolcanii, lăutarulă Brăilei). 

Arde foci în Bucuresci. 
mergi scînteiele'n Popesci 

şi dogdrea la Ploiesci, 
€r lumina'n Câmpina 

la cocâna Joița. 5   Arde foculii şi se'ntinde: 
- Bucurescii nu s'aprinde, - 
numai iniina'mi coprinde 
Şi cu flacări mi-o încinde. 

„Arde focul, mă încinge, . 19 
şepte judeţe nu'li stinge: 

“nică scripcaruli 
cu scripca, 

„Nică cobzarulii | 
. cu cobza, 15 

| numai puica cu gura, 
îi. potâle arsura. 

MANA ŞI FETA. 

(Scris în Bucuresci, la 11 Maiui 1884, după 
- moşu Petrea Creţuli Solcani].   —F6iă verde şuă lalea, 

maică, măiculiţa, mea, 
Miulii trece Dunărea 

şi mia luată inima: 
m6 ducii, maică, ssmio dea, 5 

să nu seducă cu ea! 

— Foicică Şuă dorea, 

nu te duce, fâta mea, 
căvli cunoscă pe fluieratii 
că nu” voiniceli curati, 10 

ci e vr'ună puii, de Jiianit | 
şi de inimi hoţomaniă, 
„A iubiti fetele'n Jii 

Şi le-a lăsat cu copii. 

— Foicică Şuă lalea, . 15 
maică, măiculiţa mea, 
ce faci eii cu inima? 

„ Miulă, naltă 
şi sprâncenati,  
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Miu naltă şi subţireli, 

-plâcă inima'mi cu elii.! 

— Stai, Miule, nu pleca, 

vin -de'i adu inima | 

binişorii, să n'o smintesci, „25 
că n'ai bani ca s'o plătesci, 

nici lacrămi ca, s'o jelesci, 

nică popă ca s'0o grijesci, 

IONICĂ 

(Scrisă în Bucuresci, parte la 17 Noembre 
1870 după lăutarulii Ioniţă din_ Budeni, parte . , 
la 9 Naii 1881 după Potrea Creţulti Şolcaniil. 

— F6iă verde d'alunică, 

unde-ai plecati Ionică ? 

— Peste Oltu la ibovnică, 

- că mi-a rămasii singunrică ! 

— F6iă verde de sipică,- , 5. 

de ce te-duci, Ionică ? 
Ai ță-e silă, aii ţi-e frică, 

ai ţi-e mahalaua mică, 

de nuţi găsesci ibovnică ? 

— Numi-e silă, numi e frică, 10 
nici rai-e mahalaua mică, 

dâr ami ibovnica mea, 
şamii lăsat-o singurea 
numai cu mătuşă-sea. . 

— Fâiă verde, foicică, . 15 
nu te duce, măi bădică: 

-- Oltu mare, luntreai mică, 
să nu te'neci, Ionică ; 

stai aci la, vecinică 

c'o să găsesci ibovynică ! 20 

— D'aşi sei, lele, că mă&necii, 
dai prin apă mai da drepti 

şi io Oltulii totii îl trecii, - 
co să puii murguli pe lati . 

să mă scâtă la uscatii, - 25 

„go să puiti murguli în notii 

să mă trecă Oltulii toti, . | 

că cu lantrea,. nu mai poti. 

” „_— P6iă verde Aalunică, 

stai cu. mine,, Ionică, 30   

că io, leică, te-oii iubi, 
| doruli ți-loii potoli, 

peste Oltii n'ăi mai gândi. | 

"— Ba e vorbă, leiculiţă, „85 
stăpânesce'ţă a guriţă,: 

ca. ibovniceua mea 

nu mai en lume alta 
din Ploiesci în- Slatina, 

şi dincolo de Cerna! 40 

: , „IONEA. 

[Scrisă Ja comuna Maia, judeţului Itovii, în a- 
2 nulă 1871]. 

— Foicică, ş'uă, lalea, 

Ionică, Ionea, 

vină la neica sub giubea 
“ca săţi săruti guriţa, 

căi mai dulce ca, mierea, - 5 
stmi potolescă inima, 
că, mă arde pustiia ; ă 

mă arde şi mă muncesce, . 

de“ dorulii tei mă topesce! 
- 

— Foicică de răsură, - 10 

mai rabdă, neică, de gură 

pân'de ad uă săptămână 

şi, de vrei unii sărutatu, 

"să fademiă Wuă nuntă ?n satii, 

că, fără de cununiiă,, - 15 

nu ţă-oii da gurițăn viii, 

„ măcarii că mi-ai „plăcutii mie 

şi dorulă tăi mă mângâie. 

Si SLUJESCL PE TOŢI, Si IUBESCI PE UNUL. 

[Tradusă, pentru comparaţiune, din poesielo po- 

pulare srbesci]: 

"Peste dragii să veqi spre s6ră 

p'ale Dunării verdi maluri 

cum vitejii, 'n corturi albe, 

“ chiefuiescii cu vinuri bune. 

Der pe ei cine”! slujesce? 5 

„Uă frumâsă, tinerică, 

Și, pe. cândi- la fii-care 

“le dă vinuli în pachare, 

- ei. se'ncârcă s'o apuce, | 
ca apnna ea aărnta îi 10  



824 

Apărându-se, ea, dice 
şi din gură le vorbesce: 

„__—de slujită, 

- pe toţi slujescii ; 

-de iubită, . . 

p'unulii iubescii, 

că s6ria, mi-l'a trimesi, 
“inima mi-Va alesă.! 

MARIOREI. 

[Serisii la 7 Maiă 1881 în Bucuresci, după Pe- 
“trea Creţulu Şolcanii]. 

— Frunqă, verde sălcidră, 
ce-ai în gură, bălăidră, 
ce-ai în gură Maridră ? 

— Mărgărit şi scorţişoră, 
ce miroşii de te omâră,! Ga

 

„2 — Din şi mie scorţişoră, 
„Că ţi-e gura uă comâră,; 

" dă-mi şi mie mărgăritii, 
că sunti ruptii de ostenitii 

Of iubită, iubită, iubită, 
bâlă fâr'de credământi, 

după tine alergând - 
trei perechi de cisme-amii rupti 

"şi căciula mi-amii perduţă,. 15 
der nimici n'amii folositi, 

MARIORA. 

Bucuresci. 1882], 
—Foiă verde sălcidră, 

Maridră, Mari6ră, 
în credinţă, de sciamii 

câtii o să pati într'ună ană, 
„nu m& mai amurezamii, 5 

rămâneamii singurii buştână ; | 
căci dragâstea, de la tine 

„> va prăpăditii, vai de mine; 
„ma făcutii din omă ne-omii 
A Şi m'a uscati ca p'uni pomii, 10 
ca p'unii pomi dintr'uă grădină, - i fără, sâre şi lumină, 

  
F6iă verde Sălcidră, 

an IO 

alergândit după iubită 1. . 10 

  
[A so veds Doruli, ediţia. 1, George A. Lăzărânu, | 

„XLVIIL din colecţiunea d-lui V. Alesandri, paz: 
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Mariucă, Maridră, 
ce stringi tu la inimidră ? 1 
— Mărgăritii Şi tămâidră ! 

— Dăi şi neichil mărgăriti 
ca săi trecă de iubită; 
dă'i şi neichii temâisră 
s& puie la inimidră, 2 

că dragostea de la tine 
ma prăpăditii, vai de mine: 
ma, făcutii din omi ne-omit 

şi ma uscatii ca p'unii pomi. 

MARIE. 

[Scristi în Bucurosei, la 8 Aaiii 1884, după Pe- 
trea Croţuli Şolcani, lutarulă Brăilei]. 

— Piricelii de iârbi nâgră, 
când îţi dică „Mariă dragi“, 

limba *n gură mi-se I6gă 

cu firii de mătase nâgră: 
vino, puică, de'lii deslâaă ! 5 

— Di deslegi c'unii sărutati, 

“că de mine at'oftati. 

„— Şi ei îngenuchii la tine 
să te ?ntrebi dâca "i-e bine. 

— Mai bine nu se mat pote: 
mi-a periti junghiulă din spate, 

s'aii dusi! durerile tote! 

10 

SUNĂ, SUNĂ ŞI RESUNĂ. 
[Variantă inserată de Antonii Pann. în Uă şt 
dătăre la ţeră s6i „Povestea lul moș Albi. 
Bucuresci. 1852, partea 1, pag. 78—79. Doina 

283, e uă scurtată modificare a acestut cântecii) 

Sună, sună şi r&sună, 
„Sună petricica?n vale 

” r&sturnându-se pe cale: 
mândra mea plânge cu jale. 
Plânge, plânge şi suspină 

că pe dâli, pe colnicele 
"Şi-a, perdutii prin potecele 

| dragostile tinerele. 
Plânge, plânge, se jelesce 

blestemandi iârba şi piruli 10 
Şi câutând-o cu firul 

a
e
    



  

să'şi giisâscă trandafiruli, 

Plânge, vârsă lăcrămele, 
oftândi cu foci şi cu pară | 
că dragostea d'astă-vâră, 15 ă 

“se schimbăn fiere amară. 

— Dragă mândro, nu mai plânge, 

din. ochi lacrămi nu mai stores, 

că ce sbâră nu se 'ntârce: - 

„al rupti firulu, nu se târce! 

SUNĂ, SUNĂ. 

(Scrisă la 1869 după lăutari! din Bucuresci, A 
se vea6 colecţiunilo Dorulă şi Amoruli]. - 

F6ii verde şuă alună, 

sună, sună şi r&sună, 

sună ftricican gârlă, 
puica mea plânge cu milă ș 

sună petricica?n Oltă, . 5 

puica mea, plânge cu foci; 
sună petricica'n vale, 

puica mea plânge cu jale; 

sună petricica'n dslă, 

puica mea plânge amari.. 

TINE, DOMNE.. 

[Scrisă la 12 Maiti 1884, în Bucuresci, după Pe- 

trea Creţulu Solcanu], , 

- Foicică de bujoră,  - 

ţine, Domne, luna'n norii 

să mă satură de amorii, 

că sunti cu puica/n privdoril. 

Foicică ismă crâţă 

ţine, Dâmne, luna'n csță 

să mă saturii de dulesţă, 

că suntii cu puica pe braţe. 

> Tea 

PRANDAFIRU, Da 

(Publicată de Antonă 

în colecţiunea d-s6le,.l'a reprodusii ca doina XL, 

pag, 215, modificând începutulă şi adaugendii 

i -la fine 8 versuri noul]. - A 

Ami ibovnicii logof&ti,. 

pe nume să vi-lă arăti : 

numele lui. Trandafiri, . 

Pann, ca ală'9-lea cân- * 
tecii din broşura, ur, Spitalulii arhoruluă, ediţia 

i. Bucuresci, 1852, pag. 837.—D-lu V. Alesandri, * 

20 

10. 
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duşmanii mil punii la birii, 
şi nu'li punii ca p'uni copilii, 

„ci milă pună ca-p'uni mazilii. 

Eli, de frică, s'a răsnitii: 
“sa dusi şi n'a mai veniţi; 

s'a dusi, frate, m'a lăsati, 

_1a toță pare binen sati, 
numai mie'mi pare r&ă, 

c'a fostii puişorulii măi ! 

- AUDI, LELE. 

(Scrisă la 9 Maiă 1884, după Petrea Creţulu 
Solcanu, în Bucuresci). 

Audi, lele, audi, dragă, 
audi, lele, popa t6că: 

eşi a-fară, şi te rogă. 
„Te râgă la dumnedeii 

„să fiă pe -gânduli mei: 
să moră bărbatulu tăi, 

“să mYnsorii, să te isi ei, 
să mă cuicii pe sînuli tăi 

ca șârpele pe dudtii, 

Audi, lele, popa tâcă: 
"şi a-fară de te rogă. ! 

“PUICA. 

[Scrisă la 12 Maiti 1884, în Bucuresci, după Pe- 

„rea, Creţulu Şolcant]. 

Firicelii 46 i6rbă .. 

| mnâgră, 

_dintratâta lume largă 

_ malesei. c'uă, puică dragă, - 

Şi ml-o porti. cu fustă albă, 

la giitii cu cordâua negră.. 

rece drumuli, toţă o'ntr6bă :. 

„a cul estă, puicuţă dragă “ ? 

_ POTEGUȚA DIN PĂDURE. 

| (Scris la 1865, după repausata mea mumă], 

Foii verde de trei mure, 

- ce mi-e mie dragii pe lume 

potecâua din pădure 

pardosită cu alune, 
cu alune m&runţele 

să&'mi calce murguli pe ele, 

"10 

„395. 

10 

2 

5 
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„8% trosnâscă sub picere, : 
c'aşiai place mândrii mele. . 

DINA ŞI BOIERULU. 

[Cânteci sătenesci din-epoca de pe la 1828 | 
pân pe timpuli regulamentului organici, ci- 

tati de Dim. Bolintin6nulii în „Poesia română 
în trecuti“, Albina Pindului, an 1, 1878, pag. 90]. . 

La, coşarulit dărîmatii 

stă boierulu r&dimati, 
- numai. aurii îmbrăcatii, 

Cântă: inima, “i e foci,. 
dragostea “i nare noroc. -: 5 

Elă trămite slugile 
săi d6 Dina buzele, 
buzele, naramzele. . 

Dina, cu gura?i de fragă, 
dice:— „altulii mi-este dragii, 10. 

„că mine băiati săracii ! - 

4 

STRĂINULU URETU. 

[Scrisii în Bucuresci, după Petrea; Creţulii Sol- 
canu, lăutarulă Brăilei, în S Mai 1884.—A' se vod6 Fecioruli hidă, pag. 159, în culegerea d-lu 

Sim, FI. Marian]. - E 

Foicică, de pe lacii,. 
de străinii şi de săracii 

nu scii sâra, und'să tragi. 
Aşi trage la uă vecină, Si 

dâr mi-e frică, de pricină, „5 
-că nui, ca mine, străină ; - 

mi-e frică. că m'o huli 
şi cu gura m'o goni:. 

„ia fugi, urâte, din vâtră, 
„că punii câinii de te latră ; 10 
„ia fugi, urâte, din pragi, 

„cu ciomaguli să nu'ți tragi ; 
„fugi d'aci, te du la luncă, 

„Că puricii te mănâncă, ! | 
Foicică bobă năuti, | 15: 

vecinei ce săi răspunăit ?. 
S8 mă bată câtii de multi, 
"de la dânsa nu mă ducă, 
că'si văţatii la asternutii, 

“aşia slutii, - 20 . 
aşia urâtă,       

CÂNTECU DE DRAGOSTE. 

[Aceste versuri suntă „cea mal graţi6să espre: 
siune a poesiei din timpit dintre domnia, lut Cara. 
gea şi domnia lui Grigorie Ghika, uă odă amor6să 
a unui poetii misterios către una din junele 
frumuseți ale epocei aceia. Erea cântată de ttă 
lumea, în sal6nele, cum și po . stradele Bucu: - 
rescilor“. Dim Bolintin6nu, „Poesia română în „diverse :epoce“, Albina Pindului anulu 1, 188, 

Bucuresci, pag. 13]. 

Sc6te capulii la, ferestiă, 
frumâsă vecin'a n6stră, 

să v&dă chipul tăi frumosi, 
stea, Gin cerulii negurosii. 
Faţă albă ca tulpanulă, 5 
dragostii ne vine anuli, 

căci, dună anii şi ş6pte luni, 
mă porţi, puică, cu minciuni, 

A-seră trecui călare 
„« pela pârta tea cea mare 10 

„_Siţă zării rochiţa,'n pâle 
„cusută cu naturale: 
naturalele de firii, 

„la midlocii. cu trandafiră, 
» trandafirii cu trei boboci 15 

ce cu foci. din ochi îlă coci. 

DRAGOSTEA LA BETRÂNEȚE, 
. 

[Scris la 11 Mai „1884, în Bucuresci, după Pe: 
trea Creţuli Solcană]. 

Câtii ami fostii oii de urâtă, 
„„ multe dragoste-amii avută: 
„_“totă dragoste tinerele, 
mai mari şi mai mititele. 
Dragostele dastă veră 5 

„le uitai pe. prisp'afară, 
vânturile le luară.. 

* Nu sciă, vânturi le luară 
ori duşmanii le furară - |. 
Şin gârlă le aruncară, 10 

- că de ele mă scăpară, 
„Dragoste din tinereţe, - 

- s%mi fugiţi la bătrâneţe, 
că Şi venturi vai luati, 

Şi duşmanii v'aii furati, i 
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NOŞULU BETRÂNU. 

[A so ved6 Spitalulii amoruliă de Antoni Pann. - 

dur V. Atesanai, Note at ac ingSeleotiunea 
despre Vaslui şi în notă se spune că „acestă 
horă se cântă şi în Valachia“.—Cf. Dorul, eâi- 
ţiunea x, Bucuresci 1870, pag. 184, cânteculă 112). 

Aolică, ce vădui | 

- colea/n dslă la Călmățui! | 

Petă mare, moşii bătrânii 
cerea fetii mări din sinii. 

Feta îlu totii îmbrância 5 
„Şi bătrânului dicea : 

—fugi la naiba, moşii băţrâni, 

că nu'ţi dai mărulii din sînul. 

„Ce toti ceri şi totii înodi, 
că n'al dinţi mărul săli roci; 10 

nu esti copilu, băieţel, 
să poţi să te joci cu eli! 

„ Moşulii către eă dicea;: 

—nu scii nimici, fâta, mea. - 
Băiatulu, copilărosă, 15 

„aruncă mărulii pe josii, 
Eu sunti bătrâni fără dinţi, 

der copilul n'are minţi: 
nu scie mărulit mânca, 
nică cu eli a se juca. -: 20” 

IMBETRÂNITULU. 

[Scris la 7 Maii 1884, în Bucuresci, după 
Petrea Creţuli Solcanu, liutarulii Brăilei]. . 

Poicică trei zambile, 

„până iubiamii la copile 
mă ţineamii voinici în fire. 

De cândiă iubescii la neveste, . 
ia, vedi firea cum îmi este: 5 

mustăci6ra'mi se lungesce, : 
faţa mi-se "ngăibinesce, 
păru'n capii mi-se albesce 

şi puterea'mi toti slăbesce. : 

Frunduliţă iârbă verde, 10 
numai cine scie'mi crede 
patima”n care mă vede; 

numai cine-a păscutii dorulii 

scie cin'mi-a albitii păruli - 

şi mi-a, ofiliti trupşorulă,, 15   

| „UĂ DURERE. 
[A so ved6: Dorulă din 1882, ediţiunea G. A. 

Lăzărenuj. | 

Frundă, verde sălcidră, 
aoleo, maică, mă d6re, 
“mă5 Q6re la inimioră, 

cami auditii 'astă-seră | 

că drăguţuli mi-se'nsoră 5 
Şi îşi i6 d'uă bălăidră, 

bălăidră floricră, 

darari dumnedeii să m6ră,. 

| IBOVNICA PĂRĂSITĂ. 

(Scris după ună lăutari din Valea-lungă în 
anulu 1872 — Că variantă s8 se confrunte Ja- 
ricra, pag. 9, în broşura d-lui Sim. Fl. Marianui], 

—F6iă verde tămâidră, 
copiliţă bă&lăidră, 

mărităte 'n astă-veră 

că pe mine mă însoră, 

„„—F6iă verde guă lalea, 5 

. îns6ră-ţe dumrie-ta, 

„să vădi pe cinei lua. 

D'&i lua una ca mine, 

dumnedeii săţi den de bine; 
Q'&i lua-o din urâte, . 10 

- dumnedeii să nw'ţi ajute; 
WE lua-o mai frumâsă, 

dumnedeii săţă facă casă; . 

= d'&i lua -vr”uă b&lăidră, 
să 06 dumnedeii să mâră, 15 

_s8i mănânci! din colividră, 
săi bâu vină din năstrăpidră, 

săi fiă ţărân'uşioră 

_ “ca nouă pietre de moră, 

ca să fimi amândoi idră, 20 

o. 
PUIŞORULU MEU. 

[Publicată de Antoni Pann în Spitalulă amo- 
rului.— A se ved6 şi Dorul, edit. 1881, pag. 198]. 

F6iă verde trei măsline, 
_ puişorulă mei, 
amii audită şi sciu bine, 

| puişoruli mei, 

că te'nsori,. mă laşi pe mine, 5 
puişorulă mei.   
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- Ins6r-te cu 'dumnedeii,. 
că mie nu'mi pare răi; 

„nică bine, nici răi nu'mi pare, 

numai la, ficaţi m& dore, 10 
Di lua una frumosă, 
dumnegeii săi facă casă 

„de copii şi de nevestă; 
d'&i lua din mai urâte, 

d'&i lua-o mai aşia, 

să nu ai parte de ea; 

d'ăi lua vr'uă bă&lăidră, 
să d6 dumnegeii să mâră, 
să mă faci d'uă vrăbicră, 20 
s&i mănânci din colividră, 

săi bu vini din năstrăpidră, 

PUICULIŢA. NEA. 
[Inserati de Antoni Pann în Spitalulă amoru- 
luă, şi sub acâstă formă reprodusă apol în Do= 

- rula, ediţiunea din 1882]. 

F6iă verde mărăcine, 
ami auditii, puică, bine 

„că tu m'ai uitatii pe mine. 
- Şi dai altuia guriţă, 

„Ce folosii e der de mine 
că bati calea pentru tine ? 
„Păcatii de a mea iubire 
Cami rămasii în părăsire: -: 

surda ţi-a, fosti jurământuli, 10 
căci nu'ţi-ai ținuti cuvântulii, 
cândi qiceai: „iad'să m&'nghiţă 

d'oiii căde în necredinţă !“ 

HORĂ., 

şedătore la ţzră s6ui „Povesteă iul moş Albui, 
Bucurescl, 1852, pag..81. — Hora XAXIV, pag. 357, 
din colecţiunea d-lui V. Alesanări e uă vaiantă, 

compare Drăguţuli înşelată, pag, 73, din colecţi- - unea d-lui Sim. FI. Marian]. i 

„Către mine te jurai, 
dorule, dorule; 

că pe nimeni nu mat aj, 
dorule, dorule, 

M'ai făcutii de te credui,  . 
4   
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dumnedeii să nu'ţi ajute; 15 

cândi eși sâra la portiţă, . 5 | 

[Publicată de Antoni Pann în partea 1 din Dă! 

multă modificată, a acestui. cântec. — S5 se .   

dâr cu ochii te vădui 
că altulu te mângâdia 

şiţi dicea co să te ica.. 
Ş'acel” mi-e prieteni bunii, 

nu'mi vine ca să&mi rtsbuni ; 19 

- deră, de te-oiit mai vede 
icr în braţe ai şed6, 

lui şi ţie ?n acelii ces 
dragostea vă scoţi pe nasi. 
Din mâna mea ce-ţi păţi - 15 

amândoi w&ţi împărţi, 

CUMNATELE. 

" [Scrisu la 1870 după d-na Elena Constantinescu, 
din strada, Căluşeilor, Bucuresci]. 

Frundă lemnii uscati, 
prin târgi prin Bârladi, 

plimbă-mi-se, plimbă 
dou tinerele, A 

două cumnăţele, 5 
Una mi-este grasă, 

„grasă şi frumâsă, 

alta mai slăbuţă, 

der şi mai drăguță. 

"Ele se plimba, - „0 
ori mi-se certa, 

__Gă-ună dicea: 

- _— surată, surată, 
„d6ca'mi esti cumnată, 

"de ce-"mi esti tirană, 15 
de” ce'mi esti duşmani ? 

Bărbatii mi-ai luată, 

casa mi-ai stricată, 
„_Vi6ţa mi-ai 'scurtatii ! 

Şi ea răspundea, „20 
- din gură” dicea: - 

— surată, surată, 
eu îţi suntii cumnată, 
der nu sunti tirană 

„Si nuţi sunt duşmană; 2 
- că, de ai bărbatiă, | 

o ine'ţi'l legatii 
de piciori de pati! 
La mine ce cată 
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în porti să bată 
pe la miedii de nâpte 

„Gu suspin de morte ? 

— Surată, surată, 
deca'ini esti cumiată, 

tu îmi estă dușmană, 

inimă tirană ; 

că tu'i eşi afară, 

numa nfustişoră, | 

_numan cămâșoră, 
numa'n papucei, | 

porta, să *i deschiei! - 

BARBULU. „ 

"30 

185 

„40 

(Scristi în Bucuresci, la, 1863, după uni lăutari de 
la Oborii. — Ca variantă, a se ved6 hora xir, pag. 

335 din colecțiunea d-lui V. Alesanâri). 

— F6iă, verde barlaboi, 

ce caţi, Barbule, la noi ? 

Ai nu suntă fete la voi? 

— Fete sunti,- der suntă mărunte. 

de ajungi să mă sărute; 
-suntii toti fete mărunţele, 

nu mă poti drăgi cu ele. 

Foicică guni burete, 
vine Barbuli de la fete 

cu midloculii plini de bete ; 
„cu cămâşă de bumbacii 
„cum e Barbului pe, placă, 

cu ismene de fuiori . 
cusute pe la piciorii, 

cum îi şede binişorii, 

F6iă verde ş'uă lalea, 

iată Barbuli că trecea. 

pe la casa cu 'argea - 
unde ţese leliţa.: 

Dăr ţesea, ori nu ţesea, 
"că din gură toți cânta: 

— Barbule, Bărbuicule, 
-semâna'ți-aşi numele 

pe tâte potecile, . - 

prin tâte grădinile 

să r&sară, florile, 
” florile, garfele 

. 

10 -| 

25 

„ amorului, broşura IV, ed. 11. Bucuresci. 1852, sub 

  

-s8 le .i6 copilele 
s&şi umple cosiţele, . 

„+ s8 le pârte fetele, 30 
mai cu dragii nevestele! | 

— FOiă verde barlaboi, 
isr vii, Barbule, la noi? 

Ce, nu suntii fete la, voi? 

— Ba: suntii fete totii mărunte, 35 
de n'ajungii s8 mă sărute, 

- şi sunti feve mărunţele, 

nu mă poti iubi cu ele ! 

BARBULU. 

[Variantă dată de Antonă Pann în Spitalul 

no. 7, pag. 17-20]. 

—Barbule din Ră&suceni, 

ce caţi la noi în Strâmbeni? 
„Ce caţi, Barbule, la-noj, - 

ori nu'sii fete pe la voi? 

Ba, suntii multe, dâr suntii mici, 5 
nu suntii âncă de voinici : 

cu mică nici n'ami ce vorbi, 

niol nu pociii a mă iubi! 

Vino Barbulii de la plugii | 

cu doi-spre-ce boi la jugă, 10| 
cu trupuli plini de asudii 

şi cămâşa numa'n ludi, 

„Duşmanii drumu'i pândescii 
şi în câmpi îlă întâlnescii: - 

se uitii la doi-spre-ce boi „15 
şişi alegi dintr'Enşil doi, 

„ Barbulii boii a'şi scăpa 
voinicesce se lupta, 

„dâr duşmanii, unii ciomagi - 
dândii, capuli Barbului spargi. 20 

„La casa cu trestiră 
„zace unii voinicii să moră; 

nu sciii zace, ori se face, 

că gurița- nu'i mai tace ; 

„nică ia umbră, nicy la, sâre, 25 
nică la capi cu pernidre, 

ci se bate di şi n6pte, 
şi vârsă veninu de morte,   
 



Cântă buha, susii pe cruce : 

pe Barbuli la. gropă "li duce, 30 
dâr de plânsi cine milă plânge 

“şi pe braţii cine îlii. stringe ? 
Plânge maică:sea câtă pâte 

şi surorile lui tâte, | 
mal cu focii şi vârsândit sânge 35 

logodnica lui ili plange 

şi dicendi, cu multă jale, 

aste vorbe ea pe cale; 

VIEȚA. 

[Scrisă în Bucurescl, la 7 Maiu 1884, după moşii 
Petrea Creţult Şolcanii, lăutaruliă Brăilel). 

_  Foicică trei bujor, 

adi e cerulii plini de nori: 
„mâine pote-o fi senină, 
"&i tovarăş nu mai vină. 

F6iă verde de pelini, - 5 

i-ami trimisă la buţi de vină 

„să bemi, s8 ne veselimă, 
“la nimici să nu gândimi, 

visţa să ne îndulcimii, 

călătorii gata de ducă ! 

Frundă verde trei alune, 
„: cât trăiesce omu ? n lume 

să se temă de suspinuri, , 
s8) fiă frică de chinuri; 15 
cu toţi S5 se aibă bine, Ă - 

că nu scii mortea cândă vine, 
adi la tine 

| „mâni la mine. 

:D'o fi omul câtii unii munte, . 20 
mortea, nwli caută 'n frunte, 

ori câtii i-arii spune de multe ; 
cilii poftesce să se ducă, 

că „e visţa uă nălucă: 

  
Y6iă verde de pelină, 

adi e norii, mâine seninii, 

  
G Bachice. 

  că e vi6ţa, uă nălucă: . 10 . 

călători gata de ducă! 25   
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— Barbule, draguli tăi nume 
“" semă&na- ţiVaşi în lume, 40 
prin grădini, prin grădiniţe, 

“să răsară garofiţe, 

viorele, micşunele, 

nu-m&-uita, : fioricele 

să le porte feţişore 15 

la capi şi la ţâţişore, 
” şi neveste tinerele 

a, se 'mpodobi cu ele! 

hal, tovarăși, să bemi vinu: 

s8 bemi, s8 ne veselimi, 
la nevoi să nu gândimi, 30 

că ca mâine-o să perimă. 

BURLACULU, . 

(Scrisă parte : în 1870 după lăutarulii Ioniţă 
din Rudeni, parte la 7 Maii 1884, în Bucu: 

resci, după Petrea Crețuli Soleani]. 

Firi de iârbă, firicelă, 
i grei de bietuliu voinicelit 

că rămase singurelii, 
"el cu lumea, ea cu eli. 

De dorii, de inimă rea, 5 

elă în cârciumă înţră, 

-şi la băutură bea," 

şi din gură, ce'mi dicea ? 

„„—De trei ile bâii la, bere: 
_las'să bâi, că ramii muiere, 10 

- las'să bâii, că mamii belele. 

_Pârcălabulii biru'mi cere; 
birii- nu” daii, că n'amii muiere, 

“nici muire, nică copii, 

nici uni felii de căpătâi. . 15 

Lasă- mă să bi revaci, - 

că suntii voinicelii burlaci ; 

lasă-mă să bâi rachiii, 

că cu- -atâta, mă mai ţii 
Lasă-mă să beu la vină, . 20 

„Şi la vini, şi la, pelini, 

să mă curăţă de venirii, 
„că oftatuli şi veninulii   

  

  
 



  

  

„ducii la-inimă veninulii. 
Lasă-mă să bâii la bere, . 25 

las'să bâi, că n'ami muiere,.. . 
nică muiere, nici copii, | 

nici ună felii de căpătâiul! . 

INDENNULUYU. 

[Scrisă la Laculă-sărati în 9 August '1883 şi 
în Bucuresci, la 8 Mai 1884, după Petrea Cre- 

țuli Solcani, lăutarulii Brăilei]. 

Foicică, de lăptucă, 

la, cârciumă de pe luncă, 
vinu'i buni, ocaua mare, 

bâi voinicii de 'mcercare: 
pivnicidra'i mititică, 5 

cârcimăriţa, frumuşică, 
psi voinicii până pică, - 

_—Foicică ş'uă lalea, 
maică, măiculiţa mea, . | 

câți voinici de sema mea, 10 -. 
_de doră,_de inimă rea, E 

întră ?n cârciumă, şi bea, 
săşi potole arsura! - 

Frunquliţă trei costrei, 
mă ducii, maică, după ei 15 - 

la cârciuma, de pe luncă 

că ocaua e adâncă; 

-d6r nu mă ducii la oca, 
ci la, ibovnica mea, 

că parcă mi-a, pusi 6la. 20. 

Foicică de aglică, 
pivnicidrai mititică, 

cârcimăresa, frumuşică.:. 

hai la cârciuma din luncă, 
să bemi vinulii de'ncereare 25 

şi din'gură/i sărutare. E 

STĂNCUȚA. 
[A se ved6 Spitalulă amorului de Antoniu Pann, - 
broşura 1v, ed. 1852, pag. 3, şi Dorulă, ediţia x, 
Bucuresci. 1870, pag. 196.— In colecţiunea d-sâle, 

produsi din acesti cântecii versurile 1—12, 16, 
17, 20—33 .cu 6re-care modificări]. 

la pag. 317, xxrv horă, -d-lii V. AJesandri a re- ] | 

j 

   La, bordei cu crucea naltă, 

la Stăncuţa sprâncenată, 
i 
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jocă hora încheiată, 
curge lumea fermecată, 

Vinuli- buni, ocaua mică, 5 
.b6ă voinicii de'li usucă :: 
„nu se 'nduri să se ducă, 
n6ptea la, ea îi apucă. 

Qine trece se opresce, . 
cum 0 vede *nebunesce; 10 

bea, vinu, punga/'şi cheltuiesce, 

diminâţa -se căiesce, | 

Cine se pâte să trâcă, 
s6 0 v6dă, să nui placă 

şi conaculi, stândii, săşi facă ? 15 
Din patru -boi cu doi plecă! 

Cine vine şi călare 
cheltuiesce totii ce are; 

_€r de mare.?n posunare, 

„__plâcă cu ş6ua'nspinare; 20 
6r pe josi ori-cine vine 

îşi bea, totii de lângă sine: 
— „du-mi:te, neică, cu bine, . 
„că folosii nu ami de tine!. 

BORDEIULU. . 

'[A se ved6 Spitalulă amorului, broşura 1V, cân- 

- teculii 2, ediţia 1. In ediţiunea 1, Bucuresci, 1852, 

ultimele versuri suntă ast-felu modificate „Vai, 
"maica mea,nce'ncăpul, Căşicăciula'mi bul, Şi 

de basmu.mă făcul!“] | 

Bordeiaşii, bordeiii,: bordeii .. 

cu mărtăceil de teii, 

- sancuibată dragostean ci. 

Bordeiaşii fără gârliciii, 

tu mă îaci să vii paici , 5 

desculți şi fără opinci. 

Bordeiaşii întunecosiă, 

multii îmi estă tu arăgăstosă, 

că mă facă să vii pe josă. 

“ Ântait p'aici cândi veniami 10 

"patru junci eii înjugamii, 

dâr acum. nici unuli n'ami. 

„Apoi venii şi cu cai: 

- dâca banii mii mâncai, 

număn cămeşă plecai. - 15 

  

PIE A 

 



333 

"Val de mine, ?n ce *ncăpui, 
--" Cami băuti toti ceavui 

„si de basnu mă făcui!. 

TORNĂ, NEGO. 

[A so ved6 Dorul, ediţiunea X, Bucuresci. 1870, 
pag. 343]. o 

Târnă vină 

peste pelini, 

târnă, N6go, târnă, 

| că ciocoii _ 

mi-ai luati boii | 5 
şi mânzatuli | | 

„ ipistatuli; | - 
n6gra fi6ră 
mi-a luatii i6ră,: 

cerga mea 10 
- “ce mă&nvălia, | 

şi din spate 
mi-ai luată tâte. 

Târnă vină. , 

peste pelină . 15 

- s&neci chini, 
„s%necii. suspină, 

tornă, Nego, târnă! 

_CUMĂ'TRĂ IGNĂ. 

[Scrisii în 1872 după lAutari din Bucuresel. Uă 
variantă a acestui cânteoii figureză şi în cule- 

v, pag. 405, în colecţiunea d-lui V. Alesandri]. 

_Frunduliţă pâmă cârnă, 
_cumătră I6nă, 

d'aşi mai trăi pân'la, tâmnă, „- 
cumătră zI6nă, 

cumătră I6nă, | 
să mă urcii în G6lă la cramă, 

cumătră I6nă, o 
cu cinci oca de pastramă, 

s8 mă plimbi din cramn cramă, 
cumătiă I6nă, 

să bâii mustii de pâmă, cornă, 
cumătră I6nă,   

  

gerea d-lui Teodori TF. Burada, Vă călătoriă în. | 
Dobrogea, Iaşi. 1880, pag. 255. A se vodă şi hora - 

„să punii şâua pe bălană, „5 

cumătri In, 10   

CĂNTECE DE LUME: BACHICE. 

să frigu mereii la pastramă,. 

 cumătră J6nă. - 

VARIANTĂ, 

[A so ved6 „Dorulă Românului“. Bucuresci. 1879, 
pag. 160]. - o [ 

Frunquliţă, pomi cornă, 
i „ leliţă, I6nă, 

Wari veni vremea de tâmnă, 

leliţă I6nă, 

s8 mă duci în d6li la cramă, 5 

să bâi vină, s8 frigii pastramă,; 

să puii şeua pe bălană, | 

s5 m&nsori, să i6i vădană . 
cu rochiţa gălbidră | 
croită pe ţeţişoră, 1 

„__cine-0o ved&-o să moră. 

D'o veni vremea de tâmnă, 
să scoţii şcua din cămari, 
să mi-o puiii pe prisp'afară 
5% mi-o bată vânti de vâră 1 

şi s'o ştergiiiă Dălăidră. 

JOCULU. 

[cristi în 1870 la uă nuntă tărănâscă din co- 
muna Rudeni). 

Aşia jocă pe la noj: 

şi'nainte, şi 'napoi! 

Aşia j6că, fetele, 

 cândiu le vine horile, . 

“cândii înflorescii florile. 5]. 

Aşia j6că tinerii, 

„când înflorescii vişinii, 

„- “cândă se coc seminţele. 

| Aşia jâcă bătrânii, 
cândi :se câce strugurii 10 
şi cândi ferbi. vinurile. 

Aşia jâcă babele, 
„cândă le caii -măselele, 

- - cândii se scurgii ulcelele. 

HORĂ. 

“[A se ved6 Spitalulă amorului de Antonii Pann, 
broşura 1v, ediţia u, Bucuresci. 1852, pag. 154]. 

-Bată/li ventulii .şi seninulii 
p'ălu de toti s6mână, înuli 
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şi nu sădesce la viţă, - 
Domnuli milă, s&i trimiţă, 

Nu i-ari moi ajuta draculi 5 
dlui de face daraculă: 

cândi va lua şi'li va'ncepe, 

st cadă'n eli, să senţepe. 

Găsi-larii sughiţii şi tuse 

p'6li de face furci şi fuse, 

şi nu i6 pruni să. sădescă, 

ţuica să se îmulţescă. 

10 > 

Dumnedeii sfentuli 's'ajute 

&luia de face Dute, 
"şi să fer6scă de bâle. - 15 
pe Eli de face la dle! 

DANŢULU LINULUI. 

[A so ved6 Spitalul amorului de Antoni Pann, 
broşura, 1v, ediţiunea 11.: Bucuresci. 1852, pag. 

„156 sub fine]. 

„Hop aşia, hop, hop aşia, 

hop. aşia,, vere, aşi * a. 

până ne vomii gheboşia ! 

Hop, aşia toti să-trăimi, 
hop, aşia totii să sărimiu 5 

până cânâi îmbătrânimu. 

Ip cândi... la, plată nu'sii parale, 

  Hop, să mai uitămii de chini; 

'?, Ironice. 

PIETĂ DE BIREU. 

[A se vedă Spitalulă amorului de Antoni 

Pann, broşura ui. Bucuresci. 1852. pag. 20—22. 
Balada xvu, totă cu acesti titlu, din “colecți: 

unea d-lui V. Alesandri,- pag. 47,6 uă vari 
antă mai completă a acestui cânteci — S5 se 
compare şi hora Feciorulă fălosă, pag. 207,.din 

broşura d-lui Sim, Fi. Marianu). 

Poti de birăi 
şi de mojicii rău, 

ce stai la pîrău 

şi te 'nchini mereu? .. 

Rogi pe dumnedeii 

ca, să.ţe ici eu? 
. 

ci
   Eu că te-oii lua, 

aşia jocii la noi în Lină: 
ţuică bâii şi storei la vină. 

Hop în loci, căi linw'n gusti; 10 
sari susii, josă să curgă mustu, 

_să dn fierti, săli bemi cu gusti. 

Dâ-ne bunulii dumnedeii 
„cânâii ne-o fi mai răi şi grei 

a: ne fi cacum mereu! „15 

| HORA VINULUI. 

[A.se ved6 Spitalulă amorului de Antoni 
Pann, broşura 1v, ed. ui. Bucuresci. 1852, no. 

, i 41, pag. 126]. 

Şi. noi, şi noi la Ilinca, 
şi noi la Ilinca, | 

- “ca să bemil vinit cu ulcica, 

i şi noi la, Ilinca! | 

- Sedte, sedte la, ocale, 5 

- Băgai mâna ?n punga chingii, 

găsii aţa, mămăligii ; 
băgai mâna 'n.posunare, 

găsil cremene ş'amnare; 10 
băgai. mâna, pânăn câte, 

nici unii ortii nu putui scâte. 

Cândii ami qisii „mai ado, t6rnă“, 
ne luă, cu câinii ?n g6nă! 

Bicoj-te-oii lua, 

et cândii oii vedea, 
a lupulii. cu cimpoi” 10 

| ciobanii după oi, 
-atuncă, nici atunci | 

Eu că te-oiii lua, 

Bico, te-oiil lua, «:. 

ei cândii oiii vedea 15 

vulpea cu papuci 

- umblândi după puici, 

atunci, nici atunci! 

Et că te-oii lua, 

Bico, te-oiit lua, 20  
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ei cândii oii vedea 
unii iepure orhii 

„ treierândi la bobi, 
“atuncă, nică atunci! 

Bi că te-oiii lua, 

Bico, te-oiii lua, 
eii cândi oii vedea 
ursului în doi craci 

- Văcarii după vaci, | 
atunci, nici atunci! 

Ei că te-oii lua, 
> “Bico, te-oii lua, 
ei cândiă oiii vedea 
rața pe crăci stândi 

şi curca, *notânâă, 
atunci, nici atunci! .- 

„Bi că te-oiii lua, . 
„Bico, te-oii lua, 

eii cândă oii 'vedea 
raculii cu cialma, 
br6sca cu pafta, 

atunci, nici atunci. 

- UNGURULU. 

tul Şolcani, la Laculă-sărati. — A se 

dlui V. Alesandri]. 

Foii, verde ş'uă lalea, 
Ungurene,. vreme rea, 

„ce-ai cătatii în. ț6ra mea - 
de mi-ai scumpitii făina, 
de mi-ai mâncatii slănina, ? 

Foicică de năutii; 

nu 'şed&n Moldova multi : 
„iSţi gluga Şi sarica, | 

„„_ Ungurene, vreme rea, . 
= Şi te du la ţsra, tea, 

de 'ă mănâncă slinina 
cu tat-to Şi cu mă-ta. 

că “ţi-e dulce ca mierea, 
că, d'oii seste sabia, 

ami prăpădită sămânţa,   Ungurânii cu suemani scurtă, . 

25 

30 

85 

40 

[Scris la 14 Augustă 1883 după Petrea Cre- € 
veds, ca Variantă, . hora vir, pag. 330, din colecţiunea 

10 

15. 

[Acestii cântec do joci, numiti şi Sâibă, e 

[Scrisii în Bucurosel, la 7 Maiii 1884, după Po- 
„rea Creţulă Şolcani, lăutarulii Brăilei]. 

  

„CÂNTECULU SERBILOR, 

scrisii după mumă-mea în anulă 1866]. 

Foicică, f6iă'nv6ită, | 
f6iă'nvâltă de pe baltă, 

„hai, leliţă, hai, surată, 
la p&rulii cu f6ia lată, 
unde j6că Sârbii rotă ; 5 
la părulii cu perele, “ 
unde j6că Sârbele ; 

ca pierduti Serba zuvelca, 
i-arde inima ca sfecla, ; 

ca pierduti Serbuli cojoculi, 10 
„i-arde inima ca foculii, 
Hai, leliţă, hay, 'surată, 
la, părul cu fâia lată, 
unde j6că Sârbii râtă,; 

la părulă cu perele, 15 
unde jcă Serbele. 

NAŞULU ŞI FINULY, 

— Foicică arţăraşii, 
„- bată-te crucea, de naşă, 

cum naiba mă inşelaşi - 

Şi cu. cin'mă cununași ! 

Cu tânta din Făgăraşii, 

cu urâta satului, 
cu proptâua gardului! 

_—F6iă, verde trei măsline, 
hată-te crucea de fine; 

eii aveamii nădejde'n tine 10 
că tel'uita la ea bine! 

ex
     

— Valeo, naşule, a-s6ră, 
a-s6ră la luminare - 

"îmi părea ionita, ui fdre. 
Dimingţa, la sculat. 15 

năstrapa'n mân'ami luati, 
pe ochi negri” mami spălatii N 

„şi,la ea'cândi mamii uitati, 
bog-da-proste c'ami scăpatii | 
că tnta nu m'a- mâncată ! 20   — Bată-te crucea de fine, 
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dâr ce-avea tonta cu tine? 

— Vai de mine, ce păcată! 

Să vedi ce mi-s'a întâmplat 7 

mergi cu tonta la oborii,: 25 
fugii vacele, se omori: 
gândescii că e bâla lor! 

D'apoi ună viţeli bălţatii ? 
A rupti funea, şa scăpată, 

Şa, fugiti pân'a crăpatii: 30 
totii credea că l'a mâncatil! 

Bată-te crucea de naşii, 

“cu cine mă cununaşi ! 

— Bată-te crucea de fine,. 
de ce n'ai vădut-o bine, 35 

că n'avea să st cu mine!" 

RESBUNA REA. 

[Scrisă la 1870 după Ioniţă lăutarulă din co 
muna Rudeni]. 

Frungă verde trei bujori, 
dupi Pasci, în sărbători, 

cândă e câmpuli plini de flori, - 
pusei gândulit să mănsoril. 

“Tâte fetele mă vorii, 

numâj L6nca 
preotâsa 

„nu mă lasă | 

st'mi faci casă: . 
dă cu spuză pe ferâstri - 10 

s6 mă fiigă, s6m& ardă. 

„RESBUNAREA. 

[Variantă după lăutarii din Bucures), scrisă Ja, 
1868. —A so ved6 Dorulă, edițiunea X x, 1870, pag. 

155, cântul 143]. 

Frundă, verde. trei majori: 
după Pasci, în sărbători, 

cândii e câmpuli plină de fiori 
în frumâse sărbători, : 

pusei gândulii să mă 'nsorii: 5 
tâte-asceptă, tote m& vori, - 

numai Lena preotâsă 

“nu mă lasă să faci casă; 

Şi 'mi toti pune înainte .. . Ă 

câte numi trece prin minte, 10 

ex
 

  

câte'n "lună, câte'n sâre, 
să nu faci însurătâre. - 

Aşi Jăsa-o la pustia, 
„dâr mi-e frică de stafia, - | 

să nu d6 cu jirăgaii 15 
să rămâiă ca unii vătraili ; 
să nu d6 cu focii drăcescii 

ca, să mă călugărescii ; 
să nu'mi 'd6 cu foci de vasii 

s&'mi ard'ochşiori şi nasi. 20 | 

A-s6ră târdii, pe lună, | 
ami primiti uă veste bună.: 

preotesa s'a "'necați 

- întruni lacii la Calafatii 

gacun ori-care 100 vrea 25 

ei, qăi, nu oii dice ba, 
numai fii frumuşică 

şi punguţivi drăgulică. 

LENEA. 

[Scrisă la. 1870 după Jăutarulti "Toniţă din co- 
muna Rudeni, județulti- Ilfovui.— 88 se compare 
hora de la pag. 226 în broşura d-lui Sim. FI. 

Marianti). 

Foicică şuă Jalea, 
dragă'mi esti, puicuţa mea, 

de nevâstă te- -aşi lua, ; 

der mi-a, spusii uă verâpta 
'că te culci sera cu s6re.. 5 

şi te scoli în prândulit mare 

a la, bere 

i la mâncare, 

| &r atunci esti otrăvită - ? 

că, te-ai sculatiă nedormită !  --10 

„7 HAL, CUNĂTRĂ. 

Serisă în Bucuresci, la 11 Maiă 1884, după 
- Petrea Creţulă Solcani]. 

— Foicică de sulfină,. 

hai, cumătră, la grădină, 

i fă, cumătră, fă! 

— Ce să facemii la grădină, 

mă, cumetre, mă? 5 

„—S8 săpămi Wuă rădăcină, | 
“fă, cumătră, fă:  
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“(Scrisă în Bucuresci, la 11 Mai 

[Variantă comunicată de] 

nară, pag. 208, în broşur 
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rădăcina macului, : 
Îi fă, cumătră, fă, 

ca, s'o dai bărbatului, 
fă, cumătră, fă, 

"să se ducă iadului, 

fă, cumătră, fă, 

să&mi rămâiă cumetriţa, 

“15, cumătră, fă, 
să. d6 neicuţii guriţa, 

&, cumătră, fă. 

NAŞIA ȘI FINULU. - 

Petrea Creţulti Solcanu]. 

„Foii verde cardama, 
„nu scii, năşică, cevă,! 
S'ă bolnăvitiă nevesta - 

şi vorbesce aiurea, : 
te chiamă pe dumns- tal, 

„ Gi-căi cam cunosci bâla.! 

F6iă verde trei sulfine, 
i-amii cunoscuti bâla, fine, 
pân” nu te-a luată pe. tine; ." 
“der acum sti spui: aşia, 

că ea e nevâsta ta: 
tu singuri i-ei descânta 

_cu Pumnulii, cu lopata, ! 

i, CUMETRE, HI! 

inserată în „Dorulă Românului“. 

10 

u 1884, după 

10 

ăutaruli O. Moreianu 
Bucuresci. 19, pag 164. — 35 se compare şi “Nevâsta bol- 

—Fr unquliță Şuă para, 
„hi, cumetre, hi, 

„Nu scil,. -cumetre, ceva, . 
hi, cumetre, hi, 

„ S'ambolnăvitii novesta, 
hi, cumetre, hi. 

*» 

— Ba eii scii, cumetre; bine: - 
câte l6curi suntii pe lume 

tote Suntit în sînii la mine. 
Pun'te'n cari, du-te la mâră 

că nevesta' ţi-se scol, | 

a d-lui S. FI. Mariani]. 

„5 

10 

1. Sd se amintâscăi [roverbuli populari „Ra ay | şia scie, naşia să viă   

“Dar-arii dumnedeii gui ploii 

grâw'n cari ca să se'nmiiă, 
s& nu curgă pe piscoiă! 

= 

- VERĂ-TA. 

[A so vea6 Dorulă, edit. cit. pag. 164). 

— Prunquliţă şuă para, - 
dragă'mi este vâră-ta,: 

ia s&mi facă vorbă cu ea! 

— Ba eii nu sunti sluga, ta: 
mai adastă Joile 

p&n's'orii face horile. 

De ţi-o ride ş'o vorbi, 
se scii, vere, te-o iubi; 

” de. s'o prinde lângă tine 
să scii, vere, că e bine 

FETA URETĂ. 

 [Sorisă la 1871 după lăutarii din târguli 
Ferbinţi). 

— F6iă verde ghiocei, 

taiă, maică, tăieţei 

Şi taiă mai m&runţei 

„pentru peţitorii mei; 
şi'i poftesce, maică, ?n casă, 

şi”i pune, maică,la mâsă, . 

şi le dă de- băutură 

vină, rachiii făr'de măsură 

ca să-nu mă cate'n gură, 

vai de păcatele mele! 

„— F6iă verde guă lalea, 
. băleţeii i-ciu tăia,. 

pețitori n'oiii mai vedea! 

| —F6iă verde trei sulfine, 
_Ce-o să mă facii, vai de mine! 

-M& uitai într'aă fântână, 
mă vădui fetă bătrână 

fără, nici uni dinte'n gură; 
fără dinţi, fără măsele, 

amarii de fâlcile mele. 
M8 uitai întruă gălstă, 
m& v&dui fâtă buzată : 

nimeni la mine nu cată! 

  

10 

x 

că n'amii dinți, că. ami măsele, 10 

15 

„90  
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  "F6iă, verde peliniţă, 
-mărită-mă, măiculiţă, 

““amă ajunsi uă Joi-măriţă ! 

— Taci. din gură, bivoliţă ! _ 

- Cine naiba să te iea 

c'uă buză de cinci -oca, ? 
Nu te cere nici unii câine 

ori câtii Vai sili cu pâine. 
Te-a cerutii unulă lihnitii, | 

ga rupti lanţulii d'a fugiti!" 

30 

SPOVEDANIA. 

tarulu brăilână Petrea Creţulu Solcană). 

— Părinte, sfinţia ta, 
” spovedesce” mi pe Niţa! - 

— La ce so mal spovedescii, 
ce păcate săi găsesci, 

că e “Niţa mititică : 
de păcate” este frică. 

— Părinte, sfinţia ta, 

„spovedesce pe Niţa, 

„că e ibovnica mea, e 
der nu'i da, păcate multe, 10 
că e Niţa făr' de minte: 

ea mi-a săritil înainte ! 

 CHIELA. 

[cristi după Petrea, Creţuhi Solcanu, la 9 Maiu 
1884, în Bucurescl]. 

Ia vedi chi6la, cum se prtă : 

cu papuci de iâpă mârtă, 
- cu cercel numai d'uă târtă, 

| cu panglice ciaâirii 
” atârnate de chieliă: - 
-Chidlo, nu te legăna,. 

| că rochiţa nui a ta, - 

_ „cămăşuţa, ier aşia, 

şi scurteic'aşijderea ! 

e 

Gr
 

TUTUFERE. 

[Scrisă la” 9 Maiă 1884, în Bucuresci, după moşii 
- Petrea Creţuli Şolcanti, lăutarulti Brăilet], - 

— Poicică, “foi de sfecle,   

25 

(Scrisii la 9 Mai 1884, în Bucuresci, după lau: 

[A se ved6 Dorulă, odiţ. G. A. Lăzărnu. 1882 ] 

-. „cu.ochiă câtit strachina 

- numi mai dice 'Tutufeke, 
"cămăraşii din Ocna-veche, 

_că te desbraci: de scurteică 

ca s'0 dai pe la vruă leică. 

- — Foicică foi de sfecle, 
măi Marine Tutufeke, 

cămăraşi din Ocna-veche, 

“nu te potrivi cu mine, 
că mai reii o fi de tine: 

pentr'uă giubea, guă scurteică 
o s8 şedi în Ocna-vechiă, 

totii cuă fl6re la urechiă, 

0 58 şedi în Ocna-nouă 
„toti cu flori la amândouă. . 

10 

15 

OLTENII LA. COSĂ. 

F6ii, verde avrămâsă, 

a-plecatii Olteni la, câsă 
şa rămasii Oltencile 

dai umpluti cârciumile.. 

'Târnă muierile viniă, 

tornă vină peste. pelini 
- că Oltenii nu mai vinii: 

„ali plecatii la Severinii. 

- Pitulice, mută ţi cuibul 

că Oltenii -vinii cu cârduli ; - 
pitulice, mută ţi casa 

că Oltenii vinil cu c6sa, 

Săracii Oltenii nostri., 

aii înfundată Bucurescii, 
ai r&masit Oltencile 
ca săsi b6 zăvelcile,. 

_Oltânca din Slatina 

10 

mi-a cătrăniţii inima, 
inima, pârdalnica, "20 

- Frunqă verde foi de rugă, 

„arde- te- -ară focului de târgii, | 

de trei ori te ocolii e 

şi ce cătai nu găsi]. 

Cătai Autuni şi mărgele 25   numi mai dice pe porecle, pe pofta Oltenci mele, 

997 
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şi nimica, n'amii aflati: 
puiculiţa, mi-a plecatii. 

Mă duse ca sto găsescii, 
la altii târgit să mi-o pornesc, 39 

şi mă întorsei buzatii 
că Oltânca mi-a plecati. 

NIȚULE DB LA MUNTENI. 
(Scrisă în Bucuresci, la 8 Maiii 1884, după 
Petrea Creţuli Şolcanii, lăutaruli Brăilel). 

— Foicică trei coceni, 
Niţule de la Munteni, 

"ce-ai cătatii la Moldoveni ? 
Moldovenii sunti marghioli!: Ă 

bagă fetele ?n fiori, -ă 

— Foicică trei smicele, 

bată-v& de Moldovence, 
aţi: întrâcutii pe Muntence, 
Moldovenii suntit marghioli, 

“bagă. fetele ?n fiori, 10. 
„că eii veniami după fete, - 

DRĂGOSTENIELE, 
[Scrisă la 1866 după lautarii din Ferbinţi. A se 
compara, scurtele variante din broşura d-lul Sim. . 

FL. Mariani, la pag. 225 şi 232]. , 

Foiă verde cruciuliță, 
dragostea, de copiliţă 
ca z6ma de chisăliţă : -- 

” cinenghite totii. sughiță, 

Dragostea, de fâtă-mare _ 5 
ca fasolea din căldare: i 
îi pui uă mână de sare = 
şi nică uă dulcâţă mare. 
Der dragostea de flăcăi? . : 
Ca porumbulii sub zăblăă, -10 
cândi. îlă plouă dumnedeii 
şilu acoperi totii mereii. 

Dragostea, de nevestică 
ca uă pomă pârguită, 

1, Marghiolă, însemnâză uni tânără înghim- * pati şi vânători de inimi femeiescl. Se dice de uă persână, 'ce e-mânară de sine, „că se mar. 

CÂNTECE DE LUME: IROAICE. 

şi găsescii numai neveste! 

„nici et n'amiă habară de tine: 5   
      “ ghiolesce“, Y, Alesandri, loc. cit, pag. 825, 

  

ca ut flore "mhbobocită, pi 
ce te duce la ispită. | 

Dragostea de potropopii 

tocmai ca câinele schiopi: 
inima”i fac6 hop, hop, * | 

dâr la cruci face do foci. : o! 

Dragosteu de v&duvidră : 
ca mâncarea dulcişoră : 

„ ÎţĂ merge la inimidră, ! 

| frica nu te mai omâră. 

- Dragostea, de lăutarii 25 
„ca duleâţa cin sachari, - 
că'si dă inima în darii, 
de nevoi n'are habari, 

PORNIREA. | | 
(Serisi. după lăutarulii Ioniţă din Rudeni, la i 

1870). i 
, ! , | 

> —Marico, gură de cucii, | 
uite, neică, plecii, mă ducii, 

9 sa: ra u $ | Ş'o s ajungi pe drumii năuciă! | 

— Dâca tu nu ţii la mine, 

» poţi pleca şi poți te duce» 
-că ca: mâine-o s%ți puiii cruce, 

CURTESANULU, DE MAHALA. 
[Aso vea6 Dorul, ediţiunea x, Bucuresti, 

i 1870, pag. 199, cântecul 189]. 

„Deca inima îţi cere, 

"băiete, băiete, | 

te *ns6ră şi'ţi 6 muiere; 
nu umbla prin mahalale | 
înhăitatii cu haimanale, 5 

"c'o s&ţi facii spinarea tobă 
Şi o să mă dai de gl6bă. 

I&ţi măsurile, băiete, 
că'si în lume multe fete: - 

nu fii duşmanii casei mele, 10. 
că'mi faci capului belele.   Deca-ţi, trebuie muiere,. - : 

„băiete, băiete, 
„vin la maica, de mă cere. 

Nu fluiera pe la pârtă, 15 
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ci, cum *ţă-e chipulii, te pârtă.. -: 
Basă'ţi minţile în traistă, 

„nu ocoli la ferestră, 
că îţi spuiii, de nu scii âncă, 
“câte sborii nu se mănâncă. 20 

Nu gândi că'sii tâte prâste 
ca, săși d6 cu tine câste. 

Surda sbieri, cântândi pe drumuri 
ameţiti de prâste fumuri, 

că se va găsi vre unulii p 93: 
s&ți d6 minte cu crăciunuli!, 

s&ți scotă din nasi amorulii 
şi s&ță potolescă, doruli. 

INSGRĂ-TE. 

(Scris la 1866 după lăutarii din Ferbinţi. A. se 
compara scurta horă de la pag. 223 în broşura 

d-lui Sim. FI. Marianii]. ! 

Ins6ră-te cândii 8 vrea, 
că şa tea o fi c'a mea: 

„fetele, pân8 suntii fete, 

prin cârciumă nu se vede; 

"după ce punii cârpăn capi, 5. 
prin cârciumi nu mai încapi. 

- POBOSANCA. 

[A so.veds diferitele ediţiuni din colecţiunile 
Dorul şi Amorulii). 

— Toboşancă, und'te duci, 

AD Toboşancă, fetă, 
fără îi, şi *n papuci? 

Cu ce Sburătorii te-ai prinsi» 
ochişorii de "ţi-ai stinsu? . 5 

Cine mi-te-a sărutatţii 

buzele de “ţi-a muşoati ? : 

Cu ce tânără te-ai iubiti 
feţa, de ţi-a, veşteditii ? 

Pe ce braţe: ai adormiti, 10 

dâca nu te-ai mai treditii ? | 

- Cine âraculii "ţi-a soptitiă 
să te ţi totă de iubiti? | 

— Mi-a şoptibi unii puii de draci, 

care "mi place şi nui placii; 15 

1. Crăciuniă însemnâză aci, ca în vorbirea po 
pulară, piciort, ehiontii, ciomagu. |   

„unea 

Der dumnedei, ca uni sfântă, 

că, de cânâii Pamii sărutat, 
“de mine s'a săturatii,.. 

IBOVNICA. 

„ F6iel sociatăţii Românismulă“, 

Prunquliţi de susaii, 

ei de ciudă, Gamari traii, 

„ drumul apucai. la, rail. 
Cândi la raiă, rai 'meniati: 
vădi bine că ami păcatii! 

dete chiăia de arginti, 

raiului de mi'li descuiai 
şi pân'eli că mă plimbai.. 

_ [Culâsă în comuna Or&scil-Lămotesci de redacţi- 
1869). 

Der scii, neică,. ce- ami vădutii ? 10 

Omenii cei spovediţi . 
stai ca pomii înfloriţi, 

eră, cei nespovediţi . 

- stau ca bustenii pârliţi 
şi ibomnicuţa, mea - 

şedea, draculii lângă ea! 

CRAII. 

[Scrisă după, lăutarii din Corbil- ciungl, judeţulii 

" 

Vlasca, în 1867),. 

_—F6iă verde g'uă lalea, 
ce cați, neică, pe şuşea. ? 

—Caţii uă vacă guă viţea 
Şuă dragă ibovnicea, 

“ami vorbită de ieri cu ea 

să ne'ntâlnimii pe şuşea. 

* —Foiă verde şut lalea, 
„ce caţi, leică, pe şuşea ? 

—0atii uă vacă uni viţeli 
“ună dragii de ibovniceli, 

camii vorhitii de ieri cu elii 

să ne cătămil întruni felu, 

—Lasţi, neică; viț6ua _ 
şiiţi iubesce nevâsta ! 

—Lasăţi, leică, năravulii, 
şiți iubesce bărbatului ! 

— Cum o s%mi lasii .viţ6ua? 
| „d 

10. 

15  
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- Ni-e „dragă ibovnica ! 

— Cum o s&mi lasă viţeluli ? 
-- Mi-e dragii ibovnicelulă | 20 

„VARIANTĂ. 
[Din. cânteculă precedinte pseudonimuliă „Mur: 
gilă“ d găsită în judeţuli Vâlcea numai ate- 
ste patru versuri, A se ves diaruli România, 

-n0. 149 din 22 Septembre 1884]. - 

„__— Verde fâiă popâlnici, 
ce caţi, mândro, pe colnicii? 
—Uă vacă şuni viţelii micii 
guni. pustii de ibovnică! 4 

“MARGHIOLIȚA, 
[Scrisă la 1870 după lăutarulti Ioniţă din sa: 
tulă Rudeni. — A se compara Yevroniţa do la “pag.'221 în broşura d-lui Sim. FI. Marian). 

"FGiă verde garofiță, 
of, leliţă Marghioliţă 

cu obrazulii de. bujoră, - 
nu mă călca pe piciorii, 

că sciii eii de ce ţi-e dori; - 5 
nu m& călca pe opinci, o 

că sciă eii ce vrei să qici;.. 
„na mă .călea pe picidre, -* 

că sciii eii: unde. te dâre. 

CINE BATE LA FERESTRA 9 * 
[A se veds Dorulă, ediţiunea x, 1870]; 

— Cine bate la fersstră, 
„nevestă, nevestă, 

nGptea-acum, pe vremea, asţă, 
nevestă, nevestă i: 

bate, parcă, Şi adastă, „5 
nevâstă, nevestă! 

—Omule, pisica n6stră, |. 
; bărbate, bărbate, 

„bate, bate la ferestră, 
. bărbate, bărbate, . - - 10 

_—Nu'i bătaii pisicâscă 
nevestă, nevestă, 

cii bătaiă ciocoi6scă, 

pi 

  
  nevâstă, nevestă. 

CÂNTECE DE LUME: IRONICE. | 

—Nu'i bătaiă de ciocoii, | 
bărbate, barbate, 

cii bătaiă de cotoiii, * 
bărbate, bărbate ;. 

cotoiulă vecinei nâstre, * 
bărbate, birbate, 

vine la pisica n6stră, | 
bărbate, bărbate, 

_—S6u că e vre uă măiastră, 
nevestă, nevestă, 

şi stă, aci la ferâstră, 

nevestă, nevestă, 

— Do fi, bărbate, măiastră, 
bărbate, bărbate, 

treci. atunci în altă casă, 

bărbate, bărbate, . 
că de densa eii n'ami t6mă,. 

bărbate, bărbate, 

—Ba nu treci în altă casă, 
” nevâstă, nevâstă,. 

„că e omit cu hain'albastră, 

nevestă, nevâstă, 

Şi tu'lii faci că e măiastră, 

nevestă, nevestă, 
ca sălii tragi pe a ferâstră, - 

„_nevestă, nevestă, 

şi săli faci să te inbâscă, 
nevestă, nevestă. 

| —'Taci, bărbate fermecate, 
„bărbate, bărbate, 

nu le băga, 'n s6mă tâte, - 

„Dbărbate, bărbate, 
“că nevesta multe face, 
_- bărbate, bărbate, 

_bărbatulii vede şi tace, 

- bărbate, -bărbate, 

„—Frunguliţă barlaboit, 
nevâstă, -nevâstă, | 

nu v'oiii prinde p'amândoi, - 
„„ nevestă, nevestă, 

„să vă jupoiii ca pe oi, 
nevestă, nevestă ! 
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URŞICAREA. 
[Scrisă în anulă 1868, după ună lăutari din 

„.„. Negoiesci, judeţului Ilfovă]. * 

„* Bloricică dintruă qi, 
dedei fuga d'a fugi: 
dumnedei mă poticni 

întruă grâpă cu ursici: 

făcul trupă numai băşici, 5 
Cândi erea la sărutat, | 

„nu puteami de scărpinati : 

cu gurița sărutami, . - 

cu mâna mă scărpinami. * 

HORA CIUCIULUL. — 
[Cânteeii sub acesti titlu inserată în colecţi- 
unile de cântece bucurescens, cu specificarea că 

aria o făcută do lăutarulii Dinulă Vătafulu].. 

Toti n6ptea bati la portă | 

şi tu dormi, dormirai mârtă: 
nici c'auqi şi nici că- vedi, 

nici că suferi nu mă credi! - 

Scolă dr şi te descâptă, : 5 

să vedi cine te asceptă, , _ 

că te-ascâpt'-uhi puişori . - 

stță vorbesci. de amorii. 

" Sedlă, puică, vini la mine 

să mă bucurii lângă tine, 10 

“că ami plâns şami suspinatii 

de cândi, puică, m'aă uitati! - 

Dâr.. ei tremură lângă -portă, 

şi tu... dormi, Gormivai mârtă, - 

"fără păsii şi fără dori 15 

pentru tristuli meii amorul! 

BĂRBATULU SI IBOVNICULU. 

[Scrisă după lăutarii din târgului Potlogi în a-. 

nulă 1869.— Ore-care asem&nare cu acesti cân- 

"tecu oferă partea finală a celui. intitulati Ne- 

"| vasta fugită în colecţiunea d-lui Miron Pompi- 
liu, Iasi, 1870, pag. 24—27].. 

— Răvaşii, lele, răvaşi, dragă, 

că nu mai este.de şugă: 

răvaşii de la împăratului 

că'ţi vine, lele, bărbabulă | - 

— Las'să viă, naibalu sciă,. 5 

-fi-art calea totii pustiă,   

că cămâşa, i-amii spălat-o, 
cu scaieţi că i-amii frecat-o, 
pe mărăcini i-ami uscat-0, 

„după uşamii aşedat-o; 10 
de mâncare, ce-amii avutii, : 
de mâncare i-am făcută : 
acru borşii din putinică, 

„ Verdi gulil din grădinică ; | 

pentir'unii pustii de bărbati . 15 
destule bucate-ami faptă! 

— Răvaşi, lele, rivaşii, dragă, 
că nu mai este de şagă: 

răvaşii de la, vornicul , 

că'ță vine ibovniculi !. 20 

—Las'să viă, leica/li sciă, 

fi-arii calea ?n coliliă ; . 

că cămeşa i-ami spilat-o, 

cu busuiocii i-ami frecat-o, : | 

pe trandafiri i-ami uscat-o, * 25 
şin lădiț-ami aşedat-o; 

__de mâncare, ce-amu găsită, 
de mâncare i-ami gătiti: 

două rațe şunii puii friptii, 
două rațe pe curechii - 30 

cu trei ocă de vinii vechiil. 
Pentr'unii ibovnici frumosi 
nwsii bucate de prisos, - 

călăi asceptii cu pusă mesă, 
cu ocaua plină rasă, 85 

cu ochi negri pe ferestră. 
ca, să viă să mă veqă 

RĂVAŞI. 

“ [Variantă inserată în Dorulă, a x ediţiune, Bucu-. 

resci, 1870.—A se ved6 hora 1 din colecţiunea 

1 dlui V, Alesandri, pag. 374]. 

- — Răvaşii, puică, 

_ răvaşii, dragă, 

răvaşii de la împă&ratulii 

„căţi vine, lele, bărbatuli. 23 

„— Of, of, inima! 5 

—Las-o la, pârdalnica ! 

— Las's8 viă, 

dracu'lii sciă, 

" calea ?n 'mărăcini s&i fii," 
. 

7 
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De mâncare i-ami gătitil. 
mămăligă cu ursici, 

şi cămâşa, i-amit spălat-o, 
pe. mărăcini i-amiă uscat-o, 

"cu 'băligarii i-amii frecat-o ! 

-— Răvaşi, puică, 
„_ răvaşii, dragă, 
Tăvaşii de la vorniculii 
că'ţi vine ibovniculii ! 

— Of, of, inima! - 
— Las'-o la pârdalnica, ! 

| —Las'să viă 

Domnu'lii sciă, 

De mâncare i-ami gătită : 
„ turtă caldă. cu puii friptă, 

două rațe pe curechii 
şi cinci oca, de vinii vechii ; 
„Sr cămâşa i-amit spălat-o, 
pe trandafiri i-amiă uscat-o, 
cu busuiocii i-ami frecat-o. 

"AUDI, LELE! 

S8 se vâdă Dorulă şi Amorula]. 

„... Frunqă verde usturoit, 
audi lele-unii piţigoiă ? 

Lasă la draculii r&sboiuliă 
şi hai s&nfundămii Zăvoiulii, 

Penă vaca:o pasce ierbă, 
hai să ne vedemi de tr6bă ; 

p6nă boii pasc la fenii, 
hai să ne vedemii de drumiă!. 

POiă verde foi de maci, 
audi lele-unii pitpalacă 2 

Lasă la, Graculi bărbatulă, 
vin'să te'ndrăgesci cu ăltuliă, 
Penă mielul suge lapte, 

s&'mi dai guriţe vro şepte; 
pen& Gia pasce fenă, | 

noi să me vedemi de drumii,   „F6iă verde iasomiă, 
audi lele-uă ciocârliă ? -     > Lasă la draculi a iiă 

calea'n irandafiri săi. fiă, - | 

[Serisă la 1872 după, diferiţi lăutari bucuresceni. 

"10 

20 

25 

30 

0 

15       

| 

. Şi hai cu neicuţa?n viă. 99 
Pen'orii pasce ale rațe, | 

noi să ne stringemiă în braţe; - 
până s'o usca &lii fâni, 

noi să ne vedemii de drumi! 

_NAȘIA ȘI FINULU. 
[Scris la 14 Augustii 1883, după Petrea Cre. tut” Şolcanti, la Lacult-săratii]. 

— Foicică, f6ii lată, 
nășicuță Radi, 
de esti drâptă 
- ginţelâptă 

of, năşică Radă, 
hai cu mine la ogradă, | 

năşicuţă Radă, 
c'ami avutii nisce păcate 

„ Wamii arati nisce bucate; 
- le-ami uitată nesecerate, 10 

 le-aă mâncat vitele tote. 

    a
e
 

De esti arâptă 
şi nţeleptă, 

- năşicuţă Raăă, 
„ lasă porta descuiată, 15 
şi ferestra destupată, 
şi perd6ua rădicată, 

- Să vii -şi et câte-uă dată 
s6 mă uiti cum esti culcată. 

„Dâc'ăi fi culcată bine, 20 
să mă dai pe lângă tine; 

»  d6c8i fi culcată răi, 
s&mi caută de drumul mei,. 
să mă duci cu dumnedeii, | 
„58 r&mâl cu foculă ţtiă, 25 

    
„_—Frundă verde lemnă uscată, 

nu- ţi-o fi, fine, păcat ?.. 
Păinea, sarea mț-ai mâncatii, 
la mare te-ami cununati, 

-. “cobili țiami botezată! 30 
— Nu "mi-e, năşică, păcată : . 
„Copiii mi-ai botezată, 

der mâncare eii le-ami dată. - 
” Poicică, fâiă lată, 

      hai, năşică Radă, . : 35 
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- | nile de cântece, cu indicarea că aria a fosti 

. [Seristi la 7 Maiă 1884, după Petrea Creţulu Şol- 

[Scrisă la 9 Maiti 1884, în Bucuresci, după 

„hai cu: mine la ogradă, 
“la pămentii, la iârbă: verae, 

că nimenia nu ne vede. 

PITESCENCA. | 

[Variantă publicată sub acesti titlu în colecţiu- 
usă 

de lăutarulă Vătatuli Dinu). . 2% , 

De esti bună şi "'nţelsptă, 
„fa copilă, fa surată, 

fi mai blândă şi mai dr6ptă, 
fa copilă, fa surată; 

lasămi porta descuiată 
s6i ferâstra destupată, 

să viu nâptea lângă tine, 
că s'a 'ncinsii ună dorii în mine: 

să te stringă, să te săruti | 

adormită ?n asternuții. 
. 

5 

10 

" NECREDINCIOSULU. 

cană, în Bucuresci].- - 

„ Foicică 
„+ de sipică, E 

bine e cu nevestică, 

dâr săţă prinqi guă ibovnică,: 
cândiă ai vruă inimă rea, 

mai dai sâra pe la ea 

să'ţi răcoresci inima, 

făr' să sciă nimenia. 

-- Bine e cu nevestică, 
dsr săţă prinqi guă ibovnică, 

că te i6 de mânuşiţă, 

te sărută pe guriţă 

- şi te bagă tocman casă, 

şi “ţi taiă pâine pe mâsă, » 

la necasuri nu te lasă, - 

„10 

“SCALOIA. - 

Petrea Creţulu- Şolcani]. 

La, horă mereii te'ndeşi, 

„la r&sboiu nu stai să ţeşi! 

„N'ai întârce fuiorul 

4 

.. doit av6 multe păcate, 

  cum, îţi întorci piciorului | -. 

7 

Diua pleci pe la vecini, 5 
„furca ţipă ?n mărăcini, 

S6ra pleci pe la ogori, 
cânepa, sti/n râşchitoriă. 

Te -duci la, biserică, 
flăcăii "ţi puni piedică. 10 

, LA BISERICĂ. 

(Scrisă după lautari! din Bucuresci, la 1871]. 

Foicică ferigă, . 
“mă ducii la biserică, 

neica 'mi pune piedică ;. 

“ io mă "nchinii pe la, icâne, - 
__neica mă trage de pâle, 5 

nu'mi dă pasii pentru candne; . 

io'mi facii cruce şi mă rogi, 
„ neică mă ţine pe loci 

“că nui Iadi să ardi în foci. | 

„“ Foicică guă lalea, 10 

Dâmne, nu.e vina mea: 

asichii să le dai pe t6te! 

Aa PITESCENCHII. 

- Scrisă în Bucuresci, la 9 Maiă 1884, după 
Petrea Creţulu Solcanu]. 

.— Garofiţă, din Pitesci, 

„albă esti,  - 

-frumâsă esti, 

în lume Cum mai trăiesci? 

— Bine'n lume mal trăiesci, . 5 

că cu cine m&ntâlnesci 

totii de dragoste vorbescii, 

gură dulce “i dăruiescii 

„şi pe, nimeni nu hulesci. 

- — Garofiţă, din Pitesci, 10 . 
„albă esti, 

„„ frumâsă esti, . 4 

nu te temi s& 'mbătrânesci ? : 

— Lasă-mă să 'mbătrânesci, | 

numai bine să trăiescii, 15) 

cu toți să. mă *ndrăgostescit, 

"că cu unulii nu e bine: 

cânâi se duce, nu mai vine!   
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CUCULU, 

țulu Şolcani, la Laculi-sărati. — Relative la 
Cuci mai suntu, în colecţiunea d-lui V. Ale- 
sandri, cântecele LIX, LX, Lui de la pap. 297 pen 

rianu cele de la-pag. 10, 24, 25,74, 117, 118, 145). 

Frundă verde pădureţii,, 
"* între Oltii şintre Olteţii, 
într'unii vârf de pisculeţi, 

mi-a crescutii d'unii nuculeții. 

- Nucwi mare, frunda” rară: 
vine cuculii despre sâră, 
vine cuculi de prin ţâră 

La tulpina nucului 

6r-la, vârfuli nucului: . 
cântă muma cucului, 

Josii, mai josi, pe rămurele, 
_cântă'mi două turturele 

pe placuli inimii mele. * 25 
Cântă/mi, cântă, ciripescă, 

- Yoinici la codru *ndrăsnesci 
„Şi prin codru se'ndeşescii, 
numai cucului vorbescii: 

—.cântă, cuce, limba'ţi pice 20 - 
s'o i6 neica 's*o mănânce, 
că multi 6 bună şi dulce! 

OLTENESCU. 

lulă amorului, edit. 1. Bucuresci, 1852, broşura 
1V, no. 8, pag. 21 —22]. - : 

Intre Jiiă şi'ntre Olteţi, 
în celi varfă de pisculeță,. . 

mi-a “nfrundită. unii nuculeţi : 
, nuculeţulii mărişorii N 7 7   

“la pag 299,. 6r în culegerea d-lui Sim. FI. Ma.-. 

şi cântă câte-uă cântare. o. 

cântă, tatăli cuculuj, 1. 

D. 
CÂNTECE ZOOLOGICE. 

[Scrisă la 10 August 1883, după Petrea Cro- - 

[Variantă publicată de Antonă Pann în Spita: |! 

  

  

« 

_ 8. -Paseri şi animale. 

“abia "nfrunditii rărişori 
„şi. cucă cânti, se omori; 

6r- mai josii pe rămurea 

cântă şi uă turturea 

şi cu altă păsărea ; 
. 6r-în vale prin zăvoii 10 

cântă -şi unii pifigoiă 
pstringeţi voi să mâncămii noi“, 
Der p'unii vârfii de putregaiă 

audii şunii cucuvaiă - 
şi de m6rte me'ntristai, 15 

„Că din gură îmi “dicea, 

îmi dicea şi'mi prorocea, 

ca, cândi par'că mă bocea. 

or
. 

CUCULU. 
[Scris în Bucuresci, la 1868, după mâşa Du: 
mitra din Catane.— A se confrunta doina XIX. 
Cuculă, pag. 245, din colecţiunea d-lui Y. Ale- 
sandri şi cântulu n, anculă,- din broşura d-lui 

„Ne A. Caranfil]. 

— Foiă verde şuă resură, 
- cuculeţă cu până sură, 

ce te plimbi prin bătăţură, 
„ai nu'ţi-e inima bună ? o 
Fiăţi bună, fiţi rea, 5 

vini la neica, sub manta, 

„„— P6iă -verde siminică, - 
War f cuculii Guni voinici 
laşi prinde d'unii ibovnicii, 
“der mi-e cucul păsărea: - 19 
nu scie ce'i dragostea, = 
ard-o. foculii, pustia.! 

—F6iă, verde. brânduşea, 
> taci, cuce, nu mâi cânta, 

că mi-a, muritii soqia, 15 
Mă-sa mi-o' dedess mie 

: - din micai copilăriă 
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"st trăimii în veciniciă,! 

— Fi dicti cucului să tacă, . 
_elă se suie paltă cracă, . 20 

- cântă inima de'mi s6că; 
se pune p'uă rămurea 

do'mi plânge dragostea, mea 

şimi topesce inima. | 

— Fii verde coliliă, 95 
cântă cuculeţu!n vi, 

d&r nu'mi cântă numai mie, 
ci şi lui Popa Ilie: 

"să 6să din leturghiă 

să plecămii în haiducii. 30 

CUCULVU. 

(Scristi după Petrea Creţulii - Şolcanii, în giua 

de 11 Augustii. 1883, la Laculti-săratu]. 

| Foicică de trei mure, 
. vine cuculii din pădure 

şin sati nare und'se pune. 

Se pune p'uă rămurea 

colea lângă casa mea * 5 
şi'mi spune de mândruța. 

Der din cântecii cemi cânta, 

şi din gură, ce'mi spunea ? 

—"Măi voinice, măi crestine, 

waudi nevâsta ce'mi spune 2 10| 

Că, de mă vede pe mine, 

totii ride şi”i pare bine: 

__mă semăluie.cu tine. - 

- To îl spuiii că suntii unii cuci; 

astădi cânti, mâne mă ducii, 15 

nu sciii în cotro s'apuci, 

maă rău de câtii uni haiduci; 

io % spuiii că'sii uă păsărea, 

- “nu scii ce e dragostea; 

ea mă. chiamă şari mai Vrea: 20 

":s&mi audă guriţa. o - 

Măi voinice, măi crestine, 

nu'ţi purta muierea bine, 

“că nu gândesce la tine, 

Ia, vei femeiei cei place, - 25 

ia, vedi femeia!ţi ce face: 

„= 464% diua şâde în pragi” 

cu firul băgati în acii, 

    

    

cu mttasea după capi; 

câse ce nwmi câse 'n pată, 
câsen patit, c6se'n ghergbefi, 

dsr de cusutii mare chefă, 
ci'mi ese-afară pe pragii . 
să vedă pecin'i-e dragi. 

Dâc'o 'ntrebi, dâc'o cârtesci, 
ea, dice, co binuiesci,- | 

cu belea te. pomenesci : | 

„tacă bărbate 
" fermecate, 

nu le băga ?n sâmă tâte, 
că nevâsta multe face, 

„bărbatul vede şi tace ; 

"io muncesc 
gagonisescii 

i de biruri te, plătesci, 
de belele te scutescii“. 

Mai -voinice, măi crestine, - 
__ păzesce'ţi muierea bină. 

- căi sburătâre ca mine, 

- go să fiă vai de tine! 

* 

0UCULV. 

40 

[Variantă inserată în Spitalul amorului de An: 

„ioni Pann, cuib. L— In colecţiunea d-lui V.A. - 

lesanâri, doina XXxIx de la pagina 274 e uă va 

riantă prescurtată din acestă cântec]. 

“ "Unde-auâiă .cuculii cântânăii 

„şi mierliţa, şuierândi, 

nu mă ţii omii pre pământă, 

nici nu mă sciii unde suntu. 

Ei dicii cucului să tacă: . 

el se mută p'altă cracă, 

cântă hoţuli de mă şâcă, 

totii în pica mea să facă, . 

La tulpina nucului 

cântă muma -cucului, 

şi mai susii, pe vâriii de nucă, 
îmi cântă drăguţuli cuci: 

unde Pauqii, mă usucă, 

parcă semănii a perduti; 

er. mai josii p'uă rămurea, 

cântă şi uă turturea, 

tristă, cu inima, rea, 

5 

10 

15   
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că şi a perdutii soţia, 
“Cântă cuculă se rotesce, 

ca: mândra, cândă se gătesce, 
şi'şi resfiră penels 

ca mândra sprâncenele. 

20 

CUCULY, - 
[A, se yed6 Dorulă, edițiunea x, din 1870, şi Spitalul amorului de Antoni P 

- Bucurescl, 1852, pag. 28- 30]... 

Unde: -auqi cuculit cântânai 
şi mierliţa, şuierândi, | 

nu mă ţii omă pe pământiă, 
nici nu mă sciii unde Suati. 

Eu dici Cucului să tacă, - 5 
eli se suie susii pe cracă, 

"numa'n pisma mea să facă: 
cântă hojuli de mă s6că, 

Cucule, nu "mi fi duşmanii, 
că nu mi-ai cântată d'uni ani, 10. 

şacum de ce esti viclânii 
de'mi cânți pe ăceli buştenii ! ! 

Ei qicii „Cucule, 'ncet6ză,& - 
“el întwaltii locă se a şeqă 

şi cântă, în răi ur6ză, 15 
foculă îmi îdflăcăr6ză, | 

Pe tulpină sus în nuci 
cântă, duşmanuliă de cuci : : 
unde “li audă: mă usuci, 

: îmi perdă mintea, stai năuci, 20 
şi 'mi cântă cu glasul mare .. 

pribegita lui umblare - 
şi'napoia”i înturnare | 

de multă bine „ce îi.pare. 
Er mai josă, p "uă- rămurea; 25 „cântă şi ut, turturea,   tristă, cu inima rea,.   că sogia nu'şi ziria, | 

Şi cântă; şi se rotesee; 
„Cca mândra cânâii se gătesce,   

L 
30: 

şi ŞI resfiră penele : ca “mânăra sprâncenele. 
i 

ann, broşura 111.   
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CUCULU. 
[A se ved6 cânteculă 11, broşura, ut din Spitaluli | amorului de Antoni Pann, cd. 11. Bucuresel. 1852, pag. 31. — Doina xvxvni din colecţiunea d- Jur V. Alesandri, pagina 273, e uă variantă a Pi acestui cântec]. . i 

Vine cuculii la trei dile . 
peste văi, peste movile, 

şi n'are loci să se puie, 
să cânte,.foculi să 'Și spuie. 

S'ari pune p'uă rămurea 5 
aprâpe de casa mea, 
Şi i-e frică de belea 

să nulă vEdă cine-va,' 
D'arii fi 'cuc'unii voinică dornici, 

mi-lași prinde de ibăvnică: 10 
toti cămăși subţiri aşi face 

Şi laşi purta cum îmi place; 
„ci e cuculă păs&rea, 

șede totii pe rămurea, , 
şi sbâră pe unde vrea, 15 

de mine nu'lii va durea. 

CUCULU. 

[Variantă inserată de a-l Teodorii T Burada , 
la pag. 225-226 a colecţiunii Uă călăzoriă î în, 

| Dobrogea: Iaşi, 1880]. 

Peste dâlii, peste movile 
„Venia cuculă de trei dile. 

„P'uă rămurea . 
se punea . 

" aprâpe de puica mea, 5 
e  Prinse cuculii a cânta, 

şi puica nulă asculta 
şi din gur' aşia'i qicea,:: 

— nu "mi-e cuculi ună voinic! 
"să mi'lii faci ei ibovnică,. 19 

„ci e cuculii păsărea . . 
ce mereii se cânte „Vrea, - - 

„De iubită se jăluia, 
“şi. din gur' aşia grăia : A 
— cântă, cuce, 15 | 

limba” ți pice, 

de aice . 

„de. te-ai duce! 

  
Cândi cucul mi-o audia, .   

 



  

bă 

îmi cânta şi'mi ciripia . - 20 
şi din gur'aşia, dicea : LE 

| — amorule, amoraşii, 

. „_ Vedete-aşi călugăraşii ; 

„_pân&n patru-deci de dile 25 

| să te vădi la mânăstire 

cu câtele pe psaltire : 
fete trecă pe la tins. 

Iată că din urmă 'ţă vine 
Şuă mândră copil'-a ta, - 80 
care te-ai "iubiti cu eal 

CUCULU. - 

[Variantă din județului Vâlcea, insorată de pseu- 
donimulii „Murgilăi în giarulii România, no. 149 

din 22 Septembre 1884). 

— Cucule, unde-ai ornată ? 

— Peste Oitii, la: Vadulii- lată | 

— - De mâncare ce-ai mancati? 

— Mâncamii mugurelii de fagi 
şi peamiă apă dintr” ună lac: -5 

cântamii mândrelor cu dragii. 

— Cuculeţii de la, pădure; 

“du-te Ja mândra, de-i. spune , 

să nu se mai porte! bine, 

că dat cu cuţitu'n mine.: . 10 

Singurelii m'oiă înjunghia 

şi pe mine Şi pe ea 

de s'o duce pomina, “ 

Păsărică 'naltă, mvâltă, 

ce mi-ţi stai tristă la pârtă ? 15 

Du-te, păsărică, Şi spune 

că pur tările-i nu 'si bune. 

cUcULUL. 

“Variantă din Vâlcea, publicată de , psonăonimulă 

„Murgilă“ in România, no. 149, din 1884]. 

Cuculeţii ae la ptdure, | 

du-te la mânâra de-i spune - 

să nu se mai pârte bine, 

“Ga, băgati uni junghi, în mine. 

“Nu mi-e junghiulii de cuţiti, . 5 

ci mi-e jung ghiuli. de iubiti. 

1. Porte e luată: aci, în " înţelesi de îmbrace. 

S% se pârte bine însemnză, precum so scie, şi 

conduită bună, şi trabrăcăziinto frumosă. 

/COLECŢIUNEA G. DEX, TEODORESCU. 
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CUCULUI.. 

[Variantă din Vâlcea, publicată de acelaşi totii 
“în Qiarulă, Româna]. - 

Cucule,, pasăre-ascunsă, 
cândii de jale sunti pătrunsă, 

"de te-audi. de diminâţă 

îmi mai dai niţică, vicţă, 

de te-audii cântândii spre sâră 5 

îmi simtii inima uşoră. 

Cânti-”mi, cuce, numai mie: 
pân'la anul, cine scie 

— de trăiescii ori dâca morii, 
omulii e visii trecători! 10 

- Pân'la anuli,.cine scie, 

cuculeţii, d'-oiti mai fi viă: 
pâte-oiii fi negru pământă 

la biserică/n mormenti 

CUGULU ȘI CORBULU. 

[Scrisă în judeţuhi Velcea şi publicatii de psou- 

donimulă „Murgilă“ în diarulă România, no. 149 
din 22 Septembre 1884). 

“Cântă, cuculii: la fântână, 
-corbulii şede Şi” Si îngână, 

— Taci, corbe, nu mă'ngâna . 

că, nu esti de legeu mea: 

ei îsi pasăre curată, .- 5 

' spoveditii de lumea t6tă, 

7 de isvoriă 
| r&coritori, - 

şi. de codru! | 
verditorii. , 0. 

„zu, drepti popi ai. vânători 

cu puşeuţe numa?n flori: 

„ când £ te- ori spovedi, şi mori. 

_DUBTURIOA. 

 [vatiantă sorisăi după moşii Petrea Oreţuli Şol- 

cani, în Bucurese, da 9 „Maiii 1884). 

Amărâta turturea, 

e, sărmana, vai de ea . 

"de. dori, de inimă rea, - 

cândii îi. piere soția, | 

soqia, din tinereţe . 5 

cu milă, i cu blandeţe,  
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- “Unde vede apă rece, - 
-] “ea o turbură şi trece; 

„unde vede apă rea, 

că i-a pieritii sogia, 
sogia, din tinereţe - 

cu milă şi cu blândeţe, . 
“Unde este i6rbă verde „15 

ea, se'ntorce şi:n'o vede; | 
unde-aude v6nătorulii 
acolo îşi duce sboruli, 
ca st d6 şi s'o lovescă, 
să nu se maj pedepsâscă 20 
de dorii, de inimă rea 
„că i-a pierit soţia, 

soia, din tinereţe 
cu milă şi cu blândeţe.. 

JALEA TURTURELEI.! 
[A se confrunta Spitalul amorului de Antoni. Pann, broşura 1, ediţia u. Bucuresci, 1852, pag. 

NO. XXXUII. la pag, 264, figureză uă, variantă, - care constă numai din 21 versuri]. 

„= Amărâta turturică, 
>... o s&rmana, vai de ea, 

"cândii remâne Singurică, 
Plânge, inima îşi” strică, 
nesciindii ce să mai dică. 5 
Sboră, tristă prin pustiă - 

— cu-dori dup'a sea sogiă : . 
jalea ei nu se'mai scrie, 

mai mulţi! mârtă'i de cati viă, 
Catii trăiesce, totii jelesce, 10 
plânge de se prăpădesce ; - 

1. Legenda turtursle! 
Secululii xvir. Ast-felă în „ Fangelia învăţătâre | dumânecelor. preste toti anuli şi la praznice dom- nescă şi la sfinţi mari aleşi, cu. porunca şi cu cheltuisla Pr6 luminatului crestini Mateiu Ba-" sarabu voevodi, domnii Şi biruitoră a tâtă era românâscă “, tipărită în n Mânăstirea Dâlu & la, anulă 1644, la, pagina 281 citimă următdrele : » deci se cade a. totă sufletulă iubitori de » Christos să i ; că „ ac6sta forte e iubitâre de soţiă; de *și pierde n Soţuli stu, de aci nu că mai priimesce pre al- a tulă până la morte, şi în tâtă vremea tristă Și Cu jale după olu; şi nico uă dată nu ş6de | » Pre lemn verde, ci numai pre uscată & -»   

ea o turbură Şo bea, 10 
de dorii, de inimă rea - 

| = Sede pe câte uă stâncă, 

5-55. In colecţiunea alui V; Alesanari, sub -         

cu altulii nu se "nsoţesce, 
* nică nu se mai veselesce. 

Trece. frumâsa livede? | 
Nu se uită, nici nu vede: . - 15 
fuge prin pădurea verde 

— Şi se duce de se perde. 

Sbâră până de totii cade, 
ocolindă dumbrăvi, ograde, 
şi pe lemnii verde nu şâde: 2 
doruli ei de locii nu scade. 

Şi, cândi stă câte uă dată, 
totii pe ramură uscată 
„cu inima înecată, 
de jale nevindecată. 25   „nici nu bea, nici nu mănâncă: 

întristarea”i cea adâncă 
din qi în qi cresce âncă. | 

Unde vede apă rece . 
nu va la ea să se plece,   „ci o turbură şi trece, 

- blestemându-o să sece, 
"Unde vede apă plină 

de nordie şi de tină, "35 
merge, setea. îşi alină 

şi de soţulii ei suspină, 

Unde-aude să poen6scă 
puşca cea vânătorescă,       ea se duce s'o lovâscă, 40 

ca, să nu se chinui6scă, - 

MIERLA. | 
[Scrisă după ropatusata, nea mumă. Bucurescl. 

. 1 , - 

„Foicică trei alune, 
vine mierla din pădure, 

- dâr n'are pe ce se pune ;. 
Sarii pune p'uă rămurea 
colea, lângă casa mea, . 5 

d6r duşmanii dai îri ea; 
„Sari pune pe câmpul lată, 

dâr e câmpul prefirată, 
că'si duşmanii la venati ; 

” Sarii pune pe arătură, " . 10        
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„dâr copiii cuibu'i fură 
go ucid cuă sburătură. 

a: MIERLIȚEI. 
[Cânteculii 12 din Spitalulă amorului de Antoni 
Pann, broşura ur, cdiţ. 11, Bucuresci, 1852. pag. .- 

. — ]. . - Ă 

Mierliţă, mierliţă, 
pasăre pestriță, . 

pestriță şi sură, 

- farfara, de gură, 

ai nuţi-ami disi ţie 5 

ca să&'mi fii soţiă, 

să nu'ţi faci aiure 

cuibulii prin pădure, 

“ci s&lu faci mai bine 

aprâpe de mine,- . " 710 
să nu'ţi-lii i6 cuculi, 

că “ţi-e gba lucrul ? .. 

Er tu, ca nerddă, - 
mişcai aripi, c6dă; -:  - 

„toţii îţi căscai ciocul - 15 

şi resunai Joculi. . 
Wai vruti pentru, ţine . 

să asculţi de mine, 
„mierliţă, mierliţă, 

pasăre pestriță,  . . 20 

RAŢA..: = 
[“erist în Bucuresci la 1865, după repausata, 

mea mumă, Rața e unulii din .vechiete, tradi- 

ționalele şi frumâsele jocuri românesci, pe caro: 

dănțuitorii îli esecută cu răpediciune, desprin- 

Qendu-se în cadență, bătândi de trei ori in 

"palme şi de trei ori din piciorulti drepti]: 

.. P6iă verde guă lalea, 

rața, ici, rața colea, . 

"rața pasce papura .. 

„cu răţoiulu după ea. 
“Rața pasce papura, . 5 

şi răţoiuli 

usturoiul: 

Foii, verde trei costrei, - 

aţa trece prin ghisdeii 
cu doi-spre-ce bobocei . 10 

- Şi răţoiulu după ei. .. : 

" Fâiă verde Şuă lalea,   

rața, ică, rața, colea, 
„ Taţa trece Dunărea . 

- cu bobocii după ea: - 15 
cu doi-spre-ce bobocei 

„Și rățoiulă după ei. 

"ME DUSEI ÎN TÂRGU. 
[Scris la 1870 după Ioniţă lăutarulă din sa- 

tulă. Rudeni, judeţului Ilfov]. 

Mă dusei în iârgă, | 
, cumpărai ună puii. 

„Puiul dice: puii; puiă, puii ! | 
Unde-o să mili puii? 

După, uşi&n cuiul! 5 

MB dusei în târgi, 
„1 cumpăral uă'raţă. - 

- Rața, dice: maca, maca! 
puiulii dice: pucă, puii, puiă | 

: Unde-o să le puiu? -10 
După uşiin cuiu! 

„Mă duseă în târgi, 
„ cumpărai uă gâscă. 

„„ Gâsea, dice: gâga, gâga!. 
rața. dice : 1naca, maca ! 15 

. puiulii dice: pusă, puiti, Dutt! 

Unde-o să le puii? : -- 
După uşiin cui! Ii 

"M& dusei în târgi, | 
cumpărai uă curcă, 20 

„Curea dice: chior. chior,: chior ! 
gâsca, dice: gâga, gâga! 

--- rața dice: maca, maca Po 

puiulii dice: pusă, puii, pui! |. 

Unăe:o0 să le puii? 25 . 

După uşitn. cuil ! 

- MB dusei în târgi, 

cumpirai uă scrâfă, 

-  Ser6fa dice: hor, hor, hor! 

curca, dice : chior,: chior, chior ! - 30 

«gâsca, dice: gâga, gâga! . - 

„ Yaţa, dicce : maca, maca ! 

puiulii dice: puiă, puii, puiă | 

Unde-o să le puii? . 

După uşit/n cui! O + 35 
.   

  
  

2].
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M5 dusei în târgi, 
„ cumpărai uă miea,. 

Mi6ua dice: miea, miea, mica ! 
scr6fa, dice : or, hor, hor | 

gâsca dice: gâga, gâga!. 
rața dice: maca, maca! 

puiulit dice: pusi, puii, puiă ! 

Unde-o să le puii? - 

După uşiă'n cuiă! 

> M& dusei în târgi, 

 cumpărai'uă i6dă, 

Ieda, dice: behea-hea ! 

micua dice: miea, mica, miea ! 

scr6fa, dice: hor, hor, hor! * 

> curea dice: chior, chior, -chior! 
gâsca dice: gâga, gâga! 
rața dice: maca, maca! 

puiulă dice: puiă, pusă, pui ! 

„ Unde-o 88 le puiu? 
După -uşiă!n cujii ! 

; LUPULUI ? 

Sim. Fl. Marianu]. 

"Soro, ” 
f6iă verde măturică, | 

şspte văi ş'uă vale-adâncă, * - 
soro, 

„+ .aică lupulă mă mănâncă. 

„Stai, lupe, nu mă mânca, 
să viă Şi puica mea, 

= Soro, Aa 
cu struguri negri'n basma, 

S&mi viă puiculiţa,  - 
care m'amii iubiti cu ea, 

-S0r0, 

din copilăria mea. 

Moiii tovărăşi cu ea 
gatunci, ape, măi mânca, * 

Soro, . | 
ori pe mine, ori pe ea: 
din doi care ţi-o plăcea, 

S0T0, -   

CÂNTECE DE-LUME : PAŞERI SI 

curca dice: chior, chior, chior | . 

„-. 50 

[Scrisă de a-li A. Antonesculii- Lupul şi co- 
municati în Maiti 1885. Ca variantă- sd se com- 
pare Lupulă de ia pag, 41 în colecțiunea d-lui 

ANIMALE. Ei 

| __  ROIBULUL 
[Scrisă la 1872 după ună lăutară din Valea-lungă, 

. judeţulă Dâmboviţa].  ::. 

Foicică de pe lacii, 
du-mă, roibule, pribegi, - 

c'oii mânca frundă de fagi 
oii iubi ce mi-o fi dragii. 

Du-mă, roibule, n colnicii O .'3 
să portii arme de voinici; 
“du-mă,. roibule, 'n păduri 
să porti arme de panduri. 

40 

Foicica câmpului, - 
grei -e drumuli muntelui, 10 
dâr mai grea e sărăcia, 
duce-mi-s'ari la pustia; 

Haide, roibule, mai tare: 

du-m& colo ?n codrulii mare, 
să mănânci frundă de fagi, 1 
să iubescii ce mi-o fi dragii. 

    
FLĂCĂULU' ŞI MURGULU. 

[Scristi la 28 Decembre 1884 după Şerban Mu: 
şată, fostii soldati în artileriă, adi locuitoră la 

„ Crucea-de-pâtră în Bucuresct]. 

F6ii verde de dudăi, 

, flăcăiaşii, flăcăulii meit, 

“cine *mi suiă drumuli grei, 

+ Năcăiaşii, flăcăuli mei? 
_* Ună voinici din Făgădăii 5 
“p'unii căluţii: de la Buzăii 

suiă drumul Şi "li cotesce,. | - 
„> îlă taiă şi Ii rătăcesce, 

- Sr din gură cemi grăiesce? | 

„_— Murgule, căluțuli mei," :  -10 
- „ ce te-abaţi din drumii mereii? - 

ă „Ori ţi-e grei trupşorulii mei, 
"ori te-ap6să doruli grei? 

— Nu mie grei trupşorulii tăi, 
flăcăiaşi, flăcăulii mei, - 15 

ci mi-e greii năravulii ţăii :: 
„pe la câte cârciumi treci 

pe la t6te tu 'mi petreci. 
Unde stai şi te opresci 

"tu de mine nici- gândesci: 
îmi dai fânii nuielele 

  
G
e
.
 

10 

15 

20|          
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şi arăunţe stelele, 

că te 'nfundi pe lă odăi 
şi eii rodi pe la gunoii. | 
Cum ţi'sii dragi fetiţele, - 25 

şi mie grăunțele; , 
cum "ţi-e dragii cu puica?n pati,  — 

şi mie cu traista 'n capii; 

cum “ţi-e dragii cu sticla 'n gură, 

şi mie cu traista plină; 30 

cum "ţi-e. dragii cu mâna n sîni, 

mie la grătari cu feni, 

— Murguleţi, comă rotată, . 

să&'mi mai scapi capuli uă dată, 
cum m'ai scăpati şaltă dată 35 

Ţi-oii fi mumă "ţi-oii fi tată, 

ți-oiii Qa, apă strecurată 

şi secare toti pisată, 
Murguleţii, căluțulii meu, | 
mulţămesce că 'sii flăcăii 40 

şi i6rtă năravulit mei, . . 

că, dâca m'oiii însura, 

haiducia doii lăsa, 

plugulii dec'oiii apuca, 

pe mălaii că mi-te-oiii da; 45 

6r şâua pe lapte dulce, - 

să dai mândrei să mănânce, 

copilaşii să "mi hrănesci, 

traiulii să mi "li încropesci. 

SE MURGULUI. | 

1Sctist în Bucuresci, la. 7 Mai 1884, după moşu 

Petrea Creţuli Solcană, lăutaruliă Brăilei. A se 

ved6 mal susti cântecele haiducescă ] 
e - N 

Fâi verde, foi de prazi, 

“morii, murgule, de necasi 

că nu 'sciii cui să te lasi! 

„ Foicică de dudăi, 5 

te-aşi lăsa, la, taică-mei, 5: 

asr mi-e taica omil bătrânii : 

nu cosesce vâra fân, 

- 

=: 

4   nu te-o 'ngriji. ca stăpânii, o 

Mori, murgule, de necasi 
că mă miri .cui să te lasi! 

“ Te-aşi lăsa la fiate-meii,. 
der eli nu e ce-amii fostii ei; 

îrate-meii e omi bogati, 

'omiă cu trecere la sâti, 
a pusi: satulă dipotatii: - 

s'0 ţin de judecatii 

şi la pricini de *ncureatii ; 
o să.te ţie legati, 

neb&uti şi nemâncatii 
ca unii mare vinovatii, 

"Mori, murgule, de necasii 
că mă miri cui să te lasi! 

Te-aşi lisa la, maică-mea 
ca, să te “rigrij6scă ea, 
der mai are duă belea: 

-maica..e cărturărâsă, 

| "cândii o chiamă de p'a-casă, 
i6 bobii şi plâcă ?n ţeră, 
rămâi cu fierea amară. 

Mort, murgule, de necasă 
că 'mă mirii cui să te lasii! 

Te-aşi lăsa la soră-mea, 

dâr nu'i bine nici cu ea. 

Soră-meai duă fetă-mare : 

cânâii vine vr'uă, sărbătore 

se spală, se premenesce, 

î6 oglinda, se gătesce, 
“se 'ncinge frumosi cu bete 

și se duce ?n satii la fete: 

mori de fâme şi de sete! 

Foicică rosmarinii, : 

de cât, murgule, străină, 

mai bine cu mine hai, 

hai, murguţule, pe plaiii, 

c'oiii îngriji eii de tine 

găi îngriji tu de mine 
şi la bine, şi la r&i, 

cum so 'ndura dumnedeil ! -- 

  

1 
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. | 9. Plante şi arbori. Ma ” | 

N i 
| 

| 

| 

| 

PELINULU, “ „că mie nu'mi trebuiţi, 
[Scrisă dâpă Petrea Creţulă Şolcanii din Brăila, Mie, cândii îmi trebuiaţi la 8 Maiă 1884, în Bucuresci.— A se pede mal - - Voi atuncia, "mbobociaţi, susi doina relativă Ia pico ai de I6n E- - nică una că nu 'nfloriați, 

RR | , nică una nu măncântaţi. . 19 Pelinii bâi, pelină mănâncă, | Ma “ 
s6ra pe pelinii mă culci ; „ ARDĂ-TE FOCULU, PĂDURE. - diminâţa, cândii mă scolii, - 

            

2 li: LUă, variantă a acestui cântecii, cu mat multe - cu pelină pe ochi mă spălă: . diferințe, . figurâză şi în colecţiunea d-lui 'Teo- i6i în gură, mă clătesciă, 5 dori T, Burada Uă căletoriă în Dobrogea. Iaşi, i i răi mă ărăsciă | 1880.— 58 se confrunte Şi doina Lxxrii, pag 312, der mai răi mo amâr Sc . a - din colecţiunea d-lui V. Alesanari). = “Ieri la grosi şi adi la chinii: i , 
Dâmne, cui să mai m&nchină .-: Argă-te. foculii, pădure, că, amari şi de pelinii, | să nu cresc'atâtea mure, bietu'mi sufleţii 6ste plini! : 10 „că idte murile tele 

Sa > - „ Par'că'să ochii puicii mele, 
MERELE „ Ardăte şi te pârlescă; 5 [Seristi în Bucuresci, la 1807, după repausata murea. să se prăpădescă, | 

masa mumă]. ierba/n loculit ei să crâscă; 
P6iă verde de năuti, - 4 |... 88 se facă drumiă prin tine, - două mere, ce-am avutii, ! | să mă duci cu puica n lume. .! 

__ Primăvâra "Io ducii doruli, ea milă duce 10 
le-amă plivită, - cândii e tâmna vremea dulce. totă vâra | 5. " 

î 1eamiă păzită. 
„ Cândiă fuse la pârguită, 

 -v6ntă de seră... - 

  „CÂNTECULU TEIULUI. 

[Scrisii după lăutari! din Potlogi, în lunii 1865].   mi-a 'suflată, | > Teiule cu foiălată, -: 
“merele mi-a scuturati; - 79 |: , nici ună vânti să nu tebată,. 
-vântii de vâră Su i că bine mi-ai prinsă uă dată, 

mi-a bătută, a Cândii de poteră fugiamii, |. 
merii mii-a doborită, - __€ă în codru c'alergamă- - 5 

Şi sub tine m'ascundeamii.   | „_ PLORILOR, Cu umbra mă răcoreaj, - | | [Serisă Ia 14 Augusti 1883. după Petrea Cre. -: „Cu tulpina m'ascundeai | uiu Rolcani la Laculi-săratii, — Cântecul in. |. N j - , ai titulavă Greştla,. pag. 37, âin colecţiunea . d-lui ŞI cu run da m5 nveleaj, - - Sim. FI. Marianii, se asâmănă fete puţini SE de poteri că mă scăpa. -: 10 Cu acesta]. - 
- E Prin tâte ramurele 

Foiă verde mărgăriti, „ atârnamii pistâlele, " frunda?'n codru mi-a mverdită, | şi sub tote: frundile 
florile mi-a'mbobocitii, „mă cântait mierliţele. | 

iumea, ntregă mia gătit, E E “Teiule cu fâia, lată, - 15 "Nfloriţi, flori, Şi "mbobociţi, - 5 .] - -. nici unii ventii să nu te pată,       2



  

  

că bine mi-ai prinsi uă dată, 
vă dată?n copilăriă,- 

cândi, ereamii în haiduciă, 
şi acuma, cărunţiti, „20 

toti sub tine tăbăretii. 
. , N 

TEIULEŢU CU FOIA LATĂ, 

! [Variantă publicată de d-li Teodorii 7 Burada 
în colecţiunea d-s6lo Uă călttoriă în Dobrogea. 

Iaşi. 1880) . - 

Tejuleţi cu fâia lată, 
nici unii ventii să nu-te bată: 

„multi bine mi-ai prinsi uă-dată ! 
Cândi de poteră fugiami. 
la tulpina tea veniami: Ie: 
tu cu umbra mă păzeai 
Şi cu frunda mă "'nvă&leaj, 

toti Ge poteri mă scăpai.. 

Cândiu eu dicii „mă ducii, mă duci,“ 
"tote mândrele se stringi 10 

“şi mă ?ntr6bă: „unde mergi,“ 
„unde mergi şi undo pleci“ ? 

Eu le spunii „la Câmpulii-lungii,“ 
ele tote 'ncepii de plângi 

şi mă ntrâbă,: „vii de-scră, 15 

„Vii de-sâră la noi i6ră“ ? ! 
Fiu le spuni ptoemai In tomnă“ ! 

Ele plângii de se ombră. 

TEIULU ŞI BRADULU. 
[Tnseratii de Antoni Pann în partea n'a Șe-: 
dătorii la ţeră sei „Povestea lui moşiii Albu“, 

Bucuresci. 1852]. 

Două lemne crude. 
către riîulă Lotru ... 

se sfădescii în codru, 
Unuli erea teiuli, 

Yaltulii erea braduli,: 5 
» ce'şi lăuda n6muli. - 

Bradului surpa teiuli, 

cinstea micşorându”i 
și ast-felii dicându'i: | 

— teiule, teiule, - 10 
scurtule, grosule _ 

şi burdufosule, 

„= dăcte întruă parte   
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că tu nu ai cinste 

să'mi stai înainte. 
Nalta mea tulpină 

„cine sunti m& spune 

şi te pociii supune; 

că-ei vera; iârna, 

Staii în codru verde, 
-- frundo'mi nu se perde. 

Pe mine m& pune 

-pe la nunţi în frunţe 

“cu pod6be multe; 

Domnii şi *mpăraţii 
mă punii la paradă 

pe uliți mir6dă ; 
mă face şi scânduri 

să asternii palate, 
„case luminate; 

-6r ţie. în vreme 
de-uă brumă .mică, 

tâtă frunda, "ţă pică 

şi, mesteri de vine, 
troci, lopeţi te face 

la case siace! - 

Teiuli îi răspunse: 

— bradule, bradule, 

mândrule, naltule, 

do surda îţi laudi 

nâmulă, rădăcina, 
„ frunda şi tulpina; 

că cil tot-aâ-una 
“ami şi portii în Jume 

mai de cinste nume. 
Pe miuo, ca tine, 

scânduri nu. mă face 
pe josii s& m8 calce, 
nici ajungi vruă-dată, 

şindrilă pe case, 
ci linguri şi vase: 
„ic6ne mă face 
de mă ipsosesce 

şi mă zugrăvesco, 
şi pe mine scrie 

cu văpseli frumâse 

„Isuse Christose“ 
la care. se *nchină 

e
 

e
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nor6de şi glste, 

„n&murile tâte.. 60 

CE FRUNDĂ SE BATE? 

[Inserată de -Antonii Pann în Vă şegătore la 
țtră s6i „Povestea lui moşii Albi“, Bucurescl.. 

1852, partea II, pag. 74—15]. 

Ce îranqă se bate 

mai de diminsţă 

„pe norii şi pe câţă? 

“Bate,. mi-se bate 

frunda pleopului - 5 
“m maluli Oltului. 

Dâr de ce se bate? 

Se bate căi pesă, 

că'i e frunda d6şă. 

„Bate şi se bate . 10 
că e 'n c6dă lungă 

şi *n f6iă rotundă, 

Susii frunda se bate, 
josii inima arsă 

plânge, lacrămi versă, “15 
*n vreme, fără, vreme, 
pe la medi de nopte 

cu sudori de morte. 

“PLaozuLi, 

[Serisii în Bucuresci, la 1867, după repausata 
mea mumă]. 

Fii n6gră de rogosii, 
multi esti, pleopule, fălosi, 

niuitii estă naltii Şi alhbiciosii, 
d6r n'aduci nici unii folosi. 

Foii, verde de susai, a 5 
pome n'a, - o 

umbră nu dai, 

pază mlastinelor stai. 

Foicică flori domnesci,. | 

Ai vruă pacoste cobesci, 
ori de mârte mă vestesci ? | 

F6is verde de sipică, 
ventulii bate, , runda i pică,   

E 

  
pleopule, de ce jelesci? - 10 . 

  

CÂNTECE DE LUME: PLANTE SI ARBORI. 

"veselia mi-se strică, - 13 

sufletulii mi-e plini de frică. 

F6iă verde clocotici, 

vai de strmanii voinici 
cândi s'ubatii şi el p'aici: 

stau sub pleopi ca pe potici! 2 

ULMIE ŞI STEJARII. 

[Scrisă la 1865, după repausatulii meu tată, în 
Bucuresci). 

Inchina-m'aşi, şi n'ami cui 

„păsurile ca s&mi spuiii. 
Inchina-m'ași bradilor, 

bradilor şi fagilor, 

d6: suntă fagii depărtaţi, 5 

bradii'n muchiă ridicaţi. 

-Inchina-m'oiii ulmilor, 

„ulmilor, stejarilor, 

că suntă ulmii mai stufoşi 
şi stejarii mai umbroşi, „10 

Ulmu'mi este verişori, 
er stejaruli frăţiori, 

că la vreme şi la zorii 
multi mi-a fost dăruitori : 

_mă-a dată ulmulii râte mici 15 
şi măciuci pe la voinici, 

6r stejarului mi-a totii dati 
" fusu de moră, stâlpii de vadi 
„şi vro- patru-decă de pari Ş | 

pentru spete de tâlhari. . 20 

| s ALCILEI. | 

(Seri la 1870 după: m6şa Safta din Domnesc] 

“Te lasă, te lasă, 
salcit pletâsă, | 

Să te-apucii cu mâna, 

să 'mpletescii cunună, . 

s'o: portii tot-â6 una, „5 

„Te lasă, te lasă, 
salciă, plet6să, 

-s8 te bată vântului 

să săruţi: pâmântuli, 

să mi umbresci mormentuli, 10 

4 „ARAMA AI» 
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6 
DESCÂNTECE, ÎMBĂRBURAREA, PROGNOSTICE. 

——_ 

Prin descânteciă, se înţelege partea esenţială, mal adesea rimată, a tuturor 
procederilor întrebuințate de poporit pentru vindecarea suferințelor fisice şi 
morale. Farmeculă, vraja s6ii vrăjitoria, faplulii s6i făcutulă, legătura Şi desle. 
gătura se bas6ză, nu atâtii pe substanţele şi obiectele întrebuințate, nu atâtii 
pe trasi (masagii) şi pe scăldături (băi), câtii pe rugăciunile, invocaţiunile sti 
conjuraţiunile coprinse în „ descântece “. Apa ne'ncepută şi cărbunele stinsi 
în ea, oulu pusi la stele, rădăcinele plămădite în vinu s6ii în rachiă de droj. | 
diă, sarea, osului, cârpa, fl6rea, băţulii cu care se descântă s6u se farmecă, ai 
uă valdre secundară, în ochii Gmenilor fără cultură: credinţa t6tă "şi-o pună | 
în descânteci, în sciinţa şi în memoria descântătorei. De aci resultă însemnă. 
tatea babelor care esercită uă asemenea meseriă, a uncheşilor ZOdiaşi, a vra- : 
cilor de totii felulii. 

S8 nu se strige că poporulii românii e cufundatii în superstițiuni, pentru că 
„totii mai crede în descântece şi în farmece. Cândii medicina, consta din formule 
totii atâti de absurde, ca, şi descântecele ; când până pe timpulii lui Descar: 
tes nu se cunoscea âncă mecanica circulaţiunii sângelui ; cândii singură botanica 
întindea mână, de ajutorii vindecării, chimia fiindu cu totulii înapoiată ; cândii 
chirurgia se basa, pe arsuri cu cărbunele aprinsii sâii cu ferulii arsi, de ce alti 
se puteai servi poprele, dâca nu de modestele cunoscinţe ale moşelor şi vră 

“ jitorelor ? Apoi, de la astrologia preoţilor asirieni, fenici, perşi, egipteni până 
la magia evului medii ; de la superstiţi6sele procederi ale Evreilor antici penă 
la înflorirea alchimiei ; de la femeiele tesaliene, renumite prin idilele lui 'Teo- 
rit, până la faimosele „judecăţi ale lui dumnedeii “, câte generaţiuni n'ai 
masii uimite, prin urmare Subjugate, de ceia:ce Românulii numesce farmecii, 
vrajă, descânteci ? SE a   Altă dată amii învederatii, cu citațiuni din naturalistulii Pliniu, că sciinţa 
medicală a Romanilor nu se deosebia de a babelor nâstre.! Aci voiit aminti 
că betrânulti Câtonere comanda descântecele nu numai pentru afecţiuni nerv6se . | 
şi bâle interne, ci chiarii pentru fracturi şi scrântituri, preseriindii formule de - 
felulii acesta ;. a | . 

- .. Motas Vata. Huat Hauat Huat 
Daries | i Ista - 

Dardaries - Ia Pista, 
Aştataries - Sista | 

Dissunapiţer. 2 Adaunnabon Dumnaustra?. 

In privinţa formei, dă B. P. Hasdeii se esprima, ast-felă la 1867: 
» Descânteculă, mai tot-A6-una, în prosă ca şi Vicleimulă, der făcândit uă parte în- 

tegrantă din genulii poetică, prin sacramentalitatea, formelor s6le, în care cuvintele 

Il. A se ved6 studiul met din Paris, intitulati „Unii descânteci românii “. în. Columna luă Traiani, an, vr,' 1875, no. 3, pag. 133—151, 2..Caton în De re rustica cit. ap. Lecle Ţ . Pssais dhistoi de -critigue scientifigues, pag 177, ap re, part. 11, p. 94 ot ap. A. Regnard, Dssais d'histoire et | 

- 

  N  
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| suntii înşirate într'uni modu artificiali şi nu admitii nică uă Schimbare, este poesia 

aşia, dicendi medicală, cunoscută d6ja în anticitatea, elenă, care făcea pe Esculapi 

fiu ali lui Apoline... Picleimulii şi descânteculii, mai cu sâmă, suntii două varietăţi 
mai mai neatinse 1 &. aa 

__ Partea de mai susi, relativă la Ste şi Vicleimă, şi Descântecele ce 'vori urma - 
probâză că unele şi altele suntii mai tot-dâ-una în versuri, 6r- că prosa apa- - 
rinte resultă din usarea şi dispariţiunea rimelor regulate... .. 

Despre vechimea descântecelor, despre: generaţiunea şi desvoltarea lor, de-" 

spre importanţa ce au pentru mitologia populară, pentru limbă şi etnologiă, să 

se consulte publicaţiunile următâre: i 

1. Principie de filologiă etc. de d-lui B. P. Hasdeii, . I. Bucuresti, 1875. 
-2. Cuvinte din betrână de d-lii B. P. Hasdeii, două volume. Bucuresci. 
3. Traiani şi Columna hă Traiani, direct. B. P. Hasdeii. 1869 — 1884. 

4. Cercetări asupra proverbelor române, de G. Dem. Teodorescu. 1877. 

5, Albina Carpaţilor (articolele d-lui Sim. FI: Mariani) an. III, 1879. 

G, Literatura populară română; de d-lui dr. M. Gaster. Bucuresci. 1882. . 

Culegerea descântecelor e fârte anevoissă, din causa superstiţi6sei credinţe 

ce ai descântătorele că, îndată ce le vorii spune cui-va, îşi perdu efectulă şi nu 

mai ai Iscii. Spre a întruni la unii loci câtii mai multe, ami reprodusii mai la, 

vale, alături cu cele adunate în Muntenia, variantele din Moldova şi Bucovina, 

impreună cu rugăciunile de caracterii curati religiosă, menite a înlătura s€i 

anula efectulii descântecelor, farmecelor, vrajelor şi tuturor esorcismelor. 

y 

1. , Literatura poporală “ prefață introductivă 1a, „ Basme, oraţiă, păcălituri, şi ghicitori adunate 

de I6n C. Fundescu, Bucuresci, 1867, | , a 

4 
  

- 
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DESCÂNTECU D'A BUBA. | 

. din Giulesci, judeţului Ilfov]. 

„“Eşi, bubă, - 
„de la (cutare) “ 

din dinţi, 
„din măsele, 
Gin urechi, - 

din creierii - 
capului, 

„din măruntaiele 
.. - trupului, 

din baierele 
înimil, 

din t6te mădulările : 
„. din- piele . 

să se spele, 
Eşi, bubă albă, 

__ Pubă nâgră, 
bubă galbenă, 
bubă, venătă, : 
bubă, Toşiă, 

„bubă băşicată, 
„bubă veninată, ' - 

- bubă d'alacă, 
buba bubelor, 
sora, ciumelor, . - 

Să fugi, 
să te duci 

“la, Maroga, 
că te-ascâptă: 

cu mese 'ntinse, 
cu făclii aprinse 

Şi cu pahare pline ; 
să r&mâiă (cutare) 

„ Guratii, 
luminată, 

ca aurulii strecuratii, 
ca, pla, maichii-Precistej, | 

de la dumnedeii l6culă !   De la mine descânteculiă, . 

| [Scrisă la 1869 după mâşa Stana, descântătâre 

10 

15 

20 

25 

30 

f / î 

d. Acesti descântecti se gice de nouă ori în- tr'uă stafidă, smochină ori prună, întinsă în prafă de ismă şi care apol se aplică pe bubă. Dintre prune se preferă cea „de furati “ sâi cea afumată, nici uă dată 6nsă pruna, opărită, 

                

. Ă 7 . _ . , 

DESCÂNTECE, ÎMBARBURAREA, PROGNOSTICE, 

" DESCÂNTECU PENTRU BEȘICA CEA REA, 
! 

[Variantă din manuscrisul monachulu Porfiri de la monastirea Bisericanii, cu data din 1539, ! pag. 221—223, comunicată de sf. s, episcopulă | 
Melchisedeci Her. p. îst, arch. şi filol, vol. ș, fas, 
IN, anulă 11, 1884, pag 383, Acesti descântecă 
să se compare cu celă de „a bubă, Elă se ro: stesce Lunia, Morcuria şi Vinerea, ns numal 

- dimineța]. 

Sănicatu-m 'amiii, 

sculatu-m'amii, 

mânecatu-m'ami- 

în- diua de Duminica-mare 

dimiasţa : 

_m6să mare făcut-ami. 

an
 

Poftit-amii 

pe tote sgăibuţele, 

pe tote - bubuţele, 
-„6r pe băşica cea rea 10 

n'amil poftit-o, 

'. Er ea forte tare 
“Sail supăratii 

şi la (cutare) 

- S'au iscată, 15 N 

Der ei cu mătura ami măturat-o 
şi descântecii i-amii descânţati? : 

„şi, băşică b&şicată, 
„beşică albă, _ 

- „băşică venătă, 20 

7 „beşică negră, 

„băşică prinde. de-ochi, 
„băşică prin rachnă% o 

„băşică de noă-deci şi no de feluri 
„şi de no&deci.şi noă n6muri; 25 

„tu eşi din umerii obrazului, 
„din faţa obrazului, 
„din creerii capului, 

„din tâte *ncheiăturile omului“ ! 

  

1. „Semnicatu-s'ai, semnificatu-s'aă, însemna: 
tu-s'ai cu semnului sfintei cruci.. Acâsta o face 
Românulti înainte de a intreprinde cova şi cum 
se desceptă din somnu“. Nota episc. Melchisedec. 

2. In locui de „și cu descântecu amii descân- 
tat-o.“ i . 

3. Rachnă, abreviare din trâchnă (trâchnă), 
guturai r&ă, răguşslă produsă printr'ua răcelă, 
grea, .      



COLECȚIUNEA G. DEM. TEODORESCU... 959 
  

  

Ei i-ami descântati, . 30 
rădăcina i-ai secati; | 

(cutare) ai r&masii curatii,: 
luminată, 

ca argintuli strecurati, - | 
ca, maică-sea ce Pa, făcutii, 35 
ca. dumnedeii ce l'a zidit 

S8 nu rămâiă băşică de l6cii 
nici ca unii firii de macii 

în patru despicati, 40 
în mare aruncati. 

DESCÂNTECU DE BUBĂ REA. 
'|. [Variantă din manuscriptulii monachului Por- 

fie, făcutii în 1839 la monastirea bisericanii, 
_fila 221 — 223, reprodusă de p. sf. 5. episcopului 
Melchisedec în Rev. pp: îstoriă, arch. şi fil. an. 11 

vol. 1, fasc. 11, p. 385]. 

Plecat-ai (cutare) 

pre cale, 
pre cărare, : 

6r cându ai fosti 

buba Vaii întâlnită, _ 
- Duba cu: săgetătură, 
” buba cu pocitură, 
buba, cu 'ntâlnitură, 

bubă albă, 10 

bubă negră, 
bubă venătă, _. . 

» bubă cu no&-deci şi noă de junghiuri, 
bubă armenâscă, 
bubă, jidovâscă, „5 
bubă,. ţigănâscă, 
bubă rumânsscă. 

' (Cutare) s'a, plânsă | 
„şi sau văietatu 
cu glasă pânăn ceri  . 2% 

şi cu lacrămi pen&n pămânţi, - 

Der nimenia, nul. audia, 
- numaă Maica Precista 

din ceri îl audia, | 
„pe scări de aurii se scobora,- 25 

: 1. Prescurtare, în locă de „ca în diua cândă 

_maică-sea l'a făcutii“ şi „cândă aumnedei La 
ziditui“. E L 

2. „Buba rea“ în Muntenia se gice „a bubă“. 

la midlocii de cale 5 

  

de mâna drâptă îl lua(ră) 

şi lu întreba(ră): 

—ce'te plângi '. 

şi te olicăiesci!? 

—Cum nu m8 voit plânge 30. 
„şi nu mă voii 6licăi”? 

Maica, Precista, 
de mâna Grâptă ?lu iua 

şi pre cărare drâptă "li îndrepta, 
la, (cutare?) îli îndrepta: 35 

— duce-t'ei, 

cu limba "ţi-a, descânta, 
cu mâna ţi-a lua, . 

cu fumit de. petecă teva atuma, 

şi vei rămân curati, . 40 
luminată, 

ca, argintulii celă curati 

şi ca aurulii celi strecurat, 
| şi să fil curată, 

| luminată, 45 
precum Domnulii te-a lăsatil. 

"DESCÂNTECU PENTRU CÂRTIŢĂ:. 

(După manuscriptuli din 1839 ali monachului 

Porfirie de la monastirea Bisericani!, comuni- 

cati de sf. s. episc. Melchisedec Rev. p. ist. arch 

şi fil. anulii n 1884, vol, 1, fase, 11, p. 384]. 

Sănicatu-m'ami, | 

mânecatu-m'amii j 

adi, sfenta, Duminică. 
dimineţa, . 

să curăţescii pre (cutare) 5 

1, „Dicerea olicăire este formată din gicerile 

slave 0.16 (aleo, valeo, auleo) şi OSaXHILEIII (ti- 

călosuli): 06 Osaxuiiiiii | vai de mine ticălo-" 
suli | espresiune a omului nenorocitu, ce su: 

fere dureri fisică şi morale“. Nota păr. episc, 
Melchisedec. “ 

2. Să se compare cele-l-alte variante, spre a 
so ved6 ceia-ce lipsesce aci. 

3 La celă ce descântă. _ ” 

4. Cârtiţa este uă umflătură, unii abcesiu du- 
rerosii, ivitii în vre-uă parte a corpului Pare- 

se că descânteculti o consideră ca contagi6să, 

- do 6re-ce menţiongză atâtea animale de la care 

se pote lua. In casulii acesta, se confundă cu- 

- „dalaculu“. 
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? 

de cârtiţă cârtici6să!, 

de cârtici6să crăpăci6să, 
de cârtiţă vermănssă, 

„de cârtiţă căprescă?, 
de cârtiţă viiescăs, 10. 
de cârtiţă, căiâscă+, 

de cârtiţă biholâscăis, 
de cârtiță măgărâscă, 

„de cârtiţă cătrescăe, - 
de nou&-deci şi nouă de feluri 15 

«de cârtiţă, 
88 r&mâiă (cutare) 

- curati, 

luminată, 
ca s6rele 'nseninatii, - 29 

>> c& argintul strecurată, 
„ca, maică-sea ce Pai făcută, . 

ca dumnedeii ce Vaii lăsati?, 

„Cum se topesce esra 
- “de faţa focului, - 25 
aşia să se topâscă cârtiţele 

pen& n ceas Duminică. 
_- Şi cum se sgârcesce părulii .- 

de faţa, focului, 
" aşia să se sgârcâscă, cârtiţele so. 

_Pen&n cea Duminică. 
Pen'atuncia şi nică pân'atuncia 

| să ajungă Si 
„Şi câtii mai de grabii să pâiă, 

DESCÂNTEOU DE ALBEŢA.. 
[Roprodusi după Albina Carpaţilor, anulu mu, 1879, pag. 345 în Literatura populară română, _ de M, Gaster ed. cit]. - . 

(Cutare) a. sinecatii “ 
Şi a mânecată 

1. Numele cârtiţei vine de Ja animalul câr. tița, disă şi sobolă orbi, de, pământ, cu care are asemănare în formă: d6 aci epitetul do - „cârtici6să“, 
2, Ca la capră, de la capră. a 3. In locti de vicrescă, de la vieri, ca la vieri, 4 De la cală, căi6scă, formă fârte rară : 5 Biholescă ss bivolâscă, de la bivolii sei ca la bivoli (biholă), . a In loci de catârescă, de la catâră, - - ” 7. Penă aci se decântă în câră şi cu pării de la celi bolnavti,- Duminică diminsța, până a nu răsări s6rele. Apol urmâză restulă descânteculut. 8, In locii de „eoa-Pajtăi Duminică. 
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de la casă, 

de la mâsă 

pe cale, 

pe cărare, 
grasă | 

şi frumosi, 7 
rumenii ; 

Şi voiosi ; / 
der, cândiă a fosti! 
la miglocii de ca), 
de cale şi cărare, 

Vai întalniti/ 
Vent6sele 

şi Frumoşele, 

Din faţă Vo trântită, 
» grasiă-negry! Pai făcută, 
Cu ţernă Jai acoperiti, 

albeţe "n Chi i-aii băgatii, 
făr'de vederi Vaii lăsatii, 

A prinsii (cutare) a se tângui 
şi a se glăsui 
cu glasii mare 
până 'n ceri, 
cu lacrămi 

-- pân8?n pământi, 

Nime nu l'a vedutii, 
nime nu l'a-auditi, 

numai Maica Domnului 
. din porta cerului, 

numai ea că'l'a v&dutii, 
numai ea la auditi 

şi pe nume l'a strigatii 
şi aşia Da întrebat : 

— (Cutare), ce plângi, 
„ce te tânguiesci, 

ce te glăsuiescl 
„cu glasii mare 
P6nă 'n. ceri, 
- cu lacrămi 

pân&n pământii:? 

_— Bă cum nu. m'oiă tangui 
Şi cum nu m'oiă glăsui | 

cu -glasii mare 

>
 
a
,
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- - “p6năn ceri, 
cu lacrămi .. - 

pen 'n: pământii ? 

Camii sinecatii 
Şami mânecati. . > 
de la casă, 

- de la mesă 

pe cale, 
pe 'cărare, - 

grasi 
şi frumosă, 

rumenii - 

şi voiosii ; 

dâr, cândi ami fostii 

la midlociă de cale, 
de cale, de cărare, 
nvaă întâlnită 

Ventâsele *- 
şi Frumosele ; 

"Win pământi mai trântiti, 

_ grasi-negru m'ai făcut, 
cu ţărnă m'aii acoperiti, - 

albâţă *n ochi mi-aii băgati, 
-făr' de vederi m'aii lăsată! 

— Taci, (cutare), nu mai plânge 
cu lacrămi de sânge; 

nu te tângui, 

nu te glăsui, 

_că.eă te-oiu lecui! 

Maica Domnului. =. 
din porta cerului | 

scară de aurii a sloboditii, . 
“pe densa, s'a scoboritii, 

'naintea lui (cutare) a. eşitii, 
de mâna drâptă Va luati, 

de pe s6re la înturnati - 

şi-a pornitii, şi-a plecati 

“pe drumul lui Adami, 
la fântâna, lui Iordaniă, 
sia tâlnitii | 
"trei surori a sorelui 

cu trei mături, 
cu trei greble, 

cu trei diriticanii, 
cu trei mâneci de mătasă albă. 

60. 

65 

75 

85 

90   

Maica Domnului e 
cum le-a tâlniti, 

cum le-a zăritii, 
p6la 

"a întinsi, 

- “calea 

„le-a cuprinsi 

şi le-a cuventatii, 
şi le-a întrebati : 

— uride mergeţi. voi, 
trei surori a, s6relui ? 

_—Că noi mergemii 
şi ne ducemii 

la, fântâna, lui dumnedeii 

s'0 „curăţimii de gozuri 
„şi de glodur!, 

- — Nu mergeţi, 

nu vă duceţi 

„voi, trei surori 

a s6relui, 
o la fântâna, . 

lui dumnedei, - - 
că fântâna 

lui dumnedei 

e curată, 

luminată, 

ca, de dumnedeii ce'i dată,. 

- da voi mergeţi 
„Şi vă duceţi . 

de curăţiți albeţele 
de la ochii lui (cutare): 

„curățiţi albâţă albă, 
-albţă n6gră, 

alb6ţă roşiă, 

albâţă de, 99 de feluri, 

albsţă de 99 de chipuri; 
cătaţi. o 

“ în clestele! capuuui, 

în faţa obrazului, 
în genele ochilor, 

în pre-jurulii ochilor, 
în lumina ochilor ; 

curândi 

- „mai curndii 

“1 In locii.do' crescetalii. 
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115 
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130 . 

  

 



      

362 

a. cugreblele . 135 
- „0 greblaţă, “ 

"cu f6rfecele 
. o forfecaţi, 
cu măturile | 

„0 măturaţi, 140 
cu unghiele 

7 o ciupiţi, 
din ochi. 

mi-o fugăriţi, 
cu mânicele O 145 

Pa o stergeți, 

în pâle 

mi-o puneţi, : 
„la aria cu"'mblătitori 

O duceţi, - 150 
“la “mblătitori în grabă 
„mil şi fărime s'o facă, 

peste garduli ţ6rinei s'o dâie, 
| boii ?n cârne c'arii lua-o 
„şi la Mare că mt-orii duce-0, 155 

acolo st pisră, 

acolo să răspi6ră, 
(cutare) să rămâiă, curati, 

curăţă şi luminati, 
„ca argintulii strecurată, 160 

ca s6rele în seninii 
„în Vecii vecilor, amin ! 

DESCÂNTECU DE APLECATE. 
[După unt zapis,  manuscrisii în anulu 1809 .. de Iane Apostoli Borănescu, publicati de d-lă Gaster. Liter. popor. rom, 6d. cit. pag. 420], . 

Voi, .plecăci6se 
| mâncăci6se, 

56 vă luaţi, 
„58 vă duceţi. 

la f6ta lui Raii împărati 1 5 
că v'aii poruncit, 

că ai lăsati 
"".Uă, vacă grasă, 
s& vă ospăteze, 

1. In unele basme, şi descânteoe se menţio- n6ză Ler împăratii în locul căruia e proba. bilă că s'a substituitii numele Rată. 

  

  
că (cutare) i 10,       

DESCÂNTECE, ÎMBĂRBURAREA, PROGNOSTICE, 

nu v& scie ospăta, 
nici adăpa, 

"nici asterne, 

nici culca, 
, nici odeni. - 15 

DESCÂNTECU DE APUCATUI, 

[Scrisă în Bucuresci la 1874, după mătuşiă mea 
Elena Censtantinezu din strada Câluşeilor, — 
A. se ved6 studiulii moi. publicati în Columna 
luă: Zraianii, anu: și» 1875, no. 3, pe cândi 

mb aflami în Paris). 

Ei m'ami sculati 
şi amit plecati 

pe cale, 
pe cărare, | 

pe uliţa mare, 5 
la riulă lui Iordani, 

la fântâna luf Bogdani, 
- s& mă spălă, 

să mă linciurescă, | 
“de bâlă 10 

să mă tămăduiescii. 
Cum -amii pornitii, 
înainte "mi-ai eşită 

| lupul 
cu lupsica, 15 

- ursulii 

cu ursdica, 
smeulă 

cu smedica, 
ginerele 20 

cu ginerâica, 
Ei fuga ami .datii ; 

după mine s'aii luati; 
uşia ami încuiati, 

der pe ferestr'aii intraţă, 25 
“în gură m'aii apucatil: 

josii m'ati trântiti,. 

-. 6sele 
mi-le-aii sdrobită, ? 

1. Apucatulii să înclestatulă corăspunde, la copiii mici, cu colicele. Când pruncul se svâr- 
colesce şi plânsuliă îl: este înăbuşitu de dureri, babele şi moşele gict că „e apucati“ de inimă. s6u de rânichi: de aceia, ilă scaldă în apă caldă 
Și, trăgendu'li pe corpi cu untă prâspătii, îl dici acestă descânteciă. * .    



  

" COLECŢIUXEA 6. 

sângele 
mi-Vai sorbită, 
Ami plânsă - 

şi m'ami olicăitit. 
Maica Precista m'a auditi, 

la, mine-a, veniti 
Şaşia mi-a grăiţii :- 

— fiule, ce te jelesci 
şi ce te olicăiesci? 

— Căci -m'ami sculat 
şi ami plecaţii 

pe cale,. 
pe cărare, 

„pe uliţa mare, 

la riîulă lui Iordanii, 
la fântâna, lui Bogdană, 

să m& spălă, 
să mă linciuresci, 

de bâlă | 
să mă tămăduiesci, | 
Cum amii porniti, 
înainte mi-ai eşitii 

lupulii 
cu lupâica, 

ursulă 
cu ursica, - 

smeulii 
cu smedica, 

_ ginerele . - 
cu ginerâica. 

'Eă fuga amii dati, 
după mine sai luatii ; - 
eu uşi-amiu încuiati, 

pe ferestr'ai intrati, 

în gură m'au apucati;: 

Jos m'ai trântită, - 

6sele | 
mi-le-aii sărobitii, 

sângele . 

mi-ait- sorbiti. 

— Taci, fiiule, | 
“nu te mai jeli, 

nu te mai olicăi, 

30 
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că ei mi-te-oiii lecui 

şi mi-te-ojii tămădui!, - 

 DESCÂNTEOU DE ÎNOLESTATU-2. | 

[Variantă scrisă în Bucuresci, la 1874, după 
mătușiă-mea Elena Constantinescu din strada 

| Căluşeilor). A 

A plecati (cutare) 
pe cale 

-premare 
„la rîulă lui Tordani, 
„la fontâna lui Bogdani,- 5 

- să se spele, 
s8 se linciurescă, 

de înclestatii | 
_ să se tămăduiâscă, 

„Cum a plecati, - 10. 
după eli s'a luati 

ursulii 
cu ursica, 
"lupulă | 

cu lupsica, 15 
- ginerele 

cu ginerdica, 
smeulii 

cu smeica, . , 

Eli fug'a dati, 20 

în cas'a intrati, | 
„uşile 

“a, încuiată, 
ferestrele . . 

a astupat; . „25 
der. ei nu s'aă lăsată 
ci pe coşiii ai intrati 

cu dinţii: 

'cu undrelele, 
cu măselele : 30 

cu zimţelele ; 

la elă sai răpediti, 
„de subţiori Paii smâciti, 

1. După ce descânteculti se dice de trei ori 
în timpul scăldatului, copilulă e oblojită cu- 
foi de vârză, înfăşiatu în scutece calde şi cul- 
„cati ca st înăduşescă,., — - - 

2 Inclestatulă, afară, de apucată, se maj cu- 

n6sce şi sub numele de strinsii, strinsură, strin-   setură, înclestătură.  
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DESCÂNTECE, ÎMBARBURAREA, PROGĂOSTICE. 

în pământi Pai trântitii, 
6sele 

* i-le-aă -sdrobiti, 

| sângele 
i-Paii sorbiti. 

A plânsă şi s'a olicăitii, 
Maica-Precista l'a auditiă, 

pe scară .de arginti 

s'a scoboriti, 
la elii a veniti 

„gast-felă i-a grăită: 

— ce plângi, (cutare) 
ce te olichiesci ? 

— Cum să nu plângi, 
s& nu mă olicăiescii ? 

Eu amii plecati - 

pe cale 
- premare, 

«la riulă lui Iordanii, 
la fântâna lui Bogdanii, 

ş să mă spăli, 
să mă linciurescii, 

„de bolă, 

să mă tămăduiesciă. 
După: mine s'aii luaţii 

Ursul | 
cu ursâica, -. 

, „lupul 

„cu lupâica, - 

"ginerele 

cu ginerdica, 

smeuli -, . 
"CU smedica. 

Eu fuga'amii dati, . 
în cas” ară intrati, 

ÎN uşile 
amiă încuiati, 
„ferestrele. 

“ami astupatii. 
Ei nu s ai lăsată, 

ci pe coşii ai intrati : 
cu dinţii - 

ca undrelele, 
“cu măselele 
ca zimţelele, 

40 
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La mine sai repeditii, 
de subsiori m'ai smâciti, - g. 
în pământi m'ait trantit, 

6sele 

” mi-le-ai sdrobitiă, 
sângele 

„mi-ai sorbită ! s5 

— Nu mai plânge, 

nu te maj olicăi, 
că eii te-oiii tămădui: 

cu mâna 
- te-oiă desmierda, 90 

cu gura | 
ţi-oiii descânta, 

ca să rămâi curati, 

- luminată, 

can gina maica ce-a fapti, 95 

ca 'st6ua 

din ceri, 

ca roua o 
din pămentil. 

Lecii, Sa „100 
şi babei colacii ! i 

“DESOÂNTECU DE APUOĂTURĂ ŞI 
ÎNTÂLNITURĂ: 

[Variantă după manuscriptuliă Iul Aronă Prej- 
-bânu, cumpărati de statii dela locot.-colonelă 

“ Papazolu şi reprodusi în feo. p. îstor. archeol. 
- şi fi i fil, an. 11, vol. :1, fasc. ui, p. 885]. 

Strigica a găsită 
uşia, casei 'deschisă, 
ferestra, destupată, 

„ foculă stinsi. 
"În dinți pe (cutare). la luati, 5 

“sângele i-a sorbiti, 

lă pămâită Pa trântiti, 
cu morţii l'a socotiti, - 

„Maica Domnului 

din ceri a auqitii : : „10 

, "în braţe ta luati, , 

-pe mâsă qe argintii l'a pusă, 

cu basra de fir Va stersiă, 

"1. Baba trago pe bolnavă pe spate cu apă, 
săpunii s6ii oțet şi untu-de-lemnii. 
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_” oscidrele i-le-a, dresăi, - 
junghiuli i-Pa scosi, _. 15 

sănătatea sălii pătrundă 
pen&n osi. 

Strigdică, 
Morâcă!, 

desfa, (cutăruia) “20 
"de ori-ce răi ai pusi p6 dânsul, 

că în piuă te-oii pisa, 

“în moră, te-oiit măcina, 
în vântii te-oiii "arunca, 

Desfă/li pe (cutare) 

de nouă-deci şi nouă apucături, 

de nout deci şi nouă 'ntâlnituri, 

„de nouă-deci şi nouă aplecături, -- 

„de nou&-deci şi nouă deochiături, 30 
de nouă-qeci şi nouă junghiuri? 

sirinsi! cu câsii râu, i 

Tu, apucatule ; 
„tu, întâlnitule ; 

colţatule, : . 35 
urâtule, 

grozavule, : - 
negritule, 

y CŞĂ, du-te de Ia (cutare), 
“din spatele lui, . - 40 

“ din peptuliă lui, 
spinarea lui, 

  
3 „rinichii 1uă, 
, ficatul lui, | 

: inimă lui; - 45 
din sgârciuli nasului, 

|: din faţa obrazului,- 
că (cutare) nu v5 pote purta, 

nu' vă pâte cina, | 

„ adăpa E 50 

| „şi plimba; - 

UC eşi, du-te .preste prăpastiă- 

" şimunţi, 

la fâta Craiului. împăratii, 

unde te-ascâptă cu mesentinse, 55 

făclii aprinse ; - 

    
1. Mordcă în locă de Mordică, căcl strigoiulii 

și strigdica se mai numescii oroîit şi mMoroică.. 

2. In loci de înjunghiătură. -   

în câtii norii sori mira.  -. 25 

  

acolo vă este cina, 
acolo vă e odina; 
acolo v5 potoliţi, | 

acolo să vă r&sipiță ; „60 
să rămâi (cutare) luminatii 

ca, argintulu celu curati | 

Ei mă *nchinii cu descânteculii, 
_Maica-Precista cu Jeculii.. 

DESCÂNTECU DE BUBE DULCI. | 

[Găsitii între manuscriptele repausatului G. Scu- 
lescu din Iaşi, restabilitii şi publicatii de S FI. 

- Mariani în Anelele Academică române, seria In, 
tom, vi, sect. 11, pag. 163]... 

Făcut-a (cutare) 

“m6să mare 
peste Marc, 

de-a, trecuti hotarele !. 

- Acolo eliă. a chiămatii, 5 
a chiimatii da ospătatii 

bubele” ” 
cu udmele?, 

cu puscheles, 
cu scurtelet,. -  * 10 

sgaibeles, 

| bolfelef, . 

„. gâlcile?, 

i “ plăgiles, 
cu uicidre”, . 13 

"şi buboiee,: . 

“î 1 Tn loci de „a trecutii peste hotare“. 
2. Espresiunea udmă nu se aude în Munte- 

nia : ea figurâză în Jocii de zimă, umilătură pe- 

trâsă, abcesi. 
3. Puschele ecuival6ză pote cu ceia-co în Mun- 

tenia se numosce posghiţe. 
4. Scurta e durerea simțită mai josti s6ă mal 

sustii de bubă, pe acelaşi muschiii, tendonii s6ii 
x6nă, causată de gâlca, uima s6ă buba co arti 

av6 cine-va. 
“5 Bgaiba e uă bubuliţă, uă sgâriătură sci 
jupâitură uşbră, 

-6. Bolfa ecuivalâză cu gâlca. . = 

7. Gâleile suntă glandule (ghinduri) formate |: 

din r&celă, prin . împedicarea regulatei circula- 

ţiuni a sângelui. a 

"8. Plaga, neologismiă, ecuivalsză cu slaviculii 

rană. , - _ 
4: 9. Uleiorulă e bubulita durerâsă care se for- 

mâză pe marginea pleopei ochiului. | 

10. Buboiulă (furunculus) ese de preferinţă la 

gâtu şi pe membre... |   
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D6r pe bubele-dulci!, 

ce'sii a Sancei ţ6ţez, 
n'a chiămati ; _ 

deci s'au umflată, 20 
de mâniă-aii crăpati, 
răd&cina?. le-a, secati, 

cucuiulii li-s'a, uscati ; 
în trestiă le-ami -băgatii, 

cu sugeli le-ami înfundati, - 23 
în Mare le-amii aruncată, - 
(cutare) de ele-a scăpatii, 

“trupulă i-a rămasă curati. 

  
DESCÂNTEOU DE BRÂNCÂ:, 

[Scrisă 1a,-1871 după m6şa Dumitra, descântă- târe din comuna, Rudeni, judeţulii Ilfovii]. 

Cu cârp'aprins'amii descântatiă, 
brânca, 'ndăi&tii a dati, 

' Brâncă, sâcă, 
brâncă, băşicată, 

brâncă 'nveninată, 5 
s8 eşi, 

s6 fugi . 
„dela (cutare), 

din faţa obrazului, -. 
din creierii capului, 10 
din măduva, dselor, | 

Să te duci 
„ unde popă nu citesce, . 

unde ciobanii nu chiuiesce, 
unde câine nu latră, 1 

1. Bubele-dulei apari la copiii mici. pe capu şi se gice că provinu din „Spurci“ sâi „spurcă.. ciune“, La copil mal mari esi la gură şi popo- rulii le vindecă ungându "i cu calaicanii pisatu - în unt-de-lemnti, - : . Sanca, care în Bucovina, se pronunţă Samca, ecuival6ză cu „dvestiţa, aripa Satanei“. 3. Rădcina bubei e partea cărnbsă (cance- * T6să) despre care se crede că, până nu E scosă, din buboiii.. ulcioră s6u altă, rană, vindecarea nu e Qpsibilă. | 
- „ Cucuiuli e vârfuli, pr i - ril, a bubil, „n Proeminenţa umilătu 5. Brânca e umflătura capului sii obrazului, numită în medicină erisipelă. Descânteculă seu 

Stânga și, ungându-se chârtia cu miere, se li. pesce pe partea bolnavă. Babele descântă cu uă 
  

i DESCÂNTECE, ÎMBARBURAREA, PROGAOSTICE. 

„ Săulescu, şi publicată în Analele Academică ro. 

          

    cârpă aprinsă S6U cu câlți, recitândi ” | cuvintele de maj susi. ieoitândii de rel oră 

= 

unde f6tă-mare nu se peptâni, 
S& rămâiă (cutare) 

curati, 
luminatit, 

can iua maica-ce-a faptă, i 
ca st6ua, din ceri, 

ca roua din” pământii. 
Cu cârp'aprins'amiă descântati, - 

brânca 'ndărtti a dată! 

-„ DESCÂNTEOU DE CESV.REV. 
[Din colecţiunea manuscrisă, rămasă de la G. 

mâne, seria 1, tom, VII, Socţ, 11, pag. 164-165). 

Dorâni, Maica cerului, 
cum se potolesce ventulii 

cu pământulă, 
aşia potolesce 

cesi-r&i cu lipitură 
Şi cu întâlnitură 

„de Ja trupul lui (cutare), 
Ochiulii ce dedchiă 
la elii să nu câte, 

că (cutare) a, purceşii 10 
pe cale, 
pe cărare, 

grasă şi frumosi, 
rumeni şi voiosii 

Şi, cândă a fostă 
la miedii de cale 

pe cărare, 
Vaii întâlnit 

” cele nouă fete .. 
cu-a lor: lăduţe?n spete; 

ŞI *n pământii 
trântitu-Pai, - -. 
„sângele: 

sorbitu-i-aii, 
fața, 

 gălbenitu-i-aii, 
mintea lui . 

smintitu-i-au, 

or
 

    

Voi, nvuă fete, - aa 2 
„eşiţi din maţi!,   

I. În loci qe maţe. 
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din  ficaţ, 

din creierii 

„capului, | 
din spârculii! 

nasului, * 1.35 

din faţa 
obrazului, 

din melciulă? 

ochilor; 

din auduli 40 
urechilor, : 

din rădicarea 

mâinilor, -- 
din umblarea 

picibrelor, _OOoO45 
O voi, nouă fete, - 

„ duceți-vă la, f&ta craiului, 
c'acolo v'ascâptă 

cu făclii de câr'aprinse, , 

cu mese'ntinse, - 50 

Duceţi-vă,  -* 
că Maica Domnului 

acolo vă îndrâptă, 
&r faptului vostru râmâiă 

câtă unii firii de maci 5 
în nouă despicatii,. 

în Marea-nâgră aruncatii, 

să fiă lui (cutare) de. I6cii,. 

că (cutare) e botezatii, 

încrestinatii 60. 
și 'n s6mă, 

ui dumneqei dati. 
„Noi să vă duceţă 

la Jidance, E 

_ acestea nici'sii botezate, 65 
„nică încrestinate, - 

nici în “s6ma, 
lui dumnedeii date. 

DESCÂNTECU DE DEOCHIU. 
(Variantă scrisă la Vălenir-de- munte, judeţulii 

Prahova, în anulă 1870]. 

Fugi, deochi, 

“dintre ochi, 

1. In loci de sfârculiă. 
2, Melciulii (melcul) însemn6ză orbita ochiu- 

lui, asemănată melcului.   

„că te-ajunge, te sosesce, 
şi amarii te” pedepsesce | 
sabiă de foci cerâscă, 5 
proniă dumnedei6scă. 

7 S8 te duci, să piei, 

” cum pieri negurile 
cândii bati vânturile, | 

"cum piere roua la s6re, 10 
cum piere spuma de mare, 

Vo fi d&ochiatii de fâtă-mare, 
s&i crape ţâţele, 

s&i curgă sângele, 
ibovniculii s%şi urâscă, 15 

D'o fi. dăochiatii de femeii măritată, 
săi crape ţețele, 

săi curgă laptele, | 
s&i moră Mărtinii de fâme, 
“so urâscă bărbatulii. 20 

D'o fi dăochiatii de bărbatii nensurati, 
săi crape braţele, 

săi curgă sângele, 
să'şi urescă, ibovnica, 

Do fi Q&ochiatii de fete mărunţele 25 
şi băieţi m&runţei, 

să le crape călcâiele, 
să le: curgă sângele, 

-+s5 nu mai d&6chie,. 

Sai, dăochi, 
dintre ochi, 

din faţa, obrazului, 

din sgârciulii nasului, 
din creierii capului, . 

din măduva osului, - - 35 
din ochi, 

dintre ochi, 
dintre gene 

şi sprâncene. | 
Să te duci, isr duci, . 40 

unde popă - a 

„nu t6că, 
unde fâtă 
nu j6că, 

unde cocoşii F -45 
nu cântă, 

30 
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unde vacă 
nu sbiară, 

unde pisică 

nu - miorlăie. 
Să te duci la fâta lui Ler împărată, 

că ţi-a pusi mâsă întinsă 
cu făcliă-aprinsă, 

cu pahare pline. 

„Pe (cutare) săli lași 
curati, 

"-luminatii, 
de bâlă scăpati, 

cum Maica. Precista a, lăsatii, 
ca aurulii de curată. 

DESCÂNTECU DE DEOCHIU:, - 

Constantinescu de la Oborulii-vechiă]. | 
| Pf 

Eşi, d&ochi, 
dintre ochi ! 

“Picătura. 
„Dică, .. 
pâtra 

„Se despică : 
's& plesnâscă . ochii 

„Cu Pa dăochiati | 

D'o îi (cutare). d&ochiatii 
-de bărbatii, | 

să 6să prin gardii 2 FI 
do fi de vânti, 

s& 6să pe sub pământă; 
„d'o fi de sâre,; _ 

să 6să prin zare; 
d'o fi de: muiere, 

să 6să prin nuiele ; 
d'o fi de copilă,. 

SE 6să printruă pilă, 

Eşi, d&ochi, 
dintre ochi, - 

„din faţa obrazului,. 

  
pe fruntea 
incepe descânteculii. 

2. S5 6să deochiulti. : 3. Aci sună şi scuipă în la arâpta şi la stânga: .     
  

DESCÂNTECE, ÎMBARBURAREA, PROGNOSTICE. 

50 

e
 

sa
 

60 

- [Serisii în Bucuresci la 1871, după, mâşa Jlonca 

ca
 

L 

20 

1. Descântătârea pune degetele ambelor mâni deochiatulul şi, suflându'i peste faţă, 

trei părți: în sustii, 

  

  
apă 

din creierii capului, 
din rănichi, 2 
din bojoci, 

din maţe, 

din pepti, 
din capi, 

ÎN ia ia 

din picidre, o 
din tâte meruntaiele ; 

din piele 
| "să se spele. 

Să te duci la fâta lui Ler împăratii 
că acolo ţi-e ţie datii, 35| 

că te-aseâptă 
cu mese 'wtinse, 

cu făclii aprinse 
Şi cu pahare pline. 

S& remâiă (cutare) curată, ([ 
luminată, 

can diua, maica ce-a faptă, 
ca st6ua din ceri, 

N ca.roua din ptmântil. 

- PfF£! 4 
EȘi, dăochi, 

„dintre ochi, - 

v Iuda'şi linge puiuli ci, 
io'mj lingă! puişorulii mei i ŞoI i 

de d&ochi - zh 
dintre ochi ?. 

In numele tatălui, 

Şali fiului, 
Şală sfântului dubii, 

Amin |! 

a L6că, 
| şi babei colacii. 

De la mine descânteculii, 
de .la dumnedeii leculi 3! 

ee
 

ze
 

1. După ce gice de 3ort descânteculă, linge po deochiatii cu limba între sprâncene, A 2. Apol mută pe deochiată din loci, ca st aibâ l€că, şi stinge în.capă trei cărbuni . în 
ne'ncepută, dicânqi aceste cuvinte la fiă-ce cărbune. Cu apa, din care'i dă să sârbă de 3 ori, ini udă la tâmple, Ja nasi, la buricii, er restul îli veârsă pe ună câne, care, deca se scutură, i€ cu dânsul deochiulti, 

3. Astfel termină, în modă „8. Asti aprâpe invaria- bilă, mar tâto descântătârele.   
 



  

  

COLECŢIUNEA G. DEM. TEODORESCU, 
  

DESCÂNTECU DE DEOCHIU. 

[Variantă din notele d-lui V. Alesanâri Ia co- 
lecţiunea d-s6le de,, Poesii populare ale Românilor“. 

Bucuresci. 1866]. ! 

Fugi, deochi, 
- .. dintre ochi, 

că te-ajunge-uă vacă nâgră, 
cu cârnele:să te spargă, 
s& te-asvârle peste mare, . 5. 
în pustii, în depărtare. 

Acolo să pieri 

ca, diua, de ieri, 

ca roua, de fl6re,. - 

ca spuma la s6re; - 10 
&r capuli celii deochiatii 

se rămâiă luminată, 

curati, - 

„de bolă scăpatii, - 

Ochii cel vătămători 15. 
şi de focii săgetători 

înveliți să fii, cu perdele albe, - 
să nu mai privâscă la, obraze dalbe. 

DESCÂNTECU DE DEOCHIU. 

[Variantă scrisă în 1881, după diferite descân- - 
tătre din Bucuresci]. 

. Eşi, deochi, 
dintre ochi! 

D'o fi (cutare) deochiatii de omii, 

săi crape sulaculi, 
s&i curgă pişatuli, -- 5 

s&lu rîdă toti satulii, 

„D'o fi deochiati 
de. f&tă-mare, 

săi cadă. cosiţa, îi 
să rămâiă chiâlă, 10 

__D'o fi 'deochiati 

“Ge nevâstă, - 
săi crape ţâţele, - 

. s%i curgă laptele, 

-”s%'1 plesnescă copilulii 15 

de fome. ” 

Eşi, deochi, 
dintre ochi, 

- D. 385.—Inceputulii lipsesce. Reproducerea e 
făcută păstrându-se formele şi ortografia din 

- a ţâţele,   

869 

- din sgârciulii nasului, 

din, faţa, obrazului, "20 

din creierii capului, 

din inimă, 

din bojoci, 

din tâte mădulările, 

„. Eşi, deochi, 05 
| dintre ochi. | 

Să te duci unde cocoşu nu cântă, 

unde fâtă-mare nu se pâptănă, 

unde popă nu citesce, 

unde ciobanii nu chiuiesce. 20 

Să rămâiă (cutare) curatii, 
luminată, 

ca, "n diua maica ce-a faptii, - 
ca argintulii strecurată, 

ca stâua din cerii, - 35 

„ca roua din pămentă, 

ca. pola maichii-Precistii. 

„Pife! 
Eşi, deochi, a 

dintre ochi ! | 40 

Ciuta, 'şi linge” puişorulii ej, 
io "mi lingii puişorulii meii 

| de deochi 
„dintre ochi! 

„De la mine descânteculi, 45 
de la dumnegeii Isculii, | 

DESCÂNTECU DE DEOCHIU. 
(Variantă după manuscriptulă şi colecţiunea 
inedită a lui Aroni Prejbânu, reprodusă în Rev. 
pe ist. arch. şi fil. an. 1, 1884, vol. 1, fasc. a, 

epoca citată]. 

De va fi deochiaţii (cutare) 

de fată mare, 
săi cadă cosiţele 

din spinare; 

- de va, fi deochiatit 
„de muiere, 

săi plesnescă 

ce
 

săi curgă     

24



370 

laptele ; 
de va fi deochiaţă 

de bărbatii, 

ș&i plesnescă, 
pulpile, . 

săi curgă 

sângile, 

să se mire lumea, 
Şi norodulii, 

Dăs'-ocule veninată, 
dăs”'-ocule, câine turbati, 

eşi, du-te din trupul (cutare), 
din capi, 

„inimă, 
borjoţă 1, 

rinichi, 
ficati, 

“să rămâe (cutare) 
veselii, sănă&tosiă, curatii, - 

cum dumnedeii Va, lăsatii?, 

          
" DESCÂNTECU DE DEOCHIV. 

“ [Variantă scrisă 
gu, tăietoră de lemne]. 

Pfff! 
Eşi, deochi, 
dintre ochi, | 

eşi din sgârciuli nasului, 
* din carnea, obrazului, 

- din rinichi, 
- din ficati, 
din splină, . 

- de ori unde esti băgatii ; 
din creierii capului, 

| din fruntea, bolnavului, 
| ” din ră&cina perilor, 

din răgăocile ochilor. 
Eşi din sânge şi din piele, 

de tine casă se spele. 

      
15 

1. In loci de „bojoci,“ plământ. . Di 2 „Trei cărbuni stinge în apă; bea apa bol- "navuli: se spală cu a O vârsă pe ț6țâna uşei de afară; suflă de 9 (or!) descântătârea în faţa bolnavului şi "1 trece“, „Nota manuseriptulu! ci e 

pulmoni sâă plumoni, , 

u! citati. 

în Bucuresci la 1880, după Marini Stângu 

„Uloscu, restabilită de d-lui S.F]. 

pă de aceia; 'coa remasi - |-   

DESCÂNTECE, ÎMBĂRBURĂREA, PROGNOSTICE. 

10 Pfir! 
Eşi, deochi, 
dintre ochi, 

că d'o fi | 
„ deochiatii de fetă-mare, 
s%i cadă, cosiţa bălaiă, 

să r&mâie chiaiă, 
D'o fi de omi deochiati, 

să" rămâiă, ochiu "ntunecatit, 
D'o fi de nevâstă, 
s&i crape teţele, 
săi curgă laptele. 
D'o fi de flăcăi, 

_ săi crape b6şele, 

sa
 

o
 

  
s%lă ridă moşele, 50 
să nu “lă i6 fetele. 

« PfIf! 
EȘI, deochi, | 
dintre ochi! - | 
S5 te duci 33 
şi să fugi 

unde Ccocoşii nu cântă, 
unde codrulii nu 'nverdesce, 
unde ciobanii nu chiuiesce, 

ande popă nu citesce; 40 
să r&mâiă curati, 

luminată, 
"ca argintulii strecurati, 

can qiua maica, ce-a fapti, 
ca, st6ua din ceri, 15 

ca roua din pământii, 

" DESCÂNTECU DE DEOCHIU. 
[ Variantă din colecţiunea manuscrisă a lui G. Se- 

Mariani şi publi- cată în Analele Academiei române, seria 11, tom. VII, - Secţur, pag. 162—163]. 

Pastre albă, 
“ cudalbă . 

"pe petr'a, săritiă, 
“ Pâtra s'a clintitiă 

„__ Şi-a răsturnată, - „5 
"în patru-a crăpată |. 

Fugi, deochiiă, 
dintre ochi, 
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că ei te-oii sufla 
"Și tu vei crăpa. 10 
D' ci îi de la părbati, 

fiă blestemată ; 

de va fi pre josi, 
st6 neputinciosi ; | 
„de va fi călare, 15 

calulă. i-ară crăpare |! - 

Fugi,deochiu, 
dintre ochi, 

că ei te-oiii sufla 

şi tu vei crăpa. „20 
D'ei fi de la femei | 

cu ochii mire, 

crape-le .  - 
ţeţele, DE 

cură-le - - 
laptele. 25- 

.Fugi, deochiii, 

&nsu'ţi, iubiţorule de 6meni, 

    

pr ivirea-cea- Tea, 
stricăciunea, 

şi deochiătura, 

ochilor 

celor l 
făcători de rele, 

şi pizmaşilor 

de la robulii tăi (cutare) ; 
„şi ori.din frumuseţe, . d 

s6i din putere, 20 
ori din. norocire, 

s6i din pizmă, 
si răutate, . 

sâii din deochi i 

i-s'ati întâmplatii ; - 25 

„ stăpâne, 
întinde mâna tea cea, tare 

Şi braţulă tăi 
celt a-tot-puternicii şi înaltă, 30 

şi cerceteză 

acestă zidire a tea, 

  
dintre ochi, 

„că eii te-oiu sufla. e 

„SI tu vel crăpa. 50 şi”i trămite / 
De Â de la fete, ângerii de pace, î 7 
pice a lor plete, stăpânitorii 35 |./ 
trecă-le junâţa, şi păzitori | ; 

viiă-le bătrânsţa. sufletului. i 

Fugi, deochii, 35 şi trupului, 

dintre ochi, . carele să blesteme - 

„că ei te-oiii sufla "şi să gonâscă 40 
| şi tu vei crăpa! „de la dânsa 
RE , toti sfatulit răi, 

" RUGĂCIUNE PENTRU DE DEOCHIU. _ t6ţă otrăvirea _ 

[„Se6să după greciă“ în  Aghiiasmatară micii săi şi deochiulii ” _ 
scurtare de molitvslnicii. Sibiu.1851, pag. 171 — 172]. e» _făcătorilor de stricăciune 45 

Dâmne, dumnegeulii nostru, . şi a Gmenilor pismaşi, 
împăratulă vecurilor, : şi de la ochii robului tău 
.  . . . „ dăruindu-i-se isbăvire 

ţie ne rugămi - cu mulţămire. 

“şi ţie ne cucerimii: | Sa 
depărteză, 5 “Milostivesce-te spre zidirea tea 50 
înstrăin6ză, şi spre robuli tăi 

a gonesce de tâtă stricăciunea 

““t6tă lucrarea diavolâscă,  - şi supărarea 
-tâtă calea Satanei aa ce is'aii făcutii, 

şi totă vrăjmăşia ; 10. din deochiii : 55 

 



. 

isbăvesce'lii 
şili păzesce pre densuli 

de tâtă ispita, 
Şi întemplarea, rea | , 
_ce va săi .viiă ” 60 

lui asupră * 

DESCÂNTECU DE DEOCHIV 
'| [Variantă din Bucovina, culâsă de a-lti Simeon “FL. Marian. A se ved6 Traiană, anulă ri, 1870, 

„n0. 10 din 27 Ianuariii p. 49]. 

La răchita înverdită, 
- Ş&de-uă fâtă, despletită, 

La răchiţa Tămurată, 
Ş6de-uă fâtă 'ndordurată | 

Şi s'aruncă de p'uă pâtră - 
până 'ntr'alta colţurată. 

Ea'i c'unii ochiă de sânge, 
cu unulii de foci: 

„.„ celă de sânge | 
N stinge... 10 
pe -ochiuli de-foci. 

„Bai unii ochii de apă, 
N cu unuli de focii, 

stinge celi de apă 
pe ochiulii de foci. . 15 
Aşia mi-se îrângă. « 
„Şi să mi-se: stingă 

pa deochiăturile, 
săgetăturile, 
vităturile 20 

„Şi pocitura, 
Şi t6tă riîvna, 

Cum se potolesce . 
Şi se linistesce 

ca
 

Il, „Descântătârea descântă de „deochi“ cu ascuţitulii unul cuţitii de tret ori încrucişit, în- trună pahară cu apă ne'ncepută, unde se a- runcă şi nisce cărbuni “aprinşi,. de unde se nasce şi „a stinge cărbuniiă,. După ce a des- cântatiu, . suflă de trei ori în crucişiti asupra 

  
în paharulă cu apă, cunâsce îndată (crede po- poruli) dâca esta cutare deochiată orţ ba, caci, de este dăochiatii, cărbuni! se cufundă în- dată în apă, 6ră de nu, plutescii pe ae asuzra, După ce „stinge cărbunii,“ apa aceia, în care fură stinşi, o dă, bolnavului s'o b6, rămăşiţa ânsă o aruncă po unii pari sâă ps uni câne“. 
a 

  

  

            
apel. Descântătorea, după ce aruncă cărbunii 

DESCÂNTECE, ÎMBĂRBURAREA, PROGNOSTICE. 

vântul pe pământi, 
furiosulii. vânti, 

aşa să se potolâscă 
Şi s8 mi se linistâscă 

deochiăturile, - 
" Săgetăturile, 

şi uităturile, 
şi pocitura, 

ŞI totă rivna; 
deochiăturile, 
săgetăturile 
cele grele 
măscăţele, 
cele rele, 

Şi, de este deochiati 
de femeiă cu băiati, 

crape ţ6ţele, 
„Curgă'i laptele; 
s8 mire norâdele, 

De'i deochiati de vr'uă fată 
mândră, şi "mpopoţonată, 

crape'Y ț6ţele, _ 
“pice'i cosiţele. 
De'i deochiatii 

de 'vruniă băiată, 
„crape pulpele, 
curgă'i sângele. 

De'i deochiati â'u% vădană 
a uni copili micii mamă, , 

mOră'i copilulii 
i mânâru ca crinuli, 

- Codruli de l'a deochiatii 
+ pice frunda de pe fagi; 

câmpulii de l'a, deochiatii, 
| „_Pice'i foiele, . 

ardă" frundele. 
De Vaii deochiatii ochi verdi 

| sei căprii, 
- 6 negrii 
Şi albăstrii, | 

- Ochii să plesn6scă, 
sângele săli năpădâscă, 
sângele săli năbuşiâsciii. | 

1. Cânaă îi dă cui-va sângele. pe gură, pe nasi şi pe urochi de uă dată, atunci se chiamă „Călă năbuşesce sângele“. - 

  

40 

  50 

55 

60 

>    



  

COLECŢIUNEA G. DEM, TEODORESCU. 

Eli să r&mâiă curati, luaţi faptuli din m6âsă,: 

să r&mâiă luminatţii şi vă duceţă ! 
ca şi roua florilor, 170 asupra cui a dati 
ca lacrima ochil&r, unii atare (?) faptii ; . 

ca pâla sântă-Măriei, mergetă -. | _85 
sfânta maica -veciniciei, din vadi în vadi | 

ca mă-sa cândi la născutii,- . pân'la, alti noulea, yadi; 
cândii s'a născutii pe pământă.. 75 | "- rămână la acela 

De la mine descânteculii care mi-l'a dati, 
şi de la dumnedeii daruli. ” să fă in lume j 40 

- | ca uni ciungii uscati, 

FARNECU DE DESFĂCUTU. Inagol întornu'i 
Găsiti între manuscriptele repausatului G Su. faptulii infocatil, 
[Esi din Iaşi şi publicati de S cadomia română încinsii de-a, lui rele | 

loc. cit. „pag. 169). şi *mpă&ratii 45: 

— Voi, nouă ciute cu nouă ace. 
_ înciutate, : împungătăre, + 

" Gin nouă vetre „CU nouă bice » 
de foci luate, _ ce su pălitore ; 7 

arse şi pârlite, 5 “din casa, mea, 50 
- în casa ei 

unde-aţi purcesii din vista mea 

aşa de iute: î “ 
iute - n vița ei, j 

ca gândul O - | Ta din ocolulii meii 
şi tare | 10 2 10 ocoli ei, 55 

ca ventuli ? - din ograda mea, | 
ia | în ograda ei ; 

— Că noi ami. purcesii ei să sciii bine 
„grâie „de adi înainte 

să ardemii, a „că mamii curățiti 60 
pî “0BOre 15: şi mamă isbânditiu! 

58 uscămii, “ de tâtă îngânătura 
pâriie şi fărmecătura, 

Sb secămu! de fapti de sătână, 
-. — Voi, nouă ciute de faptii de poporană, 65 

 înciutate, 90. ve faptii de vecină, 
din: nouă vetre. de faptii de străină, : - 

„de foci: luate, Ei mami sinecatii 
ao pursedeț şi m'ami mânecatii 

Staţi | | 25. de la dori de dori, 70 

-de pe acâstă cale, 

duceţi-vă la, (cutare). 

Acolo, intrânâii, - 

casa salutândi (?), . - 
luaţi faptulă din casă, .. , 30   p& la cântători, 

| pe i6rbă . 
| mecăloată, 

pe rouă 

„1, în locă de îsbăvită. 

3173 
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[In acestă brogură de 20 pagine, tipărită în Si. 

nescuturată, 75 din casa n6stră, | şi mami. dusi | şi din mâsa nâstră, pe aripi de vânti, | şi din faţa mea, pe susii de pămentă, - şi din faţa, sogiei mele, _: la apa de miră, EI şi din darulii nostru, 2 i la isvori de vină ; - 80 şi din sporulă nostru. | mamii dusii de m'amii Spălatiă i - Lună luminată, o. Şi m'ami Curăţatii | - de bărbatii. de faptulii legată . | faptă, 
-cu dubii necurată, | do muieri | 2 | s8 mârgă pe. capulă 8 Si | fabtii Matei 1 

pu, cui mi-l'a datul, - | | de băiat | 

faptă; 
DIN „CARTEA"DE DESFĂCUTU. SE 

PARMECELE:, | ” lună luminată, 
i6 faptulă din casa n6stră, 35 

    

    
  

  

  

biă, ve la 1867, în tipografia erodel luk G., de Klo- "şi din sporul mei, sius, Ja fine se spune că aceste sfinte rugăciunt - a a - „Pentru de desfăcutii de “farmecă S'ati găsită la , ŞI din sălaşul meu, -„monastirea Kif întru uă carte la finituli oi, seri- şi din tâte dobitâcele mele, 
„Să de sfântulti amaskin, 'şi până acum m'ati ga . „fostă tipărită, ci Sati aflati numa! în scris.“ Pe ŞI din grădina mea, câtu resultă din cuvinte (unele greşite) acestă | şi din pomurile mele, - 49 
deslegătură art fi originară din Moldova. Testulă |. ; ae < n sera n 4 a pasi - 
este însemnati, pentru că enumeră mai tote ob- ŞI din tote ucr urile nostre, 
iectele şi substanţele întrebuințate în farmece]. şi din prejuruli casei nâstre. 

Cunună-se crai noă .. ŢI | Luni, luminată, cu cunună de pâtră-scumpă - | faptă de 99 de chipuri * „de multă preţii, - a şi de 99 de feluri, 4 Lună, luminată, | IE | faptii cu lutii de la topilă, - ce esti în ceră - 5 „„ faptă cu creierk. de brâscă, „ȘI Dre pământi, . o fapţii cu pării de muieri, Şi vedi tote ce suntii faptii cu oii.de puiii înăduşită, pre pămentii, E . faptii cu cartiţă, 50 eu nu m& pociă odihni. -- > faptă cu aruncati în vânti, „În casa, mea, 10 „faptă cu urinulă înapoi, şin sălaşuli mei | fapt -cu racă, de răulii vrăjmaşilor . „faptă cu talpă de gusganii orbii, şi ali Pizmaşilor, : „i faptii cu pelă de şerpi, 55 
a | 

ad carii Sau sculati a E faptă cu sânge şi cu maţe „cu multă răutate “a | Ie „de aricii...“ asupra mea . . “ faptii cu rugumătură, de sfredelii, ŞI asupra casei mele; faptii cu strângii de omit spânzurati, - er tu, lună luminată, - „faptă cu puiii de rondunică, 60 să nu ai odihnă, nici somniă, -. faptii .cu liliaciă, a ci s8 ici: farmecii şi urâtuli 20 | faptii cu ţărână de cai, 1. Pta cra: taca ș i faptii cu seii de vacă crăpată, 
+ zeta, care 'şi desface farmecul de uretii i6 |. i j - 

„|. busuiocă și unii inelii sâă mărgele, descântândă . | faptă cu sarea vitelor, , | 
cu elo la capii, Ja peptii, Ja încheieturi ete. 2 faptii cu culcuşii de iepuri, 65 | / 

. 

MT 
i | 7 

dă
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fapţii: cu mână de omii mortii, 
faptă cu ţă&r6nă de la mormânti, 

" faptii cu vine şi gâtlejii de lupă, 
faptii cu sgură de.la-coptori părăsitii, 

faptii cu praf de la ţâţena uşei, 70 
faptă cu scârnă de lupă, 

“ faptii cu cupagu de cari, 

faptii cu pedică de la mortă, 

fapti cu părit de la mortă, 

faptii cu creieri de la coţofană, 75 
faptă cu restei, 

faptă cu clocitură de la rațe, 
“faptă cu lacă, 

faptii din. fontână părăsită, 
 faptii din r&spânturi de drumi, 80 

tapti cu cărbuni, 
. faptă cu luatulii “în anii vacilor 

şi a oilor 

şi. împrejurul sfentului Gheorghe, 

faptii cu luatulii manei grâului 85 

şi alii păpuşoilor 

şi a tote semănăturile 

şi din grădini, 
faptă cu .usturoiii 

_descântatii la sfântulii Andreiii, - 90 
faptii cu strehiă, 

faptii cu prăznelă de miţă, 
faptii cu hărăşelă, de câni, 

faptii cu hârburi 

„din nouă târguri împroșcaţi, 95 

faptii cu apa de la râta morii. 
care împrâşcă, 

| faptii cu prafi . 
de la scuturătură de găină, - 
fapţii cu plinsci de_cidră, 100 

„ fapt 'cu cenuşă . 

lepădată, de la cămeși, 

faptii cu mătură lep&dată, 
faptit cu potlogi lepădaţi, | 
"faptă cu aramă, „105 
- faptă cu marmură, 

faptă cu cremene, . 

faptii cu hârtiă, 

„faptă cu brâscă, cusută la gură, 
fapti cu făină 

măcinată, pe diudorii, * - ' 110   

“faptă cu turtă de grâă. 
şi cu țâţe de muieri, 

fapti cu legatulii cununiei 
flăcăilor şi a fetelor, 

faptii cu făcutulii pe ursită, 

faptii de adusi cu farmeci | 

pe 'carilţi dragi, | 
fapti cu mătrăgună - 

de a ţii ră&i- în casă, 
„Şi de pagubă, 
Si de ursti, 

şi de nebunslă, 

şi de despărţire de soţii, 

fapti aruncati! în faţa, casei, 

faptii aruncati în dosulu casei, 

faptii aruncati in-horni, 
fapti în asternutii. * 

“Lună luminată, 
lună luminată, 

să vii, să vii, 

să i6i faptulii 
şi strigarea, 
Şi cercarea, 

şi piriciunea, 
şi urâtuli 

de pe lume 

şi din casa, nostră, 

şi din-mâsa n6stră, 
şi din sălaşiului mei, 
şi din ţrina, mea, 
Şi din ţ&rena mea, 

și din grădina mea, 
şi din livadea, mea, 

şi din viiea mea, 

şi din mesteşugulii mei, 

şi: din negustoria, mea, 
şi din sporul meii, 

i din lenevirea mea, 

şi din trândăvirea mea, - 

„Si din punga mea cu bani, 

Şi din lada mea cu straiele, 

şi din cuptârele casei mele, 
şi săli treci 

din vadi 

în vadi, 

- M5 

155 

115 

120 . 

130 

135 

140 

150   
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  , == 

prin munţi | [Aflată între manuscriptele rmase de la șș; i codrii pustii Ia pausatuli G. Sâulescu şi apărută în Analele 4. Ş Di - cademici române, scria 1, t. var, secţ, şi, p. 111), 
nelocuiţ IE 160 A | de nici uă fiinţă să * Duminică dimin6ţa, i omen6scă ;. Si cândi diua, şe aumedă, : “ _6r pe noi _ - mami sculată şi pe. copiii nostri cp Şami plecati Şi pre cel .ce s'arii nasce. — 145 de la casi'mi, şi din noi, . E „de la mâs%'mi i să ne laşi curaţi, „De cale, “luminaţi, 

„De cărare | : ca argintul strecuraţi, „  P6nă la drum'Blă mare, Şi ca aurulii de curaţi, 170 Omenii, vădându-mă, ati dis: pi ca s6rele ?n senină n „_—asta e (cutare) cea frumâst ! «ce lumineză din ceri, i să lâsy. “ —Nu e (cutare) cea frumbsă, “ şi să ne lâşi - 

| 

| 
cil. (cutare) drăgăstâsă, „ | 

| 
|   

după, cum ne-a lăsaţi cea din tstă lume'-al6să, „Domnuli nostru Is: Chr. 175 - “cum e alesi busuioculii 15 Nazarinenulă | dintre. tâte florile, pre pămentii, | 
din tâte oddrele, amin, 

| | o _ | , Cum nu pâte intra popa | * DIN DE-VENTU,, 
în biserică, “Scrisă în Bucurescl, la 1871, după mâşa Dumi. » fără busuiocii „2 

tra din comuna Rudeni]. 
şi fâră ae isopii, . | Dorii de vânt ”   aşia făr'mine flăcăii | din de-vânti, . o LL "58 nu pâtă?n Jocii,. să te duci de .pe pămenti : a A | Tote cele-l-alte fete „cu vântulii ai veniti, „a să lise pară 2% cu vântulii să te duci,. 5 - pe lângă mine P'aici să nu mal ajungi! - . aa ca nisce cidră, Să: rămaiă (cutare) ca nisce cidră conofăite2, 

            

  

- - Peste gardă co'sii asverlite, 
curatii, - Diane ia luminată, 

A | 
La. „ DE RAGOSTE 

ca argintuli strecuraţi, - 10 ) SOANTEC u DE 2 SI ca p6la maichii Precistif, 1 [Publicatii de ani Gaster, op, cit. p. 420), 1. E luati din de-ventii acela, pe care îlă d6re . Aaa Tu, Şerpe bălaură, 
 capulii și simte fo în totu corpulti. După trei Ne cu- solză de aură, 
dile, ii est bâşicute a nasti şi pe la buze, ca 

1: : ra - 
do figuri. In timpulti bâlel, s6 tăiă ca cuțituli |: SU noao'limbe împungătâre, 
câte uă aschidră, din cele patru colţuri als uşei | Ra i 
şi din cele patru colţuri ale unei icâne. Ame.- |. 1. Tenăra, caro 'si face de dragoste, i6 uă ste- 
Stecate cu „flori de la domnultă Christosui şi „blă “de busuiocă, 0 lâgă cu “ațădemâtase ro: 
„de la giua-crucii“, „Se puni pe cărbuni şi se şiă, anină şi uă monetă, pune “ busuioculiă în- 
afumă cel luati din de-vântii. Cărbunit se a- truă strachină cu apă, ne'ncepută, şi rostesce 
Tuncă apoj în venti, după care bolnavului e cuvintele descântecului. | i 
trasi (masatu) pe corpi; i-se dă ceai caldă 2, Adică, esplică Săulescu, feștelite, colbăite 

„ȘI transpiră. - 
„(derivati din xâus şi factus, ital. fatto), | 

*
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cu noâo coqi isbătore, " scâlă-te, nu maj dormi: 
s8 te duci la (cutare) -5 vin” de grab”, că te-oiu iubi! ! 

i 5 | , . Les 
şi în să o cauţi Frunqă verde dirmotinii 10 
unde vei afla-o. 

Dei afla-o 'n casă, 

. „del afla-o a-fară, 
dei afla-o vorovindii 

cu tată-său 

s6ă cu maică-sa, 
- „cu' frate-stă, 

cu prietenuli-săii, 
s6ii cu ibovniculu; 

culcaţă 

_s6u sculată; 

tu să nu o laşi, 
penă ce ea cu mine 

sa întâlni 
şi n'a vorbi, e 

tu s& nu i.Gai stare, ” 

„aşedare 
ca unui părosii de focul, . 

10 

15 

" PACERE DE DRAGOSTE: 

|Din manuscriptulă bul Aronii Prejbeanu, cum- 
păratu de statui do la d-lu locot.-colon. Papazolu 
şi reprodusii în Rev. p. îst. arch şi fl. anulii ri, 

„1884, vol. 1, fasc. 11, pag. 386]. 

Frundă verde de alunii, 

să vii, (cutare) nebunii?, 

Frunqă verde lemnii de fagi, 
(cutare) să mâră G'alii tăi dragi! 

S Frundă verde lemnii de sângerii, 5 
să viă (cutare) ca-unii ângeri5 ! 

_(Cutare), nu zăbovi, 

1. „Acesta trebuie la, cheotoarea casil să faci E 
_cu brău într'o sară şi să .pul brău supt cap.“ 
Nota colect. loc. cit. i 
2, „Pe fecioru (sâui fâtă), înainte de a cânta 

cocoşii, îlă despâiă, îli pune goli (sâu g6lă) în 
miqloculii casei spre uşiă, îli împiedică la pi- 
cidre.* Baba strigă către celt împiedicati, ro- 
stindă: primele 2 versuri. | N 

3. Impiedicata sare de tre! ori spre-uşiă,; ne- 
chiezându ca caii. : - 

- 4. Sare spre uşiă de trei ori, nechiezândi ca . 
- caii? -- , o 

5. Sare spre uşiă asemenea, pân la prâguli - 
uşei, unde cade josii.. Baba sare, taiă piedica 
cu toporulii; se scâlă despuiata, ocolesce casa 
do trei orl şi strigă versurile ce urmâză (7-9). 

20 

a 

  

  

(cutare), vin” s5 ne iubimii; 

f6iă, verde mărgăritu, 

pentru tine mami gătiti?!, -. 

Hai, (cutare), puii boboci, - 

nebunii să. vii la acesti locu! 15 

Nu scuturi 
gardulă, 

ci. turburii: 
. laculi 

"să 655 draculă, . 
- s5 'mi aducă, 

| pe celi dragi,  -- - 

| ce ami: fermecati? !. 

20 

VRAJĂ DE URSITĂ, , 

[Variantă găsită i6răși printre manuscriptele re- 
" pausatului G. SBulescu şi inserată loc. cit. 

pag. 168]. 

- Brâne5, brânişorulii mei, 
fă-te 'şerpe laurii, 

„ ş6rpe balauri 
cu solzii de aurii, 
cu totulii de aurii, 5 

- “cu 924 picidre | 
„ mergătre, 
“cu 24 limbi 
împungătâre,. 

cu 24 aripi - 

- „1. sburătore, 

10. 

7 

“2 1, Intră în casă, se îmbracă, se gătesce, i6 
ună mosoni în gură, se rădică în picidre pe: 

coşii şi” gice, pe mosori, de: trei ori versurile 
10 şi 11. _ o : 

2. Apol-ese afară, l6gă uni pari cu betele 
şi numără înainte 50 pari; pe celu d'alu 50-lea 

îlă strînge în braţe, îli sărută, dicendi ver-: 
__surile 14-23. 

3. „Prostimea crede că 'vine nebuni şi cade 
“la, picidrele ei, şi more după densa.“ Nota ma- 
nuscriptulul. - . , | . , 

4. Sâmbătă sera spre Duminecă, Marţi spre . 
Mercuri, şi Joul spre Vineri, fâta care voiesce | 

_s8'şI facă pe ursită, cândui so culcă. i6 brâuli 
săi în:mână, face nouă noduri într'ânsuli şi - 
rosteşce descânteculii, : -, 
5, Seulescu alătură cuventuli brână (de unde 

apol brâi) de italianulă. brano, făşiă de stofă. 
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- Brâne, brânişorulii mei, 
pas! la ursitoruli mei : 

- de-a fi în sati aicea, 
> de-a fila al doilea, 

„de-a fila ali treilea, 
"de-a fi la al patrulea, 
de-a fi la ali cincilea, 
de-a, fi la ali Ş6selea, 
de-a, fi la, ali şeptelea, 
de-a fi la ali optulea, 
de-a fi la alii noulea, 

„ de-ării fi ori şi unde-ari fi, 
"cu limbele 
săli împungi, 

“la inimă. 
să străpungr 

şi la mine 
s&lă aduci, 
Şi Cu solzii | 

s&lă solzesci, 
- „şi la mine. 

„Sălii pornesci 1, 

Ei nu strîngii aice 
brâulii meii colaci, 
ci-aduci ursitoru'my 

cu 'cai de olaci 
prin târgă 

_Îără de ruşine, 
"prin codru 
fără de sine ;. 

-eă nu'nfigii aice 
acu'mn brâul mei, 
ci-uă săgât?n inima, | 
ursitorului mei 2 

    
VRAJĂ DE URSITĂ.   

seria 11, tom. VII, sect. 1r, p, 167]. - 

* Oski, oski, -- 
Scaraosski, -  - 

  

    
în stringe colaci ca pe uni şârpe, tr'ensulă ună aci Şi apol urmăză, 
somni îşi vedo ursitulii. 
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5 “Doug gâlci 

[După manuscrisul aflati între chârtiele Tepau- satului G. Seulescu, restabilite de s, FI. Ma. Tiani şi publicate în Analele Academiei române 

1. Dicânaă acestea cu brâulă întins pe mână, 
înfige în- : 

2. Apoi pune brâulă Sub capi, se culcă Şi în 

cu gura st te'nvăţi, | 
cu ochi să nu te vădi, | 

| Dimone, Spiriduşi rti, . | 
15 mergi la ursitorulii! mei: 

ori şi unde 18 aflare, | 
fâr'a'i da răgasi în cale, « 

. | de p&ră 
s&lă apuci, 10 

20 - Ă călare 

sălii aduci, 
tare 

ca vântuli, 
“iute „ 

ca" gânduliă, 
peste codri, văi şi munţi, 

peste ape fără punți 
Şi, la vetra casei mele, 

goli să st6 în a lut piele, 20 
Fugi d'aici, dimone, 

fugi, piere | 

DESCÂNTECU DE GÂLCI». 
[După Traiană, an. 1, no. 91 âinll Decembra 1869, pag. 368, culesii de d-lui Simi Fl. Mariani 

"din Bucorina]. | 

Uă gâlcă 

Ş'uă modâlcă, 
uă molfă 
Şuă bolfă, 
uă babă 

NI Şuă fată, 

uă năgăiţă, 
Şopârlăiţă, - 

Ge
   

„două modalci, | 10 
două molfe, 

I. Aci ursitorulă e în loci de -ursitulă, tân: rulii care i-a fostii destinati de ursitori. Seu: lescu esplică că, prin acesti descântecu, „ ba- bele credii că aqucă pe susti ursitoruli, călare pe băţi, cândii vorii, aşia, de tare, că, ajungândă „la locul menitii, -adese ori cade morti “ de „ostenâlă, sâu prin efectuli vrajei. 2. Descântecură de gâlci se ropetesce până de 9 ori. Descântătorea unge gâlcile cu unti sii Cu smântână 'şi le trage cu degetele îndărătă. Se descântă dimin6ţa pe nespălate, la amegă-gi Şi s6ra. Acestă descântecii îli descântă Şi ce- lor ce pătimescu de şopârlăiţă, . 
” 

? 
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. două bolfe, 
ui babă, 
guă fată, 
uă năgăiță 15 
şopârlăiţă,. 

Trei gâlci, - 

trei modâlci, 
trei molfe, 

"trei bolfe, _ 20 
„-uă babă, 

şuă fată, 

„uă năgăiţă 

şopârlăiță,. 

Patru gâlci „25 

patru modâlci etc, 

De la, mine descânteculii, 
de la dumnedeii darulă, 

DESCÂNTEOU DE GÂLOI. 

[Variantă după Traiană, an. I, no. 91 din 1! 
Decembre 1869 p. 368, cules de d-lui Simeon 

FI. Marianu din Bucovina]. - E & . 

A avută Samca nouă feciori, 
„şi "'ntruă qi i-a botezati, 

şi "ntruă qi i-a cununată, . 

şi 'ntruă qi-la 6ste i-a luati, 
gaii venită, din nou& opt, 5 

din opti şepte, . 

din şâpte şese, 
din şese cinci, 

din cinci patru, 

din patru trei,. 10 
din trei doui, - 

din doui unuli, 

din unulă nică unulă. 

Aşia să pâră gâlcile 
năsâlnicele, -. 15. 

gâlcile ca bobuli, 

gâlciie ca maculi, 

gâlcile ca' fasolea, - 
gâlcile ca mazărea, 

gâlcile ca lintea, „1-20 | 
ca roua din sâre 

în patru crăpată,:   

în mare-aruncată, 

De la mine descânteculii, | 

de la dumnedei l6culă. „25 

_ DESCÂNTECU DE GÂNDURI RELE. 

Antoni Pann, Spitalulă amorului, broşura 1, ed. 
“- 11. 1852. Bucuresci]. . 

“Fugiţi, gânduri blestemate - 
„şi cugete necurate; 
mergeţi în pustietate 

prin munţă, prin văi depărtate, 

Fugiţi, gânduri 5 | 
de descânturi, ——- 

“mergeţi în alte pământuri, 
răsipiţi-vă în venturi, 

în mări şin alte adâncuri. - 

Veniţă, gânduri uşurele, 10 
din grădini, din. fioricele ; 

_.. goniţă cugetele rele 
să se ducă, să se spele... 

Fugi, piei, dori, te prăpădesce 
„şi de perre se lovesce; 15. 
sparge-te, te risipesce, 

pe (cutare) linistesce. 

__ Eşiţi voi, gânduri urste, - 
_în capi, în creeri vârâte, 
„negre şi posomorâte, 20 

fugiţă, mergeţi amărete. 
e 

Veniţi voi, cugete bune, 
de intraţi în acesti june ; 
„nu'lii lăsaţi, că se r&pune 

de alii dorului cărbune.. 25 

_ Faceţi-vă alifiă, 
la rana lui doftoriă. 

-Mptiă, I6culti fi nu fiă,, 
colaculii babei se scie ! 

” DESCÂNTECU DE IBLE. 

[Din notele d-lul V. Alesandri la colecţiunea Ț 
d-s6le de „ Poesit populare ale Românilor“, pag 

- 10, edit. 1866. Bucuresci]. 

Voi, Ielelor, 
măiestrelor,   
 



380 

duşmane 6menilor, 
stăpânele vântului, 

| - Dâmnele pământului, 

. ce: prin văzduhi sburaţi, 
pe i6rbă lunecaţi 

şi pe valuri călcaţi, 
vă duceţi în locuri depărtaţe, 

“în baltă, trestiă, pustietate, 10 
„unde popă nu tâcă, 

unde fâtă nu jocă. 
- V6 duceţi în gura vântului 

să vă loviți de torta pământului: 

n
 

şi s8 periți susi întruni norii: 
„Daţi omului sănătaţe, 
că sabiă de foci vă bate. 

DESCÂNTECU DE IELE: 

cumpăratii de stati Şi, sub titlul „descântecri de dambla“ publicată de d-li Gr. . Tocilescu într'a d-s6le Revistă p. ist. arch. şi filol, an. n. 1884, vol, 1. p. 385]. 

“Voi, Elilor, 
: măestrelor, 

" stăpânele vântului, 
Domnele pimântului, . 

- Ce prin :văsduhi umblaţi, — ş 
pe valuri de mări călcaţi, 

vă duceţi în locuri depărtate, 
în baltă, trestiă, pustietate, 

unde popă nu tâcă, - 
_ fâta nu j66ă; ap 

„VE duceţă la ventulii turbat, | 
” unde ciocârlia se dă peste capi, 

la gura vântului, 
la, târta pământului, 

ridicaţi-vă şi mergeţi uşoriă ; 

că e luati din Ele, Etă şi lculă” în care credi : apă ne'ncepută, luată pân nu cântă Cocoşil, o punti în vast; id leustână şi alte buruieni, cu ele amestecă apa şi gice vorbele (de mal sus). De 9 ori descântă” în trei! s&ptămâni: Lunea, Miercurea şi Vinerea, spălândi pe omă cu apa disă po patea trupului bolnavăi. ! 

      

"  DESCÂNTECE, ÎMBĂRBURAREA, PROGNOSTICE. 

eşiţi din mână, trupi, picior 15 

- [Găsită în manuscriptulă lui Aron Prijbânulă, 

      
Eşiţi din mână, trupii, nasă, piciorii, 1ş. 

“şi se'scie că d-lă S. FI. Mariană a ma! publi-. 

„covina. In Muntenia, numele Dânsele e necu- 1. „La omii şi dobitâce, cânăii 1e vine dambla - | - noscuti poporului, (paralisiă) la ua parte a corpului, dicuă locuitorii -|! 

- de Simeon Mangiuca, Familia (Pesta) an. x, 

-. 8. Bistdre în loci de cistâre (xzssâs, cestus cin: 

  

daţi omului sănttate 
„că Michaili 

cu sabiă de focii vă bate, 

DESCÂNTECU DE IELE! 
(După manuscriptelo repausatului G. Stulescu, 
restabilite în forma-le populară Şi reproduse în 
„Analele Academiei române,“ seria 11, tom. tn, sccţ. ui, sub titlului „Uni mănunchiu din ma 

nuscriselo lui G. Seulescu“], 

Marţi la mânecă, 
la sâneci 

m'amiă porniti 
pe cale, 

pe cărare 

"grasă 

Şi frumâsă, 

cândă, la jumetat'de cale 

pe cărare, , 

iată că m'aă întâlnită 10 
avatina, 
Mărgălina 

şi, cu ele, Rujalina:, * 
gătiţele 

în prouorele, 15 
cu betiţe 

puchiţele, 

„Cu şistori? 

TOșI cinsăţele, 

mergândă 20 

„iute a 
„că gândului, 

c
e
 

“1. Despre etimologia numirii Iele, s5 89 con-. 
sulte studii d-lui B. P. Hasăbi din Col, lui 
Zraiană, în comparaţiune cu Vila, divinitate a- 
nalogă la Slav!, şi cu ha: la Greci. Asemenea 
etimologia susținută de d-hi $. FI. Mariană in 
menţionatele: Anale,. p. 156—158. In acesti des- 
cânteciu figurâză numele Dânsele în locă de Iele, 

catii unii descânteci de Densele, culesi în Bu: 

2. Despre numele acestor fiinţe mitologice, 
să se vâdă „De însemntălatea botanicel românescă 

1874, pag. 578. — Rujalina se pronunţă în Ba: 
nat şi pâte şi în unele:părţi ale Moldovet. 

gulum) arii însemna cingătâre, după etimologia 
lui G, Seulescu, eod. loc. E   
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tare 

ca vântuliă, 

neatingândi pămentulii, 

la mărulii tufosi, 

„la mărit rămurosii 

să facă joci frumosi, 

_ Atunci pe (cutare) 

pe cale-aă întâlniti, 
la ea at răcniti; 

păru'n capi i-l'a'nodatii, 

creierii i-ai turburati ; 

de.gură. 
o au muţitii, 

de urechi 

o ai surditii, 
de mâni 

o ai mocitil ; 
„în Dăţ6lă 

meliţat-o, 

„peste gardi 
aruncat-o, 

nici dWuă treb. 
„au lăsat-o, 

“(Cutare) s'a sculatii 
şin dureri a strigatii, 

cu bociii mare 
pân'la ceri, | 
cu lacrămi |. 

pânt'n pământă, 
olicâindu-se 

şi văietându-se.” 

Nime din lumea-acâsta, 
pe dânsa n'a auditii, 
nimeni dintre Gmeni 

durerile sle n'a simţiti. 

Numai Maica Domnului 
"din .pârta cerului 

“țipătulă - 

"şi plânsetulă ei 

- augit-aii, 
pe scară. de aurii 

scoboritu:slată 
şi din gură, 

întrebatu-o-pil : 

E
 

30 . 

40 

55 

60   

—(Cutare), ce olicăiezi, 
pentru ce te văierezi ? 

--—Cum nu noii olicăi, 
cum nu noii văicări, 

că eii Marţi diminţa 
singurică mami pornitit 

__pe cale, 
pe cărare, 

grasă - 
şi frumosă ; 

cândi, la jumătat'de cale 

şi cărare, 
iată că m'ai întâlnită 

Savatina, 
Mărgălina 

„si cu ele Rujalina,. - 
gătiţele 

n prouorele, 
cu -betiţe 

_puchiţele, 

cu şistori 

« TOŞI 
cinseţele, 

mergendi iute 
cu gândul, 

tare 

ca vântuli, 

neatingendu - 

_pământaulii, 
„la marul tufosi, 

- la mării rămurosii, 
„să facă jocii frumosi 

“şi, cum m'aii întâlnită, 
la mine aii răcniti, N 

părulii. în capi - 

mi-laii "'nodată, 
creerii mi-ai turburati, | 

_ Qe gură 
mai muţiti, 

de urechi * - 
m'aii “asurditii/. 

de mâni 

nai mocitii ; 
în bătâlă 

meliţatu-m'aii, 

70 

"80 

90 

100 
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peste gardi 

aruncatu-m “ai, 

nici d'uă trebă 

lăsatu-m'aiă ! 115 

— (Cutare), taci, nu te'nspăimânta, 
> 

nici în s6mă nu băga, 

că eu pe Dânsele 

bine le-oii întreba : 

— Voi, Savatină, 120. 
Margalină, 
Rujalină, 

în diua, de astă- Qi 
pe unde-aţi umblatii 

şi 'n urgia vâstră 195 
pe cine-aţi stricatii ? 

— Ce să umblămă, - 
ce să stricămi ? | 

Marţi de dimin6ţă, | 
Dâmnă, ne-ami sculati, . 130 

şi în calea n6stră 
răpede-amii' plecati 

gătiţele- 
"n prouorele, - 
cu betiţe . 185 
puchiţele, 
cu şistori - 

Toşi cinsețele, 
mergând 

iute ca gânânlă, 140 
tare | | 

„ca VGB; 
neatingânai 

_pămentulii;- Ta 
la mărulă tufosii, 145 
mării rămurosă, 

s& facemii joci frumosiă, 
Atunci pe (cutare) 

pe cale-ami întâlnitiă, 
la densa ami răcnitii, 150 

păru ?n capii : 
i-amii nodatii, 

creierii 
i-amii turburatiă, 

de gură . 155 

                  
          
    

- întruni fedeleşi de apă 

  

o amă muţitii,. 

de urechi 

o ami surdită, 

de mâni | 
o ami mociti; 1 

de bătelă 
amă meliţat-o, 

” peste gardi 

ami aruncat-o, 
nici d'uă trâbă I 
ami lăsat-o! 

— Voi, Savatină, 

Margalină, 

Rujalină, 

în diua de astădi Ii 
la (cutare) vă duceţi, 

din capi 

păru'i desnodaţi, 

creerii 

să) alinaţi, Ii: 
gura 

să i-o desmuţiţi, 
„audu”i 

desasurdiţi, 
mâni, picidre”i . 

desmociţi ; 

desmeliţaţi 

mădulările"i 

Şi întrâgă . 

„So lăsaţi; 

că voi, în diua de astă-di, 

la ea de nu vă duceţi 
de cu di, pe ceia de ceia, 

pre voi eii v'oiii lega; 

150 

185 

câte trele v'oiii funda, 
"în munţii Garalivului 

d'aici v'oiă arunca, 
cu ometi 

v'oiii om&ta, 
"cu" ploile 
v'oiă ploua, 

de nici uă trâbă 
v'oiii lăsa | | 

— Dâmnă, maică 200 
“prd curată, 

195 

aa
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de cu di, pe ceia de ceia, 
„te rugămi nu ne lega, - 

întruni fedeleşii cu apă 
te rugămi nu 'ne'nfunda, . 205 

- în munţii Garalivului | 

pe noi nu ne arunca, - 
Pa cu omâti - 

nu ne-om&ta, 

cu. ploile | 210 
nu ne ploua, - 

. | de nici uă trebă 

nu ne lăsa, 
că noi, în diua, de astă-ai, 

- la (cutare) ne-omu duce,: 215 

părulii 
i-Pomi desnoda, 

creierii : 
i-omi alina; 

de gură "220 
"“omă desmuţi-o, ” 

_ de urechi 

omii desasurdi-o, 

de mâni -: 

omi desmoci-0; 225 
mădulările 

| i-omii desmeliţa, - 

de trâbă 

o vomă lăsa 1! 

„DESCÂNTECU DE DÎNSELE ((ELELE) 2. 

[Publicatii în Foia societăţii Românismulă, cu- 
lest în Bucovina de a-l $. Fl. Marianii]. 

"oi, harnicele de voi,. 

voi, vitezele de voi, 

“- pe unde mi-ai mai umblatii, 

  

“spuneţi-mi ce-aţi mai stricati ?.,. 

Pe (cutare) Vaţi întempinatii, - 5 
puterea, voi i-aţi luati 

şi vi6ţa i-aţi scurtată ; 

__ din omiă frumosi, 

voi Paţi făcutii rosi 
Şi putregăiosi, - 10 

„de totii urâciosă: 

din voinici feciori 
ca pe uni fuiori 

„de cânepă; voi Paţă biciulatii, 
duă parte de drumi Paţă aruncati, 15- 

în nume de omu morti Vaţi lăsatii, 

Voi, harnicelor de voi, 

voi, vitezelor de voi, 
stringeţi-vă totă viţa - 

şi sămânţa 20 
întru astă apă sântă, 

care mi-se cântă 
Şi mi-se descântă, 

s&i aduceţi sinătate | 

şi viieţă, er nu morte, 25 

De ochi să mi-lu descruntaţi, 

„de capii să mi-l desceptaţi, 
de picidre-li descurcaţi | 
şi de mâni îlu deslegaţi, 

puterea să i-o redaţi. 30 
Er de uu v'&ţi stringe 

şi de nu v'ăţi stinge 

în acestă, apă sântă, 
care mi-se cântă. | 

şi mi-se descântă, 35 
tâtă viţa 

- - Şi sămânţa, 
cu mătură de busuiocii mătura-v'oii, 

c'uă cofiţă sei 6lă nouă, ţiindu-le în mâna drâptă. 
- Ajungândi la rii, face intr'ună loci pe mală 
contra curgerii apel trel mâtanii, aruncă din 
„pâne şi sare ce-va în apă, apol î6 cu cofiţa scii 
6la cea nouă unii picii din apa ce a cursii peste 
pânea şi sarea aruncată. Pe cândii face cele trei 
mâtanil dice următârele cuvinte: - ' 

1. Descântătorea unge apoi pe bolnavă (s6i 
bolnavi) cu untură. - | 

2 „De dinsele este unii morbă în felului reu- 
matismului, 6nsă, după cum spune poporulă, cu 
multi mal periculosti, fiind-că so estinde peste 

“toti corpului, şi mai cu s6mă în picire şi mâni 
aşa, că cel ce suferă de acesti “morbi. nu-şi 
simţesce eapulii, mănele şi picidrele nici de cum, 
ca şi cându arii fi totii amorţite, apoi icrăşi. 

nu se pâte mişca aşa cu înlesnire, ca cândă arti 
av6 reumatism“. , 

-. Deseântătorea, "nainte de-a începe a descânta 
de -„dinsele“, se -duce la unu rii curgttorii cuă N 

bucăţică de pâne,' c'unii drobuşorii de sare şi 

. Apă curgttore, 
ei te sorocescii 

" totu cu pâne şi cu sare 
să lecuiesci pe cutare 

din capi şi pân&n picidre: 
cu l6cii, 

sănătate şi cu vâcu!         
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şindată cu bani de arginti reteza-yv'oiă, 
“în gură, de fedeleşii eu 'nfunda-v'oiii, 40 
„Şi Sub naltuli cerului sui-v'oiii, 

să vă pl6iă ploile, 
s& vă&ngheţe gerurle, - 

să vă ZA 45 
ca, scuipitulii în cărare, 

ca. roua la sâre! 
Cu mătură de busuiociă nu ne mătura, 
Şi'ndată cu bani de arginti nu ne reteda, 

Sub naltulii cerului 'nu ne urca 50 
să ne plâiă ploile, : 

să ne'ngheţe genu”le, 
ca noi să perimi, - 

să ne izărimă 
„ca, scuipitulă în cărare, 

„.Că roua la sgre; 
că noi ne vomii strînge 

: t6tă viţa 
şi sămenţa, 

în acâstă apă sântă, 60 
care mi-se cântă 
Şi mi-se: descântă, 

şi pe (cutare) 
-. Mândru fecioraşii Ă 

de ochi noi Pomi descrunta, 65 Şi de capă Pomi descepta, 
„Şi de mâni Pomi deslega, 

bla lui i-o alunga, 
sănătatea i-omi reda”; 

S6 rămâi sănătos, * 70 
Şi frumosi, 
ŞI Voiosii ; 

Să r&maiă, luminată 
ca argintulă cel curată, cum dumnedeii Pa, lăsaţi! 

„De la mine descânteculă, 
de la dumnedeii darulă, 
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DESCÂNTECU „DE DANSELEE, 
[Variantă cul6să de d-li Sim. FI., Marianu din | târgulă Sân-George, districtul Năsbudului, în. Transilvania], | 

Sa luatii nouă Irodiţele! 
1. Adică vrăjitârele, descântătorele. 

  

ca..voi să periţă a 

        

pe tote mlădiţele, 
- pe tote. costiţele, 
pe tote costișele. 

„Peste tâte iedele, 
„peste tote costele, 

descântândi de „densele, 
| Irodiţa cea mai mare 

Cună pahară de-argintii în pole, 
ea, cum a cântati, 
cum a descântatii, 

ca cu mâna le-a luati 
şi le-a pusă 

 capil 
la capi, 

| frunte 

la frunte, 
ochi 

la ochi, - 
nasă 

. la nasă, 
obrazii 

la obrază, 

gură 

la gură, 

fălci 

la fălci, 
grumazi . 

la grumaziă, 
umere 

la umere, 

"câte 

la câte, 

pălmi 
la pălmi, 

" nodă 

la nodă, 

degete e: 
la degete, - 
unghii 

la unghii, 
pepti | 

la pepti, a. 
spate 

la spate, 

coste 
la, câste, 

„23 

"80 

35 

40 
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pântece 
la pântece, . 
-midloci 50 

„la midlocă, 
spinare 

la, spinare, 
_ „cruci 
_ - la cruci, o 55 

buci | 
la buci, 

şolduri 
la, şolduri, - 

spete - „60 

la spete, i 
fluiere 

la fluiere, 

pupi 

la pulpi,: | 65 
glesne 

la glesne, 

căpută .. 

la căpută, 

tălpi | 70 
“la tălpi, 

noduri 

la noduri,  . 
"degete - 

“la degete,  --:  :. 75 
unghii | 

la unghii. 

Descânteculii de la mine, 
6r' de la, dumnedeii bine! 

„DESCÂNTECU DE INTORCERE!. | 

. [Cules în Bucovina şi publicatii de d-lui Sim. 
Pl Marianu în diarulu Traiani, sub Girecţiunea 
d-lui B. P. Hasdău, Bucuresci, 1869, an 1, no. 91]. 

a Maria îst6ţă, 
dis-de diminsţă, 
pe la cântători, * 

1. Poporul crede cum că sunt uă sâmă de 
babe nelegiuite, care umblă pe la ocdlele (sta- 
-ulele) 6menilor” în pâle şi cu capului goli, cu 
doniţa într'uă mână - şi, ” prin citarea unor cu- 
vinte de vraje, iâui laptele de la vaci. Deci, spre 
recâstigarea laptelui la vaci, întrebuinţâză des- | 
cântecul acesta „întârcerea.“. Descânteculi se 
descântă de. nouă ori, tot-d6-una într'uă Lunia, 

“ în ele şi, după ce le-a descântatu, le dă vacei,   

pe la. dori, | 

s'a mânecatil 5 
şi s'a sinecati, 

şi şi-a luati 
Văcuţa ei: 
pripasurile ei, NE 
şi a mânal-'0 „10 

şi a depărtat'o 
în deluli Galileului, 

unde isrba nui călcată, 

roua nu e scuturată, 
"apa nu e turburată, 15 
mana nu este luată, 

ca s%0 pască,. 
so hrănâscă, 

Cândi o mâna .- . 

Şo depărta, - 20 
i-a eşitii, i 

i-s'a, ivitii 
_uă femeiă destrămată 
dintr'uă casă blestemată, 

cu 'străcătârea ., : '25- 
şi cu doniţa | 

| în mână, . 
i - Rea, fermecătâre, : 

rea, deochiătore, 

cu farmece'n mâni; 30 
cu setea în sîni, | 

cu râvna în gură, 
cu pricazuli în. mână, 

_ "cu ochii înholbaţi, | 
şi de toti cruntaţi 35. 
cu ochii deochiat-o, 
"cu râvna râvnit/o, 

cu pricazuli pricăjit-o, 
pulpa pânzăritu-i-o, 

părulii vestejitu-ili, 40 
cârnele retezatu-i-a, ' 

c6da scuturatu-i-a, 
mana, luatu-i-a, 

Marţia şi Sâmbăta. Descântătârea î6 covăţica 
cu t&riţe şi, puindi în ele sare de ajunsi, pre- 
cum 'şi leustânui (livisticum officinale), păpădiă, 
(leontodon Tarazalum), odolenu "(valeriana offi- 
cinalis), tâte bine dumicate, începe a descânta 

respective să le mănânce la lună nouă, detrei 
orl pe qi, în tre! gile de frupti.   
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laptele albăstritu-i-a, 
untuli albitu-i-a ; 

lăsatu-i-a numai darul 
„S6 nu” pâră viţelulii, 

„D6ră ea, 

se ofilia 
„Şi răncăluia, 

Şi boncăluia, 
Şi se svârcolia, 

“Nime n'audia, 
j - Dime nu scia, . - - 

îi nime n'o vedea... 
Numai maica Domnului 
din pârta, cerului. 
Er maica Domnului 

din porta, cerului, 
pe scară - 

de câră, 
cu fuscei 
mărunței .. 

» î denegară 
s'a scoboriţiă 

şi a venitii 
la Lunaial, - 

“Sa cătat-o, 
„> Ya ntrebat-o: 

1 

— ce te ofilesci, 
> „e te svercolesci, 
| ce răncăluiesci, - 

„Ce boncăluiesci, -. 
Lunidră, Dă? o 
„Nurăncălui, 

. Du boncălui, | 
“nu te ofili, 

-nu te svârgoli, 
; căci te-oiii vindeca, . 
Căci eii te-oiă purta ... 85 

pe la livedi 
mândre şi verdi, 
„pe la isvâre 

1. Românil îndătineză a, pune nume vitelor .|.- după gilele - din s&ptămână, Aşa, de esemplu, dâca e fătată uă vacă Luni, îl dică Lunaia; Marţi - Marţole; Jour Joiana ; Sâmbătă Simbole; Dumi- nică Dumana, etc. Dâca suntti fătate pe la dori, lo numescii Dorica, ete. a 
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şi dumbrăvidre, 
pe la prunturi 

cu unturi, 
pe la fontâni 
cu smântâni; 

la fontâna, lui Iordană duce-te-oiii, 
țetele'n pahariă de auri Spăla-ţi-le-oiti, « 

mana ţi-a veni, 
mana ţi-a sosi 
dulce ca mierea 
galbenă ca, cra, 

Ţeţele n paharii de aurii spălatu-le-o, 
cu leuștânii stropitu-le-o, 

părulă neteditu-şi-o, 
- mana dobânditu-şi-o, 

cornele bouritu-şi-o. 

D'acu "nainte 
„i6răși şi-a prinde 
carnea “pe densa,. 
laptele "nta”6nsa, 

„ca grundulii de sare, 
- ca, faguruli de miere, . 

ca roiulii ce roiesce, 
ca sfenta di de astădi 

* ce rodesce, 
- Eră tu, aiă, 
dit, păphais, 

qi untului să viă, 
4 în locă ca să stâie, 

„di laptelui să d6ie 
_» şi să vie untulă 
“cum i-Pa dată sfentulit ; 
mana sl viă 

de pe câmpiă, . 
din tâte r&z6rele, 

de la.tâte isvorele, 
de la tâţe fontânele 

cu smântânele ; - 
din codri cu bradi, . 

din câmpii cei. laţi, 
"limpede, curată, 

„cum i-l'a, lăsată 
Şi cum i-la dată 
„Domnul celii înaltă, 

” nu amestecatii 
——————— 

100 

110 

15 
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"cu de alti dir „Sati, 

| 208, nu sei 

_- ori dei d'uă fstă luati, 

ori de” d'unii - moşn6gii, 
ori de“i-d'uă babă luată, | 

"* “Cine Pa luati.  — 185 
de unde Paţi dusi, 

de unde laţi pusii - 

dacolo'lii aduceţi. 

În pulpă/lii puneţi, , 

din pulpen-ţâţă, 140 
din -ţâţă?n doniţă, 

„ca să aibă stăpâna co mulge 

şi viţelulii ce suge. 

Voi, strigsie, 

voi vă perdeţi 

şi vă duceţi | 
la Ler împărat? 

Vali vostru palatii. 

acolo şedeţi, 

acolo periţi, 

„pe Lunaia-o părăsiţi ;. 

ea, să. rămâiă, curată. 

ca roua din cerii, 
ca pâla sântei: Mării ; . 
„că, dâca n'&ţi eşi. 
şi nuv ți prăpădi, | 

cu aculi voii împunge.. 160 
şi vă. voii străpunge ; 
cu cuţitulu voii tăia, 

cu sufletulii v'oiu .suflas, 

cu limba voii descânta. 

  
Mia să numi fă păcati, 165 

- că altuia mamă luati, . . 
câtii e unii firii de. maci 
în patru despicatii, 
a 

a fi fostă botezați. 
2. Acestă Ler nu “este alt- „ceva de câţi „La- 

ril“ Romanilor. - - 
3. Fiă-care doscântătâre, cândii descântă, suflă 

asupra morbosului în crucişiii câte de tret-orl   

O Eă nu'sciii,  - 130 -! 

voi, mordie!, ! o OO145- 

- Acolo mergeţi, - 150 | 

„şi luminată, IE 155 

"versuri, 

| îigă în pămâniu cu capetele în susi după uşia 

! lângă t&ţână, gicându-se de tre! ori versurile 

1. Dloroi se numescti copiil morţi înainte de : “s6ii se ardu. 

, speriătură, din frică,   fetiță - 

numai câti e.de la Domnul Văsatii, 

“limpede, curati, „170 

de sântă-Măria măsurati. .. 

De la mine descânteculii, 
de la dumnedei darulit. 

DE JUDECATĂ?, 

[Serisii după moșia Stana, din satul Giulesci 
, la 1863]. 

Cum fusele staii părăsite - 

şaici în pământi! înfipte, 
aşia, judecata lui (cutare) 

să ste înfiptă 

Şi părăsită, 5 

"Cum sunti fusele-astea, pline, .. 
aşia, să fiă plină judecata lui (cutare) 

şi s& mergi, cum merge uşia. | 

“DESOÂNTECU DE LEHUSIĂ?. 
[Acestit descântect, scristi în Bucuresei, la a 1881, 
după baba Zamâra, fostă servitâre, e de” origină 
slavă, căci cu mici modificări s se găsesco şi la. 

_ „Berbi]. ” . 

(Cutare)-a, născutii unii băiatiit . 
şi trei dile-a fosti sănătosă, 
“dr n6ptea visâ trei. muieri 

la, pării despletite şi ciufe, 
şi ele ereau l&husia. 5 

Cu spaimă din somnii se sculă, 

şi Domnului dise din gură: 

— o Dâmne, dâr asta ce este? 

„ Vădenâi, Maica, Precista "i dise: 

„— să nu te mai sperii de ele! 10 

1. T6te descântecelo se finescii cu aceste două 

2. Cându cine-va are vr'uă judecată, înainte de 
diua, înfățișării se iâu trel fuse g6le şi . se în- 

bucătăriei, pronunţându-se cuvintele de maj sus. 
Apoi se id trei fuse pline, cu lână, torii ori. 
cânepă, şi se înfig în stinghia de sus a uşei, 

- 8. După sfârşirea judecății, fusele se aruncă 

3. Prin ehusie se înţelegă „frigurilo puerpe- 
rale“, despre care poporul crede că provinii din 

4, Cându e f6tă, se dice : „(cutare) a născutii uă  



978: 

2 Si 'ndată "n păduri le trimise: . 
„— Gin păduri aţă venită, 

în păduri să vă duceţi! 

De la mine descânteculi, 
de la, dumnedeii I6culii, 1 

MOLIFTA CE SE CITESCE IN DIUA ÂNTÂIU 
- LA FEMEIA LEHUSA. 

"1, Aghiasmatară mici: s6i scurtare din moli-. 

|. „întâmplări grabnice la. inoriaşii săi, coprinqt- „tori de rugăciunele cele mai de trebuinţă la „&răbire de slujbă, trase din Holitevniculă bogati, -| „Şi S'aăi mal adăogatii la sfârşită cu Visul Maicii - n Domnului şi cu altă rugăciune de ferirea tu- “„nhetului şi a fulgerului, a trăsnetului și a pie: „trei, ce strică rodele câmpului, şi de ori-ce bole, „Și molitva de deochi, si de năjitii şi sfinţirea “piecânelor, Sat tipărită în Sibiă la 1851, Mar- „tie 30, împărat fiinai Francisc Iosif I-şi în „T6ra-român6scă prinți stăpânitori Barbu D. „Stirbei Voevodi, aflându-se în România şi? ar- „mil Tuso-otomanicesci, care la-1851, Aprilie 3, „Sau trasi din România peste graniţă la ţâra lor. Sai tipărită cu cheltuisla lui Iosif Ro- „manov şi tovărăşia, librieri românesci din Bu: „Curescl, unde se şi află de vengdare“. In 4-0, pagine 220. Molitva, se află la pag. 3 şi 4) N . 
. 

        
Stăpâne Dâmne, dumnedeulii nostru, cela ce teaj născuţi din prâ-curata, 

„___ Şi pururea, fecidra Maria, _ şi ca, unii coconii în iesle te-ai pusi 5 Şi ca uni prunci te-ai arătată, 
ensu'ţi Şi pre r6ba tea acesta, “ care-a născuti astăqi pre. acesti prunci miluiesce.o şi iârtă”! ei păcatele 
cele cu voiă Şi fără de voiă,  - 10 

Şi o păzesce pre ea 
de tâtă, tirănia, diavolului,. - 
si pre prunculă,. 

„carele s'au născuti dintr'6nsa,. 

de t6tă răutatea, 
de toti viforulii protivnicului, 

- „de duhurile viclene cele din qi 
şi cele din n6pte, 

şi pre acesta o păzesce 20 Sub mâna tea, cea, puternică 
Şi"! dă ei sculare de grabă, 

    

“ DESCÂNTECE, ÎMBĂRBURAREA, PROGXOSTICE. 

  ntevnicii pentru înlesnire preoţilor la feluri de 

Stăpâna nostră, de dumnedeiă născătârea, . 

feresce'lii de: tâta fermecătura, 15. 

„La desnodar 

şi de spurcăciune o curăţesce, 
Şi durerile eY tămăduiesce, 

Şi sănătate 25 
Şi bună vârtute sufletului 

Şi. trupului 
îi dăruiesce, 

Şi prin ângeri luminați 
"şi strălucitor. 39 

„ acopere-o pre ea 
şi 0 păzesce 

- de t6tă năvălirea 
duhurilor celor nevădute; 

aşia, Dâmne, de neputinţă 3 
şi de slăbiciune, 

de rivnă 
Şi zavistiă, 

- de deochi ete, 

LEGĂTURA ŞI DESLEGĂTURAI. 
[Scristi la, 1865 după mâşa Nedelea, bătrână din 

satulu Maia, județulă Ilfovi]. 

Să fiă (cutare) legată 
cum legii ei 

aste nouă noduri ; 
de tâte să fii legatii, 
numai de (cutare) 

să fii, deslegatii. 

1 Se dice legată flăcăuliă s6ii bărbatulă care 
au So mal uită Ja altă fâtă s6ă femeia, afară - de aceia,pe care va fi cunoscut'o sâi iubit'o vre u dată şi care se crede că la legati. Despre cel ce nu so îns6ră 'se dice că le Sunti legate Ce nuniele. Pentru legătura cul-va, soi6 uă ată de cânepă şi se în6dă nouă noduri, dicându-se pri mele şâse “versuri. Aţa se pune sub praguliu “şei celui legati, ca să -trecă - peste dânsa fâră s8.sciă. După ce a trecuti şi „s'a legati, se i6 de acolo, spre a nu păşi înapoi peste densa 

şi 'a se deslepga. Dâca aţa 'se păstreză, farmecu u 
are l6cui ; deca 6nst e dată pe gârlă si arun- 

-cată în foci, nu mal e vindecare. Deslegarea se face în modă contrarii: se desnâdă aţa, se pune sub pragi, ca cel legatii să trcă peste densa fără să sciă, şi se 16 de acolo, ca s5 n'0. păș6scă înapoi, ceia ce Lari lega din no 
ea aţei, se gici versurile 7 — 12. Cândii aţa a fostii arsă 'sâii qată po: gârlă, și „. deslegarea- nu se face de aceia, care l'a, legati, “atunci se iâii nous lacăte, se punti în apă neince- pută şi lăsată la stele. şi descântătorea, descuindi “fiă-care lacătii, rostesee versurile 13—20 In fi- no apa se târnă pe celă .descântatii, care ş6de pe uă aţă de cânepă, ale cărei 9 noduri ai fosti deslegate nptea la stele. - . 
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S5 fii (cutare) deslegatii 
cum deslegă ei 

aste nouă nodui: 
de tote să fii, deslegatii 10 
"cum de lu, (cutare) 

nu mai e legati. 

(Cutare) legati : 

„şi înclestatii 
- s8 fiă desclestatii, 15, 

de la (cutare) deslegatii, 
cum se.descuiă, 

- se desclesteză 
şi se desl6gă 
lacătală 20 

DESCÂNTEGU DE MĂTRICEL 
(Scris în Bucuresci, la 1869, după mâşa Elena 

” Constantinescu de la Oborului-vechiă]. 

Mătrice mătrăchină?, - 
capre negre se făcură, 

- sus la, munte se suiră, 

- lupii că le întâlniră: 

fără cuţiti le tăiară, 5 
fără, sare le- sărară, 

-fâră gură le mâncară, 
pe (cutare) de mătrice'li lăsară, 

Ei cu măturală măturai, - 

| cu gura, îlii descântai, - 10 
- “pe (cutare) de mătrice'lii curăţai 
- - din răgăocile ochilor, 

- din talpele picidrelor, - 
din inimă, . 

din r6nichi ; 15 

-să 6să mătricea : 
| _ din osi, 

- - “din carne; 

din piele 
| „să se spele; - „20 

"să rămâi (cutare) curati, 

1. Se numesce miătrice durerea ce apucă. pe 
copil în stomachu s6u în intestine. Mama mulge . 
ţâţa într'uă c6şcă s6ă pachari, 6r mâşa o des- 
cântă c'ună paiu de mătură prin versurile de 

„mal sus, - ! 
2. In alte variante 'se dico „mătrice mătrini- 

chină.i 

In contra lipituril şi sburătorului, se fact scăl- 

- sburătoră şi a-nume in frică, după vr'uă spe- 

- nâptea pe. femeia s6u î6ta care arc lipitură, 

“rea celor ce sciui sd descânte şi să scalde de 

“ mai pe urmă din 12 lei vechi, în fine dintrunu 

„gi până „ese la molitfă“, peste 40 de dile, iea,   

„ Vaminată, “ 
- „ca stâua Gin ceri, 

„ca, roua din câmpă, 
ca, maica-Precista, cândii l'a făcutii. 25 - 

- De la mine descânteculă, 

de la dumnedei l6culit ! 

LIPITURA:! ŞI SBURĂTORULU=. 

[Scrisă la 1866 după baba Nâga, descântătore 
din strada Popa-Tatu, Bucuresci]. .- 

dături cu următârele nouă feluri de plante: 

Avrămâsă, - - 
christin6să, 

drăgani,. 
leustânit N 

şi odolsni, 5 
__ mătrăgună, 

- sânge-de-nouă&-fraţi, , 
- iârba, ciutei. . 

şi mumă pădurile, 

1. Bărbatulu, femeia, flăcăulii s6i fâta, se dice, 
că are hpitură atunci, cânâă aiminâţa se scâlă 
cu vineţele pe corpu, fără puteri, sdrobiti de 
ostenâlă Se crede că lipitura la femei vine din 

riătură,. - - - 
2. Sburătorulă e descrisii, după credinţa po- 

pulară, ca unti spiriti răi, ca uni smeii, care 
intră n6ptea pe coşiti sub formă de şârpeşi cu 
aparinţa de fiacăre. Sburătorul chinuiesce tâtă 

căci simte pe corpi ca uă mars greutate, mus- 
căturl, ciupieli, gâdilături. Femeia măritată nasce 
copilului mortii: de aci însemnttatea şi căuta 

lipitură.. Acum 45 s6u 50 de ani, plata moşe- 
lor cu. acestă meseriă consta din 2 rubiele, 

icosarii. Acâstă credință a inspirată lui I6n E-" 
liade Rădulescu poesia intitulată „Sburătorulă“, 

-3. Aceste plante şi răd&cini suntii adunate 
de babe s6u Țigance, în luna lui Maiu, de prin 
păduri şi de pe câmpuri. Cu apa neincepută, în 
care suntii ferte într'uă căldare, se scaldă bol- 
nava în dilele de Marţi şi Vineri pe timpulu când, 
„se sparge târgulă“ (în Bucuresci „oborulii“), 6r. 
scăldătura se aruncă la răspântii, cuă mare 6lă 
nouă. în trei dile şi pronunțându-se versurile 1 — 
13 Apoi se facii şi hapuri cu lucruri dise „sfinte“, 
adică cu tămâiă, smirnă, miră mare, târnosâlă,. 
prafă de. foi sfinţite ; se puni la icone pe tim- 
pulii câtii femeia e însărcinată, 6r cându nasce 

câte 2 hapuri, după ce se închină şi face câte 
15 mătanii | ” -   
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Cum se sparge târguli 10 
(cum se sparge” Oborulii), 

“aşia st se spargă faptulii, . 
şi lipitura, 

Şi sburătoruli, 

„Cum se spargi 6lelg, "15 
aşia să se spargă farmecele, ă 

- şi lipitura, 
şi Sburătorulii, 

„- Cum se răspândescă răspântiele, 
„__ aşia să se răsipâscă vrajele, 

| si lipitura, 
“şi sburătorulii. 

20 

DESCÂNTECU DE NĂJITU:. . 
»- [Scrisii în Bucuresc!, la 1869, după preotâsa,   Safta din Domnesci, județului Ilfovă]. 

EŞI, năjite 
pricăjite, 

din dinţi, 
din măsele, 
din capi, o 
din gură, 

din auduli urechilor, | . 
din mirosuli nasului, 
„din creierii capului, ... 
din răgăocile ochilor, 

S5 fugi, 
ŞB te duci. : 

N la, Maroga, 
„Că te-ascâptă, 
cu mese 'ntinse, 15 
cu făclii aprinse - - - _ 

“şi cu pahare pline: 
să rămâiă (cutare) curati, 

luminaţi, o 

  "de pâne. Sarea 

” gomilice, adunate de popa Ieremia Bogomil, fun- 

“nesce şi esorcismulă contra, Negiţilor (UeLITORT   ca n diua maica, ce-a faptă, 20 
I. Se dă numele de „Năjili“ răcelii caro pro- duce durerea, dinţilor, miăselelor, urechilor si capului. Descânteculă se face cu pâne și sare, S6u cu Jomni de alunii ori de corni. In casulii d'ântâiu, se icu trei bucăţi de pâne întinse în 

  - spirite'rele, care nu lasă p 6meni a trăi (ET) 

persecuta viţa lor. (Irecek; Ileropia Bo1rap%, 

- Şi- maică-sea l'a născuți, a 

"Ori pe qi.“ Nota 'episc. 

- DESCÂNTECE, INBĂRBURAREA, PROGNOSTICE. 

ca stâua din ceri, 
ca roua din pămentă!, 

„ DESCÂNTECU PENTRU NĂJLTYL, 

[Variantă după manuscriptulă monachulul Por firie, 1839, de la monastitea Bisericani, comu- | nicată, de sf. s, episcopului Melchisedec, Rep. p.! îstor., archeol , şi filol. 1884. an II, Yol. 1, fasc, n, | 
pagina 383]. | 

O năjite : | 
pricăjite, | 

tu eşi din creierii capuluj, | 
din auquli urechilor, 
din fața, obrazului, | 

din sfârculă nasului, 
din. vederea ochilor; | 
te du şi te petreci 

- prin genunchiele lupului, 
prin cornulii cerbului, 10 

- 6r (cutare) să rămâiă curatii 
„și luminatii, , 

ca, argintulii strecuratii, 
ca, Maica-Domnului 

"ce l'a făcută, 15 
şi ca maică-sea, : 

„ce la născutit3; 
-s6 nu rămâiă năjită de leii, 

ca ună firii de maci, 
în patru despicatii, 
în mare aruncată, 

5 

a. 

"1; Acesti descânteci se repetă de trei ori cu 
cele trei bețe de alunii ort corni sâă cu bucăţile 

| se aruncă în apă, ca bâlas 8 se: topsscă ca apa. n : 
„1. Descânteculii denăjită esto unii restă dinbo- 
gomilismuli vulgară. Intre scrierile apogrife bo- 

datorult bogomilismului în Bulgaria, se pome- 

în tihnă, ci în felurite chipuri caută a amără şi 

p. 560. Odesa, 1818). Nota, episc. Melchisedec. 
2. Atracţiune sintactică, cu înţelesul urmă- tori: „ca în diua cândă dumnedeui Ia făcuti 

3 „Acâsta se! descântă ort în ce qi, de trei     Melchisedec. 
„ 

  

  

sare; într'ali douilea, tre boţişdre de cornii ori de alunii, cu care se ocolesce capuli bolnavului, 

. 

! 
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„DIN RUGĂCIUNEA PENTRU NĂJITU, 

[Agiiasmatarii micii s6i scurtare de molitvelnică. | - 
Sibiu. 1851. pag. 173-114). 

Stapane a-totii giitorule, 

cela ce Smeresci. 

şi înalță, 

carele cerță 

şi icrăși tămăduiesci, - 5. 

cercetâză cu mila tea 
„pre robulii tăi (cutare); 

întinde"i braţului tăi 

ceții plină de -tămăduire 

şi de doftoriă „10 
_şi”lă tămăduiesce pre dânsulii ; 

rădică/lu din pată 

şi din-bâlă;. 

cârtă pre duhuli neputinței, 

_depărteză de la dânsul . 15 
. durerea, 

şi bola . 
- năjitului; 

poruncesce 1 a se duce | 
şi a se depărta '20 
în locuri pustii - 

“și neumblate, 

şi a sta acolo 
“până la sfârşitul vecului. 

_ 'Peme.te de dumnedeii, 25 

“năjite, 
_ de celi ce şede e 

pre scaunii de heruvimi. : 2 
şi va să judice | 

__t6tă lumea 30 
şi pre tine 6nsuţi, - . 

Iată că îţi poruncesce ” 
“prin mine, smerituli 
şi:nâvredniculii preotă, 

ție, năjite, 85 
r&dăcina ” 

şi începătura 

tuturor r&utăţilor 
şi a bolelor : 

| sBe i 40 
şi să te depărtezi   

de la robuli Domnului (cutare). 

Aşia, Domne sfinte, 

gonesce 
pre acestă. lucrare diavolâscă 45 

a năjitului - ” 
de la robului tăi (cutare), 

din capi, | 
Mi din creieri, NE 

ia , din ochi, - „50 

din buze, 
din dinţi, 

din măsele, 

din nări, 

"din urechi : - 55 
din grumază | 

şi din tâte mădulările lui ! 

Juru-te, 

năjite, 

cu numele marelui gumnegeti 60 

că, să. nu , rdai intri de acum 

“ în robuli lui dumnedeii (cutare), 

ci curândii depărteză-te 
de la dânsuli, 

că este pecetluiti . 6 
„şi botezatii: i 

în numele tatălui, - 
| şi ali fiului 
„şi ali sfentului duhiă, 

” " acum şi pururea. : 7 
şi în vecii vecilor, 

amin | 

DESCÂNTECU DE ORBALŢU!. 
(Şcrisu in Bucovina de âlii Sim. FL. Marianii [ | 

- si.publicatu în e 270). Românismulti“ 
pa — 

„ S'aii luati nouă fete curate: 
“cu pâlele suflecate, 

„cu armele tâte, 

"1. „De orbalță se descântă uă 4 plantă, numită 
". 4drba "orbalțului, s6u tăreţe, şi cu acelea se l6gă 

“ apol morbosulu la locului unde "li d6re. Popo- 
rulii creda că ori şi ce plantă descântată are 
mai mare influinţă asupra .cutărul morbă, de 
câti una nedescântată.i | 

  

381 

 



"382 

  

  
      
ST 

„că nimeni nu, le aude 

ms căpiţimi,  - 

cu arme de-a- umbră, | 
cu secere de-a brâu, - 5 

gândindi . ” 

Şi socotind 

şi nimeni-nu le vede. 

Maica-sfentă, le-a auqitii, 
înainte le-a eşitii 

şi cin gură le-a vorbită : | 
- —unde treceţi, Ia 

unde mergeţi, 
voi, nouă fete curate, 

cu pâlele suflecate, 
cu armele tâte,. 

„Cu arme de-a umări, 
„Cu secere de-a braii? 
— Ia, noi trecemiă 

şi ne ducemii 
în munţii Galileuluj, - 

s8 clăimă, 

15 

20 

Camă augitii 
Şamiu Simţiti - 

„ Că'su Grdele cope, 
__grânele n lapte. . 

25   
— 0, vă înturnaţi, 
nu vă depărtaţi, 

„că'su clăiţe 
- căpitițe; 
veniţă înapoi 

„la (cutare) la noi, 
„de'lu cătaţi 

„Sil cercaţi  - 
din creierii capului, 

- din nările nasului, 
din faţa, obrazului, . | 

„din auduli urechilor, 
_din vederea ochilor, 
din cuibuli măselelor, 
“din rădăcina dinţilor ; 

ă cătaţi, 
Cercaţi, 

să nu rămână 
Câţi uni firă de maci 

în patru despicat ; 

  

„45 

DESCÂNTECE, ÎMBĂRBURAREA,. PROGNOSTICE. 

în gădce de nucă înfundaţi, 
pe mare de mare aruncaţi, 
(cutare) să rămână curati 

şi luminati, 
ca dumnedeii cum Pa, lăsatii, 

50 

De la mine descânteculi, 
de la dumnedei darului. 55 

OBRÂNTELA 2 
[Descânteci din Bucovina, culesă do dili Şi. 
meon Fl. Marian. A se vodâ Traiană, anul 1, “NO. 15 din 21 Februariă 1870, p. 69]. 

Ciobanuli a stati 

adi de fluieratii 
Şi de buciumată. 

„Oile ui stati , 
tote de sbierată, - - 5 

- Aşia s'a sfârşită 
adi de obrântiti 

obrântirile, 

| dogoririle 2, 
Cum nu stobrântesce, 

nici se dogoresce 
cerulă şi pământulii, 

nu se obrântâscă, - 
„nică se dogorâscă 
rana de la venă, 

rana de pe mână; 

nu se obrântâscă, 

nici se dogorescă 
- dogorituli 

- gobrântituli, 
nici prin deochiii, 

„nici prin pări de foci, 
nică prin r&câlă, 

nici prin ferbinţelă, 

1. Dâca aro cine-va uă rană pe trupă şi a 

10 

20 

- ceia se răcesce, se chiamă că „i s'a obrântitii 
vana“. Poporulii crede, 6nsă mal alesă babele, 
că, d6ca are ună omi uă rană pe trupă şi a- 

"ceia, obrântinu-se .6re-cim prin r&c6lă sâi prin 
„mare ferbinţs:ă, sii prin ochii râu, prin -des- 

"cânteculti acesta se va vindeca. Descântătorea, 
i6 uă peticuţă de pânză curată, în peticuţă în: 
vluiesce busuioci (oceinum brasilicum) Si, a 
pringdândti peticuţa, afumă rana, învârtindă jună 
împrejuru'! de tret ori, şi apol cu spuza busuio- „Cului. unge rana, - - 
„2. Deca, cine-va are uă rană din ferbinţelă se dice că. „s'a dogoriti“. - , 

  

  

    

        

  
 



- i tă COLECȚIUNEA 6. DEM. TEODORESCU. - 988: 
  

OR ÂNDUIELA, 

care se face la, casa stii loculi ce se siptră de 
farmec 'scă de niscare-va descântece. 

[Aghiiasmatară mică s6i scurtare din molitvel- 
„nică. Sibiu. 1851. pag. 160-— 151). 

"Dâmne, Isuse Christse, 
„dumnedeulii nostru, 

care te-ai pogoritiă din ceri 

şi omit neschimbatit te-ai facuti, 

„şi de muncirea lui săli slobodesci, 

„şi ca să strici: 
tâte facerile lui 

cele drăcesci, 

le-ai dati putere - 
"a călca, preste şerpi, 

| şi preste scorpii, 

şi preste i6tă puterea, vriijmaşului, 

„ţie acum noi, 

nevrednicii robii tăi, 

„cu G& dinsuli ne rugămă : 
caută cu milostivire 

15 

şi spre robii tăi (cutare) - 

şi, de supărările cele rele 

ale viclenilor 6meni, 

a otrăvitorilor 

şi a descântătorilor, 
a fermecătorilor 

s6u a fermecăldrelor 

şi a vielenilor diavoli, 

isbăvesce 

pre acestă bântuiţi 

şi înviforaţi. etc. 

20 

  
. . - .. . . 

Blestemu-vă pre voi, 
a toti viclenilor, 

începătorii răutăţilor 
. : - draci, : 

carii cine de unde sunteţi 

şi câţi. sunteţi ; 

„i care otrăviți. 

Şi fermecaţi 

35 

  

25. 

ca pre omii de înşelăciunea diavolului 5 - 

şi sfinţilor tei ucenici şi apostoli 10 

spre casa acesta, - 

  „cum se topesce cera, de faţa focului, 70 

Şi s5 se răspândâscă, vrăjmaşii lui ; 

„locurile, 
şi casele 

. 6menilor, 
a “robilor lui duinneqeii (cutare) ; 

voi, lucrătorii răutăţilor,: 

împreună cu celui ce s'aii datii 
pre sine vouă, viclânuli, - 

ca să fiţi adu 
casei acestia - 

s8 o șupăraţi 

_ şi cu relele năluciră 

şi cu bântuielile vâstre; 

pre cei ce locuiescii într'6nsa, 
şi împrejuruli ei, . 

s%i supăraţi . 

“şi săi scârbiţă, 

40 

45 |: 

50 

> 
- . .- . e. 

"cu tăriă poruncescii vous, 
viclânelor duhuri, 

-cu: tote descântecele 
şi otrăviturile - . 

şi farmecele vostre. 

„de grab'să fugiţi 
„de la casa acesta, 

şi de la cei-ce locuiescii 
într'6nsa 

şi împrejurulii ei. 

55| 

60 | 

"Să se sele dumnedeii 65 

_-"s8 fugă de la faţa lui 

- cei ce'li urăsci pre dânsulii ; 
precum se stinge fumulii să se stingă, 

aşia să pâră dracii 

cei fermecători 

şi descântători 
de la faţa lui dumneqei, 

sr robii lui dumnedeii acestia, 

să se bucure înaintea Domnului 

i să se vesel6scă. 
Să fugă şi s6 se depărteze 
„de la casa acesta - 

totii viclânuli diavoli, 
şi otrăvirea, 

75. 

80   
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_ formecele 
„şi descântecele, 
prin stropirea sfintei apoi acestia, 

„şi întru nimica să se întârceă as 
Şi s6 se stingă, 

- în numele tatălui, 
„Si ali fiiuluj, 

- şi ali sfentului duhă, 
amin! „N90 

ORÂNDUIELA 
care se face când se bolnăvescii ori-ce felă de 

„dobitoce, “ 

[Aghiiasmatară micii s6i scurtare din molituel- nică. Sibii, 1851, pag. 156— 157], 

Stăpâne Dâmne, | 
dumneqeulii nostru, 

„ cela ce ai putere 
„preste tâta făptura, 

“ţiene rugămi 5 
şi de la tine ceremii : | 

„precum al bine-cuventată 
„şi al îmulţită 

„turma patriarchului - Iacovii, 

- 

bine-cuvinteză, | 10 
şi turma, dobitâcelor 

__“Yobului t&ă acesta (cutare), 
şi le îmuiţesce, 
Şi le întăresce, 

şi le fă pre densele . . 15: 
întru mii, .- 

- Şi le isbăvesce 
„de t6tă asuprela, diavolului "şi de prădătorii cei de alte n6muri, şi de toti sfatulă Satanei, 20 şi de mârtea - : 

cea, din r&uli văsduhii, 
şi de tâtă, neputinţa, 

cea păgubitore,  - | 
„şi le ocolesce 95) 
cu sfinţii tăi ângeri, “ 

Şi t6tă bâla. 
N şi ispita, 

şi farmecele. fermecătorilor, ce vinii din' zavistia, diavolâscă, 30 &onesce-o de la densele, 

: DESCĂNTECE, ÎMBĂRBURAREA, PROGXOSTICE. 

          

      

  

_ ORÂNDUIELA . 
care se face la holde, stă la -viie, stă la grădină, de se va întâmpla să se strice de gadini stii de alte Jigănii, lăcuste, gândaci şi altele. 

[Aghiiasmatară micii s6 scurtare din anoliteel, nică. Sibiă, 1851, pag. 152]. 

Dâmne, dumnedeulă nostru, 
„cela ce întru începutulii făpturii tele 

ai făcutii ceruliă Şi pământulă, 

ensu'ţi şi acum, stăpâne, 
caută din sfântă locaşiuli ţăi ş 

spre agonisita acesta 
„şi o bine-cuvintză ; 

feresce-o “pre densa 
de toţii farmeculi 

Şi vraja, 10 
şi de tâtă, răutatea, 
şi de ispita viclână, 

şi de mesteşugirea, 6menilor răi; 
şi! dă el se aducă, 
Toduri la vreme, + 15 

pline de bine-cuventarea, tea, : 
„Şi gonesce de Ja dânsa 

t6tă hicra şi gadina, 
Şi totă mânia Şi rcutatea, 
„cate vine asupra ei 20 

cu stricăciune, 

DESFACERE DE PAGUBA:. 
[Acestă scăldătură a fostii scrisă în Bucuroscl, la 
Augusti 1866, după mâşa Dumitra din Giulescl]. 

„Cum silitra sparge 
cetăţile 

„şi țările, 
aşia să se spargă 

tâte pagubele, 5 
daturile a 

„1. Cândi unul omi îl merge răi, în câți i 
se pare că nu e lucru curatti, Că „e uni fă: 
cut“, atunci vrăjitorulă săi vrăjitârea îl pre 
pară următârea scăldătură, Se puni întruă al- 
biă cu apă caldă: feruli lungu alu plugului, 
uă mână de silitră (nitru) şi buricul unul co-. 
pilă ântâiii născută. Persâna, căreia „merge 

- TU, e scăldată cu acâstă apă, care se târnă de Susu în josii, ca ast-feli să se spele şi să se 
ducă farmecele şi pagubele. In timpulă scăldă- 

"Til, i-se rostesco descânteculii, versi. 1—38. 

    

n E OI 
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fapturile, 

"“descântecele. - 
farmecele, 

şi vrăjele - 10 
de la casa lui (cutare), - 

de la mesa lui, - 

şi de la trupulii lui, 

şi de la tote treburile lui. 

cu fierului, 
sparge pământulii, 

og6rele 

şi brasdele, 

așia, să se spargă 20 
tâte pagubele, 

daturile, 
fapturile, 

descântecele, 

şi vrajele 

de la casa lui (cutare) 
şi de la masa lui, 

şi de la trupului lui, 
şi de la, tote treburile lui. 30 

Cum copilul ăsta, 
e d'ântâiu născută, 
aşia, ei mal ântâii .. 

_să est la toţi Gmenii; 
= gi cum fără ţ6ţă 35 

nu pâte răbda, 
lumea. fâră, mine 

să nu p6tă răbâal,   
"Cum sa spartă târgul _ 
(cum s'a spartii Oboruli), 40 

aşia să se spargă 

t6te pagubele, 
daturile, 

-fapturile, - 

- farmecele | 
E şi vrajele: | 

1. Scăldătura, se repetă în doub Marţi şi în- 
truă Vineri, dile de târgă (in Bucuresci dile de 

“ rostindu-se de trel ori versurile 39—50,..:   

Cum plugului 15 

farmecele 55 

„..„ descântecele, . 45 „val mie, mișelulă de mine,“ precum altul dicea 

„ — Dhişelă, anişelame, ca şi meser, meserătate, se gă- 

- veti din miserumm, miserere, miseritatem, -A se 

-Oboni).. Apa se aruncă în r&spântiă, după amâqi, -   mie!) - 

ca răspântia să se xăspândâscă, - 
pe vântii să se răsipâscă, 

„pe drumuri să călătorescă. - -50 

DESCÂNTECU PENTRU CELU PERILU! 

“(Din manusecrisulii monachulul : Porfire, do la 
monastirea Bisericani, 1839, comunicată de sf. 
s. episcop Melchisedec Re. p. îst, arch. şi fil. 

- anului 11, 1884, vol. 1, fasc. 11, p. 384). 

Sânecatu-s'ai, 
mânecatu-s'aii 

(cutare?) . 
pa cale, - ' 

pe cărare, 5 
cândi.. la jumătat' de cărare, - 

„celt peritii întempinatu-baii, - 
în gătit iscatu-s'aă, 

“în măsele, | 
în din, -10 

în capi, * 

| în faţă, 
în ereierii capului: 

a junghia 

- "njunghiatu-laii, 15 
„asăpa 

- săpatu-l'ai, 
pa a ustura - 

"_usturafu-lau, 

Nimenia nu Pai auditi, 20 
numai Maica Domnului Și 

” Gin porta, cerului: 

—ce te mișelesci,? 
ce te văicărezi? 

„—Cum nu moiii mişela, - 25 
__cum nu moil văicăra, 

1. Manuscrisulii nu esplică ce însemnâză celi 
perită, când şi cum se face descânteculii : pro- 
Dabili că e vorba despre peri ră. 
„2, Adică celii bolnavii, căruia "1 se dice pe 
nume. | u NE 

3 „Ce te mişelesci, cete văicărezi ? Elu gicea: . 

0.6 ORAXIIIIEUII : acela so olicăria, “acesta se mi: 
şelesce şi se văicăreză. Nota episc.. Melchisedec. 

sescu în tipăriturile seculului xvr, derviate di: 

mişeli însemn6ză dâr a; striga. me misertm, Săr- 
manuli, nenorocituli de mite. (vae mihi, val   
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că ami purcesii pe cale, 

“pe cărare, - 
„astădi Marţi diminâţa,, | 
curati şi pr6 curată ; 30 

cându ai fostii la midlocii. de cale, 
celu-peritii întempinatu-m'ai 

(în găti, o 
în faţă, 
în dinți, 35 

în măsele, 
în creierii capului 

SR „ iscatu-s'aii |! 

— Nici te. mişela, 

că (cutare) ţi-a, descânta, 
Şi Maica, Precista l6ci ţi-a da, 

Cu sapa 
Pa săpa, - | 
cu lopata. 45 

la arunca, 
cu mătura 

„Va mătura, 
cu mâna dreptă 

o Palua 50 
în Marea-Nâgră - 

„Pa arunca, -? 
„Acolo să cheie! 

- 56 rescheie, - 
să nu rămâiă de I6cu 55: 

câtii: unii grăunte de macă, 
1 6r (cutare) să rămaiă, curată, 

| +. luminată, 
că s6rele 'nseninată, 

ca argintulii strecurat, 60 după cum maică-sea Pa făcută, 
şi după cum dumnedeii Pai zidită, 

DESCÂNTECU DE POCITURĂ2, 
„Din colecţiunea d-lul V. Alesânari de Poesiipo- |. pulare, edit. din 1866, notele de la pag. 271]. 

Păsărică dalbă - 
cu aripa albă, . 

l SE cheie în loci de să Reid. să peiă din să peră. ! i 

blaua, adică paralisia. 

nici te văicăra,- 40: 

  
  

2. Prin pocitură pare-se că se înţelege dam- | 

DESCÂNTECE, ÎMBĂRBURAREA, PROGXOSTICE. 

din pâta”ai crescuti, 
cu nori te-aj bătută, 

trei picături din tine-ai căduți: ş 
una de lapte, 

una de vină 
Şuna de veninii. 

Celii ce-a băutii laptele | 
s'a săturatiă,- W | 

-_celă ce-a băut vinulii 
Sa îmbătati, 

Er celi cu veninul 
a crăpată, 

Aşia să peră pocitura, din pocită: 1 
p6n& într'uă clipă să fiă lecuiti 

şi să r&mâiă ca, pomuli înflorită! 

_ DESCÂNTEOU DE POCITURA DE NOPTE: 
” [După” Albina Carpaţilor, an. III. 1879, pag. 376, 

, apud Gaster]. . . - 

Este-unii deli mare, 
- după delulit mare 

este-unii mării de auri; 

sub mărulii de aurii 
este-unii scaună d'auriă, - 

„Der. pe scaunii cine şede? 
Ş6de Maica Domnului 

“cu Sântă-Măria mare, 
cu arcuT'în mâna, dreptă, 
cu paharu *n mâna stâneă, 10 

şi caută 'n susii " 

nu vede nimici, | 

"şi caută n .josiă . 
vede ciumaşi 

cu ciumaşi, - 15 

pocitori 
cu pocitoraşi, 

moroi 
N „cu morsie, - 
a strigoi - - - 20 

cu strigdie, 
„ce la, (cutare) mergea 

o
r
 

1. Despre valbrea şi caracterulii acestul des: 
cântecii, precum şi a celui „de albeţă“, să se 
consulte interesanta scriere a d-lui N.:Gaster, 
Literatura populară română, Bucuresci, . 1883, 

Pag. 406—429, : .... - 
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sângele ai bea, din .mâni 
„inimă de putrigaii ai pune. Şi din picidre, 

Maica Domnului, 25 _ din + ilpile | 
cum mii zări piciorelor ; > 20 
la et se răpe ai / du-te şi te prăpădesce 

unde cocoşi negri . - 
ȘI le cuvântă, - nu cântă, 

şi mii întrebă: “unde Gmenii - | 

— undo mergeţi, 30 nu umblă, 75 
unde vă ducețţi, unde vitele NE 

voi, ciumaşi  - _- nu rage: 
și ciumaşi, - „acolo să te perdi, 

 pocitori — acolo să şedi, - 

cu pocitoraşi, 35 „mai multii să nu te-arsţi. 80, 
Moro (Cutare) să rămâiă, curată, 

cu morâie, - curată şi luminată, - 
„_Strigoi cum e de la dumnedei dată, 
cu strigoie ? | de la Maica Domnului lăsată; 

— Noi la (cutare) că ne ducemi, 40 Descânteculă de la mine, - 85 
. sângele ca, să i-lă bemă, „I6culii de la dumnedei ! 

inimă de putrigaiii - 
s&i punemu ! - DESCÂNTECU DE POTOA!. 

___— Ba, voi înapoi vă'ntârceță, | [Culesii în Bucovina de dili Sim. FI. Mariană. 

sângele napoi să i-lu puneţi, 45 1a-1869). 

- inima "napoi săi: tocmiţi, _Diaineţa s'a sculatit 

pe (cutare) de grabă „Sa veniti şi ma luatii 

să milii părăsiţi. , „din casă, 

Pocitură de n6pte, de după ziesă, | | 
pocitură de mi6dă-n6pte, - 50 sănâtâsă 5 

pocitură, de d | „Si voi0să,, 
_pocitură, de cei fi; : (sănătosii 

pocitură, de apă, Şi voios), 
pocitură, de vântă, | şi la miedii de micqă-cale |. 

_ „şi Gin creierii | mi-a închinatii cu pahare: - 10 

capului, . „cu pahare. mi-a 'nchinatii, 
âin fața cu securi m'a, spintecati, 

“obrazului, inimidra, mi-a, mâncati, - 
din auquliă: » „sângele mi la versati, —- 
“urechilor, - 60 *n-c6si de morțe m'a lăsati 15 

Qin vederile - poteca cu ochi verdii, - 

| ochilor, _ potea, cu.ochi negrii, 

din inimă, 1. Potca e uă “afecţiune care provine cul-va 

“de sub inimă, - prin strigare, prin deochiare sâii fără causă a- 
a din spate, “65 - parentă, „din chiari-seninu“. Uni loci 6re-care. 

A . , pe corpi se umilă treptată, până se face uă 

-de sub spate, - - vimă, uă gâlcă. | 
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potea de.la jude, - 
potca de la, curte, “ 

potca de păgânii, 

poteca dă Armâni, 
potca de-Ţigani, 

“potea d'Ungurânii, | 
poteca de Jidani * - 25 

şi de Lipovani, 
__potca de Polecii, 
poteca de Rusnacii, 
poteca de pădure, 

DESCÂNTECU DE PURICI. 
[Scrisii după d-lii George Brătianu, profesoră la, 
Conservatorul din Bucuresel, în Paris la 1875]   

Ami înfiptă cuţitu'n pămenti ; 
fugiţi, puricilor, după vântii. 
Cum se striîngi pescii la 16să,. 
aşia să fugă puricii din casă, 
SR Fugiţi, 5 

vă răspândiţi ; | - 
fugiţi, 

vă răspândiţă ; 
fugiţi, | N 

vă r&spânâiţi ! Ni 10 

"RUGĂCIUNEA . 
„Pentru casa ce se supără de duhuri vele. 

[Aghiiasmatarii mică s6u scurtare din molitvelnieii. | Sibiu. 1851, pag. 165). . - 

 Ensu'ţi der, “Dâmne, 
cela ce esti întărirea | 

celor ce'şi pună nădejdea, spre: tine, 
E " Zidulă. celă tare 
ală celor ce nădăjduieseii spre tine, 5 

depărteză, - 
gonesc9 .. 

Şi împrăsti6ză, 
t6tă lucrarea diavolsscă, 

„1. Stăpânulti casel, în care suntiă mulţi 'pu- ” rici, după ce ese de la biserică într'uă Duminică, * i6 uni cuţitii, face cruce în pată cu vârfuliă şi, terendu'lă pe josii pen a-fară în curte, îlă în: îge în pământi, rostind cuvintele descânte cului, 
N -   

poteca de Români, : 20. 

potca de la mure. 30 | 

    
- s6ii ai căgutii întru năluciri diavolesci -   
[Aghiiasmatară mici s6 scurtare din molituelnică. 

t6tă nălucirea Satanei y 
„şi t6tă bântuiela, 

N .u > e a puterii cei protivnice 
şi asujritâre 

IE de la, casa, acesta 
„Si de la cei ce se ţină 4 

sub densa, | 

isbăvindu”i pre ei 

-de fiica de nspte, 

de săgâta ce sbâră (iua, 

de lucrulii ce umblă . 2 

întru întunericii ; 

de întâmplarea. 

„şi de draculi 

celii de a-mi6-dă-di.  - 

RUGĂCIUNEA 
da celii ce pătimesce în-delungă şi nu pute 

SE moră, -. 

[Aghiiasmatară mică s6ă scurtare din molivtvel.” 
nici, Sibiu. 1851, pag. 147]. 

Pentru acesta, ne rugămii ţie, 
părintelui celui: fără de'ncepuţii 

- şi fără de morte, 
şi unuia, născutii fiului tăi, 

„Și pr6 sfințitului tăi duhi, 5 
ca să faci deslegare din trupii 

robului t&i (cutare) . 
întru odihnă, 

şi ori-ce a greşitii bunătăţii tele 

întru sciinţă s6i întru nesciinţă, 10 
s6ii sub blestemul preoțesci ai fostii, 

s6ă pre părinţii să at amărâti, 

S6ii jurământulit ai călcati, 

  

şi întru farmece de. ruşine 15. 
prin pizma vicl&nului diavoli, 

| i6rtă'i, îmblânditi fiindă 

- de bunătatea tea cea negrăită. 

RUGĂCIUNEA SF. MUGENICU 'PRIFONU, 
ce se gice la grădină, la viie şi la holdă. 

- Sibiu. 1851, pag: 153). 

Blestemu-vă pre voi," 
„_hisrele cele de multe feluri, -     
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viermii, - 
" omidele, 
gândacii, 

ldcustele, - 

ş6recii, 
cârtiţele 

| şi şomâicii, 

şi multe feluri de musce 

şi de molii, 
--de furnici, 

“de vieşpi 
şi de cele cu multe picicre, 

„şi multe feluri de jiganii - 
ce se târăscii pre pământiă, 

- “şi de pasări, ce sbâră, 
care aduci stricăciune 

şi pagubă 

>. Doldelor, 

| viilor, 

! pomilor 
- Și grădinilor, 

„cu.dumnedeii tatălii 
cei fâr de'nceputu, : 

- Blestemu-vă pre voi 
cu sfinţii ângeri, 

„Şi cu totă puterea, - 

-cu miiele de mii 
şi cu miline de mili6ne, 

„care cu multă frică 
: „stai înaintea, slavei Domnului, 

“ca să nu stricaţă 
„Viea, . 
holda, . 
grădina; . 
pomii, 

Şi legumele 
„vobului lui dumnedeii (cutare), - 

- CL V8 duceţi i 

în: munţi pustii, - | 

în lemnele cele neroditâre 

ca
 

10 

15 

20 

25 

„80 

" întru care v'aii rânduitii vouă dumneeii 

hrana cea din tâte dilele. 

 Blostemu-vă pre voi 
cu scumpi: trupuli   

şi sângele lui Christosii, 

adevăratului duminedeii 

şi mântuitorului nostru, 

prin care şi mântuirea. 50 
„ai dati nouă, şi izbăvire, 

şi pentru numele lui 
avemi a muri, 

ca să nu stricaţi 
holda, 
viea, . 

grădina, 
nici totii pomulii roditori - 

şi neroditori, 

âncă, nici frunda, legumelor 60 

să nu o 'Stricaţi 
din prejuruli hotarului 

| lui 
şi loculii robului | 

“dul dumnedeii (cutare). 65 

er
 

i
 

Pentru acesta, 

precum mai nainte 
Wami disi vouă, - 

duceţi- vă în “munţi pusti, | 
în lemnele cele „neroditsre, - 70 |. 

Şi, de nu mă. veţi asculta, pre mine, ! 
„„- VOL ruga, - | 

pre iubitorul de Gmeni dumnedeii,. 
ca să răimiţă pre ângeruli săi 

carele iaste preste hisri 175 
| şi cu. fieri | ic 

şi ca plumbi 
„va lega pre vol . 
şi vă va omori, 

„de vreme ce maţi pusi în s6mă . so. 
blestemul şi rugăciunea”mea, 

a smeritului Trifonit ; 
„Ancă şi paseri, fiindi trimise, 

* prin rugăciunea, mea, 

vă voriă mânca pre Vol. 85 

Eşiţi din. locurile. n0strg 
_în locuri ncumblate, 

şi fără dej apă, 
“și neroditâre, 

care mai mainte.  . -...: 9% 
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„ami Qisti vouă: 
eșiţi din loculi 
şi din prejurulii 

hotarului - | 
“robilor lui dumnedeii (cutare). 95 

- DESCÂNTECU DE ŞAMCĂ ! (AVESTIȚĂ). 
[Scrisii în Bucovina de q-li Sim. FI. Mariant 
Şi publicatii în diaruli Traiani de sub direcţiu- 
nea d-lui B. P. Hasdei, an. 1, no.87, 2 Decem: 

: bre 1869). . . 

(Cutare) a mânecatii2 
şi a sinecatiie 

„de la casă grasă, 
„grasă şi frumâsă. | 

Cândii a fostii în.vale, - 
„la midlocii de cale, 

6tă/lu întâlni 
Şi milă opri... 

leulii cu ledica, 
smeulii-cu smedica, - „10 

„“cânele cu căţâua, . 
Sburătârea, cu Sburătorulii, - 

„Samca, cu Şamcoiulii. _ 
Şamca, ?n braţe prinsu-l'0,. 

de pământii isbitu-l'0, - _ 15 
carnea vâlceditu-i-o4, Ss 
peptulu rădicatu-i-o, | 
vinele *ncordatu-i-o, 

„Tărunchii “ncuiatu-i-o, 
cătătura stricatu-i-o, . 20 
plămâile leşinatu-i-o, | 

ciolanele sfărîmatu-i-o,- . 
sfărîmatu-i-le-o'n două 

pân'la nouă deci şi nouă, - 

  ca
 

Samca a şi-o plânge, 
şi se glăsuia, | 

"şi se frăsuia5;     „1. Samca este, după credințele din Bucovina, uă bslă ce apucă pe prunci până la 4 ani, în câtu îl face să tremure, să sară din somnă s5 oltoze cu grei. ÎI ! AL 50 scula forte de diminsţă, timpulti în- tre cântători şi doi, se numesce "mâmibcatei . 3. 4 merge.. | Pi . IE „4. L-a vineţit:o. Cine esto vânătui de pălituri Sci de bătaiă pe trupă se' dice că e vâjcedă 5. Se văiăra, se tâbzuis, 4 veleedii, 
N 

4 

i 
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-(Cutare) âncă prinde 25 -   

glasuli lui trecea, 

de cerit ajungea, 

„lacrămavi cădea, 
în pământi bătea, 

şi mi-ţili maia; 
a nimeni nu'li vedea, 

nimeni Vaudia, 
- numal pr6 cinstita, 

„Maria, prâ sfenta, 
ea milă audia, 

ea mi-şi "lii vedea 

şi la elit striga, 

pe nume'lii chiăma : 

— (Cutare, cutăriţă) 
fătii de buni plăi6şi, 

ce te glăsuiesci, 

ce te frăsuiesci 

de glasulu tăi trece, 

ceruli de ajunge, 

lacrima, de'ţi curge, 
pe pământi d'ajunge, 

pe pămenti de cade - 

„Şi cu foci de'lii arde 

şi mi-ţili desbate ? 

— Cum n'oiii glăsui, 
cum n'oii frăsui, 

. „că mami mânecatii 
şi ami sinecatii 

de la casă grasă, 

grasă şi frumosă.' 
Cândă ami fostii în vale 
la, miqlocii de „cale, 

- stă mă 'ntâlni, 

pe locă mă opri , 
leulii cu ledica, 

smeulii cu smedica, 
„cânle cu căţâua, 

Sburăt6rea cu Sburătorulă, 
Samca cu Şămcoiulii, . - 

Şamca n branţe prinsu-m'o, 
- de pământi isbitu-m'o, : 

„carnea, vâlceditu-mi-o,. - 
vinele *ncordatu-mi-o, 

plămâi înclestatu-mi-0, 
ciolanele frântu:-mt-o, 

- 

Tm 

eo
 

a 

45 

„50 

„55 

65 

  
_
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frântu-mi-le-o 'n două - 

penila, nou&-deci şi nouă. O 75 

„ —(Cutare, cutăriţă), 

fătă de buni plăi6şi, Mă 

nu te glăsui, 

nu to frăsui, 
ci grăbesce-acu 80 
iute de te du : ” 

5 la (cutare), 
- că (cutare) l6culi ţi-a da 

şi te-a descânta, 
trupulii unge'ţi-a _s5 

totii cu untii de vacă 
şută şi nel6pcăt, 

Deră voi, canine, 
fiâre multii străine, 

smeii şi cu smedică, 9 
leii şi cu ledică, 

câne cu căţeua, | 

Sburătore cu Sburătorulii, -. 
Şamcă cu Şămeoiulii, 

nu întârdieți: 9. 
pas'de vă duceţi, 

iute să mergeţi, 
peste munţi treceţi, 

Marea, ajungeţi, N 

Marea înotaţi 100 

şapoi îmi Amblaţi 

„până ce aflaţi 
câmpi ierboși şi laţă 

şi codri bogaţi, 
toti cu cerbi armaţi 105 

şi cu corni în frunte, 
unde'sii  fi6re mulie. 

Acolo muşcaţi, 

acolo săgetaţi, 

vinele *ncordaţă, - -110- 

- rărunchii "ncuiaţă, . 
„vederea stricaţi, 
plămânii *nclestaţi, 

1. Şută însemnâză fără cârne. Cândi vaca 
fâtă în ântâiuli ană se numesce, în Bucovina, 

“| viţică, ali douilea anit mânzată, ali treilea anu 
melepcă. In Muntenia, se dice nelepcă vițua care 
se gonesce mal nainte de timpi, mai nainte de 
doul ani, ast-felă că atunci, când împlinesce 
doui ani, şi are viţelu. Da - 

„populare“ edit. din 1866, pag. 271 în note]. 

  

ciolane sfărmaţ, , 

- ciolanele m două „115 
pân'la nou&-deci şi nous, 

“€r (cutare) rămâiă 

- dumnedeii săli ţii 

ca sorele luminati, 

ca” argintului strecurată, "190 

ca dumnedeii cela datii, 
. ca s6rele 'nseninatii 

în veci, amin! 

DESCÂNTECU DE SĂGETĂTURĂ. | 

(Din colecțiunea d-lui -V. Alesandri de „ Poesii 

Plecut-ab nouă fete fecidre 

„pe cale, 
pe cărare, 

„şintr'uă mândră vale, 
la, miqlocii. de cale, „5 

Maica-Domnului le-a, "ntâlnitii 

şi din carul ei de aurii 

ast-felu le-a grăitu: 

— unde mergeţi pe răcâre, 

voi, nouă fete feciore? 10 

—Mergemii la biserica cea mare 

“cu trei altare. | 
Ne-amiă iuati năframele 

să stergemii icânele, 
ne-amii luatii stergarele 15 
să curăţimă stranele, 
ne-amii lati. măturile 
să măturămi scările, - 

— Voi, nouă fete fecidre, 
“luaţi tâte câte-uă fl6re . 20 
„de sub a mele, picidre, 

şi vă duceţă colon sati 
la celi- bolnavă săgetati, . 
cu ochii s%li mângâiâţi, 
cu florile săli stergăţi 25 

- de junghieturi, 

' de săgetături, 
. "ca s6 rămâiă curati, 

| dominată, o 
cum dumnedeii Va lăsatil. . - 30   

  

26
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DESCÂNTECU DE ŞAMOĂ (AVESTIȚĂ)). Și începu 

[Scristi de d-lă Sim. FI. Marianii în Bucovina a a bate fârte tare, şi publicati în giarulă Zraiană, an d no. 87 din ca să spuiă 
„2 Decembre 1869, pag. 252). tote mesteşugurile sele, 

ră ea începu a spune: 4 
Pogorându-se archangelulă Mihail 

Gin muntele Elionului, 
a întâmpinat pe Avezuha, _ 

aripa Satanei, - 
şi erea, forte grozavă. 

Părulii capului 
- îl erea până *n călcăie 
şi ochiă ei 

ereaii ca stelele, 

ce
 

şi mânile de feri, 10, 
şi unghiele 

la mâni şi la pici6re 
ereaii cu secera, . 

şi din gura ei 
eşia pară de. foci, 15 

şi i-a disii archangelulii Mihailă, 
mai marele voevodii 
puterilor ceresci : 
— De unde vii tu, 

duhii necuratii, „20 
şi unde te duci? Ă 

— Ei mergă la Vifleemult Iudeiei, - 
că amă audiții 

„că are să se nască 
Isusii Christos - 25 
din Maria Fecioră, Ă 
si mergi .. | 

ca să o Smintesciă pre ea. - - 

o Atunci o la 
archangelulă Mihail: a9 
de părulii capului, 

-"siolegă - 
cu lanţuri de feri, 
şi “i puse 

paloşulă în coste, - oz 
l. In Muntenia, Avestiţa sâi Aripa Satanei 8 uni spirită TĂU, care omâră pruncii: în pânte- cele mamelor ssi îndată după nascere. De aceia So zugrăvesce sf Sisoo sâi sf. Mihailă, țiind'o- în lant, Şi josiă se scrie coprinsulii de aci. Po- poruhi crede că Avestiţa nu se mal apropie de casa unde se află scrisă A se ved6 Lat. pop. rom. de d-lă Gaster, ea. cit, 

  

    

              

— eii mă faci 
ogari, mâță, muscă, 

păiajenii, cidră, 

fată. grâsnică, 
şi aşa întru 43 

în casele 6menilor 
de le smintescil. femeiele, 

şi le smintescă pruncii, 
"şi le aduci pripaşii, 

şi eii ami 19 nume: 30 
I Vestiţa, 11 Navadaria, 
III Valnomia, 1v Sina, 

V Nicozda, vi Avezuha, 

VII Scorcoila, -vrir Tiha, 

IX Miha, x Grompa, 55 

XI: Slalo, xrr Necausa, 
XIII Hatav, Xrv Hulila, 

XV IHuva, XvI Ghiana, xvir Gluviana, 
XVIII Prava, XIX Samca. 

„Şi unde suntii 60 

aceste nume scrise, -- 
eil acolo de casa aceia 

- nu mă rotă apropia 

de trei mii de paşi. 

Atunci îl dise - 65 
archangelulii Mihaili, 
mai marele voevodii 
„puterilor ceresti: 

— iată, iţă dicii ţie 
„Şi te jurii să n'ai putere 

a te apropia de casa 

robului lui dumnedei (cutare), 

nici de averea lui, 
nici de dobitocele lui, 

nici de tâte câte suntii ale lui, 

-ci s5 te duci 
” în munţii cei pustii, . 

unde nimeni nu locuiesce : 

acolo să “ţi fiă locuinţa tea. 

"Amin! - s0 

—
 

a
e
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DESCÂNTECU DE NUSCĂTURĂ DE $ERPE!. 
(Scrisii și comunicatii, la 20 Iuniii 1885, de pă- 
rintelo Floru, profesoră de religiună la gimna- 

- Siulă Lazări din Bucuresci]. 

—Grozavi, . - 

se6l' d'aci 
„de spune I6culă lui (cutare), . - 

că la muşcatii ş6rpele! 

— L6cii' din ce să” fil ? 
Din rădăcină de bosiii 
şi mâsgă, d'alună verde: 

fuge şerpet'e, se perde! 
Viţa din viiă 

ct
 

I6culii săi fă: 10 
„_Xiţă peste gard aruncată, 
„muşcătură de şerpe vindecată ! 

DESCÂNTECU DE MUSCĂTURĂ DE ȘERPE. 

[Scrisă în 1869 la Vălenit-de-munte şi publicati 
în Foia societăţii Românismulă, an. 1, pag. 96]. 

Duminică? de diminsţă . 
mă sculai, 

din somnii mt desceptai, *- 

în grădină intrai 

de mă plimbai . 5 

prin potecă 
neumblată, 

prin rouă 

___ nestrecurată. 
Roua cu picioru-o scuturai, 10 
I6cii din (avrămâsă5) adunai; O 

der, pe cândi umblamii 
| de mă plimbami, | 

— fără 's8 'mi pese unde călcami, 

pe Belisari călcai 15 

şi *ndată ţipai:- 

cu amarii mă văiătai. 

Pe mine nu m'a auditii nimeni 
-„ cândă m'ami văiătati: _ 

numai Maica sântă-Măria - 20 

1. Se isi bosil cu ramuri do alună verde şi 
so punu într'uă dlă cu apă ne 'ncepută, din care 
bea bolnavul după descânteci. 

2. Aci se pune diua în care sa întâmplati 
muscătura de şârpe. 

3. Se pune numele plantei s6ă lemnului cu 
care se descântă. . !   

” [Serisii la 1888 după mâşa Dumitra, din 'Sa- 

-comparu espresiunea tozicare,   

ma. întrebati: 

—Ce te vaioţi (cutare) ? 

— Cum s5 nu mă vaiătii, 

„Maică sântă-Maridră, | 
că m'a întâlniti Belisarii : 25 

“Ma mușcatii, 

m'a topsicati!, 

„la inimă m'a săgetatii, 

__ Maica sântă-Măria | 

din gură mi-a grăiti: 20 

—nu te mai văiita, . 
că leculu ţi-e găsitii 

Ja cuţiti 
„7 de găsită, 

pară de arginti, - 35 
“lemni de corni, 

nuia de alunii, 

„apă ne'ncepută, 

de venti nebătută ! 

Cu. astă apă 40 
-Maica sânta Maridră, 

luândi în braţe -pe. (cutare), 
udându'li la mușcătură, . 
pe topsicătură, 

jos îl lăsa 45 
"de se scutură. Me 

“apoi r&mase curată, 
| luminată 

şi vindecatii, | 

cum Maica Precista l'a lăsati, 50 

ca, argintuli strecurat, | 
ca. aurulii de curati. 

DESCÂNTECU DE MUSCĂTURĂ DE SERPE:. 

tulu Ruden)). 

-(Cutare) s'a sculatţi, - 
la câmpi a plecată, 
pe ş6rpe-a călcat : 

“ şerpe "nveninată, o 
ş6rpe blestemati —. 5 

1. Adică „na băşicatit, m'a iuflamată. A se 

2. Descânteculti se face cuă aschiă do alună. -   
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pe eli Pa muşcatii fulgerii strălucitori, | 
Şi la topsicatii. o aşia 6să din osii, | 

Să 6să veninulă, în carne, | 15 | că "1ă ici cu alunulă, in piele, | să piâră, mușcătura 10 - muscăturile rele | 
c'o i6i cu sburătura, J de dinţi de oțeli 

__s8 fugă umflătura - celui şerpurelii 
"c'o descântii cu gura. ce stă sub petricică 20 

, e a Di în fontâna mică Serpe seină, 15 | s0b bufă sălbăţică, plini de venin ; 15 - 
Şerpe solzosii o Ă „DESCÂNTECU DE ŞERPEU 

cu dinţi de 05u, e [Culesii în Bucovina do d-li Simeon FL. Marian ş6rpe gălbuiii | şi publicată în Traiani, no, 15, an. ui, 
„cu ochii crăpuiăt, - ! pag. 60. 180). 

io te-amă descântaiiă, 2 Prinsu-s'a, dihulii? de pări, limba. ţi-s'a uscati, Peru” prinsi de piele, 
capuli ţi-a secati, a şi pielea de carne, 

mușcătura | şi carnea de osii, 
„ȘI umflătura Osul sănătosă 5 îndăreti ai dată. î5 a dă, veninul josă, 

Cu alunul amii descântată, „Şi şerpele dihulă muşcătura s'a. vindecatii. | „86% be veninuli, 
De la „mine descânteculii, Cine duce veste, | “de la dumnedei l6culi. > „Veste şi poveste, 10 
SI | A N să D6 veninulii DESCÂNTECU DE MUSCATULU SERPILORE, „„daă dată cu dihulă,. 

[Variantă din colecțiunea d-lui V. Alesandri - « Şi pag. 27:, în note]. ă | DESCÂNTECU DE ŞERPOICĂ 
Sub m PEPIN a [Vmiantă totă din Bucovina comunicată de d-li Sub uă tufă ?n poeniţă - Simeon FI. Mariană diarului Zraiană, an. 1i, este-uă fonţâniţă, ” | no. 15 din 21 Februariii, pag. 60] 
in fontân'uă petricică . | II IE Tăiţă, idităs, | 

rece, vineţică, e prinsă ie peliţă 
. . ,: u . - «i A “i ŞI sub pâtr'unii şerpurelii 5 ” : eliţa, de. carne cu dinţi de oţel peliţa, de carne, Dinţă apucii de iole - carnea de ciolane, 
o de cară ” aa E - carnea şi de osii; 5 

ara a Ie, | | osuli sănătosi - 
şi prin N Meta . -- Gă veninul jos. in trupă trece 10 - i au . falgerii veninosi, ” | Idiţa, sei dihulii 

Der cum ese dintre nori 1.“ De şârpe descântă descântătârea întruă 1. De bună a „ cofiță s6u 6lă cu apă, învertindi prin apă cu met teză dea S6mă că vorba crăpuiă este uă uă mlădiţă do alunii (corşilus avellana) sâă cu 
2 . Cu aceste Enna se des întă a i cofiţă una „de boziu (sambucus-sbulti3) şi cu apa aceia D Vi o descântă uă cofiţ: spală rana. de pe celă muşeatiă. Ă rea tufe AP 20 cu Eli ta iuți ee 09 răi: zi î Poporărti dice la fiere sălbatice, la insecte = e Ș a ; A ŞI la < il venian6se ihă a 
„So doşrtă cofiţa descântată po rana muşcăturil“, „83. Idiţa e nume dati şerpoicei.         

Tr 

 



  

  

_ săi b6 veninulit. 
Cine duce veste, 10 - 
veste sâii. poveste, 

s& b6 veninul 

d'uă. dată cu dihulu. 

DESCÂNTECU DE ŞERPE'. 
Variantă găsită printre manuscriptele lui G. 

Seulescu şi publicată în Analele academiei române, 
loc. cit. p. 166]. . , 

Susii tună, josii fulgeră, 

uni $erpe te încunjură. 

Iediţă, iediţăe, 
de peliţă, | , 

peliţa de carne,  - 5 

carnea de osi, . 

“osulii de m&duvă, 
os veninosi; 

măduva de venini, 

veninulă celă serpini 10 
“şerpoica Pa băută, + 

şârpele a vădutiă, 

pe gurâii sa suiti 
şin ecazuii a murită. 

Dinţi sa 
carți, 

- iediţă,. 

"pestriță, 
lâgă-te de peliţă! 

DESCÂNTECU DE ŞERPE. 
[Publicati de dr. AM. Gaster întra sea Litera- 
tură populară română. Bucuresci, 1883, pag 419, , 

| după ună zapisă din 1809, scrisui de „lane A: 
E postoli Borănescu“]. 

Plecă-răură 
pe cără-răură 
şi se întâlni 

cu şerpu-răură. | 

Şerpu-răură 5 
„= muşeâ părăură ; 

multii se văicărâ-ură, 

lunii în âpă (ne'ncepută), care apol e dată celui 

muşcatii de şârpe ca să ob6. - 

2; G. Seulescu crede că ediță, însemnândii 

„pelea ş6rpelui cea solz6să“, sarii deriva , din 

ficezis (de la &văsu-2â5w), In descântecele din Bu: 

covina se pronunţă Idiţă şi Iudiţă. - :   
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[Scrisă la 1865 după baba Nâga, descântitore 

1. Descânteculi se face cu trei smicele de a-.   “ culă muşcat şi dice de trei. ort versurile ce 

- Se întâre îndărăti 
pe cără-ură ; 

se întâlni 10 
cu maica Sântă-Măria. ” 

„.“ Maica, Sântă-Măria, 

din gură 'şi grăi: 

— ce te vaiţi-răură ? 

— Ce să mă vaiti, 15 
maică Sântă-Măriă ? 

Am plecati 

pe cără-ură 
şi mami întâlniti 
„Cu şerpu-răură ; 20. 

şerpu-răură 

m'a, muşcatii pă mine. 

* —Dăr nu şădea, 
ci te du 

la fântâna lui Iordanii 25 
şi i6 apă nencepută, 

şi descântă - 
“cu ună cuţitii 

de. găsită, | 
“ȘŞiate udă, ! 30 

_că acolo ţi-e l€cu. 

DESCÂNTECU PENTRU MUSCATULU 
„ ȘERPELUL - 

din strada Popa-Tatu, Bucuresci] 

S6re-apune, 
„_ $6rpe r&pune: 

cum -apusuli s6relui 
i6 puterea, şerpelui, 

așia, descânteculi mei - 5 

să i6 totii veninuli răi. 

Eşi veninu 

“ din mână, 
şi din pulpă, a 

din palmă „10 

şi din talpă, 

din osciorii 

şi din piciorii,. 

1. Descântătârea face somnulii crucei pe lo- 

urmâză, . pa 

=   
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e 

ca st6ua, din ceri, 
ca, roua din pământă. 

De la mine descânteculi, 2 
de la dumnedei. Isculii, 

DESCÂNTECU DE ŞERPE, | 
[Variantă scrisă la 1879 după uni bătrână din comuna, Slănicu, judeţului Prahova]... - 

Plecat-a (cutare) 
pe cale, 

pe cărare, - 
prin livedea | 
cu florile, “5 
prin lunca; i 

cu ierburile, 
prin pădurea, 
„cu frundele. 

Pe drumii Va 'ntâlnită „10 | $erpele otrăviti, 
„Serpele ?ncolăcitii, 

$erpele solzosiă, 
„$6rpe fioros. 

Cu.gura . e a 
„Ta muşcatii, 

“cu limba 
l'a. înţepaţă, 

m cu dinţii 
Va veninati, . 20 

_-(Cutare) a plânstă 
şi s'a văietatii. ” 

Vartali alunului, 
rădăcina corhuluj _ 

Şi rodul pământului 25 pe (cutare) lată auditii, 
înainte i-ai eşiti : 
— ce plângi (cutare) 

„şi te vaieţi ? 
— Cum să nu plângi * 50. 

- şi S8 nu mă vaietii, ” 
că io amti plecati 

  
  

" petricele se rostesce în modii inversti, . 

L „să rămâiă (cutare) * pe cale IE curati, .. 15 pe cărare, luminatii, _ prin livedea, % ca 'n diua maica ce-a faptă, - cu florile, 
prin lunca 

cu ierburile, 
prin pădurea, 
cu frundele. "40 

„Pe drumiă m'a "ntalnită 
şerpele otrăvitii, 

Şerpele "ncolăciti, 
“ şerpele Solzosii, | 

Şerpe fiorosii ; 45 
cu gura 

ma muşcatii, | 
„7 cu limba 

m'a inţepatiă, - | 
„cu dinţii 

m'a veninatii, 

a — Taci, nu mai plânge, 
nu te mai văieta, 

că noi I6culi ți-omii da. 

or
e 

Ge
 De la miue descânteculii, 

de la dumnedeiă l6culă, 

- DBSCÂNTECU DE SORE-SECU'. 
[Scrisă Ja 184 dupa preotesa Safta din comuna 

Domnescl, judeţul Ilfovii]. 

Nouă sori 
cu nouă durori 

- Şi c'unit bobi de macă, |. 
să nu mai aibă (cutare) 
„dorii de capii “5 

hici de leci2, 
Cu pstră Pami' descântată : 

doru 'ndărăti a daţă2! 

1. Se numesce „S6re-secii“ durerea de capi provenită din insolațiune, 6r nu emicrania. Bola se manifestă de la r&săritulă până la apusulii s6relui, încetând în timpul nopţii. Descânte- cul se face ocolindu-se capulti suferindului cu nouă petricele de gârlă, de la drâpta spre stânga, pe cândii el se uită să vâdă s6rele într'uni vasiă cu apă ne'ncepută, în fântână să întruă gă- IStă se6să din puții. Descânteculii cu cele nouă 

2. aHicl de I6cii“ în locii de „nici de l6cui, adică „nici de cum. ” „- j 3. Aci se aruncă petricica în vasulă cu apă.     
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Optii sori 

cu opti durori 

- şi Gun bobii de maci, . 
să nu mai - aibă (cutare) 

dori de capi: 

hiciă de lecu! 

Cu pâtra Vami descântatii: 
doru'ndărătii a dati |! 

Ş6pte sori. 
cu şepte durori 

şi uni bobi de maci, 

să nu mai aibă (cutare) 

dorii de capii 

“hică de l6ci! 
“ Ou pâtra Pamii descântatii :, 

doru 'ndărătii a dată! - 

Şese sori 

cu şâse duroi . . 
şi: “uni. bobi de maci, 

să nu mai aibă (cutare). 

___ “Gori de capi 
- hici de lecu! 

Cu pâtra Pamii descântatii : - 
doru ndărătii a dati! 

“ Gincă sori 
cu cinci durori 

şi unii bobi de macii, 
să nu maj aibă (cutare) 

dorii de capi 

hici de l6că! 
Cu pâtra, Vami descântatit : 

doru "ndărătii! a dati! 

Patru sori | 

cu patru dutori 

i “uni bobi. ae. “maci, 

ze nu mai aibă (tutare) 

dorii de capii 
hici de I6ci! 

"Cu pâtra Pami descântatii : 

doru'ndărăti a dati! 

Trei sori : 
cu trei durori. 

şi cunil bobii de maci, 

să nu mai aibă (cutare) 

10 

15 

20 

25 

80 

35 

40 

45 

50   

dorii de capii 

hică de leci! 

Cu pâtra Pami descântatii: 55 
doru *ndărgti a dati! 

Doi. sori 

„cu două durori 

şi c'unii bobii de maci, 

să nu mai aibă. (cutare) 60 
dorii de capii 

„hici de l6cu! 

Cu pstra Pamii descântati: 
doru 'ndărăti a dati! - 

„Uni sâre O - 65 
cui durâre | 

şi uni bobii de maci, 
să nu mai aibă (cutare) 

dorii de capă _ 

„hică de I6ciil . 10 
Cu pâtra Pamii descântatii : 

„doru "mdărăti a dată! 

Leâci 
Şi pabii colaci | _ 

_ De la mine. descânteculii, 75 . 
“ „de la dumnedei Iculu!! - 

* DESCÂNTECU ITALIANU PENTRU GONIREA 
FARMECULUI. 

LAcestii descântecii, intitulatu Balia, e citati 
ds J.: Storm în articululă săi „Remarques sur 
les voyelies atones du latin, des dialectes ita- 
liques et de Vitalien“ în tom. ui, fasc 2, p. 116 
din Jlemoires de la socicte de Linguistique de Paris) 

Mi' succionno gli urci i sorci, 

mi becconno i polli i porri, 
mi mangionno gli agli i porci. 

Io. gridava,: corri, corri ! | 

e sorci, e” polli, e porci fuggir via. 5 

Malia, Malia, | | 
| succinti i sorci, 

“1, Atunci bolnavuliă, după îndemnulă des- 
cântătorei, „dice uitându- -se la s6re, po care'li 
vede în apă: , 

— Hii! credeamiu că s6rele mi-e'n capii, 
“d6r elu a fosti în lacti! 

Cu aceleaşi. petricele se descântă trei gile da 
rândulă până nu r&sare sârele, după care sunt 
aruncate cu apa la răspântii „spre s6re răsare“, 
ca s8 se: răspândescă, dorului "do capi.   
 



  
              

898 

băcchinti i poili, 
manginti i porci, 

„_COm” e suceionno, 
com! e? becconno, 

com' e mangionno . 
gli orci, e” porci e gli agli mia! 

TRADUCEREA. | 
Imi supseră şoimanele sobolil, 
imi ciuguliră puii spuzelile, 

„îmi mâncară usturoiult porcii, 
Ei strigamii: alrgă, alârgă ! 

  
Farmecii, farmec, 
Suge sobolii, 

ciugule puii, 
„> mănâncă porcii, 

“cum supseră, 
” cum ciuguliră, 

| cum mâncară - 
şoimanele cu porcii şi usturoiuli mei, 

  
10 

ÎMBĂRBURAREA, 
[Notiţe scrise în Bucuresci, la.1871, după re- pausata mea mumă], . 
Imbărburarea nu este atât ună descântecă, câti uă credinţă religi6să, a cărei origine se pâte urmări până la rituri] Or popsre "orientale. Ea consistă în datina practicată, până UI, ca în Qiua de 4 Decembre, stilă - vechii — 

Barbara (Varvara), pronunţată şi Barbura, rinţii s6i unchii să nimbărbureze“ pe copil, spre a le indulci speciele variolei, cunoscute în popori sub numele de „Yărsati mare, v&rsati în cruel Şi pojarti s6ă Văisatu micu“, Sa i6i .căline şi, amestecându-se cu miere, se frunte, în cel doul obraji şi la burici, 'cu ur- ” mătdrele cuvinte: - 

Să fii, vărsatulit 
 Gulee 

ca mierea, 
-şi Toşiu     

10 

şi sobolii, şi puii, Şi porcii fugiră. 5 

DESCÂNTECE, ÎMBĂRBURAREA, PROGNOSTICE. 

ca călinele. 
SE fii vă&rsatuli 

dulce 

ca mierea 

şi roșiu 
ca călinele. . RT 

Semnele îmbărburărit trebuiesci păstrate vi; diua. Copiil nu trebuie să mănânce porunbi fasolo, măsline, prune Mamele nu lucrezi ni. ” micii în acea di, ) 

PROGNOSTICE POPULARE 
[Apărute sub titlulă de n Calendarulii brăelor: în „Calondarulii“ Jul Antoni Pann po nulă - 188, pag. 32]. 

| Cocoşii cântândii de- vreme 
Scra, la culcuşulii lor, : ] 

| n'avemii de a'tii a ns tema | 
de câtii de plâiă si noră. 

|     
Pisica cândă se va 

cu spatele lângă 
frigii sâi ninsâre 
peste. puţinii s6it pe locii. | 

Pasările ?n b detara, 
cândiă orii sări S'ori juca, 

ca cândii ne: spunii făr” de gură 
că timpulă sg va, schimba. 

Vrabiele când s'adună 
pe garduri Şi se sfădescii, 

timpulii s6iy vremea, cea bună 
„că se valstrica vestesc, 

10   
   

  

= 
15 

| Ciorile irînse grămadă 
„cândă pe fusii ciuinât sborii, 

“ iâman _Vestesciă zăpadă, 
„Sr vera pliă, S6ii: norii, 20 

S6rele (cândii 'pr6 pripesce 
Şi musctle muşcă, "nghimpii, 
„plâia negreşitii sosesce 

peste câţi de puţini timpi. 

 



  

  

  
| 15. | 

VERSURI DIN BASME 
UTOMNA ŞI IERNA LA „ŞEDETORI“]. 
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VERSURI DIN BASME. 

o 

Basmele s6i povestile, împreună cu micele anecdote şi glume, constituiesei partea, în prosă a, literaturii populare nescrise. 
Basmele suntii lungă naraţiuni, ademenitâre pentru imaginaţiunile tinere şi „aprinse. Prin miraculosuli ce coprindii, prin descrierile lor vii şi patetice, prin fiinţele estraordinare ce întroduciă, prin peripeţiele la care le supuni, se pâte dice că sunti nisce epopei romantice în prosă, isvorâte cu abundanţă în junia limbilor neo-laţine, dintr'alti XI până într'alii XYy seculii. 
Amesteculi mitologiei greco-latine cu legendele crestinismului, cu supersti: ţiunile şamanice şi camitice, cu credința în puterea magiei, dati basmelor romi. nesci uă însemnătate deosebită în istoria. literaturilor populaie neo-latine. 

Tipurile eroilor din basme suntii Feţi-frumoşii, aflaţi în luptă continuă cu Smeii, ajutați aci de Scorpik şi de Balauri, aci de Cai nesdrăvani, de paseri Şi de ani- male devotate.  . : NR | . “Limba în care li-se povestescii isbândile şi vitejiele e împodobită cu tte fi- gurile cuventării, cugetării şi pasiunii, 6r în dulcea lor desvă&luire se intercalăză nisce versuri d'uă frumuseţe şi d'uă frăgedime necomparabilă, devenite prover. biale. Aceste versuri le-amii inserată mai la vale, luându-le mai multă din co- lecţiunea mea inedită, de câtii din cele publicate de diferiţi culegători, der mal cu sâmă de d-lii P. Ispirescu. 
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INCEPUTULU: BASMELOR. 

A fostii uă-dată | 
ca nici-uă dată: o 2 
cândiă n'ari fi!, 
nu s'ari povesti. 

A fostii uădată . -: 5 
ca. nici-uă-dată : - 

cândii se potcovia, | 
puricele 

cu nonă-deci şi nouă 
de oca de fieră: 10 

“şi totii îi sta Ş 
călcâiuli goli. o 

. . * Ă 

A fostii uă-dată 

ca nici-uă-dată : 
cândii se potcovia, - 15 

puricele 
cu nou&-deci şi nouă 

de oca de fierii 

“şi se suia - Sa 
în slava cerului 20 
de ne-aducea 

- poveşti. 

e. 
"A fostii uă-dată, 

ca nică-uă-dată: 
- pe cândi erea lupul căţelii 25 

şi leuli se făcuse mielă . 

de se jucaii copii cu el. 

DIN NARAŢIUNEA BASMEDOR. 

- ceru s6u ici 

_ Parale de chieltuiâlă 
- şi haine_de premenelă. 

Despre căltorielelor, basmele se esprimu 
ast-telii : 

-"Merse, merse, 
şi ier merse 
cale lungă . 5 

_s%i. ajungă. 

1 Blipsă sintactică, în loci de „cândi n'arii a 
fostii” „ deca nus'ari "i întemplatu. 

Mat nainte de a porni în vr'uă espedițiune, eroii 

,   

Merse trei qile de ve 

şalte trei de primă-vâră. 

„Se duse 
peste nouă ţări 10 

şi peste nouă mări. 

DIN DESCRIERILE BASMELOR. 

Despre uă ființă frumâsă, în basme se gice : 

„La s6re 

te puteai uita, - 
„der la densa 

ba 2 

Ia 

- Il6na | g 
„ Cosinzena,: 

2 in cosiță 

fl6rea'i cântă, 

nouă *mpărăţii” 
ascultă 1, . 10 

| _I a | 

DIN BASMULU CU „FETA DIN DAFINU. 

In Dafinulă verde trăia trei fete surori. Cele 
două mal mari esti pe rândti, punu sare în buca- 
tele unui feciori de împâratui, care vâna în apro- 

„piere, şi se intorc. Cea maimică e prinsă, să- 
rutată, ne mai primită in Dafină. Feciorulii de 
împărată o lasă adormită c'uă perină de calo- 
firu, şi de rosmarinii. Ea se face câlugăru, merge 
la nuntă, pe cândi tenărulă se insoţia cu alta, e 

- recunoscută şi devine socia lui legitimă. . 

— Deschide-te, dafinii verde, 
să 6să fâtă curată, | 

de sâre e 

nevedută, 
__de ventil 5 

nebătută, 
pe pămânţii 
neumblată,. 

- de voinici 

| nesărutată ! - 10 
„Dafinuli se deschide şi una din fete ese. 

— Deschide-te, dafin verde, 
_să intre fâtă curată, 

1. A' se ved6 „Noua colecţiune de basme sâi 
istorii populare“ „part. I,-€d. 11. Bucuresci. 1874, 
bipogratie -editoră Th. Michăosou, pag. 6,    



Țugunea fură vinele din 
ca să întâmpine. Fiă-cari 
podul sub care erea asc 

Dintre trei fra 
git de muma de 1 nu” potă omori. Plecândă câteşi trei, elti .se râg 

402 

de sdre 

vădută, 

de vânti 

bătută, 
” pe pămentiă 

umblată, 
„de voinicii 
nesărutată ! i 

Dafinulii se deschide şi fâta intiă 

— Deschide-te, dafini verde, 
„să intre fâtă, frumosă, 

"de sâre 
vedută, . 

de vântii 

„bătută, 
pe pământii 
-“umblată . 

şi de voinici 

sărutată | 
- Dafinulti nu se mai deschide şi sora mat . „Mică rămâne afară. . 

1 

| .. Cânteculă fetey părăsite, 

Rosmarine, 
- calofire, 

cum m'aj aromitiă 
"şi mai adormiti, 

de dragi Domni 
mai despărţit ! 

II. La 
DIN BASMULU CU „ŢUGUNEA, FECIO. 

RULU. MĂTUŞII.« ă 

(, celi mal mică, 'Tugunea, 6 0l0- 
a tre! smel, ca să 

ă la Dumnegei. 

săli facuă albină 
să trâcă pe mare! . 

ca printr'uă grădină. 

casa smeilor şi plâcă, 
e smei, ajungendiă la 

35 

30. 

VERSURI DIN BASME. 

Şi 'n-dărătă te dat? 
De cine ţi-e ţie frică, 

că mie nu'mi-e de nimeni, 
de câtii numai de 'Țugunea, 
feciorulii m6le-alii mătușii ; 

şi nică de elă nu mi-e frică 
că vinele"i sunţi a-casă, 

şi dOr nu i-o fi adusii p'aicea 
ci6ra, osciorulii 

Şi vEntuli perişorulii ! 

15. 

20 

Țugunea (arstanau-se) : 

— Ba ami veniti io, 
“ca unii vitâzii ce suntii, 

Cum vrei să ne măsurimii? 
In săbii să 'ne tăiămi, 

ori luptă să.ne luptăimii? 

Smeuliă : 

— Mie toti una "mi face! 

Țugunea : 

— În luptă, 

că e mai dreptă, 
de la dumnedei lăsată, 25 

Se. luptară, 

se luptară, 

Qi de vâră 

-" p6n&n s6ră. 

Smeuliă (către ună corbt): 

—, Corbule, corbule, 
adu niţeli seii. în unghișoră 
„gin ciocii niţică apşoră: | 
“cu seuli să ung 

Şi cu apa să udi 
flacăr'asta, 

albastra, 

ca s'o îmoi 

99. 

  U unsii vitezulă, vede că i-se poticnesce calu şi dice: ” 

“ Smeulă (către calu) ; 

— Hii, calu de smei, 
„de paraleă, 

şi s'o stingi, | 
că ţi-oii da să mănânci .. 
“uni stârvit de omii|! 40 

Țugunea (către corbu):         -L 
ce sai 

—. Corbule, corbule, 
adu niţeli sei în unghișidră 

“şi ?n ciocii nițică apşâră:   Ia 

a
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cu seulu să ungi, 
cu apa să ugi: -- 45 

flacăr'asta. 

Toşia, 

ca s'0 îmoi 

şi s'o stingi, | 

că "ți-oii du să mănânci - 50 
două stârvuri, de cai paralei 

şi trei stârvuri de smei ! 

Femeia smeulul mai în vârstă se face 

uă vieă min6să 
la struguri frumâsă: 

unii *nflorescă, 55 

alții rodesci, 

alții se pârguiesci, 

altora lo cadii bâbele de câpte, 

Cea miglociă dintre femeile smoilor se face 

"uă livede de peri: 
perii 'niloresci, 60 
unii rodesci, 

perele se pârguiesci, 

multe se coci. 
multe se-răscocii. . 

Cea mai mică sa face asemenea 

uă fântână - 65 - 
- lină 

cu apă puţină, 
apă limpeji6ră 

ca nă lăcrămidră. 
« 

In călătoria co face, 'Pugunea se întâlnesce cu : - 

uă dr6iă de țințari,  - 720. 

unii mai mici, 

alţi. mai mari; 

apol cu uuti năsără vanti de omii, Cara. 

alerga pe câmpii 

cu nouă pietre de moră 

şi nouă de rijnicioră, . 75 . 

şi fugia aşia de iute 

ajungea iepurele la n6dă 

-şilă apuca de câuă.   

MII : 

DIN BASNULU INPERATULU SI 
__ CRIVBTULU“, 

Uni împărată avea uă îstă, pe care voia s'0 
răpâscă Crivbţulu. Ea 6ns8 "“ubia pe F&tuă-fru- 
mosu, căruia împăratulă îi dă diferite însărci- 
nări forte grele, dâr pe care el le îndeplinesce 

cu ajutorului fetet, 

-—F&ti- “frumosi, făt. frumosi, 

câtii te-ai urcatii de voiosii 
şi ce tristii te scobori josăi ! | 

Seripţorii, paseri mitologice, suntă ast felu chiă- 
maţi în ajutori : 

a — Sgripţorii taichii, | 

sgripțorii maichii! 5 

Intre alte “metamorfose, ordonate spre a so e 
vita pericululi,. este şi prefacerea în 

-Uă fontână 
lină 

cu apă puţină, 
cu apă sălciă 

cum îmi. place mie! 10 | 

IV 
1 

DIN BASMULU „CRUCE: CRUCIULIŢA MEA“ 
sâă- „STANCA A PRUNOSĂ“, 

Unii moşii aro uă fstă frumâsă (Stanca), Insu- 
“ vându-so a doua 6ră, i6 uă babă, care avea uă 
„ fetă urâtă (Mariuţa), De aci persecutarea fetei 
frumsse, sluţirea, el prin scoterea ochilor, prin 

furarea crucel crodinci6se cote : 

Baba (către ssre): 

— S6re, . 
s6re, frăţiore, 

care este mul frumâsă ? 

-.  Stăncuţa, 

ori Mariuţa ? 5 

Sorcle (raspundonaa): 

—Multii frumâsă - 
e Stâncuţa, 

şi urâtă | 
Mariuţa. - 

“Stăncuţa, trimâsă după focă nâptea, găsesce pe 
dumnedeii, pe. Crăciună şi. pe sfântulă Petro: 

— Bună vremea, "10 

| Gmeni buni | 
“—Bună s&ţi fiă inima, 

fstă mare |! 

  7 
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Transformată în pasăre, se duce noptea la fe- 
râstră, şi, cu crucea pe care i-o luase vitrega” 

| mumă, ţine dialogulii următorii : i 

| — Cruce, . . 
cruciuliţa, mea! „ 15 

— Audi, Dâmnă, 
stăpân'a mea! 

— Domnul d6rme 2 

— Dârme ! 

— 35 dârmă 20 
somnii dulce 

„şi mai dulce, 
de la pămentii 

să se rădice! | 
D& Dâmna! dorme ? 25 

„ — Dârme! ! 

— S& dârmă, 

somnii dulce 
N şi mai dulce, Ma 

- de 'la pămentii 30 
“să nu se mai rădice! o 
„Der mama vitregă dorme ? 

„—Dârme! 

— Să dormă | 
somni dulce 35 
şi mai dulce, | 

de la pămentii 
__“s8 nu se mai rădice! - 

După ce crimele vitreget se descoperiră,. ea și fiică-sea fură legate pe patru arm&sari cu pa- tru saci de nuci, 6r basmul spune că :. 

 Armăgarii fugiră 

prin gloduri, 40 
prin smârcuri. . 

Si prin „văgăune, 

de le făcură 
mici fărime, | 

Şi unde pica nuca, 45 
pica, şi bucăţica?. - 

In genere nunțile epice durâză câte trei dile Mai tâte basmele gici ; i 
- Şi ținu nunta trei qile, 

1 Mariuţa, devenită sogia, împăratului. 2. Acesti felii de pedepsă -se întâlnesce la vechii Romani. Titu Livii narâză că sa apli- cati lui Metu Fufeţii, pentru crima de trădare 

  
    

  
Şi cu pâinea "ntr”alta, | ă - 

VERSURI DIN BASAE. 

Cupă legea Domnilor 
Şa'm B&raţilor! 

vV 

DIN" BASMULU „POTECA CU DORULU.: 

Stăti pe loci, 
ca turta ?n foci. 

Ă * 

Smicesce-mă, fătii frumosi 
că ţi-oiii fi de vr'unii folesă, 

VI 
DIN BASMULU „PĂPUȘICĂ LICÂREA:, 

Uă fâtă do împăratii e predestinată a se mă 
rita după ună tânără impărati, care nouă ani 
ave să st în letargiă De la incepută ni se arti 

cum fcta so duce diminâța In fântână. 

| La fântână 
lină | 

dete peste-unii călugării 

cu cartea "ntr'uă mână 
> şi?ntalta enă painel, 3 

în- foatână 

"*muindii 

Şi din pâine 

*mbucândii. 

Tânăra, mirându-se, intră în vorbă cu densuli | 
„Şi schimbă aceste cuvinte: | 

» — Moşi călugărași, 19! 
moşii călugăraşii, 

ce ai mânecatii la fontâni 
cu codrulii de pâine 'n mână, 

în apă 
*muindă, 
din codru 

"nghiţindi ? 

— Fâtă, mare, fâtă mare, - 
„nu te mira de mine, 
ci mivte de tine, 

că s'a speriati mă-ta şi tat-tăi 
că nu te mai mărită, 

„Ş'o să iei de bărbatii 
p'unii împăratii 

inortii şi răposatii : 
şepte ai o să-l jelesci 

„D6n" să “li înviezi ! 

1 Unele variante dici : Intr"uă mână cu cartea 

20 
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„Introdus în curtea împăratului, unde -servi- 
tori şi animale ereai de asemenea amortite, 
f6-a citesco nou anl fără trei dile la capului 
mortului, cândii aude strigândii pe la pârta pa: 

latului : 

— Robi şi r6be de vândare: 
de toti robulii cinci parale 

şi de r6bă trei parale - _30 

Cumpărândi uă r6bă şi adormindă de obosâlă, 
o lasă pe densa să veghioze. La trei dilo se des-. 
câptă împăratuli și, găsind-o la capului lui, o ioa 
de soşiă, 6r po fâta de împărati o face găină- 

“resă. După mal multe întâmplări, nenorocita se 
hotărâsce a se sinucide, jeluindu-se ast-felii da- 
rurilor pe care i-le cumpărase. împeratulă, ca 

unci servitâre : 

— Păpuşică, licărea, 

mă jeluii la dumne-ta 
ca la maica Precista; 

_petricică de răbâare, | 
şi cuţitii de junghiătâre, „35 

şi strângă de spânzurătâre, 

săriți şi *mi faceţi dreptate, 

de mă găsiţi în păcate! 

VII | . 

DIN BASMULU „NARANZA CEA FRUNOSĂ“. 

Uă împerătesă are uă oglindă vorbitâre, cu care 
ține următorulă dialogi :. 

— Oglind”, oglinjâra mea! 

— Auqii, Dâmnă, stăpâna mea! 
—. Cine e mai frumâsă 

şi mai drăgăstâsă? 

- Fă, luna, ori s6rele ? cr
 

_ — Şi tu esti» dintre frumâse, 

„si luna cu s6rele “sii drăgăstâse, 
dăr fiv-ta vitregă Naramza 

s&măni pe lume nare 
"nici sub lună, nici sub sâre! 10 

Naramza, după diferite întâmplări, ajunge la 
A . palatului unor smei. - 

Smeii pe nimeni n'aveail : 

singuri de-mâncare "Şi gătial, . 

singuri prin casă "şi măturai, 

singuri hainele “şi scuturaii 

şi singuri. rufele 'şi spăla. .- 15   

Naramza mătură, scutură, gătesca mâncare și 
se ascunde înaiute de sosirea smoilor. caro nc- 

domiriţi se întrebă unil pe alţi: 

Cin'ne-a fâcutii nouă &stă bine? - 

D'o fi tânării, 

"să ne fii frate; 
d'o fi bătrâni, 

să ne fiă tată; -. 20 
d'o fi bătrână, 

să ne fii: mumă 

„.d'o fi tentră, 
să ne fiă soră. 

_ VIII Ia 
DIN BASMULU.,„OAPRA CU TREI IEDI . 
- - ȘI LUPULU. 

Capra, plecândă după merinde, dice iedilor să 
nu descuiă uşia la nimeni, de câti numai cândit 

o veni dânsa să le qică:: 

Trei ied. 

cucuieţ, 
uşia mamei deschideţi, 
că mama v'aduce : 

| lapte: 55 
*n ţeţe, 

muguri 

în corniţe, 

“i6rbă î 
_- n barbă, _ „10 

frundă 
“?n buză, 

grunji de sare 
“pe spinare! 

Lupul, care ascultase la ferâstră, repetă aceleaşi 
cuvinte, iegii îl deschidă uşia, suntu mâncaţi etc. 

IX | 
DIN BASMULU „NOUE VITEJI“. 

Erouli principalii se întâlnesce pe drumu cu 
diferiţi n&sdrăvani. Spre a 1 decide să “ii înso- 
țâscă,, îi amenință pe rândi, spuindu-le că 

după urmă: : 

Vinii Ciuci 
cu măciucă ; 

din capi, 

-. "după capi:. | 
curge sânga 5 

_ TOŞIOTIĂ ae 

ca pusderea - 
din fuioră,. . 

e 
) 
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x 

DIN BASMULU „FEMEIA LENEVOSĂE, 

Femeia lonev6să, în loci să 'si termine trobu- 
rile casoi şi să se culce, moţăia do somuă, ro- 

petândă morei:. 

O să m& scooolă 
Să 'nvelescii foooculiă, 

s8 legă cotoooculii     
XI 

DIN BASMULU CU,ŞOIMIEII ŞI OGĂREII:. 
Stăpânul şoimeilor şi .ogăreilor, aflându-se în 

periculi, strigă : 

Uuu n'aude, na, vede, 
na greuli pământului | 
„că mâre stăpânu-tu! 3 

  
| Xa 
DIN BASMULU CU „DoUI IMPERAȚI“,. 

[Noua colecţiune de istorii “populare s6ii Basme şi ghicitori, culese şi prelucrate de Theodor M. Arsenie. Partea II, ed 1 'T-Mâgurele, Tipografii -editoră Theodor Michăiescu. 1874) N 

— Imp&rate, împărate, 
tu ai trei fete | 
ca, nisce pietre, | | 

Er ei ami trei feciori 
că nisce bujor. 5 

“ Şi s& mă culcii să qooormi! 4. 

  — I&r bine c'amii trei fete - 
„ca nisce pietre 

    

VERSURI DIN BASME, 

şi cea mai mică 
0 să sdrobâscă 

pe fiiă-tăi mai mică qi 
cu trei bulgări de sare, 

XIII 

i) 

| 

DIN BASMULU CU „CARARIZ VITEZULL: 
Tipulă fometosului, 

După ce plecari, 
deteră peste-uni omă 

căruia 99 de pluguri îi araă, 
99 de 6meni îl semănai ; 
în 9 dile grâulii se Cocea, i 
„99 de 6meni îli cosiai, 
„99 de cai îlii treitraă 

- Şi la, 9 moră il dedeaii 
Şi tote 9 mori îli măcinaii ; 

în 99 de cuptâre pâine cociaă “19 
şi le daii lui de le mânca, 

der eli mereu striga : 
„moră de-fâme, morii de fome:! 

SFÂRŞITULU BASMELOR. 

Incălicai p'uă șea 
Şi vă spusei aşia. 

2% 

  

  „ Incălicai p'uă lingură scurtă, 
s6 fii *n gura cui n'ascultă. 

Acum s'audimii de bine, 
„Şi mal frumâse pe mâine. 

> 
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CÂNTECE VECHI (LEGENDE ŞI BALADE). 
„ITOT-DE-UNA ŞI MAI cu SEMĂ LA NUNŢI]. 
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408 n CÂNTECE VECHl (LEGENDE SI BALADE). 

„cerurile din natură; povestiri poetice despre persânele, acţiunile şi monumin: 
tele istorice; balade romantice şi descrieri colorate despre întreprinderile vi. 
tejilor şi haiducilor ; în fine, zugrăvirea cu de a-mă&nuntulii a datinelor practicate 
de strămoşi, în vi6ţa lor publică şi privată. | 

Mai tote aparţinii genului epică, nu numai prin lungime, dsr şi prin eroii ce 
ne represintă, prin admiraţiunea ce ne escită către dânşii, prin dialogi, prin 
caractere,” prin-miraculosi, prin peripeții, prin alternarea părţilor vesele cu 
cele patetice, o | - | 
„Ele suntă cântate la, ospeţe şi la festivități însemnate, precum la cumetrii, 

la logodne, la, sărbători, cu deosebire la nunţi și în speciali la mesa, cea mare 
de Duminică s6ra.. In acele _ocasiuni, mesenii suntii desf&taţă nu atâtii de aria 

„melodi6să a cântecului sâii de vocea dulce şi puternică a cântăreţului, câtii de 
„fidelitatea memoriei lui, de talentuli ce-arii av6 dea dice, adică de a rosti, de: 
clama şi modula nesfârşitele „cântece de la moşi-strămoşi,“ constândi fiă- 
care din mai multe sute de versuri. - | 

Şpre a ne forma uă justă ideiă, despre aedii vechilor Eleni, despre Demo- 
doculă lui Omerii, despre cântările întonate la solemnităţile domestice ale Ro- 
manilor, prin care—după mărturia bătrânului Catone!— se celebraii faptele 
străbunilor, trebuie 'să întâlnimii unulă din acei lăutari octogenari, a căror 
memoriă necomparabilă e uni nemăsuratii depositii de cântece bătrâne. Ei 

|. le iubescii mai multii de câtii ori-ce-altit pe lume, căci aii trăitii cu dânsele şi 
printr'ensele,. căci suntii unica lor fală. Cu câtii naraţiunea merge "nainte, cu 

„atâti aria e nesocotită şi lăutarulă, coprinsii d'uă căldură interidră, dă prepon- 
deranţă versurilor declamate în candenţă. Ascultătorii, magnetisaţi de figura, 
de gesturile şi de privirea” intusiastă, ascultă în nemiscare şi cu gândul se 

- ducii ]a acele locuri, la, acele persGne, la acele fapte, pe care le descrie sâil 
„le povestesce lăutaruli, - -- a 

„Cântecele vechi, după natura şi coprinsulii lor, după alusiunile ce facă, după 
fiinţele despre care tractză, se Subimpartii în următârele patru categorii: 

A: Solare şi superstiţidse, cele' dW'ântâiă poetisândii legenda sdrelui şi lunei 
(Apoline şi Diana), conformii credinţei populare că sârele, voinaii să i5 de soții 
pe soră-sea, luna, acâsta a preferitii să rămână fecidră, s'a aruncati în mare, 
a fosti metamorfosată şi amendoui meniţi a se. urmări neincetatii, fâr'a se 
put6 ajunge vr'uă dată; 'cele.de ali douilea desvoltândii legende crestine, 

” credinţe superstiţi6se despre personificarea cholerei, despre profetisarea ani 
malelor domestice, despre efectele “nenorocite ale blestemului părintescii, 
despre lupta cu monstri (şerpi şi balauri), legendele anotimpilor, paserilor ŞI 

- plantelor. . Ma Si e | 

B. Istorice, relative la fapte şi “lucrări cunoscute, la persâne istorice, In 
acestă clasă amii grupaţi totii ce privesce fasele miscării naţionale de la 1821. 

e 1. In fragmentele operei De originibus, cit, pass. 
- . i Ă N . . a -. 

AR 
pi 
pi 

Cântecele vechi (dise şi bitrânesci, pentru că celebreză faptele şi viţa gene. ! 
raţiunilor de mai mulţi. seculi în urmă) coprindă legende despre forțele sil. | 

_ 
a
a
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0. Haiducesci, copringdenâii descrieri de lupte eroice, espediţiuni şi fapte de curagiii, drame petrecute. aci pe Dunăre, aci în fundul codrilor şi în văile Carpaţilor. Multe dintr'ensele citâză nume sei fapte istorice şi faci alusiune „ la evenminte cunoscute prin tradiţiune. | a 
D. Domestice, care poetiseză instituţiunile, modulit de a trăi şi fasele vieţii. 

In ele găsimii, alături cu veselia nunţilor,. adevărate tragedii “sângerdse, pro- : 
duse de pasiuni puternice. | 

Pentru studiără comparative, să se consulte următorele 
cântece populare : De 

_. Balade, culese şi corese de d-li -At. Marianii Marienescu. Viena. 1859,. 
broşura, 1 (ediţiunea autorului). | îi | i 

2. Poesii populare ale Românilor, culese şi întocmite de d-li V. Alesanari. -- 
Bucuresci. 1866 (copringendii 55 balade Şi 10 variante, în 6378 versuri). 

3. Balade, culese şi corese de d-lii At. Marianii Marienescu. Viena. 1867, - 
broşura [1 (ediţiunea autorului). ia Sa 

„4. Balade populare române, adunate ded-lii Miron Pompiliu. Iaşi. 1870 (bro- 
şură de 94 pagine-cu 23 balade). - i e 

5, Poesiă poporale române, adunate şi întocmite de d-li Simeon FI. Marianii. 
Cernăuţi. 1873. Tom. I (formatii micii de 220 pagine, coprindândii 34 balade). 

„6. Uă călătoriă în Dobrogea, culegere de d-lii Teodorii T. Burada. Iaşi. 1880. 

colecţiuni de vechi 

Afară de aceste publicaţiuni, multe poesii populare aii fostii inserate în ca- - 
„lendare, reviste şi giare literare, der mai cu s6mă în Traiană şi Columna lui 
Traiani (sub direcţiunea d-lui B. P. Hasdeii, în Bucuresci); Familia (sub direc- 

” ţiunea, d-lui Iosefi Vulcanii, în Buda-Pesta); Convorbiri literare (sub direcţiunea 
d-lui Iacobi Negruţi, în Iaşi); Revista pentru istorii, archeologiă şi filologiă (sub 
direcţiunea, d-lui Gr. G. Tocilescu, în Bucuresci).. . - o 

Despre formarea şi propagarea legendelor, să se consulte Cuvinte din bătrâni 
de d-li B. P. Hasdeii şi Literatura populară română de d-li dr. M. Gaster. In spe- 
cialu despre 'câte-va cântece vechi din acestă colecţiune, alăturate cu cele co- 

„ răspundătore din colecţiunea d-lui V. Alesandri, să se vâdă broşura mea inti- 
„tulată „Petrea Creţalii Solcaniă, lăutarulu Brăilei.“ Se 

  
 



  

410 ! CÂNTECE VECHI : 

a 

SOLARE SI SUPERSTIŢIOSE. 

A 
SOLARE ŞI SUPERSTIŢIOSE. 

SORELE ŞI LUNA. 

[Scrisă la 6 Augustii 1883, după lăutarului Petrea 
Creţuli .Şolcană, la Laculă-sărată. — Afară de 
varianta ce se află în colecţiunea d-lui V. Ale- 
sandri, pag. 27-29, ca variante modificate se 
poti considera: Tionă: Bradu şi soro-sa din co- 
lecţiunea d-lui Miron Pompiliu. Iaşi. 1870, pag. 
32 — 43 ; precum şi Craiulă şi soră-sa de la pag. 

-152— 160 în culegerea d-lui Sim. Fl. Mariani.— .. 
Uă altă variantă prescurtată a acestul cântecă, 
sub acelaşi titlu, figurâză. şi în cartea d-lui Teo: 

- dor. T, Burada, la pag. 165-173. — Descrierea 
„Taiului şa iadului, conform legendelor cre- 
stine, să se compare cu.cea din cântarea de 
ste, care 9 începe cu versului „Acum. cesuli ml -a 

-sositii“], 

Pâii de cicâre, Si 
-în prunduţi de Mare- 
„iată că'mi răsare 

puterniculii s6re. 

Der eli numi răsare, 5. 
ci vă să se 'ns6re;, 

“că mia, totii umblati 
“lumea 'n lungii şi ?n lati 

- Y6ra românâscă  . | 
şi moldovenâscă : . : 19 

lungişii, a 
| curmediși, 

-măre, nouă aj 

„totii pe nout caj: 
patru-ă ciumpăvitii, 15 
„cinci a omorâtă - 
şi toti n'a găsitii 

| potrivă săi fiă, 

- .vuă dalbă sogiă ; 

Lă 

fâr” de mi-a găsită - 20. 
“Şi mi-a nemeritii | 
„la nouă argele 

nouă feciorele, 

în prunuţi de mare, - 

pe unde răsare. .- 25 
A mai mititică, 2 
ca, uă iloricică, 

în midlocii şedea, 
la lucru lucra, - 

pe toțe 'ntrecea ; 
că ea, totii ţesea, 

ţesea, 'nchidisia, 

şi ea se numia, 

“ lâna 

-. Simdena, 
Dâmna florilor 

ga gardfelor, 

sora s6reluj, 

spuma laptelui. 

S6re r&săria 
Şi s6re 'mi venia 
Pa gură, d'argea. 
Cu densa, vorbia, 

frumosi c'o ?ntreba, 
„din gură" dicea: 

— Il6nă, lână, 
I6nă Simaenă, 
Dâmna florilor 

“şa gardfelor, 
sora sorelui, 

spuma laptelui, 

ţeşi şi "nchindisesci, 
firii verde "*mpletesci 

„Şi mite zoresci 
"cămăși să'mi gătesci, 
„şi mi-te grăbesci, 

să te logodesci ; 
„că io mtamii umblatii 
„lumea ?n lungă şi ?n lată, 

__ ţ6ra românescă 

- Şi moldoven6scă - 
„“lungişă, 

„curmedişiă, 

„»- măre, nou5 al - 
toti pe nouă cai; . 

" patru-ami. ciumpăvită, 
cinci amii omoretiă 

şi nu mi-ami găsitii   
„5 
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potrivă prin lume 

afară de tine. 

Jlena, 
Simdsna, , 

Dâmna, florilor. 
„ga gardfelor, 

sora. s6relui, 

spuma laptelui, 

ea, ds audia, 
din gură'i grăia : 

— puternice sâre; 

esti puternicii mare, 
der ia spune'mi: 6re 
und' s'a mai văquti 

si s'a cunoscutii, 

und” s'a auqitii - 

Şi s'a pomenitii 

să i6 sor” pe frate 

şi frate pe-sor'? - 
De mi-ei arăta, 

atuncă te-oiii lua, 
! atunci, nici atunci ! 

Unde-o audia, 

s6rele "mi ofta 
şi i6r o 'ntreba, 

şi i€r o ruga, 
şi ier o'mbiia, 
pân'ce Il6na, 

Gin gură 1 grăia: 

—io că ţe-oii lua. 

„cum ici dumne-ta, - 
viteză dec” 8 fi - 

şi Vei bisui .. 

de 'mi-el isprăvi: 

podi pe Marea: n6gră 

“de fieri 
şi oţelă,. 

&r la apă de podi 

cam d'uă mânăstire 

__chipii de pomenire, 

chipă de cununiă 
s&mi, placă şi mie, 
Cuă scară. de fierii 

pân. la naltulii ceri! 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 |: 

„105 

110   

Puterniculii sâre,. - 

su 

ca, puternici : mare,. i 

unde-o audia, 
pine că'i părea. 

„In palme *mi bătea 

- şi podi se făcea; 

la capi mânăstire 

"chip de- pomenire; 
„şi i6r mai “bătea, 
scară se "'ntindea, 

„=. Uă scară . 
- Uş6ră, 
„de fieri 

- şi oțelă 
-pân” la, naltulii ceri, 

„Der.elii ceo'mi făcea? 
Pe podi că *'mi trecea, - 

„pe scară 'suia, 
_pe scară. 

| - UŞOTră, 

„pe “scară, de. fiori 
în cuie d'oțeli 

“pâr” la naltulii ceri. 

Şi, de *mi-ajungea, 
unde-se ducea? 

„Toti la moşii! Adam 
şi la, maica, Iova?. 

„EI, de. mi “li vedeai, 
nainte-.“i eşiail, 

„din gură "i grăial: 

—o pr6 sfinte ssre, 
. puternice mare, 

ce'mi. călătoresc, 
- de ne ispitesci? 
La ce te gândesci. 
şi la, ce .poitesci ? 

Şi el răspundea, - 

“din gură qicea: 

—'6ca, moşii Adam 
şi cu maică lovo, 

" mie 'mi-a, veniti 
vremea de *nsocită, 

şi ei Cami umblati 

115 

120 

125 

130 |- 

185 

140 

145 

150. 

155 

a, Boşă e aci uă aferesare din strămoşă. ” 
2. Pronunţiă populară în loci de Ea.   
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- lamea, ?n lungii şi "n lati, 

"46ra românscă, 
şi moldovenescă 

lungişi 

curmedişi, a 

şi toti n'ami găsitii 

potrivă s&mi fii 
vr'uă dalbă, sogiă ; 

făr' de mi-ami găsitu 
„Pa gură G'argea, 

numai pe sor'-mea,. 
-som-mea Ilâna, | 
lina Simdâna, -. 
„Dâmnă florilor 
„ga gardfelor |. 

! 

Atunci moşi Adam 
şi cu m6şa Iova, | 
unde "li audia, 

răi că, le părea, - 

s6relui. dicea : 

— pr6 sfinţite sâre, 
" puternice mare, 

unde-ai auditi 
„ai. mai” pomenitii, 
- unde-ai cunoscuţi, | 

unde-ui mai vădutii 

să i6 sor' pe frate 

şi frate pe sor', 
că cin' n'o lua 

raiul c'o davea, 
"“6&r cine-o lua 
în iadiă c'o intra; 

Sorle: se, uita, 
din ochi căuta, 
nimici nu -grăia; 
6r moşulit Adam: - 
şi cu moşa Iova. 
de mână "li luai, 

„18 rajiu mili ducea, . . 
„rai căi arătat, 

şi de ce vedea, 
"bine căi părea: 

numai mese 'ntinse 
cu făclii aprinse, 

- cu pahare pline, 

"160: 

165 

170 

„175 

180. 

185 

190 

195. 

200   

“în "cântece line; 
jurii pre-jurii de mese | 

stau în cete dese 
- sfinţi şi mucenici 

mai mari şi mai mici 

uă sută şi cinci; 

„“6r mal josii. de ei 

sfinţi mai merunței 

ui, sută şi trei. 

Şi totii mai erea, 
şi totii mai vedea; 

femei cuvi6şe - 

" măicuţe duiose, 

feci6re, curate, : 
„uciși în dreptate, 

oşti de biruinţă, 

Şi: soc cu credinţă, 

Der totii ma! erea 

„Şi totii mal vedea, 

- “puţini de mergea: 

printre rămurele, 
„dalbe păsărele 

«cânta 'n versurele, ” - 
şi nu pr6 cânta, 

„ci se gongănia, - 

din gură 'mi qicea,: 
„„ferice, ferice, 

ferice de noi, - 

de părinţii nostri, 

'„ care ne-aii făcutii, 
care ne-aii' născutit 

| şi ne-aii botezatii 
şi ne- ai crestinată 

* că, dâc'orii irăi, 

săraci n'ori mai fi“! 

„De totii ce vedea 

“bine că” părea 

şi se mulţămia. 

Afar”. de 'mi eşia.- 
icrăşi moşii Adam 

. Şi cu. mâşa Iova 

chieile lua, 
la iadii îlii ducea, 
“iadului descuia, 

în iadi îli băga | 

205 

210 

220 

„280 

240 ! 

245 
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a 

şi de ce'mi vedea 

perii i-se shârlia:  . 
că ?n focuri ardea, 
“grei se văieta, 

hoţi şi călcători, - * 250 
„ră cârmuitori, - a 

şi nurori pismaşe, Si 
şi score trufaşe, 

fi necuvioşi, i 

„preoţi mincinoşi. 9255 
Afar” cândi eşia îi 

sârle ce 'mi vedea? _ 
Uni pomi oflitu, 

“ună pomi cătrăniti;. 
printre rămurele, : 260 

nisce păsărele, a 

cânta 'n versurele, - . 

"Q6r nu pr6 cânta, 
ci se văieta, 

din gură grăia:. . 265 

„vai şi vai de noi, . 
de părinţii nostri, - 
care ne-ai făcuti, 

care ne-aii născutii, 
că ei ne-a lisatii, . - 270 
nu ne-ai botezati, 
nu ne-ai crestinati, 

şi, Vorii maă tiăi, | 
toti săraci c'oril fi, 
grei s'orii pedepsi.“ 

De totii ce vedea 
multi răi căi părea, 

nu se mulţărnia, | 

21 

Doit, foicea, 

sâule ce "mi ficea? .. "280 
De câte vedea 
nu se 'ndupleca, . 

„ci, măre, mă pleca, . 

ci, măre, 'mi sbura - 

“Pa gură Wargea  - . 285 

“toti 'la soră-sea, * 
şi ir o. "ntreba, 

Şi ir o. ruga, 

Şi ir. o 'mbiia 

pe densa s'0 deă. 

5 . 

  "290 

llena 

Simqsna, 

- Dâmna florilor. 

"ga, garofelor, - 

sora s6relui, 
spuma, laptelui, 
dâca "lu audia 

Şi dâca, "mi vedea . 

“că toti nu scăpa, 
ea, totii mai cerca, ” 
din gură 7 'dicea: 

— frate, frăţiore, 

-.. puternice s6re, 
_spune mie : 6re 
cine-a cunoscutii, 
cine-a mai văduti, 

„cine-a, auditii, 
„cine-a pomeniti - . 

să i6 sor' pe frate 
şi frate pe sor'? 

. Dâr io te-oiu lua 
"viteză deci fi | 
şi vel bisui 

până?n dori de di 

mie să 'mi.croiesci 
Şi să'mi isprăvesci 

“ peste Marea-n6gră” 
“ unii podii de aramă 
să nu "li bagi în s6mă, 
er, la capi de podii, 

cam Gui, mânăstire 
chipii de pomenire, 

chipii' de cununii 
"să *mi placă Şi 1 mie. 

“ Puterniculă: sâre, 

“ca puternicii mare, 
“ unde-o audia 
pine că! părea, 

*n palme că'mi bătea, 

„podului se *ntindea, 

un podi de aramă 

de nu'lii bagi în s6mă, 

şi d'uă mânăstire 

“chipi de pomenire, 

Candii le isprăvia, 

300 

295... 

305 

310 

315 

320 

325 

330 

335   
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la ea se ducea: 
de mâmolua . 
la podă c'o. ducea, 
la podit c'ajungea, 

la podi de aramă 
de nu'li bagi în semi, 

şi, podii: cândii trecea, 
podi ca zornăia, 

podii se cletina, 

că n'a mai vădutii, 

: nică n a cunoscutii, 

că n'a. audit, - - 

“nici ma pomeniti 

s5 i6 sor' pe frate 

şi frate pe sor, 

"Flâre şuă lalea, 
podulii cândii trecea, 

pe podă cândii mergea 
„către m6năstire - - 

pentru' pomenire 
„şi la, cununii 
săi fi sogiă, 

” Il6na- 

Simq6na, 

Dorna florilor + 

ga gardfelor, 
sora sdrelui, -. 

"spuma, laptelui, - 
din gură”! dicea, - - 

Ş ast-feli îi grăia, : : 

“— frate, frăţicre,. 

“puternice. „s6re, 
„ia mai spune "m: Gre 
“und's:a mai 'văquti 

şi s'a cunoscuti, 
und's'a, audit . 

şi s'a pomenitit. 
mirele d'a drepte, 
„Mir6sa "nainte? .! 
Ci. mi-a: fostit: Şo â 

“Şi s'o. pomeni. - 
mirele “nainte, . 

mir6sa d'a stânga ! 

" Puterniculă s6re, 
puternici Şi mare, 

340 

345. 

850 

855 

„860 

365 - 

"370 

375 

380   + 

de mân'o lăsa, 
- nainte”! trecea, 
Gr ea, val de ea, 
aşia de 'mi vedea, 
cruce  că'și făcea, 

- în Mare săria 

şi mi-se *neca. 

„ Domnul se 'ndura : 
mr6nă c'0 făcea. 

„S6rele'mi vedea, 
„Şi îmărmuria, 

şi se văieta, 

„năvodari chiărna, 

năvodii aducea, 

„.. - sin Mare “lu băga ; - 
mulţi galbeni că da 
să sc6ţă daiba, 

Luptă ce'mi lupta 

în deşertii erea, 

-că ei.n'0 găsia, - 

şi n'o maj prindea; 

făr” de.. ce'mi scotea : 

- şPn -năvodă trăgea ? 
Uă mrână de mare 

„Gu :solzii de zare, 

Pe maliă. d'o scotea, 

pe mal do sverlia, 

Sfinţi din cerii vedea, 

'josii se scobora,! 
n palme co lua, - 

Şi: mi-o curăța, 
şi mi-o totii freca, 

“ solzii de'i cădea . 

şin cerii mi-o 'svârlia. 

“Colo! moşi Adam 

şi cu maica, „Iova, 

and mi-o vedea, 

&, măre, cm sta | 

de mi: 0. sclivisia, 

„. nume "căi dedea, 

“Luină mi. -0 chiăma.. 

Er ea, vai de ea, 

" măre,: *ngenuchia, 
lacrămi că vărsa, 

    

393 

400 

40 

420  
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( pe Domnului ruga. ; - 425 

', Domni c'o audiu, 
ÎL ia 
E Domni c'o asculta, 

“d +. din gură "mă grăia 
N A "şi mii osândia:. 

„= — lumea; câtii o fi 430 
şi s'o pomeni, 

nu v&ţi întâlni - 

nici n6pte, nică di; 

s6re cându o sta 
către răsărit, „485 
luna s'0 vedea - 

„toti către sfinţită ; 
luna, do luci 

câtre r&săriti, . - 
s6rele mi-o fi. 440 

„totii către sfințit ! 

Şi d'atunci se trase, 
şi d'atunci rămase, 

lumea câti oiî -.-. 

şi s'o pomeni, .. - 445 
că ei se gonescii- 

şi nu sentâlnesci: 
lună cândii lucesce, : 
s6rele sfinţesce; 
s6re cândi răsare 2450 

luna intră 'n mare. | 

IOVANU IORGOVANU?. | 

(Scrisă în Bucuresel:1a 7 Maiă 1884, după moşii 
Petrea Creţulă Şolcanii, adusti într'adinsii din 

Brăila.— Acestă legendă sâmănă în parte cu Br- 

culfnă, no. v. pag. 14-15, din colecțiunea d-lui . 

Y. Alesandri. — A se confrunta legendele similare 

publicate de d. Pisone şi dr. Popovici, dâr mal 

cu s6mă pe cea intitulată Iovană Iorgovani şi ştr- 

pele din colecţiunea d-lui At.Marianu Marienescu, 

Balade, broşura 1. Viena. 1867, pag. 9—22]. 

Susti, pe Cernan susii, .. 

" mulţă voinici sai dusi, 

_der care sait dusii 

- : Cernel.nu i-ai Spusu -: 

şi toță s'aii răpus... 5 

1. Ia acesti cântec unit” ati vădutii uă le- 

| gendă cândi a lui Ercule. de la băile Mehadia, 

cându a rîului Cerna; alţii uă alusiune la cu: 

cerirea, Dacie! mal ântâii de câtre Traiană şi 

apoi.de către Unguri. In vealitate ens8 este uni 

    

F6iă 'de lipani, 
Iovan. 

Iorgovani, 
feciorii. de Mocaniă, 

- mândru căpitani, 

„Jo de diminâţă, 
“pe: norii şi pe csţă, 

eli mi s'a sculati 
şi mi-a mânecati - 
totii pentru vânati, 

- şi eli mi-a plecati - 
călare 

—-.- “pe cale 
cu ogari pe vale, 
cu Vija? "nainte. 

ca, să "i i6 a-minte,- 
şi eli s'a totii dusi 

toti pe Cerna *n susi 
- după vănhtâre. 
de pasări uşore, 

“după "nsurătore - 
de mândre fecidre. 

Dâr ce'mi. totii vâna 
- şi cemi căuta? 

„Pâtă sălbăţică, . 
mândră şi voinică.- 

F6iă ş'uă, lalea, 
elii mi-se 'ducea, 

i el că "mi umbla - 

| trei dile de vâră,. 
i “trei de primă-veră, 

“totii pe Cerna'n susă, 

unde mulţi s'aii dusă - 
. “şi toţi s'aii r&pusi. 

După ce mergea, 
“după .ce umbla, 

după ce căta 

şi vadi nu găsia 

„să trâcă Cerna, 
"elii mi-se opria 

415 

10. 

15 

720 

25 

35. 

45 

“mită solari, alterată înşpartea'! finală, precum 

resultă din asemănările de fondii, ce ofere, cu 

cânteculă precedinte. 

„11. Nume de căţea. Cântăreţulii pronunţa când 

Vija, cându Viza. A se.ved6 varianta următbre,   
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_s6ma ca săi iea, - 
-şi mi'se gândia - 

- că marei Cerna, 

că n6gră, i apa, 

"şi că s'o neca 
- “în notit dâc'o da, -. 

deca n'o *ntreba. 

„Şi, d6ca, mai sta 
de se mai gândia, 

pe Cerna striga, 
pe Cerna chiăma . 

S'audă ruga, P 

Cerna laudia, 
Cerna s'arăta, 

Sr elă o 'ntreba, 
“din gură '% dicea;: 

— Cernă fugttore, 

„apă curgătâre,. 

să nu mă răpui, 

pe unde să treci . 
drumuli se 'my-alegii ? 
"Ncetsză'ţi valuli, 

să "ţi cunoscii vadulii 
să treci! cu calulii, 
că ei ami porniţi 
şi ei amiă venită, 

„cum am fosti ursitiăi, 
să găsescii la; tine 

şi să i6i cu mine 
fâtă s6lbăţică,. 

mândră şi voinică | 

Deca "a asculta, 
- Cerna, -ce *mi făcea? 
„- In loci se opria,. 
cu Iovanii vorbia, 
şi mi?li învăţa, 

din gură % dicea: 

— Iovane, Iovâne, 
Iane Iorgovane, 

feciorii de Mocan 
călare pe calit, 

Pe mine în susi       
ci- -adevării s&'mi spui . - 

50 

55 
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mulţi voinici s'a dusi, 
der care s'a dusi ds 
mie nu mi-aii spusii il 
Şi toţi s'a răpusii, 
Tu, maj înţeleptii | 
Şi nai priceputi, 

tu te-ai îndemnati 93 
de m'ai întrebati, 

frumosi m'al rugati 
s5 nu te răpuiă, 

ci-adevări săţi spuii 
pe unde să treci, * 199 

drumuli să "ţi alegi i 
„pentru vânătâre, 
“pentru 'nsurăt6re, 

88 găsesci la mine 
şi săiel cu tine O 19 

fetă sălbăţică, 
mândră şi voinică, 

Nu 'mi oprescii valulă . 

„58 "mi cunosciă vadulii, - 
să treci cu calulă, . 19 

„der te-oiii învăţa, | 
drumi ți-oi arcta, 

adeveri ți-oiii da, 

Ia tu s&'mi apuci 
şi să mite duci: 115 

„toti pe mine?n susi, 
" potrivă d'apusi, 
că sunţii curgătâre 

- de la d6lii la vale; 
„şi, d6ca %! sui 120 
pân” te "i osteni, 
cală ţi-o poticni : 

la trei 

păltinei 
tu s6ma să iei, 125 

„co să te opresci 
e 0 să nemeresci 
d'uă stană de pistră 

cu: muşchiulii d'uă şchi6pă, 
„în susă rădicată, 130 
pustiia. s*o bată; 

acolo să stai 
Şi ocoli să" dai, 
c'acolo e dusă 
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acolo ascunsă 
feta selbăţică, 

mânâră şi voinică. 

= FO guă lalea, . . 

Cerna cum dicea |, 
Torgovanii făcea, 

Drumul apuca 

i drumul urca, 

feciorii de Mocanii. 

călare pe cali, 
cu Vija *nainte 

ca să"i i6 aminte; 

„şi mi-se ducea, 
şi mi-se urca, _ 

toti pe Cerna n susă 

potrivă d'apusiă, 

unde mulți s'ai dusi 
de mi sai răpusiă, 

. Şi, dâca suia, 
pân” se ostenia, - 

“calu 1 poticnia. 

La trei 

păltinel 

eli mi-se opria 
şi s6ma, lua,. 

că gli nemeria '; 

-duă, stană de pâtră 

cu mușchiul d'uă sohiâpă, 

în susii rădicată, 

| pustiia s'o bată, 

“vă stană cu muchie! 

mai pân” la genuchie. 

Iovanii Iorgovan : 
sta 

şi se uita, 

cu ochii căta 
“şi mi-o măsura. ? 

Vija . 
căţeua 

ea că "mi cunoscea, ... . 

şi că 'mi mirosia,. | 

mirosia urma, - : 

şi ea că'mi trecea ! 
dinc6 de Cerna, 

"totii din stâncă 
N d 

185. 

140 

145 

150 

155 

160. | 

165. 

170 

1175 

    > 

"să plângă 'ncepea, 

n stâncă 

şi din piâtră 

"n pi6tră,: 

“_p6nă daia, parte. 
Er, G6ca'mi trecea, 

„- Vija mirosia, 
fâtă că simţia . 

„Şi se repedia, 

şi unde 'mi lătra, 
şi toti râcaia, 

pâtra desgropa . 

_şi se repedia, 

să scâtă eta. 
Der ea, vai de ea, 

pe Vija simţia, 

pe Vija vedea 

şi se speria, - 

din gură dicea : 

—Iovane, Iovane,., 
Iane Iorgovane, 

- frate frăţiore,. 

: chiamă căţ6ua, 
ţine ți pe Vija, 

„că sa 'nfuriati 
şi mi-a sgâriiatii, 
"sgâriiatii faţa 

Şi rupti cosiţa,; - 
ţine'ţi ogăreii - 

“şi chiamă'ţi. şoimieii 

„că ei, cu dulăii, 

„mi-ai rupti obrăjeii. 

Iovan Iorgovani,: 

feciorii de Mocanii - 

"călare pe cal, 
"d6co audia 
şi dec'o vedea, 

bine că "i părea, ! 

Că să înţelegea, 

“ glasul şi vorba. 

“Şi elă ce'mi făcea? 

“ Ogari asmuţia, 

"417 

180 

185 

190 

195 

"200 

205 

“210 

215 

220 

pe .Vija *ndemna N 

să sape pistra, 

N 's8 scoţă feta, 
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„sărmana, de ea. 

feta staţia, 

mândră şi voinică, 

"Apoi ce *mi făcea ? .- 

Cali descălica, 

căpăstru' scotea 
- Şi- s'apropia, 
de mân'o lua, 

de braţii o prindea 

şi mi-o apuca; 
afar'-o-scotea, 

„Fsta că 'mi ţipa, 
sta că 'mi striga 

şi se văieta, 
că eli se silia 

cu fr6i 'd'o lega. 
Er, cândii o lega, 

- din gură dicea 

- —Iovane, Iovane, 
- Iane Iorgovane, 

„frate frăţicre, 

faci unii păcatii mare, 

că scii, ati .nu scii 
că "mi esti mie frate 

şi eii ţie sori ? - 
| Cesii „cându s'a "*mplinită, 

nouă ne-a muritii 

Si -taică, 

şi maică, | 

şi dragi frăţiori, 
rude și surori; 

r noi ami slujiti _- 
până ne-ami măritiă,. * 
Nu “ţii minte, frate, : 
că făceami bucate, 
-6r tu le cărat - 
„la mesă de craiă.: 
„t6nării cânâii ereaj.? . 

Iovane, Iovane, 
Iane Iorgovane, - 

> cu-a lui suridră 
cin” se mai îns6ră, 
că, e păcatii mare, 

„ frate, frăţicre ! - 

225 

230. 

285 

240 

245 | 

250 

255 - 
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F6ii de lipană, 
tânărul Iovanii, 

feciorii de Mocanii, 
unde mi-o vedea, 

und! mi-o audia, . 
ochii că “i i lua, 

„ minţele % fura: 

„nimici n'audia, 

nimici nu gândia, 

ci mi-o săruta 

Şi mi-o apuca, 
frumosi c'o lega, 

— _-De calu o punea 
„şi cu ea pleca, 

- în jos de Cerna, 
"cu & ogărei 

şi cu & dulăj, 

cu Vija "nainte 

să le i6 aminte, 

| că, Vija scia, 

- bine cunoscea, 

loculi şi urma, 

şi “ea că *mi săria, 

- toti din stâncă 

“n stâncă 
şi din pistră 

„n piâtră 
* pân” d'al-alţă parte. 

„F6iă de ciolpani, 
_firă de. leustâni, 

_Tovană - 

orgovanii, 
„feciorii de Mocanii 

" “călare pe calii, 
elii, dâca, pleca 
călare cu ea, 

mici că mai vorbia, 
nici că mâi gândia, 

ci la ea, privia. 

Nainte mergea, 
„de Cerna “şi uita, 

 drumuli că greşia, 

şi: se.răttcea ; 

„6r, cândii se uita, 

în apă săria, - 
„* calu ?ri. notă îşi da. - 

3 

310 

= 

. 

| 
/ [ 

2 

2) 

990 

995 

300 

305  



—. 

Pa: 

A 
i 
A Tovanii ce'mi fâcea ?. 

_ COLECŢIUNEA 6. DEM. TEODORESCU.” - 

"315 - şi mi-o mărita, 

9 

i so | 

De pe cali săria, - 

la notii se "ncerca , 
şi mi-se 'neca, 

că Domnului nu va. 

frate ca să iea 

frate pe sor'-sa. 

Calulti se sbătea, 
la malii că eşia, 

6r ea, s&rmana, 

ea că, "mi înota, 

trei qile broscesce 

şi trei voinicesce, 

notatii ca de pesce, 

şi se strecura 

i ea că'mi trecea, 

toti din-stâncă 

„m stâncă, 
şi din pitră 

'n piâtră 

pân'de ceia parte. 

La, mal d'ajungea, 
pe mali saşeda: 

lume: c'o vedea, 

în braţe-o-lua 

şi ?n sati O ducea. 

Fâta-sălbăţică, 

mânâră, și voinică, 

vecini că *ntreba, 

lumea, cerceta, 

rude. de'și găsia, 

şi rude 'mi: venia 

de mi-o 'mbrăţişia : 

a-cas'o lua, 

la, curţi o ducea, 

) 

frumosi: mi-o "mbăia, 

cămâșiă, căi a, 

bine co 'mbrăca 

cu. haine de firii 

Și de ibrişini, 

cu aurii d'ăli pună, 

Apoi ce'mi făcea ?   
-Xreme nu pierdea, . 

“ci mi-o logodia 

  

frâmost mi-o scălda, 
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[Variantă scrisă 1 

Diţă Nicolae Pantelim 

ani, locuitorii la Crucea 

_ “ună feciorii de' craiit' 

toti de peste plai, 

că Domnulii ru vrea, * 

Domnulii nu. ierta 

- “fratele se; iea, 
frate pe sor'-șa, 

că'st grele păcate . 

„se î6 sor” pe frate. 

365 

- 1OVANU IORGOVANU. . -. . 

a 9 Ianuariii 1885, după Io: 
onânulă, cobzari de 65 

-Ae-pâtră în Bucuresci]. 

“ Susii, pe Cerna/n susii, 

“mulţi voincă s'aă dusi, 

der câţi mi-s'au dusi 

toţă. mi-s'ată răpusii. 

- Dintratâţi voinici, 

de cinci mii ori cincă, 

" “Tovanti Iorgovan, 

feciorii de ROmlâni, - 

frumosi se gătia, 

bine se 'narma | 

şi singurii pleca 

pentru vânătâre, 

- pentru *nsurătbre. 

„Si cu eli lua, 

şi cu el. purta, 
boldei 

şi dulăi, 
şoimei 

__ şogăreă; 

- şoimi de la Bogazi, 

ogari din. Provazii, 

_boldei de la munte 
şi dulăi de frunte, 

cu Vijla "nainte 

să le î6 a-minte.. 

> 

„o Pe Cerna pornia, 

în susi se suia 

i multă nu mergea * 

până se "ntempla 

„de mi'şi întâlnia, 

sub stană, de pictră, 

la umbră băgată, . 
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 fâtă 4 Sălbăţieă 

la faţă grâznică: 

lungi cosiţele 

“bati călcâiele 
şi sprâncenele 

i-ajungii genele, 

- eră braţele 

“-ascundii tețele. 

Tovanii Ioigovani, 

„ feciori 'de Românii, . 
călare pe calu, 

-- din. arcii săgeta, 
pasări că, vena, 

s6mă nu băga... 

-Wijla, boldeica,. 

ea mi-se, opria 

piâtră, de'mi lătra 
„Şi ocoli, îi da. 

Iovanit se opria, - . 

“săgâtă scotea; --- 
arcu şi întindea, 

-. d6r ce mi audia ?. 

Uni. graii îi grăia, 

„din gură “i 1 qicea : 

„— Iovan” Iorgovane,. 
ţine” tă şoimeii 

Şi ogăreij,: 
că, m'ai apucatii 
Şi mi-ai sgâriiaţi 

faţă, 
cu albâţă, 

N 

'de vântă nevătută, | 

de omii nevădută, 

Iovani se opria, 
la pi6tră mergea, 
susii. mi-o ridica, 
din gură grăia,: 

— amă încălcată | 
Şi io amii plecati 
pentru vânătâre, 

pentru *nsurătâre : 
s6rta, ce mi-o da. 
S6ţă c'oiu lua! 

Feta, d'audia, 
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S 

mi-se ridica, - 
„faţa'şi arăta, - J | 
faţa ca luna, _ 

e Şiă grăia frumosi 

cu glasii mângâiosii: 

— Iovan” Iorgovane, 

„ tinerelii călare, 

nu te pre grăbi, 
nici nu te pripi, 

că scii, ai nu scii 

"Cami fostii amândoi 
dWami șlujitii în cast 

de 'mânâră crăi6să ? 
"EU slujiami în casă, 

tu slujiai la mesă 

cu faţă voi6să, 

vorbă, cuvi6să ; 

“tu că m'ai peţitiă, 

io că n'amii primiti 

"şi, de focul meii, 

„de urâtuli tăi, 
"io m'amii pedepsitii 
şi ami pribegitii 

pe potecă strimtă, 

- prin vale adâncă, 

'în singurătate 

sub lespedi d de pietră, 

de ventii nebătută, 

de nimeni vădută; 
_—. aici m'amiă pititi, 

mami sălbătecitii 

Şi m'amiă pedepsitii. 

.. Iovanii Iorgovanii, 
feciorii de Râmleni, 
“nu mi-o asculta, 

"ci ?n braţe-o lua, 

şi mi-o săruta, 
din gură 1 grăia :" 

— amarii pe pimânti 
„tu mai pedepsiti, 

că io te-amii cătatii 
” hamea, * n lungi şi /n lată, 

şi nică c'amiă aflati. 
să “ţi semene ţie - 

„ca s'o i6ă sogiă! 
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» Feta, d'audia, 
lui Iovanii dicea : 

— ba nu măi lua, 
câtii o fi iumea, 

că 'mi esti frăţiorii 

- GOLEGȚIUNEA &. DEM, TEODORESCU. 

125 

şi ioţi suntit surori.” -- 
Târce-te 'napoi, 

co îi răi de noi;, 
sorele 'rai răsare 
şi ese din Mare, 

genele'mi pârlesce, 
“faţa'mi înegresce, 

trupu'mi îngrozesce ! 

Iovâni, d'audia, 
totii nu mi-o credea: 

trumosii o lega,. 

pe calu o punea 
şi cu ea pleca, 

mergândii de folosii 

toti pe Cerna "n josă. - 

Eli o săruta, 
ea se văieta | 

Şi dâca vedea, :.. 

strmana de ea, 

de pe calii săria, 
în Cerna că da, 
puţini înota 

şi mi-se 'neca. 

Iovanii o plângea, | 

şi mi-o căuta, 

dâr n'o.mai găsia, 

că ea, se făcea 
mândră floriceat, 

mânără . 
„ca dia r - 

fragă. 

. "ca, TOUa, 

sub lespedi de pistră 

la umbră băgată, 

de nimeni. călcată. 

| 

1. Alte .variante diferii de acâsta prin meta. - 

morfosarea, fetei în mrenă. - 

180 

195. 

140 . 

„145 

150 

155 

- 160.   
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TREI LEBEDE. 

(Scristi în Bucuresci, la 2 Ianuariti 1885, după 

Ioniţă Nicolae Pantelimonsnulu, cobzarii la Cru- 

- : cea-do-pâtră]. 

Fâiă verde de năuti, 
de cânâi maica m'a făcuti 

_-târgii. frumosi că n'ami văqutii, 

târgi frumosi ca ?n Târnova, 

vestit până 'n Cladova ; - 
că e Târnova cetate 

"cu trei turnuri ferecate 
„şi cu trei cruci de argintii, 

cum n'ami văquti de cândă sunţi. 

ca
   

Pe cruciţe” cine 'mi şede ? - 10 

Şedu'mi trei lebede albe, 

albe 'n pene şi frumâse, 
la privire cuvi6se, 

cu capuli 

“de diamantii „15 
. Şi cu ochiulii 

de smarandiă, 

&r cu unghiele late A 

şi pe cruci cam înclestate. 

Tată, măre, trei cocon, . 20 

"trei coconi, feciori de Domni, .  - 

până ?n qiui, s'aii sculatii, 
„7 sai sculatii 

au mânecatii 

din curtea 'mpăratului, „95 

„+: Domnulă Țarigradului, 

- să se ducă . 

'n vânătore - 

| st facă | 

Re dWuă plimbare. -, 30 

Ei în-târgi a popositi 

şi ?n cruciţele W'arginti 

lebejârele-a zăriti: 

săgețile | 

Şi-a "nţăglatii, . 25 

arcurile - 

„si-a ?ncordati, 

&r, când înse la vânati, 

lebedele i-ati zăritii 

şi din gură le-ai grăitii : 40 

— alei, măre, trei coconi, . 
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. | ” - “ Ă | MI -: pr 
„trei coconi, “feciori de- Domni, săgețile m 

săgețile nu 'nţăglaţi, ; 
nu "nţăglaţă,. > pe noi nu ne săgetaţi, % 
arcurile. 245 că nu stemii lebede albe 

- „Bu ncordaţi, | ae a pe noi nu ne săgetaţi, Sa e 
că nu steimii lebede. albe, ȘI cu ochiulă . 

: - “ci trek fete de *'mpăratii | . de smarandi, , S 
„Și tăicuţa ne-a mânatii . 50 _ „nici trei fe < de mperati, 
„să m&surămiă pămentuli, o ce-aii- plecatii  pămentuli | la m&suratii, 

cu umbletulă, | „ci noi suntemi dile mari : 
şi cerulă- i „una este Vinerea, 100 

cu cugetuli, 55 a doilea Sâmbăta, 
6r ce ţeră; neo plăcea. Stai â treia Duminica, PE „cu dânsa, ne-o înzestra. aţi pe loci, că nu sciți voi 

Noi silirămiă  - ce amii aflati şi ce scimi noi : 

de Sburarămiă, c'o veni vremea d'apoi 105 

"Gu trei nori - 60 | „do fi anulă ea luna, 

ne-amestecarimă, . i „2 3 VU mentala e, găptămana 
măsurarămă; | ca. diua, 110 
mai în susii | | | şi qiua, ca câsulii scurti, 

ne ridicarămi, - . - 65 6r câsulii ca unii minută. 
„mai în jos Da Deca, voi n 'eţi săgeta, 
că ne lăsarămii. ! Domnulii grei s'o supăra 

_şi pe cruci ne aşedarămiă, şi pe toţi v'o pedepsi: 115 
pe cruciţe de arginti, pământulii co parjoli, 

că'sii “minune pre pământii 70 „„ ierburile c'o "negri 
cum n'amii văqutii de de-multit, şi v'o lua, florile,- 
„de cândii maica ne-a făcută. |. „„ Horile şi apele | 

„Tată, măre, trei coconi, | c'aţi omoretii dilele. 1% 
trei coconi, feciori de Domni, Atunci, măre, trei coconi, 

că nici vorba, le-asculta, - 75. “tre coconi, feciori: de Domni, 
„Rică în vorba, lor credea, săgețile 

ci săgețile "nţăgla, că'şi lua, _ 
şi în arcuri le. punea, arcurile -- 125   şi pe lebede ochia, 
Atunci lebăda mai mică, 80 

că, dei mică, “i mai voinică, | 
vreme multă nu pierdea, | 
ci-din gură le grăia: . 4 
— feţi- framoși şi trei coconi, | 

feţi. frumoşi, feciori, de Domni, - 85 

arcurile 
nu 'ncordaţi, -   că 'şi stringea, 

cruce sfentă că” şi făcea, 

La vânat de se ducea, 

Domnuliă bine le-ajuta, 

- că vâna numa ?'ntruă sâră 
ce vEnaii alţii ?ntr'uă, vâră, 

de se ducea pomina - 

de la Diiii la Cladova 

„şi d'acolo n” Târnova, 
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i HOLERA 

(Scrisii 'parto la Giulesci, după ună bătrână lău- 
tară, în lunii 1870, parte în Bucuresci, la 28 
Maiii 1884, după Petrea Creţuli Şolcanii din 
Brăila. — Ca variantă, s& se confrunte balada, XuI 

| Jolera, pag. 38:39, din colecţiunea"d-lui ” 
- Y, Alesanări). 

Colo 'n ţera, muscălescă, 

pe uliţa armenescă, 

este-uă şandră țigănescă 

cu ciocane, 

cu bocane, - 5 

cu potcâve de picidre.: 

F6ii verde şuă lalea, 

Velculi, măre, se scula, 
pe ochi negri se spăla, 

m grajd de piâtră că intra. 

şi pe murguli că *nşeua. 

L! înşeua, nu "li înşeua, 

că, la elii de se uiţa, 

- la picisre dei privia, - 

pici poteâvă nui găsia. 

Velculi, mâăre, de "mi vedea, 
vreme multi nu pierdea: 
calii afară că 'și scotea, 

desşeuati P încălica, 

cărăruia apuca 
şi mergea, măre, mergea, 

pen” la Nistru c'ajungea ; 

&r la Nistru d'ajungea, 

de pe calit descălica, . 
friu din gură că "i scotea, 

cu căpăstrulii mil lăsa, 

10 

15 

20 

1. Esisti mulţime do basme şi de legende, 

privitâre la Ciumă şi la Choleră, care, sub forma 

omenescă, vină să pună în esecutare hotăririle 

srtii. La Evrei, mârtea şi ciuma seceră pe 0- 

sânâiţi sub forma de ângeri esterminatori!. De- 

spre ciuma din epoca lui Justinianii, se pove- 

stesce că pe mare se vtduseră nisce luntre de 

foci, cu 6menl negri şi fără capete şorl unde 

se opriai la ţărmul, flagelului isbucnia îndată?. 

Cândii ciuma pustii Roma, pe timpulă sfentului 

changelulă Mihail, ţiindă în mână sabia plină 

de sânge şi stând pe mausoleulă lul Adriană. 

în amintirea acestui miraculii, se turnâ unii ar: 

„changelii de bronzi, şi mausoleulii, devonită ca- 

stelă, pârtă âncă numele de Sant-Angelo. Dâr 

1. Regii, XIX, ve 353 Sum. XXIV, v. 16. 
3. Bibliotheca ovientalis G. S. Assemanni, vol. II, 6.         

25 

+ 

Gregorii, so spune că acestui Papă vădusepe ar-. 

dintre tâte naraţiunile despre ciumă şi choleră, 

    

“- COLECŢIUNEA G. DEM. TEODORESCU. 

"cea mai importantă e legenda slavă, reportată 

" -zivatui cânteculii nostru populari, represintândă 

[i 

-lerei. Iată conţinutulă legendei ruse :. 
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L e 

ş'amândoi se arunda, 
Nistrului mare că "nota 
şi 'a parte ci'mi eşia. 

_ Foicică guă zorea, 
de mergea, ce mai mergea, 

. Velculii, măre, ajungea, 
“cu murguli alăturea, . 

colo ?n ţâra muscălescă, e 
„pe uliţa armensscă PR 

totii la, şandra, ţigănescă | 
cu ciocane, 
cu bocane, 

"cu poteâve de picidre, 
covăiate şi uşsre. 

30 

35 

40 

Iată, măre, se *ntempla 
că, cu Vâlculi, îmi sosia, 

„îmi sosia, şi holera, 
bat-o maica Precista. 

De sositii; dâca sosia, 

vreme multă nu pierdea, 

ci lui Veleu” totii dicea: 

i — Velcule, 
| __voinicule, - 

dă calulii şilii potcovesce, 50: 

- ae drumii'mare te gătesce . . 

că holera te poftesce, 
şa, venitii ca să te iea 
să te ducă 'n Valea-rea, 

"undei scurtă, durerea. 

Velculii, dâc'o audia, 
de holeră se ruga 

45 

55 

as Hanusch*, şi din care putemii dice că s'a de- 

Rusia ca ţâră de proveninţă a ciumei şi a cho- 

Ună Rusă sta culcat subt unui moliftu, şi 

sârele strălucea ca focul. In depărtare zări 

ceva, şi se uitâ mai cu „Juare-a-minte : feci6ra 

Ciumă înainta cu paşi pripiţi spre dânsul, înaltă 

şi învâluită în giulgiu"i albi, care o înfăşia do 

a capi pân' la pici6re. Rusulă voi să fugă, der 

stafia îlă apucă, întindându'şi mâna cea lungă. 

— „Cunosci tu Ciuma ? îl dise dânsa. Ei suntu. 

1$-mă în spinare şi du-mă prin t6tă Rusia ; nu 

uita nici oraş, nică satu, căci trebuie sd dai 

pretutindeni : câtă despre tine, de nimici s& 

mai tâmă; în midloculi color ce vorii muri, te 

vei afla în sicuranță“! Şi, înhăţândulă cu mâ- 

de Hanusch, Stas. Mythus, p. 322.     
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şi din guztu! toti qicea,: - 
— dâca, tu esti holera, 

ai milă de maică-mea, * “60 
că, maseâpţă, sărmana.! 

Dâr holera ce făcea? 
Nici uă vorbă nu dicea. 
Velculi i6răși se. ruga, 
Velculi icrăşi îi dicea:. 65 

— deca tu esti holera, 
ai milă de suridre, - 

că'mi suntii mici Şi plângătore, * 

numai pe mine mă are. 

Dâr holera ce făcea? - 70 
Nici uă vorbă nu dicea. - 
Velculii ierăşi se ruga, 

Velculit i6răşi îl Acea, : 

— dâca tu esti holera, 
mai ascâptă puţintelă 75 

„ca să scrii d'unii răvăşelii, 
Tăvăşelă cu viţa mea, - 

„ S&lu citâscă puicuţa, 

“ami lăsat-o la isvorii - 

numa/n Chinit şi numa?n dorii, 80 
toti cu lacrăme plângendi, 

după mine suspinându ! 

D&r holera .ce făcea ? 

Dec'uşia mi'lă audia, 

nile'“i cele lungi, Ciuma i-so înclestă în cârcă, 
6r țăranul porni. Vedea stafia pe d'asupra ca- 
pului, dâr nu simţia nici uă greutatea. Mai ân- 
tâiu o duse prin oraşe. Acolo r&sunaii cântece 

riră. Ori în cotro nenorocitul îşi îndrepta pri- 
virea, pretutindeni în juru'! vedea numa! durere. 

iurile funebre urmat -unulă după altulii fără de 
încetare ; mormintele nu mai puteai încăpâ pe 

bătea, se iviati noul ţipeto: foțele ereati galbene, 
casele pustiite. Dr colo susii, pe d6lu, se ră- 
dică propriulă -luj sătuc: acolo % este femeia, 
acolo copilaşi!, acolo bătrânii lui părinți. Piă- 

D'uă dată Gnsă, înclestândi mâna, apucă pe în- 
„fiorătârea feciâră şi s'aruncă cu dânsa în va: 
luri.. Eli peri, ea scăpă, der, învinsă d'uă inimă 
aşa de viteză, fugi în pădure şi în munte? 

1. Torquemada, Monarguia Tudiana t. |, e. XIX Mexico; Bastian, Psychotogie, p. 197, cit. apud, M. Edward B. Tylor, Şieitisatiunea primitica, ed, în., Paris. 1876, tom, ], pagina   ——— 
de veseliă, însoţite de jocuri, dâr Ciuma îşi scu-. * 
tură cutele giulgiului, şi veselii şi petreceri pe: . 

“Clopotele îşi trămiteaii tristulu bălăngăitiă; ala. . 

toți  morţii.. In fiă-care satui, pe care. îl stră- - 

care pasu, ce face înainte, îl sporesce mâhnirea, _   

milă i-se-cam făcea 7 
şi din gură”! răspundea: 

— i6 de scrie răvaşuli 
pen” ţi-o -potcovi calulii, 

„că amari i-o fi dorulii, 

Colo'n ţ6ra: muscălsscă, 
pe uliţa armenscă 

la a şandră! ţigănescă, 
mesteruli "că se gătesce 

“şi poteâve zănginesce, 
murgului că potrivesce 

totii potcâve de picidre, 
-„ covăiate şi uşsre, 

Apoi, măre, ciocănesce, 
ciocănesce, bocinesce, 

murguleţu'i potcovesce :: 
stă holera şi'lii privesce. 

„“Foicică us lalea, 
pân& calulii 

potcovia, 
„răvăşelulii 

se scriia. , 
„ Vâlculă,: măre, călă seriia 

“şi pe vEnti îlii trimetea 

„peste Nistru, la puica, 
ca săli veqă, săli citâscă, 

doruli să i-se mărâscă, 

Velculii, -dâca isprăvia, 
pe holeră | 
n'o vedea, 

„de holeră 
nu ?ntreba, 

ci pe cală se asvârlia, 
către Nistru se ducea. 

Der holera, pustiia, 
__ bat-o maica Precista, 
2» după Q6nsulii 

se lua, 

după. densulii 

se ţinea 

şi, la Nistru cândii sosia, - 
de pe murgii îlă apuca 

“Şi cu elii în braţ fugea. 

1. Sundră şi şandrama, prăvălidră, dughiană 
de ferăriă'şi potcovăriă, 
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GIA NESDRĂVANĂ. 

[Scrisă după moşii Petrea Creţuli Solcanii, lă- 
utarulii Brâiloi, în diua de 6 Augustti 1883, la 
Laculti-săratu, şi la 8 Maui 1884în Bucuresci —- 
Balada 1, intitulată Aioriţa în colecţiunea d-lui 
V. Alesandri, pag. 1 3, ouă variantă înfiu- 
_museţată şi completată a acestui cântec. — A 

se ved6 mal sus Cohndele]. 

La Piciorii-de-munte!, 

pe dsluri mărunte, 

prin plaiuri tăcute 
de vânturi bătute, : 

urcă şi scoboră 
şi drumulii măs6ră 
trei turme de oi, _ 

de oi toti ţigăi Ă 

cu harnici dulăi, 

"uni mândru ciobani, 

tânără Moldovânii, 
cu trei Dorojani, 

feciori pe Mocani. - 

Sub pâle de munte, : 
pe d6luri mărunte, 
prin crânguri tăcute, 

apa "1 răcorâsă, 
frunda e umbrâsă 

şi i6rba plet6să : 

apa de băută, 
frunqa de şeduti, - 

isrba de păscuti. - 

F6ii şut lalea, 

ciobani, d'ajungea, 

crângulii de vedea, 
stâwapropia, 

semni î-se făcea 

n loci se opria: - 

dulăi odihnia, 

pe gânduii cădea. 

Der, pe cândi şedea 

de se toti gândia, 

uă 6iă birsană, | 

Giă năsdrăvană, 
nici isrbă păscea, 

1. Comuna Piciorti-de-m 

ati fostă păduri seculare, 
sisti şi pen astădi.         

CI
 

10 

15 

20 

30 

35 

unte se află în plasa, 
In apropiere de dânsa 

Ciobani, d'o vedea, 40 
lângă ea se da 

şi mi-o cerceta, : 
şi mi-o întreba. : 

—oiţă, oiţă, 

45 

  Cobia, judeţulă Dâmboviţa. 
dintre care unele e- 

nici apă nu bea, 
nici umbra/i plăcea, 
“ci mere umbla, 

şi mereii sbiera. 

oiţă, plăviţă, 
" oiţă băiană 

cu lână birsană, 

de trei dile 'n-c6ce 
guriţa nu'ţi tace: 
apa, ră îţi face, | 50 - 

ori iârba nu'ţi place, i 

ori nu "ţi vine bine 
să mai fii cu mine? 

Oiţa, birsană, 

Giă năsdrăvană, 55 

dâca!lii audia, 

„Gin gură "i dicea: 

 —stăpâne, stăpâne, 
stăpâne jupâne, 

60 dragii stăpână ali mei, 

datii de dumnedeii, 

iârba mie 'mi place, - 

apa răi nu "mi face, , 

i multi îmi e bine 

să fii totii cu tine, 

- dâr gura nu 'mi tace 

de trei dile *n-c6ce, 

că semnii mi-se face : 

că &iDorojani, . 

feciori de Mocani, 
sunti trei veri primari, 

şi ei-mi-s'aui dusă, 

sati dusă în ascunsi 

de sati domuiti, 

şi mi-s'ail vorbiti, .-- 

şi mi-s'aii şopţitii 

la apusi de sore 

- să mi-te ombre 

subt pâle de munte, 

  
70 
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prin crânguri tăcute, so | “stăpâni c'orit chiăma,; Ii 
oi. cândă aromescii : . „să le mai spul î6r, 

u ” : - . 3 AA 
Şi câini ostenescii. j o de n'o fi'm zadară, 

| s& le spui așia, | 
Ciobani, d'audia, de te-orii asculta: - 

cu dia vorbia, cândi m'ori îngropa 129 
din gură “i grăia: | 85 “şi mori astupa, 

—oiţă, oiţă, - | > s6 "mi puie la capi 
oiţă plăviţă, aa „ce mir-a fosti mai dragi, 
oiță blană . „ căvălaşi de socă, 

„cu lână birsană, ae “|. multă dice cu foci; 135 
„de esti năsdrăvană . 90| | căviilaşii de osii, 

Şi dec'ai văduti multă dice duiosii; 
semnii că/ţ-s'a făcutii, || căvălaşă cu fire, 

şi d'ai auditii - multi dice subţire: 
cum s'au domuiti, N Na vântii cândii o sufla, 140 

şi cum s'aii vorbiti, . - 95 fluierii .o cânta, 
şi cum S'ail şoptitii a oile-orii sălta 

&i trei Dorojani, a , şi s'orii aduna, | 
feciori de Mocani, e “ câink-oră: audi, 

| slugi de nouă ani, la. mine-orii veni, 145 
deca m'orii urâ 100. „ la mine s'orii strînge, 

şi moră omor6,. o pe mine m'orii plânge 
vina lor of, cu lacrămi de sânge. 

păcati şi-oră plăti; - Ne Şi tu, Gia mea, 
er tu, Gia meg, * _ | „tu, d6c”8i vedea O 150 
să le spul aşia, 0 „uă mânără fetiţă - 

de te-orit asculta: a E | Gu n6gră cosiță, 
io, câtă ami trăită, „Prin crânguri umblândi, A „oi ami îngrijită, -_ | din gură cântândii, 
câinii ami hrănit, A Ea | din ochi lăcrămândă, 155 

pe ei i-ami plătiţi ; "110 
să le mai spui icr, 

de n'o fi 'n zadari, 
ca să mă îngrâpe 

ă de stână aprâpe,. 
oi ca să "mi privesci, | 1! 
dorii să "mi potolescii, 
spre partea de luncă „căvilaşii să'mi dregii, 
_aprâpe de strungă, - 

îlori ca săi culegii 
strunga oilor, pi “pentru nunta mea - 165 
jocul mieilor, - 120 |. ce-o să facii cu ea. - dorul .bacilor, | 

în dosulii stânii - - | 
s&'mi audi câinii, a Vorba nu sfârşia, 
că ei, d'orii lătra, „1 Dorojani venia, 

de mine "ntrebândă, 

s&8 nui: spui că suntii 

"culcatii subt pământii, 
ci că m'amii totii dusi, 

« dusi pe munte *'n susi, 160 

prin vârfuri cărunte 

dincolo de munte, 

o
         

  

 



    

şi șe repedia, 
şi mii r&punea 

turmele să "i iea. 

Er, de "li omora, 
ei mi'li îngropa : 

la brâi-de perdea, 
*n strunga oilor, 

joculii mieilor, 
dorulii bacilor ; 

în dosulii stânii, 

unde dormit câinii. 

E, de “li îngropa, 

la capi îi punea 
căvălaşi de socii, 

multi dice cu foci; 
câvălaşi de osii, 

multi dice frumosii; 

căvălaşii cu fire, 

multii dice subţire. 

Ventuli, cânâi bătea, 

in cavală sufla, 
de jale 'mi cânta : 

„oi că se stringea, . 

„câini că saduna, - 

“oile plângândi, 
câinii totii lătrândă, . 

pe stăpânii chiămândi. 
Aşia, totii aşia, 
vremea vremuia, 

der 6ia birsană,. 
Gia nă&sdrăvană, 

“ea se toti uita,- 
şi nu mai vedea 
pă mândru fetiţă 

cu nsgră cosiţă - 

prin crânguri umblândi, 

din gură cântândi, 
de el întrebândi, - - 

sti spuiă căi dusi, 

COLECŢIUXEA G. DEA. "TEODORESCU. 
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dusii pe munte 'm susi, * 

dincolo de munte 

prin vârfuri cărunte, 

căvălaşi să "şi dregă 
“şi flori să" culâgă, 

210 
CC ..,   

BLESTEMULU. 

[Scrisă după lăutaruli Petrea Creţulu Şolcanii, 
in Qiua de 14 Augusti 1883, la Laculiă-săratii]. 

La vale de Pruti | 

zace *'ntinsii pe luti, 

de vânturi bituti, 

de omii nevăduti, o 
plutaşulă Mihai 5 

de trei-deci de'ai. 

Şerpi că Iad muşcati, - . 

„vi6ţa i-au scurtată ; 
lupi Pai încolţiti, - 

visţa i-au topită. „40 

„ Măiculiţa lui, 
__prâda dorului, 

ea mi'li toti căta 

şi milu toti striga, | 

der nu mi'lu găsia, 15 
“pâw numi ajungea 
în vale de Prutii. 
pe maluli de luiil. - 
Şi, cândii îlu  găsia, 
şi, cândi îli vedea 20 
de lupi încolţiti, 

la faţă slăbită, 
„de şerpe muşcati, 

la trupă veninati, | 

păruli că "şi smulgea, 25 

- peptulă că “şi bătea, 

„mârtea, că "şi ruga. 

Mihiiti ce făcea? 

Sufletu "şi trăgea, 

4, 6r, candă şi'lii trăgea, 70 
diri gură, dicea,: i 

— micuță, 'măicuţă, 
măicuţă drăguță, 

ci tacă'ţi gura, 

„nu maă blestema; 35 

că tu, cândi. m'ai fapti 

Şi ţeţăa mi-ai dati, 

greii mai blestematii 

blestemii cu păcatii : 
„sugi, suge-mi-te-ari, - 40 

„Şerpi mânca-mi-te-ari! 
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Deca mai scăldatii 
şi dec'amii ţipati, 

„_i6r m'ai blestemată 
blestemii cu p&catii: 

„taci, că te-ami scăldatiă 

„cu apă de Pruti 
„Să fii toti urâtit, 
„cu apă de luncă 

„S8 fii totii de ducă! 

"Tu m'ai blestematiă 
şi m'aj înfăşatii, 

6r, deca mi-amă plânsii, 

__cu faşa maj strinsii 
şi mal legănatii, 

şi mai blestematii: 

„taci, nu mai-ţipa, 

„lupii te-arii mânca, ! 

Din gură ce-ai disi . 

cu foci mi-s'a, prinsă : 

lupi că m'aii mâncată, 
şerpi că m'aii mușoatii, 
vi6a mi-ai secati ! 

Vorba nu sfârşia, 

„Sufletul că'şi da ; 

„_6r biâtă mă-sa, 
s&rmana, de ea, 

multi se pedepsia: - 
la Prută că/lii ducea, - 
frumosi că li spăla, . 

cu păru "li stergea, ” 

cu lacr&mi Puda; 

„cu mâna săpa, 

„mormânt căi făcea 
şi mi'li aşeda; 

apoi lungii plângea . '- 
şi mereii qicea : 

| „blestemulă de mumă | 

„ca fisra. de ciumă, . 

„blestemulii de tată 
„ca stana, de pictră, 

„pustiiuli le bată ; 
„0% cânâiă mă gândi 

„Și n'EI socoti, 
„blestemii s*o *mplini, 
„Bre te-o pedepsi ! 

45 
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BLESTENULU. | 

[Variantă scrisă şi comunicată: de repausatuli | 
niei amicii Nic. Scurtescu din comuna Valea. | 
lungă judațulii, Dâmboviţa.—A se red6 doina 
Fratele : ăsleţi, pag. 379, din colecţiunea dul" 

„. . Alesandri]. 

„F6ii, verde şut smicea, 
- Yvoiniceluli pribegea: 

nouă ţări 

cutreiera, 

-nOuă mări | 5 

că r&sbățea, | 

cu străini i-se ura, II 

şi eli, măre, se *ntorcea, 
s8'ŞI vedă pe maică-sa, 

- De_mergea ce.mai mergea, 10 

grei zădufiă îli apuca, 

ostensla "li ajungea 

şi €li, măre, se culca 

în marginea, drumului, 
la umbra, stejarului, 15 
la fântâna Dicului, 

- „mă dormia, ori nu dormia, 
„că lată se pomenia | 
_“ună balaurii veninosi, 

ce ']ii.muşca până la osii, 20 
-trupulă de il băşica, 

sângele de lit sorbia, 

Voinicelulii se *ntorcea, 
dâr puterea "lă părăsia, 

cândi 6că şi maică-sa, 25 

, la fontână că venia. 

Vai de densuli, vai de ea! 

Părul din capii îşi smulgea, 
hainele şi-le rupea . 

şi pe şerpe "li blestema. 50 

Der voiniculii, d'o “vedea, 
„atâti numai îi dicea : 

— tacă'ţi, maică, guriţa, 
„taci şi nu mai blestema, 
că blestemulii de la tine 35 

“ma, ajunsit cu foci pe mine; 
că tu, maică, cândă mai faptii, 
“în albiă mai scăldat, 

în scutece m'ai făşatii,- 
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scutecele că mi-ai strinsă, 40 sfânta rugă Wascultaii : 
de durere eii ami plânsi; “ascultai: 

-Gră tu mă legănai, şi se 'nchinai 

„În braţe nu mă luai, până slujba se citia, - 80 

nici liptuţii că nu'mi dedeai, -pân8 slujba se sfârşia, 
ci ?ntiuna m& blestemai . . 45 e 

să scapi de mine prin duci, Din bisercă, cândi eşiau, - 

şi toţă şerpii să mă sugă! ei mâncai, . 
îi se săturau, 

ŞERPELE. “țâle pe mână luai, 35 

(Scrisă în diua de6 Augustu 1883, după lăuta- 
rulă Petrea Creţului Şolcaniă, la Laculu-sărată. 
—D-lă T. T.-Burada, în culegerea d-sâle Uă că- 
lătoriă în Dobrogea, Gă uă variantă a aceştei ba- 
Jade la pag. 183—194 sub titlulti de Zmeuli şi - 
Zmedica.— În colecţiunea d-:ui V. Alesandri, ba- 
lada 1, pag. 11 - 12, sub titlului de Balaurulă, 

paro uă variantă prescurtată dintr'6nsa]. 

Foicică trei granate, 
departe, măre, departe, 

departe şi nu pr6 forte, 

colon sati la Cătrunesci | 

şi colo la Anârăşesci!, 5 

suntwmi trei feciori de popă, 

câte'şi trei citesci la. carte, 

Citi? Vineri şi Sâmbătă, 
6r, când fu Duminică, 

ei mi-se sculaii din dori, 10 
după glasii de cântători, . 

cândii dormi tote apele, 
cândă taci tâte frundele. 

Şi, dâca, mi-se sculai, 

față albă cWgă spăla, 15 
cruce la Domnwşă “faceai, 

la icâne senchinai, 

din casafară eşiaii, 

n grajd de pi6tră că intraii, 

caii de frâu că 'şi luai, 20 

la, fântână căi duceail, 

cu apşoră "1 adăpail ; 

6r, a-ca“ de se 'ntorceaii,. 

fânt tocatii că le dedeau, . - 

de căpestre căi legai, 25 

la biserică mergeaii 

1. Câtrunesci! şi Anârăşescii se află în jude- - 

țulă Ialomiţa, plasa Ialomiţa. . . , 

2. Singularulti citi se repârtă la fiă-care din- 

trânşil. |   "|-- plasa Balta. 

cu ele ?n grajdi că intra 
şi pe cai le aşedai. 

După nimiedi în spre s6ră, 
- fraţii câte trei plecară, 
„îmi p.ecară de vânară: - 40 

vânară t6tă diua | 
până ?n vale la Piua!, 

di. de veră 
- pănăn S6ră. . 

__„Fâiă, verde de trifoi, 45 
cândii erea s6rele "noii, 
frăţioruli &li mai mici, 

&lu mai mici: 

| -si mai voinicu, 

„ căi cu statuli 50 
de copilu, 

- cu sfatuli 
de omii bătrâni, 

- el, măre, cămi ostenia 

“şi cu gândulii se gândia.. 5 ot
 

Deca; vedea şi vedea, 

că vânaturi nu'ntâlnia, . 

„că şi arumulă se'nchidea, 

că *n deşertii se obosia 

şi căldura "i năbuşia, 60 

“calwn drumi că mi'şi opria 

şi din gură că 'mi vorbia, 

frăţiorilor grăia : 

— Galei, neică frăţiori, 

“Galei, neică vânători, 65 

“ee grea sete m'a coprinsă, 

-“ înimidra, că mi-a/ncinsi ! 

1. Piua-Piotrei se află în judeţuli Ialomiţa,     
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Foicică salbă mâle, 
frăţiorulu &lu mai mare, 

îmbrăcaţi, măre, ca Domni, 

dr cu minte nică Guni omiă 

„ merişorii că'i întindea, 
spre mâncare i-lii dedea 

„s&'şi potolâscă setea. 

Dâr elu, măre, dellii mânca, 

- mai rău setea. "lă coprindea, 

Şi din gură i6r vorbia, 

frăţiorilor dicea: 

— G'alei, neică, frăţiori, - 

d'alei, neică vânători, 

inimidra că mi-a 'ucinsii, 
limba ?n gură mi-a aprinsii, 

buzele că mi-le-a fripti. 

Frunduliţă mări sălcii, 

. frățiorulă miqlocii . 

şi de fire cam -sglobii 

elu pe locii că nwmi şedea, 
ochii r6tă că/'şi făcea, E 

jurii pre-jurii că se uita 

guă fontână, cimi zăria 
la sfârşitul câmpului 

spre apusuli sârelui. 

Dcu fraţii. mi-o vedeai, 

întracolo se *ndreptaă : : 

„ drumulii cailor c%mi dati - 
şintruă clipă *mi-ajungeaii : 

sete mare căii silia, 
sete mare “i încindea. 

“Pen” să scotă ce să'şi bea; 

pân' ce setea, şi-orii tăia, 
ochii'şi negri darunca 

i. cânci colo, ce'mi vedea?! 
Intre furcă şintre puţii 

dtună voinică, cu chipi drăguţ, 

“lungă îmi ş6de tolănitii 

cu faţa spre. r&săritii, 

totii cu haine verdi pe trupă, 
totii cu: nasturi mici la pepti, 

- prună covorii din fânii țesută 
şi sub d6nsulii asternut. 

109 

„105 

„110   

ce grea sete m'a coprinsă : 
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Care, mări, o să "mi intraţi, 
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sânge "i cură 

şi din nasii 

venine vârs, . 

Frăţiorulii &li mai mică, 
&lu mai mici 

şi mal voinici, 

căi cu statul 

de copilii, | 

cu sfatuli 

de: omi bătrâni, 

elii spre dânsuli se *ndrepta 

şi din gură “i întreba : 

— d'alei, neică, neiculiţă, 
cu ochi mici de şârpe criţă, 

voiniceli cu chipii drăguţii 

dintre furcă, dintre puţi, 

ce'mi stai, neică, tolănitii 

„cu faţa: spre răsărit ? 

Foicică. ş'uă lalea, 

„procletulii, cum audia, 

capu'n susii că rădica | 
şi din gură mii dicea,: 

— dW'alei, tineri de voinici, 

125 

130 

135 
bine c'aţă veniti p'aici: 

par "că bunuli: dumnedeii 
v'a trimesi pe gândulii mei, 

„ Ascultaţă ce-amii păţiti ei | 
de mă dai de câsuli răi: 10 

- sete grea că m'a coprinsi, 

inimira că mi-ancinsii ; 

la fontân'ami alergati, 
6r, în puţii de m'amii uitati, j 

măre, 'n puţii că mi-a scăpatii, 145 
măro, "n puţii că mia picatii 

ghiosdănaşii 

129 

  

  
cu cărţile, | | 

" fermenaşii 

cu găitănaşi, 150 

ghimiraşi - 

cu gălbenași. 

să "mi intraţi   Lui din gură 
să. m& scăpaţi, 
s8 "mi intraţi 

155  



      
  

să mă 'mpăcaţi? 

Gălbenaşii săi luaţă 

împărţindu'i ca trei fraţi, 

ghiosdănașulii să "mi cătaţi, 

cărțişorele să 'mi daţi, 

că sunti de la "mpărăţiă, 

cărți scrise pentru domniă ! 

Atunci fratele mai mare, 
că, de “i mare, 

minte nare ; 
că "'mbrăcatii e ca unii Domnii, 
minte n'are nici Wuni omu, 

eli, pe locii ce-a ascultati, - 

jumătate e 'mbrăcatii, 
jumătate desbrăcată. - 

Ba, căpestre mi-a, 'năditii, 
frâi de frâu a toti lungitii, 
ca. unii lanţ a 'nchipuitii, 

şi cum, măre, le *nădia, 

- înăuntru se lăsa: - 

se lăsa câti se. lăsa, 

der, în puii deca intra, 

uă smedică "lu îmbuca. 

Trecu unii câsii, trecu două, 
trecură până la nous, 

când frăţenuliă &lti mai mici, 
&lu mai micii 

i mai voinici, 

'ce “i cu statuli 
de copilu, 

&r cu sfatului 

. de bătrâni, 

la ună loci că nu "mi şedea, 

ci mereii se întorcea 

şi din gură *mi întreba: 

— măi, voinicule drăguță Ă 

dintre furcă, dintre puţi, 

ce e nu 'mi pr6 pare bine 

că, vădi „meica nu mai vine ! 

Procletulii, cânâti audia, 

procletuli, măre, zimbia, 

că lui bine că “i. părea:. 

"faţa i-se 'nveselia, 

ochi?n capi îi strălucea, 
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“a uni loci că nu 'mi şedea, 
zf 

AA 

limba i-se deslega, 

vorbă dulce "i răspundea 
şi din gură mii dicea: 

— măi copile, micii de stati, 
d6r la minte înţepată, 

 Jucrulă nu “ţi pară ciudati: . 

cărţile sori fi udati, 

chimiruli s'o fi vărsatii, 
banii sori fi 'mprăstiati, 

Şi elii cărţile mi citesce, 

după chimirii scotocesce, 
gilbenaşii socotesce, 

"daia, vere, zăbovesce, 

Care din voi vă 'ndemnaţi 
în fontână să intraţi, . 215 

" cărţiș6rele s8 *mi daţi, 
gălbenaşii să "i luaţi 

împărţindu'i ca "ntre fraţi ? 

205 

210 

7 

Frundă, verde mării sălcii, 

fraţiorulti miqlociii 

“şi de fire cam sglobii, 

cam sglobii 

si cam deliă, 

_“Q6ca "mi sta L 

__de 'mă asculta, 225 

şi elii, măre, senşela: 

jumătate e *mbrăcatii, 

jumetate desbrăcatil 

Și m fântână a intrati ; 

der, 'năuntru cum intra, 

“ scorpia, că "lit îmbuca, 

lângă frate "li aşeda. 

"220 

230. 

Precu unii câsii, trecu două, 

trecură până la nouă, 

„cândi îrăţenuli Sl mai mici, ' 285 

Eli mai micii 

și maj voinici, | 

ce'i cu statului , 

de copilă, 

asr cu sfatuli 
„de bătrânii, 

5 

210 

ci cu mintea 'se gândia, 

ia, voinicii se întorcea 

şi din gură "li întreba: 245     
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— măi, vericule drăguţi 
dintre furcă, dintre puţii, 

„ce e nu 'mi pr6 pare bine, 

că nici ăsta nu mai vine! 

Procletuli, cândi Paudia, 

procletuli, măre, zimbia, 

şi mai bine că "i părea. 

„Faţa i-se 'nveselia, - 
ochii 'n capii îi: strălucea, 

„limba, i-se deslega, 
vorbă dulce “i răspundea 

şi din gură mi % grăia: 

— măi copile, mică de statii, 
der la, minte inţepati, 
ţie, vere, pară 'ță bine 

că nici &sta nu mai vine! 

Ghiosdănaşuli 

mi-ai găsitii, 

Chimiraşulă 

„ mă-ai broditi, 
„şi ei cărţile 'mi citescă, 

* gălbenaşii 'mi socotesci, 

„pe "'mpărţălă, se tocmescă | 
şi "ntre denşii se sfădescii | 
„pe felu *mpărţitului, 

pe partea câstigului ; 
"că "n funduliă ghiosdanului :. 

erea ochiului dracului, | 
cam d'uă piâtră nestimată 
ce *mi plătesce ţâra tâtă, 
Intră tu ca să 1 împaci, 
împărţela să le faci, 

- pietricica, tu s'o iei, 

&r pustii galbinei 
săi împărțiţă câte trei ! 

Frăţiorylii Eli mai mici, 

lu mai mici, 

dâr mai voinici, 

ce ' cu statul 
de copilii, | 

6r cu sfatulii 
de bătrâni, 

dec'aşia mi'li audia, 
elii pe gânduri se punea: 

se gândia, 
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se socotia 

“să intre şi eli, ai ba? 

ŞI, pe cândi se socotia, 

mâneca cândii desbrăca, 
în spre Domnulii se uita, 
__către Domnulă se ruga, 

sră Domnu'li asculţa 

şi din ceruri că "li vedea, 
şi simţirea "i descepta: 

Ochişori de+şi arunca, 

pe negarea 
câmpului 
spre rădarea 

s6relui, 

întrâcolo ce "mi vedea? 

Că venia, măre, venia 

voinici mândru, ortomani, 

p'unii cală agerii dobrogână, 
cu căciula semni făcendii 

de-departe totii strigând: 

—vere, stai gi ascepta, 
în fântână nu intra, 

călu jurată cu chipi drăguții 

„dintre furcă, dintre puț, 

nu e omi, nu e băiati, 

ci e ş6rpe 'nveninatit 

şi de mame blestematii. 

- De cândi ei cu elii mă bati, 

"toti pustiia mi-lari bate, 
suntii opti ai şi jumttate, 

trei s&pt&mâni scăpătate. 

To "li băteamii, Marea "li lua, 

- nimenia, nu biruiă, 
nimenia nu dovedia, 

că smedica, ?li totii scăpa, 
smedica de mână-sa, 

bat-o Maica Precista, 
ce'mi stă *n fundulă puţului 

peire voinicului, 

morte călătorului. 
Fost-amii. şi noi nouă frați, 
nou& fraţă ca, nouă brad, 

„der pe optii ne-a înşelatii 

şi pe opti că ne-a mâncat: 

“numai eii ami mai scăpatil. 
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Pote-acuma duirnedeit 

vru şi eli pe gâmdulii mei: 

ori că murimii la unii loci, 
ori scăpămii ţâra de foci. 

Na la tine cârligulu | 

gadu la mine strânguli, 
ca S'apucămi procletulii - 

la ghisdeua puţului, 

unde '% păsulu şerpelui. 

Bine vorba nu sfârşia, 
paloşele c'apuca, 

către procletii năvălia, 

şi cu densuli se bătea 

Wa, stânga şi d'a drepta. 

Precletulă se svârcolia, - 

capulii își încovăia, 

coda, că, şi-o x&sucea, - 

„sfârcă de bici că şi-o făcea, 
şi cu densa biciuia 

d'a stânga şi d'a drâpta. 

Voinicii se răpedia, , 

cu paloşeli ajungea, 

d6r paloşulii luneca, 

că procletulii se schimba, 
în şerpe se prefăcea. - 

Voinicii icr se pleca, E 

“unul ici, altulu colea: - 

&lii din drâpta se feria, 

&lă din stângali înţepa. 

Patru câsuri se lupta, 

“patru câsuri se 'ntrecea, -. 

până s6re 'mi scăpăta,; 

6r, cânâii sâre "mi scăpăta, 

cândii Gin toiii. se domolia, 

procletulii se îmuia 

şi din gură se ruga: 

E —măi. Dănilă 
„ Mănăilă, 

veqi că mă apără în silă : 

aă şi tu niţică milă, 

că toți fraţii ţi i-oiil da 

„si comori ori cât'ei vrea. 

Der voiniculi masculta, 

„pe tovarăşi îndemna 

COLECŢIUNEA G. DEM. TEODORESCU. . 
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şi nainte se lupta 

da drâpta şi Wa stânga. 

Se vorbiră: 
„se *ndirjiră 

şi la, capii se răpediră, 

6r, pe cândi se răpedia, 

toeman guşăli ajungea, 

„cu paloşe lu străpungea. 

„-“ Ş6rpele se svâreolia, . . . 

şerpele se 'ncovăia, . 
i pe loci. se "*mpleticia, 

şi d'a lungulii se lungia. - 
Atunci ei mi”lu tăbăra, 

bucățele că "li 'făcea. 

Iată, măre, se 'ntâmpla 

că, pe cândii îl dobora 

şi pe cândi îl bucăţia, 

scorpi6na caudia . 

„şi din puţii se asvârlia, . 

S'asvârlia, nu s'asvârlia, 

dreptii în paloşe că da, 
drepti în două se tăia: 

trupul grei în: puţii cădea, 

| capu ?n paloşii rămânea. 

„Dănăilă 

Mănăilă 

la ună locii elii nu şedea, 

nici vă clipă nu pierdea, 

ci pe locti se desbrăca, 

în fântână de intra, 

trupulii mare că'i scotea, 

“şi, cândă burta i despica, 

frăţiorii că "Și găsia: 

„dece inși din ea scotea. 

Pâiă, verde. guă smicea, . 

frăţiorii, d'ei vedea, 

1 numa n tacrămi îl scălda, 

apoi în braţe "i lua 

„Şi la “Dunăre i. ducea, 

şi în Dunăre 1 spăla; 

cosciuge că le făcea, 

si frumosi mii îngropa 

în grădina "mpărătescă, 

vestea 'n lume să porn6scă, 
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şi s'ajungă pân” aici, 

totă la cruce de voinici, 

BALAURULU. 

425 

[Scrisă în Bucuresci, la 12 Naiui 1884, după 
„Petrea, Creţulti Soleanti]. 

Fâiă d'alunică, 

-- “cine se 'ntunică 
Joi de diminsţă 

„pe norii şi pe csţă? 
Voinicii tineralu,. 
nalti şi subţirelii, 

"elit mi-s'a, sculatii 
nâptea pe “noptatii, 

şoimi că şi-a chiămatii 
şi i-a adunată, 

- ogari a chiămatii 

şi mi i-a, legati, 

în grajdi c'a intrati, 

celui şi-a înfrenatiă, 
cală şi-a "ncălicaţii 

„şi elă mika, plecaţi 

totii la: venătâre 

pentru "nsurătâre, 
- venatii se găsescă, 

mâsa, să'şi gătescă 

Eli că mi-a plecati 
___Jol-de diminsţă, 
pe nori şi pe c6ță 

ca să 'mi toti vâneze. 
cu arme viteze 
d6lulii Piscului, 

codrii Nistrului, 
câmpii Leşiei! 

gal Şovedriei, 

“EL, dâca umbla, 

mai totă diua, 
di mare de veri, 
penă despre s6ră,. 
nimici. nu găsia, 
nimici! nu vâna, 

„Tără, că "mi prindea 
mică turturea, 

! „Deca mi-o ntâlnia 

1. , Adică Lohia, tra, Lehilor,   
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Şi dâc'o vedea, 

Şoimi » 

că 'și trimetea, 

ogari 

asmuţia, 

laţuri: că "1 punca, 

acul că "ntindea,: 

Mica turturea 

de veste prindea; 

din gură "1 dicea : 

— voinice, voinice, 

* numi mai face price; 

"nu mă apuca, 
nu mă săgeta, 

că, de m'&i lăsa, 
> + bine ți-o*părea : 

drumiă ţi-oiii arăta, 
- vieţa ţi-oii scăpa! 

Voinicii tinerel, 
„nalti şi subţireli, 

nici că se opria, 

„Dică c'o asculta: 
şoimi 

că” ŞI trimetea, 

ogari 

asmuţia, 

- laţuri că "i punea, 

arculă că *ntindea, 

săget'-aşeda 

şi drumul că 1 da 

re mi-o săgeta, 

"Apoi: ce "mi făcea? 

Cali descălica, 

focul aprindea 
Şi mi-o opăria, 

şi Mi-o. jumulia,; 

nuia, că'mi tăia, 

frigare făcea, 

în sacii le punea, - 

„pe cală s'arunca 
şi la drumii pornia. | 

F6iă ş'uă lalea, 
voinicii, de 'mi pleca, 

multi că nu mergea; 
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vremea vremuia, 
s6re scăpăta, 

fâmea "li ajungea, „85 

dr nu se opria, 

ci merei dicea.: 

— hai, murgule, hai, 

pe câste, pe plaiu, 

că noi ami vădutii 90 
şami mai cunoscuti 

a6lulă Piscului, 
coârii Nistrului, 

câmpii Leşiei 
„ai Şovedriei! 95 

Murguli, d'audia, 

“coma'şi resfira, 

ventulii despica 

şi mereu sbura 

la Nistru pe mal, _ 2100 
la Pisculi din delu; 

"6r, cândi ajungea, 

cândi apropia | 
câmpil Leşiei 

qi că se făcea: 

murgului păsa, 
semnit i-vartta, 
pasu 'şi îmuiă. 

"naltiă și subţirelu, 
calulii că'şi opria, 
fâmea că/li zoria ; 

în dăsagi câta, 
frigarea găsia, .. 
pasărea, scotea, 

er, cândii se gătia, 

so 'nfigă în ea, 

IL semnii i-se făcea, ie 

semniii-varăta: - .. 
pastrea misca, 
frigarea'i scăpa, - . 

din mână cădea, 
semni să se 'mplinescă, 

„voinici să cunâscă. 

Voinicu tinerelă, 

  

- gai Şovedriei, 105 

Voinicii tinerelă, - 110 

115 

    „nalt şi subţirelii, | 

  

s6mă nu băga, 

semnii nu cunoscea, 
C'aşia Domnuli va, .. 
„El, dâca, vedea, 
de pe cali săria, 

frigarea lua, 

pastrea "nfigea 

şi, de "ncălica, 
iată că'mi zăria | 

departe ?ntruni loci 

uă zare de foci. 

_Unde mi-o vedea, 
fomea, "li coprindea 
şin gândi se gândia 

iute să pornescă, 
iute să sosâscă, 

“şi să popos6scă, ' 

vânatii să gătescă, 

fomea, să *'mblândscă. 

- Zarea-de'mi vedea, 
“vreme nu pierdea : 

-“ murgu “şi repedia 
şi mi "li totii mâna 

nainte şi ?n silă 

pe vârfă de movilă -, 
cu ageri şoimei 

„şi cu ogărei, 

Dsca'mi ajungea, 
movila urca, 

cală descălica/. - 
şi s6mă lua, 

că eli îmi vedea 

foculii cum ardea, 
para cum lucia, 
Foculii de'mi zăria, 

__ frigarea lua, 
la foci că mergea 

şi s'apropia, 

_d6r, cândi ajungea, 

ce gr6ză vedea ? 

“Mai colo ps loci 

“nu zare de foci, 

” ci mare balauiii “ 

cu solzii de aurii, | 

la, s6re sclipindu, 

ca foculii lucinâi. 
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Voinicii, de "li vedea, 

la elu năvălia, | 175 

şoimi: 

că trimetea, 

ogari. 

„ asmuţia, 
„Gr şârpele-sta 180 

„gura de'şi căsca 

- şi vorbe 1 vorbia : 

- — voinici tinerelă, 

- naltii şi subțireli, 

şi mă totii privesci, - 
țiindi frigăruică 

- de fripti păsăruică? 

Nu “sii zare de foci 

ci'să mare balaurii - 

cu solzii de aurii, 
la s6re sclipinai, 

ca foculă lucindii ! 

pe losii se opria, 
"fiorii “li lua, 

6r procletii de şârpe, 

pustiia Pari bate, 

din gură i i dicea 200 
şi vorbe "i vorbia : 

— voinici tinerelă, 
nalti şi subțirelii, 

> Străinii şi bogatii, 

ce-asmuţi şoimeii - 

Şi ogăreii ? 

Lasă'ţi armele 

şi săgețile, 

“Şi vin” lângă mine, 210 
că ţi-o fi mai bine! 

Voinicii n'asculta, 

călare şedea, - 

arme nu'şi lăsa. 
Balaurulii sta "915 

Şi i6r îi dicea: 

— voinici tinerelii, 

naltă şi subțirelii,   

ce.te socotesci 185 

aprinsă pe loci, . 190. 

Voinicii, de'lii vedea, 195 | 

“de-arme *'nţesati, 205. 

  

de nu vrei să vii, 

spune'mi d6ca, scii 
ce s'a întâmplatii 

mă-ta cândii te-a faptii ! 
Ea, cândiăate-a făcutii, 

ea, cândii te-a născută, 
mi-te-a înfăşatii, 

_mi-te-a legănatii, 

Şi mi-te-a culcati, 
(6ţă nu ţi-a dati, 
Tu mai adormiti 

e gal c orăcăită, 

Gr ea s'a sculatii 

Şi te-a blestemati. 

Lapte cândii ţi-a dati, 
i6r te-a blestematii: 

„Sugi, măicuţă, sugi, 

„Sugi s& nu mai plângi, 

„Suge-te-ară câinii, 

" „câinii, şi şerpi, 

„Şi balaurii ; 

„câinii Nistrului 
„Şai pustiiului, 
„Şerpil Leşiei 

„gal Şovedriei ! 

Cândii te-a blestemată, 

ei m'ami! întâmplatii 

subt talpă de pati, 
şi ei te-ami luată, 

că mie te-a dati. 

Vremea, c'a trecută, 
mare c'al'crescuti,. 
voinicii te-ai făcuti. 

Tu că mi-ai plecati 

"şi ai mânecatit 

totii -la v6nătore 
„-- pentru ?nsurătre, 

vEnati să'ţi găsesci, 

mesă s&ţi gătesci. 
Nimicii nai găsită, . 

făr Gai întâlnită 
Susii pe rămurea 

mică turturea, 
- dalbă viâţa tea, 

„Ea ţi-a toti cântată 
şi mi- te-a rugati 
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s5-n'o săgetezi 

şi să n'0 venezi, 

că te-o ajuta, 

viâţa ţi-o scăpa. 

"Tu mai ascultati, 

cu săgeți ai dati 
gal veniti! aici 

la zare s'o frigi.. 

- Mica turturea 

e chiari viţa tea 

perlită la zare 

de balauri mare. 

Vremea c'a sositi 

„Si te-a poticnitii ; 

la mine-ai veniti 

că "mi-eşti dăruită 

chiarii de maică-tea, 

când te adăpa 

şi te blestema. 

Der, de mila tea, 
ei nu te-oiii mânca, 

că grei te-o durea, 

ci m'oiii îndură? 
de: te-oiii îmbuca ! 

Voinicii, d'audia, 

voinici tremura, 

apoi mărmutria ; 

"6 şerpe, cum sta, 
vorba, "și isprăvia 

şi se arunca 
“ calii de 'mpiedica.- 
şi josi îl trântia, : 

calu se scutura, 

şi *nâată scăpa, . 
€r voinici cădea, 

şerpe "li colăcia, 

gura 'și deschidea, . 
şi ml îmbuca, -. 

Ş6rpele ţivia 
şi mil îmbuca, 
pân” la jumătate, 

că mai multi nu pâte 

- de arme 'ncărcate, 
la, brâi înţesate. 

Voiniculi ţipa 

COLECŢIUNEA G. DESI, TEODORESCU. 
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şi se văieta 

din. gură de şerpe 

cu r&cori de morte, 

ţipa, şi striga, 

şi se văieta 
trei dile de vsră 

din qori până "n sâră, 

er, pe cândiu ţipa 

şi se văieta, 

şârpele ţivia, 
din. gură "i digaa.: 

- —voinică tinerelă, 
nalti şi subţireli, 

- scote'ți armele 

cu- păcatele, 

în gură mi: să 'ncapi, 
de dureri să scapi! - 

„ P6iă de lipanii, 

“uni t6nării Huşâni, 

puiii de Moldovâni, 
la gasdă şedea 

"afară, 'mi dormia 

de se odihnia, 
sr, câtu îmi. şedea, 

trei dile- audia, 

trei qile de veră 
din qori pân&n ssră, 

_ună glasă tânguiosi, 

unii vaietii. duiosi, 

unii. glasii de voinici 
= cu ţipetuli micii. 
Tânăruli Huşâni, 

puiii de Moldovâni, - 

trei qile-asculta 

pân'Pînţelegey, 

pm” se domiria, 

şatunci ce'mi făcea ? 

Pe gasău îlă chiima, 

din gură dicea: 

—gasdule, gasdule, 

măi -bătrânule, 

Wacum de trei dile 

de cândi staii la tine, 

din ori, cândi mă scolii 

"Şi pe ochi me > spăli 

310 

aq 
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până mai spre ssră, 
câtă diua de veră, 

amit: totii ascultati 

gami totii apucati 

unii nichezii de calu 
spre Movilă "n d6li, 

Ssgomotii de şoimei, 
gură d'ogărei, 

şuni glasi tânguiosă, 

unit vaieti duiosii, 

unii glasi de voinici 

cu ţipetulii: micii, 
de ţipă câti pote 

ca, "n gură de şerpe 

cu vaietii de morte! 

“Gasăulii, d 'audia, 

Şi eli asculta 

şi cam cunoscea 
“glasulii tânguiosii, | E 

vaietulii duiosii, 

şi milă învăţa, 

din. gură'i dicea.: 

„„_— voinice Huş6ni, 

tenării Moldovâni, 

pas”, măre, 

din. gură de şârpe, 
din r&cori de morte, 

că te-o prinde frate ! 

Tenăruli Huşni, 

puiu de Moldoveni, - 

unde “li audia,; 

vreme nu pierdea: 
pe-ochi se spăla, 

“arculă că'şi lua, 
paloşii c'apuca,. 
sulița'și lega, 

şi pe calit săria; 

, dâca pleca, 

drumulii că ţăia, 

şi calea, ţinea,. ! 

“pân' s apropia, 
şacolo 'mi vedea 

d'unii mare balaură 

cu solzii de aurii, 

la s6r6 sclipinâiă, 

de/li scâte 

p 

355 

360 

365 

370 

380 

385 

890   Pi 

N 

ca foculi lucindii, 
din gură țivindi 

şi n gură ţiindii 
voinici tinerelii,. 

naltii şi subţirelii, 

pân” la, jumătate, 
că mai multi nu pote 

de arme bogate, 

la brâii înţesate. 

Voiniculii ţipa, 

şi se văieta, 

„în gură de şârpe 

cu sudori de morte, 

6r, nu pr6 departe, 

calulii nincheza, 

ogarii urla, 
şoimeii ţipa 

"de fâme, 

de sete, 

„Şi de codru verde. 

 F6iă şut lalea, 

voinici, de'lii vedea, 

cu vorba "li ruga, 

din gură! graia 

— tinere Huşenii, 

vitâzu Moldoveni, 
pasă de mă seste 
din gură de şârpe, 
din'sudori de morte, 

că te-oiăi prinde frate. 

Şerpele-audia, 
din gură “i dicea.: 

— tinere Huşeni, - 

vitezii Moldovenii, 

ia ţine'ţi drumulii, 
„apuca câmpuli 

„_ S'ajuţă voiniculă, 
că Pa blestematii, 

mie mi-l'a dati 
mă-sa, ce l'a fapti ! 

Voinicii i6r dicea 

şi mi-se ruga : 

— tinere Huşeni, 

40) 
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vitezi Moldovână, 
vino de mă scâte 

“din gură de şerpe, . 
„ din r&cori. de mârte, 

că ţi-oiu fi ca frate 

Şi ţă-oiu ține parte 

d'acum pen'la mârte! 

Şerpele-asculta 

1. 

„şi ir în dicea, : 

— tinere Huşeni, 

vitezii Moldoveni, . 

deci alerga 

şi ăi ajuta, 
Atu, pre legea mea, 

“pe elit Voiii lăsa 

şi te-oii alerga 

de te-oiii îmbuca. 

Vitezii dâc'ăi îi, 
la el ci sări 

şi PB ajuta, 
„_ paloşii i-ă lua, 

că greii mă rănesce, 

„răi mă r&coresce,: 

şi s6re sfințesce. 

„De ml ajuta, 
bine ţi-o părea, 

că, ţi oii mulţimi 

şi țl-oiit dărui 

“şoimel, 

- ogărei, 

şi arme cu zale, 
-şi murguli din vale! - 

Voiniculi ţipa 

şi se tânguia,-- 

Şi iâr se ruga: 

— tinere Huşeni, 
vitâzi Moldoveni, 

ia lasă drumulii 

gapucă, câmpuli ; 

la mine. te-abate 
şi vin' de mă secte 
„din gură de şerpe, 

că te-iii lua frate 
şi ță-oii ţine parte 

- 

445 

450 

455 

400 . 

465 

470 

415 

480 

485   

Wacum pân'la mârte. . 
Procletuli spurcatii 

trupulii mi-a *mbucatii 
“pân” la jumătate; 

„mai multă nu mai pâte 
de arme, bogate, 
la brâi înţesate, 
de palogulii. lati, - 

lată: Şi ferecatii. | 

Ia taiă pe şerpe 

şi vin' de mă scâte, 

ca să scapi de morte 

că; te-oil prinde frațe, 
şi ță-oiu mulţămi, 

i ță-oiu 'dărui 
uă sută şoimei, | 

cinci-deci ogărei,. 

şi arme bogate 
cu mânere late 

pe muchi ferecate. | 

"- S6rpe d'ăi tăia, 

sema, c'ti lua: 

pe 'unde'i umflati 
“trupuli mi-a 'mbucati, 

pe unde'i subţire 

e şerpelen fire, 
buni de spintecatii . 

şi buni de tăiati!, 

Şerpele țivia, .. 
din grei răsufla, 

â6r totii mai dicea: 

— tinere Huşeni, 

“vitezii Moldovâni, : 
să numi fii duşmani, 

că ţi -oii mulţămi, 
- Şi ți-oiil dărui 

„şoimei, 
ogărei, 

şi arme cu zale, 

şi murgulu din vale, 

"pietre nestemate, 
şi comori bogate 

“sub mine ngropate ! 

F6iă şuă Jalea, 
s6rele sfinţia ; 

- 
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, 

"roşiu ce erea, 
de sânge pirea, 

cândii tenări- Huşenii, - 

puii de Moldovânii,* 535 
__vitezii şi hicl6nii, : 
- . paloşulii scotea, 

- pe amnarit îlă da 
de şi-l. ascuţia, 
Vorbă nu -vorbia, 

nici le răspundea, 
ci s'apropia 
şi s6mă lua, | 

- şi mi-se uita — 

"la mânâruli balauri 

cu solzii de aurii; 

| 6, de se uita, | 
- si, demi cunoscea - » 
E unde e.umflatit 

| de trupii îmbucatii, 
- „unde e subţire 

-ca şerpele ?n fire, - 

. "” paloşii răsucea, 

| paloşii aducea, 

şin două "li tăia; 

„Paloşii că scotea, 

solzii *i spinteca, 

pe voinici scăpa 

din gură de serpe, 

din sudori de morte. 560 

545 

"550 

După ce li scăpa, 
„în braţe li lua 

şi 'n fugă pleca, 

la Nistru'lii ducea, : 

la vaduli de apă 

„ce vitele-adapă. 
„La vadii: d'ajungea, 

în apă li băga, 
de bale "li. scălda, 

Şi, unde "ii spăla, „570 

Nistrulii se 'nchiega.. | 
de bale de- gârpe 

“ pustiia, Parii bate. 

en
 

Ş
 

Ge
 

După, celt: scălda, 
după ceiii spăla, 
în braţe "li. lua, -. 

cr
 

a
 

ca
 

540. 
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- [Scrisă la 14 Augustii 1883, după Jăutarulii Pe 

  

la gasă' alerga 

gacolo "li ducea, 

6r. cine "li vedea 

spaimă căşi "făcea, 
că, pân" Paducea, 

__- pe drumii se umfla 
„Şi negru erea. 

"58 

Gasdulu, de "li vedea, 

elii mi'lii cunoscea; 585 

cu lacrămi plângea, 

"în luptelii scălda: 
dâr nu folosia,; 

“că toti se umila, 

negru se făcea, 509 

_Atuncă,, de vedea 
„că sufletu şi da, 

„ cosciugii: îl făcea 
şi mi'li îngropa 

„de vale la cruce, 

la. mărul li dulce, 
n grădina crăi6scă 

să se. pomenescă. . 

593 

lo m& 'nchinii cu cânteculi 

ca codruli cu fiemătuli. , vu 

BRUNĂRELULU. 

trea Creţulă Şolcant, la Laculu-Sărati. — Balada 

XI, sub titlulii „Brumărelulă,“ din colecțiunca, 

d-iui'V. Alosandri, pag. 33, e uă variaută pt 

scurtată din acestui cântecii]- - 

„_-Foicică ismă, crâţă, 

întruă Joi de dimincţă 

“tuturor” iei cu dulcsţă, 
numai unulii are grâţă, 

voinicelii bălaiii la faţă. 5 

__ Foicică vineţea, 
voinicelulii. se scula, 

năstrăpicra 'n mâini lua, 

„pe ochi negri se spăla, ' 

faţă albă "şi limpedia, 10 

la icâne se 'nchina, 

totii la Domnulă se ruga, . 
murgului Ş6uai punea, 

şi pe murgu'ncălica,.   
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drum da “Iunguliă apuca, 

potecuţa că'mi ținea. 

F6ii verde peliniţă, 

-Ssusii pe verdea moviliţă 

voinicelulii se urca, 

n tâte păr ţile 'căta, 
„ochii rotă că'şi făcea, 

"Foicică de liptucă, 

cândii privia în josii pe luncă, 

colo ?n verdea. lunculiţă 

la midlocii de poeniţă. - 

elu vedea duă grădiniță 

cu totii felulă de: s&menţă. 

Subt ui mândră garofiţă 
îmi 'dormia d'uă copiliţă, 
lină întinsă pe r&zorii 

şi cu. braţulii plină de flori, 

Şi cu , braţulii 

şi cu sînulit. 

Voinicelulii mi-o “privia | 

somnulii dulce cum dormia, 

„. şi mereii se totii gândia, 
şi mereii se socotia : 

s'o descepte 'n-grab', ai ba? . 
So. descepte nu *ndrăsnia, 

s'0 sedle nu cuteza, 
gându'n -cumpă&nă'i erea, 

Foicici trei norele, 

gându'i dice: „voinicele, 
“bagă mâna” n sînă la piele“. 

Și voinicu "li asculta, 
“mânan sînii de.grab' băga, 

cutioră că'şi scotea, 

„cutiGră deschidea - 

şi, tabaci dâca lua, 

murgului la nasii îi da. 
Murgulă, dâca mirosia, 

începea a străfida, 
începea a strinuta, . 

| copilița'mi descepta. 

Şi ea, măre, co'mi ficea ? 
Din ochi negri lăcrăma, 

mâman capi că, - aducea, 

perii din capi dărăpăna, - 

15 

20 

30 

40.. 

50 _   

firii cu firii că.şili smulgea, 
„singură, se blestema, 60 

» Şi din gură'şi totii dicea : 

„vai de mine, ce păţii ! 

Cum făcui de aromii, 

singură mă logodii ! 

- Ce făcui de mă culcai,: 65 
singură mă măritai, | 

singurea, _ 
cu voia mea“! 

Voinicelulă, d'audia, 

şi mai multi s'apropia 70 
şi copilei răspundea, 

şi “din gură mii grăia; 

— nu mai plange şi ofta 

că e vina t6t'a mea. 

TicMosi e voiniculu, : 75 
„cânâi îşi pierde cumpătuliă, 

că nu plecă p'uă cărare 
ca săli ducă? drumuli mare, 

ci'mi alârgă pânăn dori. 
„ca uni fluture prin flori. 80 

Nu mai plânge şi ofta, 
ci. te scâlă d'acolea, 
şi dă neichii guriţa, 

că e tâtă-vin'a mea. 

- Copiliţa mi ă privia 85 
şi cu vorhbai răspundea : 

— nw'mi mai cere guriţa, 

că ei nu suntii fetă mare 

să dai: gura la ori-care 

şi voinicului călare, 90 
ci suntit fl6re 

„de pe Mare, 

- cine mă mirose mâre! 
7 

Er voinicui răspundea 

şi cu dragi mi-o toti ruga: 95 

— nu mai plânge şi ofta, 

ci te scolă d'acolea 
şi dă neichii. guriţa, 

„că nică-că, măre, nu suntă 

vruni &lii lupă să te mănâncii, 100 
„ci voinicii să te sărutii. 
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-. Copiliţa i6r dicea- , 
şi cu vorba răspundea: 

— nu'mi mai cere guriţa, . 

Ei nu sunti d'uă fetă mare 
„să dai gura la ori:care: 

„şi voinicului călare, 
ci suntii fire 
de pe Mare,.. 

cine mă mir6se more ! 

„Voinicelul, d'audia, 
copiliței. răspundea: - 

„ — nu mai plânge şi ofia, 

“ci te scâlă d'atolea  - 115 
„şi dă neichii guriţa, - 

că nică eii nu'sii voinicelii, 
ci suntii mânarulii Brumăreli, 

morii florile totii cu elit. 
Astă-di suntii Brumaruli. micii, 120 

florilor mirosuli strici, E 

mâine suntii Brumârulii mare, - 
ii cu mine ori-c6 fl6re. 

„fețele la tote strici. 
„Nu: mai plânge şi ofta, 

acum poți s&'mi dai gura. 

Copiliţa lu asculta 
şi din gură'i. răspundea: 

- — bată-mi-te căldura, 

tu ai fostii ursita, mea:: 
cu tine m'ami logoâită, 
cu- tine m'ami îndrăgitii ! 

Brumărelulii se grăbia, 
> de pe murgiă descălica, 

„la copilă năvălia, 
>. pe guriț'o săruta, 

„pe cosiţe-o mângâia,. | 

cu drâpta o *'mbrățişa, -140 

cu elit pe-calii o lua; 

din grădină că eşia, 
poeniţa, . o 
părăsia, 

potecuța 

  
L 

că, ţi-o părea rău de ea. 105 

„10.. 

„Sâra peste ele pici, . > 
în prânqu mare .mă ridică, 125 

130 

135   
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apuca, 
cu copila se ducea, 

departe la maică-sa, 

“la maică-sa Tomnica. 

Mă-sa, unde mii vedea, 150 ! 
p'amândoi i'mbrăţișa, 
p'amendoi îi cununa: 

_ mândră nuntă că făcea, 
„bine la, toţi le părea. 

“Nunta, unde mi-o făcea, 155 
hora unde mi-o "nvârtia ? 
Toti în grădina crăiescă 
p'aici să se pomenâscă, 

"şi la cruce de voinici, 
ca boierilor d'aici, 16 

BRUMĂRELU. 

[Variantă inserată de Antoni Pann în Spitalulă 
amorului, broşura 1v, ed. 11, no. 5, pag. Il-t)- 

Intr'uă verde grădiniţă 

şede-ut, dalbă copiliţă ! 
p'asternuti de calofirii 

„la umbră de trandafiri. 

Trece unii voinici în grabă 
şi cu suspinii o întrebă : 

a " — spune mi, dragă copiliţă, 

„.:cu-a ta singură guriţă: 

„ce esti, f6tă orl nevestă, 

„ori dină din ceri picată? 10 

„Dise dalba, copiliţă 

7 cu-a eă singură guriţă: 

—'nu suntă nevâstă, nici f6tă, 
nici dînă din ceri picată, 

ci suntii îl6re garofiţă, 

-xăsărită ?n grădiniţă; 

dâr tu, voinicele, spune 

“de estă însuratii ori june. 

15 

Ii r&spunse voiniceluli : 

— io suntii, dragă, Brumărelulii?, 

1 Termenulă de „coconiţă“, care figureză În 
unele -ediţiuni, e uă espresiune mal nouă: 
„2. „Luna, lui Octovrie“, notâză Antoni Pann. 

| 
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- 
care sera, pe răcâre, - 

unde cadi stricii ori-ce fl6re ; 

„mă culci după scăpătare, 
„mă scoli sâre cândii răsare. 

BRUMARULV. 
” 

(Scris în Bucurescl, la 23 Decembre 1884, după 
Serban. Muşată, fosti soldati în artiloriă]. 

Bubţ umbră de rosmarini, - 
“pe scaunii de calonfiră, 
şede-ui tânără Domniţă, . 
cu flori galbene 'n cosiţă, 

Până s6rele 'mi răsare, 5 

iată Wunii voinici călare, 
"albii ca fulgulii de ninsâre. 

— D'alei, tenără Domniţă 

“cu flori galbene ?n cosiță, 

fier fâtă, 
„.0ri nevâstă, 

ori dină 
din ceri picată ?. 

—Ba nu'sii fstă, 

nică nevâstă, -. o O 15. 
nică dină 

din ceri picată,. 
"ci suntii florea * 

s6relui : na 
şedă în porta . 20 

Taiului. 

ca st judecii 

- florile 
- ce-a făcuţi 

mirsele. - 25 
„+ M-at- răspunsii, sărmanele : |, 
"a Gatii uă-pl6iă cu vântii 

„Şi ne-a culcatii la pământi;. 
„a bătut uni venti turbati 

„şi mirosulă ne-a luati“! 30 
Der tu, cine să fii 6re, 

voinicelule călare, . | 

albi ca fulguli de nins6se?. -- 

" — Cine -suntii ? Brumarulii mare : 
„de cadii: giua n prândulii mare 35 

Petrea, Creţulă,Şolcanii, lăutarulii Brâiley.— A- 
- cesti cântec se as6mă&nă cu a imn baladă, Cu- 

“Antonă Pann a publicată cânteculii intitulatii 

„mierla prin stufişă, “ 

  

isi. mirosul. de la fl6re, 
şi, când isi mirosele, 

vestejescii şi florile. 

MIERLA ȘI STURDULU. 

[Scrist la 9 Mai 1824, în Bucuresci, după: moş 

cul şi Turturica, pag 1—9, din colecţiunea: 
d-lui V. Alesandri.- In colecţiunea d-lui Miron 
Pompiliu, Todoriţaişi Doşnegulii de la pag. 16—19 
şi. Pasărea străină de la pag. 31—36, au puţine 
asemănări cu acestui cântecă..— Ca parte isolată 

Derliţa în Spitaluliă amorului, broşura II, pag. 32]. 

Foit trei lalele, 
două păstrele 

stai pe rămurele: 

sturqu "n cărpenişi, 

şi se cicălescii, . 
„. şi-mi se sfădescu,. 

"
a
 

Sturquli de colea 
„mierlei că "i vorbia, - | 

din gură "i grăia,: 10 

| — mierliţă, mieriiţă, |. 

| „pasăre pestriță, 
pestriță şi sură, 
„faxfara de gură, Ă 

la pene uşdră . 15 

la, botit rotunjoră, : 

io ţi-ami toţi disi ţie 

) plinii de bucuriă 

ca şă&'mi fii soqiă 
| Vâra, 7920 

pe câmpiă, 

-iârna, 
_?m pribegiă. 

Ti-amii mai dist, ţi-amii disii, 
ță-amii disă înti'adinsi . .. 25 

să nwţi faci aiure 

“ cuibulii prin pădure, 

„să nu ţili i6 cuculi, . 

că ei pierde lucrulă,, |, 

ci s%lii faci mai bine .  / 30 

--aprâpe de mine, | 
să ţilu. încăldesci.   
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şi să ți pizessiă. - 
| + ami mai Qisi, ţă-amii disă,. 

„ță-amiă disit în adinsu 

cuibului s& nu'ţi pui 

şi să nu scoţi pui - 

în coji de alună - 

la margini de arumi, 
călători c'orii trece 
cu ei c'orii petrece, 

că, totii mergii în cale 
vânători pe vale 

din joșii de Ploiesci - 
totii spre Bucuresci, 

cu: giGnțe leşesci 

şi cai mocânesci ; 

-2.€ă Gori desjuga, 
boii c'orii lăsa, 

-cuibulii ţi-orit călca ; 
ei că mrori'tăia - 

resteie . 
bulfeie, - 

„dalbe strămurări, 
pari pentru căldări; 
peste cuibi c'orii da, 

* puiii ţi-oru lua. 
Io ţi-le-amă cântatii, 

„der n'ai ascultati ; 
nai vrutii, pentru tine, 
să m 'asculţi pe mine, 

ci tu, ca, nerâdă, 
"totii miscai din c6dă - 

„ giță deschidea” . | 
„ Gioculi 
de r&sunai . 
"loculă, 

„de 'mi aprindeaj 

“focul. 
Cuibulii ţi-ai stricati, 

puii ţi-ai luati, 
Şacum, singurică,, 

cânţi pe rămurică, 
Mienliţă, mierliţă 
“pasăre pestriță 

pestriță şi sură, 

plăcută la gură, 
hai să ne iubimi 

, 

? 
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nai să ne "nsogimii, | 

că "i iârba, 

_ pletâsă 

Şi franda 

| umbrâsă,. 
“Tr, dâca, n'ei” vrea 

şi n'ti asculta, 
- să scii de la mine 

că mă ţii de tine 
pen” t'ei învoi,. 

pen” ne omii însoți. 

Mierla, d'audia, 

sturdului grăia, 

din gură i -dicea: 

— ba, sturdule, ba; 

io nu te-oii lua, 

măcarii d'ti erăpa,! 

Şi sturduli ofta, 

mierliţei dicea: 

— d'aşi sci c'oiii crăpa, 

io totii te-oii lua 
şi te-oiii săruta, 

„că bine ţi-amii vruti, 

„ră nu ță-amit cutii, 

Miorla "X r&spundea, 

„sturqului dicea : 

_— aşia e, aşia, 
-dâr nu te-oii lua, 

Camii dati de necasi, 
singur” ami! rămasii 

„fără cuibuşorii, 
e „fără puişorii.. j 

turqulii jer dicea, 

- mierliţei vorbia: 

— cuibuşorulii tăi 

ţi-l'oiil. face ei, 

| copilaşii tăi. 

- îi”orii puii mei, 

| Şi mierla cânta, 
“i6r îi răspundea : 

- = ba, sturdule, ba; 
- _io nu te-oii lua, 
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nu te-oii săruta, . 
„că esti farfara, 

„baş-mar rghiolii de gură, : 
care inimi fură, 

Sturdulii ir” vorbia, 
mierlei i6r dicea: - 

-—.ba io te-oiii lua - 
şi te-oiii săruta, 

măcarii d'aşi crăpa. 

D'âi fugi de mine, 

mă ţii după tine 
şi, und” te-oili ajunge, 

în braţe te-ciu stringe, | 
şi te- -ocii săruta 

„n6ptea Şi. qiua. - 

Foii, şuă lalea, 
mierla, dWaudia, 

"din aripi... 
-sălta, 

prin crânguri 

sbura, 

în susii se 'nălţa 

şi mi-se ducea, 
prin” codri, prin munţi, 

“şi prin văi adânci. 

Sturdulii o vedea, 
după ea se lua 

şi mi-o ajungea, 

&r.ea, de "li "vedea - 

şi milă cunoscea, 
peste capii se da 

în baltă cădea 
„şi mi-se făcea 

trestică _. 

pitică, 
cu foia 'nverdită, 

la varfii înflorită,. 

Sturdulii, d'o vedea ra 

mi-o şi cunoscea, 
din gură "i dicea: 

—. mierliţă, mierliţă - 
_pastre pestriță, 

"io te-oiu săruta, 

io te: -oiii apuca! 

125 

130 

135 

140 

145 

150 . 

155 

- 160 

  

  

şi elu, cum i qicea, 
"peste capii se da - 

de mi-se făcea 
mică păsărea, 
uş6ră şi mică 

de statii pe ţrestică, 

„Şi la ea sbura, 
pe vârf se punea, 

"d6r nică n'apuca 
pe vârfu'i să stea, 

şi n'o săruta, 

-că mi-se schimba, 
i6r în păsărea, 

cu aripă. sbura, 

Sturqunii se lua . 

în sborii după ea,. 

"şi mereit dicea: E 

— mierlică, mierlică, 

nu fi stlbăţică, 

_că-io te-oiii lua 

„şi te-oii săruta, 

Mierla i6r sbura, 
în susi 

se 'nălţa, 

josii 

că, se lăsa, 

peste capii se da 
i mi-se făcea, 

se făcea G'uă baltă - 
cu papură, naltă, 
cu papură grosă, 

"naltă şi stufosă. 

Sturduli o vedea 
şi” mi-o cunoscea, 
peste capii se da . 

şi mi-se făcea 
salciă, plet6să, 

verde şi umbrâsă. 

“ce pe mali crescea, 

pletele 'şi lăsa, 
apa c'ajungea, 
dor 4'o săruta. 

-Dâr elii mapuca, 
„că balta 

- 165 
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seca, 

şi mierla, sbura, 

din gură “i dicea :. 

—ba, sturqule, ba; 

np'o să fii a ta, 
nică m'& apuca, 

“nici m&'i săruta |! 

Mierla i6r sbura, .. 
peste capii se da, 
fl6re se făcea, 

Sturquli o vedea, 
„ Î6r. o cunoscea, 
„şi se prefăcea : 

rouă că, 'mi cădea, 

"d6r q'o săruta, 

„Der i6r nu putea, 

„Că fl6rea, 

__pierea, * 
mierliţa 
“Sbura 

= 4?uă turtă, 
“pe vâtră 

"la'casă * 
“bogată, 
d'uăturtă, 
dospită 

cu spuză 
nvelită, 

_ Sturgulă o vedea, 
 Sturduliă 0. scia, . 
şi mi-o cunoscea.: 

în susii că - 
Sbura, .. 
în josi - 

„se „lăsa, 
peste capii se da, 

„_ vătraii se făcea, 
pe vâtră şedea, 
şi turta păzia. 

Gasda, cândii venia, 
gasda stăpâna, 
vă&traiuli lua, 

„ Spuza, râcâia,   

4 - pe câmpuri 'crescea, - 

şi se prefăcea 

"210 
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„280 

240 
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turta că 'ntorcea, 

6r Sturdulii dicea 

Şi bine “i părea: 

— mierliţă mierliţă, 
pasăre pestriță; - 

Sic mierliţă, sic 

că nu poți nimici ; 

io, cum ami: pututii, 

vătraii m'ami făcutii, 
şi te-amit apucatii, 

„şi te-amă sărutatii, 

Mierla, d'audia, 

mai r&i suspina, 

din vâtră sbura 

şi mi-se ducea 

prin munţi, prin câmpii, 

„prin-locuri pustii ; 

şi 6r se ducea 

până "mi ajungea, 

„la uă mânăstire, 
locii de pomenire, 

vechiă şi uitată, 

: cu muschiulii d'uă schidpă. 

ŞI, d6c'ajungea, 

peste capi se da 

şi „mi-se făcea 
_d'uă cruce 
"răscruce 

".„susi pe: mânăstire 

pentru pomenire. 

:Sturdulii rămânea, 
„ urma, 0%. pierdea : 

trei. dile-o striga, 
trei, se învertia 

Şi trei ocolia 

ţera, românsscă 

Şi moldovenâscă, 

mierla SE 'şi găs6scă. 

Er, deca vedea,. 

 sturauli apuca : 
-prip munţi, prin câmpii, 

prin locuri. pustii 

către monăstire, 

_ loci de pomenire. 
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“Cândă s'apropia, 

mierla. mi'lii vedea, 
“Şi milă -cunoscea, 

s&rmana, de ea. 
Peste capii se da, 

„şi se prefăcea, 
şi sbura, sbura, 

până 'mi ostenia. 

Unde se punea 
ramuri se frângea, 
frunqa se golia, 

sturduli. mi-o. vedea, 
„mal Sapropia. 
Der ea, vai de ea,. 

aşia, de 'mi vedea, 

la, ceri se uita,. 

pe Domnuli ruga. 

Domnulii se *ndura, 

ruga “i asculta, 
şi ea, cândii cădea, 

de pe rămurea, - 
vânătorii eşia, - 

- de c6d'o prindea, 

a cas” o ducea 
lumea, 

o privia, 

jalea 
asculta, | 

şi așia, scăpa 
de „sturduli mierla, | 

MIERLA ŞI. STURDULU. 

300 

310 

320 - 

325 

[Variantă scrisă Ia 21 Decembre 1584, după Şer- 
„banii Muşatii, locuitorii la Crucea- de- -petră în 

“Bucuresci]. 

Susa pe xămurele 

două păstrele 
cârtă mi-se: cârtă, 

vorbele "şi în6dă : 
sturqulă din păduri, 
_-mierla 4 arături. 

Sturqulii ce vorbia, 
mierlei ce'i dicea ? 

— Mierliţă, mierliţă, 

„pasăre: pestriță, . 
„la câdă 

10   xviieă lângă Mare 

tit, 
„la cioc porumbiţă, 

| la. gură 
plăviță, 

io m'amii înşelatii 

“de mi- ami aşedatii | | 

cuibuleţalii mei 
la margini de drumi 
că 'să singuri, străini. 
Cine s'a "ntâmplatii 

- pauiii mi-a farată, 

- cuibul mi-a călcatii, 

Şi io m'amii gândită. 
şi m'ami plănuit 

să te iu sogiă, 

cmi esti dragă mie. - 

Mierla, d'audia, 

din gură/i grăia: 

— sturquleţule, 
cântărețule, 

io n'aşi dice ba, 

„ bucurosi te- aşi lua, 
„Gai fi numai tu 

şi cu taică-tu; 
der oiii dice da 

pentru maică-ta, 

că e vrăjitore 

şi fermecătore : 
Casa 
ne-o strica, 

viţa 
„ne-o scurta. 

—Mienliţă, mieriiţă, 
„pasăre pestriță, 

la gură 

plăviţă, 
la c6dă 

tiţă, 
de vrei, de nu vrei, 
toţii o să mă iei, 

"că nu te-oiii lăsa, -. 

ori undei pleca. 

—10 o să mă ducii 
şi.o să mă faci 

15 

80 - 

35 

40 

50 
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„cu nouă r&z6re; 

“.pe la căpătâi 

gutui. 
Şi 1&8moi 

—Io'o să mă faci. 

go- să mă prefacii 
ună mici pândăr aşi 

din fluierii doinaşii 

viieă lângă Mare - 
„cu nouă răzâre, 
„viiea.să păzescii 
şi să te. gătescii, 

„că măicuţăeta, 
de pe cârdi trăia, 

din copilăriă 

te dedese mie 
ca s&mi fii sogiă. 

Aienliţa pleca, 

„Şi mi-se făcea, 

viieă lângă Mare 
“cu nouă r&zâre, 

pe la căpătâi 
gutui . 

„şi lămâi ; 

-6r sturdulii- pleca, 
pândari se făcea, 

| unii micii pandăraşă . 
din fluierii doinaşii - 
viiei lângă Mare 

„cu nouă răzdre: 
pe mierlă căta,.. 

der nu mi-o găsia 
sociă s'o iea,. 

Mieria, cândii pleca, 
din gură'i dicea : 

i — - sturduleţule, 
„cântăreţule,. 

- drumii o-st&'mi apucă 
şi o să mă ducii 

| în era turcâscă 
din” a românâscă, 
şi o să mă facil 

go să mă prefaci 
- marfă 

VECHI: SOLARE SI SUPENSTIŢIOSE. 

„00 
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95 

100 

| din gură'i grăia: - 

= sturduleţule,     

femeiescă : 

pânză 

ţ&rănescă, 

„aţă şi mătase 
că, sunti mai frumâse ; 

că, d'oiii fi a ta, 

mi-e de maică-ta, 

carei vrăjitâre 

Şi fermecătore. 

-— Mierliţă, mierliţă, 
pasere pestriță, 

la gură 

plăviţă, 

la c6dă, 

_Lătiţă, 

tu do t'ei preface, 

şi ei că m'oiii face 
ca unit kirigii, 
cu tine să fii, 

în braţ să te ţii, 

Şei fi totii a mea, 

„că te-a datil mă-ta.. 

din copilăriă | 
ca să'mi fii soţii. 

Mierla, de sbura, 
- marfă se făcea: 

sturdulu, după ea, 
“mi-se prefăcea.. 

“Şi ea, vai de ea, 
dec? aşia/ mi vedea, 

Sa cântăreţule, 
dâca nu'mi dai: pace, 

io că mvoiii: preface 
“în lină fântână 
la colții de. grădină ; 

“de.tine-oiit scăpa . 
„şi de maică-ta, 

— Nu te lasi. în pace, 
„că şi io m'oiii. face 

mică, ciuturea;: 

*n fontâm'oiii intra, 

apă c'oiii lua 
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şi te-oiii săruta. 
Mă-ta te-a datii mie 

- din: copilăriă 
„ca s&mi fil soiă, 

- Mierla, de'mi vedea, - 

„rugă, se ruga, „150 
şi mi-se făcea . 

paltinii întoiată, 

subţire şi nalt, 
Sturdulii rămânea 

sţurdii precum erea 
şi, totii ciripindă, 

mierliţa cătândi, 

pe paltini că sta -- 
“şi'cu dorii cânta: 

— mierliţă, mierliţă, 

. | “pasăre pestriță, | 
la gură plăviţă, 
la câdă lătiţă, . 

unde mi-ai sburatu, 

singură mai lăsatii, 
singurii cu crângulii 
şi tristi cu dorul ! 

155 

- 160 

165 

„OIO0GREA. 

[Scrisii do d-lii L. Puscariu de Ja. olevulii stii 
Ton ali Anel,. în orăşelulii Sadu: din .Transil- 

.. vania, la 8 Mai 1858]. : 

„Pe păriu de rouă 
plimbă mi-se, plimbă 

„tânără mlădiţă 
prin rouă desculță, . . | 

Dina florilor, - „5 
.. A6rea, dorilor, 

-rouă adunându'şi, « 

-  pacharulii umplendu-şi, 
şi ea mi-se crede 

că nimeni n'o vede. 10 

Der o a vădutii 
.- _ drăguţ sfentulii sâre 

şi, cum 0-a văduti,. 

multă că i-a plăcuti - -. 

„gin grab" a mânati . * 15 

_doi luceferei, 

peţitorii ei. 

145 
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“ văd! 

459 

In cas dai intraţi, 
- ea, i-a "ntâmpinati * 

şi mi %-a "ntrebati.: 

— doi luceferei 
ospeţiorii mei, 

treceţi odihniţi 
şi vă veseliţi! 

20. 

Der ei răspundea, 
din gură diceau: - 

— mami venti! s'odihnimi, 
să ne veselimă, 

ci-amii ventii să peţimii 
şi să logodimi: 30 

- vrei pe sfentulii sâre, 

că, eli e-mai mare? 

Ea, de'i audi, 
din graii le grăi: | 

— pa eii moiii voi, . . 35 
s6re sogiorii, - 

căi totii călătorit 

| diua 
peste sate . 

- “şi n6ptea 40 

pe ape! 

25 

Doi luceferei,. 
| peţitorii ei, 

__sentorcândi la s6re | 

i-ati spusii de urmare. 54 

“Sorele aprinse . * 
de necazii, şi dise: . 

— lăsaţi-mi-o'n pace 
că mi-o voiii preface 

în fragedă îl6re, 
- Are de Cicdre 
cu-ochi după s6re. 

Cand. oi răsări, 
ea s'o "nveseli; 

cândă oii asfinţi,. .. 

“ea s'o ofili; 
cândii. oii scăpăta, 

ea, s'o aduna! 

50 

55| 

Sincopare în locii, de venită, ca şi găstiă, 

%, în locii de găsită, răduti, :   
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MESTERULU MANOLE. 

[Serisu în diua de 9 Augustiu 1882, la Laculii- 
sărată, după Petrea Creţuli Şolcani, lăutaruli 
Brăilei. — Legenda XLviit, intitulată Jonastirea 
Argeşiului, la pag. 186 —192 din colecţiunea d-lui 
"V. Alesandri, e uă variantă mal scurtă a acestui 

- - vechiu cântecul. - 

IT 

In susi pe Argişi, 
prin li cărpenişi,. 
prin &li alunişi, = 

plimbă-mi-se, plimbă . - 

pe:d'albai moşiă” 

a c'uă,. verde cociă, - 

„1. verde zugrăvită 

"ntraurii poleită, 
cu optii telegari, | 10. 
cu nouă zidari, 

, nouă mesteri mari 

i şi- Manole -qece,. - 
care mii întrece, 

stă inima'i rece. 5 

Ei că mi-ai umblată 

ţera n lungi şi ?n lati ; 
prin 8 cărpenişii, 
prin &li alunişi 

lungişă, - „20 

„_„ Curmedişii, Mă 
| der toti n'aii găsiti 

"1. Lăutarii, care dicăi acâstă legendă, rostesc 
numele lui Negru-vodă, ca în colecţiunea 4-lui 
V. Alesandri. Pre-câti resultă din coprinsulii 
poemei, zidirea celebrului monumenti de ar- . 
chitectură alu mânăstirii de la Curtea-do-Ar-. 
șeşui sari fi începutii pe.la finele seculului: 
XUI (în epoca lui Radu Negru Basarabii?) făr'a 

„a se fi pututi termina. Intre 1512 şi 1521, Negu 
s6u Negoiă vodă Basarabii, la care se reportă 
legenda, îi continuă şi termin atât clădirea, 
şi învelişuli, „împestritândi cărămigile' şi sco-: 
bindu flori în pâtră* după cum se esprimă d-li - 
Al. Odobescu (A/ihnea-vodă celă răi. Bucuresci. 
1857, pag. 11), câtă. şi împodobirea e! po din 
năuntru, dotarea cu vase şi candele preţidse. 

Credința care constituie fenduli poemei, zi- 

- GANTECE-VECAI: ISTORICE, 

domnulii Negru-vodă! 5. 

o si îmi întâlnia' - 

  

uni zidii învechită, 

„ună zidi părăsiti, 

Trămasii de de-multi. 25 

Pe Argişi în josă, 
pe plaiulu frumosi, . 
N6gu-vodă, vine 
pe dalba'i moșiă 

„G'uă, verde cociă, 90 

verde zugrăvită, : 
'n aurii poleită, 
cu opti telegari, 

"cu nouă zidari, 

-mou mesteri mari - 35 
„Şi Manole dece, 

- care mi "i întrece, 

stă, inima! rece, 

Fi că'mi toti cătai, 

dâr nu nemeriaii 40 
&lii zidi învechită - 
„şi neisprăvitiă, - - 

„de multi părăsitii : 

fără că 'mi găsia, 

„ noiaşăl 
„“ ” purcăraşiă, 

porcii totii păzindă, 

„marmură *ntorcânăii, N 

-. Bună diua 1! da; 50 
direa unei fiinţe vit pentru întărirea, edificielor, 
se păstreză până astăgi in popori. Se dice că 
une or! se i6 unui omii măsură pe la spate, fâTă 
să scie, că măsura se pune în zidu şi că, după 

__ de ile, acelui omii more, prefăcendu-se în sta-- 
fiă. Acestă superstiţiune se mal întâlnesce în 

“ poema populară -sârbâscă, tradusă în versuri 

albo şi inserată mai la vale, apoi într'altă redac- 
„ţiune din Epirii şi Corfu, narându constructi 
unea Podului de la Arta. (A se vad6 colecti: 

"unea Passov, no. 512 —13 şi Poesiele sârbe, Ver 
siunea lui Auguste Dozon, pag. 189). In Grecia, 
şi în speciali la Leucade, zidari! nu începi te- 
melia unei case, până nu sacrifică unu cocoşu, 
spre a depărta spiritele şi elementele care art 
put6 compromite soliditatea edificiului. 

1. Pote că noiaşă e uă corupţiune din doinaşii. 
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el le mulţămia. 

Domnulii, de 'lii vedea, 

vreme nu pierdea, 
ci mi?lu întreba, 

din guri i Qicea: 55 

— noiaşii 
purcăraşi, . 

porcii totii: păzindă, 

murmura, "ntore6ndii, 
nu cum-v'ai vădutii 60 
pe unde-ai trecuti - 

unii zidi învechitii 
şi neisprăvită, . 

„de multi părăsitu ? . 
Dsca, Vai văduti, 65. 

şi Vai cunoscuti, : 

„“haă cu noi îndată, 

hai de ni "lu arctă, 
că te-oiii răsplăti 

şi te-oiii milui 70 

cu milă de domni, 

ca, de dumnedei. 

Noiaşă - 

pur că aşi, 

"“dâca li 'audia, 75 

eli se toti gândia 

şi se socotia, 
şi mi-i răspundea: 

— ba, dâmne;-ami vădutii 

şi ami cunoscutii, 80 

-pe unde amii trecută. 
turma, d'amii păscutiă, 

unii zidi! de de-multii, 
ună zidi părăsită 
şi neisprăviti, „85 

- vechii şi mucediti : 

“colo, unde 'mi cresce, 

unde se :ndesesce 
„ txestică a 

pitică, . 9% 

" răchită: 
*nflorită, 
papură 

'nverdită.. ia 

  

  

i 

„ Domnulă, G'andia, 

bine că “i părea, 

veseli că "i dicea: 

— bai cu noi îndată, 

hai de ni "li ar6tă! -- 

Noiaşi 
purcăraşii 

“ce mii răspundea, 

vorbe ce i vorbia? 

— Dâmne Negru-vodă, 
nu potii, vai de mine, 

io să mergi cu tine, 
Porcii d'oii lăsa, 

de necasii oii da : 

“-Tapii c'oră 'veni, 
„turma mi-orii 'răsni, 

stăpânulii. m'o bate 

“bătaiă de morte. 

Domnulii, d'audia, 

- er se întorcea 
şi, măre, i dicea : 

| — noiaşii 
purcăraşii, 

io mi-te-oiil cinsti, 
"io te-oii milui, 

porcii ță-oii plăti: 
_“scrâfa cu purcei 

„vă sută, cinci lei; 
de totii: mascurulii .. 

ţă-oiii da, galbenulii! 

Noiaşii, d'audia, 
“noiaşii se. demna, 

şi se *ndupleca,; 

cu vodă pleca, . 
cu nou zidari, 

nou. mesteri mari, . 

-cu Manole dece, 
care: mi”) întrece: 

stă inimari rece! 

Domnulă, de'mi pleca, - 

multi că nu mergea: 

şi iată "mi vedea 

&lii zidi învechită, 

„100. E 

„105: 

120 

110 

115 

130 

135   
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„vechiii şi muceditii, 
de multi părăsitii, 
Er, de'mi ajungea, 

Şi, deca/lii vedea, 

bine le părea, 

Domnii * descălica, 
_pe josii că, mergea, 
“cruce că'şi făcea 

şi se închina ; - 

zidulii ocolia, 

zidulă că'mi privia ; 

6r, dâca/li vedea, 
Manole striga. 

şi'n- palme bătea, -- 
din gură dicea : 

— dâmne Negru-vodă, 

iată e 'amiă găsită 

"și ami nemeriti 
locit de mânăstire 

> pentru pomenire, 

Vară şi cărămidă, 

căi pustiii multă, 

că'i lucrare lungă ! 

Domnulii, de vedea, 

bine căi părea, 

din gură dicea : . 

— iată camiă găsiți, Ia 

„Și amă nemeritii 

zidul învechitii 

şi neisprăvitii, 
-remasii de de-multii ; 

loculii de zidire 

pentru monăstire, 

chipă de- pomenire ! 

ŞI, precum dicea, 
domnulii poruncia, 

domnu'i ajuta 
şi le aducea, 

vară şi cărămidă, 

căi pustiiă multă, 
“căi lucrare lungă. 

Foii guă lalea, 
Manole ?neepea, 

"140 - 

150 

160 . 

165 

"170 

-175 _|-   180 

sforile? ntândea, 

lucrul că'mi zoria, 
zidul că'mi zidia, 

Der ce se'ntâmpla ? 
Diua ce'mi zidia, 

n6ptea se_surpa, 

C'aşia Domnulii va. 

Aşia, toti aşia,- 

„ei se totii cerca, 

 zidulit că'ndrepta, 

„ Zidul că 'ntăria, 

Trei ani că lucra, . 
der geba erea: 

diua, ce-mi zidia, 

n6ptea se Surpa. 

P6iă şuă, Jalea, 

Manole” mi vedea, 

pe gânduri că'mi sta, 

din adânci ofta; 

“Gr, dâca'mi vedea 
că nu folosia, 

şi nu 'nainta, 

„> el mi-se scula 
“dori cândii -se'ivia,. 

" Lucra, nu lucra, 

că totă (iua 
din ochi măsura, 

gându'și frămenta, 

“ Sâre cânaă Sfinția, 

lucruliă cândi lăsa, 

a-cas” nu'mi pleca, 

la zidă că mânea. 
Nâptea cândii sosia, 

pe zidii se culca, 

- Yabia aţipia. 
_Dormia, nu,dormia, 
unit visii că visa, 

uni -visii aievea, 
“Și visu'i spunea 

cin deşertii lucra, - 

până n'o clădi, 
până n'o ziai 

- chiară în temeliă, 
tenără şi viii, 

Guă dalbă sociă. 
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Di cândi-se făcea, 
__elii mi-se scula, 
zidul josii vedea, 

şi ier se gândia 
(ina, câtii ţinea, 

" Sera cândii sosia, - -- 

lucrulă cândii. lăsa, 

eli că mi'şi chiăma, 

nouă mesteri mai, 

calfe : de zidari. 
“Ie6na *mi lua, 

pe mes'-o punea, 

din gură dicea: 

—nou& mesteri mari, 

calfe de zidari, - 

şi cu mine dece, 
stă inima'mi rece. 

Io' că wamii chiămatii 
şi. vamii adunati 
vorbă să vorbimi, . 

sfati 
să sfătuimii, 

. planii 
să plănuimi, 

că zidi ce zidimu 
surpati îli găsimii. 

Şi io ami visati 
visit adevăratii 

cn zadarii muncimi, 

cn zadarii trudimi, 

până n'omii clădi, 

până momii zidi 
chiarii în temeliă, 

“tenără, şi viiă, 
dWuă, dalbă. sogiă. 

“Hai să ne 'nchinămi, 
hai să ne legămii, 
şi. hai să jurăimi 

jurămentulii mare 
pe pâine, pe sare, 

pe sfinte icâne: 

care mândrişoră, 
“care suGi6ră, 

“Antâiii co veni 
„Joi de dimineţă, 

25 

230 

235 

- 240 

245 

250 | 

c
r
.
 

260 

270   
- 

pe. nori şi pe câţi .. 

aică în departe 

E s'aducă bucate, 
„voi s'o apucați 
'n braţe so luaţi 

"m zidi so aruncaţ, 

cu capu să scipaţi. 

Ri, elu cum. dicea, 

„cu toţă se lega, 
_-cu toţi se jura 

- pe pâine, pe sare, 
pe sfinte icâne, 
pe dulci sogidre. , 

Cei nouă zidari, 
nouă mesteri mari, 

«i, mire, că 'mi sta 
până se *nsera,. 

pe drumii se vorbia, 
şi, cândii ajungea, 
neveste "şi chiăma, 
neveste 'nvăţa 

şi mi-le dicea.:. 

"—ia vol ca să'mi sciți 
şi să numi veniţi 

"A-cas' eândii mergea, 

Joi de dimineţă, 

pe nori şi pe câţi, 

la. zidi în departe 
s'aduceţi bucate 

Manole că "mi sta, 

la zidi că mânea. 

- acolo dormia, 
cu capulă p'uă pistră, 

pustiia s'o bată. 

Şi n6ptea, trecea, . 
şi zidi şe surpa, 

! 

cașia Domnulii va, .. 

„Er, când se scula | . 
în capii cu diua, 

chârtiă 'mi lua, 

scrisâre "mi scria - 

Şacas o mâna: 

scris6re pe venti, 
. 
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răspuns pe pământii, 
_ . La slugă c'o da 

, “acas 0 ducea 
| la, dalba Caplea, 

“Er alba Caplea, 
| ea, dâc' o vedea, 

ea, dâc' o primia, 

„Scrisu “i cunoscea, -" 

multi se bucura. 
- Cartea că'mi lua, 
cartea "mi desfăcea, 

- frumosi mi-o citia.. 
_“Mano'e " scria : 

„drăguță -Caplea, 

sogiora mea, 

dă ună 'boii bălanii 

la să mi-te scoli, 
crânguri să'mi r&scoli. 
De P& nemeri, 

„şi, de V&I găsi, 
"ia s8 mi-te-apuci 

„la tăiată săli ducă . 

şi din carnea, lui ' 

"bucate să'mi faci, 

la zidi s& mi aduci 

pe nori şi pe c6ţă 

- Joi de dimineţă, 

Mânâra de Caplea 

ea mi-se scula . 
Joi de. diminsţă 

pe norii şi pecâţă, “ 

cu 'roua 
n spinare, 

*n picidre, | 
Boul. căuta, : - 

boulii că găsia, 
boulii că. "mi tăia, 
bucate 'mi gătia 
şi la zidă pleca, . : 

la zidă în departe ? 
să ducă bucate, |   S6re. când lucia, 

rr a 

ce'i pierdută d'uni anii; 

cu bruma. ” 

355 

315 
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830 
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Caplea, că "mi zoria * 
Şi S'apropia, 

Manole, cum sta, 
şi de susii privia 
şi pe câmpii căta, 
eli “că m!-0 vedea, 

„Și mi-o cunoscea. 
Din adâncă ofta, 

din gură? Şi dicea, + 

„6că-t'o cmi. vine. 
"„s&rmanulă de mine! 

Şi cruce "şi făcea, 
din ochi lăcr&ma, 

la ceri se ruga: 

„Dâmne, Dâmne sfinte, 
„Dâmne milostive, 

ori-ce te-amii rugatit 

tote mi le-ai dati. 

Dă, Dâmne, şacum - 
ca s& crâscă ?n drumit 

uni verde hăţişia,. 

urii mare stufişă, | 

Şuni rugii curmedișii, 

-d6r s'o speriia, 

„d&r s'o "mipiedica, 
bucate-o vărsa, 

_napoi c'o pleca, 

altele să iea,. . 
„do întarțiia“! 

“Rugă se ruga, 

lacrămi' că vărsa. 

Domnulii Vaudia, 

“Domnulă asculta, 

că, măre, crescea 

d'unii. verde hăţişii, 

d'ună mare stufişă, 

dunii rugii curmedişă. 

"Ea se speriia, - 

ea se 'mpiedica, 
” bucate vărsa 

şi 'napoi pleca. 

Der, deca, *mi pleca 

gacas ajungea, 
„ altele *mi lua, 

„400 “| 
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„la zidi că'mi pornia, 

la drumi, că'mi zoria, 

pân" s'apropia,. 

Manole, cum sta; 
pe câmpii de câăta,. 

de susii că'mi privia, 
pe Caplea vedea, : 

că s'apropia ; 
din sufletii ofta, 

la cerii că privia, - 

şi cruce 'şi făcea, 
“şi i6r se- ruga: 

„ Dâmne minunate - 
Dâmne îndurate, 

ori-ce te-ami rugati 

t6te mi-le-aă dati; . 

dă, Domne, ş'acum 
_s%i 6să pe drumu 

lup6ică turbată . 

cu gura 
căscată, 

„cu limba 
_*nfocată, 

d6r s'o speriia,. 
d6r. s'o 'mpiedica, 

bucate-o vărsa, 

*napoi c'o pleca 

_$'o întârdiia “! 

„Elă cum se ruga, 

Domnulii lasculta. 

E Lup6ică, i eşia : | 

ea se speriia 

şi se "mpiedica, 

.. bucate vărsa, 
'napoi se'ntorcea 

galtele lua,. 
„la zidi că'mi pleca, 

la drumă că'mi zoria, 
mai 's'apropia. 

Mesterulii Manole 
- de susii de pe schele, 

“unde mi-o vedea, 
din sufleti ofta,- - 

„cruce că'și făcea 

405 

„410 

415: 

420. 

425 

430 

435 

440 

Caplea cândi sosia,   

465 

„şi i6r se ruga, 

lacrămi căi curgea, 

din gură dicea : : 

„ Dâmne minunate 
sfinte şi 'ndurate, 450 

„câte te-ami rugati 
tote mi-le-alj dati; 

dă, Dâmne, şacum 
săi 6să pe drumă, 

săi 6să ?n cărare 455 
- dW'uă scorpiă mare 

cu gura căscâtă 
cu limba *nfocată,: 

- d6r s*o "'mpiedica, 
d6r s'o speriia, 460 

„ Ducate-o vărsa, 
_a-cas' Go pleca! 

d'o întardiia“. - 

Şi, cum se ruga, 
Domnulii Pasculta 465 

şi Domnuli căi. da. | 
_Bcorpiă”i eşia, e 

„în cale-o opria. 

Der ea, vai de ea, | 
dâca, 'mi totii vedea, 470 

că "mi întârdiia, 

nu se speriia, 

nici se'mpiedica, 
şi nici se'ntorcea, 

ci Grumuli 475 
cotia, . 

- “şi câmpală 
“tăia; | o 

la mersii că; Zori, - - o 
pân' sapropia, 480 

la zică ajungea, - 

“zidari Q'0 vedea, -  — 
să riqă 'mcepea: 
„bine le părea. - 485 

“Manole că'mi sta 
la ceri se uita, 

„din sufleţii ofta, 
din gură dicea :   

  

30
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CÂNTECE VECHI : 

— sciți r&mășaguli, 

sciți jurământulit : 

”. care mi-o veni 

mai de diminâţă 

„ pe norii şi pe c6âţă . 

voi s'o apucaţi,. 

"n braţe s'o luaţi, 
"n zidit s'o aruncaţi. 

„Vorba nu sfârşia, 
* -plânsă c%li îneca, 

 6retîmilua, 
pe dalba Caplea, | 

la zidi c'o ducea, 
în zidi c'o punea | 

„şi zidulă zidea, 
-. = din gură'mi striga, : 

—varu şi cărămidă, 

căi pustiiă multă, 

că”i. lucrare lungă | 

Caplea, de'mi vedea, 

zimbetii. c'mi zimbia; 
- d6r 6i mi-o zidia. 

Zid. că se nălţa, 
zidi că se 'ntăria 

:. şi“mi-o coprindea; 

Nici pr6 multi trecea, 
şi ea, se "ngrijia,- 

din ochi căuta, 
„din gură "mi gicea: 

— de vă e-de-glumă, . 
gluma nu e bună”. 

“Dâr ei n'asculta 

cum se văieta : - 

varulă că'mi vărsa, 

cărămidi punea, 

zidulii că *'nălţa 
„Şi mereă striga: 

— vară şi cărămidă 
căi pustii multă, 

că'i lucrare lunsă! 

Caplea, de 'mi vedea, 
şi mal grei ofta, 

plânsetii 
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că plângea, 
vaieti 

că "mi scotea 

şi mereii dicea : 

— Manole, Manole, 

mestere Manole, 
dec'o îi vr'uă glumă, 

gluma nu e bună; 

zidulii că mă stringe, 

țețişora "mi curţe, 

copilaşu'mi plânge! 

Er Manole sta, 
nimici nu dicea: 
cu amuri plângea. 

Şi zidari zidia, - 

ziduli înălța, 

zidulii întăria 

şi mi-o coprindea 

şi mereu striga: 

— vu şi cărămidă, 

căi pustiiă multă, 

că”i lucrare lungă! 

Şi ea, vai de ca, 
„abia mal putea, 

abia mai sufla, - 

der toti se ruga 

şi totii mai dicea: | 

— Manole, Manole, 

mestere Manole, 
zidul r&i mă stringe, 

“ ţâţişâra 'mi curge, 
copilaşu'mi plânge. 

__Ziduli se zidia, 
zidulii se ?nălţa, 

„ Zidulă se "ntăria, 
„şi mi-o coprindea, 

glasu'i astupa; 

“Şi, cândise nălța, 
şi, cândă se *nchiega, 
„Manole 'mi ofta, 

din plâns 
înceta, 

răspunsii 
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„că % dedea, 
„din gură "i qicea : 

„copilaşiulii tăi, 
pruncuşoruli mei, 
veă/li dumnedei. 
Tu cum Vai lăsată 

„ înpatu - 

desfăşatii, 

- inele ori trece, 

la elii s'orit întrece, 
şi Poră apleca, 

țEţă că i-ori da; 
nins6re d'o ninge, 

pe el mi-l'o unge; 

- ploi cândii orit ploua, 

pe eli lori scâlda; 
vântii cândii o sufla,-- 
__mi-Po legăna,. 
dulce leginare, 

pân” s'o face mure!“ 

Vorba nu sfârşia, 
plânsu'li îneca 
„Și se depărta; - 
6r nouă zidari, 

nouă 'mesteri mari, 
ei merci lucra . 

“şi mereii striga: : 

„— varii şi cărămidă, 
că" pustiiă multă, 

că "i lucrare lungă! 

Zidulti se-"mălţa,. 
- zidul. se 'mchiega, 

şi co se lucra 

n6ptea nu cădea, 
pân” se isprăvia 

sfânta mânăstire 

pentru pomenire ; 

dâr, pe cânâi lucra, 
totii mai audia 

unii glasi răguşitit, 
unit vaietii topită : 

„ Manole, Manole, . 
„ mestere Manole, 

"a  Zidulă răi mă strînge, . 

e ci
 

390 

600 

005 

-610 

_- 615   

» (€ţişora'mi curge "620 

» „sopilaşa” mi plânge! 
+ 

F6ih de: aggicăi 
întruă Duminică, 

“înti”uă di cu sore, | 
într'uă sărbâtâre, 625 

| de la venătâre-. - 
„i vodă, de'mi venia, 

“ departe "mi vedea 
pe Argişi. în josi, i 

- pe plaiulu frumosi, 631 

 stânta mânăstire, . 
pentru pomenire. 

„ȘI, cum 0 vedea, 
bine căi părea : | 

calwşi repegia 635 
pân! s'apropia,. 

ŞI, cândii ajungea, | 

— Şi, când se opriă, 

i de pe calu săria, 
jurii. pre-juri umbla, » 610 

susii că se uită, 
__bine căi părea, 
multă s8 mulţămia . | 

din gură. dicea: Da 

- —aferim, Manole, -: - 645: 
mestere Manole, 

„„ mester învăţatii, 

- __ mesterii idudatii;. 
aferim, zidari, | 

nouă mesteri mari 650 

ia cu Manole dece, 
care mi-vă ?ntrece. 

Toti ce mi-aţi cerută 
io vamii împlinită, . 

- = dâr bine-aţă lucrati, . 655 
buni lucru mi-aţă faptă, 

castă, înnăstire 

o fi pomenire 

şi nu s'o vedea . 

în lume alta, 660 
“alta ca dânsa | 

Manole, cum sta, 
susii pe învelişii   
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şi pe coperişii, 

„din capi cletina, 

““ din. sufletii ofta, | 
din gură “i -dicea, ÎI 

665 

„şi mii răspundea : 

— Qâmne Negru-vodă, 
“mare”i şi frumâsă, 

„mândră şarătosă, 

- sfânta mânăstire, 
chipi de pomenire, . 

dâr, cuni este ea, 

dău, pre legea mea, 

" c'aşia lucrătură 

- Şi ferecătură 

mi-e de 'nv&ţătură. 

De m'oii bisui, 

altele-oiii eroi, 
multi. mai arătâse, 

"şi multă mai frumose ! 

670 

Domnulii Negru-vodă 
sta 

şilu asculta 

cum se lăuda. 

: În susu se uita, 

la mesteri căta, 
ŞI, d6c' audia - 

cum se lăuda, 

"pe gânduri cădea, 
“adânci se gândia. 

Multi că nutrecea. . - - 
Vodă ce 'mi făcea? | 

„Porunci poruncia, 
schele că rupea, 
scări că le tăia, 
şi susi mi-apuca, 

„şi susu că "mi lăsa. 
p'&i nouă zidari; | 700 

nou& mesteri mari, 
cu Manole dece, 

care mi'i întrece. 

Fii ş'ui lalea, 

ei, deca vedea, : | 

multi! se văieta =" - 
Şi multii se ruga, 

705 
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răşil lut sarii fi încercată $8 sbâre cu aripe 02 

"despre cutezanţa omului de a sbura.-Po lângă 

"şi Sofocle în „Antigona“ amintescii. despre ni 
"suinţa omului de a pluti prin acru. Mal târdi 

“o regăsimii * din secululă xv pănă într 

„ d6r, vodă dicea.: 

„ — nu voii s6 maj fiă, | 

nici să se maj sciă 7 
Waltă mânăstire 

chipăi de pomenire, 

nică să vă siliţi, - 
„să vă bisuiţi 
ca, ea, să clădiți! =

 
=
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- ŞI, deca dicea, 

acolo "i lăsa, 

susii pe învelişi, 
susi pe coperişii, 

„zidul N) 

ca, săi ţiă, 
vântuli 

săi adiă, 

__ pl6ia, 

săi îmâiă, 725 

fâmea, 
săi înd6iă. 

Ă Frunqă de mkcişii, 
„_Susi pe învelişi, 

susii de coperişi -730 

„la a mânăstire - 
- “chipă de pomenire, 

" nouă mesteri mari, 
_ calfe-de zidari, * 

“cu Manole dece, 

care. mii întrece, 

stai şi toti privescii, 

- planuri plănviescii 

şi mereii postescii 
“trei dile de vâră, 4 
trei de primă-veră 

- Relativă la tradiţiunea că Manole şi t0vă 

-
 

eo
 

Se
 

şiță “(parte -nemenţionată. de legenda sârbestă, 
se scie că mal toţi poeţii anticităţii ai vot 

legendele lui Icariă şi Prometeii; Pindar în ode 

ali XIX. 

Ast-felti fâia La Ville de Paris, în Septembre 

1884, vorbindă despre esperimentele aerostatice, 

anume despre cârma şi diracţiunea balonului, 
reproduce soria încorcărilor făcute da -„Omenil 

sburători“, - az II 
In anulă 1462, italianuli Dante, puinduşi & 

m   
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galte nouă icră 

din dori până 'n seră; 

„că vodă "i ţinea, 
- şi vodă “i muncia, 745 

şi vodă, dicea: | 

— nică voii s& mai fiă, 

- nică voit să se sciă 
co mai fi pe lume 

„cu faimă şi nume 750 
aşia monăstire 

» chipă de pomenire; 

nici voi v'&ţă sili, 

nică v'&ţă ispiti 

să vă .bisuiţi - 155 

ca ea, să clădiţi! 

ŞI, deca "mi ședeai, 
şi, dâca 'mi vedeai, | 

„cei nouă zidari, 
“nouă mesteri mari, 760 

_mi se sfătuiai _ 
şi toti întrebau: - 

— Manole, Manole, | 
mestere Manole, . 

_ce să ne maj facemi, 765 
unde să ne 'ntârcemi? - 

După, ce, dicea, 
după ce 'ntreba, 

ei că 'mi asculta 
ce-mi" învăţa. -- 710 

„Nouă mesteri mari, - 
calfe de 'zidari,  - 

scânduri că lua,- 
scânduri. că cioplia : 

1 

ripe mecanice, sburâ dintr'unti turnu înaltu de . 
200 picidre şi se ţinu cât-va timpu în aeru: der,. 

voindi să se urce inal susti, trebui să'lupte în 

contra vântului și, în opintirile co făcu, se frânse - 
ferulă cu care se servia. spre a'şi dirige aripele 

şi cădu pe prispa unsl biserici, unde'și rupse 

picidrele. După câţi-va ani,.la 1462, ună musi- 

cantă din Nuremberg renoi incercarea lui Dante, 

perfecţionândi aparatului sburătorii,. de care se 

„| servise. De pe uă clopotniţă, eli se aruncă în 

aerti c'uă încredere- estraordinară, d6r cădu în- 

dată şi fu rădicati mortii. Acesto. două espe- 

riinţe, de şi cunu sfârşitii atâtu do tragică, nu 

_ descuragiară câtuşi de puţinii pe ună italiană - 

Buratini, care 'şi construi aparatul după uni. 

_ moi modeliă şi, în anuli 1491, se încercă să sbore 

Acestă esperiinţă se fâcu în oraşulii Neapole 

„catedralei acelui oraşu şi cădupe uă pâtră, de 

“unde fu: rădicatii morti. - 

„uă părechiă do aripe după uni noii modelii; 

“dâr, ca omiă cu minte, le puse în. vândare. A- 

--menteze la Bath (Englitera), unde se omori.   

„patru le făcea, OO 175. 
aripi că "şi croia 
„Şi le potrivia 

şi mi-se lega: 
cu ele sălta, 

cu ele sbura;  - . 780 

, “dâr, dâca sbura, 

care cum cădea 

“ stană se făcea. 

__ Manole, Manole, 
“mesterulă -Manole, . 785 
„Singurii remânea 

de se toții gândia 

şi totii plănuia, - 

Cinci dile mplinia - 
şi, dâca "mi vedea, 790 

elii mi-se scula, 

| șiță cwmi lua, - 
bine c'o cioplia, 

ş6se muchi venia ; | 
cu ţinte-o bătea, . - * 195 

cu cuie de fieri, 
cu ţinte d'oţelii: 

- şi unde-o bătea, . 
> sânge că ţişnia, 

„nimici nui păsa, . 800. 
Caşia Domnulii va. 

» 
Deca, le bătea 
şi se ţintuia, - 

cu aripi sălta, | 

cu. aripi sbura, 805. 

â6r, cândi îmi sălta Ă 

“şi cânâă îmi sbura, 

. 

în faţa unui numerosii publică. S&rmanului Bu- 

ratini avu sârta celor-alţi : cădu şi muri îndată. 

La. 1502, Bolori, toti Italiani, stabiliti la 

Troyes în Francia, se aruncă în aerii de pe turla 

- La 1651, Bernier, lăcătuşi francesi, inventă 

cele aripe fură cumpărate de uni Spaniolu, Al: 

mero de Malameria, care plecâ să le esperi- 

La, 1775, d-lă de. Bacqueville, puindu'şi nisce   N 
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Domnu "lii pedepsia, 
- că se: "'mpiedica 
de a mânăstire | s10.|.- 

“ chipit de pomenire, 
„și el îmi cădea 
pe Argeşii în josii, 

„pe plaiuli frumosi, 
„> lângă mânăstire - 815 

chipii de pomenire, - | 
&r unde'mi cădea $ 

cruce se făcea, 
şi d'alăturea 
cişmea isvora -. 7 820. 

“cu apă curată 
trecută prin pistră, 
cu lacrămi sărate : 
de Caplea vărsate. 

„= ZIDIREA CETĂȚII SOADARUI. 
['Pradusă în versuri albe la Paris, în : August! 
1875, după versiunea francesă făcută do d-ra 
Teresa Jacob (Talvy) şi d-ra Elisa Voiart cule- 
gerii de Câniuri populare ale Sârbilor a lui Vuk 

Stefanovici]. 

Clădiaii. uă cetate frumâsă - - 
cei trei fraţi, trei Mărliavcâvici, - . 
Antâiuli e. craiulii Vucaşinii, - 

„ali doilea, voivodă Uglăşa, o 
ali treilea tânărulă Găico. - 5 | 
Clădiaii. de trei ani cetăţiuia, 
Scadărulii, pe țermii” Boianei. 

„Trei sute de mesteri într'una, 
lucrai de trei ani, făr' să pâtă 
„8 puiă la zidi temelia, 0 

aripe, care'li costase 3500 livre, se aruncă lini-. 
„Stiti de pe acoperişului tunel case de pe .cheulii - 
“Malaquais din Paris,.se susținu mat. multe se- 
cunde în aer, apoi căgu în Sena, de unde fu 
Scosu viu,cu mare greutate, din causa; aripelor. 
Cu tâte că aerostatele creati acum descoperite, - 
arderea „6menilor: sburători: nu se “Micşioră 
câtuşi de puţini. Ast-felui totii la Paris, în 1797, 
uni a-numo Calais, care adăugase aripelor uă 
„COdă în formă de: apărătâre, cădu.- şi muri. . 

In fine, la 1813, germanulii Degen -plecâ de - 
la Tivoli -şi-sburâ pânb la Sceaux, fără să se 
rădice la uă înălțime mai mare de 60 metri, 
Trebuie să spunemi că. el simplificase apara-. tul lui Calais, înlocuind coda în -formă de a- 
părătâre cu unii balon capabili să rădice doui |. - 
omeni. . 

1. Adică oraşuli Scutari. 

CÂNTECE VECHI) : ISTORICE. | 

  

căci lucrul din diua trecută 
d'uă Vilă! surpatii erea, nâptea. 

Ali patrulea anii începuse, 

cândii. Vila pădurii din munte 
se puse-a, striga : 

. . — Vucaşine, 15 

de gâba._dai zori la lucrare, 
„de geba verşi baniiţi aicea. 

Tu nu poţi s&-pui temelia, 

şi vrei să zidesci uă cetate? 

Gâsindi pe Stoianii și Stoiana, 2) 

aflândi tu pe. fraţii cei gemeni, 

__ zidesce'i aci'n temeliă . 

c'atunci va fi tare pămentuli 
şatunci poți zidi şi cetatea! 

Cândqiă craiulă Vucaşinii aude, 25 

pe Deşimiri. chiamă şii dice: 

„— ascultă-mă, Dăşimirii dragă: 

-mă-at fostă până adi slugă drepti, 
de adi ca copilii s&mi fii mie. 

Înhamă la, cari telegarii, 3 

i6 qece din saci”mi cu auri 
___ Şi mergi de cutreieră lumea. 

Găsesce'mi -doi 6meni c'unii nume, 

găsesce'mi pe cei doi fraţă gemeni 
- cei chiamă Stoianii şi Stoiana, - 3 

__ÎĂ iea oră îi câmpără ?n aurit 
si adu ?n Scadării pe Boiana 

"s&i punemii în zidi temeliei, 
„2 Catundă va fi tare pământulă, 

clădirea să ţină asupra, 40 

Cânâă Dăşimirii vorba”! aude, 
"- alergă la cai şi căruţă, 

oncarcă cu sacii de aurii 
şi plâcă prin lumea. cea, largă, 

cătândii pe doi 6meni c'uniă nume, 45 
cătândi. pe Stoianii şi Stoiana.. 
Trei ani îi cătă sluga drâptă, 
-der nică că putu să găsâscă 
doi 6meni având ui numire, 

” Stoianii. şi Stoiana "mpreună. 50 
„Atunci “la stăpâni se întârse, 

Y-aduse căruţa şi cail   a Dină măiastră după credinţele slaro. 
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  şi sacii cu banii de aurii: 
„::— poftim telegarii, şi carulă, 

şi sacii cu banii de aurii, 55 

că mami întâlnitii nicăirea 

+ uni nume să pârte doi 6meni, 
că nu e Stoianii işi Stoiana, 

Vucaşinii auâe, Şi cuiamă 

„pe Radul, mai marele mesterii, 60 
6r Radulu trei sute de calfe, . 

şi ncepii a zidi cetăţuia.: 

Der totii ce zidescii se dărimă, 

“căci Vila nui lasă Ss "aşede 

nici basă, necum zidăria, 65 

şi strigă din fundulii pădurii: 

— Vucaşini, m'ascultă, m ascultă! 

Pe lângă toti chinu'ţi celii mare * 

de... aţă mai verşi şi averea, 

că tu nu poţi nici temelia, - 

necum să poţi face clădirea. 

Din trei frăţiori, câți şi sunteţi, 

nică unulii n'aveţi vruă soqiă? 

P'aceia din trei, care mâine 

_antâiă va veni pe Boiana 
saducă bucate la mesteri, . 

„> zidiţi-o: aci?n temeliă: 

“atunci so *'ntări şi pămentulii, 

atunci .s'o ?nchiega şi zidirea, 

atunci s'o clădi şi cetatea! 

Candii craiulă aude povâţa, 
pe fratii cei-l-alţi îi adună: 

imi spuse curati adin6ori 

cătândi s'aşedămii temeliă 

la zidulă cetăţii frumâse. 

Şi Vila pădurii din munte 

aflați ce'mi mai spuse din gură : 

_că-noi, câte trei frăţiorii, 

avendi câte-uă dalbă sociă, 

veni-va aci. la Boiana 

s'aducă mâncare la mesteri, 

în zid s'o zidescă de viă,   

pe Domnulii din ceri pr6 puternicii 105 

70 - 

75 

—'0o fi aţilor, Vila păduriă - - E 

„că g6ba-vărsămii noi averea. - 

| p "aceia, ce "ntâii dimintţa, , 

95 

c'atunci: se: zidesce cetatea. 

Cu toţi să jurămă întru Domnul 

ca nimeni din noi să nu spuiă 

nevestei uă taină ca asta, 100 

ci singuri să dămi uisitorii 

p'aceia din s6țele n6şire 

"ce ?ntâii o veni la Boiana,!   Atuncia, jură, flă-care 

ca nimeni din ei să nu spuiă 

„soţiei uă taină ca asta. 

Când nâptea se'ntinse pe lume, 

plecară cu. toţii spre casă, 

spre casa, cu turle albite 110 |: 

Mancă şi bău fiă- care i 

-ŞIn patuli de somni se retrase. 

Dâr iată 'ntâmplare ciudată ! 

Vucâşini, călcânadi jurământuli, 

n5 soţiei îi dise din guri: 

— feresce-te, dragă, ca mâine - 

să nu vii din dori la Boiana, 

- să n'aduci la _mesteri bucate,. 

„= că mtmalt-felăi ţă-e vi6ţa/n peire: - 

vei fin temeliă zidită. 120 

Asemenea şi Uglidşa, 

" caleă jurământu-n picidre, 

dicendii credinci6sei neveste: 

— drăguță, i6 s6ma, ca, mâine 

să nu vii de loci: la Boiana, 125. 

la. mesteri să n'aduci merinde, . 

căntmalt-felii aşia tinerică, 

vei fin temeliă zidită, 

pierdută de veci pentru mine! 

“Al treilea, Goico, el singurii, 190. 

-eli singură păzi “jurământuli, 

căcă dalbei nimica, nui spuse, 

90 
i NE Cânâi gorile + vină diminsţa, 

- cu grijă toţi fraţii se sc6lă 

135 "şi plâcă spre, zidi lu Boiana. 

Der iată : din trei cumnăţele 

esti două din casă şi pl6că.     | catunci temelia se "nchiagă, “Antâia se duce cu pânza, 

  

 



  

i — 58 stai, miicaliţă bătrână, 
că duce. “voii eii de-mâncarea. 

Păcatii mi-arii fi mie la „Domnulă, 
“ruşine. mi-ariă fi şi de 6meni 

s'0 duci, când ai trei tinorele. . 

Atuncia bătrâna. rămase 
să legene acasă copiluli, 
6 mândra, lui Goico sogiă, 

plecâ, cu merinde la mesteri. 

„Cânâii mai-mai. Sosia la “Boiana, 
- Merliăvcevici Goico o vede. 

Ş'al6rgă, săi €să "nainte. 

„d'uă, miiă de ori o sărută 
i lacrămi fierbinţi versă, ochii'y 
„Snc acestea din” gură: 

— sogiă, şi dorulii mei dulce, 
nu vedi tu că mârtea te- -ascâptă ? 175 
Ah! cui ai lăsaţi. copilaşuli 2. 

"Adi cine să']ii scalde, drăguţulii ? | 
şi cinc la pepti săli hrănsscă ? 

4 . 

“El vrea ca săi. dică mai i multe, 

ci i6 pe femei de mână 
Ş'o duce la mesteruliă Radulii,   

ca tu, uă- bătrână slăbită, 160 

chiemându” ȘI argaţele tite, .: 165: 

Cu drâpta”i coprinde midloculi, | 170 | 

der iată Vucâşiniă nul lasă, "180 |   

„CĂXTEGE VECHI : ISTORICEE. Ma 

cu pânza ca să ŞI-O "nălbescă, Gr Radulu pe trei sute chiamă. 
der stă, şi acolo rămâne. 140 Zimbindi, de curendi măritata 
A doua înhaţă urciorulii, “se uită, şi crede căi glumă, 185 

frumosulii urciorii cu mânuşă,' “D& vorba” de ziduli cetăţii, 
Si pl6că cu eli la, fontană, . şi mesterii “n grabi aruncă 

la apă curată, şi rece. | cândi pietre, cândi lemne *mprejuru'i 
„ Găsesce pe una pealta, ? 145 Ş'o *ngropă mai pân' la genuchie. 
saşedă cu ele la, vorbă, Zimbindi, de. curând măritată 199 

der pasi nu mai face” nainte, totii crede căi glumă "ntre denşii. 
Sogia lui Goico e-acast, Der, iată, trei sute tovarăşi „căci are copilul în Gein aruncă “cu arabă în jurat 

Şi prancui e numai d'uii lună. 150, cândii pietre, cândii lemne mulţi, Dâr vremea, „gustării sosesce, şi până la brâit o coprinde. 1; 
şi muma lui Goico se scâlă. 

să chieme pe slugi şi cu ele - Atuncia, sărmana, pricepe 
“să ducă -mâncări la, Boiana, | -ce s6rtă cumplit'-o ascâptă, 
“cândii dalba lui Goico îi dic6 : 155. şi- strigă duiosii din guriţă, 

cumnaţii îşi rOgă şi dice: 

.— voi nu măţi lăsa, ca aicea 299 
„de viă în zidi să mă "nar6pe, 

N d'aveţi vre uă frică de Domnuli! 

Der cinei ascultă oftatulii ? 
„ Gumnaţi 'Şi-intorei ochişorii! 

- Atunci. ea înfruntă, ruşinea, 205 
Şi tema de ori-ce mustrare, 

şi dice lui. Goico din gură: 

-— bărbate iubite, tu re 
lăsa-vei pe t6năra ţi sâţă, 

să fiă 'ngropată de vii? 2 
SE mergemi acasă la mama, 

“că are destulă, avere 

să, cumpere robi sii uă r6hă 
„de pusii în acestă zidire! 

Dsr: plânsulii, şi Jalea, şi vorbă 215 
“de nimeni nuj. suntii 'audite. 

“In urmă, “cândii vede că nimeni 

_ nasculță -de ruga/i fierbinte, 

ea dice din gură lui Radul: 

— atunci, frăţiGre d'uă lege, 220 
o mestere. Radule, l:să'mi 

-.măcară uă micuță, , ferestră 

la peptu'mi de mamă dui6să, 

„58 dai lui Ion țâţişoră | 

, drăguțului mamei de hrană ! 225 
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Jurândulii p'alii. Domnului nume, 
îlii mâiă pe Radulii, şilă face 
„si lase uă mică ferâstră 
la peptu'i de mamă dui6să, 

prin care ea sinulii își scose' 
să potă da.pruncului ţâţă: 

Şi i6răși mai dise lui Radulu:-- 

—te jură şi pe ceri, şi pe Domnuli, 

la ochi s&'mi mai laşi uă ferâstră, 

departe simi vădii locuinţa 235 
şi cândi mi-orii aduce copiluli, 
şi cândi mi-lorii duce acasă! 

„- Şi. mesterulă, tocmai ca frate, 
“senduplecă idrişi, şii lasă 
uă mică ferâstră, prin care 
” să'şi potă ved6 locuinţa, - 

şi cândi i-oră aduce copiluli, 

şi cândi i-Vorii duce acasă. 

Aşia, fu clădită Scadaruli ! 

S'aduse copiluli la ziduri, . . 
şi muma duidsă îi dete 
iubire şi ţâţă opti dile.. .. 

Opti dile, şi glasu'i se stinse, . 

d6r lapte rămase în sînu'i, 

guni anti pe deplină copilaşulii 
sugea. de la mă-sa duidsă, 

„Şi cum erea,- este şi astă-di. 

Când mamelor Japtele piere, : 

se ducii acold, da minune, ) 
“spre sicura lorit vindecare, 

se ducii să'şi adape copiii ! 

245 

255 

DOBBIŞENV: 
[Scrisă la 14 Augusti 1853, după. Potrâa Ore- 
țulii Solcană, lăutaruli Brăilei, la Laculi:sărată. 

—Spre comparaţiune, să se confrunte Alihaiă 

Vitizulă şi Voieriulii -Dobricianu din colecțiunea 

d-lut At. Mariană Marionescu, Valade, brosura 

11, paginole 23. 30.— Balada L,-intitulată Oprişt- 

mulă în colectiunea d-lui V. Alesandri, pag. 201 

—205, e uă variantă a acestul cânteci. - -Uă va- 

riantă trunchiată figurâză şi în colecţiunea d-lui 

“Teodor '. Burada la pag. 184 -187]. 

Foicică trei sulfine, - 

ascultați, boieri, „la mine . 

să vă spuiii uni: cântecii bine. . 

1. Dobrişenă pare “a fi uă prefacero a nume- 

lui Dobrogeniă (Dobrijsnu, Dobrişânu)., - 

230: 

240. 

250 

    

In oraşii în Bucuresci, |. 
Ja, casele mari, domnesci, 5 

în curte la Mihnea-vodă, 

„nemerit-a, 
- poposit a, - 

măre, trei inoşnegi bătrâni 
„cu barbele pân la brâni!, 10 |: 

"cu căciuli la subţidre, 
„ “cu vâslele la spinare,” 

- Unul e din Burduşani, ! 

altuli e de la Cegani, N 

- ală treilea din Lupşani?, ag 

„- şi pâr&sci pe. Dobrişânii” 

naintea lui Mihnea-vodă, 
şi din gură cei spunea; 

pâra, cum îşi asternea ? 

-: 

-—PD'alei, *Dâmne -Mihneo-vodă, 20 
unde s'a mai mai cunoscutii, 

 umde boieri s'a vădutii IN 

şi boieri: s'aii pomeniti 

„să se ţiiă de domniti: ?' 

Ce-arii fi cerulii cu doi sori, 25 

„aşiai țâra cu doi Domni: 

două paloşe "atr'uă tâcă, 

„doi Domni în ţsră săracă, . 

2 Măriata N Bucuresci, 

Dobrişânii în Stoienesc?i. 30 

„Şi. ce e la Dobrişâni 

“a dâr numai la Sultanii, 

 necum la Măria-ta, . 

- necum în tâtă ţâra. 
Casele lui Dobrişenii - 35 

nw'sii case ca casele, 
„„.— ci zăreseit ca sorele, 

- „... Măriacta, de judici, 

Măria-ta nu spânzuri : 

Dobriş6nii-elii judică, 40. 

” Dobrişânii elit spânzură. 

“Toti mai. are Dobrişnii 

1. In loci de brâne. Aaa 

2. Burduşanii şi Ceganil: suntii comune în ju- 

deţulă Ialomiţa, plasa Balta, pe rîulu Ialomiţa ; 

“Lupşanii e în același judeţii, plasa Borcea. 

3. Stoienescii de peste Dunăre în Dobrogea 

s6ă pote Stălinescil. | 

  
 



  

“CÂNTECE 'VECUL : ISTORICE. 

cum arii av6 unit Sultani, 
cum n'are Măria-ta, 

“cum mare tâtă ţâra: - *. 45 
câţi boieri aii pribegiti 
Dobrișânii că i-a 'opritii 

Şi la. elit i-a popositit, 

şi 'n. ciobani i-a străvestitii; 

"dr nui pârtă ciobănesce, 50 

ci mi'i pârtă chipii domnesce, 
cu căftane de pambrii, 

„cu cisme da irmiziă, 
cu obiele-de bumbaci, 
mestecatii cu 'pării din capi - 53 
că ţine la gerii mai caldă. 
Toti mai are Dobrişenii 

cum arii av unii Sultanii, : 

cum nare Măria-ta, , 

„cum nu e 'n t6tă ţâra:. -69 
-“vro cinci sute de berbeci, 

vro cinci sute de pribeci, 
„toti berbeci de code berci, 

cu c6ruele răsucite 

şi la vârfuri poleite, _ 65 
şi berbeculii de la c6dă, 

__de la c6dă pân” la cârne 
lungii de câte şpte palme. 

Ciobanii lui. Dobriş6nii . 
suntii boieri ca de divană, 70 | 

în toiege redimaţi” 
şi m caftane îmbrăcaţi. 

Bacii lui pârtă cârlige, 

totii cârlige de argintă, 
cum n'am văqutii pe pămăntiă, 75 
nică în lume de cândă sunti, 

In capulă 
- cârligelor, . 
„în josuli 
belciugelor 20 - 

câte-uă pietră nestimată 

” de plătesce țera totă, 

şi pietre de diamantiă 

strălucesce noptea n sati, 

Toti mai are Dobrişâni 85 
cum arii-av6 uni Sultani, 

cum nare Măria-ta, 
- cum nu e 'n tâtă ţera, 

7 ce esii vera fătătore, 

_mite pentru dificultatea ce optineaii călătoriei. 

” turmele şi ciredile.   

_YVro cinci sute. de miere 

buți cu vini, 

- Şi stupi cu miere, 

a multi bănetii - 

Ma Şi grea avere, 

Mihnea: vodă, d! auda, 9 

sta puţini şi se gândia; | - 

d'uă poruncă că'mi scria 

Şi dicea din gură. tare: 

— savai, Ghineo, armaşi mare, 

„de cândii io te-ami armăşită 109 
„nici uă slujbă n'ai plinită, 

dâr acunia să te scoli 
_tina, Vlăscii! să "mi răscoli?, 
măre,.pe la miedit de n6pte, 

măre, cu sudori de morte. 105 

lute, Ghineo, să te duci 

şi la, noi să ni'li aduci 

cam cu oi, 

„cam cu 0dăiă, 

cam cu odaliculiit lui. 110 

Unde Ghinea se ducea, 

la Dobrişenii c'ajungea 

şi fermanii în mână i da. 
Dobrişânii îi mulţămia, 

în mână fermani lua, 115 

: şi; din gură de 'lă citia, 
lacrămile "li. podidia. 

"88 n'asculte nu'i venia, 
„58 nu mârgă nu putea, 
că porunca 6 domnâscă, 120 

urgiă, dumnedeâscă. 

Deci elii, măre, 'se scula, 

buciumi în mână lua, 
__ în trei cornuri buciuma, 

i ciobănași că 'şi aduna. 
Ciobănaşii toți venia, 

oişârele "nşira, 

125 

1: Tina 'şi noroiul din Vlașca ereaii renu: 

2, In locă de „răseolesol să calci în picidre. 
3. Odaia. erea, la Turci, vila unde se hrâniai 

4. Odalik, totu co so află la uă formă, tâtă 
averea, unol „odăi (vile).   
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cadalikulă 1 toti stringeă, 

drumulii, măre,. c'apuca, 

drumuliă Stoienescilor - 

către-ali Bucurescilor. 
Drumulii c6rdă, că 'şi ţinea, 

şi mergea, mire, mergea, 
n6ptea 'n codri'i apuca, 

pen' la Mihnea” c'ajungea. 

"130 

135 

Dr: mocanulii, 

ca țăranul, 

nu scie ce e şofranuli, 

că, de'lu vede pe tarabă, 
elii dice că e toti i€rbă, 

bună pentru nici uă trebă. 

Cândii la curte "mi-ajungea, 

cândi în curte că "mi intra, 
ei pe i6rbă se culca 
şi cârlige'şi redima, . . 

- -pe la ziduri le lăsa, 

totii cârlige de arginti 

cum în lume nu maj suntii,. | 

şin capului 

- cârligelor, 

în josulii 
belciugelor 

câte-uă pi6tră preţi6să - 

de pătrunde zarea 'n casă, - 

140   
145. 

150 

Mihnea-vodă, ce'mi visa, 
Mihnea-vodă se scula, ... 

măre, pe la mieqii de nâpte 

-_măre, cu sudori de morte, 

ŞI cândii ochii deschidea, 

zare "n case că-mi vedea, 

lumina, şi zarele 

cum răsare s6rele. 

Eli în palme că "Şi. bătea, 

slugulița că 'Și chiăma, 

Și din gură căi "i dicea, 

şi cu vorba, c'o mustra : : 

— ca, diua s'a iviti 

şi divani n "ami întocmitii !" 

-160- 

165- 

Sluga' i dreptă' 
170 

155 | 

  şi 'nţel6ptă 

_5. Ciregile de vite. .. “ 

-ea;:din gură” răspundea, 
răspundea, şi mii dicea, : : 

„—stai, Dâmne, nu ms certa, 

că cu păcatii &i avea; 
că diua nu s'a iviti, 

fr de numai mi-a sosită 

ciobanii lui Dobrişenii : 

ică ciobani, 

E „colo mocani. 
- i ei, măre, s'aii culcatii 

şi de ziaii ai rădimatii 

totii cârlige de argintii 

” cum nici ramii mai pomenitii 
p'astă lume de cândi'suntii, 
că "n capuli cârligelor 

“suntii toti pietre preţiose - 

de pătrunde zarea 'n case. 

“Mihnea- vodă, daugia, 
“Mihnea vodă nu "li credea, 

__“ci de g6emi s'alătura, 
la cârlige se uita,: 

pe ciobani că număra” 
la, oi 'sâma, că lua. 

- Penă sâma să le i€, 

"*s6re mândru *mi r&săria, 
Mihnea, curtea "şi aduna, 
toţă boierii că'şi chiăma 

la divanii că mi "i stringea. 

„Câţi poieri că mi 'şi venia 

şi ciobanii că 'mi vedea 

şi cârligele privia, 

la, averi s6ma, lua, 

cu. mirare se mira 

i de frică, tremura, 

par Garii fi fosti g6latulii 

cu paloşii să. le i6 capuli 

Dobrişeni, d6ca venia, 

” | cu mocani 

s'alătură, 

cu ciobani 
s'amesteca, 

s6ma turmelor lua. 

Nimenea, nw'lii cunoscea, 

"totii de mocani. 

s
e
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175 

180 | 

185 

190. 

195 

200 

210   
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lua - 215 
toti ciobani 

îl. socotia. 

Mihnea-vodă, de "lii chiăma, 
“în divanii că "li aducea. . 

şi din gură ce'i dicea? 
Pe nedrept îlă osândia - -, 

şi de muică "li suduia, 
“Dobrişenii ce mi 'şi făcea ? 

Dobrişânii ce'i răspundea? 

nu pr6 'ndesi la "njurati, 

că e lucru cu păcati. 

- Deca. tu mt întreba, 

adevărulii io (i oii da, 

adevărulii c'ăi afla, 
dicu'ţi „Asii, pre legea mea. 
D'alei, Dâmne Mihneo- vodă, 

spuiu "ţi, Dâmne, ună cuvânti : 
scii tu frate ali cui sunti ? 

| Ami avutii unii tăiculiță 235 
eu milă şi cu: credinţă 

ce milă chiăma, Pipar! craiu. 
“Și mai ami d'unii frăţiorii 
ce mi'lii chiamă, Mihnea-vodă, 

_ numele domniei tele, - 240 
.*. urgia, frăţiei mele | 

230 

.. 

„Atunci. Mihnea, d'audia, 

de pe scaunii se scula, 
„ 

şi din gură mi totii striga: 

— de cândi maica ma :făcutit 
ciobanii frate n'ami avută. - 

"Dobrişână mi-se ruga, - |” 
7 se ruga, şi mi'! .vorbia, ă 
cu glasii dulce “luă. îmblândiz, „950: 

lângă dânsulii căcă şedea, aaa 
şedea, măre, g6latulu | 

cu paloşii săi i6 capuli, -.: 
„Dobrişenii cum se ruga 

şi din gură ce'i dicea? “255 
1. Cântăreţulă pronunţa Kipar, cu accentulii po ântâia silabă, . Ă   

  

220 

—P alei, Dâmne Mihneo- vodă, 205 

. Ce'mi vedea mil bucura: 

-şi de mumă li suduia, i 
345.     , Negoiţă ete. 

- GÂNTECE VECHI : ISTORICE. 

— O Mikneo, măria-ta, 
nu sili la capii -tăiatii, 
că e lucru cu păcatii; 

- nu grăbi 
“pân” mi-o sosi 2) 

- „ cafțanuli 
| şi baltaculii! 

Până vorba ŞI isprăvia, 
" ochii'şi negri d'arunca ! 

'_ în spre lungulă' drumului - 
la, r&zarea SOrelui, 

şi'ntr'acolo ce'mi vedea ? 

Ze
 

fuga mare c%'mi venia 

-dWuă cociă făurită, 210 
“număn -verde zugrăvită, | 

numa'n aurii poleită, 

6r într'nsa că'mi erea 
„uă dalbă călugăriţă, | 
„albă, albă la peliţă, „913 | 

negră, negră la cosiţă, 

sor” cu vodă Stofăniţăi. 

Candii boierii mi-o vedea, 
la pămenţi se ploconia. 

Deca, măre, ajungea, : . 20 

din cociă josi se da : 
şi pe scară se urca, 

Susta în case d'ajungea, 

„palma bici. că “mi ŞI făcea, 

frumuşelii mi-o aducea, a 

pe gâlatii cu ea, lovia: 

pe gslatii cânâi îli isbia, 

“sângele îl podidia,” 
cu păreţi amesteca, 

„toţi boierii *ncremenia. 

DB
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| Apoi: călugărița. 

mâna ?n rasă că biga, | 
uni. fermani că mi 'ŞI scotea 

“Şi pe m6să mi'lit punea, 

“şi la toţi îli.argta, 
„a, citire'i îmbiia. . 

Cine, măre, că li citia 

1. Alte: variante dai numirile de Mihăiţă, 
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drumul fugii. 
mi-apuca, | | 

semnul crucii - 800 
că'și făcea, | 

Mihnea-vodă, de'mi- vedea, 

- de pe scaunii se scula, 
la. fermanii că se ducea, 

şi cu mâna, "ii apuca, 305 - 
şi cu ochii mi-l citia. 

Del citia, câti ilă citia 

lacrămile "i podidia, - 
și din gură ce'mi dicea? + 

— Dei, boieri, pe legea mea, 310 
de cândi maica m'a făcută, 

ciobanii frate n'ami avuti; 

-dâr acum. mi-Pami găsită, 

că e lucru dovediti: . 

ami găsită pe &sţii mocani, 315 

oa ami găsită pe Dobrişeni. 

Vorba, măre, nu sfârşia 

şi elu, măre, ce'mi făcea ? 

Pe atâtii nu se lăsa, 

ci de mână li apuca 320 
şi la baiă mi'lii ducea, 

de sariclii desbrăca, - 

fără haine mi'lii lăsa, 

şi pe dânsul ce păsia ? 

Îi ghsia, măre, la brâi 925 

serist pre-jură unii spicii de grâil; - 

"şi, la piepti de se uita, 7 

scris pe dânsulii ce găsia ? 

Îi găsia domnesci od6re: | 

_ sfânta lună, sfântulii s6re, 330 

6 în cei doi umerei” -. - 

găsia doi luceferei. 

Mihnea-vodă, de'nfi vedea, 

-elă- de.mână că'li lua, 

- înăuntru călăi ducea, 885 

„toţi boierii căşi chiuma, 

mâna. maicei săruta : 

şi. domnia'şi împărţia, - - 

„şi din gură ce'mi. qicea ? 

a 

  ca, frate, "să domnesci,: 310 - 

slujbe mari să împărţesci, .. 
- boierii să rânduiesci. 

RADU CALONEIRESCU. 

(Pragmentii scrist în Bucuresci, la 11 Maiă 1884, 

după Petrea Creţulii Solcană din Brăila, care n'a 

“sciută de cât aceste versuri.—A. se confrunta 

„legenda XLIX, pag. 196—199, intitulată Radu Ca- 

lomfirescu, în” colecţiunea d-lui V. Alesandri]. 

“în susulii Pitescilor 
A asupra Petrescilor, 

"m lunca, Călinescilor 
şa Călimănescilor, 

sâre mândru-a răsăriti, 

ori florile-aii înfloriti ?. 

Srele - 
n'a răsăritul, 

„a dorile 
" m'aii înfloritii, 

= ci ostile-ati tăbărâtii, 
mânăre cete-ai popositii 

„de plăieşi 

şi de panduri 

ca de șoimi 
_-” şi de vulturi. 

_ Multe corturi suntit întinse, 

„de pământii cu. lanţuri prinse, 

er Wasupra ţintuite, 

-cu burci negre învelite, 

cu burci. negre tătăresci 

„şi.cu stâguri românesc. 

Printre cortui mărunţele, 

- la midloci de corturele, - 

este-unii 'cortii mare, rotati, 

cu crescetulii nărâmzatii, - 

cu țăruşe .: 
de aramă, 

- cu cârlige 
„de alamă, 

şi cu stegulii sus în vântă, 

cu pripâne de argintii 

> uâte mfipte în pămentii. 

Foicică trei smicele, 

a midloci de corturele, 

printre corturi m&runţele, 
pi 

10 

20 

30 

35 
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„ mesă mare mi-e întiisă, 
totii de căpitani. coprinsă ;: 

&r la mâsă cine'mi şsde | 
cu bărbile „140 

„- resfirate 

şi cu: pletele 

lăsate, 

cu armele 

cu platoşe - 
 Zugrăvite ?. 

Banii 

- Suverinului, a | 
caimacanii ... 50 

-- Oltului, 
şi boierii - - 

„târgului _ 
stai la drâpta Domnului. 

„cam din faţa cortului; - 53 
„&r la stânga Domnului, - 

„Domnului şi Banului, 

„„- .şedu Buzescii 
“si Căplescii, N 
căpitanii ostilor 60 

Şi gr6ză păgânilor, . 

„Mai la, urmă cine'mi şâde 
cu trupuli plecatit pe câte? 
„R6de unii bătrânii: vestitiă, 

- Cu chipă aspru şi smolitii, 65 
de care s'a pomenjtii: 

la pomână 
„dă năvală, 

"de la, răsboi | 
dă 'napoi! . . 70 

RADU ŞERBANU BASARABU.! 
[Acestă „cânteci ali lui Şorbanti- Vodă“ (Ra 'u 
Serbană Basarabi, următoruli lui Mihaă Vi. 
tâzulii între anii 1601 şi 1610) a fosti serisă 
după ună bătrânii lăutară din Comarnicti do că- 
tre repausatulii Aronă Pejbânulă fi reprodusri: 
de d-lui Gr. G. Tocilescu, după manuscriptuli 
cumpărati de statu, într'a d-sâle Revistă p. îst 
archeol. şi filolog an. "1, vol. 1,.fasc. 11, p 890]. 

Frundă verde lemnii- pârlită, 
Şerbanii-vodă s'a porniti 

pă celă dâlă, pă celă colnicii.:   

lustruite, 45 

  

De ostaşi e ocolitii, 
de ostași țepeni, vertoși, 
Români tineri Şi venoși, 

„şi urcă la munţii nalţi 
privtre pietre, printre bra Ji 
„pe plaiuri, muchie Şi deli 

să sosâscă în Ardelii, 19 

Frunqă "verde ş'uă lalea, 
susii în vârfii, la Pietricea!, 

stătea de se odihnia 
cu mândră ostirea sa. 

— Frunqă verde arţăraşi, 1 
vino 'n-coce,ciobânaşii : 

"ale cui oiţe pasci? 

»— Hei, Domne, Măria ta, 

oile suntii românesci 
* din satii de la Zărniesci: 3 

ori voiesc * 
să le robesci? 

— Prundă verde arţăraşi, 

ia ascultă, flăcăiaşi, 

"deca, estă 9 

| din Zărniesci, | 

„spune-ne mai multe vesti! 

— Oleo-leo, Măria ta, 
- ce potopi în ţera mea! 

" Ongurii 30 
ne necăjescii, 

- = "Puroiă 
„vitele răpescă, 
„o Tătarii = 

- ne jăfuiesci: - | % 
„vai de n$mulii românescă! 

Frundă verde micşunea, 

„hai, Dâmne, Măria ta, 
-. sciă ascunsă cărărea, . 

| „Printre stânci strimtă vălcea 40 

„să nu simţă păsărea.: 
te tulesci în -ţâra mea. - 

-- Hai, Dâmne, s'o stăpânesci, 

de păgâni. s'o isbăvesci. . 

|. Acesti munte e d'aspua Branului, la frun- 
taria do lângă -isvorulii Dâmbovicidrol. 

  

<- 
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"Frunqă verde lemnă câinesciă, -45 
__ păgânii.la Brani păzescii 

- nu vis6ză, nu gândesci: 
vă ducii, Dâmne, 'ncetişori . 

„printre stâncă pe isvorii, 
„de la spate s8i luămi, 50 
"săi batemiă, săi ciopăţimii, 

târa să o isbăvimii 

„de amturâtulii suspinii, 
: Frunqă verde lemnii puciosiă, | 

Românul e'omii vânosiă, - 55 | 

merge n6ptea, şi. pe josi;- 

Românulii e furiosi, 

pe Unguri răstârnă, josii; - 

lancea scie so *nvârtâscă 

pe Tătari săi potopescă; - 60. 

cu flinta scie să dea, 

Tarcii grămedi va câdeu, 
să se ducă pomina . - 

de bătaia lui Şerbani 
ce-a ficutii din josii de Branii. 65 

— Frundă, verde arţăraşii, 

ia ascultă, ciobănaşi, .- 

„te văgii Români cu coraji : 

să mergemi, să o tulimii, 

în păduri să odihnimi, 70 

“pe vrăjmaşi să ocolimi, 

mâine n6pte săi lovimi, 

Do fi biruinţa, mea, 

o săţă daii pe soră-mea,. 

“Lasă'ţi oițele tâle, -- 75. 

- să 'te faci căpitanii mare, - 

" Domnuli - 

stă şi iscodesce, . 

ciobanuli . - 

l6-aduce veste: -. 80 : 

păgânii "sii daţi la, beţiă, 

la jafuri, la tahăriă. 

Ostirea şi o rânduiesce, 

n6ptea n patru părţi lovesce; 

omori, junghiă Turci, Tătari, 85 

p'ai crestinilor tirani 

de pe:Bârsa mai la vale" 

ţăindi cetele: ungăre;   

4179 

îi bate, măcelăresce, | 

avuţia le ripesce, - 90. 

până *n Hodova "i gonesce. 

Frunqi. verde de pelinii,. 

la Braşovii Saşii se "nchinii 

cu sare, pâine şi vinii; 

2 - Jui Şervanii cetatea 'nchinii, - 95 

__ armele lor dăruiescii. 
către Făgăraşi pornesci. 

“MATEIU VODA BASARABU.: 

- Acestă cântecii, scrisă de egumenulii Brob& 

nulii după ună bâtrâni lăutari, s'a publicatii de 

d-lă Gr. G. Tocilescu înti”a d-s6le Revistă p îs. 

arch. şi fil. an i, 1834, vol 1,p. 351, după ma: 

nuscriptulă -lul Aron Prijbânuli, cumpărată - 

SE de statii]. ,. = 

-- Frunqă verde matostatil, 
hei Dâmne, 

să nu mergi în 'Ţarigradu!, 

că Sultanu "i supărati . 

de jalba ce-a. căpătatu. 

Boierii ce-aii pribegitii - 

ci cu Greci stai unită, . 

cu Grecii, Grecdicele .. 

- şi tote 'Turcdicele; 
la Sultanul te ai pâriti - 10 

că ţâra, aă sărăciti, 

c'ai pusi biruri mari şi grele 

“în căti tâtă, țâra geme. 

„_Frunqă verde creţii de teii, - 

frică *'mi-este să nu piei: 15 

oi-leo-leo, Dâmne .Mateiii, 

esti nevinovati şi piei, 

s6i domnia că ţi-o iea - 

.Grecilor ca să le-o dea. | 

-: Grecul e vidră spurcată, 20 

este fiâră *nveninată. 

cr
 

— Căpitane Constandine, 

„tu 'cunosci ţâra mai bine, 

tu cunosci domnia mea, 

cum a, înfloritii ţâra. 25 

1. Se scie că Matsiii Basarabii a plecati la, 

- Constantinopole. cu mitropolitulii Grigorie 1 şi cu 

„episcopul Teofil, la 16 Decembro 1632 şi că s'a 

întorsi la :0 Marti 1633, lăsândi ca regentă 

pe Dâmna sea Elena., - 7 
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„— Hei Dâmne, Măria ta, . 
ascultă „poveţa mea. 

Frunqă verde stirigoiii, 
să ne "nt6rcemii înapoi, 

„şi bine să înarmămiă, 
s8 ne gătimi de r&sboii .. 

că sunti mulţi voinici la, noi, 
ce dorescii mârtea mai bine 

Frunqă verde ş'uă lalea, 
hai Dâmne, Măria ta, 

Grecii di pe mâna mea, | 
săi jocii, ca p'uă brebenea, 
sl joci bine boriţa, 40 

Sgâţa-sgâţa iepura ; 
să le arătii domnia 

totii la, gâtii cu sâbia. 
- Pân'oiiă trece Dunărea, 

şi atuncia vei vedea 
binele în ț6ra ta: 

„pacea şi cu linistea - 
va avea domnia ta. - 

_TANCULU MARE. 

“ [Scrisă la 28 Decembre 1884, după Serbanti Mu-. „şati, fosti soldatii, în regimentul vi de arti- leriă, adi muncitori la Crucea-de-pâtră . în Bu- curescl. Ca variantă să'se confrunto Zaneu- Vodă la pag. 60—63 în broşura 1, Balade culese şi corese de d-li At, M. Marienescu, care vede în. acâstă. legendă uă alusiune la Toni vodă celi cumplită, despre care consulte-se interesanta monografiă cu acesti titlu a d-lui B P. Hasdeii]. 

Foii verde-a briiului 1, | 
strigă paşia-ali. Diiului Ra 
din vârfulă mecetului: 2 
„„— turcescete, Iancule, 

turcesce-te, beiule, 
beiule,. crestinule ; 

lasă'ţă legea, românâscă 2 

ea
 

p- 

trasii pontru crescerea părului. 2. Mecetii însemnâză cimitir. N 3 S8 se amintâscă confusiunea ce faca popo- rulă între adiectivele crestini şi română, care denotă identificarea nationalității cu religiunea ŞI vice-versa | a - 
.   

totă ţera s'adunămă | „80 

de câtii Domni Grecii să le fiă. 35 

"t6tă ţ6ra va sălta | 45. 

    1. Plantă din care poporulă prepară ună es- .   
ț 

„ CÂNTECE VECHII: ISTORICE, | -- 

şi dă-te 'n legea turcescă, 
„căi de dumnegei lăsati 
şi mai multi îndestulati 

de aurii, Şi de argintii, 
„. Şi de miere, şi de unti, 

Turcesce-te, Iancule, 
turcesce-te, beiule, 
beiule, crestinule,. 

Ianculă, măre, d'audia, 
paşii din gură “ grăia. 

— de, paşiă, s& mă turcescă, 
d'oiii put să mă 'nvoiescii, 

l 

“Ia s&'mi daţi, deca mi vreți 2 
- “"Purcă ca voi să mă vedeți, 

vro cinci-deci 
| de berbeci 

a  bercă 
“cu cârnele răsucite, 
la gături cu pietre scumpe 

Şi “n vârfulă corniţelor, 
în chipulit boldurilor, 

=  câte-uă piâtră nestemată 
"de plătesce lumea t6tă, 

Paşia,. deca']ă asculta, 
„la vizirulii că vestia, 
la *mpăratulii că seriia, 
„tote că -i-le dedea.: 

Ianculii toti nu se turcia. 

Atunci paşiă se suia 
_în vârful mecetului * 
“din migloculă Diiului, 

Şi din gură iâr striga, 
"Şi din gură se ruga: 

„— turcesce-te, Iancule, . 
„ turcesce-te, beiule, 

„ beiule, crestinule; 
lasă/ţi legea românescă, . 

Şi dă-te'n legea turcescă, 
-că e Turculi omenosi, 

vit6zului de folosii. 

“Ianculii,. măre, Pasculta . 
. . : A [i şi Qin gură! cuventa : 

— de turcită ei m'aşi turci, 

25: 

40 

50 
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cândii cu voi nași învoi. 
-- .1ă vo, 'Tureilor, să'mi daţă 

vro 'cinci-deci de boi bălţaţi, 
cu v&rgi negre pe spinare, 

rotogâle : 55 

pe subt pâle 
. şin vârfali corniţelor 

smarandulii hasnalelor 

din darulii kadinelor, 

Paşa, bine li asculta, ă 60 

paşa tote ile da: 

Tanculii totii nu se turcia. 

A treia, ră ii ruga, 

a treia 6ră "i cerea, 

şi Tanculi, deca vedea, 65 
din gură le r&spunrea : 

— bucurosi io m'aşi turci, 
cu voi de m'aşi învoi: 

ja s&mi daţi cinci-deci de iepe, 

iepe tinere, sirepe, 70 

cu dungi negre pe spinare, 

_strănutândi de câte-uă nare; 

cu frânele 

zugrăvite, 
cu şelele 
*'mpodobite, 

din grajdu” 
*mp&ratului, 

din fundu” 

-]
 

Cr
 

Bucâguluj. 80) 

Făcea, paşa ce făcea, : 
tâte că, ile 'mplinia, 

şi Ianculii, dâca vedea 
căn-cotrd nu mai avea, 
din gură le poruncia: : - 85 

— d'alei, paşii, deca vreţi 
Turcii ca voi să mă vedeţi, 

ia faceţi de'mi trimeteţi 
cam vr'o cinci-deci de” agale, | 

cam vro cinci-deciă. de paşale: . 90 

câtă agaua, 

şi celmaua, 

ca sastupii ferestrele. 

numai cu câimalele   

şi cu iataganele, 95: 
că nu voii s& mă vădescil 

| cândi. o fi s& mă turcescii! - 

Iată cinci-Qeci de agale, 
iată cinci-deci de paşale | 

_că veniaii la Ianculii mare - 100 
săli trecă ?m legea turcâscă 

dintr'a lui a crestinescă, 

Dr Ianculii ce mi "Şi făcea? 

La poreari că poruncia, 

cinci-deci de porci că frigea, 105 

la conacii căi aducea, 

__ la conacii lângă gemiă, 
fripţă da "'ntreguli pe tipsiă. 

In g6miă de intra, 

Ianculi din guri dicea: . "110 

— ia ?ncepeti, agalelor, 

ia 'ncepeţi, paşalelor ; 
„. deseingeţi 

sabiele, 

" deslegaţi 145 

.. ; - eslmalele * 
s'astupaţă 

„_ ferestrele, _ 

că cine mi-se turcesce 

cu greii se mai românesce !. 120 

'Purcii sabii descingeai! 

- şi câlmale 'şi deslegaii 
slugile că le cărait; 

apoi Ianculii ce făcea? 
> La argaţi că poruncia, 125 

purceluşii c'aducea 

- din conacii pân'la gâmiă 

fripţi da 'ntregulii pe tipsiă. 

Candi. frumosi: îi aşeda,. , 

lată sabiă, scotea, 1% 

„spatele ?n uşiă punea 

şi din gură mi'şi striga: 

—cărui n'o mânca purcelulit 
i-se duce suflețeluli ! 

„Deca vedeai şi vedeai, + . 135 

Turcii din purcei mâncaă, 

de lege”se lepădaii. 

      
3i 
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Ianculă sta 
de mi” privia,. 

"cu hartane” îmbiia: 
„la câţi carne n'ajungea” 

6sen gură le punea, 

"şi de lege'i lepăda. 

Din gemiă cândit eşia, 

la 'mpăratuli se ducea, 145 

cu toţii șe jeluia. 
Impăratuli, de'i vedea, 
din gură că'i întreba: .. 

— dintre cinci-deci de, agale, 
dintre cinci-deci de paşiale, 150 

care'mi este Ianculii mare? 

„Eră paşa-al Diiului: 
„din vârfulii mecetului 

greii oftatii din peptii scotea, 
temensus, că'şi. făcea, 2155 
pola, mâna” săruta, 

şi din gură scurti grăia:. 

noi pe eli nu ”ami-tureiti, 
eli pe noi ne-a românitii! 260 

„RARA-GHIORGHE i. 
[Scris în Bucuresci, la 1865, după repausta 

“mea mamă). - . -s 

" Frundă verde lemnii uscată, 
Kara-Ghiorghe. s'a jurati 

pe sabiă, pe măsracii, 

să lase Giurgiulă săracă : 

. 
. 

1. Acestii faimosti eroii sârbi de la începu- 
tul seculului xix se numia George Petrovici, 
d6r e mal cunoscutii sub porecla de ara sâti 
Ozerni (Krni), celă negru. Fiii ali ţăranului Po- 
troni, elii se născuse, între anii 1760—1770, în 
satuli Wichowzi, districtului Kragujevaz. Par- 
ticipându la miscarea din 1787, fu siliti să pă- 
răsescă Serbia şi, fiindă că tatălă săă nu. voia 
sălii urmeze, el îli omori cu pistolulii. Se 
întorse apol,: ca sergentii, întruni corpi de 
voluntari, dâr, certându-se cu comandantulă, 
deveni haiducii în munţi. După cs trecu în Au- 
stria şi iGrăşi se reintârse; după ce sa îmbogăţi 
cu comerciulii porcilor, elă (impreună cu Iancu 
Catici şi Vasso Ciarapici) formă uni corpi de 
armată, resculă mai t6tă Serbia şi, încredin- 
tându-i-se puterea; îşi salvă patria la. 1806 şi   

— să trăiesci, Măria-ta ; Să 

nică kadină cu bărbati, | 5] A ț "| * Miloș, Kara-Ghiorghe fu domnitorulă de faptii   

- CÂNTECE vEcHl: ISTORICE. | , 

„nică piciori de Turcii burlacii. 

Kara-Ghiorghe s'a. jurati 

pe sabiă, pe măsraci, 

s& lase Giurgiulii săraci: 
nici unii Turcii de însurati, pl! 

nici fete de măritatii, | 
"nici câlmale de purtati 

„7 GÂNTECULU BRAILEI !.. 
(Scrisii după Petrea Creţulă Şolcani în giua de 

- 9 Augustiu 1883, la Laculii-săratu]. 

Foii verde siminocii, 
“multe schele 'sii cu norocii, 

“der Brăila arde 'n foci 
„Şi cu Paşa, la unit loci. 

ce
. Frunduliţă salbă mble, 

de Ia Panduri! mal la vale, 

câtii e vâra diua mare, 
„» ş6de Paşa, totii călare 

- şi”mi totă strigă n gura mare: 

— săriţă, Turci, săriţi, agale, 1 

„cu tunuri, cu bumbarale 

că .Muscalij ne "mpres6ră 

„şi ne pune la oprelă 
-- şi la mare chinui6lă. 

Stiracă Brăila n6stră, 
'ciie-o să te stipânescă? 

Rusulii 

"1 or
 

. 1809, inspirânaă TPurcilor uă adevărată terore. 
Generalulti rusă Kamensky, în proclamațiunea i 
din Maiui 1810, îl recunoscea ca conducătorii 
ali Serbilor şi, după învingerea compeţitorului 

ală ţării. Abia, se aliase 6ns8 cu Ruşii în ISI 
şi pacea din Bucuresci (încheiată în Maiă 1€ di 
puse capătu speranţelor ce concepuse. Cine 
Turcii bântuiră din noi Serbia, elii, din der) 
cause, nu se mal semnală prin nimica : astfel 
insurecţiunea din 1815 şi 1817 alese ca condu- 
cătorii pe principele Miloşă. — Aceste puţine E 
suri facii alusiune Ia vitejiele lui Kara-Gbiorgi? 
şi la frica ce inspirase tuturor Turcilor, prin o 
mare şi- celor ce ocupati pe atunci Giurgiu 
şi Brăila. | “atletă 

1. Acestii cântecii comemoreză luarea Brăilei în 
stăpânirea 'Turcilor şi gonirea din oraş a bi 
timel garnisone turcesc, , 

- 2. Panduri erea, sub Turci, uă localitate, care 
servia drepti cimitirii, în afară de întăririle ce   tăţii. AdI e coprinsă în ragu, oraşului Brăila. 

—— 
  

s



  

  

dini era rusescă, 
Nemţuli | | 

din ţ6ra nemţ6scă, - 20 - 
că Costandin ! împăratiă ! - 

ca cruce s'a închinatu, - 

la icâne s'a rugati | 
şi eli, măre, s'a juratii 

pe sabii, pe masdraci, „25 
că, d'o prinde Turcii în ţeră, 

s%i Q6 purceli de mâncare; -. 

foicică de mării dulce, 

să "li puie să'şi facă cruce, | 

din Brăila toţi s'arii duce. 30 

IANCU MORUZI. 
[Scrisă între anii 1865 —1872 după diferiți lău- 

tari din Bucuresei]. - 

In oraşii în Bucuresci, 
__ despre curţile 

- domnesci 

spre casele 
„ boieresci 5 

se întinde, se lăţesce 
veste mare, tristă, veste, - 

arde Podului Mogoşdiei* - 
şi casele Moruzoiei. 

TPoţă lumea se 'ngrijesce 10 
numai una nu jelesce: 

—las'să arqi | 
că nu 'mi p6să,. 

„că Tencuţuli 
nui a-casă, 15 . 

ci mi-e dusi . ! 

__ la” venătore, 

să vâneze căpridre. 

Prundă verde lemnii uscati, 

ce 'ntâmplare s'a 'ntâmplatii ! 20 

1. Constantinti Pavlovici, ţaruli Rusiol. 
2. Arderea Podului-Mogosdiei, actuală „Calea 

Victoriei“ din Bucuresci, sa întemplatu între: 
anii 1714 și 1821, cândă arse şi palatulit dom- 

nescă din Dslulu Spirel, cate, după maârturiele 

scriitorilor contimpurani, erea uni adevăratui 

monumenti de architectură şi înfrumusețare a 

oraşului Bucurescl. Cândii arse Poduli-Mogo- - - 

şdiei, fu distrusă şi frumosa architectură a pă 

jatului lut Moruzi, care-prin frumuseţile“ ar- 

tistico - rămase atâtii de întipăritii în memoria 

poporului, în câtii dete nascere acestui cântecu.   

COLECŢIUNEA G. DEM, TEODORESCU. e | a 483. 

Căpridre. n'a vânati: 
Iancu singuri s'a "'mpuşcatii. 

-- La Puţulii-cu-zalele 1 
răsărit-a s6rele ? 

Nu e sâre r&săritu, 95 
ci mi-e Iancu "mpodobiti. 

Săriţi fraţi, săriță surori 
de'lă împodobiţi cu flori, 

şi vedeţi pe Ianculi mortii 

numa "n aurii subt unii cort. 30 

Iancu stă -lungitil "pe m6să, 
şi gătitii ca uă miresă, 

Ă fraţi, surori lacrăme versă,. 

Misa "li plânge ori nu'li plânge, 
* _ iîbovnicavi vârstă sânge 35 

în oraşii în Bucuresci, 

susii în casele domnesci 

despre Poduli Mogoşdiei 
la casele Moruzâiei. 

CÂNTECU FANARIOTICU DE LA 1821. 

[Citată de 16n Eliade Rădulesci. în Ecuilibrulă 
NE ă între autitese], 

Haideţi, fraţi, să trăimii bine, 

să trăimi toti pentru noi, 
că iată, vremea ne vine 
cea?ncărcată de.nevoi! . 4 

CÂNTECULU ZAVERGIILOR LUL 
IPSILANTE LA 1821. - 

A se ved6 „Poesia română în diverse epoce“ 

âe Dim. Bolintinenu în Albina Pinduluă, 1868, 
no. 1, pag. 13]. . 

Vai, săracii Arnăuţii, 
cum îi kesăgesce Turcii ! 

Haideţi, fraţi, să trăimi bine, 

-să trăimii totii pentru noi, 

căci curândă vremea, ne vine. 5 
încărcată, de nevoj! 

Pi 

1. Ta vechiul Bucuresci, se numia „Puţulii- | 

cu-zalelo“ locahtatea din faţa palatului regală, | 
unde se afla corpulii de gardă şi acum grădina 

Aci se râdica uă casă solidă, în curtea căreia 
so afla ună puţi cu lanţuul sâi cu zale,   
  

  

+
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CÂNTECU DIN EPOCA DE LA I8£1. 

« broşura vi, ed. 11. Bucnresci. 1852, no. 41, 
pag. 117-118]. 

Bine este tot-dâ-una, 
să bemii, să ne ospătămi, 
_Si cu toţii din-preună 

„să ridemi şi s& cântămi, . 

Lasă lumea să vorbâscă: 
strige, sbiere câtii o vrea; 
gluma, joculă să trăiescă, 

voii cu elit a m&ngropa. 

IC
: 

Veniţi, fraţi, să trăimi bine, 
veselindu-ne ntre noi, - 10 

căci curendii vremea ne vine 
cea "'ncărcată: cu nevoi. 

Ne ap6să, ne 'ncovâiă, 

„cu mânia ej cea rea, 

ne'mbracă cu haina grea... 

De bătrâni. să ne. ascundemiă 
Şi s6 fugimi câtii putemii, 
şi neconteniţii să facemii 

CÂNTECULU PANDURILOR DE LA 1821, 

[Citatii de I6n Eliado Rădulescu în JZzuilibrulă 
între antitese.— Despre Tudori Vladimirescu, să 
so citscă legenda .-Lav, Visuli lui Tudor Vladi 
mirescu, la pag. 2165—217, şi doina Lv, Mehedin- 

țenulă, la pag. 292, în colecţiunea d-lui 
V, Alesandri]. | a 

T6te plugurile umblă, 
numai pluguleţulii: mei - ” - 
Va "nţelenitiă dumnedeii, 
Dâr o da şi dumnedei 

d'o umbla, Şi plugul mei : 5 
să tragii brasda dracului 
„la uşia spurcatului, 
uă brăsduţă d'ale sfinte, 
să ţiiă ciocoiulii minte; 

s%ţi aruncă uni: semănati - 10 
cu sângele mei udatii, 
pl6iă, măre, d'apă viiă, 

ce sămânţa ţi-o înviiă, -   

CÂNTECE VECI: ISTORICE. . 

[A so veds Spitalul amorului de Antonii Pann, 

şi. de jocuri ne despâiă: 15. 

ce ne place şi ce vremi. . op 

  

s6 mi'ţă daii unii semănatii 
cum de multi nu s'a maj dati, 15 

sem&natii de potecași, 
să r&sară Românași ; 

'seminci6ră d'aia, nene, 
totu cu ochi şi cu sprâncene, 
s&menţă de plumbii, de ficrii, 2 
ce mi'ţi cresce pân” la cerii. 

Mi-amii venduţii şi cămăşâra, 
şi'mi cumpărai săbidra/! 

Pluguleţulii meii nebuni, 
cum te prefăcuși în tunii! 9% 

Vedi, aşia mai poţi ara, 

şi m& scapi de angară,! 

Nu mai plânge Mariuţă, 

vedi d'Ionii şi de căsuţă, 

şi de bietele copile, 3) 
Cami ajunsi în rele dile. 

Să nu plângeţi mârtea mea, 

ci pe ţ6ră pi6ză rea. 

„Uite, mergemii să arămii, 

ţelina, să despicămit, 35 
că avemii st semănămii, 

Voi aveţi să ne urmaţi 
şi "nsutitit s& seceraţi. 

„Nu plângeţi, nu vă "ntristaţi: 

domnulii Tudorii. e cu noi, 40 

dumnegeii fii, cu voi! 

-.  BINBAŞA SAVAL. 

„[Serist în Bucuresci, la 9 Mai 1884, după Pe 
trea Creţulu Şoleanii, lăutarii din Brăila): 

„FOiă şuă lalea, 
„- a C6uşii căi venia 

* bimbaşii Sava; 

1. Dovotati Domnului fanarioti Calimaki $i 
. “A the „ crescutii în sc6la Panarulul, bimbaşa Sava 

măsese simplu spectatori până se asicură c Tur 
cii voră învinge p6 Ipsilante şi vori n: E 
miscarea, lui Tudorii Vladimirescu. Ast-felă, mer 
„gândă la Tâgroviste, în tabăra lui Kihaia-beit, 

îl jură credinţă, împreună cu alte căpetenil. 
Spro a'şi arsta devotamentuli, îndată ce an 
despre fuga lui Ipsilante în 'Pransilvania ( i 
uni, 1821) ceru 2000 de călăreţi turci și, Eu 
preună cu Arnăuţii lui, se luară în g6nă dl 
judeţului Musceli, la Cârciuma-do-pâtră,, în i 
nindu uă trupă de Greci, care nu puteati trec  
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„cenuşă căi venia, 

„ temenea "i făcea, 5 
din gură "i dicea: 

— pașa, Kihaia 
| chiamă pe Sava, “ 
să cu delibaşa 

- căpitanii Ghencea, 10 
ca să bea, să bea 

" ciubucii şi cafea. 

Bimbaşa Sava, - 

unde *'mi audia, 

bine se 'mbrăca 15 

* n arme se arma, 
şi cu elu lua. 

„pe delibaşa 

căpitani Ghencea, 
şi mi-se ducea „20 

ca săi dea, să'i dea 

pașa Kihaia - 

| ciubucii şi -cafea. 

Dâca se ducea 
colo la pașa, 25 | 

Kihaia, 'li poftia 

ciubuculi să'şi bea 

- şi cafea, îi da 

bimbaşii Sava. 

Sava co lua, 30 
la gur'o ducea 

cafeua să bea, 
dâr o bea, n'o bea 

€ 1 i că paşai dicea 

Dâmboviţa, înecă uă parte, &r la vro 29 le tăiă. 

capetele, lo trămise lui Kihaia-paşa la Târgo- .. 

viste, si d'aci plecă la monastirea Kozia, amăgi 

pe cel 600 Arnăuţi, care se tortificaseră intr'ânsa, 

şi îl trădălui Kihaia-paşa (care " trămise, spre 

a fi măcelăriți, în Constantinopole). După aceste 

fapto, elti se ascepta la mari resplătiri, Visândă 

spătăria ţării românesci. D6r Tureii, considerân- 

du'lă ca ună trădători, îi pregătiati uă msârte 

tuagică. In diua de 6 August 1821, Rihaia-paşa, 

care se afla în fosta locuinţă a familiei Văcăresci, 

adi casa d-lul Barbu Belu, îlă pofti s& vină la 

dânsulă, împreună cu delibaşa Michaiu, cu Ghen- - 

cea și alţi căpitan! de Arnăuţi, spre a li-se arăta 

meritate mulţămiri din partea Porții. Imbrăcati 

străluciti, urmaţi de vro 25 Arnăuti, ei so pre- 

sintai pe 1a 10 ore din qi la palatul Turcului. 

In curte, ereai înşiraţi 300 delii, alţi 60 în ca-   

“şi milă întreba: . 85 

— Dimbaşo Sava, 
ce-ai făcutil 6stea ? 

N Bimbaşa, Sava, 
i dâca'li audia, 

„__cafeua, lăsa, 40 
„paşii r&spundea: 

— 6stea, de la Diii 
a peritii ântâiu: 

uă suţă cinci mii 
de voinici delii! 45 

Ostea, de la munte 
cu arme mărunte 

a periti în frunte - 

"acolo se 'mpute, 
Ostea, cea-i-l-altă, 50 

stea, de la baltă, | 
„- isbândi îndată, 
_pustiia s'o bată! 

„Aşia dW'audia, 
“ Kihaia pașa  - 55 
„gslatii că chiăma, 

Gelătii că venia, 

sabia, scotea, 
capulii că tăia - 

bimbaşii Sava, - 60. 

lui delibaşa, De 

căpitanii Ghencea, 
şi, cândii lili tăia, 

din gură dicea.: 

— bimbaşo. Sava, 65. 
căpiţanii Ghencea, 

s0l8 de susti. Cândii Sava voi s între, deliil tra-. 

seră cu pistolele şi îl culcară la pământu, ca 

şi pe cel-l-alti tovarăşi. După ce le tăiară cape- 

tele, Turcii tăbâriră pe Arnăuţi, din-care abia 

trei scăpară spre a vesti pe cel-l-alţi tovarăşi. 

Intre acestea, vro 30 dintr'ânşii (după alți 250) 

sub conducerea lui Anastasie Himariotuli, fu- 

giră şi se închiseră în biserica, Olteni. Turcii în- 

conjurară, biserica, Lupta inu mal multe ore, 

pânâ cândi Turcii puseră foci învelişului şi îl 

siliră să 6să. Copleşiţi de numării, Arnăuţii po- 

riră p6nd la unulii.—A. se ved6 Mihaiu Cioranu, 

Revoluţia lui Tudor Vladimirescu, p. 112 —-1:5; 

colonel I6n Voinescu, Zivenimentele de la 1827; 

D., Berendeiu -„Bucurescii“ în Revista română ; 

G. Missail, Evenimentele de la 1821 ibidom; Re-. 

pista Carpaţilor pe Maiu 1800, pag. 152—154; C. 

D. Aricescu, Revoluţia lui Tudor, Vladimirescu,   
  :
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vă chiamă pașa ' a |- Căpitani, biuluk-bași, bin-bași su-su-sumi, Ş 

“ca să vă totii dea " Arnăuţi, răi forte, înjur” de mu-mu(mă): 
„ciubucii şi cafea, E | muşcaii pe cine 'ntâlniaii, 2 
c'aţi perduti Gstea! 70 „câini turbaţi parcă porniaii ! 

Iţă da mare grâză toti Arnă-u-utulii: " POVESTEA UNUI GÂNGAVU | mare gi j 
cândiă îţi lua tote, tăceai ca ma-multuli). „despre 

ZAVERA DE LA 1821. i Mucea de frunte erea 
(Inserată de Antoni: Pann în prima! broşură şi armai te 'nfiora | 4 
intitulată Poesii populare. Bucuresci, 1846. pag. : 
84 - 97. Cânteculu următori completeză Analuli : Viermuiaiă prin cârciumi şi cafe- fc- 0- -le 

acestei povestiri]. 
o cu rugini la, brâie fără plă-se-scle): 

“Fosta, în -puterea primă-ve-ve-verii selâm unui âltw Şi daii 

cândii se ivi ?n ţeră stâgulu “za- ve- -volrii). şi gâtlejuli îşi udai. 

-Vera-za-vera, strigait 
“şi boii îţi desjugai! In totii Bucurescii prin maha-ha-lale + 

vedeai. numai 6ste de haima-na-na(le): 
Zavera *narmată, cocea - pa pa-pâra 5 aveai capulii să “A ivesci, 

să sguduie lumea primă-va-va-va(ra): E că "ţi lua -totă, câtii clipesci! 

Vai, de jafuri ce făcea, | „. 

t6tă, lumea sărăcia! | -Zalanga, zalanga, dura, bu-bu-bura! 

„| * sbieraă soitariă, nu'şi ţineaii gu-gu(ra): 
Fugiaii pământenii ca, de cig-ciu-ciumă : [e gustaii rachiulă din buţi 

trecuser'otaruli boieri sa-su- su(mă) ; 10 | ca să se facă mai iuți! 

suflete spre aşi scăpa, : _. , “ 

“moşii şi averi vita! |... Cu poftă.să- verse sânge 70-ro-roșu 

xp "| la puşcă totii- gata sta, trasi co-co- col): 
ai, sărmana ţâră cum ajun- se-se-se: | cocoşi, găini împuşeai, - 55 

belşuguli lăcuste par'că'i ro- se-se(5e), cloşca de pe oii mâncaii 
„ Becerişulii te uitai 5 |. 

călii daii de verde la cai! * . |  ' Asceptaii d'a-gata numai si sa -saie 

ar | cu sabia gli ca să ta-ta-tatie): 

III ruter eee „dată, mamă, unde esti, A PI [E 9 

i Câda ciântă, bizoii sus, | - - să” privesci şi s8?i jelesci? 60 

cerea capulii de supusă! 90: „. Aveaii gândi: să facă, multe a, 

E | , „pe du mană să lase numa'n pie: -pie-pic(le): 

a eee] amet 
i IS E oră pe unde ej călcaiu! : 

malai mare, unde esti, Ă 
„de răsboiii 'să te gătesci? | | ! Vitejii grozave ereail să fa-facă, - 

Şedeaii să se 'ngraşe cu mânca-ca-care 2 | der vădendii zavera, că se ca-za-oal i, 
că aveaii să sbâre pesto ma-ma-ma(re): . cară-te la crângi în stu, 

a că, la câmpii e pre zăduliu! 
marş cu pistâlele 'n mâini, 

şi *'mpuşcaii. merei la, câini ! La munţi prin pădure fuga du-du-du-te 

Pe Turcul să'1 bată Gugulii şi “pla. vla- dult | „că despre pori n ri pute): 79 

şis&li6 din mână Țarigar-gar-gar(dulii): 30 | | radoi faza” ) imoliă ! 
garduri, uluci prăpădiaă, | ai jdeai fuga 'n n ! 

ferestre Şi uşă ardeai! - Fugiaii ardicându'şi susi potu-tu-turii ;       
——— 
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"ca, să st6 'mpotrivă nui țineaii tu-tu (rii): “vu! dr şi pe ei apoi 115 
Ducii vinu? Curândi la Olti, - 75 i-au kesăgitii ca pe boi! 

ca gâscele toţi în notă! . - > 

“La graniţă 'ndată toţi. se spriji-jină, 
„că li-se "nfundase urâtă prişi-şi(nă) : 

'şi la Câineni, si la Braniă, . 
dece ereai la uni bani! 80 

La vămile tâte dase- năva-vală: 

-nui încăpea loculii de îmbulze-zâ(lă). 7 
Zemă de terciii, codr'uscati, 

acum cum ari fi mâncati! 

Câţi avură vreme din ei șcăpa-pară, 85 

că'sii 6meni de tr6bă minţindii intra-tra(ră): | 

tragii la Braşovi, la Sibii, 

galbeni, ca morţii, de vii! - 

La câţă se 'muiase pe cale zâ-âna 
- puseră pe dânşii Turcii mâ-mâ-mâ(na): 90 

mândrii. zavergii prin munţi 

zăceaii duă palmă mai scurţi! 

„Cei ce rămăsese, traşi în pădu-dure 
“acu 'ncepit zavera s5'și înju-ju-ju(re): 

jută parmele lor -toţă 95 

să nu se lase nici morţi! 

Der, de zorulii fâmei ş'alii nev0-v0-voii, . 

cad pe brânci la munte şi pasc ca, bo-botii): 

bobi, mazăre cu mieli grasi, 
fripturi, unde aţi rămasă? 100 . 

Er mai viteji care se alese-se-se, 

-şi'n mânăstiri cete se închi-se-se(se), 

setea, şi fămea "i scoteail, 
"că, alt-felii, ei multii puteai ! 

vauva 
Turcii îi înşâli, cerândii-pa-pa-pace : 105 

- dori lepăda arma, răi nu-le fa-fa(ce). . 

Facii pace, se .unescii toţi 

şi plecă dup'ă-l-alţi hoţi. 

Turcii puni pe dânşii ?n fruntea nevo-voii 

şi vân6ză p'alţii ca cu copo-po(ii) :. 110 

-pogori văi. şi d6luri urci, 

daii şi strâmbi şi dreptii la Turcii» 

Mulţi fără:de-vină crestini per-du-dură, 

când vedeai că Turcii le daii brazu-zu(ră): 
2     

Ast-felu der zaverii îi fu moşi-şitulă, 
ast-feli începutulii gast-felii sfârşi-şi(tuli), 

şi, sufletulii cândi "şi-a dati, Ă 
ăsti cântecălii ne-a lisatii: . 120 

- „Pomiă,pomi, pomii ereami eii,: pomii, 
" - pomii ereami cu frunda verde 

şi verdâţa, mi-se perde, , 

pomi, pomii, pomii, pomii eream ei, pomii. 

„Omii, omii, omiă ereami eii, omii, 125 
omi ereami eii mai nainte, - 
omii de tr6bă, şi cu minte, 

omiă, omă, omii, omii ezeami ei, omi. 

-Dâr, dâr,-dâr acuma, dâr, 
dâr, de cândii vorbii cu tine, 

“ai intrati fiori în mine, . 

dâr, dsr, G6r, d6r acuma der. 

.* „Nu, nu, nu'i nădejde, nu'i, 

nui nădejde de scăpare, 
ami intrati în cursă tare, 

"nu, nui, nui, nu'i nădejde, nui! 
135 

„Jocii, joci, jocii îşi bate, joci, 

„joci îşi bate Afrodita, - 

cu săgâta şi ispita, 

jocii, jociă, jociă, jocii îşi bate, joci ! 140 
(şi cele-l-alte). 

CÂNTECULU ZAVEREL 
, sti 

ală zavergiilor lui Ipsilante de la 1821—1522. 

[Scrisă în Bucurescl, la, 8 Maiii 1884, după Pe- 
_trea Creţuli Şoleanii, lăutarulă Brăilei]. . 

Pomii, pomi, pomi, 

„pomii ereami eu, pomii, 

pomi, ereamii- cu funda verde, 

dâr verdâţa mi-se_perde: . 

pomii, pomii, pomil, ! 5 

"pomii ereami ei; pomii ! 

Omă, omil, omi, 

omii, ereamii ei, omi, 

omă ereamii ei mai nainte, 

"180 
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omiă de tr6bă şi cu minte: 10 
_omă, omi, omiă, 

omii ereami eu, omil, . 

__Omi, omii, omiă, 
omii ereamă eu, omi, 

că mergeami în diua mare . 15 

„şi cântami din gură tare, 
omi, omii, omit, 

omil ereamil eii, omu! 

Omii, omii, omă, 
- omil ereamil ei, omi:. . 20 

„__haă inimă, mai departe | 
să scăpămi de strâmbătate ! 
„Omă, omă, omii, ? 
omi -ereamii eii, omi. 

Omii, omii, omiă, O 25 
omii ereamii ei, omă ::- 
„hai inimă mai nainte, 

să scăpămii dintre cuțite ! 

Si Omă, omi, omii, 
omit ereami ei, omi. * 30 

Pomii, pomii, pomă, 
pomii ereami eii, pomi: 

de frica, lui Tudorică | 
nu vei boierii prin sticlă! - -.: 

- Pomi, pomii, pomi, : 35 

pomii ereamii eit, pomii. 

_Dăr, G6r, d&r, 

der acuma, der, | 

a-s6ră bă&ui. cu tine 
gacum mă faci porcii de: câine, 40 

d6r, der, der, 

der acuma, d&r ! 

- Pomii, pomi, pomii, 
pomii ereamii ei, pomi: 
acum inimă te baţi 45 
de coste şi do ficaţi, 
pomi, pomii, pomii, 

pomi ereamii eii pomi! 

Er, 6r, 6, 
Er acuma, 6, 50 |. 

mâncămii pâinea cu amarit 

  

a   

şi ne pare totii zaharii, 
i ” Gr, cr, 6, 

Gr acuma, 6r, 

Joi, Joi, Joi, 5 
săracii de noi, 

că ne duce ca pe boi 
şi ne taiă ca pe oi, 

"Joi, Joi, Joi, 
- săracii de noi! “00 

Pomi, pomi, pomii, 
pomiă ereami ei omi:: 

“omi ereamii ei mai nainte, 
omii de tr6bă şi cu minte, 

pomiă, pomii, pomi, 63 

"pomii ereamil ei, omi. 

Dsr, der, der, 
d6r acuma, dâr, 

d6r -acum m'amii prăpăditi, 

c'amii ajunsi săracir lipiti, 1 
= dery-dâr, dr, 

„der. acuma der! 

=
.
 

ÎN ARDEREA IAȘILOR 
[Cântec populari, culesă şi publicati do d-lă 
G. Missaili, A se ved6 România no. 12 din 3i 

- Martiu 1884). 

> Frunqă verde de cireș, 
arde-ună foci în susi la leşi: 
„.--arde,. arde, nu se stinge 

“şi noroduli jalnică plânge. 

"Unde târg: erea mai buni, 5 
„tragi cu câsa, să faci fenii; 

-1. Incendiulii, caro â datii nascere cântecului, 
sa întâmplatii în diua do 19 [ulii 1827, ora | 
după amâdi. Focul, isbucenindi la casele sp 
tarului Ilie Burchi, în câte-va ore „consumă 3 
treia parte a oraşului Jaşi, împreună cu curţi 8 
domnesci, archivele, -anticităţile şi parte însen- 
nată din averea Domnului Alesandru Moruzi 
care, începând rezidirea vechiului, palati ni 
nulii 1803 sub priveghierea visternicului Sans“ 
“Sturza şi a vornicului Iordache Drăghici, iu 
terminase în vâra anului 1806. Mutarea lui Al. 
Moruzi se hotărisa pentru diua de 30 Augusti, 
când la 29 primi scirea, despre declararea res" 
belului dintre Turcia şi Rusia şi ordinul deâ 
trece peste Dunăre, împreună cu Ipsilante ali 
Munteniei. Moruzi părăsi Iaşii pontru totdo-un, 
6r clădirea: sorvi ca reşedinţă domnâscă pe 
la anulă 1827. ”   
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“unde ţârg? erea, mai 'desii : 
să put. plugulii 's6 brăsdezi; 

“unde târg! erea mai rari 

să pui plugulă'ca săli ari, 10: 

La ală Domnilor palati 

mare focii s'a ridicati. 

Moldov' a ajunsi la sapă: 
vorii s'0 duc' acum la gr6pă! 

Fete românesci 15 

r6be ovreiesci, Ă 

cele boieresci 

toti ca slugi grecescă! 

BĂTATA RUSO-MAGHIARĂ DIN 1848. 

(Scrisă parto în Bucuresci la 1867 după repau:- 

sata mea mumă, parte în diua do 14 Augustu 
1883, la Laculă-sărată, după Petrea Creţulu 

- “Solcanu]. 

„— Frundă verde leninii uscati, 
unde'i drumulii la Banati 
cu Ungurulii să mă bati? 

Foiă verde arţăraşi, 
spune-nii, spune-mi, băieţaşii, .5 

unde'i drumulii la oraşii. 
Frundă verde mării sălcii, 

>" unăet drumul la Sibiu, 

| unde-a, fostii bătaia'ntâii ? 

— Frundă verde arţăraşit, 10. 

ce să'ţi mai spuiii de oraşii ? 

N'ai s& mai treci prin oraşă - 

- de hoţii de păgubaşi ! 
- . . . . . 

F6iă verde trei migdale, 

de la Sibiu mai la vale . 15 

strigă Bem în gura, mare, 

— săriţi, fraţă, cu bumbarale, 

şi mai trageță din pistole, 

că Muscalii 

. N vinii pe vale . . 20. 

şi 'ulanii   

ne "mprescră, 
6r cazacii 

vină ca dracii! 

F6iă verde trei migdale, 

“de Ja Sibiii mai la vale 

se ridic”uă, 6ste mare, 
"6ste mare de Muscali 
îmbrăcați în haine veri, 
„nică săi vedi, “ 

nici: s&i visezi: . 
dai cu glonţuli, 

nu isbesci, 
nică unulii 

nu nemerescă. 

| — Poicică, călțunaşă, 

- Unguri, Unguri, IYnguraşi, 
faţă de trandafiraşă, . 

„la Muscalii de ce te laşi? 

— Csi: Muscalii, 
ca tovalii, | 

er cazacii 

. suntă ca dracii, 
_că se punii spate la spate, 

“îţi dă viţa la uă parte 

și din ţeră nu Păi scâte! 

Foicică ş'uă lalea, 
Unguruli, dâca vedea, 

elii din gură ce'mi dicea? 

— De vrei bunulii dumnedeii, 
- mergemil iu la ţâralu tăi! 

"Muscalulii, d6c'audia, .- 
mâna pe Ungurii punea, 

şilu bătea 
„şi: milii muncia 

- pânti-o peri sămânţa. 
Ungurulii mi-se pleca, 

la Muscalii se închina: 

nunvatuncia căii ierta, Lă 

489. 

40 

45 

50 
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ela sglobiulă. 

o -Foicică, crâță, -. 
Joi de dimin6ţă, 

„pe nori şi pe câţă, 
“el mi s'a sculatu, - 

fața şi-a spălată, 
maurguli Şi-a 'nşeuatii 
totii pentru venati, 

„Şi cli mi-a plecati - 
pe murgulii călare, 

cu durda n spinare, 
"n codri Mielului 
„Şai Muscelului.. 

Şi eli:mi-a vânată 
codri'n lungi Şin lati - 

Qi mare de veră 
Până în de sâră,. 

„15 

20 

După cemi umbla, 
după. ce'mi vena, 

s6re scăpăta, | 
murgului” păsa ; 
voinici aromia, = 

fieulu - . 

25,     !. Acestă legendă pare că e originară; din ju: dețulă Dâmbovița. Miulti . se numesce Cobiuii după numele satului Cobia (plasa Cobia, jude- țulu Dâmbovita) s6i mal bine după imensa pă- dure Cobia, cuibăiali haiducilor legendari. Astăqi . pădurea o proprietatea Eforiel spitalelor civila din Bucurosci. , , 

„10 

  
1. Adică venețiană. E 

„490 

= 

- HAIDUCESCI.. 
N 

| „„ MIULU COBIULU 1. că slăbia, gpl | [Scris qupă lăutaruli Petroa Croţulă Şolcană |. pe calii în diua do 6 Augustu 1883, la Laculii-sărată, — .. adormia Balada xxuur, sub titlulă de „Mihu Copilulă“ din RIN I colecţiunea d-lui Y. Alesandri, pag. 62 —68, esto || greu somni ouă Variantă a acestul cântecu]. i călăi fura. 
Frunqă d'alunică, “ - IN 

„je So ntunică semi ie if şi nu mai mănâncă, N MRpA a _ Şi drumuliă cotia, sfenta Duminică ? Da ar lu - * drumul că lăsa, 
per o] 5 „-. câmpulă apuca, | 

_Sopiu-u 
câmpulii 40 

d'a lungulii, | 

FOiă ş'uă, lalea, 

Miulii ce'mi făcea, 

Miulii ce'mi dregea, 

„că se descepta, 

din gură'mi grăia;: 

„— călişoruli mei 
„becheraşuli mei, 

ce ţie căiţi p6să? 
E Ai ş6ua, 

” - te-apssă, 

"aă iârba 
nu'i grasă, 

pajistea, 
“frumos? 55 

Cândii te-amit cumpărată 
mulţi galbeni amii dati, 

galbeni venetici ! 

d'uă sută Şi. cinci. 

De nu te luami, 
de nu te 'ngrijiami, 
furi te-arii fi furati, 

câini te-ară fimâncatii; 
"= acum, fătulii mei, 

mergi pe placulă t&i, 

nu cum te mânii ei, 
Cai lăsatii    
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drumul 
gai luati 
câmpul, 

„ câmpuli 

d'a lungul. 

ce'i vorbia, _ Murguliă 
ce'i dicea? murgulii 

— Stăpane, stăpâne, 
dragi stăpâni aliţ meil- 
„dati! de dumnedeii, 

şcua, 

nu mapâsă, CC 
i6rba, 

'mi este grasă, 

pajiştea 
îrumâsă, 

dâr scii, au nu scii 

drumi că senfunda 
“şi 'n codru intra, 

sore scăptta. ? 

. 

Aula ce-'mi făcea ? 

Miulii căi vorbia, | 

i6r milă întreba : - 

—.. murgule, ceţi p6să ? - 

ori SŞCua, a 

ori z6ua, - 

ori dalbii podlânct, 

ori armele mele. , 

„ţi-se pari cam erele, 

ori trupşoruliu mei. 

îţi pare. pr6 grei 

„că e nensuratiă, 
de. nimicit stricati ? 

Murguii răspundea -. 

şi iâr îi dicea: 

— stăpâne, stăpâne, 
dragi stăpânii ali mei 

dată de dumnedei, 
măre, nu m'ap6să 

nică. şeua, 

nici z6ua, 
nici dalbii podlânci,- 

nici armele tole 

70 

80 

85 

90 

100 

105   110 

nu mi-se pari grele, 
nici „trupşoruli tăi 

„numi pare prâ grei 

“că e nensurati, - 

de nimici stricati, 
der. sore sfinţesce, 

unibra, se *ndesesce, 

drumulii se opresce, 

prin codru cotesce 

Şaici se numesce 

- la Vadulii 

săpată, 
la Malulă 

surpatiă, | 

la 'Teiulă 

plecati 
de arme 'ncărcati, 
Şi p'aică s'ațini, 

calea că, mi'ţă ţină 

patru-deci şi cinci, | 

- cinci-deci fără cinci. | 
de voinici - 
-levinţă, 

străini de părinţi 

de cândii ereai mici. 

Şi en capulii lor 

pornitit pe omori 

Ianoşi Unguruli, - 

Ianoşb bătrânul, 

„barba câti brâul, 

. bată "li tunetulu. 

Miulit 

cobiuli, 

&la, sglobiuli, 

deca-'mi audia, 

murgului vorbia, 
din gură "i dicea: 

— hai, murgule, hai 

grija mea st nai! 

ŞI, dâca 1 % vorbia, 

pinteni că "i dedea,. 

frăuli căi lăsa. 

- Murgulii că'mi pornia, 

murguli că'mi sbura, 

120 

125 

130 

491 

135 

140 

145 

150  
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"pasul ca vântuli, 
" fuga ca gândulii, 

6r Miulu striga, 

din gură "i dicea;: 

— hai, murgule, hai, 
grija mea să n'ai; 

hai la Maluli 

spartă, 

la Vaduli 

săpată 
din. ciocane faptii ; 

. la Teiuli-plecatii : 

de arme "'ncărcati ; 
„la Poteca strimtă, 
_strimţă, şi cotită, 

cu frundă boltită, 

unde mi-s'aţine, 

calea că mi'şi ţine 

Ianoși Ungurulii, 
. Ianoşi bătrânulii, 

cu cinci-deci - voinici, 

cinci-deci fără cinci, 

patru-deci şi cinci, 

„toti voinici 
levinţ, 

străini de părinţi 
de cândii ereaii mici, 

- multi mai buhi 

„de gură, 

„multi mai lungi 
de mână, . 

buni toti de pricini! 

Miulii nu'mi sfârşia, - 

murgulii că'mi' sosia, 

şin loci se opria, 

„er Miu "i striga: 

— hai, murgule, hai, 
„grija mea să n'ai! 

-  Muli 

cobiulii 

-€la sglobiulii,. 
„„.mMăre, ce'mi făcea, 

deca 'mi ajungea? 
| Bine s0' ncingea, 

    
„barba cati brâulă, 

155 

"160 

"165 

170, 

„175 

180 | 

185 

190, 

195   

bine se 'narma, 
n mână 

că mi lua 

"n gură 
că *mi punea, 

li cobusii de soci, 
multi dice cu foci; 

&lii cobusii de osii, “ 
multi. dice duios; 

ălii cobusă cu fire, 

mulţi dice subţire. 

Linii pe cal mergea, 

dulce că *mi cânta 
frunqa, ţiuindă, 

„codruliă ispitindă. 

“Ianoși Unguruli, 
Ianoşi bătrânuli, 

elii se descepta, 

şi milit audia, 

pe la miedii de n6pte 

cu sudori de morte, 

şi mi se ducea 

de mi 'şi “descepta, 
patru-deci şi cinci, 
cinci-deci tară cinci 

de copii levinţă, 
străini de părinţi” 

de cândi ereai mici. 

„Eli mii descepta 

Şi. mi-i. judeca : 

„— Voi, d'a-seră ! ncâce, 

toţi dormiţi în pace, 
„de nimici grijiţi, 

la, nimici gândiţi. 

Ia vă desceptaţi 

şi mi-vă soulaţi, 

„Că, d'uă vreme 'ncoa, 

ăi, pre lega mea, 

„ei nu poti. dormi, 

„mici poti aţipi 
dWunii nichezi Go.cală . * 

__dine6ca de Mali, 
d'uni mândru cântică, 
“cânticii de 'voinicii : 
din cobusii de socii 

2 

23 i 

215 

22) 

935 

"230 = 

240  
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“multă dice cu focii, 

din cobusii de osii -- 

multi: dice duiosi, 

din cobusii cu fire . 

multi dice subţire, 

"-franda ţiuindi, 

codrulii ispitindi. 

Doi-trei 's&mi plecaţi 
drumi săi astupaţi, 

calea săi tăiaţi 

şi săli întrebaţi, 
și săli cercetaţi. 

-D'o fi vrunii drumeţii - 

prosti şi nătăfleţii, 
uă palmă să "i daţi, 

drumi să i arstaţă, . 

slobodii săli lăsaţi. 

D'o fi vruni beţivi 
seci şi guralivi, 

„palmă să mi-i daţă, 

drumii s&'i arătaţi, 

“ slobodii să "li lăsaţă. . 

D'o fi vrunii holtei 

câpiu de femei, .- 

„ori vr'unii fermecatii 
de vinuri stricată, 
de babe vrăjitii, : 

de duhuri muncitii, 

drumii s& "i aretaţi 

Și să mil lăsaţi. 
D'o fi vrunii vitezu 

"chipeşii,v vii şi tr6zi,. 

„palmă, să nui daţi, 

„ci să minii legaţi 

frumuşelii, şi bine 

pân” aică la mine! 

Ianoşii câtit vorbia, 
toţi se descepta 

şi toți se scula: 

patru-deci şi cinci, 

cinci-qecă fără cinci 

totii voinici levin, 

străini de părinţi 

de cânaii eraaii mici. 

Doi-trei s'alegea, 

, 

215 

„950 

260 

205 

270 

215. . 

280 

„295   

„>“ doi-trei că "mi pornia, 

Caii "şi repedia, 

iute c'ajungea, 

drumulii că "i. tăia, 

“Ei, dec'ajungea, 

ei mili cunoscea, 

„5 vorbe că! vorbia: 
— alei, Miule, 

măi cobiule, 

scii cin'ne-a "ndemnatii, 
şeii cin'ne-a mânatii ? 

. Tanoşiă Ungurulii, 

&la bătrânulă, 

barba câtii brâulu: 

iute să venimii, 

calea săţi oprimi.; 

d'ăi fi vr'uni stricati 

- ori-vr'unit fermecalil, 

vruni secii de drumeţii, 
vr'unit beţivii semeţii, 

uă palmă s&ţă dămi, - 

drumuli s&ţi lăsămii ; 

dă fi. vrunii vitezii 

chipeșii, vii şi trezi, 

noi să te legimi 

bine, frumușeli, 

Wâici pân'la el. - 

Unde'i audia 
Și undei privia,,. 

Multă le dicea.: 

— voi, măre, de'mi vreţă, 

mire, de'mi puteţi, 

voi să vă "ncercaţi 

durda s&mi luaţi 

şi so ridicaţi, 
“căi grei murgului 

_drumulii codrului, 

zi că mi'și ridea 

şi s'apropia 

„apuce. durda, 

dr g6ba ?ncerca, 

că nici n'o misca. 

Miulă, de'mi vedea, 

“Miulii ce'mi fâcea,?. 

290 

„800 
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Calii descălica, - ae “nu mai trimeteaj | . x 1. 
i 

- frew'i apuca,. 395 copii făr'de minte 
la, levinţă că'lă aa -: să'mi 6s% "nainte sea | 
„şi pe josă pleca cu prâste cuvinte! 
*n spate ca durda, , a pa ei | Ianoşii, W'audia, lr de'mi ajungea, - . SR „2 o Aa i6r sa necăjia, josit că mi'şi şedea, 340 pe . . A | şi mi'li sudia,. Ianoși se 'ncruta . In” grab” se ducea _ 
„şi milă întreba: „n gli pa 35 - brâuli că ?ncingea, “cine e, ce va? i: mie . N „| busduganii lua „Şi Miu” vorbia, , ORI A Ra 5 ei. | şi mil opintia, din gurii grăia: 345 si milă învertia. SI e LL şi mil învertia, _ 
— laca suntu Miuli, şi milă asvârlia, „800 

Miulii cobiuli - şi din grai dicea: - 
&lu sglobiulii Daia Mila - ca EU — alei, Miule, şamu veniti p'aici. ee ti Seat a . PR : măi cobiule, să "mi găsescii voinici - 350 

„măi sglobiule, 

na, și ţine bine 9 
&stii darii dela mine! 

mândri şi spătoşi, 

nu moşnegi fricoși, 

Gaudi cobusulii 

i-apucă, plânsuli, 
de mişcă, frunda, 355 
îşi lasă buza, ă 

G'audă ninchezulii : 
le trece somnulii ! - 

ŞI, cândii Pasverlia, - 
vântului vâjiia, 

- frunda şuiera, 
„codrulă răsuna ; 100 

&r Miulu ridea, - 
mâna, că *ntindea, 
busduganii prindea 

"n palmă "li sprijinea 

şi, unde li sălta, 40 

susii clu svârlia, 

pe lanoşii lovia : 
nu scii mi li lovia,. 

Ianoși Ungurulă, 
. &la bătrânulii, . 860 

barba câtii brâul, o 
“bată/lă tunetulă, 
p unde "li.audia: 

din barbă 'ŞI rodea, 
i se necăjia - - iu ; 

și Sin r&s ardea a i oră mi lu ameţia Ş pundea : — „că Tanoşii cădea, 110 —nu te lăuda E 
tu cu gura ta, ” 

că viteji mai suntiă 
Şalţii pe părrântii E 379 

ce nici sciii să plângă, e 
ce nici sciti să fugi, - 
de nimeni n'aii frică. 

barbi tremura, 

greii. se: văieta,. : 

-- > Miulă ce'mi făcea ? 

Eli s'apropia, 

“cu apă "li uda, 
cu vinit -că "li stropia 

până mi "lă trezia; 

„7 Gr, d6cablă trezia, 
- > lâmgă el şedea, 

la vorbă se da 420 
mai tâtă n6ptea. 

Şi Miu'j dicea, 
„din gură grăia:. 975 

— frică de n'aveai, 
Singurii tu veneni;      
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Vorbe ce'i vorbia, 
“ glume ce 'ŞI spunea, 

că iată?'n spre dori, 

după cântători, 

Miulii aromia, 

Miulii adormia, 
somnulii că “li fura. 

-_. Ianoşit Ungurulii, 
Bla bătrânulă, 
barba câtii brâulă, 
bată "i pă&cătuli, 

eli, dăca 'mi vedea 
că Miulă dormia, 
pe brânci se târa, : 

paloşit c'apuca - 

şi s'apropia 

s5 “i i6 suflarea, 

„să” curme viţa, - 

Măre, se *ntâmpla, 
că murgulit păscea, 

şi murguli vedea. 

ce lanoşii făcea, 

Murgulii că săria, 

- murgulii sforăia, 
murgulii niricheza, 

Miuli şe trezia 

şi, de se trezia, 

Miulii ce "mi făcea ? 

Vorbă, nu dicea, 
“pe Ianoşii lua, 
în susă Pasverlia, 

în mâini îlii prindea 

Şi, cândii îi trântia, 

- zobitii că 7lu lăsa: 

paloşi că scotea, 

capulii că "i tăia, 
trupii. bucăţi făcea, 
pe foci le-arunca: 
„Moinici speria, 

“pădurea 'mi umplea. 

Pâi5, guă, lalea, 

Miulii se scula, 

Eli cobusii lua 

şi din eli cânta. N 

425 

430 

485 - 

440 

445 

450 

460   

Leviţă că 'mi chiima, 
din gură vorbia, 

pe toţi întreba: 

—d'alei, măi levinţi 

cincă-deci fără cină, 

patru-deci şi cinci, 

străini de.părință, 

de cândi ereaţi mici ; 
alei, măi voinici 

„duşi pe la potică - 
- de căndi ereaţi mici, 

„care v'ăţă găsi 

"şi veţi Disui | 

ca să *mi ajutaţi, 

şea, s&mi xidicaţă, 

că cine-o putea, - 

Qău, pre legea, mea, - 

cu mine-o pleca. ! 

Vorba nu sfârşia, 

şeuu c'apuca, 

” josii că'mi-o punea,. 
şi toţi sencerca - 

d6r. d'o ridica, 
Geba se *ncerca 
că nică mo mişca. 
Patru-qeci şi cinci, 

cinci-qeci fără, cinci 

de voinici levinţi, 

toţi se încerca 

şi nimeni patea 

să misce ş6ua. 

Unuli r&mănea 
să'ncerce şala. 

Der cine'mi erea ? 

- Unu fostii bucătari, 
„negru şi pârliti, 

de pirostrii fripti. 

Eli mâna punea, 
şeua că, mişca, 

şeua că muta, _ 

dâr n'o ridica, 

că nu mi'şi putea. - 

Miuli, de "mi vedea, 

bine că”i părea 

470 

490 
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şi de atâta. 
"Cali îi'dăruia, 
cu.eli îlii lua 

şi mi se mtorcea, 
Ja &r-l-alţă: dicea : - 

„ — vo, neputincioşi 
şi nepricopsiţă, 

codruli părăsiţă 
vii ca să pliviţă, 

porumbii să prăşiţi, - 

feni ca s8 cosiţi, 
ierna | 

să "mi tuşi ţi, 

vera 

să "mi ihniţă. 

Şi, dâca qicea, 

maurgu 'ncălica, 

durda şi-apuca, 

cobusii îşi lua, 

drumu "şi îndrepta, 

€r, în urma lui, 

frunda codrului 
dulce 'mi răsuna 

dW'unii dulce cânticii, 
cânticii de voinicii, 

"din cobusii de socii, 
multă dice cu focii; 

“din cobusii de osiă, 

- multi dice duiosit; 

din cobusii cu fire, 

multi dice subţire. 

530 

540 

_ MIULU SGLOBIULU. 
[Variantă scrisă în gina do 27 Decombre 1884, 
după Şorbanii Muşa i tă, fostii artileristii în regi: 

montulii vI, locuitorii la Crucea-de-pâtră... 
în Bucuresci]. 

„Pe la miedii de nâpte 
ce frundă, se bate 

cu fiori de morte ? 
Frunda codrului : 

şa molotrului 

- “Si cu-a bradului, 

„ miscată uşorii _ 

d'unii cânteci de dorii, 
- anii mândru cânticii, 

+ 

ti
 

“ 

ca
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„5 10 - „ cântici de voinici : 
„din căpuşii! de osii 
multi dice" frumosi, 

„cu cuie de tufă, 
inima "ţă r&suflă, 

cu fundului de sticlă 

inima'ţi despică, * 

cu fire de sîrmă 
inima'ţă fârîmă, 

5 
Iată că Miuli, 

20 
 Miulii sglobiulii, 

-Miulă haiduculiă, 
Miulii voiniculii, 

“la munte suia, 
pe calii dormita, 

6r murguli cotia, . 

Şi se poticnia, _. 

din somniă îlii trezia 

- la Valea, 

“adâncă, 
la Poteca. 

strimtă. 

Miulii se trezia 
„şi ce mii dicea ? - 

— Murguloţulii mei, 

cilişorulii, mei, 
de ce mi-ai cotitii 

şi te-ai potienitii ? 
Ja spune'mi: ceţi pâsă 

şi ce mi-te-apâst ? 

„AU ş6ua, 

ori zaua, 

“ori dalbe plocate, 

„Ori scumpele arme, 

„ori trupşorulii mei 
ţi-se pare grei, 

"căi necununatii, 

"de nimici stricati ? 

40 

„Murgulii se opresce, 
în pr6jmi privesce, 

din gură'i grăiesce : 50   din cântecele 
V. Alesandri, 

» 1. St se compare căpuşii”cu cobuziă şi cazali 
precedinte și din colecţiunea d-lu 

10 

e
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— dragii stăpânii alii mei, 
"dată de dumnedei, 

"de nimici nu'mi p6să, 

de loci nu m'ap6să - 

nici Ş6ua, 

nică zaua, 

"nică dalbe zarpale, 
nici scumpele arme,- 

6r trupşoruli t&i 

nu e de loci grei, 

„căi necununatii, 

de nimici stricati: 

multi mi-e uşurelii 

d'aşi sbura, cu elu 

pen? la naltulă, cerii,. 

Der calea cotesce, 

codruli 
se'ndesesce, 
drumul. - 

"se 'nrăiesce; 

nw'sii fontâni, nică ape 

lumea să s'adape; 

pe margini de drumi 
nu e firi de fână,. 

nici de i6rbă verde; 

de fâme, 
de sete, 

TOGU. zăbalele . 

şimi bâi halele! 

Muti, d audia, 

mi-se necăjia, 

murgului grăia : 

„arii 

te-arii fura, 
lupii 

te-ari mânca, . 
că te-ai pocâltitii * 

şi te-ai schiloditii ; 
pe plâsnii te-ai porniti; 

| ca, muierile 
ce 'şi bei minţile. 

Calului. 
„Miului, 

fiului 

codrului 

55 

c0 

so 

90" 

95 

= „dată de dumnedeii, 

  

„să moră de sete 
şi de iârhă verde? 

Murguli, d'audia, * 

se cam ruşina, 
- şi ce mii qicea? . 100 

— Dragii stăpânii ali mei | 

gluma ce-ami glumitii 

nu s'a pouriviti,- . 

că fâme . . 105 
nu'mi este, 

i6rbă 

nwmi lipsesce, 
dâr poteca duce 

tocmai la R&scruce, . 110 

unde "mi silăşesce! 

şi mi- -te pândesce | 

lanoşiă Ungurulă, . 

bată li tunetuli, : 

ţotii cu voinicăă, . 115 
„voinici levinţăi, - 

cinci-deci fără cinci, 

- patru-deci şi cinci, 
străini de părinţi | 

de tândii ereaii mici, -190 

voinici vaşi la falcă 

ce mustăţi în6dă 

împletite *n c6dă 

- tocmai după câfă, 

cu paloşe n bolduri ,. 12 
lăsate pe şolduri, 

“cu căciuli moţate, 
cu moţuri vergate, 

sate pe spate. 

cr
 

Miuli, Vaugia, O. . . 1380 

murgului grăi: 

„.— hai, calii făr' de minte, 
hai de mergi nainte. 

Nu scii căi unuli 

Miulii | 135 

| “ sglobiuli, 

-. „frate cu leulii 

1. Unde îşi are sălaşulii. Cu sălăşire să se co- 

mpare forma sălăşluire.   
  

32
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şi văr cu șoimul ? 

Hai, murgule, hai, 

; grija mea să n'aj, 

că "să necununati, 
-„de nimici stricată ! 

Şi, cum îi qicea, 
murgulii că pornia, 

- 6r frunda, sălta. 

şi se cletina 

- Vunii mândru cântică, 
cânticii de voinici 

din căpuşii de osii - 

ce'mi cântă, duiosii : 

“cu cuie de tufă 

“inima, "ți răsuflă, 

cu fundulii de sticlă 

inima, "ți despică, 

cu fire de sirmă 

inima "ţi fărimă,. 

Ianoşii Unguruli, 
bată/]ii tunetutii, 

pe 'la -miedii de nâpte 
cu sudori de mârte 
„mi-se descepta - 
„şi mi-se răstia,: 

— voi, voinicilor, 

„Voi, levinţilor, 

cinci-deci fără cinci, 
„ patru-deci şi cinci, 

“străini de părinţi - 

şi n codru veniţi 

de 'cândi ereaţi mică, 

voi mereii dormiţi 
"şi numi auqiţi 

-la margini de' crângi 

rînchezii de calii murgiă, 
Şună mândru cânticii 
" cântatii de voinici ?' 

Voi să vă sculaţi 
şi s&mi alergaţi 

la Valea  - 

adâncă, 
la Poteca 
strimtă, 

140 

145: 

150 

155 

160 

165 

170 

180   

la Re&scruce | 

n-dâlă, 
la, muche 
de mali; 

căpuşi 

săi luaţi, 

drumii s&mi'i tăiați. 

Do fi vrunii omii beti, 
de femei stricati, 

-uă palmă săi daţi, 
calulii săi luaţi, 

__ drumă săi arătaţă; 
&'o fi vr'ună vitezii 
şi la minte trezi, . 

- călare s8lii -puneţi, 

la min' săli aduceţi! 

„Patru-deci şi cinci, 

cinci-deci fără cinci 

de -voinici levinţi 

străini de părinţi, 

duși pe la potici 

„de cândii ereau mici,. 

ei mi-se sculaii, 
_acolo'mi plecai, 

- nainte'i eşiat 
Şi, cândi îl vedeai, . 

din gurii grăiail: 

— d! alei, Miule 

şi sglobiule, 

cam sglobiii de minte, 

der plinii de” vârtute, 

“în not să nu dai, 
“nici s8 nu ne tai, 

- nici să nu ne strici, 
nimicii să ne dici. 

“Suntemii vinovaţi 
cami pr6 fosti plecaţi 

"au baş-bătr Anuli 

Ianoși Ungurulii. 

Multi, daudia, 
| din gură grăia: 

— voiniceilor, . 

levinţeilor, - 

levinciori de minţi, 
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străini de părinţi, 

aste spete late 
gaste mâini curmate, 
n sîrmă 'nfăşurate, 

„mai cu cin" se bate, 

că voi, şi d'aţi vrea, 
„58 fiţi_n'&ţi putea, 

nici de firea mea, 
nici de s6ma mea, 
Hai la bătrânuli 
Ianoși. Unguruli! 

ŞI, dâca, "mi grtia, 

. Voinică nu strica, 

capii nu le tăia, 
ci cu toţă pleca, 

"la başbătrânuli, > - 

barba câtii- brâul, 

Ianoşii Ungurulii, 
bată li tunetulii. 
Er, de'mi ajungea 
şi milu întâlnia, 

di bună nui: da, 

ci mil întreba, 

Sal6gă ce va: 
| paloşii 'săşi încrunte 
ai luptă să lupte ? - 

Ianoşii ce'mi făcea? 

Paloşii arunca, 

“ lupta c'alegea. 

Şi ei se lupta, 

şi ei se smâcia, + 
şi nu se lăsa. 

Dori se răvărsa, 

cânâii pe Unguruli | 

Miulă 
sglobiulii 

bine. Paducea, 

cu setei trântia, 

"n pământ 6lă băga, 
de vii lîngropa. 

Apoi ce'mi făcea ? 
Paloşulii scotea, 

şi capu“ lua. 

Levinţi, de vedea, 

230 - 

„985 - 

- 245 

250 

255 

260! 

265   

mi-se speria 

şi i-se ruga: 

— dW'alei, Miule 
şi sglobiule, 

sglobiorii de minte 

şi plini de vârtute, 

"ție s&ţi slujimu 

şi s&ţi haiducimi, 

ca tu s8 ne porţi 

„prin codruţii verdi 

din ţera Moldovei ' 
până "n. susulii Vrancei, 

mai Susii 
“la Qobia, 
mai josii 

la Vlăsia ! 

Miulă, asculta, 
la ei se uita, 

şi ce le grăia? | 

— Cinci-deci fără cinci, 

patru-deci şi cinci 

de flăcăi levinţi, 

levinciori: de minţi, 

străini de părinţi 

şi duşi la potică 

de -cândii ereaţi mici, 

voi șciţă 
s& hoţiţi, 

nu să haiduciţi, 

nu să biruiţi. 
Ia să vă "ncercați 

şi s&mi ridicaţi 

busduganuli mei, 

că nui așa grei, 
durduliţa mea, 

„că-nu'i grea 

nică ea, 
gasti doi dăsăgtă 
plini cu gălbenăi! 

Cinci-qeci fără cinci 

de îlăcti' levinţă 

pe rândiă se 'ncereca, 

dr care 'ncerca 

cu'ele cădea. 
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şi nuntă făcea. 

„de sa pomenia. 

STEFANU- VODĂ. 

(Scrisă la, 27 Decembre 1884, âupă Şerbană Mu- 
satii, fosti artileristă, actualminte muncitori la 
Crucea.de-pâtră în Bucuresci — In colecţiunea 
d-lul V. Alesanări, s5:se confrunte-legenda LI, 

pag. 206 —209, intitulată Stefăniţă-vodă). 

In oraş, în Bucuresci, 
la casele mari, domnesci, 

în curte la Stefanii-vodă, 

- mare mâsă mi-e întinsă 

şi de mari boieri coprinsă. 5 
de boierii - 
“sfatului, 

1. Alţi cântăreţi die „la Cornul Jul craiu“, 
6r alții „la Piâtra lui craiă.“ .     

după mâini cu iatagane, 

la piciorii cu sulicidre, 

c'o să facemiă vânătâre 

'dunii voinici ce s6mănii n'are: 

pân la fagul Miului 

“Gin codri Cobiului, 

s5). vedemii fagu. "ncărcatăi, 

Şi € de arme *mbrebenati, 

cu suliţi şi cu pistole 

“ce lucesci frumosi la ş6re, 

6r pe Miulii spânzurati 

unde-o fi fagul mai naltii, 

că'mi bate poterile 

şi'mi scurteză, dilele. 

„Beţi, boieri, vă ospătaţi:. 

mâine-aici să vă aflaţi! 

  

“Nimeni nuputea,: - stalpii E 

"fără "unii: Ciupăgelii 815 Țarigradului, 

la, chipii ocheşeli, E sfetnicii - 10 

la capii blegoşatii, *mpăratului. 

la pieptii găvănati. Ei la mesă ce mănâncă ? 
Elă se opintia,: Numai stiucă 

puterea'și punea: 320 şi păstrungă 1 

“busduganii misca, şi galbenă caracudă, 15 

durda, ridica, cu pesce d'&lii m&runțeli, 

dăsagi nu putea, morii boierii după el. 

Miulii, de'mi vedea, Din pahare ce'mi înghitii ? 

pe elii Yalegea;: | 325 Vinulă albii şi rumenitii 

mai mare "lii punea, - de la vii . 2) 

pe levinţi căi da moldovenesci, 

ca săi vătăşâscă, ă din podgorii 

şi s8% haiducescă muntenesci 

mai susi 330 şi din pivnițe domnesc. 

la Cobia, Dâca vorba 25 

mai josi - contenesce, 

la Vlăsia, fâmea 

„şi din ţsra Vrancei | se mai potolesce - 

până *ntr'a, Moldovei. . > - 335 şi mâncarea, 

„Lr Miulu pleca, “se sfârşesce, 30 

"drumu 'și alegea 6ră vodă ce'mi grăiesce ? 

şi mi-se ducea — Beţi, boieri, vă ospătaţi! 

dincolo de plai, — Aa „Mâine ?n ori să vă sculaţi 

la f6ta de craii!, . 340: - şi frumosi vă vă armaţi 

și şe logodia, pe la, brâne cu pistâlo, - 35 

50 

1. Va. varietate de cogă, uniă păstrăvii mare.  



    

| oii sait mâle, 

iată Calea. fât, mare, 

suriâra Miului, ” 

ce slujesce Domnului, 

ea, pă dată ce-audia, - 

printre slugi se furișia, 

Ja, picioriă că mi-o lua - 

și din fugă potrivia . . 

cate-unii d6li, câtâ-uă vălcea, 

pân! la codru d'ajungea; 

&r, în-coâru cândii intra, 
mâna reptă ridica, 

frandă de la, făgii rupea, 

Şin guriţă Co punea 

de şuiera voinicesce . 

ca, s'o 'nţel6gă frățesce. 

Miuli, unde-o audia, 

" înainte căi eşia 

şi din gură mii grăia: 

— der tu, suriGra mea? 

Neica nu te ascepta! 

-La mine de ce-ai veniti? 

Ai haine ţi-ai ponositii, - 

all vodă mi-te-a gonit, 

ii ţie ţi-o. fi sositi 

vremea de căsătorită 2 

Calea, vreme nu pierdea, 

ci din gură mii griia: 

—nici haine n'amit ponositii, 

nică vodă nu m'a gonitii, 

nică mie nu mi-a sositii 

vremea de căsătoritii. 

Ascultă de ce-amii veniti: 

a-sâră, la Stefaniu- vodă, 

fost-a sfatii. cu mare vorbă. 

Mâsă mare-a, fosti întinsă 

55 

65 

10 

15. 

„80 

85 

şi de mari „boieri coprinsă, . - 

de boierii. 
sfatului, 

stâlpi 

| Parigradului,, 
sfetnicii 

*mpă&ratului, 

trimeşi la, Domni. cu soliă, 

4 90 
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de la nalta părăţiă ș 

gat să facă, vânătâre 

- pân'la fagulu dumi- tele 

Wunii voinică ce sâmănii n are, 

săţi v6qă fagu 'ncărcatit 100 

şi de arme "mbrebenatii, 

_6r pe tine spânzuratii 

unde-o fi fagulii mai nalţi! 

Miulii, unde-o audia, | 

„din guriţă “i răspundea: 105 

— alei, suri6ra mea, 

nu scii că'sii bolă de draci 

i viii Domnilor de hacu ? 

Potecuţa, să ţi apucă, 

îndăr&tii să mite duci 110 

şi, "n curte de mi-ei intra, 

să te faci a mătură: 

nimeni sâma să nu “ţi iea 

c'ai lipsiti pe unde-va, 

şi.. las! că suntemii sciuţi 115 

pentru Turci şi Arnăuţă! 

-la domniă se 'ntorcea, 

&r Miuli se *mpodobia, . 

cărăruia c'apuca, |. 120 

ciobănaşii că "mi întâlnia, 

Şi din gură mii grăia: 

—ferice de cin' te-a faptă 

şi de cin” te-a legănatii, 

_că multii o să ți fă bine, 125 

d'&i asculta tu de mine. 

38 "mi dai gluga 

ciobănescă 

“ca să'ţi daii saiă 

domnâscă ; 130 

să 2mi mai dai cidrecii tel 

ca, s5'ță dai şalvarii mei 

verdui că foia, de teii 

de nu trece glonţii prin ej ; 

dă 'mi opinca 135 

ţ&rănescă, 

cu tersâna 

mocănâscă,   a na ţi cismele 'mi de ţapii, 

  

e



502 

  

" CĂNTECE VECHI : HAIDUCESCI. 

de ţapii de la capră stârpă 140 
“ce la apă multii mairabdă; 

dă 'mi căciula, - 
| țurcănescă | 

ca, să 'ță. daii cuca, : 

domnâscă ; „45 
- şi mai dă "mi cața 

pârlită, 

s8'ţi dai puşea -- 
ghintuită, | 

că mi-amiă pusi în gândi şi ei 150 
să 'nveţii mesteşugulă, tăi, 

Ciobănaşuli, d'audia,. 

din guriţă mii grăia : 

— d'alei,. Dâmne, Miule, . 
„= Miule voinicule, 155 
da "ți-oiu tâte ţâlele, 

ţolele şi oile, 

-s8 nu *mi „scurtezi dilele !. 

„ Fâil verde guă lalea, 
Miulii mi-se ciobănia, 160 
cu oiţele'mi pornia ăi 

şi”n păşiune le mâna 
totii prin albă 

colilie, 
unde firii de iâbi o: as 

nu e. 

i Stefanii-vodă, cândă sosia, - 
cu stea, 

| cu lioţa, | 
pe voinică îlă întâlnia, 170 

Şi din gură 'icuvânta:. 

— bună, diua, flăcăiaşii, 
„bună qiua, ciobănaşiă ! 

Ciobanulii, cu blândă vorbă: 
„— mulţumescu' ţă, Stefanii- vodă ! 175 

— De unde scii cum mă chiamă 2 

„+ —După 6ste lăai sâmă . 
că esti Domni la Bucuresci, 

în mulţi ani săli stăpânesci ; 
numele! ți Pamii augitii 180. 
la bisercă pomeniti, 

  

că m'amii dusi la 'nchinătâre 
„. în ile de sărbătore! 

„Vodă n Miuli se "'ncredea, 

de ciobani îlii socotia 

“Si frumosi îlii întreba : 

— spune 'mi mie, flăcăiaşii, 

- spune 'mi mie, ciobănașii, p „Mle, 
scii tu drumulii 

codrului 

pân la fagulii 

Mu, e 
Miului 

selobiului, 
| Miului 

haidăcului ? 

fr ciobanu'i răspundea: 

el cunosciă, măria-ta, 

d6r să mergii ' 

n'oiit cam putea, 

că nu'mi poti . 

lăsa turma, 

" Stefani: vodă poruncia, . 

- dsr ciobanu'* răspundea: 

| — â6ca, vrei, lasă "ţi 6stea 
N "să?mi păzesc'aci turma, 

| „că suntil oile turcesti, 

cu nimici. nu le: plătesci, 

„apoi codrulii se 'ndesesce, 

Osţea, nu "ţi mai trebuiesce 

că prin codru nu răsbesce ! 

* Stefană- vodă s 'amăgia, * 
pe. cioban că "li asculta, 

“după densulii se lua: 

"el pe josii, vodă călare - 
| „pe potecă ia strimtâre. 

- De mergea, ce mai mergea, 
pân”. de 6ste'lii Gepărta, 

prin rărişe | 
mi'lă sucia, 
prin cotişe 

“milă cotia, 

“prin răchite - 
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n 

milă băga, 
şi din gură 

mii grăia: _ 

— Galei, Dâmne Stefani-vodă, 

să mai ridici a 

scările, 
să nu baţă 

"= smicelele,-. 

că, dorii simţi cetele, 

me scurteză qilele |. 

Stefani-vodă, G'audiă, 
de gr6ză se îngrozia: - 

limban gură că'si muşca, - 

sânge roșiu că'mi curgea, 

pe caftanii verde pica. 

La fagă, mire, Wajungea, . 

fagulă de ili artta, : 

ce vedea se spăimânta, 

că Multi ce mi'şă făcea, ?. 
Mâna. dreptă | Ia 

că, punea, 
din tulpină 

călii scotea, 

cu tulpina din pămenti . 

s51 fiă de şeqământii, . 

apoj sta cu'elii de, vorbă ră 

— alei, Dâmne Stefanii-vodă, 

"„a-s6r'al fostii la beţiă, 

acuma esti la treziă. . 

Aj plecati la venătore 

ca săli arăţă spânzurată 
unde-o fi fagulă mai nalti. 

_C4 suntii voinici) ai vedută, 

că suntii Miuli n'ai sciutil, 

d6r la 'mână mi-ai cădutu. 

" Apoi Miuli ce'mi făcea? . 
Numai uă palmă căi da, 
paloşii din tâcă, scotea, 

bucățele "lu bucăţia,. . 
în dăsagi le aşeda, 

dăsagii pe cali punea, 
una bună căi dedea 

Și din gură mi 'ŞĂ grăia: 

-   
dunii voinică ce sâmănii mare  : - 

255 
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— pârtă/lii şi mortii, bidiviu, 

“pe unde aj purtati vii : 

la, slugile Durcilor 270 
gale Arniuţilor, 

nu'n calea voinicilor 

şin codruli haiducilor ! 

-Calulii fuga 'c'apuca, 

pe -potecă, se'ntorcea „915 

| şi, la ste cândii eşia, 

„Doierii 

se minuna, 
sfetnicii - | 

se îngrozia, - 280 

solii 

“se cutremura, 

şi din gură, ce'mi qicea ? 

— Lucrul nu pr6 e curati: 

calulă lui vod'a scăpati! 285 

Ia cătaţi în desăgiori, 

oră fi plini cu gălbiori.. 

In &sagi de se uita, 

ciosvârți de carne "vedea, 

şi pe fugă se pornia 290 

“ “Dunărea, de nemeria, 

„peste Dunăre trecea, 

vestea'n 'Țarigradii ducea, 

_FAGULU MIIULUI. 

[Variantă scrisă la 9 Tanuariă 1885, după cob- 

_. zarulă “Ioniţă Niculae Pantelimonsnuli, bătrâni 

de 65 ani, actualminte locuitoră la Crucea-de- 

i pâtră în Bucuresci]. 

„La, curţile mari, domnesci, 

ce se vădi în Bucurescj, 

mâsă mare mt-e întinsă 

şi de mari boieri coprinsă, 

de” boieri) 5 

. sfatului, 

sfatului și Domnului, 

caimacanii 

targului, 

' sfetnicii A 10 

divanului. 

a 

Der cu ce se ospăta,   
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de-mâncare ce mânca? - -. 

. Numai cegă . - 
şi păstrugă, 15 

Şi galbenă, caracudă,: 

şi pesce, dă mărunţelii,. 
morii boierii după elu. 

Bea boierii şi. mânca, 
din pahare închina : . 20 

şi frumosi se ospăta: | 
grijă, de nimici! n'avea. 

„Poicică ui, lalea, - 
Stefanii-vodă, ce dicea? 

— Beţi, boieri, vă veseliţi; . 25 
diminâţ-aici să fiţi 

şi frumosi să vă gătiţi : 
pe la brâii cu iatagane, -. 

: în mâini cu ş6se pistâle, 
la piciorit cu sulicidre. - 30 - 

Penă 'n dori se vă aflaţi 

toţi pe cai încălicaţi, 

ca să facemiă venăt6re, 

_v6năt6re de plimbare 
_pân'la fagul Miiului,. 35 

Miiului 
“sglobiiului 

din codri Cobiiului, 
săi vedemii fagu "ntărcatit 
“încărcată şi 'nzorzonatii 40 

totii cu arme ferecate - - 
“şi pe ramuri aşeqate: 

iatagane Și pistâle 

cu săgeți şi sulicidre. - 

„Dec omi face vânătore, 45 
venătore de plimbare 
pân' la fagului Miiului, 

Miiului haiduculuj, 
" dar'arii Domnul ce-ami visati: 

să”i vădi fagulii dărîmatii, | 50 
- dărimati şi răsturnată, 

6r pe Aiiula spânzuratii 
la Pod'-târgului-d'afară, 

'nGouă furci şuă cumpesră, 

ca săli bată vânt de vâră, 55 
se "lu privâscă multă ţâră!   

Boierimea Vasculta, 

Ier la mâsă, de "ini şedea, 

vorba, de cin” le erea? 

Totii de Miiuli voiniculii, 
totii de Miiulii haiduculi.. 

Eră Calea, 
fetă mare 

„cu cosiţa 
“pe spinare, - 

suri6ra 

Miiului, 

Slujitâra - 

“Domnului, 

„ea, pe vodă d'audia, 

ochii*n lacrămi că 'şi scălda, 
der nimica, nu dicea, 

„_ nimenia'n'o pricepea, 
ci boierilor turna, 

din pahare "i îmbiia 
mai de grab' de s'o'mbăta, 

„La răvărsulii 

dorilor, 

“cântatulii 

| cocoşilor, 

“toţi ] boierii se 'mbâta, 
câte pe mesă punea, 

în grei somnit se cufunda. 

Atunci Calea ce "mi făcea? 

Rochen brâii. că sumetea, 

pe talpă papuci lua, 

din curte se furişia, 
„şi pleca, măre, pleca 

peste vale şi vălcea 
până n codru d'ajungea, 

“în coârulii 

- Cobiiului, 

„la „conaculi - 

“Miiului, 

_ Unde ?n codru că intra, 

" în călcâie se "nălţa, . 

 frundă de palitini. rupea 

şi, n guriţă d'o punea, 

începea, măre, 'ncepea 

cu frunda de şuiera, . 
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codri se cutremura, 

„paltinii, că se clătia.. 

-Nimenia n'o audia, 

numai Miiulii pricepea. 

Ali doilea şuiera, 

Miiulă sema că băga, 

"Al treilea, şuiera, 

Niiulii bine *nţelegea 

şi 'ntru sine se gândia: 

aia par carii fi sor “mea, 

„SsuriGra, mea, Calea ! 

„In belea o fi 'ncăpută, 

„ori vruniă ră o fi văduti ? - 

Şapoi Miiulii ce "mi făcea ?: 

Potecnţa 

Capuca, 

pân” la dânsa, 

se ducea 

şi, "nainte de-i eşia, . 

în braţe co "*mbrăţişa, 

pe faţă co săruta 

şi din gură mii grăia : 

i "—ce e, suridra mea ? 

Ori ai datii de vr'uă belea, 

ori vodă te-o fi goniti, . 

ori hainei fi ponosit, 

oră vremea, ţi-o fi veniti 

ție de căsătorită, 

ori simbria, nu "ţi-a dati, . 

la, mine dai. mânecaţii ? 

__ Calea, măre, Pasculta, 
şi din gură mi "i dicea: 

— frăţidre Miiule, 

Miiule haiducule,: 

nici vodă nu -m'a goniti, - 

nici. haine mamii ponosităi, 

nici vremea nu mi-a, sosiți! - 

mie de căsătorită, 
dâr la tine-ami mânecatii 

pentr'uă faptă cu păcatil. . 
A-sâră, la Stefani-vodă, “ 

Sati prinsi boierii la vorbă 

să facă, d'uă vânătore, . 
“vânătâre de plimbare 
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15 
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pân” la fagulii Miiului, 

Miiului . 

Cobiiului, 

Miiului 

sglobiiului, 

Miiului 

voinicului, 
- Miiului 

haiducului, 

să i li Vedă dărimatii, 

dărimatii şi - r&sturnatii, 

&r. pe tine spânzuratii 

la Pod'-târgului-d'afară . 

"n două furci. guă cumpesră, 

să te bată 

vântii de veră,.. 

să te vedă 
multă ţeră. 

Nu e, neică, cu.păcati 

să te facă vinovatii? 

Sare, păini nu le-al mâncaţi, 

domniţe 

nu le-ai luati, . 

| avere 
- mu'le-al furati)... 

-- Atunci Miiulit ce icea.? 

— Last, sorâ-mea Calea, 

întârce-te înapoi 

să nu riqă ei de noi. 

Drumu ?n grabă să "ţi apuci, 

la domnit să te duci, 

i treba 

să nu zăbivâscă 

şi vină 

să nu “ţi găsescă. 

In casă d6c'&i intra, 

să te faci a mătura 
Şi cafea 

a răsturna, 

că, ei sema 

n'orit băga. 

Pân' ce altele "i găti, 

boierii cori zăbăvi; 

pân” ce cai orii înşeua, 

vremea G'o inainta 

„170 
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goiu vedea 

"e ce-ojii mai lucra, ” 

Der tu să n'ai grija mea, 

că et suntii bâlă de dracă, 

„de viii Domnilor de hacii !. 

Apoi Miiulii ce 'mi făcea ? 
Suridra "şi petrecea, 

pân” la, gură de vălcea; 

frumosi drumu "i arăta 

Şi 'ndărătii nu se 'ntorcea : 
cam pe muche se lăsa, 

p "unii ciobanii că întâlnia, 

şi din gură mi" grăia: 

— Galei, măre ciobănaşii, 

d'alej, măre flăcăiaşi, 

"- ia: dăX'mi tu hainele tele 

Şi să "ţi dau io .p'ale mele, 

ia dă *mi oi şi mieluşei 

s8 "ţi dai dece mii de lei, 

* Astă-Qi ţi-a eşiti cu plini, 

Căi îi săraci şi străini! 

Ciobănaşulii se uita, 

şi din gură ce'i dicea? 

- — D'alei, Dâmne, Miiule, 
- . N 

„cum s6'ţi dau ei oile,. 

"915 că suntu tote stăpânesci, 
_cu pielea, nu le plătesci ! - 

| Miiulii nici că "li audia, 

ci din gură "i mai grăia.: 

— ia să'mi dai tu iping6ua, 

io să "ți daii ţie saiaua,; 

să'mi dai gluga 
ciobăn6scă, 

io-ţie haina 

domnâscă, 

verde ca frunda de teii, 
„face multe mii de lei! - 

Ciobanulii 

se desbrăca, 

şi Miiulă - 

se îmbrăca 

totii cu haine ciobinesei, 
„în locă de haine domnesci. 

190 

195 

200. 
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210 

220 

225 

230   
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"Cândii să plece, "i mai dicea: 

— ia să "mi dai şi măciuca 

„şi na busduganii domnescii, 

_suflatii cu aurii turcesci! 

 Ciobiinaşultă Je lua, 
cu banii se 'mbogăţia, 

drumuleţu 'şi apuca, 

“Gr Miiulu că rămânea 

„ mieluşele de păscea, 

“Foicică micşiunea, 

multă vreme nu trecea, 
şi iată, măre, sosia 

“Stefanii-vodă, cu 6stea, 
„ca frunda -. 

şi ca i6rba, 

cu boierii 

sfatului, 
caimacamii 
târgului, 

veliţii 
divanului. 

"De ciobanii s'apropia, | 
bună-qiua căi dedea 

şi din gură mii grăia: 

—spune'mi mie, fiăcăiaşii, 

“+ spune'mi mie, ciobănași, 

cunosci faguli Miiului, 

Miiului 

“sglobiiului, 
“din cudri Cobiiului, 

Miiului | 
„.Yoinicului 

Miiului 

| haiducului ? 

 Giobănaşulă Pasculta 

şi din gură"i răspundea: 

— Galei, Dâmne Stefanii-vodă, 
ba, de elii ami auditi, 

cu. ochii nu ami zăritii, 

Stetani- vodă se mira 

şi cu vorba'li ispita, : 

— hei, voinice, cum "bagii s6mă, 
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ai sciutii şi cum mă chiamă ! 275 

— Audit-te-ami, audită - 
la bisercă pomeniti, 

şi mai scii de la părinți 

„cum suntii Domnii *mpodobiţă. 

280 

= 

—Scii tu fagului Miiului, 
NMiiului, 

haiducului 

din adâncul codrului? - 

—De zăriti nu Pami zăriti, 
der calea, i-am nemeritii. 285 

— De scij, calea să apuci 

şi cu 6stea ș& ne duci! 

—D'alei, Dâmne, multi aşi vrea, 

temă/mi-e că noii putea 
cu ostire ca frunda, 

ca frunda, şi ca, isrba. 

Cile că mi-orii lua, 

mielușeii mi-orii mânca, * 
şi suntii tâte stăpânesci, | 

cu capulii nu le plătesci. 

Der, ca săţi faci poftele, 

maă lasă/ţi ostirile-: 

 s&mi” “păzâscă oile, 

mai 'lasă boierimea 
să păzescă turma mea. 

290 - 
5 

300 

Stefanii-vodă, se'nşela, 

Ostea, toti, şi-o lăsa, | 

6stea, şi boierimea, 

6r elii, măre,?ncălica 

Şi cu dânsul se ducea 

pui strimtată potecea, . 
înstrimtată şi boltită, - 

cu troscotii verde” nvelită 

picioruşulii undcălea 

„urma, nu se cunoscea,. 

In desişuri de intra, 

s6re nu se mai zăria ; ; 

Yânc'uă milă de mergea, 

ciobiinaşulii ce'i qicea ? 

—VP alei, Dâmne Stefanii-vodă, 

295 . 

310. |: 

315 

„.—Walei, Dâmne Stefani-vodă, 

/ la hăţişii de cărpenişii: 

  mai rădică "ți scările - 

+ că satingi   L_ 

507 

smicelele : 

şi ne-audi 

poterele - 

ce scurteză, dilele, 

că nuw'si potere curate 

„de voinici cu spete late, 

ci'sii cu Turci 

„ amestecate 
şi cu Unguri! 

' pestriţate ! 

„820 

325 

“Stefanu-vodă, d'audia, 
inimidra”n eli svicnia, 

de necasii se turbura 

şi de' frică, tremura, 
Ş6pte paşi de mai mergea, 

Miiulii i6r îimai qicea: 

330 

ci rădică/ţi scările, - 335 

că, s'atingii. smicelele. 
Aici nu en Bucuresci 

cu cai să te fudulesci; 

aici suntemi la hăţişi, 
340 

nu mai e locii de cârmişi! 

Stefanii-voă Paudia: 
să griieşcă 

nu putea, 
să oprâscă 
nu'ndrăznia. 

„_ gspte paşi de mai făcea, 

lângă fagi că ajungea, 

"&r ciobanulii se opria 

şi cu deştiu'i arcta,: 

—iată faguli Miiului, 

Miiului 

sglobiiului 

din codri . 

Cobiiului, 

Miiului 

7 | voinicului, 

„ Miiului- 

haiducului ! 

350 

„855 

N
 

Stefanii-vodă se uita, 360 

cu privirea *ncremenia, |  



  

CÂNTECE YVECAL: A 

6r Miiulii se *nfurișa, 

. printre frunqe că intra, - 

la conacii mi-se ducea, 

_ca ună Domni mi-se *mbrăca, 

- iataganulii căşi lua, 
i, nainte'i cândii eşia, 

Domnulu i-se închina. 

„El patâtii nu se lăsa: 

scaunii 

Gauri 

că scotea, 
lui Vodăi-li arăta, 

şi pe scauni mi'lii punea 

ca săi vei, odina 

-pân' i-o face cafâua, 

„Şilu judeca . 

cu vorba: 

— d'ale, Dâmne Stefarii:voă, 
te-ai pusi cu boieri la vorbă 

casă faci ut vânătâre, 
v6nătâre de plimbare, 

365 

870 

=
]
 

380 

"sănmi vedi fagulii încărcati - 

încăreatil Şi zorzonatii 

- cu pistâle 

ghintuite - 

şi cu spade. 
” ascuţite ; 

„ sămi veqi fagulii încărcată, 
mai pe “urmă r&sturnati, 

-6r pe mine spânzurati -. 

„la Podtârgului- d'afară 
n două furcă pui cumpesră, 

_s8 mă bată 
vâatu de veră, 

_s8 mă v6dă 
“multă, ţ6ră, 

Acum pofta ţi-ai făcută: 
_ - faguli. 

„că mi-Pai vădută, 
pe Miiuli 

Vai cunoscutii, 

dâr de una m'al.sciuti, 
că, ospătândi voi la, mâsă, 

io ascultami la ferestră, 

gami gătitii d'uă venătâre 
„pentru Domni cu minţi uşore ! 

385 | 

390 

395 

400 

405 

75 
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Cuvântului 
„nu săvârşia, 

iataganulii . 

că? Și scotea, 

şi: ia elii se repediz, 

_d6r, de dati, în elii nu da, 
ci cu palma mi'li lovia 

şi scăpatii că mi'lu facea. 

Stetanii-vodă, 
de vedea, 

„la fugă 
că mi-o tulia, 

der în fugă 
m'o. brodia : 
de măceşi 

se încurca, 

mărăcini 

îli înţepa, 

> hainele . 
îi sfăşiia, 

“zarpalele 

îi rupea," 

6r haiduculii, câţi colea, 

se făcea, 

- măre, făcea, 
„că vrea 

sufletulă săi iea, | 

Stefanii-vodă, se silia, 

când... iată că se'ntâlnia 

cu mândruța de Calea, 

„Şi, cândi vodă 

__mi-0 vedea, . 

"inimă - 
căi mai venia: 

“cu mirare se opria. 
"Er, cândiă Miiulii 'ajungea, 

paloşulii că arunca, 

| pe faţă 
e mi-o săruta, 

cuă: mână - 

mi-o mângâia. 

Fâta mare co'mi făcea ? 
In genuchie *ngenuchia 
şi din gură, mii grăia: 

.—'alei, neică Miiule, 

  

430 

440  
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: Miiule voinicule, 

nu omori domnia, 

Na sciutii Măria-sa -. 

cine-i Miiulă, ce-o putea; 

-d6ca W'astarii fi sciutii, 

prietenii Parii î făcută, 

- | 
| 

stâlpii săi fii la domniă + 460 - 

şi osteni de vitejiă,, 

Atunci Miiuli, Vaugia: 

— facă-se pe voia ta, 

că m'a dati la spenzurati Ă 

şi io visa i-ami iertati. 465 

Stefani-vodă, de vedea 

Calea viţa căi scăpa,- Ă 

inima "Și înviora, 

ineli din deştiu- că scotea, 

„de sogiă, co peţia 470 

şi 'napoi. mi-se *ntorcea, | 

de nuntă se pregâtia, | 

- scris la Miiuliă trimetea - 

şi la nuntă mili poftia,         la cununiă, | 

la domnescă, 
cumnăţiă, | 

Caşia, este datina, = 

bună isprăvenia. . . 480 

La, oraş, în Bucuresci, . 

sust în curţile domnesci, Ă 

nuntă mare se "ntocmesce. 

vestea, 'n lume se lăţesce 

Ca fostii vodă 'n venătore -- 485 

ga vânatii uă căpridră, 

| căpri6ră 
pălăi6ră 

ce-o, luat-o de sogisră : 

pe surora, Miiului . 490 

din” codri Cobiiului. 

Nuntă, mare se lăesce, 

- horă mânâră se'nvârtesce, 

danţuli lungi se dănţuiesce, 

” L âr în capuli donţului O _495 

- . S 

„co săi scagi vitejia. - - 455. 

3 "şi: şia pusi perdtlele 

la nuntă, 4 |     

        

_509 

e cumnatulii Domnului, 

“e stăpânuli fagului. 

FULGA.. 

(Scristi la 12 Maiă 1881, în Bucuresci, după Petrea 

Creţulii Şoicani. — A se confrunta, ca variantă, 

„legenda Xx1, intitulată Dolca, pag. 54-56, din co- 

„+ 1ecţiunea d-lui Vasile Alesandri]. 

Intru Joi de dimineţă, 
multi e c6ţă 

„negurâţă. 

F6iă verde ismă crâţă, 

nu "mi-e ceţă, 5 

negursță, 

- “ci mi-e numai Wuă albeţă, 

"= cn cornulii 

Buzăului 

Şin susuli 10 

Călnăuluit 

* scos-a Costea oile, 

"oile, odăile, 

d'a umpluti câmpiele 

să le pască florile, - . 15 

  
pe-tâte vălcelele 

__s8 le vedă s6rele. . 

Aşedat-a Costea stâna - 

pe movila, 20 

cu Scursura 

ca, să tunqă tetă lâna 

pân'o trece săptămâna. 

-Adi e Luni, şi mâine, Marţi, 

-“plâcă 'Costea la, Galaţi 25 

| să î6 sare 

- la, miere, 

„bolovani 

pentru cânlani, | 

şi opinci 90, 

pentru ciobani. 

Frunduliţă lemnii uscatii, 

- iată, mâre, Sa 'ntâmplatii 

că pe drumii la *ntâmpinati 

„Fulga moşulii, fulgi pătrânii, - 35 

1, " Adesea 1ăutaril alterneză acestă numire cu 

a Cislăului.     
ÎI
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moşii cu. barba pân'la brânii, 
cu mustaţa, 

„„Tresfirată 

şi cu ghi6ga PE 

*mbăierată. : - 40 
După Fulga se ţinea, | 

şi cu Fulga 'mi totii venia, 

tocmai patru-deci şi cinci, 

cinci-deci, măre, fără cinci, 

toti voinici 45 
şi totii levinţi, . 

străiori, făr' de părinţi, 

cu mustaţa/'n barbaricii 

„cum stă bine la voinici. 
„“ Fulga, măre, de'li vedea, sp 

- drumwn. două că tăia ." 
şi spre Costea sendrepta, | 
6r din gură ce'i dicea? 

— Cale bună, Costeo frate, 
- und'te duci aşia departe?. 55 

Costea, măre, "i răspundea 
şi din gură mii dicea:- - 

— ami plecati şi io'ntruă Marţi . 
„colon schelă la: Galaţi 
ss i6il sare  - 60 

„la miedre, “ 
-bolovani- 

pe la cârlani, 
şi opinci 

-pe la ciobani! 65. 

Fulga, măre, d'audia, 
ier lui Costea" mai dicea,: . 
—r&ii îmi pare, Costeo frate, 

că te duci aşia, departe, 
Gal plecată tocma "ntr'uă Marţi 70 

colon schelă, la, Galaţi, . : 
că la tine m'ami gândită 

galii conaci nu miamii gătit. 

Costea, măre, d'audia, 
lui moşii Fulga, răspundea : 75 
— du-te, neică, n stâna, mea |. 
Camii uni mielii de optii oca 

numai pentru s6ema ta,   -. (ochiului negru). 

“și ami lapte, şi ami cașit 
“de mâncatii pentru drumași, 

Cale bună de 'şi dicea, 

„Costea drumulii că'şi lua, 
„€r' moşii Fulga, ce'mi făcea? 

Eli la stână se ducea, 

„prin perdâle se'ntorcea, 

oiş6rele-aduna, 

"de pe urmă le mâna 
Şi din tâte că'mi răpia, 

jumătate, 
treia parte. . 

Fulga, măre, le răpia 

ş'apuca, 

__de le ducea 
tocmai. colo la cârdacă! 

ca s&şi facă d'unii conaci, 

la cârdacii de acidiă 2, 

căi bună 
carnea de diă, 

mămăliga, - 
din pârnaiă, 

Şi piciori de 6iă 

Si laiăâ, > 

„Adi e Luni, şi mâine, Marţi, 
vine Cosţea, din Galaţi 

„cărândă sare 

la miedre, 
“bolovani 

pentru cârlani, 
„ - sarice 

pentru mocani 

- Si opinci 
_ „Pentru ciobani, 
Eli, la stână; Q'ajungea, 

-prin perdele de umbla, 

-_s6ma bine 
cândiă lua, 

pr6dă mare 
cunoscea, - 

N | 

8 

& 

9% 

100 

110 

1. Cerdacă însemnsză, peste Milcovii, ceia-ce în 
Muntenia se numesce privdoră (kiosE, pavillon). 
„2. Invelitii cu metal, cu alamă luci6să (acidiă). 

3. Laiă însemnâză nâgră. Românii din Mace: 
donia gici Marea-laie i Marea-n6gră), ochiulii laiă 
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—— 
Si. 

Toţi ciobanii că 'ntreba, - o căi bună carnea 

dr nică unulii nu scia . 120 j de 6iă, 

sâma lui Costea săi dea. mimăliga, 165 

Costea, măre, se uita - din p6rnaiă, 

şi pe ce mi-o cunoscea ? şi piciorii de 6iă - 

Că nui lăptuţi | li, 

- la mulsâre, , 195 I6-te,:Costeo, după mine, 

nică -căşuţii - : să le, faci cum o fi bine! 110 

la, 'nchiegătâre . . 

„nici rel de tăietore. Dolta, măre, de'i vorbia, | 
: ' înainte c'o lua 

Costea, măre, ce făcea-? şi pe Costea călăi ducea 

Toţă ciobanii cerceta, -130 pe din dreptulu câinilor 

dâr nici unulii nu scia, spre mulsârea oilor, 175 

nimeni s6mă nu'i dedea. până colo la cerdaci, 

Atunci Costea fluiera - - unde" Fulga la conacil. 

şi dulăii "și aduna, . Dolfa, mire, cândi trecea, 

- &r din toţi îşi alegea 135 toţi dulăii se stringea, 

pe Dolfa, i după Costea se ducea. 180 

„ „Giţea bătrână, Costea, măre, dajungea, 

> Ce scla "acolo ce mi'şi găsia? | 
ema, la stână. * . Unii la, oi jupuia, 

Eli pe Dolfa alegea, 140 alţi” „Sile le fierbea, 

tocma n stână, c'o băga, - alţi” n. frigări le'ntorcea, . 185 

din guriţ'o judeca, gr moşii Fulga. josii şedea 

cu năpârca mi-o bătea, - și la denşii se uita. _ 

şi din gură'i toti dicea.: 4 li sia. 

— aferim, căţea, bătrână, 145 Fulga, unde mil zar, 

tu sciai sema la stână - „ea îl inghieţa, 
unde "mi suntii nieorele "der şi Costea ce făcea ? 190 

ss crai N aa Pasii lui Fulga nui dedea; 

unde'mi suntă odorele ?- “ci la el se repediă, 

Dolfa răi chielălăia şi de csfă li apuca, 

„şi lui Costea”! răspundea : 150 şi din gură li judeca: 

— dalelei, 'stăpânulii mei, — alei, Fulgo, moşii bătrână, 195 

nu -suntii, nu, de vină eăl - moşii cu barba pen'la brânii, 

Ei pe Pule ami cunoscuti de conacii m, "aj întrebatii 

hoţii bătrânii şi de de-multii: şi î0, neică, io ţi-amii dati 

- după dânsulii mami ţinuti 155. mieluşeli de optii oca 

până, măre, mia bătută; „= mumaă pentru sema.ta, 200 
der &i patru: deci şi cinci, 7 ț- ami datiu lapte, ţi-amu dati caşi 

cincă- -deci, mire, fără cincă, pentru cinci-deci de drumaşi. 

stana 'ntrâgă a prădatii, | Tu patâtii nu te-ai lăsată, 

"oile ca adunată, 160 ci din turme mi-al furati 

la, cerdaci că le-a mânatii, fruntea 205 

la cârdacii de aciciă, „ dobitâcelor,             
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CÂNTECE VECHI: 

- fala 
negustorilor ! 

” Costea spune şi vorbesce, 

“Fulga, stă şi se căiesce, 

sr Dolfa, căţea bătrână 

ce scie. 

- “sema la stână, 
| ţine - - 
pe Fulga de venă, . 

şi Toganii, câine bătrână, 
tată la ş6i-deci de câini, 

ţine pe Fulga de brâni, 

Atunci Costea, de vedea, 

“lor pe s6mă, călăi lăsa, 
după ătl-alţi se lua, 

după patru-deci şi cinci, 

cinci-deci, măre, fără cinci 
străiori, făr'de părinţi. 

După denşii se. lua 

şi cu cine mi'i prindea. ? 

Cu Mocânii, câine bătrânii, 
tată la treă-deci de câini, 

care, de undei prindea, . 

“cam de vână'i apuca 

şi la, Costea, mii ducea. 
Costea, pe care li prindea 

pe subt paloşi îlii trecea: 
ua 

pănă cândiu îi isprăvia ; 
6r, după ce'i omora, 
câte cinci mii aşeda, 

nouă grămedi că făcea, 

lemne 'n pre-juri le punea, 

foci de patru părță le da 

şi cine pe drumii-trecea 

toti lui Costea'i mulţtimia. 

„Der cu Fulga ce'mi făcea? 
La vâlvâre "lii aducea, 

lângă focuri ilii lega 

şi, cândi para, se topia, ! 

Costea lancea 'şi apuca, 

inimidra”i săgeta, 

capuli cu spata'i tăia, 

în suliță, 

i-lii punea, 

210 

215 

220 

"925 . 

935 

20 
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HAIDUCESCI. - 

„- şi'pe Dunăre să "ii dea, 

"şi, cum. Domnulii poruncia, 

- la domniă, 

că li ducea. 
Domnulii, măre, de "li vedea, 

totii lui Costea” mulţămia, 
cu pod6beli dăruia, 255 

şi din gură i totii dicea: 

E „— alei, Costeo, dumn-ta 

bine te-ai sciutii purta, - 
că te-al scăpatii d'unii dușmani 

şi ţera Wunit hoţomanii. 260 

ăi de multi îli căutami, 

de găsitii nu "li pr6 găsiani 

şi de prinsit nu pre puteanii; 

- der acuma dumnedeii 

mi-a făcutii pe gândulii mei 26 

_de vădui cu capi tăiat 
pe moşii Fulga blestemati, 

mâncătoruli oilor, 

"frica negustorilor: 

şi biciuli săracilor! 25 

Apoi Domnulii poruncia 
trupul lui Fulga săli ie 

9
 
—
 
o
 

„ Slugitorii 'ndeplinia,: 
trupu n Dunăre i trântia, 

ca piâtra la fundii cădea, 
cu nisipii s'amesteca, 

"6r capul d'asupra i sta 
şi ca fulguli totii” plutia.: 280 

“cine la apă venia, 

„cine pe Fulga "li vedea, 

cruce cu drâpta 'şi făcea, 
“ca de haiba, se mira 

„Şi pomina se ducea, 285 

numele dei rămânea, 

Foicică aa lalea; 
Costea; măre, ce făcea? - 

Eli la Domnulii se ducea 

diua bună ca, să 'şi iea, 290 

“dâră Domnuli nulă lăsa, 

ci din gură mi “i dicea: 

__—ajută mi, Dâmne, cu bine 

c'o să faci! uni fini pe lume !   ————— 
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şi lu Costea "i mulţămia 

ca scăpat-o de Fulga, 

6r Costea mi-se 'ntorcea 

la cornuli - „= 805 
Buztului 

din susuli 
Călnăului, - 

stâna de şi-o ridica, 

şi la munte le pornia, 
cu Toganii şi cu Dolfa, 
sr pe urma lor Costea, 
călare cu mândruţa, | 

GELIPU COSTEA. o 
[Variantă scrisă la 2 Yanuarii 1885, după e cob- 

„de ani 65, locuitorii Ja Crucea-de- -pâtră în 
Bucuresci]. 

Poicică de trei bradi, 

"adi e-Luni, şi mâine, Marți, 

plecă Costea, la Galaţi 
cu catârii 'nsămăraţi 

cu tărâțe 
la mieuţe,. 
bolovani - 

pentru cârlani, 

pentru voinici, ,-- 
cu mălaiu . 

- de lătrători, .: 
“cu sidile 

Cataraşii 'nsămtira „i 
şi pleca * 

Gdlipii-Costea,   drăgăstosuli 

turmele de 'şi aduna 310 - 

zarulă Ioniţă Niculae Pantelimonânulii, în etate 

s%i aducă 'mpovăraţi _. - 5 

“cu opinci... 10 

de mulsori. OO e 15   

Şi pe Costea "lit logodia, ' 295 fetelor, O + 20 
şi pe Costeali cununa; ” “iubeţulii 
nuntă mare căi făcea .. - nevestelor, e 
de se ducea pomina cu ciobani 

toema, colo ?n- Moldova. şi cu cârlani, - 
! 6r, din stână „95 

Lumea bea, - 300 cândii pleca, 
se veselia, 

vorbă "n urmă 
că lăsa 
:. şi'din gură 

. -mi'și grăia:. 3) 

* —dur la mine, bacilor, 
bacilor, voinicilor; 

voi la turme sămi totii staţi, 

; bine sâma sămi luaţă. 

D'o veni Fulga bătrânii, . 35: 
o fară bătrână 

şi omit c6pcânii, 
vătafulii 

- haiducilor, 
_ şelătorulii 40 

„Domnilor, 

voi s&i daţi, pentru mâncare, 
uă miedră, 
de frigare, 

_ pastramă 45 

"de perpelslă . 
şi urdă 

din igurțelăi, 

uă butlagă de rachiu 
- şi vro cinci oca, de vină, 50 

ca săi fii, de gustare” 

pân' o -veni prândulii mare. 

De mâncare voi săi daţi, 

bine s6ma să băgaţi 

la miedre mititele . 55 
- „ca să. nu pisră din ele, 

şi la 6ia rucărea, - 

cum n'a, fostii, nici s*o vedea, 

că multii ami slujitii pe ea 

“din copilăria mea, 60 

, 

Gâlipi- -Costea cuventa 

” şi la schelă, se pornia 
7 

| 1 Urăă din igurţâlă se numesco aceia, care 

_9 preparată mâle ca iaurtulă,   
 



5lt . 

cu catârii nsămărați 

săi aducă 'mpovăraţi. 

şi, în urma, lui, venia, 
- Fulga Moţuli, 

| Fulga pi 
Fulga noţulă, furi bătrâni, 

„urii bătrânii şi omii c6pcâni, 70 
- vătafuli ă 
haiducilor, - 
_şelătoruliă | 

-- Domnilor ; 

uâ miedră - 
" de frigare,; 

-pastramă 

de perpelslă, 

„din igurţelă, 

„cu butlaga de rachiu” a 

„Și cu cinci oca de vinii. 

„Der p'atâti nu. se lisa, 

„turmele pe jumătate, 

jumătate,-a treia parte, 

cu miedra -rucărea, - 
_ dragă lui G6lipii-Costea ; 

„coborâte de ia munte, 

„avea Costea, . 

: mieluşele 
>> câte Să VEra, - 

avea, Costea 

mieluşei 
câţă suntii vera 

brebenel. ei 

vine Costea, din Galaţi 

gace! sare. 

la, miere, . 
“bolovani 

"pe la cârlani 105 

1 Siincopare, în locă de şi aduce, ca În sacii - 
(e aduci), sacă (sd aducă). 

4   

“ Xreme multă nu trecea, 65 - 

şi lua,. pentru mâncare, . că 

şir | 80 

“ci rupea, măre, rupea - - 8 

c'avea Costea turme multe . 90 - 

-brânduşele, . 95 

“Adi e Luni, şi mâine, Marţi, 100   

CÂNTECE VECIIL: HAIDUCESCI. 

sarice 

pe la, ciobani 
„Şi opinci 

pe lă .voinici. 

Elă, a-casă de'mi sosia, 

- catâraşi desămăra, 
saricele - 

că *mpărţia | 

şi opincile - 

„-. dedea, 
busdugani în mâini lua 

“Și pleca 
din stână ?n stână 

cu cântarulii la ciochinăt, 
La mulsâre d'ajungea, 
hârsintle că mulgea, 

dâr lui, măre, nu'i venia 
nici lăptuţulii 
la, măsură, 
„nică. caşuli 

_la?nehiăgătură, 

“S6ma bine de 'mi băga, 

“mai vedea, măre, vedea 
că, din tâte, mai lipsia 

+ gi- miedra, rucărea 
aragă lui G6lipii-Costea, 

-calta ?n turmă, 
mu erea 

“maj ist6ţă 
de câţi ea: 

„ cânâă, simţia 
- de vremuri rele, 

_. „trăgea - 
” ocile?n perdele; . 

cândă simţia 

de vremuri bune, 

„trăgea 
+ oile n păşune. 

Sema bine de'mi lua, 

mai vedea, măre, vedea 
că din turme cam lipsia 

„oile pe jum&tate, 

“ jumătate, -a treia parte: 

110 

115 

120 

125 

189 

140 

2, Cârligă atârnatii ds brâi, A pune coră la 

"ciochină însemnâză, la figurati, a pune 
la păstrare, la uitare. 

  

în cuiil,  
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smântâna, RE daci. de la codruli - 
miedrelor; "150 -  Yherghil- 

_ fruntea : „ până la cârdaculi 
dobitâcelor, | Fulghii, - “195 

fala, - c&rdaculii cam nevădutii, 
negustorilor. | | numai de voinici sciutii | 

Ciudă, mare căi erea, 155. Dolfa, răi chielilăia 
"de nimici răi nui părea „si mainte apuca: - 

ca de dia rucărea, - | Gelipi- -Costea după ea! -200 
Gâlipi-Costea ce făcea ? . 

Unii sghiabii nare c'alegea,  - „ Totă cu denşii mal plece 
"lapte dulce aducea, 160“ şi Togani, câine bărbaţii, 

cinci cofiţe ?n el vărsa, _ la povoiă încercată, 
puţintelii că mi'lii umplea, | şi de re mursicatii. 

şi din buze fluiera. - Codri ?n lungă că apuca, 205 
. Câinii milă înţelegea | pe potecă se ducea, 
„Si cu toţii s'aduna,. 165, penă, măre, c'ajungea 

Al doilea fluiera, - -la marginea crânguluj, 
şi iată că'mi şi sosia. la capătul codrului. 

Ali treilea fluiera "Acolo ce. mi'şi vedea? 210 
şi, pe lângă eli, venia „Unii la berbeci 

„toță dulăii de la-stână O 170. _cojia, 
cu Dolfa, cățea bătrână: - „ alţii lemne 

de bătrână ce erea, " “grămădia, Ă 
păril. pe ea. alţii carne în 215 

nu maj avea, “perpelia, 
Gelipă- Costea, d'o vedea, 175 | RN 

cu gura o judeca: 

„—tu, Dolfo, căţea bătrână, 

înaţ sciai s6ma, la stână ; 
cum te-a scosi Fulga din fre A 

Gai rămasă fără simţite? 180 | 

Şi, cum sta | 
„ Wojudeca, 

cu hbuns lance-o! lOvia. * 
Dolfa, peste. capii-se da, . 

& Costea ce-mi! grăia? 185 

_—Tu, Dolfo, căţea bătrână, 
ce.sciai s6ma, la, stână, 

se iei diră, 

oilor: - 

 pân%n calea. 190: 
furilor, 

i Prin lance, poporul înţelege mai cu sâmii Ciomagulti, bâzd6ca, topusulu. 

  

  
6ră Fulga, furi bătrâni, 

furi bătrânii şi omi câpeâniă, - 

rădimatii G'unti păduceli, | 

“mânca, la carne de mieli 220 

“şi bea, vinii din burduşelit. 

- Gâlipii-Costea, dajungea, 

“ din gură mi'ii judeca: 

— dalei, Fulgo, furii bâtr anii, 

furi bătrânii şi omu câpcâniă, 225 

de ţi-a fostii, mări, a mâncare, 

- ţi-am dati 6iă, 

de frigare, 

. pastramă, 

„um de perpelâlă - 230 

x şi urdă | 
. din igurţelă 

-. cu, butlagă de rachiu 

Şi cu :cinci oca de vinu:   
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tâte că ţi- Je- ami gătită, 295 
“cu .cinste te-am. hărăzitii. 

“Ta patati nu- te-ai lăsată: 
mi-ai luati, nene, luati | 

„ trantea 

dobitâcelor, „240 

smântâna, 
miedrelor, 

fala. 

negustorilor, 
gai rupti turma jumătate, 245 

- jumătate,-a treia, parte. 
Mare mi-este ciuda, mare, 

„de nimica răi nu 'mi pare - 
ca de Gia, rucărea - 

cum n'a stati Şi n'o-.mai stă: 250 - 

„cândii simţia 

- de vremură rele, 

- trăgea 

oile” perdele; 
cândii simţia, 255 

de vremuri bune, 
trăgea 

-oile ?n pășune! . 

“Ast-felt Costea cuvânta, 

Şi din gură mai grăia.: „+ 260 

tu, Dolfo, cățea betrână, 

s'apuci- pe Fulga de vână, 

„și sprijine "lă ciobănesce 

-ca sti tragi io- haiducesce 

„Şi Dolfa, 

cândi audia, 

la Fulga 
- se repedia, » 

de venă -  -: - 270 

că li apuca; 

„şi Togani, câine bzbată, 

la .nevoiă, 

încercată, 

“ii lupdică - : 275 
- mursicatii, 

după gâtii 'i-s'asverlia, 
ciobănesce "ii sprijinia; . 

-“6ră Costea, 

„si negru păcurăresce! 265 - 

  

- 

„cu lancea, 239 

numai una 
„căi dădea, 

"capul jos că i reteda, 
trupu n dou&"i spinteca 

şi, pe foci de "lu arunca, 285 

din guriţă mi "i dicea.: | 

— singurii de. capii ţi-ai făcuti, 
după vina ce-ai avuti | 

Ciobănaşiă, cânâii vedea, 

"toti da fuga c'0 rupea, 290 

de umpleaii crângurile . 

| şi tote vertopele. 

Der, cândii Costea şuiera, . 
furii mi-se aduna, | 

înainte”! genuchia, 205 
mâna, pâla”i săruta 

şi din gură se ruga: 

— alei, Costeo dumneta, 

noi nu suntemii vinovaţi, 

ci de Fulga în şelaţi 300 

La cine-a fostii Vovatii 

"“capulii, măre, i-ai tăiată, 
„trupu'n foci i-ai aruncati, 

“de belea că ne-ai scăpatii, 
la, buni stăpân ne-ai băgati. 365 

Slugi la Costea se băga, 
după oi 

că'mi alerga, 

-.de prin văl . 
le aduna, -. 310 

turma "ntregă, că mplinia N 
„şi la Costea le ducea. 

. Gâlipă-Costea,. ce”mi făcea; ? 
“La mulsâre le.punea, 
„lapte dulce că strîngea . 315 

şin mesură călăi punea: 

venia lapte. la măsură, 

ii dulce la, *nchiăgătură, 

“oranqă albă-la 'ntărâlă | 

şi urdă, la igurțelă, 320 

Toti umblândii din stânăn stână 

cu cântaruli la ciochină, 

turma. ?ntregă. colinda, 

  

 



„COIECŢIUNEA G. DEM. TEODORESCU 
  

      

517 

„oile cs numera, . „_ undemi zace Corbea,'nchisii, 10 
tote'n- numării le găsia, 325 “ ş6de 'n apă 

„cu a 6iă rucărea Di p6nă?n sapă . 
dragă lui Gslipii-Costea, a şi?n noroiii 

că slujise, bietii, pe.ea i „pen8?n ţurloiă, 

ucenici la ciobăniă - . Ia cu lacăte pe la uşe, „15 

__ din micai copilăriă, 330 „eu mâini dalbe în cătuşe, 

Deca oile și găsi, er la Bi Peceiu 
bine, măre,-că'i părea, | Gu ue ro de axei ui 

I&fa. la ciobani spofia, „|. cam mamă veguti de cându sunti, 
şepte buţi de vinu scotea _ - Frunquliţă trei foi late, - 20 
şi pe drumii care trecea  - , 335 de ce în temniţă "mi şde ? 

y e aa 4 
la, cârdacii că mii poftia Pentrunii paloşii ferecatii 

și din gură, le dicea: 3 numa? aurii îmbrăcați, 

— beţă, voinici, şi vă mbătaţă, 7 Da de nu sciii cine furati; 

joci frumosi ca sămi.jucaţi |... pentr'unii roșiu bidiviă, 25 

caşa este voia mea, 340 - cală nebunii, roşiu sglobiu, 

c'așiai din bătrâni legea, - ce-a, fostă prinsi de prin pustiu. 

și legea, şi datina O: Şi m temniţă de cândi șede? 
- a Ea | De nouă ani jumâtate | 

CORBEA. „| = palte rel dile de veră: - 30 

[Seristi la Laculti-săratii în diua do 9 Augusti i numele "i merge prin ţeră, 
1883, după lăutarulă Petrea Creţuli Şolcanii — - : - Ă | - 
Pirţi din acestă legendă se găsesc în următ6- | Frundă verde de cic6ră, 
rele cântece din colecţiunea d-lui Y. Alesandri: | E . a icidră 

Codrinulă, no. xsvi, pag. 86— 92; Corbac, no. |.  - totii mal zace n temnicioră | 
xxv, pag. 141 —142; Novac şi corbul, no. XSXVI, nouă ani şi jumătate 
pag. 144—147; Bujoriă, no. X3XIX, pag. 156-157. a : RI any * . 
—Ca variante mal scurte, sd se confrunte : ba. a ŞĂ alți nouă îmi mai şâde: 35 

lada intitulată Gheorghe, în colecţiunea d-lui - - de trei ori totii câte nouă 
Mironă Pompiliu, pag. 36 — 89 şi Voiniculă scă- |- ay i dou&-decă şi şâpte 
patii, la pag. 116—127 în colecţiunea d-lui Sim. îmi facu out -d ” $ Sep 
FI. Marian —Uă altă variantă “mal lungă, com-” | _- de cândă în temhiţă şede. 
piată din tote cele amintite, s'a publicatii do a o 
dă N. D. Popescu în Rev. p. îst., arch. şi fil; IE - au a 
în fine, alta, forte scurtă, figurâză în colecţiunea Adi e sfonta Sâmbătă, 

dul Teodoră 'T. Burada la pag. 151—156).. E mâine mi-e Duminică, - 40 

“Poicică mărăeine, i | .-. chiarii Duminica cea mare, 
- , a . - PA a ral 

ascultați, boieri, la mine e d de sfonti, sărbătore: . 

să vă'spuiii pe „Corbea“ binel.- : |. Esi din sfânta; mânăstire, 

N a o „de la sfenta, leturghiă, 

Frundă verde, peliniţă, po toţi boierii la plimbare . - 45 

„_zacemi, zace în temniţă; ” 5 |. . „şi vodă la venătsre. 
usii de vodă Stefiniţă, -. ia a dani - p e vodă Stefăniţă, - “ Prunquliţă, lemnii uşcatii, 

zace'mi Corbea vitszulă, 05. măre, s'a "ntemplatii 
y . Yă ÎN “4 - 

-zace'mi Corbea haiduculii.: „00 , cur 

| i | ierti stă a Bucurescilor, 6r că de la Cur- 
In temniţă la Oprişii!, „| marea tom câmpul Filaretulul osista 
, : E ti iniesn - 

AL. temnița lui Oprişii se gice cari fi fostii |. Unu canal subteran ilor și a familie! lor. 

sp să aselSmintele brâncovenesc din capitală, parea din Pee me este Duminica ântâia după 
9 scie că, do pe lângă piaţa Sf. Antonu pen un Q-Cete : 

im ia nai, a fosti dj Oră -. Rusâlii s6ă a tuturor sfinţilor. 
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că chiară măiculiţa Corbii, 

“fugită ?n ţâra Moldovii, 50 
babă 
slabă 

„Şi "nfocată, 

dsr la, minte | | 
înţelâptă,; 255: 

„la cuvinţe 
. propiată - _ 

şi n zarafiră îmbrăcată, 
vro trei-patru ouşere 

" duce Corbii la 'nchisâre 60 |: 
şi m temniță de mâncare, 

| Lua iârgulu. >» 

totii d'a'lungulă 

—_- Şi uliţă - -Wa curmegişulii. 

“Pe unele. | 
-sa 'nărepta, 

.p'altele 

se răticia, - 

pen la, temniț ajungea, . 

Er, deca mi 'şi ajungea, „* 10.- 

baba, 

slabă 

„şi "nfocată, 
„_d6r la minte 

înţelept, as | 
„la cuvinte 

propiată, 
cu zarafirii îmbrăcată, ! 

la, ferâstră s "aşeda, 
Şi din gură toti striga: 80 

— Corbeo, maică, “aici esti? 

Corbeo,- maică, mai trăiesci ? : 

 Spune'mi, maică, de esti vii, 

spune maichii, ca să scii; 

că, d'ăi fi, măicuţă, mortii, 85 

să dai Ja.. popa Vuni ortă, 

"cu popă să to. citesciă, 
„de pomeni s8 "ţi îngrijesci | 

Corbea, dâc'o audia, 
„: glasulă- căi înțelegea 90 

şi din gură "i răspundea: i 
. — maică, măiculiţa mea, 
maică, par'că toti sunti viii,.   

7 GÂNTECE VECHI: HAIDUCESCI. 

G6r numai sufletu'mi ți | | 

“In temniţă, m'amii uscati, 9% 

căn ea, de -cândi ami intrati, 

„din chica, ce mi-a, crescutii 

- mbamă făcută: 
de. asternuti, 

cu barba m'amii învelit, - 10 
„cu-mustăţi m'amii stergăriti. 

Aicia, cândui ami intrată, 
„ ce-amii văqutii, cândi mamii uitată? 

— Bâjbâiaii | 

„ şerp6icele 105 

| şi ereaii 

„ca acele, 
brâscele - 

“ca, nucile, | 
“ năpârci ca, undrelele, 110 

Acum sunti şerpbicele, 

maică, sunti car grindile, 
pr brâcele 

__- ca ploscile . 
-şi năpârci ca buţile. îl 

De cândă, maică, ami. intrati, 
pici de vinii n'amii mai gustati, 
somnii nu n'a mai apucatii. 
Pe t6te că le-ami răbdati . 

şi pe tâte le-aşi răbda, + 120 
de n'ari fi una mai rea, 

 G'uă “drăcâică - 

„de şerpbică, 
| bat'o Majca-Precista, 

s'a'ncuibati în barba mea. 125 

Ea, maică, că mi-a ouati, 
-ousle şi-le-a, lăsatii 

„în fundulă şalvarului, 

„. funaulit posunarului ; 

în sînulu mei c'a clocitii 190 

şi puiil şi-a colăcitiă; 
în sînul mei că ŞI cresce 

şi de câste mă ciupesce. 

Unde, maică,- se sgârcesce | 

„“'inimidra, mi-o r&cesce; 195 
“ “unâe, maică, se întinde 
„nimira mi-o coprinde!. 

Mă-sa, decailii audia, 
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mă-sa, măre, ce'mi făcea? 

Nici uă clipă nu pierdea, 

ci de grabă că”mi plecă, 

la, cârciumă, se ducea, 

“mâna p'uă cofă punea, 

cinci-spre-că oca vini turna, 

iute ?napoi se 'ntorcea, 

la ferstră, c'o ducea, . 

şin mâna, Corbii c'o da. 

Curbea, d6ca mi o vedea, 

tocmai din adânci ofta. 

"Ochii la certi îndrepta, 
la dumnedei se gândia, 

la dumnedei se uita. 

Dumnedeii că, se *nâura, 

duronedeti Pînvrtânicia, 

şi putere căii dedea, 

Elă, dâca, se odihnia, 

cu ochi negri se uitu 

cofa cu mâna lua, 

îutruă parte se lăsa, 
“cam într'uă r6nă - 

se da, 

cofa, la, gură 
ducea, | 

buze pe cofă, 
punea 

și, din cofă cândii sorbia, 
tocmam fundi căi r&sufla.: 

ŞI, cânâii cofa arunca, 

peste capă cofa cândii da, 

pal-spre-ce hoţi dobora 
şi pe loci îi omora. 

  
Apoi cu mă-sa vorbia 
şi din gură cei dicea,? 

nui păcat de viţa, mea? 
Stau în temniță băgati 

pentr'uni paloşii ferecati, 

de nu sciii cine furati, 

pentru roşuli mei sglobii: 

altă vină. nu mai scii.       Mami gândită, 

— Maică, măiculiţa mea, - 

pentru roşulti bidivii, îi 

140. 

145 

150” 

155 

160 

165 

"170 

“115 

180 

“mami r&sgânditii, - Da 

> Os fn rândă cu. boierii“! 
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şi iaţă ce-amil plănuit : 

" aqi e sfânta, Sâmbătă, 185 - 

mâine e Duminică, 
. chiaril Duminica cea mare, 

qi de sfântă, sărhătâre, - 

„cândi esii Domni la vânătore 

şi boierii la plimbare. 190 

Tu, măicuţă; să te duci - 

şi pe vodă, săli apuci, 

de. departe s%&ngenuchi, 

mâna, pâla să săruţi, 
- de dW'aprâpe să te rogi + 19 

şi din gură tu săi qicl: 

„irtă, Domne Stefanii- vodă, 

“iârtă, Dmne, pe Corbea, 

co ga birii ca-birnicii, 

-găl6ta, ca, nemeşii, - 200 
- bănetulii ca vameşii 

Du-te, maică, şi te'nt6rce, 

d6r mânia is '0 "ntârce. 

Baba, anâe'lit augia; „205 

baba nu mai ascepta: 

_ chiar atuncia se ducea, . 

-drumulă lui vodă "i ţinea, “ 

de departe 'ngenuchia, 

“mâna, p6la'i săruta, 210 

„de d'aprâpe se ruga 

şi din gură mii dicea : 

— iârtă,; Domne Stefanii- -vodă, 

iertă, Domne, pe Corbea, 

sărăcuţ” de maică-sa, 215 

„co da birii ca birnicii, . 

gălta ca nemeşii, 

pănetuli ca, vameşii, 

9 o fn rândi cu boierii ! 

Stefani vodă nelegea 220 

„unde baba:lii. atingea, - 

“sin gura mare % dicea,: 

—' babă 

slabă 

infocată, 225 

„G6r la minte 
înţeleptă   
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la cuvinte - 

propiată, Su 

- „ascultă, babo, la mine , 280 

co săţi spuiti de Corbea, bine, - 
Adi e sfânta Sea bate, | 

mâine e Duminică, D 
chirii Duminica, cea, mare, 

„di de sfântă, sărbătâre, . 235 
pai să fii d'uă, s6eră-mare, 
„Lui Corbea, pecetluiti: 
cu cinci litre de argintă, 
"fefă mare Jamu găsită, - 
frumâsă cum nu en lume, 240 
o chiamă, babo, pe nume 

jupânesa, 

Carpena, . i 
adusă, e 

din Slatina, 245 
“ numai_din toporii cioplită, 
şi din bardă bărduită, 
pe la vârtii cam ascuţită, 
pe la midlocii e strujită, 
„a tulpină -văruită, - 250 - 

"pentru Corbe ali tăi gătite. 
“Babo, ami mai îngrijită» 
"lăutari de i-amiă toemitii, 

> Mutari de Bucuresel - 
pe galbeni împtrătesci; - 255 

-cu papucii - . 

gălbiori, - 
cu csoşirii 
Toşiori, E | 

cândi îi veqi te înfiori - 260 
şi te cutremuri s5 mori! 

Cati crea, ea de bătrană, 
“săria mai ca uă copilă : 

- într'uă -fugă alerga . 
şi la Corbea se ducea, - — “265 

la, temniţă, ajungea, 
„ de .ferâstră se lipia, 
"“tâte ile povestia. 

Corbea, d6ca; mi asculta, Ra 
Corbea grei se: necăjia, „20. 

Şi oftandii îi răspundea:   
N 

— ci taci, maică, la naiba, 
„că aşia e femeia: 

p6le lungi şi: minte scurtă, 
judecată mai măruntă, aş 

capit legatii, inimă 'ncînsă, 
şi de minte necoprinsă, 

„Fă țpi-amă isi Duminică, 
» tu mi-te-ai usii Sâmbătă, 

“ „ Jupânsa, „980 
“ Carpena, 
"adusă. 

„din Slatiaa 
- nu'mi-e, maică socia, 
ci'mi este, maică, țepa 25 
să mă cunune cu ea, 

sărăcuț' de viâţa, mea. 

+ Lăutarii 

cine "mi suntii:? 
Vulturii, „290 

- ce sbâră?'n vânti 

cu penele zugrăvite, 
cu boturi de pietre scumpe, 

-cu picidre . 
| gălbidre _* - o 

şi de sânge roşiore, 
Ei pe mine s'orii lăsa, 

cu carnea'mi s'orii sătura, . 

„Cu sânge sori adăpa: 
„608, “maică, nunta mea! 309 

>. Mă-sa, unde'lă audia, 
-“îmlofta  - 

şi i îmi. plângea,. 
„cu pumnii n -capi se bătea, 

6r Corbea, ce mii dicea ? 305 

— Lasă, maică, băcotulă 
ca, să nuţi pieri cumpătulii, 

„că de păcatele mele 
oii da s6ma, ei. de ele, 

„Văqă că nu vrea dumneqeii — 310 
„ca, să scape roşulii mei: 

d'o scăpa elit, mă ducii ei. 
De vrei, maică, ei să scapi, 

-_ dute iute şi de grabi, 
duten ţâra Moldovii, 315 

„du- te la , grajăuli Corbi,      
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dâr să nu uiţi, maica, mea, 
„vă perniță de subt şea, . 

nici pr6 lungă, 

nică pr€ scurtă, . - 325 
cusută 

cu pietre multe, . 
„ bâesită, 

cu pietre scumpe, : 

face diră pe pământi - 

cum mai vădutii de cândii suntii., 

ŞI, cu eli de vei întârce, 

să vii la, oraşii în-coce 

legată de frâu, - 
cu fr6ulu-- 

legati de brâă. -- 
Pe vodă, de l'o-vedea, 

la sufletii lo săgeta: . 340 
eli pe mine mo chiima 

„_s%i încalicti pe roşulii 
, ca să -vedă umbletulii. 

Du-te, maică, şi să vii, 

"Unde baba Paudia,. 

- tistimelti imbrobodia, 

 cărăruia, ? ŞĂ- apuca - 

şi mergea, măre, mergea 
până colon Moldova, „350 

cum îi disese”Corhea, 

Acolo de'mi ajungea, 

sapa n mână că lua, 

totii gunoiulii răscolia,. 

grajd de pistră că găsia 
şi pe roşu'lii destupa, . 

La uşii cândi ajungea,. 
lacătit 1a,. uşiă găsia,     

la grâpa cu şâpte nuci, Pe chieierii, mire, -chiema 
pe roşuli să mi'li aducă “ dou&-spre-ce chiei căta, 

* desşelatii | până cândii le potrivia, 
“şi desţolatii „820 -- lacătuli căi descuia, 

ca păunulii nerotati ; - Baba uşia deschidea, 365: 

şi cioltaruli de arginti, 330 

„cu roşuli - 585 . 
“Roşulii din gură'i dicea.: 

De căpăstru delii lua . 385 

că totii oii fi printre vi 8345 

-..„. Roşulii mi-șe 'nviora, 

şi, trei câsuri de'mi săpa: 355   i mare cati cofa.. Ea 360 | 

521. 

Şi, pe roguli când vedea, 

„ochii i-se *ntuneca. ! 

„Cu jeratecii 6li hrănia, 
- cu apă 6lu adăpa, _ 

cu vinişorii, 6lu spăla, 370 

Baba, măre, că'mi lua 

şi perniţa de subt şea, 

„cusută 

cu pietre multe, . ” 

- bâcsită, 975 
„cu pietre scumpe, - 

şi cioltarulii de arginti, 
face dîră pe pâmânti. 

'— sterge: mă, bătrâna mea, 380 
că v'o fi, babo, păcatii 

aici de cândi m aţi băgat ; 

că mi-amii intrati tretiori 

gacuma, esii bătrâiorii. 

"afară de mi'lu scotea, 

vântii de vâră - 
_-mi'lă bătea, 

vânti de s6ră . 

| Padiia. "390 

“ochii râtă. că/şi făcea, 

pretutindeni se uita, 

t6tă ţera coprindea, 
şi, "n. tafturi 395 

de se umila, 

- pământuri 

cutremura 

„Şi "ncepea, 

“de rîncheza, 400 

casele că răsuna 

casele se dărima, 

* numai stâlpii rămânea. 

„*: Rîncheza  
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şi se uita: - - 405 

căta, măre, pe Corbea !, 

Baba pe roşuli lua, 
de căpăstru'lii aducea, 

„la oraşii că'mi ajungea. 

“Cândă pe uliţă intra  . 410 

roşulii, măre, rîncheza: 

negustori se spăimânta, 

poieri afari'mi eşia, .. 
toță de Corbea, că'mi vorbia 

şi din gură mi'şi dicea: 415 : 
_— par'c'ari fi scăpaţii Corbea ! | 

“Cine pe babă 'ntâlnia, 
„cine. pe „roșul, vedea 

toti mereu că'mi întreba : 

—nu "ţi-e roşulii de vendare: 420 - 

s8'ţi dămi galbeni şi parale, 
oră să faci Vunii schimbi cu noi, 

pentru unul săţă dămi doi, 

"ă-omil plini pen&.-la trei! 

Dâr baba ce răspundea, - 425 
d6r baba ce le grăia? 

— Nu'mi-e roşulii de vânqare, -- 

- nw'mi-e Toşulii de schimbare, 

ci'mi este. de -dăruislă - 

„cul 0 da pe, Corbe' -afară |. 430 

-Negustori, cânat audia, 

- boieri, caându înţelegea, 

babei, măre, răspundea :. 

— du- te, babo, la naiba, 

nu ţi-sari plini vorba !. „495. 
Cându erea, 

- Corbea prin ţeră 
ne făcea 

şi de ocară, 

că, dâca ne atata, 440 
şi, deca ne îmuia, 

cândă îi mai diceamii ceva, 

măciuca crai scutura 

şi de spete 

ne 'ndoia; 445 

şi neveste 
ne răpia   

Şi cu “ele - 

_se plimba ! 

Za la temniţă mergea 

şi lui Corbea "li artta, 

“6ră Corbea mi-o 'nvăţa 

ce st facă" maică-sa, 

 Foicică şuă lalea, - 
baba ici, baba colea, 
baba 'mi bate uliţa 

„toti cu roşulii după ea, 

pe roşuli 
trăgândi de frâu, 

cu frâuli 

- legaţii de brâi. 

Şi mergea, măre, mergea 

pân ia curtemi-ajungea. 

Der la curte ce erea, 

der la, curte ce găsia? 

Vodă 'n palme că bătea, 

divan mare c'aduna;: 

„90 poierii că? ŞI chiăma, 

„toţă boierii că?mi venia 

ca; să 'ns6re pe Corbea 

cu mir6sa 
Carpena, 
adusă 

din. Slatina, 

şi săi facă nuntă mare 

cantr'uă di. de sărbătâre, 

Ec, măre, se'ntâmpla 
- “că şi baba, mi'şi trecea 

„pe roşulă 
trăgândii de frâă, 

„cu fiâuli 

legatii de brâii. 
- Stefană-vodă, de'li vedea, 

de ferâstră, 

„se lipia,. 

-. barba "n :gură 

_-sumetea, 

la, boieră că/lii arăta, 
râvnan sufletii le intra. 

Şi ei, măre, ce mi făcea ? 

Sluguliţele ce- „avea, 

  

450 

455 

400 

463 

410 

„480 

485 

490  



  
  

  

călăraşii ce'i slujia 

„ei la babi trimetea, 
ca s&ntrebe pe: baba 

dei e roșulii de venqare . „495. 
totii pe galbeni şi „parale, | 

dei e roşuli de schimbare 

pentru unulii să d6 ai, 
$5% plinâscă pân'la trei, N 

Der baba ce răspundea ? N 500 
, ind . N - 

Baba una, c'o ţinea. : N 

—nwmi-e roşulii de vândare, 
nu'mi-e roşuli de schimbare, 

ci'mi este de dăruidlă. 

cul mi-o sta pe el călare. 505 

Vodă, dâc'o audia, 
boierii, dâca vedea, 

pe slujbaşi că trimetea 
să 'ncalice pe roşuli, 

N 

să le-arete umbletuli - 510 _ 

că le-a râmnitii sufletulii, 

Blugi la roşulii se ducea, 

slugi la el năvală da, 

mâna pe dârlogi punea, 

pe spate milii netedia, . 515 

de şea, că, se sprijinia. 

Roşuli nimicit nu făcea, . . 

fir de numai cascepta ? 
călărețulii: cândi săria, 

atunci bine căi venia, : 520 
numa'n tafturi se umfla 

şi departe li asvârlia, 
ficrea 'ntr'ânsulă cătrănia, 

mortii pe josii ilii asternea,. 

Trânti uă dată, de dou, . 525 
trânti, măre, pân'la nouă, - 
cândii.. baba, dâca/şi vedea, 

milă, că i-se făcea, 
la Stefanii- vodă. mergea, 

și din gură mii dicea:. 59 . 

— alei, Dâmne Stefanii-vodă, 
copilu esti. -- - 

ori totii mai cresci ? 
Nu'ţi mai fârîma 6stea, 
că nimeni. n'o *ncelica - 535 

   

  

Ia - sprancenele 565 
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afar” numâi de Corbea! 
Elu singuri o'ncâlica, 

| s8 v'arâte umbletulii 
cum: n'a mai văduti omulii ! 

Stefanii-vodă mi-oudia 540 
Şi Gin. palme că'mi bătea, 

poruncă, la, slugi dedea 

„ca 8 "aducă pe Corbea, 

“că "li ascâptă şi curtea, 

- şi curtea şi mirâsa. 545 

Slujitorii că "mi pornia - 

şi. pe. Corbea, că "1 scotea, 

şi pe Corbea, "li aducea 

„pe două râte.de plugi, 

“eu lănţuşulă pusă la gâtii -: 550 
şi la pieptii pecetluiti 

cu cinci litre de arginti, 

cum mamii văduti de cândii sunt. 

Corbea, n curte cânâii intra, 

cocâne, se spăimânta,  - 555 

boierii cruce “şi făcea 

de urâtii ce mi'lu vedea.: 

barba 

"i-bate genuchiuli, 

„chica . 560 

n.bate căleâiulii ; 

„barba şi mustăţile 

„k-acopere mâinile; 

“genele, 

„înfăşoră, braţele. 

“-Atuncă vodă, de "li vedea, 

ce din gură că "i dicea? 

— Corbeo, nu mai suspina, 

ca sositii şi diua ta; 510 

“că aqi mi-te-omi cununa - 

ca să joci la nunta ta. 

" Pân' s'o găti miresa, 

ia 'ncalică pe roșulii | 

de ne- -arâtă umbletuli, 575 

că ne-a secată sufletuli. 

Dâr Corbea ce di răspundea 

şi din gură co”i dicea ? |   
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— Cum o vrea Măria-ta, 
" - dâr- să 'ncalici noii putea, 580 

__că'mt-e legată mâna; 
&r, „Wai frică c'oiu scăpa, 

qi să? mi lege po 

pe drâpta, - 

s5"'mi deslege. . 585 
„pe stanga, 

şi, cândii vorba ? ŞI ispriivia, 

| Stefani -vodă poruncia, 

şi pe ştânga “i slobodia. 
_Gorbea, măre, ce făcea ? 590 7. 
I6r la, vodă se 'ntorcea,  . .- - 
şi din gură % mai dicea: 

— să "ncalică, Măria-ta,. 
t6mă 'mt-e că, noii: putea, 
Cândii pe roşu 'ncălicamă 595 | 
mâinile ?n cătuşi ni 'aveamii, 

"nică ereamii „pecetluitii 

cu cinci litre de argintii | 

de la pieptii Şi pen' la pati. 

Stefani vodă, gi | 600 

"Stefahii-vodă, poruncia, » 

pe tâte le fărima. 

— Incalică ! îi qicea, 

Gora măre, “i răspundea : 

— de'ţi-e frică c'oiii scăpa, 605 

"l6gă'mi, Dâmne, pe drâpta, 

d6r 88 "ncaliciă noii putea, 

Canăii pe roşu "ncălicamii 

“frumuşelii că mă tundeami:: 

rădeamii - 610. 
barba, 

"voinicesce, 
lăsamă . 

chica . 
haiducesce, . 615 

dr acum nu mă cunâsce 

„Şi la mine nu se lasă! 

Stefani-vodă ce făcea ? 

Stefanii-vodă poruncia 
şi pe Corbea călăi tundea, 620: 
şi pe Corbea c%/lii rădea, -   

că cu mintea judeca 
că toti lasceptă ţepa. 

Corbea, se mai îavertia, 
Corbea, pe roşulii. privia 65 
şi din gură ce dicea? 

— Gata suntii, Măria, ta, 
„der scii, Domne, ai nu scit 

cândii pe roşu 'ncălicamii 

ce feli de haine purtami? 650 
Pe roşulii, Dâmne, puneamă 
&stă cioltaru totii de arginti, 

lati şi lungii pân&n pământi, 

Şestă pernă tescuită, 

cu pietre scumpe 'mbâcsită, 635 

şi mă armami 
soldiiţesce 

şi “mă *mbrăcamă 

chipii domnesce: 

roșulii că mă cunoscea, 640 
roşuli singurii se pleca. 

 Stefanii-vodă, d'audia, 
Și mai multii se 'nfierbânta, 

ă maj. multi 12 cali poftia, 

Hainele 645 

că'şi desbrăcă, 

armele 

* că mi ŞI scotea 

şi lui Corbea, le- -arunca. 

dă moalică i îi (ioea, . 650 

Corbea, măre, se. pleca, 

” Corbea, măre, le'mbrăca, 

De roşuli s "apropia, 

„cruce mare cășt făcea 
„Şin minte că, mi'ş î qicea.: 63 

n mulţămescii lui durăniegeă- 

„Şi da bine.şi de răi | 

„De "ncalicii. pe roşulii mei, 
„acu mi scapă capul mei | 

ot
 

Eli la roşulii. se ducea, 660 

frumuşeli că "li netedia, 

„. haiducesce'i fluiera, 
6r roşuli căii rîncheza, 
Picioru'n scară punea,   
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der picioruib 665 
Bu *ncăpea, 

atunci semnulii 

căi făcea: 

roșuli, măre, 'ngenuchia 

până Corbea 670 

*ncălica, 

tâtă curtea 

se mira 

“ D&r Corbea ce mai făcea? 

si din gurii mai dicea: 

- —d'alei, Dmne Stefanii-vodă, 
de "ţi-e frică c'oii scăpa, 

zăvorasce'ţi 

curţile "680 

şi închido'ţă Ma 

porțile -— 

“de la porta cea mal mică 

pân'la pârta cea mai mare, 

mai armâzi ţi - 

slugile _.. 
şi "mtareste'ţi 7 

'strejile 

să te lase grijile; . 690 

-pune, Dâmne, dorobanţi 

„mai merunţă şi mai înalţi, 

unii 

PI „toti cu puşcă. | _ 

i plină, „695 

"alţi o 
“cu sabiă.. 

"n mână, 

să dai “roşului arumulii 

      
Stefani-vodă se'ntorcea, 

cu boieri se șfătuia, 

„Şi boierii cei dicea 2       mare pe unde scăpa - | 

că nui Ucigă lii-crucea |. 

__ Stefanii-vodi W-asculta,. 

|_ pene poruncia, : 

Citre vodă se'ntorcea, 675. 

fnă'ci Corbea e călare; 685 

să warâte umbletuli, 700 “| 
de'ță-e dragi ca sufletuli | 

— Dec'ăi face, Dâmne,- Aşa, 705 

4 

    

strejile , 
că întăria, 

porțile 

că încuia, 

curţile. 

că” zăvora 

Şi cu mintea cugeta: 

„pare pe. unde scăpa, -: 

că nui Ucigă/lii-erucea“ | : 

“Iată Corbea, ca "'ncerca, 

iată Corbea, c%'mi pornia, 
Drumulii roşului cândi da, 

brazdă. nâgră răvărsa,; 
cândii pe roşu'li frâncuia, 

cu copita cândiu lovia, 

" pietrele că scăpăra, 

„brazdă roşiă vărsa: .: 

„câtă e brazda plugului, 

"atâti e a, roșului! 

Uă dată curtea 'nvârtia, -. 

„6r, cândi fu d'a doilea, 

printre lume se băga, | 

: de mă-sa s'apropia, 

- nimeni s6mă nu'i băga; 

6r, ca s'apropia, 

mâna pe mă-sa punea, 

“ Ga'ncălare-o arunca, . 
lângă, elu c'o aşeda. 

Şi mi pornia, măre, pornia. 

curtea mare de 'nvârtia, 

“curtea, mare ocolia, 

_ ocolia, da doilea. 

„Der, pe. camătă se învârtia, 

ochi'şi negri d'arunca, 

„zidă d'a curmedişit îmi sta. 

ŞI, 'cândă bine căi venia, 

“unde zidulil 

naltit erea, 

pe rogulii . 7 

că li sprijinia, 

pa roşulii călăi repedia, | 

şi 'roşuli ca 'mi sforăia, 

dincolo de zidi săria 

cu Gorbea şi cu. mă-sa : 

„t6tă cutea, nărmuria 

715 

720. 

725 

130 

135 

740 

„145 

150 

  

  [ 
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- Atunci Corbea se opria, 
- „cu Stefani-vodă vorbia, 

şi din gură/li judeca : 

— d'alei, Dâmne Stefanit-vodă, 
ce ți-amii fostii ei vinovatii 

den temniţă nai băgatii ?. 760 

'Telegari nu ramă, furati, 

- cocona, nu ţi-ami luată, 

copiii nu ţă-ami predatii : 

ton temniţă maj băgati 

„Şi m'ai ţinutii nemâncatii, 765 

nemâncaţii, neadăpatii 

ca p'unii mare vinovatii, 
„să staii-cu şerpâicele 
şi s&mi cânte brâscele, . 

- Acum, Dâmne Stefanii-vodă, - 

„= al6meni 
ca s&ndrăsnâscă - 
cu cal bună -. 

să mă gonâscă, .. 775. 
ca să mă mat Jogodescă 

CU mir6sa, cea, domnescă, 

| cu mirsa, 
Carpena, ..- 
"adusă . --. 780 

i din Slatina, ? 

- - Cum dicea 

A şi cum vorbia, 

pinteni” roşului că, da, | 

şi, măre, d6ca'mi pleca 785 
ânc'uă-dată'i mai dicea : 

„— rămâi, Dâmne, sănătosti . 
că la bune mâini ță-amă fostă! 

— nu este din vina tea, - 790 
ci "mi-e chiar greşâla mea, . 

-Umblă, Corbeo, sănătosii, : 

ca uni trandafiră frumosi, 
că la bune mâini mi-ai. fostii ! 

Şi, cândii Corbea, se ducea, - "795 
Corbea, măre, totii dicea.:   

755 

să hrănescii năpârcile; 770 |. 

„paloşulii domnescii scotea; 

Eră vodă" 1 răspundea: ia şi. la câini, măre, că'lii da,   — Galei, Domne Stefanii-vodă, 

„d 

CÂNTECE VECHI : RAIDUCESCI. 

do da bunulă dumnedeii 
s& facă pe gânduli mei, 

"scii că bine ță-arii maifi ay 

şi de mine-ai pomeni, 
numai ei-să mi-te-apucii 

de vro doi-trei paşi la, câmpii! 

Corbea, măre, ce'mi făcea? 

Eli p'atâtii nu se lăsa, 
La, temniţă se ducea, 

„uă oca de vinii umplea, 

pe. vătafu că milă chiema 

şi din gură mii dice: 

— poftimu, vere, vină de bea s10 

că şi ei m'amii îmbstati, 

find” că vodă m'a iertaţ ! 

805 

Vătafuli, cariă audia, 

vătafulii se bucura: 

oca din mână lua "815 

„> şi la gură co ducea, 

O ducea, ori n'o ducea, 

„că Corbea nu'lii adăsta: 
mâna n peri că mii punea, - 

„cu gura mi'lii judeca: 820 |. 

- nu ţi-a fostii, măi, de păcată 

că de vii tu m'ai mâncatii? | 

Două deci şi şepte a-i 
scii. cum mă mai chinuiai | 

Cum din gurăli judeca, 85| 

şepte bucăţi 6li făcea 
şi de pări 6lu apuca, 

„capu n temniţă” svârlia, 

trupă-afară rămânea, 830 

er din gură'i maj dicea: 

> — măi vita, “minte să ţi, 
“Paltuli de. hacii să nu vii 

şi să mveţe. de-la mine 85 

cine- o. mai face ca tine | 

Er, draci d6ca- pornia 

şi pe roşu "'ncălica, 
toti la curte sentorcea: .  
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COLECŢIUNEA G. DEX. TEODORESCU, e 59% 

drepti pe porti că intra 8410 

că nimeni nu'lii ascepta. 

„Stefanii-vodă ce'mi făcea ? 

Cu boieri se sfătuia 

și la mesi ospăta, 

Corbea, d6cami ajungea, . 845 

de pe cali descălica, 
tocma'n casă că'mi intra. 

Stefanii-vodă tremura, 
-boierii încremenia,. 

„De frică cele erea, 850 
ei la mesă cYlii poflia,. 

Der Corbea- ce mi'şi făcea? 

Elă la mâsă nu şedea, 

n pragulii 

uşii se punea, 855 

paloşuli 

“în mâini lua, 
mânecele "și sumetea, 

„pe boieri că mit tăia: 
sânge la glesne erea. 860 

“Apoi Corbea, se scula,. - 
ier pe roşu 'ncălica, 

şi pe roşu/lii- repedia, 

gapuca de mi ŞI mergea 

acolo să haiducescă. 

Boieraşii să&'mi : uriescăi, 

pe lăutarii sălii cinstâscă, 

i “şi ?n noroiu - 15 

totii în ţera ungurescă, 865 -   că boieri sori! pomeni 

CORBEA. 

Şerban Muşată, în Buourescl]. 

Foicică, f6iă fragă, 
colon temniţa 

- cea. largă, 
y zace'mi, vere, zace mi, dragă, - 

zace'mi' Corbea haiduculi, 

Corbea, nevinovatuli, 
de trei ani şi jumătate, 

toti de. trei ori câte şepte.   
    

pend s6ren cerii o fil ia 3 

„ INariantă scrisă 14 23 Decembre 1884, aupă i 

- Jout înainte de Pasc 

Jo ovce epocela prescrise pen.   

In temniţă mi-e legati, . 
cu mâini. în butuci băgati, 10 

la picidre zăvoretii 
„Si cu lanţulu pusă de gâti; 

zace *n apă 

până *n sapă 

pent” n ţurloiii. 

Foicică de cicsre, 

în Qi sfârită de Joi-mare? 

--iscă biâta muma Corbii 
tocmai din ţâra Moldovii”.- 20 

se 'mbrăca 
___ de sărbătore 

- Şi pleca 
pe “Grumulii mare 

cu trej ouă roşidre. | - 925 

-să'le ducă de mâncare 

- la, băiat, în depârtare, 

Pe drumii mare de'mi pleca, 

pân” la, temniţ; ajungea, 

-- pân” la temniţa de pistră, 30 

- în pământ adânci săpată - 

cu zăvâre pe la uși, 

cu ț&ţenile * n cătuşi, - 

unii lacătii câţi baniţa 

de *mi “închide portiţa. 35 

Pân' la temniţajungea, - 

“ spre ferâstră se 'ndrepta , 

i cu zidului se lipia, “ 

- pa din gură că dicea: | 

40 
— Corbeo, maică, de esti vib, 

spune'mi, spune! mi ca, să sciu; 

dă fi mortii; să te jelescii, 

cu popă să te citesci, 

sorâce! să ţi împlinescil. 

- Corbea gura/i audia, 45 

după glasii o *nțelegea, 

mai aprope se dedea 

1. Joia-mare s6ă Jot-mari so numesce giua de 

1. Se numescii s 

ă entru pomenirea repausatului ; 

6, a Pa 40 de dile, la3,la Gluni ete”  
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CÂNTECE VECHI :: HAIDUCESCI,. 

mă-si ce mi'i răspundea? 

— Maică, maică, totii suntă viu, 

- der numai sufletu'mi ţiu! 50 

„Babii, unde'li audia, 
sufleti par” căi mai venia. 

„şi Qin gură ce dicea? 
— Bin6 ca venitii maica, 

„aici, de cândii esti Dăgatii, 55 
ouă roşii n'al mâncati. - . 

Corbea din adâncă ofta, 
„şi pe mă-sa, onvăţa, 

„Şi din gură ce'i-grăia? - | 

— Maică, nici că m'oiii mânca! 60 
“Dă unulii 
portarului, > - . 

- temnicerului 

altul 
„lu vătafu Gheorghiţă, 

„__ Vătafi mare de temniţă, 

dor, maică, sori îmblândi, 
, puţinelii .te-o 'ngădui 

„Să 'vorbesci cu mine-aci ! 70 

„ „Baba-ouăle *mpărţia, 
la ferestre-o 'ngăduia, 

'6ră Corbea, ce'i spunea, ? 

— D'alej, maică, maica mea, 
aicea cândă m'ai băgati 

ereami, maică, unii băiat ;= 
| acuma mustăţile 

E batu'mi maică, braţele, 
6r obrajii genele - 

„şi barba: 
genuchiele, 

„Şi chica 
| . călcâiele, | 

Diua o n 
staii şi obidescă, - 
„„n6ptea 
nu m8 odihnescă 

de râm&tulii 
brâscelor,. 

„de şăierulă 

75 

80 

85. 

90 . 

altul | AI 

  > 

„şerpilor ; 

„aicea cândi m'ai băgati 
fără temă de păcati, 

ereaii şerpi ca paiele 
şacum sunti ca grindile; 93 

brâscele, 

Li ca nucile, 

acum suntii ca ploscile; 

„Şi. năpârci, ca, fusele, 

acum suntii ca buţile. 
Uă pustiiă de şerpoică, 

mia, 'mpuiatiă jurata/n barbă: 

cu e6da mă "ncolăcesce, 

6r cu capuli mă ciupesce, 
Maică, măiculiţa, mea, 
pâte tu că m'&i scăpa, 

că iubirea de. părinţi 
vindică la suferinţi 

şi, ca doruli de la mume, 
: nu'mai e nimici pe. lume, 

Du-te la Târgulu-d'afară!, 

„te-abate la .cârciumicră, 
dece lopătari tocinescă 

şi cu dânşii te pornesce 
la Oborulu 

iepelor, 

la, gunoiul . 

$ 

100 

105 

110 

E mânile? 
„ Pune”, maică, grei să sape 

„ ş&pte stânjeni jumătate. 
Ş6pte stânjeni d'orii săpa, 

” grajdulă Corbii. c?orii afla, 
„şi de roşulit că mi-orii da, 

„Pe roşulă săiii îngrijesci, 

cu jăratecii sălii hrănesci, 

p&rulu să i-l netedesci, 

cu ciolțarii sălii podobesci 

şi cu densulii să pornesci 

pe la curţile domnesci. 
Stefanii-vodă Lo .zări, 
inimidra, i-o rivni. 

120 

- 180 

1. Târgului Moşilor de lângă Bucurescci s'a 
numită mal. nainte. Zârgulă-d'afară (afară diD . 

„ Oraş), 6r'actuala cale a Moşilor se. dicea „po- 
dul Târgului-d'afară“, numire pe care i-o dau 
Şi al bătrânii neobicinuiţi cu nouele titluri ale 
stradelor.  
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COLECȚIUNEA G. DEM. TEODORESCU, 

De ţi-o spune de tocmislă, 
dii că nu ţi-e de vendare, 

ci că "ţi-e de dăruidlă 
cui o da pe Corbe' -afară | 135 

Baba, slabă şi mţeleptă, | 

numa'n ţole! imbrăcată, 

“n Târgii-Vafară se ducea, 
lopătarii că'şi tocinia, 

la Obori că tăbăra, 140 

şepte stânjeni că săpa, ' 

şepte stânjeni jumătate 

pân la grajdi adânci de pistră. 

ŞI, pe roșul. del scotea, 

cu jeraticii îl hrănia, 145 

perişoruii netedia, . 
cu cioltarii îl podobia, 

sea frumâsă i aşeda, 
de dârlogi milă: apuca, 
în oraş că'mi ajungea, 150 

pela vodă cămi trecea. . 

Stefanii-vodă, de'lii 'zăria, 
slugile ci'şi trimetea, 

pe babi că mi-o chiima 

şi din gură mi” 

— babă. 
„slabă 

Şi *nfocată, 

numan ţole îmbrăcată, 

nu'ţi-e caluli de vendare 160 
să ți. dimi galbeni: şi parale, 

ori să faci uni schimbi cu noi: 

pentru unulii săţi dămii doi? - 

Baba ce mii răspundea? 
Cum o "nvăţase 'Corbea;: 165 

— nu mi-e: roşulii de vândare, 

cimi este. de dăruislă 

cui o da pe Corbe'-afară,! 

Stetanii-vodă „se gândia - 
Și din gură mii dicea: O 170. 

— babă, 

slabă 

l. Locuitorii săteni qicii vestmintelor țâte, de 

u înțelesulii de înavuţiro. 

undo și i espresiunea  înțolire (a se înţoli, înţo- 

———— 

dicea: 155. 

  

- 

şi "'nfocată, 
numan ţole  .. 

_ „îmbrăcată, -. - 

la, tocmislă 

"nduplecată, 

„pe Corbea, o sălii însorăi | 
Şo săţi fă de nuror' 

jupânesa ” 

Carpena, 

sor' bună - 
“cu. Cânepa, 
adusă . 

la Slatina — 

„din pădurea 
Cocala, 

- tăiată 

cu securea, 

bărduită 

cu barda, 
din teslă 

-. trumosii luată, 
cu rindâua 

“îndreptată, . 

condeiată, 

« ae linsă, 

' unsă, 
“la inimă 

„Corbii dusă. 

Bala, unde'li audia, 

-- mâna, p6la/i săruta, 

pe roşuli.. viu dăruia, 

- de bucuriă săria, 

şi la temniţ! ajungea 

— Ce-ai făcutii, măicuţa, mea ? 

— Ami Şi dăruitii pe roşulii, 

după cum ţi-a fostii învăţuli ; 

că vodă o să te 'ns6re. 

c'uă fâtă de boierii mare, 

jupân6sa - 

- Carpena, 

“so” bună 
cu Cânepa, 
adusă 

"la Slatina 

x 529 

175 

180 

190. 

200 

'210 
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din pădurea 

Cocala, 

țăiată, 
cu securea, 
bărduită, 

cu:barâa, 
din teslă 

frumosi luată, 

cu rindâua . 

îndreptată, 

condeiată, 
= “linsă, 

unsă, 
pân'la inima ta dusă! 

7 

— Vai:de mine, ce-ai făcut! 

220 

995 

230 

„Ce- -a eşitii şi ce-ami credutii! 
N'ai nelesti, maica mea, 

că mir 6sa 

Carpena, 

adusă 

la Slatina, 

tăiată, 

„cu securea: 
_din pădurea. 

Cocala 

este, maică, 
pa mea, . 

şi soră-sa, 
_Cânepa 

_mi-este spenzurătârea ?.. 
" Acum... ce-o vrea dumnedeii: 

cu roşuli mă ducii şi eul! 

Foicică guă lalea, 

“vreme multă nu trecea, 
muma Corbii se 'ntoreea 
şi la curte cemi gisia ? 

Stefani-vodă poruncia, 
„Arnăuţi că trimetea - 
pe roşuli a 'ncălica ; 

_- der cine'lă încălica 
la pământiă trântitii cădea: 

lumînare n'apuca, 

negrijiti sufletu'şi. da. : 

Muria unulii, muriai doi, 
“muriaiă patru-deci şi doi. 

235, 

240 

245: 

250 

200   

7 

CÂNTECE VECIII : HAIDUCESCI. 
—— 

Muma Corbii, cum şedea | 
şi din porti că privia, | 
“mai aprâpe că venia, ! 

şi din gură ce grăia? a | 

— D'alei, Dâmne Stefanii vodă, | 

îngădi sw ţi spuit uă vorbă. | 

Pe roşulii ți-ami dăruită, | 

der nu mi-te-amii deslușitii | 

-că nul. pote neăliea, 230 | 

„de“câtă stăpân'su, Corbea! | 

_ Stefanii-vodă se gândia 
că totii e ali înţepa 

__oră de gătit ali spânzura, 

Și poruncă poruncia 25 

ca să scotă: pe Corbea. 

Arnăuţii că pornia 

Şi n lanţuri îlii aducea, 

6r vodă mi'li întreba 

- şi din gură mii dicea: 230 

| — cunosci,. Corbeo, calulii tăi? 

— Nu mai este, Dâmne,-alii mei, 

dâr îmi cunoscii ei roşuli, 

că, dei: roşu ca focul, 

- fuge, Dâmne, ca vântulii, 233 

ca ventulii și ca gânduli. 

Stefanit- vodă, d'audia, 

la roşuli mai multi râvnia 

şi Corbii îl poruncia 

să grăbâsc'a, 'ncălica, 290 

&r. Corbea c6 răspundea ? 

= D&r seii, Dâmne, ai nu scii. 
că e roşuli învățată. 

săli încalecii îmbrăcată 

-numan haine vitejesci 29 

“şi purtând arme domnesti? 

Stefanti-vodă poruncia 
“bărbieri ae" aducea: 

“unii păruli căi tăia, 
alţii barba, i-o rădea, 30 
pe Corbea /intineria ; 

haine domnesci îi dedea, 

cu arme "lt împodobia, 
„ frumosii Corbii căi şedea. 

 



  

Apoi Corbea, cemi făcea? 
In scară piciorii punea, 

po roşuli încălica 
Şuă r6tă curții că da. 

Dete-uă rotă, dete două, 

dete, măre, pân” ia nout: 

înverti toti curtea, 

_de se minuna lumea. 

Cândi roşulii se 'nfierbenta, 

Corbea bine "lă potrivia, 

ânc'uă dată "lu repedia, 

pe lângă mă-sa sa. da, - 
mâna n brâi îi înfigea 

susii pe cală o arunca 
şi pe roşulă opintia, - -. 

zidului curţii. că săria; 520 

„60, a-fară cândii eşia, 

- ui Stefanii-vodă "i dicea: 

— rămâi, Dâmne, sănătos, 

că la bune mâini ți-amii fosti; . 

m'ai sciutii să mă păzesci, 395 
mai sciutii să m& nuntesci! 

310 

Pinteni vroşului cândi da, 

“sălta roşulii şi sbura, 
mai iute ca pasărea, - 

toti ca vântul | 
“şi ca gânduli 

fină s'afingă pămentuli. 

A-casă de'mi ajungea, . 
pe maică-sa o lăsa, 

la iniedii de-n6pte pornia, 
îndărăţii că se 'ntorcea. 

şi n curte la Domni intra, 
spa că şi-o alegea. 

_ Apoi, măre, ce'mi făcea? - 

Pe scăriţă se suia, 

cavea vodă copiluşii, 

„. copilaşi în legănaşii. 

Pen” la densulii se ducea, 

„Gin l6gănii că. milii lua 
şi m ţâpă că mili punea, . 315 

spre ferâstră cu faţa, 

3.40 

Foicică, de cicore, 
cândă sta diua/n prânduli mare, 

2   

305 

330 

  

COLECŢIUNEA G. DEM. TEODORESCU, 

" Stefanii-vodă se scula, 

asculta, câti asculta, 
şi elit, măr, maudia 

copilu din gură plângând, - 

femei copilii legănândi, . 

că staii doicele . 
dorminâi | 
şi casele 
amuţindii, 

Acolo de se. ducea, 
în l6gănii cândi se uita, 
copilaşi nu.mai găsia, . 360 

La, ferâstră, alerga 
şi, prin curte cândii privia, 

vai de densuli ce vedea: 

copilaşulii îi sta susi, 
în ţ&pă de carpeni pusii. 

Atunci-vodă ce dicea? 

350 

„365 

—Asta'mi este din Corbea! 

Er haiduculii mi'i. dicea : 

— erea, Dâmne, ţ6pa mea 
- ca s& mă cununi cu ea, 379 

şi ei nwmi sciami vina. * - 
Rămâi, Dâmne, sănătosii, 

că la, bune mâini ţi-ami fostii! 

Stefanii-vodă suspina, 

der din gură ce'i griia? 

"— Umblă, Corbeo, sănătosii 

ca uni trandafirii frumosi, 
că, la bune mâini mi-ai fosti | 

i _ CORBEA. 
[Variantă scrisă la 2 şi la 6 Ianuariu 1885, 

parte după cobzarulti Ioniţă Nicolae Pantelimo- 

nânulii, parte după Nae Romani, distă Papă-lă- 

nă, amândoul locuitori la Crucea-de-pâtră în Bu- 

E curesci]. 

Foicică, f6iă fragă, 
- zace'mi, vere, zace'mi, dragă, 

colon temniţa de pistră, 

în pământi adânci săpată, 

cu muşchiulii pe ea d'uă schipă, 5 

zace'mi Corbea haiduculii, 

zace'mi Corbea vitezulii, DR 

“zacen apă 

d 
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CÂNTECE VECHI: HAIDUCESCI. 

pânăn sapă 
şin nNOroiiL 

pânăn ţurloii. 

" Zace'mi Corbea, vinovatii 
c'a poftitii şi ca purtati 

- gugiumaiulii de domniă, 

“sabia, de *mpărăţiă, 
„cuca împăratului 

şi caftanuli Domnului. 

Nimenia, că n'a, aflatii 
Ge cei Corbea vinovatii, 
dâr en temniţă băgatii, 

pe nedreptii ori pe dreptate, . 

"de nouă ani jumttate: 

de trei ori totit câte nouă 
îmi faci dout-deci şi şepte - 

". de cândiă în temniţă șede. 

„In Vinerea ouălor 
din naintea Pascelor, 

- muma Corbii c'a aflati 
-unde?n temniţă” băgati, ." 
Pen&n diuă s'a sculati, 

faţă, tristă, s 

„şa spălată, 
cruce dreptă 

_Sa'nchinati 
şi pe drumii a apucati 
cu trei-patru ouşidre, 

unulă albi, trei roşiore, 

să le aibă de-mâncare . 
pentru qi de s&rbătore.- 

La temniţă d'ajungea, , Ea 
„langă pârtă se opria, 

cu portarul .sentâlnia 

Şi din gură milă ruga: 

-—ai făcută vruă dată bine, 

45 fă”ți pomână şi cu mine: 
lasă-m& să&'mi văqi copilulii, 

“pe Corbea, nevinovatulii, 
că mi-e chipă necunoscuti 
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de cândi nu ami: mai văquti.. 

Portarulii. sendupleca, 

temnicerulii nu pr6 vrea; 
50   

dâr baba ce mi'și făcea? 

Ouş6re că, 'scotea 

şi 'ncepea 

de le'mpărţia: 

da unulii 

portarului 

galtuli 
ţtemnicerului. 

. Portarul că mi-o lăsa t0 

înăuntru de intra, 

“temniceru'i arăta 

er
 

Se
 

unde Corbea 'nchisi erea, 

Baba, cruce că'şi făcea, 

-la, zăbrele se ducea, | 63 

de temniţă se lipia 

şi din gură cemi dicea, ? 

— Corbeo, maică, unde esti ? 

Corbeo, maică, mai trăiesci ? 
Că, de cânii te-ai boierită, 70 
maica, nu te-a mai zăritii 

cu caftani,. 
“cu gugiumani, 

în mână cu busduganii, 
călare p'unii năsdrăvani, 5 

Corbeo, maică, unde esti, | 

_Corbeo, maică, mai trăiesc? 
| „De estă vii, 

ancai să scii ; 

de esti” mortii, să ie jelescă, 8) 

cu popă să te citesci, 

-pomenile să ţi păzescii! 

  
Corbea vorba "i augia, 

plasulii mă-sii 'nţelegea, 

“lazăbrele se târa 8% 
şi din gură "i r&spundea,: 

— ce. folosi că totii suntit vii, 

' dec” abia sufletu” mi ţii ? 

Candi în temniţi -amă intrati 

- copilandru nensurati, . 9% 

gacum suntă moşn6gi uscată, 

amii înt6lnitii brâscele 
„Şi ereaii ca nucile, 

acum suntii ca ploscile; 

nipârcă, ca undrelele, 95 
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sai făcutii ca grindile; 

6r șerpii, ca aţele, 

„acum Suntii ca buţile. 

Nu. poti, maică, mai răbda * 

uă năpaste şi mai grea: 100. 
ui năpârcă forte rea, 

“ ampuiată în barba, mea, 
și cândă, maică, mă ciupesce, 

sânge din mine ţâşnesce, 

D'ai făcutii vr'uă dată bine, 

făţi pomână, şi cu mine, 
Tula vodă să te duci, | 

la bisercă săli apucă 

de departe săi vorbesc, 

6r Wapr6pe. să 'ngenuchi, 

mâna, p6la săi săruţă, 
şi cu lacremi să te rogi 

că ce-ami fostii ei vinovati 115 

den temniţă m'a băgat? 

Mi-sa, cum îl audia, | 
de la temniţă eşia, 

drumi d'a lunguli apuca: 

şi uliţă da curmedişulii. 

Scale lui vodă pândia, 

mai d'aprâpe "'ngenuchia, 

mâna, pâla "i săruta , 
„Si din gură milă ruga „195 
„cum o'mnvăţase Corbea. 

Er vodă ce'i răspundea, ? 

—'Dâca"i Corbea, fiiulii tă, 

lasă călăi îngrijescii ei: 

i-ami şi "găsitii miresa, 130 

pe chiposă 

„Carpena, - 

adusă 

-din. Slatina,   
de harnici mesteri croită; - 

| - i-amii toemiti şi lăutari - 
| cu. ghiare şi ciocuri mari, 

dă la pui de şii hrănesce! 105 

și, do fi sălii întâlnesci, 110 

apuca drumulii d'a, lungulii 120. 

naltă şi  sulemenită, 135.     colo i, Târguli-d'afară, . 140 

săli privescă multă ţâră! 

Baba, unâe lă audia, 

- Mâna, pla” “i. săruta, 

din sufleti îi mulțumia, 

cruce sfântă că'şi făcea 

şi la, Corbea, se ducea, 
tâte -că, i-le spunea.. 

Der Corbea, cându audia: 

— sărăcuţă maic'a mea, 

bate'şi vodă joci de ea; 

că chip6să 

„ Carpena, 
adust, 

din Slatina, 

numi e altii de câtă pa, 

&r tocmiţii lăutari, - 

cu ghiare şi ciocuri mari, 

„ciorile, ce-orii să mănânce . 

şi din mine să toti musce. 
Maică, numai una sciil : 

ca să scapii G'aicea, viii ! 

La grajdulii meu să te duci 

şi pe roşulii sămi aduci 

înfr6natii 

„Si inchingatii 

cum e bunii dencălicati, 

“că mi-e roşuli cam ascunsă, 

la bună păstrare pusi. 

“In pământii d6c'ăi săpa, 

„peste grajdulii Jui căi a: 

"de căpăstru Pă& lua 

şi, 'n oraşii dec'ti intra, 

_- cin” de tine s'o lega 

tu din gură mi-ăi tăcea. - 

Vodă: dâca, te-o vedea, 
săi spui că nui de vândare, 

nici pe altulii de schimbare, 

„ci că"ţă e de dăruieli, 

“cui o da pe Corbe'-afară. 

Baba, undei audia, 

drumulii la grajd că lua 

'acolo, cândii «ajungea, 

__- săpători 

„adânci săpa, 

150 

180 
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lopătari .. -.- 185. 

pământii scotea, _ 
„pân'la grajd cimi 'ajungea; 

pân” la grajdulă Toşului - 

şi alu “n&sdrăvanuluj. | | 

Apoi baba cenni- făcea? 190 
Cu ţesala,. 

"li ţesăla, 

cu marama - 

călii stergea, 

7" S6ua, 195 
pe dânsulii punea, 

“chinga - 
bine căii stringea, 

de căpăstru'lii apuca: 
şi mapoi că se 'ntorcea. 200 
Câtii e qi mare de vâră 

„pe Pod-târgului-d'afară 

. roşulii îlacăre 

__-  Yărsa, | 

“din picidre. -. - 205 
scăpăra, Ii 
“maria - 

de se aprindea, 
lumea | 

de se minuna. . 210 

Pe la, curte cândi trecea, . 

voiă, calului că'mi vedea 
şi pe babă mi-o. chiăma, 

- şi din gură mii grăia: 

Doba as 
o" SlaDă Ă 

şi sbârcită, | 
şi la faţă, -. 

ofilită, _ 

nu "ă-e roşulii de vendare „220 
„s8ţi dai galbeni şi parale, - 

nu'ţi-e roşuli de schimbare 
săţi daii altulii şi mai mare, 

pentru unulu s&ţă dai doi, 

s&'ți daii două deci şi doi ?! 225 

Baba ce mii răspundea 
Şi din gură mi” grăia ? | 

—Nu mi-e voşalii de vengare,   

nu'mi-e roșulă de schimbare, .” 

ci mi-e chiar de dăruiclă 

cul o da pe Corbe'-afară, 
că -e, Domne,. fiiulii meii 

“şi păcatii de dumnedeii 
să st6 n temniţă băgatii 

ca unii mare vinovatii 

„făvă vină, nici păcatiă, 

"Vodă ce mi se gândia? 
Că toti lascâptă ţepa! 

Şi babei făgăduia 

c'o 'să scoti, pe Corbea,. 

“Pe roşulii de'i dăruia, 
“vodă, înultii se veselia 

“şi la 6ste poruncia” 

să 'ncalice pe roșul 

„ca săi vedă umbletuli, 
săi cunâscă năravulii. 

„Cerca unulii, cerca doi, 
cerca ui, sută, şi doi, 

der. nimeni nu isbândia 

„pe roşulit a”ncălica, 
că 'ntmuă, parte se dedea, 
în picidre.că săria 

şi cati. colo “i “1 arunca. 

Baba, măre, de vedea, ă 
cu guriţa cuvânta : 

—Dâmne, nu mai încerca, 

c'o săi spetesci - 

toţi boierii - 

şo săţi sluţesci 
Ienicerii. 

Nimeni nu Po'ncălica 
de câtii stăpân-su, Corbea. 

“Vodă, unde'mi audia, - 
la temniţă trimetea, 

pe Corbea mi'lu aducea 

„Și poruncă mi'i dedea, 

"pe roșul a *ncălica. 
Der Corbea,. ce mii grăia ? 

—Dâr scii, Dâmne, ai nu scii 
că, pe elii de "ncălicamă, 

| plete 
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„scurto 
că purtami - 

şi barbă de loci maveami, 
că m&'mbrăcami 97 
chipă domnescă, 

cu busdugani 
haiducesci, 

şi roşuli mă cunoscea, 

s%lu încaleci so lăsa, 280 - 

Vodă 'ndată poruncia, 
bărbierii că'lu rădea, 

pletele i-le tăia, 

haine 

bune , 285 

căi dedea: . 
pe spinare uni caftanii 

şa mână unii busduganii. 
Atunci Corbea, 'ncălica, 

-rotă curţii că dedea.: 
cu potcâva und” călca, 

“brazdă mare că lăsa. | 
par că plugului o ara. 
Ânc' uă râtă de mai da, 

cepea Corbea d'a striga: 

— de ţi-e frică c'oiu. scăpa, 

zovorasce'ţi 

porţile 

şi 'ndoiesceți 

„strejile 
că e roşuli. odihniti 

Şi Corbea- slăbănogitii. 

„Bine vorba, nu sfârşia, 

lângă mă-sa se dedea, 

şusi pe calu o arunca, 
pinteni roşului: că da, 

zidul curţii că, săria 

Şi din gură mi ŞI grăia.: 

—r&mâi, Dâmne, sânttosi 
că la bune mâini ţi-ami fostii; 310 
maj ai slugi: s& mă oprâscă, 
şi gonacă să, mă gon6scă?. 

„Pinteni roşului cândii da, 

Sbura, roșul câtii putea, 

5 

290 

295 . 

300 

305 

sbura roşulii şilii ducea 315 
cum pe pân'-o' duce vântul 

de nici c'atinge pământulă. 

„Pe la ţâpă cândă trecea, 
 lacr&mile "lu podidea 

şi din gură-cuvânta: . 320 

— maică, măiculiţa mea, - 

De pe calii descălica, 

uni focii mare c'aprindea, 

focii la, ţepă că dedea 

la conacii că milii ducea. 

“şi din gură mi'şi grăia,: 

că nu i-ami fosti, vinovati; 
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iată sogidra mea, » 
-chipâsa, 

de Carpena, 

adusă -- 325 
- din Slatina! 

şi pe roşu *ncălica, „330 

Acolo se plănuia 

„ Stefanii-vodă cu păcati 

"în temniţă, m'a băvati, 335 

dsr şi vina, şi. păcatulii ; 

îşi găsesce vinovatuliă, 

camii săi facii şi eii ună răi 

nu mai mare ca ali meu. 319 

" Pocii la “case 

de i-ciii da, 

altele şi-o ridica, 

mai frumose 

"ca, astea; 815 

pe Dâmna de i-oii fura, 

âltă, Dâmnă c'o' afla, 

mai frumâsă, ca asta ; 

-să1 fură şi ei băieţelul, 

ca săi ardă suflețeluli 350 

si să nu_se mai gândescă 

paltuli să mai” pedepsescă, 

i pe YOşŞI *ncălica, 

i la curte se 'ntoreca, 

pe scăriţă se suia, 855 

_ la iatacii că nemeria 

sin iataci că mi Şi găsia 

l&gănuli copilului  
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a ȘI odrasla Domnului. 

- "Gorbea pe. copilii lua. 

. _ =. Gugiumanii 

360 ți-s'a furati 

şin ţepă. că mili punea, gunii caftani 

spre ferâstră'li aşeda, | ş „ţi-a luati o 

- “spre ferâstră, cu faţă, „ -- şi ei, Dâmne, le-amii găsitii, 33 

a | de la, furi că le-amii hrăpită, 

oră de qi când se ivia, - înapoi ţi-le-amii adusii 

” vodă mi-se descepta: 365” şi pe capii si ţile-ami pusi, 

„pe copilii nului audia, „6r tu, Dâmne, cu păcatii 

Ce de & dora la pedspsă mai băgati 39 

_Candi la ţepă se ulia, ca p'unii mare vinovatii; 

„pării din capii dărepena - | şal dist ancă ami “cercatii . 
şi cu jale toti qicea : 870 - 

— de cândi maica ma, făcută, 

aşia, grOză n'ami vEdutii, 

Der e vina toti a mea, 

Casta, 'mi este din Corbea. 

Eră, Corbea, cum şedea 375   
săţă isi “Dâmna, şi domnia 

şi cu t6tă bogăţia. 
" Rămâi, Dâmne, sănătos, 395 

că la bune mâini ţi-ami fostă! 

Ş'apoi Corbea, se ducea, 

| | măiculiţa că'şi lua, 

" “dintre flori de'mi asculta, . haiducia, că lăsa, 

ce' lui vodă îi răspundea ? sogi6ră, că'şi câta, +00 

__— Mare", Dâmne, vina ta, puntă mândră căşi făcea 

că n temniţă, m'aă băgat _de se ducea pomina 

380 dincolo. de Moldova. 

(Reproducii 

fără săţi fiu vinovati. 

O SÂNDA 

ăi aci şi următârea poesiă a repausatului I6nii Catina, “subiectul fiindu'”i înrudită, dâca nu 

identică, cu Jegenda lui Corbea. Ast-felu se va ved6 că producer ile populare poti inspira diferite și 
“frumâse composiţiuni poetice). 

IL 

Vedeţi cel june n umbră, a. căruia sprâncână, 

cădută n suferinţe pe ochiulii lui de ghiaţă, 

! vădesce-unii blestemati ;- 

a, nedreptăţii predă, durerilor icnă, 

a cărui grea osândă e: ânsăşi pe Vie Da 5 
| a îi întemnițat ? - 

De chiarii copilu, din I6gănii, în lanţuri el bigară. 

Der care i-o fi crima, ce omulii i-o plătesce 

, "atâta de cumplit? | 

„„.. A-rarea, câte: uă dată, pe bătătur'afară - . a 10 

€lii scotii, în mare pază, cândii sdrele isbesce 
pe zidului mucediti. 

 Te-apucă frigului morţi, privind la a lui. stare 

cu firele 'n picicre muncindu'lu ca p'uă fi6ră. 
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Siraculi, ce-a greşiti ? | 

Eli a avutii unii tată, ce stete celu mai mare 

haiducii de codru nâoşi, pe care li spânzurară 

sub Stefani celă vestită. 

O, €că istoria acestui voinici june: 

pe dânsulu 6li luară şi,”n ţemniţa căscată, 
țipândi el asverli, 

“să nu mat v6ă lumea; cândi- s6rele apune, 

să cr6qă, că răsare ; ui n6pte înstelată 

să i-se "ară di. 

Necultivatu”! spiritii o fi vrunii geniit mare, 

o fi avendi caracterii Şi pâte, pentru ţ6ră 

„_elă sângele 'şharii da, | 

In peptu-aceli sălbatecii, ce bate ?n nep&sare, 

nu zace sentimente, vr'unii foci ascunsă, vr'uă pară ? | 

Cin' mă va "mer edinţa, ? - 

 Patalitatea Gibă “ja împinse 'n întunericii;. 

durerea "i elementuii ; elinu' şi cunosce vina: 

aşa, s'a pomenitii. 

Lui nwi vorbi nimica de tatăli sti nemernici, 

pe care nici că/lit scie; elă n'a aflatii pricina 

de cela urgisită. [o Po 

Aşa este şi omulii, ce "ngreuiă piimântulii : : 

din crima vrunui ângerii eşi uă lume viiă, 

ună iadt înflăcărat, 

Aşa este ună populii, ce'şi prevedu mormântulii 

pe urma vr'unui rege, ce. "n viţa i de orgiă 

„totii cupe- a deşertatii. 

TI: n. 

| Se dete stâră ? n ţâră c ca Joia viitâre: 

sarii spenzura, în tspă ună osânditii la m6rte, 

unii fit de hoţ vestitii. 

Moldova? n diua- -aceia erea t6tă ?n picidre : : 

“chiarii vodă cu-a sea, fiică, veni ca să i6- paxte 

la scena de "ngroziti. 

- „ Ascultă mă, voinice cu faţa, *ntunec6să, 

i qise! vodă: veseli; noi vremi de astă dată 

să uiţă ce-ai suferitii. - | 

. “MB jurii p'a mea corână, atâta de Spinâst, 

s&ţi dai ori-ce vei cere; pe mâna, mea cea drâptă, | 

Si qi: vei fi fericiti e 

Şi zade -a sea secure o lasă cet să cadă, 

z 

  

537. 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

50 

_55   PI PI ere



mg îm CÂNTECE Yecsn: BAIDUCESEI. i _ 

6r  junelo” și rhdică prin. lame glasu'i tare 

şi "ncepe a vorbi: , 

: — „oh, mulțămită, “Dâmnel. Dă'mi calu ți, ce nînchâză, 

s0 *ncaleci şei uă dată, şi *n furci, spânzurătore 
sc o. 

pe urmă vol muri“ ! . o 0 

şi, *ncălecândii,- cl dete uă raită haiducăscă. 

Precu pe lângă prinţuiii ; pe fiica lui xăpise . 

' -Şo arunca pe cali.!.. ” 

„Re luară după dânşii uă câtă: ostăşescă, 

Spre sâră pleca diua, er sârele sânise : o „70 

“elă nu avea rivali. 

“ Intwadevări că cerulii îi dete fericirea: 
„amorulă, libertatea în ora după urmă . 

setosă eli a gustati. | . Ă 
'Prăi, iubi, fu liberi, simţi chiară mulţiimirea, 15 

că s'a născuţi pe lume : durerile'i se curmă 

în primulti sărutată. 

“BADIULU - pa _ spatiiulă? 

[Scris la 11 Maiă 1884, în Bucuresci, după Pe |... | Ovreilor 

trea Creţuli Şolcant.— Să se confrunte ca va: | . - ȘI gasduli . | 2] 

viante : balada XXII, Badiulă, pag. 124— 127 din - -- holteilor 

coleotiunea, d-lui V, 'Alesandri ; cântecul XXIII, a : * 

Badiulă crâşmariulă, din broşura d-lui N.A Ca. |: a Ainli ea'my : 2 

ranfilă, pag. 76—87; şi Badiulă de la pag. 128— Ea Badiuli ce mi aAgonIsesce . 

141 din colecţiunsa” d-lui Sim. FI. Marianii]. N A „Eli diua . 

Frunduliţă mărăcine, ÎS area aie | o 
mărăcine cu gheorghine, -. | Ș . a , ea 

ascultați, boieri, la mine - Ia | E dota 
să vă spuiii pe Badiultu bine! NE r noptea 

= e Ei anăcelăresce, 

i ae o cu cincă-deci | de micelari, , , , | | 
ga mii ar 5 totii agale şi Turcă mari. 3 

ml 5 Un Da, Badiuli totii. măcelăresce, 
umbla Turcii d'aiurea, . gtilbenetii 

d'aiurea prin laiureai, | II a 
prin p i | | că dobândesce, 

- Demi umbla câtă îmi. umbla “cu băneti  -: 

şi'mi câta câtii îmi -câta, 10 se "mbogăţesce 95 
i - 3 

ei de cine"mi întreba ?. 
_ n , mulți duşmani agonisesce, . 

Toti de Badiuli cârciumaruliu, . i Ş as   toti de Badiulu măcelaruli: -. Me Foicică ui lalea, 
cârciumarulă i „= „ Pureiă, măre; că umbla 

Frâncilor, i 15 - “toti umbla pe aiurea, 

“măcelarulii | _î- - măre, toti din sati 10 
Turcilor, în sati, 

1. Platuri a deveniti plaiurea pentru necesita- 2. _ Adică spătarul, tăietorulii cu spata, d do la 
tea, versificăril s6ă, pâto, va fi nume proprii. | ozală (spatha).   
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măre, totb din vadii 
în vadii, 

și de- -Badiulit întreba, 

penă iată se ntempla, 

că la casii nemeria, 

peste cârciumi dedea. 

Purcii, d6ca. nemeria, 

înăuntru de intra, 

pe Bădiulâsa găsia, - 

Der pe ea unde-o găsia? 

La surcăle 
"n bătătură, 

la c&pele 

din grădină, 

de ridichi cu p6la plină. 

Şi la densa se ducea, 

și la dânsa nainta, 

tengentle căi făcea 

şi din gură mii dicea: 

— bună diua, 

Bădiulesă 

„cu porti 
de cârciumăresă, 

„cu'statii 
ca de jupânssă, 

cu ochi mari 
de puic'al6să,! 

Bădiulesa, dei vedea, 

cu guriţa răspundea : 

— mulțumimi, agalelor, 

cinstiți caimacanilor; 

vouă Ienicerilor 

şi vouă Spahiilor. | 

Dâr csuşulit cemi făcea? 

Dintre Turci se alegea, 

Bădiulesei căi vorbia 

- şi din gură, mi-o 'ntreba: - 

»— Bădiulesă 
multi frumOsă, 

cu portii 

de cârciumărâsă, 

-cu' statii 

ca, , de jnpanes, - 

45 

a
 
i
 

65 

70 

s0 

2589. 

„cu ochi mari . - 85 
| de puic'al6să, 
unde este Badiuli tăi, 
savai, frăţiorulii mei 2: 

De en târgi, la carne grasă, 

qi să viiă iute-acasă ; 90 

de e dusii Badiuli la vieă, 

trimete can pasi să viiă, 

cavemii sfati de sfătuitii 

- g'avemii vorbe de vorbiti ! 

Bădiulâsa se uita 95 

şi din gură, răspundea : 

— 'Purcilor, 

agalelor, — 

şi voi caimacanilor, Ia 

“Dureilor, Spahiilor, 100 

şi. voi, Ienicerilor, 
del cătaţi - E 

o cu r&utate, : 

nu "varii face sfântului parte; - 

deli cătaţi 105 

cu bunătate, 

să vă d6 gânduri curate! 

  
Er câuşulii răspundea, | 

: Bădiulesei căi: qicea : 

—balli căţăimii cu bunătate, - 110 

că ne Badiulii ca uni frate: 

la negoţii negustorimii 

şi cu-eli măcelărimii, 

gălbeneti: 

agonisinii, 115 

cu bânetă 

„* 6lă bogăţimul 

Bădiulâsa, multi frumâsă, . 

| cu poti 

- de cârciumărâsă, „190 

„cu stati 

ca, de jupânâsă, 

cu ochii - : 

de puic'al6să, 

pe Turci dâca'i audia, 125 

_ în cuvinte. se 'ncredea 

şi din gură le dicea.:     
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E — Turcilor, | 
agalelor, 

cinstiţi caimacanilor, 130 
şi voi, Jenicerilor, 

“şi vol toţi, Spahiilor, | 

de'lii cătaţi pentru vr'unit bine, _ 

aflaţi lucrulii de la mine: 

na en târgii la carne gras 135 

ca să viii, Badiu” a-casă, 

nu e dusi Badiuli 1, vieă 

„ca, d'acolo,n pasii să viiă, | 

ci a-sâră, pe'noptati, 

„ Bădiuşorulii sa'mbătati, - 140 
somnuli greii Ya apucată 

Şacum ş6de” răsturnată. 
numai singurii întruni pati. 

Turcii, dâc'o audia, 

c6uşulii o ispitia - 145 

şi din gură o'ntreba, | 
şi cu vorba! totii qicea.: 

„— bine că se odihnesce, 
că destulii 

măcelăresce, 150. - 
că destulă | 

se'mbogăţesce, 
der de ce e Badiulii beti: 

ce-a băută, de s'a "mbătati? 

Bădiul6sa, le spunea, 
cu guriţa le dicea:. 

— a băutii vint hărmâsiti 

cu răvacii şi baş-rachii, 

gacum d6rme | E 

într'uni pati „160 

| "pe trei perne 
- _ răsturnatii 

cu arme | 

pline la capi * - 

cu pistâle 165 
la picidre 

şi cu paloşii golii pe pieptii 
de mi-e frică sălii desceptii ! 

Der câuşuli mărunţeli, 
mărunţelii. şi ochieşelii, 170 

155. 
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" Bădiulesei răspundea |. 
şi din gură mi'i dicea;: 

— lasă că s'o descepta 
cânâii omii deschide uşa! 

„ Şi Turcii se grămădia, 
la iataki i-se ducea, 
uşa casei deschidea, 

der, pe Badiuli cândii vedea 
pe pistâle 

„cum dormia, 
paloşe 

„cum strălucea, 

îndărăti că, se trăgea, 

uşa la locii închidea 

şi de frică tremura. 

Ceuşuli, dâca vedea, 

cumpăvuli că nu'și pierdea: 
mânan posunariă băga, 

“sculi de mătase 
: - scotea, 

viţa 'n ş6se 

că *mpletia, 

„Sfora n nouă că 'ndoia, 

ca arcanuli 

o *noda, 

şi ca, lanţulii 

„0 făcea, 
“şi la, Badiulă alerga, 

__după gâtii ilu arunca, 

6ră Turcii mi'lu trăgea. 

Badiulii somnulă că'și dormia, 

vis frumosi că mii ŞI visa, 

„Rece la; gătii cândii simţia 
„şi puţinii de se mişca, 

* sfâra de pe gătit săria, 

Purcii- cu dânsa, cădea, 

- mare spaimă că'si făcea. 

„Der c6uşuli, de- vedea | 
că totii nu se descepta, 

Anc'uă dată se ducea, 
laţiă 

pe gâtii îi potrivia, 
| nodi 

mai bine că'i strîngea, 

  

115 

185. 

190 

200 

205 

210 

 



    

        

  

sfâra de Turci o lega, - 215 

“po umeni le-o reqima : 

„cu toţii 

se opintia, : 

de frica, morţii 

trăgea, - 920 

Badiuli mi-se descepta 

şi ntruă clipă se trezia, 

_dâr să strige nu putea, 

că Turcii 

unde li trăgea, . 
că Turcii 

unde "li ducea, 
că Turcii 

unde "li lega ?- 

De piciorul 
hornului, „- 

la, dogoruli - 
“focului, -. 

unde 'i p&si voinicului; 

şilu lega 

totu cu mătase. 

„cu sfâra 
pletită "n şese, 

cu 'arcanulii 

câtii otgonulii 

st nu se mai misce omulii,. 

tr, pe Badiulii de'li lega, 

mâsă mare că *ntindea 

şi la chefuri se punea, 

Foicică, solzii de pesce, - 

Turcul 

„boa, 
se veselesce, 
Badiulă 
“ţipă 

şi yăcnesce, 
_ Bădiulesa, 
milă privesce, . - 

la nimica 

folosesce, 

„Şi nimica - 
nu 'ndrăsnesce, : 

N
 

230 

- 240 
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245 

250. 

255   

semn cu ochiult căi făcea 

şi din. gură mii dicea: 260 
. - N 5 . 

— Bădiulesă, s6ţa mea, 
| ce'mi. stai, neică, 

„de privesc, 
şi nimica. E 

nu *nârăsnescă, 265 
„la, nimica ÎN 

folosesci, 
la, nimica, 

nu gândesci? 

_Vegi că Turcii mă căsnescii, 270 
mă căsnesci, mă chinuiesci, 

la focuri mă dogorescii 

i de 'mârtea mea vorbescil! 

Ia, intră n odaia mea, 

umple-cu galbeni pâla, 275 

toti cu galbeni venetici 

„de câte-uă -sută şi cinci, 

cu mahmudele 

turcesci, 

cu rubiele 280 

arăpesci, 
cu groşe 

lipovenesci, 

cu dinari 

moldovenesci,. 

şi cu grivne 
runtenesci. 

In casă cându &i intra, 

“să te faci a mătura, 

bani prin casă căi vărsa, 200 

bani prin colţuri căi lăsa! 

  

285 

Bădiul6sa, 

Vasculta, 

în odaiă 
că intra, 

p6lă 

“de bănetă umplea. 

Şi, "n casă 

dâca intra," 

-mătura, 
"n mână lua, 

"se făcea 
că mătură, 

295 

300   
  

L_ Badiulii, măre, de'mi vedea,
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„bani prin casă 
presăra, - 

bani” prin colţuri -: 

| „că lăsa, 

dâr nimici nu folosia : 

305 

Turcii banii că vedea,  - 
-de ia chef nu se elintia, 

nici pe Badiulii.. deslega, 

ci mai tare milii bătea, 
cu sfârculii 
paloşului 

pe crescetulii - 
_ capului, 

unde”i greii voinicului. 

"Poicică solzi de pesce, 

“Tureulii 

- bea, 

„„ se veselesce, 
- Badiulii 

= ţipă 
şi răcnesce, 

- Bădiulesa 

mi'lii privesce, 
“dr nimica, 

folosesce, 

şi -nimica, 

nu ndrăsnesce, 

Atunci Badiulii de vedea, 

Bădiulesei semnii făcea - 
"şi din gură, mii „şoptia : 

— Bădiulâsk, sâţa mea, 

nu mai sta 

__de te uita, 
negândindi la. nimica. 

Vedi c că Turcii mă muncescii, 
m& miuacescă, mă chintiescil 

şi de morto mă gătesci! 
Fă-te că mai eşi p'afart, 

Şi te du în chilidră: 

pune faţă, 

la nălbidlă, 

buze moi 

la rumenslă,. 
unghiele 

“la chil6lă, 
- 

310 - 
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sprâncenele 

la negrelă; 

6 ţĂ uă iii 
dintr'uă milă, 

şi roche de coroftiă 
Vale cum îmi place mie, 

cotulii cinci 

galbeni luati, 

cu papuci 

de Ţarigradi, 

cum de Pasci 

te-amit îmbrăcatit ! 

7 

Bădiul6sa asculta, 
“în chiliă că intra 

şi frumosi mi-se gătia: 
punea fața 

la, nălbielă, 

buzele 

“la rumenâlă, 

sprâncenele 

“la negrâlă, 
unghiele. 
la chilsli.; 

- lua, jiă 

Gintr'uă mii 
- şi roche de coroftiă, 

cu papuci 

- de Tarigradă, 

cum de Pasci 

"s'a îmbrăcatii, 

Şafară deca'mi eşia, 

Ja Turci: de se arăta, 

“'Turcilor că le plăcea, 

cu galbeni o Găruia, 

der de rugă n'asculta, 

“pe Badiulii nu'li deslega: 
la flacăre "li dogoria 

şi de morte milă gătia. 

- Foicică solzii de pesce, 

Turculi 

îi: bea, 

se veselesce,; 
Badiulă  - 

ţipă. 

şi ricnesce, 
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Bădiulâsa, 

mi'lă privesce, 

că nimica - 

- DU 'ndrăsnesce, 

„la nimici 

“nu se gândesce,. 

la nimici 2 400 

nu: folosesce. 

<>
 

“2
 

“u
t 

Badiuli,. dec'aşia, vedea, '-.- 

semnii cu ochiulii îi făcea, 

cu guriţa, îi şoptia 

“şi cu vorba mii qicea:. 405 

— Bădiulesă, s0ța mea,” 

nu maj sta 

_de te uita; 

că se duce viţa mea. 

Sumete'ţi. mânicele - 410. 

şi 'nhaţă cofițele: 

cofele .. 

garâfele, 
cobilița - . 

| ca, creiţa ; 415 

la Dunăre să te duri, 

apă rece st aduci, 

apă rece pentru Turci, 

Cobiliţa, W'& lua, 

cofele d'ăi atârna, 420. 

so, iei, dragă, d'a rasna,. 

să iei târgului _ 2 
__ toti d'a lunguli 

şi uliţi d'a curmedişulii, 

Drepta, târgului s'apucă 125 

şi tu, dragă, să te duci 

la căsuţa, - mititică 

care'ţă pare de nimică, . 

p'afar” c'uă sută de uși 

şi?n pivniţă mii. de buţ, 

cu uşile 

mititele, - 

ferestrele 

- cu z&brele, 

buţile .- - 435 

mai mărire, 

umbli pe elen picidre. 

Acolo, dsc'ăi sosi, --   

- pe Neculcea.lăi găsi, 
- fecioraşii de Sârbii bogatii, 

mare veste n 'Țarigradii. 

„. Pe Neculeea s&ntâlnesci, 
cu Neculcea să vorbeşci, 

că Neculcea s'o scula 

şi pe mine m'o scăpa! 

Bidiulesa, d audia, 

câfele.. că apuca, 
cobiliţa că lua, _ 

Jenicerilor spunea . . 

-că se duce la cişmea, 

dâr, în târgii dâc'ajungea, 

ea la drâpta c'o lua, 

tâte casele'mi căta, - 
tâtă lumea, cintreba, 
până, măre, c'ajungea 
la casa cu multe uși 

„şi la pivniţa, cu buţă. 

In năuntru de intra, 

tâta. casele'mi căta, 

“pe Neculcea, nu'lii găsia. 
Deca vedea şi vedea, 

Bădiulesa ce'mi făcea? . 

Indărătii nu sentorcea, 

- sema, bine. 

„= că Tua 
“şi'n pivnițe 

că intra, . 

-6&r acolo ce vedea? 

_Pe Neculcea milă găsia 

în pivniţa mititică, 

mititică şi pitică, 

- ţiindă cada la ună bute 

„de vro şâpte palme n frunte, 

şi de densa redimatiă,, 

reqimatii, cam aplecati, 

cu trei-patru Brăilence, 

"cu cinci-ş6se Gălăţence 

- și cu dece Selinence : 

una tace, 

- altai place; 
una, "ăi mișcă, 
„alta "li pişcă, 

= Una . 

ce
 

%
 

co
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| 460 

470 
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cu vină îl stropesce, 
alta E 485 

din buze "i zimbesce ; 
una, bea, 

„Şi chiuiesce, 

alta stă, 

de mi'i vorbesce | 490 
ŞI"1 toti spune, și "i totii qice: 
„Stringe'ți punga, măi voinice, 

„Că banii ă-oru”făce price! 

Er Neculcea, le vorbia, 

Cuă mână 495 
le mângâia, „i 

cu alta 

. pahară le da 

ori s5 guste, ori Să. „bea. 

Bediulesa, de "li vedea, “500 
„Bădiulâsa ce 'mi fâcea? 

Penă ?n sufletii se mîhnia, 

pân” la densulii se ducea, 
s6ma nimeni nu %.lua, 

6r, la eli cândiă ajungea, - 505 
palma biciii că mi-o făcea, 

ca-sfâreuli mi-o aducea, 

pe Neculcea "li nemeria, 
„în ochi negri că?li lovia, 

din beţii că”li trezia, 510 
“şi din gură mi striga : _ 

— fecioraşii de Sârbi bogatii, 
“veste mare "n -Ţarigradiă, 

stai de bei 
"şi de cinstesc, . . 515 

cu: femei 

de chiefuiesci, 
__de noi nu te sinkisesci 

» şila Badiuli nică gândesci. 
Sai, nepotă ali Badiului, 520 

că, se duce viţa lui!. 

Dâr Neculcea ce fâcea; 
ce făcea şi ce dicea.?. - 

Palmă bună de mânca, 
din beţiă se trezia, 525 

Bădiulesei căi dicea,: - 
— aferim, cumnata mea,   

  

grea mai e şi palma, tea, 
der îţi mulţumescit de ea 
că mi-o prinde la ceva. 9 

Pe la noi de cazi veniti, 

unchiuliă Badiulă ce-a păţiti ? 

“Bădiulesa, d'audia, 

tâto i-le povestia: 

" Jeniceri 

- cum ail veniti, 

Turcii | 
Cum ati popositii 

er
e 

Co
 

Ce
 

şi pe Badiulii Vaii găsiti, 
şi pe Badiulu l'a legati 540 

la piciorulii 

„ hornului, 

în dogoruii 

focului, | 

undei păsi voinicului; . 5 
cum băneti 

a risipită, 

gălbeneti, 

i
 

ce
 

a răspândită. 

ee
 

+
 
Ş
 şi cu roche s'a, gătitii, 

“ Turcii nu s'au domolitii; 

cum cu apa i-a minţiti 

şi la densuli c'a venitii 
s8.mai lase 
paharul 55 

şi să scape 
pe Badiuli, 

că se află, la, vâlvâre, 

Ge
 

la vâlvâre, la pesti mare. 

„Er Neculcea, d'asculta, 
Bădiulesei respundea 

—& alelei, cumnata, mea, 

nu'ţi mai frământa firea, 

că'i p'aicea Neculcea, 

“Apă la Turci | 565 
totă să. duci, 

şi pe, prispă 

să te culci. 

Io, cumnată, 
0 să viii 

cum. mă veqi, aşa kefliă, - 

570  
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| a cârcimăriţele | 
mei e frumâse, c20 

Şi paloşulii 575 „Deca Greculii bâtii o fi, 
Pa “esucindii. . 
Turcii, de s'orii sphimenta, | „rândul mie mi-o veni: Are , „vai. de mine ce-oiii pţi! 

pe tine | Audi tu, cumnata-mea ? 
te-orii întreba : DE Pen! de vorbă el ţinea, 625 

„ce“6, bre; cinei &la“? .ss0 o sosi şi Neculcea,: 
„Tu selamalik Vel du . „ci toti mai e, p'aicea,! 

şi ei dice s 

Pa Su gura: Biidiulssa, Vaudie, 
„ia uni Greci, neguţătorii, “iute d'acolo pleca, aL 

„de vite: cumpărătorii ; 585 pe Dunăre se ducea,  - 63 | 
„cumpără cireqi de boi pe Dunăre la cișmea,; i 

„Şi vine?n gasdă la noi! cofe cu apă umplea, 

a Busduganii. cobiliţa” ŞI ridica, 

d'oii asveârli Se ap'-acasă.că ducea, 
şi maj, multi 590 - 
„oii chiui, 

Turcii icr s'orit "speria, 

şi pe tine te-o "ntreba,:.. 

„ce e, bre; cinei da“? 
Ali doilea d'o ntreba, 

selamlik nu Vei mai da, 

"ci Pel spune cu gura: 
„e ună Grecii: neguţătorii, 

„de vite cumpărătoril;; 

nd vândutii ciredi de boi 
Şi trage 'n gasaă Ja noi; 

„îmi vine cam “veseliorii 

i 'astăgi a- fostii vânătorii : 

„& vendutii ciredile, 

ago fi scosi capetele 
_ „gacum bea dobânqile | 
„de- nulă ţin drumurile. 

e “„Sciţi- 'mi voi, agalelor, 

„cinstiți caimacarmnilor, 
„cu Greculii ce s'a. *ntemplatii 

„întruă veră pe 'nserati ? -- 

„A băutii -pân s'a "mbătatii 
“„colo?n cârciuma; din sat 

Și d acolo, 5 "a luată 
„din cârciume ?n cârciumidre 

„ns8! ncerce vinulii de” tare, 

- cercurile . 

000 

N 

- 610 

615   / 

şi pe prispă le punea, . 

iată chioti"s'audia, -. 
 busduganulii vâjiia, . 

drepti în.uşă că pocnia, 
“Turcii, unde'li audia,. -. 640 

- de la mâsă IE 
se scula, 

"şi cu vorbă 
o ntreba:. . | 

ea din gură 'r&spundea, 
„cum, qisese “Neculcea.. 

5 

045 

Turcii ?n casă - 

_? “de intra, 

chiotele se 'nteţia, 

. . Dâr, a-cas' pen' ajungea 635! 

„busduganulii duduia, 650 
totit în uşă 

"că pocnia; 
Turcii iâr se speria, | 

- 'Purci afară că eşia, | 
ali doilea că ntreba,  . 655 

ea. d'alii doilea vorbia | 
şi de vorbă mi”i ţinea; 

&r, cânâi vorba, 

isprăvia, | 

6că sosia O O 
„Neculcea, 

660  
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, caini băută şi cam chefliti, 

DL cu chefulii de zurbagiii. 

Poicieă, ş 'uă lal6a, 

„bine, măre, m'ajungea, 665 
şi din drumnit că. se răstia 
„i dW'aprâpe că, răcnia : 

— ia ascultă, Bădiulesă, 

ascultă, cârciumărâsă, 

de cârciumărâsă, 
cu statu. 

ca de jupân6să,: 
„cu ochii | 
ca de puic'alâsă,. -- 675 
scâte'mi uă cupă 
de vină , 

"s&ţi daii' uă grivnă, 

“de plină, 

: de răvacii 
| | săţi caii leiţă, 

| _» cu'Gragi, 
“ Camii vEndutii ciredile, 

Şi mi-amii scosii capetele 685 
gami să bei dobândile“ 

cu nea Badiulii cârciumaruli, - 
Cu nea Badiuli măcelarulii, 

„  mMăcelarulă 
Frâncilor, . 690 
priețenulă: 
Tureilor !. 

„ Bădiulesa, d'audia, 
în pivniţă, c'alerga, 

Cofi, mare ea lua, 
cinci-spre-ci oca, vină . turna 

lui. Neculcea *i- aducea 
şi "nainte i-o punea, 

vw 

„. ?D gura, mare că, striga: 

— cară vinii cu vederiţa, 

_ s&mi potolescii inima | 

Apoi, măre, ce'mi' făcea 2,   

cu “portii 670 DI 

guă vedriţă . | 680 

vorba, măre, că, scia. , - 695 

II -_ 6r, Neculcea, d'o vedea, 100   

i 

d “Mana y pe cofă - 

i punea, 
de tortă 

co apuca, 
la gură 

mi-o ridica, 
“jumătate mi-0_sorbia, 

jumătate că mi-o bea : 

şi'n pămentii ,g6l'o trântia, 

certă 'Turcilor căta, 

TI  Neculcea se răcoria 

__Neculcea se îndârjia, 

„der totii elii se înfrena 
şi cu Turcii că'mi vorbia; 

“cu binele se lua, . 

pân'la Badiulii se ducea, 

şi Tureilor le -dicea;: 

— 'Turcilor, 

Si  Spahiilor, 

cinstiți 
caimacamilor, 

, şi voi, 
. Ienicerilor, 

io mă plecii 

pân: la păimântii 

ca, să&'mi ţreci 

d6r unii cuvântii: 

„nu văi omuli 

. de iertare, 

nu V&'i robulă 
de vendare, 

că, dai galbeni şi parale, 
ca sălii i6i cu mine'n sati 

„s&ini slujâscă de argatii 
cândii. oiii fi şi io 'mbătati. 

“Tarcii, dâca/lii audia, 

lu Neculcea,- răspundea: 

— nu n'ei oinulii 

_: de iertare, 
nu. ne'i robulii 

„ de. vândare, 
ci noi numai de pierdare, 

"că % prieteni. 
„Frâncilor, 
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120 

180. 
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740 

: 745  



  

| e "COLECŢIUNEA o-D. Teobonescu. 

Şi măcelari . , 
Turcilor: - „750 

„ diua 

este cârciumară, 

n6ptea 
este măcelarii, 

măcelarii de Turci d'&i mari 1755 

Neculcea; doi audia, 

în genuchie le cădea, | 
şi cu lacrămi se ruga, - - 

şi cu lacrămi lili cerea - 

„ sălefiă . 100 

de iertare 

şi s&lu facă 

de vendare, | 

„o da galbeni şi parale - 

“ca săli aibă de argatit . 765 
cândă o fi prin târguri bâtii ; 

dâr Turcii nu se 'ndura, 
ci din gură răspundea 

câ nui omuli , 

_de iertare, . 910 

că nui omuli ă 
de scăpare, 

că nu'i robului 

"de vendare, 

ci 16% Badiulu - - 775. 
de pierdare. 

Der Neculcea, de'mi vedea 
„că Turcă nu sendupleca,  . -: 

a treia 6ră 'ncerca, . 

. da treilea ngenuchia 780 
şi cu vorba le dicea: 

— 'Turcilor, - . 
agalelor, 

„Şi voi, caimacamilor; ” 
- Purcilor, . 785 

Spabhiilor, 

şi voi, 
» Tenicerilor;, 

"de văi omuli | 

de pierdare, . - 790 
„de nu'i robului 

de venqare,   

o să: mgenuchiit la, pămontti. 

Cum e Badiulă pusi la chin, 
săI dai unii pahari de vină, 

e certuri ! 
să ne 'mpăcămă, 

„de greşeli 
„s8 ne iertămii, 

că la elii amii fostii băgati . 

şi mi-o fi mare : 
= p&catii : 

pâine, sare 

i-am mâncat | 
şi m'a plătiţi cu dreptate 

- nouă ani și jumetate! 

Foicică de pelină, 

« Turculu, măre, e haini, 

Turcul, măre, e păgâni, . 

- pe urmă milostivitii,: 

"de dumnedeii potolită. 

“ slobodeniă, că." da, 

şi Neculcea ce 'mi făcea? 
+ Paharulă 

de vinu turna, | 
lângă Badiuli i 

se ducea 
şi la gură 

i-lu punea, 

€r cu vorbă 
„_ Pimbiia: | - 

/ 

— de certuri . 

"să ne "mpăcămi, 

| păcate 
să ne iertămi ! 

Până Badiult 

vinulii 

bea, 7 

“Neculcea i 
se căuta, 

mâna sub brâii 
că băga, 

_cuţitaşuliă 

că scotea, 

547 

i sti iertaţi ânc' unii cuvântă,. - 

795 

800 

„805 

“810 

815 

„820 

839 

„835.  
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sfori de “mătase taia, A | 
- Badiulă că se desfăcea, 

Badiuli că 'se deslega ; 

6, daca se deslega,. 

în. picidre 

- drepti săria, 
n gura mare: 

„că striga, 
"m. gura. mare. că răcnia : 

Re — Galei, frate Neculcea, 
-- acum'mi scapă viţa, mea, 

„Proptesce'ţi spatele uşii NI 

* 840 

845 | 

“ca să nu mai 6să Turcii, - 

că ori-care mi-o. scăpa : 

i Sete bucăţi Voli tăia | 

- Foicică pui lalea, | 

 Neculcea,' uşia proptia, 

„zii cu spatele făcea, 
pe toţi 'Purcii %X i închidea, 

6r Badiulit, de se scula, 
» drepti la cofă c'alerga, 

apă rece că turna, . „ 

„ca apă se răcoria, . . 
„cu apă gura: - 

"şi-uda, * 
arsura... 

| „şIo potolia, - 

„apoi Badiulu ce făcea ?. 

„Mâna n paloşe punea, - 

"p'8i' tăiosii mi'lă alegea, 

" uşia mare deschidea, 

în pragulii ei se opria 

şi pe Turci că suduia, 

"câte unulii căi „chierna.. 

'Purcit: se cutremura, 

“câte unulii se ducea, | 

„er Badiulii, de'lii: ajungea, 

- numal de pări apuca, 

„În pătătură "li ducea, 

pe tăiători 6li punea, 

"cu „paloşii el reteda, 

- capuli Ii 

că ili arunca, 

trupuli -. 

josă + că) remanea: 

850 

“855 

"870 

880 

7 - apoi, măre, ce 'mi făcea? -   

-Tăia ună capi, tăiâ două, 
3 tăiâ; nouă-qeci şi nouă, 

că e Badiuliă măcelari, -. 

Să “măcelariă. de: Turci dă. mari. 885 

"După ce mii omora,. - 
după ce mi” isprăvia, 

cu Neculcea, se cinstia, . 
_ lui Neculcea "i mulţumia, . |. 
„lui Neculcea desbătati, al: 

| fecioraşii de Sârbi bogati, - 
"mare veste 'n Ţarigradii. 

Er Neculesa ce făcea? - 
Diua bună căi lua. 

şi la pivniţi se "ntorcea, 595 | 

busduganulii asvârlindi 

Şi din gură, chiuindii. 

- Badiulii, dâca, rămânea, 
-puse Turcii da căra . 

- Și prin.poduri d'a'i urca. . 900 

Nu fuse grei la, tăiatii 

„cum erea grei la cărati. 
” Cară -Badiuli câte doi, 
„ Bădiulesa câte trei, - | 
= “capetele „9 
„cu -eimale, 
a trupurile 
-<+. cu pistâle, 

"Nică “puţini că nu căra, 
" podul casei se umplea, 910 
„Turcii nu mal. încăpea. 

  
Deca, vedea, Şi vedea, 

Badiuli, măre, se opria. - 

şi pe “gânduri se punea, 

. Bădiulesei căi vorbia: 915 

Şi cu ea, se sfătuia, 

„Armele că "șI aduna, 
„totii bănetulii. că'şi. scotea, 
„lângă hornii că se ducea, 920 

"ună cărbune că lua, 
„ foci la 'case că dedea 

„.s8 arqă zalhanaua 
cu tâtă "“Murcimea?n. ea.   | Foculii. mare S'aprindea, „1 925 

 



  

|  Bacârilo, o palpaia, - i 
- carned-grasă se frigea, 

6, po: drumiă cine trecea 

„+... totă'pe Badiu”li sărheia | 
toti pe Badiulii milă căia 90 .|: 
şi din guri toti „dicea : 

„vai, sărace 
Badiule, Sa 

cum îţi arde... . 

casele, . - . 935 
casele, averile: a 

şi tote strinsurile; 

„vai, săracă Budiulsă,. | 
“cu portii E 

de cârciumărâsă, 940 : 
cu stati - 

ca,.de jupânssă, -. 
cu ochii 

ca.da puic'al6să, 

cum îţi arde . . 945 
bi6ta casă 

„şi te vegi 

pe drumit rămas“ | 

" Badiulă, mire, Gaugia, | 

la drumeţă că răspundea. . 950 i . 

— las'o să se facă, scrumă, 
“o pusesemii cani la drumi, 

totii pe placuli Frâncilor 
'şi”n pofida Turcilor. 

Mulţi galbeni amii chieltuiti, 95, 
“multe. buţi amii risipită, 

d6r,.. fiă că mi-a plătită | 
„Astă, n6pte, pe 'nseratiă, 

„cu Pureil 
m'amii îmbătatii 960 

şi "n poduri Si 
că 'i-ami culcatii, 

der. 'Turculii 

„toti urci: ursusii, 
“foci Ja case că mi-a pusi 965 

săi facă châfulii -. 

de susă. . - 
"Arde casa, ori-nu arde, 

d6r de fooă ati Turcii parte! . 
Deca, foculii se sfârşia, - 1970 

PI 

“7 
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COLECŢIUNEA G. DEM. TEODORESCU, i 

Turcil, scrumi că. se făcea, - 
“şi Badiuli se apuca: 

cn lopata, de” stringea : 

6sele, câte găsia,. - : 

totii 'd'uă 'parte-le punea ; 
scrumii negru,. 

„câtă rămâneă, 
-totă.cu ciurii 

| Sl ciuruia, - 
- Bădiulâsa scrumii lua, 

la, Dunăre le ducea 

ş 'n Dunăre le- -arunca. 

. 6se?n Dunăre . 
„cădea, - | 

“ scrumiă pe venturi |, 
se Gucea,: -... 

toomal dincolo cădea ; 
--pe câmpuri 

s6 semăna, 
"în cârduri” 
că răsaria, 

7 

Turcă. la. loci că se făcea . 
de mergea, măre, mergea, 

de. mergea. - și pomina, . 
„daici până "n. Ianina, -. 

- “din [anina ? n Ţarigradi 
i acolo la Bagdati. 

„că. Badiulii 
“i-a semănată - 

şi pămentuli * - - 

> i-a 'mviiati, 

Fâiă verde g'uă zorea, 
'apot Badiuli, cemi făcea? !. . 

1005 De cârciumă se lăsa, 

„măcelarii. nu maj erea, - 

-D8. „Bădiulssa, 

ua 

| “la, Neculcea' 

e S5 ducea, . 

i pe chefari se punea, 

"de totii bea Şi chiuia, + 

lângă pită 

“voinicâscă, - 
în grădină. | 

975 

980 
- Badiulii 6sele "'ncărca,. ... 

985 

1000 

1010 

1015) 

59 

990 

 



spa . 

  

mpărătâscă, 
"vestea'n lume să pornescă, 
“numele 's&i pomenâscă | 

toti la. cruce de voinici, 
ca boierii dă p'aici. 1020 

VELCANV!. . 

[Scrisă în anulii 1880, după moşii Niţuli, Iău- 
“+ tari de origină din Teleormană. — In colecţiu- . 

neă d-lul V. Alesandri, balada xxx, pag. 134. 
"188, este intitulată Vulcani. — Legenda Iorga 

„| Zorgovană, de la pag. 145—150a colecţiuni! d-lui 
“Teodoră T. Burada, are cu totul altii subiecti]. 

N sfânta qi a Vinerii 
„pe luciul Dunării - - 
de departe se zăresce 

“gi'mi totii vine, şi "mi sosesce, . 
Şi la mal mi-se opresce - 5 
uni caicii înzăvonitii, 

din a-fară zugrăvită, 
„prin năuntru podobiti, 

„cu covâre învăliti. . 
şi cu sirmă îngrăâiti, 19 

„cum e bine de trăită, 
pe apă de haiducită, | 

„Der întrânsulii cine 'mi şâde A 
cândi p'uă rână, cândi pecâte, 

„pe covâre verdi culcați “35 
şi de arme încărcaţi? 

Vro cinci-deci de Ieniceri, 
groși la capă, cărunţă la, peri, 

cu harigere 

ascuțite, 20 
cu -pistâle . | 
ruginite. 

|. 

Bine, măre, nu 'mi sosia, 
” Şi caicii de malii lega, 
Flă lega oră nu "li lega, - 25 
că, grămadă se pornia.: | 

unii laturi 
| ispitia, . 

alţii 'n drumuri 
alerga 30 

> 1. Numele propriă de Vtlcaniă (diminutiv Vel. “cănaşii) se maj găsesce în cele următâre: Vilcea |. Gudeţulă); pasul şi muntele Velcană ; apa Pl. cana; numele Vâlcu etc.. -: Ra 
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- si pe toţi îl întreba 
d'au vădutii pe &li Velcani 

“puişorii de ortomarii, 
„copti la minte,coptii la os; 

„omit de tr6bă şi chiposii, 35 
ortomanii, voinici! de frunte, - 

naltii ca bradulă de la munte 
cu mustaţa n barbaricii, 
cum stă bine la voinicii, 

cu chică . 40 
„ mpletită?n codă, 

cu barbă 

::ce?n brâiă o "'n6dă. 

Foiă- verde g'uă, lalea, | 
diminâţa câtii ţinea, - 45 

întreba, totii întreba, 
până iată c'ajungea 

„colo 'n vale la cişmea, * 

unde fetele | 
spăla, 5) 

- pânzele 
„deşi înălbia, 

pe răzre 

„... le?ntindea - Mi 

„.... şila sâre 55 
„= leusea.. ” 

“Teniceri: s'apropia, 
__ bună-diua, că le da 

-şi cu bine le "ntreba, | 

- Și din gură, le dicea : 60 

— bună-diua, fetelor, 

: fetelor frumâselor, 

câre 'nălbiţi 
: pânzele, 

de 'mpărţiţi „65 
| livedile, 
N'aţi  vădutii pe &lit Velcanii,: 

puişorii de ortomanii, 

„-omil de trâbă şi chiposii, 

„coptă la minte şi la osii; .70 

„cu. mustaţa, m barbaricii 
cum stă, bine la voinici, 

- Gu Chică 
i; mpletită?n c6di? 

„cu “barbă „25 
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“ce ?m brâii o 602 | 
- Blu cunâsce 

Dunărea, 

- până" vale : 

. 

şi malurile 

“ turcesci, 

şi schelele * 

- bogdănesci. 

: Eli în6tă ca unii pesce . 85 
şi ca plutele plutesce: 

stă omuli de mi”li privesce, 
” stă, .omulii de se crucesce.: 

De n'eţă spune cu dreptate, 

într'uă lună jumătate, 

cu pânzele 

înălbite, 

ca, florile - | 

”- podobite,  . 9 
să se ducă pomina, 

-dincolo de Padina, 
- dincolo de Silistra. 

D'aţă spune, cu. nedreptate, 

a - dece ani şi jumătate, 

| pânza, vi-se 'ngălbinâscă, - 

„ florile vi-se 'negrâscă, 

Fetele, dâca, "i vedea, . - 

fetele, de audia, 

„reci fiori le coprindea, 

cam cu frică răspundea, 

„Şi din: gură le dicea: 

— 'TPurcilor, 
“agalelor, -, 

pamii dati ochii cu Veleanii . 

de" mai bine de ună ani:: 

mu, scimi dusu-s'a?n pustiă 

e 

Dâr i-ami „Veduti slugile E 
| cărandu * 3. averile, 

l. Slina e uă sincopare dia Sulina, proăun- 
țată în evulii-mediă Selina, de unde şi deriva- 
tivulă selinence, originare din Sulina. :   

la Slina!, -; _80 

să vă vedemi măritate 90. 

de bărbaţi săn aveţi parte 100 

păru'n capi vi-se alb6şeă! : 

105 

1107 

ori e usii în haiduciă! - 115 

' 
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j-ami v&dutii ibovnica, 

totii m&surândi Dunărea, 
2 i-am: vădută pe maică-sea 120: 

-colo ?n vale la c gpaoâa 

“una, din furcă . 

torcândi, 
alta, din drugă . - 

| *ndrugândi, . 125 

dâr, mai bine 'de uni ani, 
n'ami dati ochii cu Vâlcanii ! 

Cei cinci- deci de Ieniceri, 

„groși la, trupă, cărunţi la peri 

cu hangere 130 
„ascuţite, | 
cu pistâle - 

ruginite, |, i 
dec'aşia că 'mi audia, | | 

înainte c'apuca 135 
şi mergea, măre, mergea | | 

până iată c'ajungea 

josii în vale la cişmea 

„und s'aude Dunărea. 

La cişm6ua, i 140 

lui Bolanii | 

şedea Muma, - 

lui Velcani 
din drugă.. - . 

toti îndrugândi 145 

şi din' gură, 

totii cântânai 

bătaia, 

voinicilor | | | 

împrotiva 150 
„Frâncilor, 

- isprava, 
- haiducilor 
împrotiva  -.. 
Murcilor, 05|. 

Şi, cum sta, 
şi, cum cânta, 

:.. cu Turcii se pomenia, 

"cu cinci-qeci de Ieniceri, - 

groşi la trupă, cărunţi la peri. '160. 

Jenicerii de'mi sosia, 
_bună-qiua că'i dedea   
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is 

“şi frumosi 55 temenia - 

ei la ea, . 

„cu i „pună găsit”, şi - 165 - 
ea. la, ei 

"cu ;bună- veniţi“. 

Er ius-haşa, ': 
ce'mi. făcea ? 

„Drepti la dânsa. - 190 | 
se” ducea: 
şi din gură 
mii dicea, :. 

— - ascultă-ne, Dabo fa; 
lungă fă viţa ta, 175 

"de 'n'ei spune tu ceva. 
„Ami avută de căpitani 

s 

„pe vitâzulă de Velcani, 
puioşorii de ortomanii, 

omi -de trebă 'şi 'chiposii, “mo 
„_coptii la minte, copti la osti, 

cu mustaţa, ? n barbarică . 
„cum stă bine la voinicii, 

- -cu chică: 

- pletită n c6dă, o 185 E 
cu barbă Si 

„ce 'n 'brâii o'n6dă,: 
" Elă cunâsce 

Dunărea, . - - 
până n vale -.. 199 
„la Sina, i 
Şi malurile 

; barcesci, . | 
şi schelele „. 

„bogdănesci. ai 95 |. 
Eli înctă ca, unii pesce Ma 

şi ca plutele. plutesce 
de stă omulii şi ji privesce, 

ş&de” n lociă Şi se: crucesce. 
Elu-nu scie” 209 
"ce e frica,: | 

A habar. mare. 1 
“de nimica; 
căi voinic, vitâzii de frunte, | 

“naltii ca bradulii de la munte, 205 - 
Cândă de „Pl&nuri se apucă, 
V6lcinaşii. e uă nălucă, 

-- dea nulă scie 
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Duhărea,! ! 
de nu'lii prinde: -. ay 

a nimenea,. i 
Noi cu el ami: haiducită, 
nok cu elit ami chiaburitii; 

“ der,-de cândi s'a hainită . 
şi de cânâi ne-a oropsitii, 215 

mai de totii amii. caliciţi: 

iate haine 

" jerpelite 
şi pistâle Sa 

"ruginite, 299 
“_plăsâle i 
nepoleite, 

-hangăre |, - 
“neascuţite ! - 

“Partea, lui de nouă anl 225 
- -parte?n vite, parte? n bani, 

“amă mâncat-o. 

de. săraci, 

„ami plătit-o 
de haraci. 230 

Acuna, babo, amii găsită 

plânii. Rogati de plenuiti: 

colo? n schelă, la Sati 

A n. Lipoveni - 
“sunţii bogaţi, 295 

_Cazaclii -. 
„2 îngrăşaţi,) 

AR „ negustorii, 

„.„. încărcaţi .. 
- de postavuri unguresci, . 240 

de arme persienesci 

„şi de blăni lipovenesci; 
der. n'avemii uni căpitani :: 

“puişorii de ortomană | 
„cum ne-a fostii „Două Velcanil. 245 

"Tu esti „măticuliţa lui, 

tu scit, ; babo, să -ne. spui 

"cum să dim de' urma lui, 

D'omii: luă 
"averile, "950. 

“ne: omii întrema, 

„Stările, - 

ne-omi înbuna, 
„ qilele 
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şi i-omiă” da 255. îi dăruia, ua 
dobândile ! - “qi aci, măre, pornia, 72800 

tot . “Baba, decăt adie, mie 
“babei: bine căi părea, . E - din schela: Gorabiel | 

că femeia, totii femeiă : E la cotulii aaa 
p6le: lungi şi 'minte scurtă, 260  Scripetulut N 

? . ) 

la pimioii nep e ooptă,. din Fântâna Banului - | 
) “la vădulu 

„MU se gândi, Prista 
ci guriţa ŞI deschidea | din areptulti ă 

şi din gură le qicea : 265 _ Isvorului 310 
— Turcilor, . | la vadul - - 

„agalelor, - Me Scăpăului, 
-demi. cătaţi voi pe Velcanii, | să găsâscă pe Velcanii - 

fătuli mamei ortomani, - . „puişorii de ortomană, ... 
ca s&lii puneţi căpitanii, . 270 . cu-caiculii descărcatii,.  - 315 

ceruli + „ „printre, sălcii “acită, 

„8 vagoane i “Acolo d6c ajungea, 
să a *molinescă | mai căta câtă mai 'căta, 

N act e „şi iată că se'ntâmpla |... 

a aruunti N | Ba | peste densulii că dedea: 320 |. 

» d %- | "pe: Vâlcan că milă găsia, . 
a ereeţ ) le _cu eaiculii descărcat 

to ui de ul a a printre" sălcii aciâţi - . 
o O Pearii e ul - 20 şi d'o salciă legati, | 

din sohela'.Corabiei A Velcănaşii- şedea întinsă . . 325 | 
la 'cotulii si cu grei de somni coprinsă, 

 Scripetului, - cu baltăculii 

din Fontana Banului. + la călca, 
-la vaduli . 285. CU hangerulit: a ÎI 

" Pristolului; „ Căpetal, 330 |. 
din dreptulă „cu mustaţa | 
 Tsvorului” | „- resfirată, 

la vadul Scăpiului,  -- Ă ŞI a 
00 să: găsiţi pe Velcani, 290 | destrăma 
- fătulu mamei 'ortomanii, . - Tenicărt” apropia, „385 

cu caiculii descărcatii, | “Jamgă dânsuli că venia: 

printre . sălcii aciâtă. pe Vâlcanii unde "li vedea, 
o inima, le înghieţa, 

| „ Durei ande o aug, | PN |. că nici singurii: nulă găsia, . 

in, emenălei rea: | “ci cu sluga lui, Nedea, . 340 
CN | . | - 

că făcea, - Deca, vedea, şi vedea, 

şi paftăle SE “Turcii nică că s'arăta, -   
  

  

 



  

354. 

. 

ci la! sfaturi se: > punea, 

taină mare că 'ntocmia, 

unii p'alţii se 'ntreba: 845. 
să Q6 focuri 
săi omâre, 
ori -topuzuri . 

“s%i dobâre ? | 

Unii diceai - : 850 
ca se'i prindă, :. 
alţii diceaii 

săi. aprindă! 

Dsr ius-başa, omi cu minte, 

> luă vorba mai nainte: 355 | 
şi le qise: „cum. vreţi voi 

758 dămi pieptii cu amândoi? 

„Nedea'i Grecii şi omi viclâni, 
| „Şoimit vestitii este Velcanii, - 
„sufleti dres şi trupi vrăjitii, 360 

„nică de paloșe 
„rănită, - 

“Dică de glânțe . 

„Ciuruitii, 
„ici de clOnțe: .“  65., 
„ cătrănită e | 

Turcii, unde li audia, 
 pianulă, măre, că/'şi schimba, : 

aştemâti s'apropia, ' 
semnii lui Nedea că"i făcea, 370 
pungi de bani îi arăta, 
“ŞI Nedea se 'ndupleca, 

- că aşia e sluga rea; 
„dai hrănit-o, 
“cu credinţă, O: 37 
ea te vinde .. 

făr căinţă; 
J d'ai cinstit-o * 

„+ ca pe frate, 

şi te bate! 
Neaea: măre, ce'mi făcea ? 

Pe Vâlcanii 6lă părăsia 
şi?n orta. că se băga,. * 
6r ius-başa mi. dicea: ' 385 

-— alei, Nedeo, dumne-ta 
„-ță-al părăsitii nevâsta, 

CÂNTECE VECHI: HAIDUCESCL. ' 

= ce „dormia, ca ună buştenii. 

ea te'njură | 380   

„. nevesta, şi căsuţa, 
„şi pe bieţii copilași 

"i-al lăsatii golani, drumaş, 390 | 
ca, să stai în haiducii - 

_„. ca şi robulii la robiă, 
- slugă prâstă la Vâlcani, 

puişorii de hoţomană!. 
Na cinci. pungi de irmilici, 395 

să ni'lă: dai legati aici; 

nă cinci pungi de gălbenași. . |: 
numa n mână să nilii laşi; 

mai na şalte de iuslud, 
să ni'lă dai şi să te duci, — 400 

că din t6ţă haiducia la 

nu ţi-e mai mare simbria! -. |: 

Nedea, Grecii fără credinţă, 
puse banii n socotinţă 

Şi cărâ în pungi grămadă - 

pân'la stana a de piâtră,; 

“la caicit apot' se 'ritârse 
şi din .fanduliă Jădii sc6se 

- ş6pte funii de mătase, 

împletită viţa” n ş6se, 41 

Făr'de capi şi firde milă, 

se munci, munci în silă . 

şi "modă, ca ună arcanii 

pentru gătulă lui Vâlcani 

puişorii de ortomanii, 415 

Frunqă verde lemnii uscati, 

iată, Nedea c'a lepatii; 

fâră temă de pă&cati, 

p'unii: stăpânii nevinovati. 12% 

Ira legati, nu la, legată, - 
că de mâini Va. încordatii, 
„de piciorii a *mpiedicatii. 

„ Unde bine mi'lă lega, 
_întruă fugă se ducea 4 

şi pe Turci îi asmuţia, 
&r el. drumulii: apuca: 

» “ua Qrumuliă 
| cu fuga, - . 
ie şi codrulii „430 

“cu poteca. | 

>
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Turcii, măre, cândii vedea, 
_paloşele că 'şi scotea: 

unii'n pază 
r&mânea, 

alţii, n prejmă 

- răt&cia 

şi?n caicii năvală, da, 

Ce să" facă, nu scia, 

că e dresii şi formecatii,. 
„nici de paloşe tăiată, -. 

nici de puşcă împuşcaţi, 

de muieri nu e stricati. 

“De Lori da a-fundii în ape, 

o s&hâte go să scape; 
“de i-orii da foci, se aprinde - 

„funia care "li coprinde! 

F6ii verde de -cicore, - 

subt unii sli, lângă Isvâre, 

„ pi6tră mare 

“sta trântită, 
de ciocane 
ispitită, 

de vâcuri. 
„părăginită 
„Si cu slove 

răcaită, 

Deli-başa se 'ncerca, 

"der so misce nu putea, 
- Xenicerii, 

că 'şi chiăma, 
şi cu toţii 

| se'nhimă - > 
şi d'abia că mi-o misca, 
şi d'abia mi-o răsturna : 

până ce-o 'rostogulia, 

năduşelile”i . ti'ecea, 

| Şi striga, - 

' se opintia, 

« Velcănaşi nici nu visa, 

Deca, măre, isprăvia, 
şi de piâtră mi'lii. lega, 
frumușelii €lii ridica, 

i susii pe malii 6lu aşeda, 

Velcănaşii adanci dormia, . 

440 

445 

«450 - 

455 |. 

460 

465 

410   

N 

“branci în Dunăre: că da, 

şi, unde cădea 
Velcanuli, .. 

târa 
„cu eli bolovanulii, 

„urla .apa, 

urla, maluli ; - 

er, cândi Dunărea, ii simţia, 

apa n două? Și despica, 

“pe haiduci că milă primia 

şi. frumosi 6lu aşeda 

tocma/ n fundul 

. fundului, 

pe stratului 

morunului,. 
unde'i. dulce somnului. 

„Să s'aşede n'apuca, - 

“şi iată că se 'ntâmpla, . 

"că Vâlcan. unii visii visa, : 
pl6iă 

„rece şi turbată, 

. în caiciă 

* marfă 
udată, 

şi pe mândra 
„ Iăer&mânâi,:. 

şi pe mă-sa 

. suspinendi. | 

« Velcănaşii se descepta 
Sh cânâii colo, ce vedea? 

Dunărea, se yăiăta 

că nulă scie ospăta, 

7 

Speriati, seropintia, 

piâtra,?n spate ridica, 
„si d asupra se sălţa, : 

Și ca pescele 'nota 

„din vadulii 

Scăpăului 
la cotulă 

"Orucerului. 

Fei verde, de sângeri, 

pe la, cotulii lui Crucerii, 

cine cântă, cine plânge 
totii cu: lacrime de sânge, 

: la, caice numbrândii . 

480 | - 

485 

490 

„495. 

500 

505 

510 

515|. 

520 

  

555 
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-Dânărea. toti ( plostemandii? i 

Iacăi mândra, lui: Vâlcani, . 
că nu Pa, văquti d'un ani, : 

Şi, cum sta 

iată, măre, se 'ntâmpla . | 
pe Velcani cămilă zăria - 

ca unii pesce “înotândi 

şi cu grei abia suflândii. 

Vreme multă : 
| „nu perdea, 

„.. din brâii. furcă 
arunca, . 

NR ""mi-alerga 
şi lui frate-su'i i dicea;: 

— neică, neiculiţ al mei, 
- noroci-te-arii dumne ei; 

şi'mi ascultă, ruga mea! 
Nisce negustori de boi, 

ce- tragii în gasdă la noi, a. 
a 'vendutit ciregile, | 

“şi mi -le- -a găsită Velcani, | 
puişorii de ortomanii, | 

şi Velcanii din. fungi le scâte, 
- dr elii singurii nu. se pâte 

 Sandulii, 'măre, daudia, 
drepti la, Dunăre pornia, 

în luntriţă, S'arunca - 
şi, mână ori nu mână, 

| la Velcanii că'mi ajungea. 
pi Abia mânari, întindea, 
a dâr sălii scâţă, nu putea: 

bolnavu 'n' josii trăgea, 
“ Atunci Sandulii ce"i qicea 2. 560 

— Laso, vere, la. naiba, | 
că te” n6că Dunărea! 

„— Nu potă, Dunărea s'o bată, 
? că, de mine e legată | 

;   

de totii ofta, 525 | 

Er mandruţa, ce'mi făcea ?.- 530 

fuga'acasă | - . | Ă 595 | 

ai milă de: soră-tea * 40. 

der Şi-a 'necati pungile 545. 

. | să le dâ la mal pe tote | 550 . Să   
„că sor'-sa, par'c'o tera, -555.   

 Ado: ncâce. paloșulă. | 

 Sandulii; măre, se pleca, 

-paloşulii căi întindea, 
„6 juntriţa se clătia, . - 

valurile o *'mpingea, 

- puţinelă, şi se "neca,| - 

Atunci  mânâra, de vedea,. 
frumuşelii se repedia, 

„+ păloşi în. mână lua, - 

în Dunăre s'arunca, 

- "voinicesce că 'nota, 
-funiele căi tăiia 

„Şi cu vieţeri dăruia, 

“ Neleărat; dca? ro eşia, 

„tota mândruţiti mulţumia, . 
şi cu dânsa, se vorbia.. 

: La, Sanduli 'a-cas” mergea, 
i rasă şi potcapii punea, 

„ într'uă luntre se suia, - 

„ diua bună că'şi lua, 
: după, Turci că se lua. 

„Şi mână; măre, mână 

„2 Gin vadulii | 

;  Crucerului ” | 
pnEntr'ală 
„Pristolulai 

şi! ntzali 

 Nazotinulul. 

2 Poiă verde de pe laci, 
„la cârciumă cu cârdacii, 

| unde bâu. 

agalele 

„penă ŞI dai . 

„.pistâlele, - | 

s'opresce 

- călugărulii 
ca să guste: 

" rachiuli, -. - 

 pelinaşulă 

„Si Vinul,” 
= Gust” uă dată,. şi de. două, 

[a 

er
 

Si sI retegii, vere, strengulu! 
65 | 

30 
„S&lă ajungă nu putea: 

390 

600 | 

- 605    
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gustă, măre, pân? la nouă; 

-&, cândi fu d'a, -Qecea,. Gri, 

chiam" afar? din carciulaidră 

p'a dalbă cârciumăriţă, 

TumMeidră . 

la guriţă, | 

negriiGră o. 
la coșiţă, 

Şi din gură ce'i dicea ?. 

Ta fii bună dumneta - 
| “ denwmi da 

„cu ocaua,; 

cară vinialiă 

cu vâara, 
- pelinuii ps 

cu doniţa, 
c'amiă sfinţitii Wuă leturghiă 

cu "părintele Iliă, . 

şami rugati pe dumnegeii E 

10 |... 

„620 

625 

ca să'mi d6 pe gândulii met! | 

 Carciumăresa, scotea, , 

vină cu vâdra.- că” 'dedea 

Şi la densulă se uita... 

„Eli, la gură d'o ducea, 

toczma * n fundi îi răsufla . 

“ȘI, cândiă fanduli îi vedea, 

câtii colo c'o arunca, n 

“cercurile E 

de'i plesnia, 

i _ d6gele 
i-se dogia. | 

„Carciumărâsa eşia: 
vedra dâge. de'şi vedea, - ” 
de foci mare. S 'aprindea, * 

şi din gură ]ă blestema, 

şi cu vorba i totii dicea: 

o moşii călugării, de esti bâtii, 

du-te de te culcă ?n sati, , 

„ori ţe du'la mânăstire ' | 

„630 

040| 

645 

de? ţi „citosce pe saltire --,. _ 

“ami p'aci nisce băieţi, 

„Ieniceri, turlacă şi beţi, - 

şi, deca "i-8i descepta, 

0 s5 dai din rasa ta 

“şi. mai -multii câtii vedra mea! 
cp 

650:   
_cândi pe alţii 1 

itoşi câlugtrii, cană, N 
şi mai multi se nveseliă, :: 

rasa 'n brâu Își ridica, | 

” mânicile * Şi sumetea, 

şi 'ncepea, . 
a „de chiuia, 

„şi pe Turci. mii i descepta, 

" Tenicerii, dW'audia, 

pe mânică 0 băga. -: 
S8 cr6dă nu le venia, 

cândii..; ius-başa, le dicea: : 

— “a înviiati ghiauruli ; 
| el este, balâur ulii ! 

Bine vorba nu sfarşia, 

şi Vâlcanii ce mai făcea? 

- Paloşi „mare că scotea, 

după ei se repedia: 
cându pe unii "i reteda, 

Ă “i spinteca - 

şi, din cinci- deci, câţi erea, 

nici unulă nu rămânea. 

F6ii, verde şuă lalea, 

- Velcănaşti mi-se 'ntorcea, 
„în luntriţiă că intra, 
Dunărea ?n două tia, 

| pe. malulii stângii că, trecea 

».- 

şi poteca, "mi-apuca. - 

în spre casa lui Nedea, 

“prin şesulii Motrenilor, 

“sub munţii Oltenilor. 

ŞI umbla 

din vale ?n vale. 

“cu dăsaga - 

"la spinare, . . 
- şi umbla” 

din stână 'n stână . - 
cu măciuea 

după mână... 

“Colo, inăr6, *ntmuă “vălcea 

chiar cu Nedea se 'ntâlnia. 

"Grecu, 'mdată 

„celii vedea, . 
ca uă stană. 

= 

+ 

680. 

- 660 

„675 - 

690 

695 |- 

070 
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„ “neremenea, - 
„Velcănaşii, dâca "ii opria, 

din guriță "Ji judeca: 

— d'alei, Nedeo, fisră rea, ” . 

asta” și fuse credinţa ? 700 

-De câţi ani tu m'ai slujitii 

simbridra, ţi-amii plătitii 

şi cu cinste te-amii cinstiti, 

&r tu, Nedeo, omii spurcatii, 

mai vândută și m'ai legâtii, 
la păgână dormindi m'ai dati 705 - 

fără tâmă de p&cati, 

“Nu sciai tu, fătul mei, 
că din ceră. unit dumnedei 

vede fapta Şo pândesce 710 
„ gapoi dă şi resplăteseot 

Bine vorba nu: “Sfârşia : 

* paloşulii 

canâii aducea, . 
capul 715 

lui Nedea săria, | 
trupu 'n sânge se bătea. 
Der p'atâtii nu se lăsa : 

- bucăţăle mi'lii tăia, 
cinci-deci de părţi că'li făcea, „720 

că, cinci- deci. fusese Turcii, 
toti cinci- deci să fiă corbii. 

Veleănaşii mi- -se "ntorcea ; 
la, mândruţa se ducea, . 

„toti lu Sandu i i mulțumia | 125 
Şi pe sor "sa, i-o peţia.. : 

Apoi nuntă 
"că făcea, 

cu popă . 
„Se cununa,  .. 730 

„6 Kiulhanulii - 
câţi ţinea ? 

Câte dile'si înti”ună ani, 
că, nui altulă 
ca VElcani, 795. 

„_ puişoriă de ortomaniă l   

a 

> 

10RGOVANU. 

[Variantă cântată, de Niţă lăutarultă jdin Satulă 
Zănsga, judeţuli Romanați, şi comunicată de 
d- Al institutori Stânescu revistei Fducatorulă 

. - în anulu 1883). 

Pe. lucişuliă, Dunării 

"n. diua sfintei Vinerii | 

„iată"mi vine şi, sosesce . 
"Şi la maluri se opresce 

- = unit caicii împodobitii,. 5 
"în năuntru zugrăvitii, 
cu postavii verde 'nvelită 

şi cu sîrmă îngrădită. 

Der în întru cine șede ? 

YVro cinci: -deci de Ieniceri . 1 

groși la, trupă, cărunți la peri, 

întrebânâii 
„Şi ispitingă 
„Şi pistole pitulândă ; | 

întrebând de Iorgovanii, 15 
puiuleţii de hoţomariăi, 
ce fuge iute. ca riuli 

” şi 'ncinge barba cu brâuli, 

jumătate şi-o încinge 
jumătate şi-o asterne; 20 

cu mustăți * 

în multe părţi 

că. vrejulă de castraveți. 

Fr, la, portii dâca sosiai, 

toţi cu toţii se duceail.. 3% 
Subt uă canară de piâtră, 

“unde-unii câine mare latră, 

găsia fete zelinence 

__ şi neveste brăilence; 
fete “mari pânze. 3 

nălbiaii | 
- „Şi pe pietre 

„le "'nfloriaă, 

" — Bună qiua, fetelor. 

— Mulţămiraii, agalelor.. 95 

—N 'aţi v&dutii pe Iorgovanii 
| mândru, falnicii căpitani? 
De veţi spune cu dreptate 

“precum scrie sfânta, carte, 
-“pânzele să se 'nflorâscă 40  



N 

şi frumosi să se mălbăscă,; 

scii, ca câla, de hârtiă 

cândit o dai din prăvălii | 

logofeţilor st scriă ; 

„să vă 'mcărcaţă de păcate: 
„pânzele să nu albâscă, 
“ci mai răi să înegrescă, 

- scii, ca fundulii de căldare, 

— Noi pe eli nu lami.văquti, 

„nici cu eli nu ami crescutii, 

der i-ami vEdutii -rudele 

totii spălânău! rufele ; 

„ami vEdută pe. mumă-sa 55 

şi pe ibovnică-sa, - 
tocma n vale la Ceşmea, 

unde cresce uă ialea, — 

* "Turcii 'n vale” se duceau, 

din gură frumosii cântândii 

şi din drugă învertindii. 

— "Buni diua, babo fa, 

lugă fii viţa ta; 

„anii tăi să nui 

firele dup'a ta drugă, . 

de ni'i asculta: uă rugă. 

Esti mama lui Iorgovanii, 

_mânâruli nostru căpitani. 

-S8 ne fii mamă şi nouă 170 
care-ami dati cu elii în două 

„- munca n6stră de mulţi ani, 

Noi cu elit ami haiduciti 
"de când erea, copilii micii ; „15 

„maultii- puţini, ce-ami caștigatii, 

- părticiea nu - a luată: 

“ s a supăratii - 

„ga plecati. 

s5 dormimi p'unii căpătâiu, 

“că cu elit nimicii n'avemi, * .— 
ci dorimii ca. sălii vedemiu ! 

| Femei totii ca 'femeia : 

  

6r, de n'&ţă spune "n dreptate, 45 

cândii se naiţă fumulii tare. 59. 

pa lui mumă 0 găsiaii : 60 - 

ajungă 05. , 

împărţindii grămedi de bani. i 

Pe: elti, baho, să ni'li spui, 8   

A 

“ 

COLERIUNEA G. Dex TEODORESC(: 

„pole. lungi şi minte scurtă, 

-. femeiă nepricepută : 

— Tur cilor, 

agalelor, * 
colo'n josă, în josii la vale, 

unde duce astă cale. 
Ş unde Dunărea coţesce 
şi de maluri sa trântesce, 

subt uă sălcidră naltă, 

„şi de varf cam aplecată, - 

„cu mustăţile pe apă, 
ună caici e priponiti |. 

cu trei lanţuri de arginti, 

„Că de teiă 1 ma maj găsită ! | 

Se duceaii arcii, duceau . 

pân” pe Iorgovani găsiau, 

Sta; culcatii pe i6rbă josi, 
„: i6rbă verde de rogosii : 

„Vântulă 
__“ barba/i resfira, 

ca grâul 

“primăvera, . | 
Turcii grei se spăimânta, - 
„: inima ?n eX tremura. - 
“Unii "n apă s'aruncai, 

“alţii ?n caicii. se pitiaă, 
caicaşulii mili opria, - . 

„căci să6 mârgă nu *ndrăsniat, 

“Lângă capulii lui şedea - 
sluga lui, sluga Nedea. 

Să vedi Turcii ce făceau : 

de Nedea, s'apropiaii : 

— alei, Nedeo, dumneta 

„esti sluga lui lorgovaaii, _ 
puiuleţi de hoţomanii. 

Dă-ni "1, frate, dălu legati 

şi de lanţuri încărcată, 

- slugă țu să nu mai'fii, 

"să 'ngrijesci d'ai tă copii. ! 
Noi cinci pungi | 

“de bani ţi-omii da 
ca să duci 

Ja casa ta, 

"90 

95 

u5 

125| 

550 a 

"85 

100 

105 | 

110 

120  



pa 

  

E „omă mişelii ca şi toţi Grecii, 180 

“câţi ună braţii de-omiit de grâse, 140 

E plini de ciudă, pe Românii, 

ăi Di agalelor, 

a 

 Prinauliţă mărăcine; pi 
s8 veţi 'Nedea, porcii de câine, - 

"ce stii ca s&ți i6 pr6 bine 
: „ chiariă cămâşa de pe tine; 

î* îţă i6-vite, bol şi caj, 

„a i€ totii şi toti ce'al. | 
Grecul, sufleţii blestemat, 135 

„de p&cate încăreati, Ă 
> nu cu grei se învoia, 

apoi de la Turci cerea... - 
” şese funii de mătase 

= împletită, viţa n şese. -. 

Pe Iorgovanii 6li lega, 

în mână la Turci 6li da. 
Unii diceai ca săli tait 

Şi 

S5% 66 drumw'n- ri la. vale, 

să se. ducă, „ducă cale; 

alţii diceaii să: li omâre | 

Şi săi puiă "n “capi uă flâre . 
şi săli ducă; mumă-si, 150” 
mumă Si, ibovnicii ; 

„alţii diceail ca săli ardă, 

ochii dr s51 16 u, barză 
Şi. să duc” acas? la el, 

“la copiluă .mititeli. 155 | 
Unul din ei, mal bătrâni, 

"la midlocii se. aşeda 

şi din gur” aşa, dicea : 

—"Tureilor, BE !. "160 -. 

"cum de voi maţi. augită” E 
„ce prin ţâră "i răspânditii - 

„Că acesta e spurcati a 
„Şi cu trupul fermecatii, „165 

nică de glnţe - 

i "nemeritiă, 

i săli. pună 'ntr'uă copait, DR | 

  nici de lance 

“n peptii ănitii 

„za treci pici, trecit pe colea: 170 
'pP6nă trecii şi Dunărea,   ! “şi găisescii uă piâtră mare 

2% "GÂNTECE VECRI: HAIDUCESCI, |. 

"câtă unii bolovanii de sare. 
- “Ea pe şele 1 se lovesce, 
3 minunati se potrivesce, 

” Piâtra de gâti i i-0 lega, 
“drumul. în Dunăre îi da, 
-tocma'n fandiă. se aşeda, 

somnii de elii se fieca, . 
şi toti nu se descepta. , 

-Vine-uniă' racii cam crăcănosă 
tocmai din Vaduli-de-josă ; 

de deştuli micii 6li stringea, 
Iorgovanii- se descepta, - * 
piâtra ?n- spate o lua 

Şi ca pescele "nota, 

- de la vadulii Diului 
pene n câmpulii Sminului, 

 Frungulică , 

Şuă sipică, 

a lui mândră: ibovnică 

: cobiliţa Ş-o lua 

și la Dunăre pleca, 

„Pe Iorgovanii 6li vedea, | 

cobilița şi-o trântia, 

iute-acasă se "ntorcea;: | 

— taică, tăiculip-alii meii 
„ce mi-te-a dati dumnedei, 

nisce negustori de boi, 

ce tragii în gasdă'la noi, 
“a vendutii ciredile 

Şi ŞI ai neoatit - pungile! 

> 

„Tată-stă, cândii udia, 

N “fuga pe Dunăre da, 

“ intruă luntre se suia, | 

: către Iorgovanii grăbia, * 

unit paloşii îi întindea, 

der la el nu ajungea. 

iz Tano, negustorii tăi 
„0 s&mi scurgă anii mell! 

— AG palogulii, tătălit mei, 
„ca să "i taii funia ei! 

Iana grabnicii se "tinda, : 

„faniele le ăla. 

  

| 

180 

“185. 

190 

205 
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„„s8-maf pierd puţini din chină. 

și de pidtră "li curăța. . 215 | 
"Deca pe uscatii eşia,, 

unii călugări se făcea. 
Cutreiera 

cârciumile 

şi totii cerca 

vinurile : i 
+ 220 

cercă unuli, cârcă două, E 
„cârcă vinuri pân'la nouă. . 
“lorgovanii totii bea merci, 
pigandi semă n jurul Săi. 225 

Cândi a fosti mat la sfârşit, 

la uă cârciunva venită, 

und” de multii a popositii. 
Carciumăriţei dicea : 

— cârcimăriţă, dumnâ-ta, 
scâte'mi uă, vââră, de vină -- 

230 . 

Ui vedră, de vinii scotea, 

tocman' fundi îi răsufla, 
cercurile "i zorzonia. 

Carciumăriţa”i qicea : 

— măi călugării, pi6ză rea, 
ce'mi trântesci tu vâdra mea, - |. 
că amii ună Turculeţii beti că 
culcatii dincolo ?nt”unit pati 210 

şi, d6ca/lă vei descepta,.. 
frumosi capulii ţi-o tăiă! 

235 

Iorgovanii atunci grăia: 

— în dămi mie-uă turtă rasă, 
săi dai Turci afar” din casă! 245 

Atunci Turcii! 1"nţelegeuii, 
răi prin casă văicăriaă : 

— boca, boca ghiaurulii, 

este el, balaurulii ! 
Este Iorgovanii .copilulii, 
ce bate Turcii cu pilulii ! 

„250 

orgovaniă peste bi da, | 

unii pe sub pati intra, . 

alţii morţi că: se făcea. 
Eli pe. Nedea judeca, 

aşia precum tr ebuia :   

i COLECŢIUNEA Q. DEM, 

pe lopată le punea 

> 

TEODORESCU. i e 

"— alei, Nedeo, sluga mea, - - 
„mânca: te-arii ui, morte grea, 

tu pe mine m'ai slujiti. 
“alt-felii cum a trebuiti. 

Nouă-âni şi jumătate, 
nu ţă- arii face Domnuli: parte, 

simbridra ţI- ami plătiti, 
"precum noi ne-amii Învoitii, 

_ Pentru ce tu m'ai legati 265 
Şi în mâini la, Turci nai dati ? 

“260 

Cu palogulă 
aducea, | 
capuli: 

Nedii €li tăia, 

„trupul 
la câini arunca, . 

câinii carnea ii mânca, 

Câte-unii osciorii alegea 

şi pe foci le grămadia, 
şi nici bine nu ardea | 

până totii 'scrumiă se făcea, 

şi d acolo le lua, 
“într'uă -piuă' le pisa, 

210 

280 

şi în „Ventii le spulbera: 

— ce- o lăsa pe urmă vântul 

să mănânce şi pământulii ! 

. . . . o." . . . .: . e 

„Amă cântatil cântecii bătrânii, 

„Şi mai amii vro dece n sini; 

„6r, de voiţi să mai cântu, 

mai miscaţi 6la la rândi : 

“daţi'mi Şi mie să gusti, 
de e vinit ori de e mustiă | 

285 

STANISLAVU VITEZULU,. 

[Scris în Bucuresci, la 11 Mai 1884, după Po- 
trea Creţulă SŞolcani din Brăila. —Are mal a- 

„celași fondă, d6r vari6ză de cele precedinte prin 
titlu şi prin mal multe completări]. 

" Poicică  mărăcine, 

ascultați, boieri, la mine 

„58 vă spuiii d'ună cântecii bine. 

Spre apa Bertescilor 
- e 

„2175 
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şi a Ghermănescilor, E 5 
und” “adună gârlele 

„deşi răvârşă apele, ., 

iute'mi vine d'unii caici 
„cu postavii verde "'nvelitii, 

prin afară Şinuitil, 

“Der în caicii cine'mi sunti, . 

„totii cu moţurile n vântă ? 

Sunti cinci-deci de Dristurenis 

cu opti-deci de Giurgiuveni, 

-zurbagii şi Turcă păgâni, 

, „toți fugiţi de ]a stăpâni, 

— 2 Cu păloşe | 

şi cu arme -. 
_ „ghintuite; 

6r mai mare cin'-erea,. 
toţi de cine'şi asculta ? 

mărunţelii: Şi bondoceli, 

" feciorulii 

lui Ciupăgeli, 
de ţipă Giurgiuli . N 

| „de et. | 30 

Foii verde gui lalea, 
„ eaicelulă- se zăria, Si 

şi pe Dunăre 'mi venia, 

de mală că s'apropia, 

toți dintr'6nsuli josii se da, 
; câtă mare se făcea 

- şi *ncepea, 
„a colinda, a 

a colinda, ga “ntreba..  .. 40 
„Der, de cine'mi întreba? .. 
De Stanislavii. vitezuli, 
„vit6zuli şi haiduculii, 
căi vit6zi şi voinicăli 

"de s'a dusi vestea de el. . - 45 

IER La gura Ialomiţei. 
2. Cu şine de feri, căptușită. 
3. Adică Turci din Durostoră sâi Dristur, nu- -m6le de altă dată ată Silistrel. 

4   —— 

p "prin năuntru zugrăvită, 1, 

“şi şei-deci de. Gălăţeni 15 

poleite : 20 

| "Ia de 'Turcult mărunțeli, „95 ă 

si, la mal dâc/ajunsea, | - 35. 

  ”. vâsle. 

" Turcii, măre, colinda, 
Turcii, măre, că treba 

măre, toti din sată '. 
în sati, . 

__“măre, totii din vadă e 
în vadi, . 

der de loci nu'lii dovedia, 

„pe nimenia nu găsia 

„urma, să le pâtă da. 

De vedea, şi i6r vedea, 

“Turcii 'n dr6iă se plimba, -- 

pe potmolulii Dunării, 

la "ntorsurile gârlil, 
gacolo ce mi'şi vedea, 

„ acolo ce mi'și găsia? . 
“Vedea, fete selinence, 

„“găsia fete brăilence 

„cu îiă şi cu zevelce, - 
„„De văduti - 

cum le vedea, 
de găsitii 
„cum le găsia? 

„Unele pânze *nălbia, 
în gârlă 
că le spăla, 

- în fntână 

“1e clătia 
şi de pietre 

le trântia, 

pânzele 
de se 'nălbia; 

altele pânze lua, 

„pe ierburi 

că, le "ntindea, 

„pe câmpuri 
“le? ncrucişia 

şi la s6re le usca, 

“Unde Turcii le vedea, ă 
'opăcăle!-afandi băga, - 

în caice se suia 

Şi mână, măre, mână : 

pân la ele. d'ajungea. 
„Din caicii dâca săria 

1. Lăutarulă esplică cuvântulă „opăe 

„| 

50 

55 

60 

|] 

15 

80 

85 
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şi la ele se “dticea, 

bună diua că le da 

Și din gură le dicea: 

— savai, fete selinence, 

savai, fete brăilence, 

fete mari şi mititele 

și neveste . frumuşele, 

bine. vamit găsitii lucrândi 

merge-v' arii lucrulit pe rândi ! 

Fetele, de” audia, | 
nici unica nu vorbia, 

Turcilor nu răspundea, 

ci de frică 'ncremenia. 
Numai una se găsia, 

se găsia de îndrăsnia,: 
- fetişoră 

smedidră AN 
cu cosiţa, gălbidră 

„.. Turcilor că *mulţămia 

Şi din gură le dicea,: 

— mulţăimimi, agalelor | 
și baş-caimacanilor, “110 

vouă Gălăţenilor, 

vouă Dristurenilor, * 

vouă Giurgiuvenilor. 

100 

Er cGușulii, Waudia, e. 
€li din gurii le toba :. 15 

— savai, fete selinence, 

-“savai, fete brăilence, 
neveste ialomiţence, 

care pânzele nălbiţi 
şi de pietre le trântiţi,  - 120 

“campurile "mpodobiţă, 
“aţi vădută, p'unii căpitani 

puişorii de ortomani, 

pe Stanislavii vitâzulii, 

pe Stanislavii voiniculii ? 125 
De 'eţă spune cu dreptate, 
de la Domnul s aveţi parte : 

pânzele vi-se nălbâscă, - 

pânzele vi-se dospâscă 

ca uă câlă de hârtii 130 
„Cândi -o iei din prăvălii; 

95 

__.“i-mal tâte că tăcea, 

  »&ăţi spune cu strâmbătate, | 

TEODORESCU, - 

Domnul nu vă facă parte: 
„Să staţi totii -nemăritate . > 
"Şi cu mâinile nclestate, 135 
“pânzele vi-se negrâscă, 
pânzelo vi-se cernâscă, 
_ca cernâla de condei 

cândii din cârciumă oii! 
4 

-Fetele, aâc auda, 
de frică nu mal scia: 
mai tâte î încremonia 

140 

Numai una se păsia, : 
ss găsia de îndrăsnia: . 145 

fetişoră, 
smedidră, 

cu cosița gălbidră, 
ce mi-a, fostii de mititică 

lui Stanislavii ibovnică, 
Ea c6uşului vorbia, 

şi din gurii răspundea : 

i Turcilor, 
agalelor, 

“cinstiți caimacanilor, 155 
Jeniceri 

şi Dristureni, 
Gălăţeni 

şi Giurgiuveni, 

7 

„pe Stanislavi n'ami: “văgutii, 150 | 
der pe mă-Saumii cunoscutii 

la potmolulii Dunării, 

„ună s'adună 

ă gâulele, * | 

und'se vârsă 165 
apele, 7 

' Din nainte-ami cunoşcut-o, 

de: curendii amii şi vădut-o 

- spălândii e 

_.“anteriele . 10 
gi curățândă 

, „armele, ij 
| anteriuli 

aiducesi :ea ? 

arme de pt N: 
an ture sange ai 

_ | şi d escă- | 

  
e shige - o 7



„564 

  

* * CÂNTECE VECINII : HAIDUGESCL,. 

„ tătăresci, 

de prisacă 

„ ovrei6scă . 
şi de pângără 

Ieg6scă : 

“unde? n apă 

le clătia 

Dunărea, 

“so închiega, 
apa n6gră : 

„se făcea! 

Turcii, d6c'o audia, 

cu galbeni o dăruia, 

cu cuvinte"! mulţămia, 
„către Dunăre pleca, 

-diua, bună că'şi lua, 

de la fete selinence, 
„de la fete brăilence, 

| neveste ialomiţence. 

Ei, la mală dec'ajungea, 
ceuşălulii ce'mi făcea, 

- Suşulii &lii mărunţeli, * 
mărunţelii şi hondocelii, 

fecioruli 
lui Ciupăgeli, 

se teme Giurgiulă, 
„de el? 

„Opăcălă - 
" afundi băga 
„şi eaiculă 

îȘi mână, | 
apa"n două că tăia 

până, măre, c'ajungea, 
la potmolulii Dunării, 

un: s'adună. 
„ gârlele; 
und'.se versă 
"apele, 

„+ Din caici de se uita, 
_€i pe babă 
„mi-o vedea, 
“şi cu v6sla - 
fotit veslia, 

p6n” de. ea s'apropia : 
baba Scimă nu băga, 

E > 

180 

200 

210 | 

220 

Ie c&uşulii se alegea 

N 

190. 

  

= 

Er la, mal deo ajungea, 
din caici pe josii se da; 
alţii malul că săria o 
Şi de ea s'apropia, 

Mai & aprâpe cândi venia, 

„babei selamlik îl da 
“Și din gură mi-0'ntreba: %; 
„— maică, măiculiţa mea, 

spune ce te-omii întreba: 
n'aj vEdutii pe Stanislavi, 

puişorii de ortomanii, 
că ne-a fostii buni Cipitanii! 5 
„Pliă cătămii şi "li ispitimi, 

nicăiri nulă dovedimit, 
Spune, că te.omii dărui, 

spune, că te-omii mulțimi 
Şi de elii mai bine-o îl e

 

Şi; cândă vorba; ŞI. isprăvia 
pla, de galbeni j-umplea, . 

cu paftale-o dăruia, - 
“der baba nu le spunea, 
“ci din guri r&spundea: 25 

— 'Turcilor, 
" agalelor, 

şi vo, caimacanilor, 
geba. mă toti dăruiţă, + 

g6ba mă toti ispitiţi, 2) 
că io nu 'Pamii cunoscutii, 

“că io nici nu Vamă veduti! 

| “Purciy, dsc?0 audia, 

i6r cu vorba o "mblândia, 

“cu galbeni 0 dăruia 233 
şi paftale "i mai dedea, 

„der de gâba le erea;:. 
baba nici că, se uita, 
baba nică că le spunea. 

„Deca, vedea şi vedea, 
c6ușuli se necăjia,. 

„Turcilor "că :poruncia 
„şi turcesce le vorbia,. 

6r- Turcii se alegea, 
plenii pe babă . 205 

mi-o.lua, | 

  

900 
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"cinci W'uă mână 
GO ținea, 

dece cu sfori c '0 lega, 

der nimicii nu folosia, 

-că baba nu le spunea, 

ci mereu se toti ruga 
şi din gură le dicea;: 

— 'Tureilor, . 
agalelor, 

Şi > vo, caimacanilor, 

de g6ba mă întrebaţi 

şi de g6ba mă legaţi, | 

că io nu l'amit cunoscuti 
? 

că io nici nu P'amă vădutil ! 

Ceuşuli, dâca. vedea, 

pe babă . .- 
- se necăjia 

şi haină 

c'o făcea. 

Mâna'n sel6fi că punea, 
paloşii mare că scotea, 

la babă se repedia, - 

„ &tele căi despica, , 

şi cu sare le.săra, 
- de'ţă sfăşiia, inima, 

Baba grei se văieta, 

der, de spusă, totii nu spunea. 

Câuşulii, dâca, vedea 

că plâni g6ba o făcea, . 

„că g6ba ţ6ţei tăia 

Şi cu sare le săra, 

cu paloşi si apropia 

s8% taiă beregata, 

Atunci baba, tremura | 
şi, de vedea, şi vedea 
că scăpare nu erea, 

 atuncia se *ndupleca, 
de Stanislavii le spunea 

şi din gură le icea: 

— Tureilor, 

"--. agalelor, 
cinstiţă caimacanilor, 

dâca mă "ntrebaţi pe mine,. 
atunci să vilă spunii mai bine. 

210 

275 

280 

285. 

290 

295 

300 

305. 

310. |:   

„Ia sili * 

„de vă porniţi, 

şi pe Dunăre vesliță 
- cale: de vro trei conace 

la vale de apă "ncâce, 

_D'o fi. să v'apropiaţi, 

ochii să vă aruncaţi 

la- uă salciă plecată, 
“cu ramuri 

până pe apă 

şi pe maluri 
resfirată. 

„Acolo o să 'ntâlniţi, 

acolo o s&'mi găsiţi 

„ caicăluli lui opriti, 

de salciă priponiti, 
„_€r pe densulit 

- adormiti . 

cu-paloşulii 
golii pe pieptii 

- cum e Stanislavii desceptii. 
=. Vântulă 

- pate 

„- , Valurile, 
- valulă 

| bate 
“malurile, . 

chicai face 

„palele ! 

„Unde Turcii *mi-audia, 
pe babă c'o deslega, 

palbenii căi dăruia 
Şi paftalele “i lăsa ; 

la caicii că alerga, 

opăcele- -afunaii, dedea 

şi pe Dunăre vâslia, 

„apa ?n două de tăia. 

De mergea ce mai mergea, 

"trei conace de făcea, 

„ săleiâra că .zăria 
şi spre densa, se zoria, 

“ &r acolo ce'mi vedea. ? : 

Us, salciă resfirată 
cu ramuri în josii plecată, . . 

"6r,'sub salciă opriti 

565 
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CÂNTECE VECHI : IIAIDUCESCI, 

şi de dânsu priponită. 

caicâluli şinuită, 

scrisii cu slove de argintă, . 

Stanislavi pe eli dormia, 

şi cu faţa, ? n Susit erea, 

cu paloşulii goli pe piept 

cum crea cândi sta, desceptii : 

„v6ntulii 

“bate . 

valurile, . - 

valulii . 
bate 

malurile, 

chica face palele. 

Turcii, d6ca, mi'lii zăria, | 
„frica 'ntr 6nşii că intra, 

„.dăr csuşulii se răstia 

Şi de mali s'apropia : 

unii ca, brâsce săria, 

„alţii ca şerpi şe târa, 
“pent lângă el, Venia. 

"Der .acolo ce'mi vedea ? E 
Că eli singurii nu erea, 

„ci de pază :mili păzia 
sluga lui de Necula, | 

„Greci din Ianina venită -. 
Si la dânsulii pripăşitii. E 

“Turcii, cânâii apropia, . 

pe Necula li descepta, 
„__&r Necula alerga 
şi din gură, .le striga : 

— Tureilor, -” 

_Voinicilor, 
“şi voi Ienicerilor, 

ce'pripiţi : . . = 

„de totii săriţi- 

şi ca, şerpii vă tereţi ? 

Ai pe mine mă pândiţi, 

ai pe Stanislavii voiţi, 

căi feciorii de ortomani 

şi e buni de căpitani ? 
Der sciți, măre, ai nu sciți 

că de gsba vă Siliţă 

şi de. g6ba vă pripiţi ? 
„Vă. diciă Să, pre legea mea, 

4 

360 - 

3
 
2
 st
 

"370 

875. 

„380 

385. 

390 

895 

400   
. 

4. 

„că sălu prindeţi năţi putea A 

de câtii numai dâr legată . 

şi cu lanţuri ferecatii, 
„Şi cu pietre încărcati; 

"că n'amii părit în capul mei 4: 
câţi voinici amit svEdutii ei 

toti de densulii ist ziţi,. 

toti de densulit omorâţi!: 

“Purcii, dâca/li auqia, 

şi mai multă se speria, 

- înapoi că se trăgea. . 
Er &lii 'Pureii cam m&runțelă, 

mărunţeli şi bondoceli, 

| feciorulii 
lui. Ciupăgelii . 

2 de el; 
e gândia ce se gândia, 

la Necula, 
se ducea, 

"semni cu mâna 
căi făcea." 

şi pe nume milii striga, 
bani în poli “arăta, 

de ţipă Giurgiuli, II | 

i 
| 

420 

 Greculti, banii cândă vedea, 1% 
minţile din capii pierdea, 

cu ochii la ei erea, 

Şi, mire, se "ndupleca : 
pe Stanislavii 6li lăsa, 

după c6uşii se ducea 

Şi astemătuli călca. 

430 

Ceuşul, deca/lă chiăma, 

„nici departe cl ducea, 

cu: Necula josii şedea, 

p6la de bani îi umplea, 

gândulii lor îi desvălia, 
şi li ruga, măre, ruga 

„pe. Stanislavii şă lili dea 

„toti cu mâinile. leg ate, - 

-totă în lanţuri, ferecate, - : 

„toti cu pietre încărcate. 

410 

Grecu ntaiti se "mpotrivia, 
"Greculii nasuri mai făcea 
“pân” o6uşulii i6r îi da! „| 

4! 

' 

3 
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[ „totii Ia galbeni venetici 
de câte-uă, sută şi cinci, 

" icosari şi cu nisfiele 

câte-ui, sută cinci-spre- dece, 
de'ţi face inima -rece. 

de irei ori pâla”i umplea - 
| „până cândii se'ndestula, . 
„până cândi se. sătura. 

„ Atunci Greculii cs făcea ? 
-. La stăpâni. că se ducea, 

„„Picidre”i împledica 
şi pe Turci îi aducea, 

Turcii, d&ca, mi'li vedea, 

şi la planuri plănuia: 

uni diceaii 

s&li. împusce,-. 

alţii cu dinţii săli musce ; 

unii striga | 

„sălii omore.. 

alții ţipal 
sălii omâre . 

Sr alţii sbierau 

! a sElU taiă, 

mârtea mai dulce.săi pai. 

ŞI, cândii sta, 
de se vorbia, 

şi, cândă sta 

de plănuia, 

Pureuleţulii mărunţeli, : 
| merunţelii şi -bondoceli, 

a feciorulă. 
lui Ciupăgeli, 

ce ţipă, Giurgiuli. E 
de eli, 

dintre Turci se alegea, 

si din gură le dicea : . 
„—Dantrea Pa hărănitii,   

tot galbeni şi mahrnudele, 

cu strenguri bine li l6ga, | 

şi pe mâini la Turcă 6lii da, 

„bine multă că le părea - 

- prăjindu'lii lângă vâlvâre; | 

cu strângă de: spânzurătâre, | 

„Şi turcesce le vorbia,  - 

as 

450 
„De trei ori îi mai dedea, . 

N 

, 

455 

„460 

465. 

470 

475, 
> 

E 480 |. 

485   i 

„o 

Dunărea, Va mbogăţită ; 

- Dunărea să şilu primâscă, . 

Dunărea soli pistosescă ! 

Si, din gură cum qicea, 

numa/n palme că bătea, 

». 'Pureilor că poruncia, 
: ca, neferă îi trimetea:* 

totii în. țera 

| Moldovei, 

la?nvârtitura, - 
schelei : 

s'aducă pistra - - 
morii, | 

- de'a mâra 
ciuruită, | 

„cu pi6tra, 

- părăginită, 

Cam ocuşulii: porunoia 

„'Tureii” n' grabă c'alerga, 

" în aici că se urca, 
opăcăle-afundii băga 

„întru, clipă se ducea, 
E: "ntruă, clipă se 'ntorcea, 

„şi "ntr”uă clipă aducea - -: 
pistră - | 

„de m6ră cioplită, -. 
 n6gră * 

“şi părăginită, » 

„Er, cu dânsa, cândă venia, 

cSuşuli ce mai făcea? 

„ Mânan posunarii băga, - 

sculi de mătase 

scotea, 

în patru. că/lă r&sucia, 

. în ş6se . 

| că/li, “împletia, 

în nouă c%lă îndoia, 
- = piâtra,  - 

“ “bine că lega, 

-pe Necula 

c%lă chiăma 
şi cu eli o ridica; 

tocma n caicii o purta, 
la Stanislavii o ducea, 

- după gâtit i-o atârna, 

) 

190 |. 

495 

"500 

505 

„515 

520 |. 

525! 

507 

510 

530 |    



568 

  

„caicâlulă cletina, - 
- caicăluli răsturna 

_şi Stanislavii, ce dormia, 
dreptii în Dunăre cădea! 

Turcii'n palme că băţea 

Turcii din gură striga : 

„işala, 

„Şi maşala ! 

Foicică- g'uă, lalea, 
'Stanislavă, dâca cădea, 

cu faţa”n josii se "'ntorcea, 

piâtra 'n spate că'i venia 

şi, la fundi de "li împingea, 

cu gura ?n nisip cădea, 
 apă?n gură nu'i intra ; 

_6r Turcii, delă îneca, 

pe. Necula, “li judeca, 

banii 'nqărătă că'i lua, 

„cu paloşe “lii omora 

şi din gură'i totii qicea : 

— Turcu răi Şi e.păgânii, | 

der nu 'şi vinde pe stăpâni; 

+: 
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„585 

510. 

- 545 

550 

scrisii în cartea, ]ui a stati - 
- că e faptă cu-păcatii 

să vindi omii nevinovati ! 

„Pe Necula "lă omora 
Şapol, măre, se ducea, 

Dunărea ? n două tăia 

“si cu toţii se *ntorcea 

care de unde erea,. 

Stanislav, d6că cădea, - 
greii trei dile că dormia 
şi trei die n apă sta: 

- cu gura n nisipii şedea, 

„pici de apă nu "nghiţia. 

A treia di cândii sosia, 

Stanislav se descepta, 
friguleţii i-se făcea 

„şi legati că se simţia, 
Stanislavi, măre, făcea 

făcea, măre, cum putea, 
lu dumnedeii se gândia, 
la dumnedeii se ruga, 

565. 

570 

575   

m 

 dumnedeii 6li puteria, 
“gânduri bune căi dedea. 

Mâna pe pictră punea, 
„sforile. că'i apuca, - 

sforile i-le slăbia, - 
„şi pictra 
că răsturna, 

piâtra, măre, pistra . 

morii -: 

tocmai din ţera,: 

Moldovij, 
„piâtră mare şi "negrită, 

de mâră părăginită, 

După ce mi-o răsturna, 
sforile deca,i slăbia, 

piâtra pe 'pieptii că punea, | 
în picidre se proptia 

Şi, d6ca, se opintia,, 

„trei stânjini în susii o da: 

apa n laturi 

se trăgea, 

şi de maluri 

- -s6 isbia, 
Stanislavi se ridica 
şi ca pescele 'nota, -. . 

că Dunărea li cunoscea, 

ea pe densulă, eli pe ea. 

 Foicică de duâăii, 

dupti cum vrea dumnedeii 

„se face bine ori răi. 

Iată, măre, se 'ntâmpla 
că la Dunăre mergea 

şi pe malii că'se plimba 

a, copilă 

1 “rumedră - 
şi la fag 

smedicră, 
„cu cosiţă 

gălbiră, 
care-a, fostii de mititică 
lui Stanislavit ibovnică, 

- într”uă vreme părăsită 

' mai pe urmă, drăgostitil. 
N 

Ei uni semniă i-se facea, 

„580 

600 

603, 

610 

615 
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„de cu diuă. 
se scula, . 

- cofele 'n: mână, - - 

a 
spre Dunăre se ducea, 
6r acolo co'mi făcea? 
Cofe cu apă umplea, 

pe potmoliă 
„că le lăsa 

şi pe mali - 

că -se plimba, 

“cândi..în apă ce vedea? 

„ Pe Stanislav înotânâi, 
de ostenâla suflânăi, 

Şi ea, măre, de'lii vedea, 

nici uă clipă nu pierdea, :. 

cofele n pimântii trântia, 

la taică:stii alerga, 
în genuchie că'i cădea, 

„şi din gură, mi”i dicea: 

— savai taică, moșii bătrânii, 

„025 

620 

635 

“640: 

„moşii cu barba pân” la brânii, -! 
Sal, tăicuţă, a 

sai, drăguță, 

“Stanislavii că s'a 'necati 

“și, său laşi, ţi-o î pă&catit: 

Moşul, unde-0 audia, 

cam răstiti îi r&spundea, : 

— cine scie ce-ai visati, 

- deca dici că s'a 'necatil, 

Cum s6 pâtă 

„88 se nece 
cândi îndtă, 

_-ca unii pesce,: | 
Dunărea n picidre trece 

645 

"650. 

655 

şi se luptăm ea câtii dece? 

Der copila, totii plângea 
"şi de tat'-săi se ruga, 

şi din gură mii dicâa: 

— sai, tăicuţă, 
sai, drăguță, - 

că, de n'o fi Stanislavii, 

mare minune să fiă, | 
C'aşia, mi-ş'a, părutii mie, - 

660 - 

605   

O fi frat-stt mititeli, ” . 
că pre semănă cu el! : 

Moşulii, d6c'aşia vedea, - 
vesla n mână că lua, 

cam uă vâslă de arginti 
„cum n'amii vădutii de cândiă sunti; 

şi la Dunăre-alerga, 

şi la Dunăre- ajungea, . 

6r acelo 'şi-alegea, 

= unii 'cinălu 

„toti de aramă, 
cu inele - 

de alamă, 

mică de nici căi bagi de s6mă, 

Moşun cină dâca, intra, 

pe Dunăre se ducea, 

„ susil şi josi că se plimba, 

pretutindeni ispitia, 

„dâr pe nimeni nu vedea, 

Moşulii, măre, se gătia. 

îndăr&ti cinuli s&şi dea, 
„ cândi, iată, mi-se 'ntâmpla 

„că Stanislavi 6lu simţia 
şi din apă căii vedea. 

Pi6tra, * n pieptii 

că sprijinia, o 

piâtra "n susii | 

= că opintia, 
de trei stânjini o suia : 

şi asupra se silta. 

Moşuli, măre, 
| de'lii vedea, - 

“cruce mare 

„că şi făcea, -. 
„de la brânii cuţitii scotea, 

_ legăturile” tăia; 

piâtra 'n Dunăre cădea: 

apa n două se făcea, 
„* valurile se clătia, 

trei c6suri borborosia, 

trei câsuri la fundi nergea,! 

Stanislavii, dâca, scăpa, 
de cinăli 

se apuca, 7 

„685 

700 

569. 

670 

675 

680 

690 

695 

705    



  

“Sp. 

so 

dei'cineli . 
-“se înclesta, 

” şi?n năuntru de săria, - 
“ moşului că mulţămia, 

„şi din gură mii dicea: 

„— Galei, mogule bătrână, | 

“mare parte 

camii avuti,, ; 

' mare bine 

„mi-ai făcut. 

Ca săti faci şi eii buni. bine, .. 

adu vesla ta la mine, 

să ţi ar&ti cum se veslesce. 

„Dunării: ce 1 trebuiesce! , 

Moşul vâslă, căi dedea, 
Şi "'ncepea - 

| de mi 'ŞI veslia, - 

"ntâia, 6ră voinicesce, 

a doua hoţomiinesce, E 

6r a treilea turcesce, 

Şi, cândii -vesla, înfigea, 

de trei paşi caicii -mâna, 

„la malii iute că?li ducea, | 

peste mali că/li ridica 

şi, caiculi cândi sălta, 
Stanislavi se răsturna, | 

| “lungit pe iârbă de cădea. 

„. Unchiaşulit 

- Se speria, 

„la, dânsulii 
că se ducea, 

de subsidră "li lua 
Şacas d'abia milă ducea, _ 

Fsta' mare, del vedea, 

„” la densulii că năvălia, 
pe obraji 6li săruta, 

“ochii "n lacrămi îşi scălda . 

şi cu foci de elii plângea, 

“Moşulii, dec'aşia, vedea, 

fi-sei, măre, că'i dicea;: 

710 

5 
E moșii bătrâni cu sufletii bună, 

"720 

7 

130 

735. 

740 

745 

| 750. 
— dicu'ţi ăi, pre legea mea, 

„Că, tu mi-ai făcutii belea ;.   

"- GANTECE VECI: MAIDUCESCI. 
T ————— 

eii de mârte Yamii scăpatii, 
tu de plânsii te-ai apucat! 

Până vorbe 755 |: 
 isprăvia, ” 

fâta, lapte - - 
- “aducea, | 

„lui Stanislavii căi dedea, 
"dâr de băută nu putea,  . 760 
“ci cu lingura % turna) - ? 

"până, măre, 
se trezia, 

pnă?n fire . 
că'şi venia, „165 

moşulit de se linistia, 

„. „feta, de se 'nveselia, 

S6rele cândii scăpăta, 
m6să mare se 'ntindea.: _ 
„toți la "m6să s'aşeda, „770 
“şi frumosii se ospăta, N 

că de fome leşina,   
i  Poiă verde uă. lalea, 

până qi nu se fâcea, 

Stanislavii se. descepta, - 

“fără veste 

"0'mi pleca, 

-1a Dunăre 

se ducea, . E 

„în notă Dunărea trecea „180 
şin Dristoră că "mi ajungea 

„când sorele răsăria 

şi d'uă suliță erea. 

-_
 

-_
 

o
"
 

"In Dristori d6ca mergea, 

uliţa, mare-apuca, . . 78 
| prin dughene se plimba, 

la prăvălii se uita, 
„arme bune nu găsia; 
SĂ, de vedea, şi vedea, 

pe la Ovrei se: ducea, .: : 790 

“de paloşe că *ntreba ; : 

paloşe că'i aducea . 
şi elii, măre, le 'ncerca . 

Şi. elii, măre, le-alegea. 

De alesii cum le-alegea, * 79 |,    



  

„ demcercatăă. cum le ncerca ? - 

La, genuchie le punea, 
în genuchie le'ndoia, 

paloşe că se fiângea.: 
"scotea banului  -. 800. 

- și plătia, n i 

- şi la altulii 
- se ducea, | 

De vedea, şi i6r vedea, - 
totii pe uliţă mergea, 205. 

| şi iată că'nemeria 

„tocmai la, Ovreiii- bogati 

şi de lege: lepădatii.. 

„In dughână de intra, 

totii de paloşe 'ntreba, 810. | 
şi Ovreiulii îi dădea, - iu 

fel de feluri căi scotea, 

Stanislavii 18- alegea, - 

Stanislavit le. încerca: 
de mânerii: O: 815 
“le apuca . 

şi,devârtu 
cândi le 'ndoia,.. : 

bucățăle le făcea. 

- Ovreiulu, dâca vedea, - 820. 
-Ovreiulii se necăjia, 
pe Stanislavii suduia, 

şi din gură mi'i dicea;: - 

— Walei, puii de pişikerii, 
„ fost-a, tat-tăi Săbierii 825 - 

ca să le cunosci pe feri? 

Er Stanislavă răspundea 

şi din gură mii dicea.: 

— taci, Ovreiule spurcatit 

şi de lege lepădatii,  - 80 
că d'ale prâste: mi-ai dati ; ; 

Şapoi, d'o fi unde-o fi, 

câte- aa frantii ţi-le-oiit plăti 

până cândii oii nemeri ! 

Ovreiulii, d&e' audia, 895 
Ovreiuli se îmblândia; 

uă cutiă că scotea . . = 

Şuni paloşii căi arăta, 

paloga 
“7 

  

ps 
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dela şupeli:, 0 
- cu tăişuli, i - 

"de oțelu: 

multă, bănetii cerea pe elii ! 

_. Stanislavii, unde "Ji vedea, Î 
„bine, măre, ci părea, - 845, 

mâna pe dânsul punea ; 
de mânăriă 6lii-apuca, » 
cu mâna vârfu'i. lua, 

la, mânărit E 
călăi aducea, . : sl. 

la mânării i 
"căii îndoia, 

_ paloşulii nu se frângea. 

„Atunci, măre, ce făcea? a 

Josii pe mâsă 855 
călu lăsa, i 
pe tarabă . 

“i-l punea 

şi cu „densult: se tocmia, 

6r din “gură intreba: 860 

— măi jupâne, lift rea, 
câtii îmi ceri tu pe'tsta ?. 

„Ovreiuli paloşă lua, 
pân'la mântrii 'l'indoia, p 

“şi din gură i totii spunea ss. 
"că nue. paloşii de fierii 

' “ călită de vr'uni săbierii, 

„cii paloşuli 

de Şupeliă, 

cu tăişulu „870. 
„de oeli,. 

“Wunii mare paşiă purtati 

în 'ordia, lui Muratii2 4 

"apoi, măre, se tocmia, 

| dece pungi de lei. cerea. 875 

Stanislavii se învoia, 
„paloşe frânte" plătia, 

„ dece pungi de lei mai da, 

„şi paloşuli cumpăra : 

1. Pâte că oraşulă Jubbel de pe: riuli Tigra, 
mai jos de. Bagdad, a dovenitu Șupelit în pro- 
nuncia populară. 

2. Murad sâi Amuradii (şi Amurătiă), unul 
dintre imperatoril turci, ,    



572 

.
 

  

„bani peşin căi număra . - 
şi pe tablă “i socotia. 

Ovreiuli banii strângea, | 
paloşu ?n mână 'i dădea 
6r Stanislavă, de'li lua, 

vreme multă nu. pierdea : 
pe Ovreiă că/li suduia 

. şi din gură, mii dicea: 

„— alelei, Ovreiii spurcaţă 
şi. de lege lepădată, 

s5 nu te ţi 

înşelatii, 

că banii 

ţi-i-al luati, 

d6r să scii cu-adevărati 
„că e paloşi de furatii, 

şi tu mare. vinovati ; 

ăsta e paloşuli mei, 

dece'ani Pami avutii eii 

şi mi-Va furati 
hoţesce, 

mi-a luati 

tâlhăresce - 
c6uşulii 

„Eli bondocelii 

ce ţipă Giurgiulii 
„de el. 

Tu esti gasda, hoţilor, 

7 

CÂNTECE VECHI: HAIDUCESCI, 

S80 . 

885 

8%0 

"895 

900 

- 905 

tu să&'mi spui de urma, lor. 

„Până vorba isprăvia, 

paloşuli că apuca, 
pe Ovreiii că milă tăia, 

„- $6pte bucăţi că li. făcea, 

paloşulii de'şi încerca 
şi de buni 6lii cunoscea. 

Apoi, măre, ce'mi făcea? 
Mânecele'şi sumetea, 

„ paloşu?n mână lua, 

pă uliţă c'apuca, . 
*n cafenele 

că intra, 
şi prin ele 
că'mi găsia 

Dristureni . 

910 

915 ] 

920   

„- Şi Giurgiuveni, 
şi haini de Gălățeni, 

şi paşe. țarigrădeni. 

Câţi Turci, măre, că găsia, 

câţi Turcă, măre, căntâlnia, 

pe subt paloşii căi trecea, 

Care pe subt pată intaa, 
.... catele 

că răsturna, 

.. ciubuce 
că'şi arunca, 

meşii 'n urmă, că/şi lăsa, 

kistlele că'şi pierdea, 

6r Stanislavă îi căta, 

de subt pati 

că mi'i scotea: 
Şi cu, paloşii 

îi tăia: 

nici unuli 
nu r&mânea. 

 Stanislavii, dâca/i. tăia, 

ia. unii loci îi aduna, 

mare grămadă, 
făcea, 

din 'Lurci  claiă 

"ridica, 

€r, cândii lumea Yaduna 

şi din “gurwli fericia, 

numa, "n palme 

că bătea, 

după lemne 

__ trimetea, 
cară de lemne c'aducea, 

focă pre-juri că le punea 

„şi pe Turci îi pistosia 
"până. scrumuli 

rămânea, 

ventuli 
"de mili risipia, 

Foiă, verde ş'uă, zorea, 

Stanislavii, deca'i ardea, 

d'acolo mi-se ducea, | 
prin cârciume că intra, 

cinci oca 

«
>
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6r, a-casă ! 
de'mi venia, 

nuntă: 
- măre, le făcea; 

“horă mândră. 

că 'nvertia, - 
mâsă lungă 

că ntindea 

şi: toti satului aduna, , 

de bea 

şi se 'nveselia. 

Stanislavii ce mai Qicea ? 

După mă-sa trimetea 

şi frumosi o aducea;: 
010! 

1000, 

„1005 -   
sa 
“. 

de vint - căi bea, „ manuşițali săruta, 

“ihima, * "ce-a păţitu îi povestia, 

deşi -răcoria, 970 »».. 1a toți. bine le părea. 

er dacile. Vreme multă nu pierdea, 1015, 
se ntorceu, . haiducia că'mi lăsa, . ! 

la Dunăre " mevesțica 
| se ducea, | | că'şi 'titia, 
„În notă Dunărea trecea, 975 măiculiţa, a 
la unchiaşi că mi'şă trăgea. | că'şi lua, 1020 

La unchiaşii dâca'mi sosia, 4 şi cu e, se ducea - 
"ibovnica că'şi găsia . „VOcma, colo "n Moldova, “ 

x mai în josii de Raova, |! 
depănândă a ot , : 80 „„ unde'mi şâde gacuma,. 
caierele, % | - de botâză 1025 

desfăcândi .. oteoză, 29 
“paz „crestineză, 
toti trâmbele. . , 

: A au de cunună - 
şi. plângândi cimoreună, 

dragostile. ŞI Ip 1 
a aa a „dând de fină. 

Stanislavi, deco vedea, 985 , . 
a a aa uă tretină, 1030 

drepti la densa se ducea, , | 
ANI : de finuţi . . >» 

în guriţo săruta " câte-unii bănuţii; i de mână co lua; A - as) $ | N - dand de babă 
Moșulti vreme nu pierdea : uă-ispă slabă, 

lăutari cămi căuta, 990 „de voinici uni cală bătrâni , 1035: 

“lutari că mi'și tocmia - - să ţii mai multi la drumi, 
şi de mână 6r la noi,. 

„mii lua, a: la lăutari, 
“la bisercă , E | „galbeni noi. | 
mil ducea. : 2 99% „de mal mari, 1040 
şi cu popă : . îrmilici şi icosari, |, ; a 

“-cununa, nisfiele 
şi mahmudele 

ca să ne "mţolimii cu' ele. 

. STANISLAVĂ. 

[Variantă scrisă la 27 Decembre 1884, cupă 
Şerbanii Muşatu, fosti artileristii în reg. vi, ac- 

- tualminte muncitori la Crucea-de: -pâtră în! 
" Bucuresci]. 

Toicică guă lalea, 

umblă Turcii d'aiurea, .: 

Waiurea, prin plaiurea, 
după Stanislavit vitezuli, | 
după Stanisiavii vestituli, ” 5. 

că mi-e diua IN 
„o cArcăumarii, 

E e  



„şa "mi-e. nâptea o. 
- măcelară : - 

diua cârciumari, 
i de buţi, 

nopiea măcelarii 

de Turci, 

__ măcelaruliă 

„“Tareilor, | 
hingherulii : : 

| 'Tătarilor, 
Ma Turci, p'aiurea de'mi umbla, 

"iată, măre, c'ajungea, 
mai din josulă vadului, - 

vadului Venezului, 

_und'se stringe 
fetele 

" de *nălbesce 

- - pânzele 
şi le bati cu pietrele . 

“+. albe ca lebedele, - 

I
a
 

Şi din gură, le grăia; 

"— bună- -diua, fetelor, 

| fotelor, Suratelor | 
N'aţi vădutii şi n'aţă aflati 

_ Toto fetele tiicea, 
"numai una răspundea, 
„numai una le spunea, 

şi cu pică, 
milă pira, 
că de mică - 

„mi-o iubise, 
: la mare mi-o oropsise, 

gălbiori nu'i dăruise, 
Ea la Turci le arăta i 

Şi din gură, le dicea.;: 

4   
— voi mereii să vă toti duceţi 

a. „pen &ţi vede c'o s'ajungeţi. 
'colo la Vadulii- -surpatii, 

că muma lui Stanislavii i 
„i spală, 

zăbunele . 
Şi “i curăţă 

- 

„Turcii?n vadă mi-se opria. . 

-de. vitezuli Stanislavă ? | 

10 - 

20 - 

925 

30” 

40 

  

      

A 
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e "armele 
Mn “totii de sdiă,. 
IN armenâscă, 

„de untură 
-tătărâscă, 
"de stropuri 

„ieniceresci 

şi de sângiuri - 
“păgânesci, 

Unde 'Turcii-o audia, | 
Dunărea n două tăia 

„Şi 'ntr'uă, clipă ajungea 
Până la Vadulii-surpatii, 

. la muma lui Stanislavi, 

6r, pe mali deca Săria, 
dreptii la babă se ducea, 
şi din gură mi-o "ntreba : 

î_ bună diua, babă, grasă, 
chipii alesii de jupânesi; 

nu "ţi-e flăcăiaşii- -acasă ? 

De cum-va se afl acasă, 
fă dei. spune ca să 6să ; 

“de cum-va e dusii la “ieă, 

fă de'i spune ca să viiă, 

tovarăşi săli socotimii, 

- gălbeneti să ne "'mpărţimă. 

Turcii vorba nu sfârşia, 

“şi frumosă mi-o dăruia, 

er bătrâna se ?nşela . 
şi din gură le qicea;: 

- — duce-yă- “ți, boierilor, 

duce-vă- “ţi, agalelor, 

„pe luciulii Dunării 
la scursorile morii, . 

la uă salcit, pletâsă 
pitulată Şi stufosă, 

“că pe dânsulii V&ţi afla 
cu Sluga lui N edălea |. 

“ Turcii Dunărea, tăia, 
„acolo că'mi ajungea 

şi sub salciă zăria 
caicălii împodobitii. - 

toti cu zale de argintii 
şi pe apă priponită, 

„00 

£0 
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Binişiorii pe “zaalti Săria, 

mai daprpe că "mi venia, 

_„cândi Nedălea, de”i veuea, 

„toti la ei se repedia, 

“prin răchită că fugea, 
Der ună Turcii, mai pişikerii, 

se opria cam lângă elu 

şi din gură mi'i vorbia = 

și cu bani mil ispitia, 105 

şi Nedelea ce dicea, ? ii 

— Suateţă Turci la, capi legaţă = = 

„Ya. muiere semenaţă. 

Nu vedeţi că e culcatii,. 

“nulă vedeţi că dârme,bsti. . 110 - 

“ toti de vint GB irmiziă . 

şi toti dl mai buni rachiti? - 

Hai, că nu e de lăsaţi: 

„09 mi daţi, să vili dai legaţi ?. 

p - 

Şi cu Turcii se tocmia, 115 

cină galbeni de capii îi da: 

cinci galbeni de cate cinci, 

de capii două-deci şi cinci. 

Tocmila,: d&ca'nchăia, 
_Nedălea?n caicii intra, * 1190. 

“și pe Stanislavii lega - 
| totii cu: sculuri de bumbac. ia 

Eli, cândii se. simţia legati, 

numai din braţe. mişca,, o 

sculuri de bumbac rupea, :. 125 - 
"der totii nu.se descepta : 

" paltă parte se "ntorcea, - 
şi Turcii, unde "li vedea, 
pe fugă că, se punea, 

- prin dudaie se 'nfunda. „1180 

Nedălea, deca vâdea, 
pen' la, dânşii se ducea, -- 

| „pă mai harnicii c'alegea: 

grosi *. 
a falcă: Ea 2185, 

rasi - 
la, c6fă,. 

mustăţii după, capi în6dă; 
şi cinci galbeni. căi dedea, 

Turcii mi-se speria, . : 100: 

  

* COIECŢIUNEA G: DEM, TEODORESCU... 5, 

pe uni calit Vincălica, 140 
“la Brăila li trimetea, 
mătase ?n sculuri să iea; 

„Şi, dâca, i-o aducea, 

Nedălea | N 
mi-o răsucia . . 45 

| şi dintr'6nsa, | 
„- că'mi făcea 

. strengiă în patru de mătase, j 
„săli pătrunqă pân'la 6se. | 

Şi/n caicii dsca intra, „150 
„pe. Stanislavii năi'lii lega, 

“Eli, legati de se: simţia, 
numai breţele' ŞI mişca, 
strenguli i-le pătrundea, 

în 6se se sprijinia,  : - 155 

dsr: elii nu se descepta, -- - 

urci năvală' dedea 
şi cu toţii "li judeca. 

Unuli 

a dicea, că sălii taiă, - 160 

altulă. 
dicea, să] jupâiă, | 

Sa cu gura săli musce, 

&lă-l-altii ba săli împusce. : 
- Pişiker ulii „ce-a grăitii ? 165 

„ — Dunărea Va hărănitii, | 

“totii pe Dunire săli dimi, . 

„ Calufeli nu sciu de' scăpămi ! 

RR şi ei, mire, ce'mi făcea? - 
'Piâtră de mâră lua ” 110 

şi, de gâtii cândii i-o lega, ' 

„brâncă în Dunăre căi a. 

Stanislavii la fanâii cădea, 

trei dile şi trei. nopţă sta, 

'-6r cândii, măre, se trezia, - 175 

- asupra apei -eşia. 

„“Piâtra de mâră lua, 
___pe burtă c'o aşeda 

„şi din .c6te'miinota e 

„până iată c'ajungea |. 180 |... 

unde cârciumă vedea, Ie 

6r din cârciumă, eşia 

>. frumsa 
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„n câreiumărâsă - 
| cu .vedriţa, 

“plină-rasă, ” 

„şi spre Dunăre privia 

şi la d6nsulii se uita. 

Carciurnăr6sa- pleca, 
cu, tat-su se întorcea ; 

„în luntriţă se punea, 
„pen la d6nsulii ajungea; 

cu orâniţa dedea, - 
piâtra de gâtii căi tăia, 

"în vEslă că milă prindea, 
-. în luntriţă că'lii punea 
şi la mală că mină scotea, 

cu viţa, milă dăruia. 

iu  Stanislavii se odihnia;: 
E „numai uă di că şedea, 
IE unil caicii îşi alegea 

- ŞI din gură, ce'mi grăia? 

o „— Fii, Gherghino, sănătâsă, 
- Şi să mă ascepţi la m6să. 

- n caicii dâca, intră, 
_DEnă. Ciuă - 

se făcea, 

la Brăila 

C'ajungea. 
Paloşulii că mi ŞI scotea, 
“prin cârciumi cutreiera 

şi pe Turci că mii găsia . 
 bânai vinulă 
„cu vedriţa, 

Stanislavii, unde-o zăria, i 
cu guriţa o0'mbiia.: 

— trântesce vâdra la draculă 
şal6rg” de spune lu tat-tu 

să puiă vesla: 
*ntr'uă r6nă | 

şi orâniţa 

*ntr'uă mână, 
“că'mi slăbesciă 
„puterile 
Şi mi-se ducii . 

Qilele. 

4. 

190 

_200 

205 

210 

215 

220 , 

> „„ — ibovnicii câtit m'ai avută, 

  
  

CÂNTECE VECIIL : HAIDUCESCI. 

rachiuli 

“cu ocaua,: 
Inăuntru' de intra, 

numa unulii că scăpa 
Şi, de fugă ce fugea, 
în Dunăre s'arunca. 

Stanislavă ce mi ŞI făcea? 
- Spatele ?n uşă puneu,. 

- capetele le tăia, . 
foci oraşului că da: 

grămada de 'Turci ardea... 

In caicii dâca intra, p 
îndărătii mi-se ?ntoreea 
penă n josuli vaduilui, Ea 

vadului Venezului. 
„ Ibovnica, “și întâlnia 

„Si din gură mi-o 'ntreba: 
| 
„] 

i 
| 

-nici unii r&ă nu "ți-amiă făcutii: 24 | 
de: ce la Turci mai vendutii ? 

Bine vorba „nu sfarșia, | 
„cu păcură, mi-o ungeă, 
„foci de la picidre i da 

şi, cândi scrumă se prefăcea, +20 
cu pumnulii că'lă aduna 

"şi la vânturi Parunca. 

| 
| 

| 

Cu caiculă se pornia, . 
la Vaduliă-surpatii sosia 

- SI, po mă-sa, de 'ntălnia, 2 
din gură mi- 0 judeca: 

a maică, măiculiţa mea, . 
"de cânâă, maică, m amiă mărită - 

„ nimica nu ţi-a lipsiti; 
nici uni răi nu ţl-ami făcută, 260 
tu la "Pur ci că maj 'vendutii | 

G
e
 

o
 

  
Baba se cutremura, - 

“Şi din gură mii grăia: 

— a fostii toţi tovărăşci, 

Şi mi- -ai. dati Şi gălbenei. 265 

„Stanislav se necăjia 
şi din gură "1 răspundea: 

— pole lungi şi minte scurtă, 

   



e 

i 

la vendare pticepută;. 

'de'mi ereai tovărăşei, - | 

ți dădeau: ei pălbenei? 

Ami să faci: Şi ei cu tine 

ce-ai făcutii şi ei cu mine, 

ca sănveţe. oră-ce mumă 

Se so îă la „copilii ciumă! 

“şi cândii. vorba isprăvia, 

ÎN. Dunăre- -0 arunca: - 

- să fi. mâsă,. pescilor, 

conăcelulii racilor 

i prânqulii morunilor ! 

Diăcolo d6ca "mi plâca, 

„ Stanislavii mi-se ducea, - 

la, sluga luă Nedălea; 

care bea. - 
şi chiefuia, | 

cu ibovnici trei, ce-avea, .-- 
„S6de Greculii tolăniţii * - | 
Şi la: faţă rumsniti, | 

de ibovnici ocolitii : 

una miscă, 
De alta “li piscă,. 

a. treia 6lu netedesce : | 
şi cu vinii elivtotiă stropesce, . 

Pe. Stănislavă de vedea, 

„la, genuchie mii cădea, ' 

6r vitezuli cei grăia? * 

= - Tu, Nedăleo, sluga mea; 
„omă haină, de” viță rea, 

câtii pe mine mai slujită 

- ia spune'mi ce! "i-a, lipsiti ? 300. 
- Bimbridra ță-ami plătită, 

ca punii frate te-amii hrănitii:; 

ba, haine pic 
e ami daruit, a 

ME -ba arme .; 

tam juruiti. - 
Nică unt. rău nu. ţi amil făcută, 

„tu pe mine mai .vândutu 

şi m'al datii la Turci legati, 
| ări temă, de „păcată. „810 

Și, cândii „vorba speria, 

Na 

COLECȚIUNEA G. DEA: TEODORESCU. .... 1... 

„270. 

285 | 

290. 

Mi 

305 

î 3 îi 577 

Rai cu. paloşii capuă sbuta, Ia 
PRR  “bucăţăle "li ciocâstia,; 

6 dacilea se 'ntorcea, Să 
... “se”ntoreea 

„da--Gherghina, 
„* călăi ascepta 
cu m65a, 

| ŞI cu ea se cununa, 

nuntă: mândră, că ficea, 

"de se: ducea pomina 

dincolo de Biăila. 

35]. 

320 

7 

“Scrisă 1a 27 Decembre 1884, după Şerban Mu-: 
şatii, fosti -artileristii în reg. IV, “adi locuitori . 
la, Crucea-de- -pâtră în Bucuresci — Ca variantă, : 

-s& se confrunte, în colecțiunea d-lui YV, Ales- 
” sandri, legenda, xxx intitulată Doncilă, pag. 112 
„115, In poesiele popu'are sârbesci, figurâză sub : 

- numele de Doicină slăbănogulă. A se ved6 tra- 
” ducerea francesă a lui Auguste Dozon, pag. 195. 
«Sub titlulu de Gheorghe slăbănogulii se găsesce, : 

- ca imitaţiune, şi în poesiele' populare bulgăresci. 
58. se-vedă, pe “d'uă parte colecţiunile Miladinov . 
“si Bezsonov, în care diferitele versiuni: se apropiă 
de redacţiunea serbscă, păstrându-se numele 
lui Doicinii, pe d'altă parte testului şi traducerea 
francesă a lui Auguste Dozon. Paris. 1875, n0.. 

„40, pag- 68—71.și 243 - 248]. 

Foicică lemnu căinescă,: 

în satii marele! sârbesci, -" 
jumătate româneseii, 

„Ga treia parte turcescă, 
„nemeritia, gi 
t poposit-a,. - 
“din ârumulă. , 

ISiaa Bugâculii NI 
i deliulă? - -. ! 
e Pătarului, 

_ „. călare p'uni puiii de lei, 

Ia cu ochii n: capii ca de smeiă, -; 
cu c6lmaua . 

„capului 
E "câtă rotila | 

" plugului, 

„cu gura câtii băldia, - 

20 

1. Inversiune, în loci de „în marele sati sâr. 
besci“ sâi „în "Să sati mare scrbesciii, |: 

“ z Deliu, vorbă turcâscă : deli, . 

3. Smeă, slav. BMail,: bule. BMYii, însemneză 
dragoni, şerpe- înaripată, ființă mitologică în   poesiele şi basmele române, ca şi în celo. Slave.   
  

Ta 
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cu trapulă cati bătia, 
deşte ca resteiele, . 

mâini ca Dutineiele, 

La câuşii d6ca trăgea, i 
ceuşuli se speria: 

biruri. grele că punea, 
— Şimi cerea, măre, cerea, . 

nacafaua cândi făcea, 
totii de casă 
_vacă grasă 

şi sărai fâtă, frumâsă, 

„er care cu elii dormia, . 

„ diminâţa, m6rt- -0. lua, 

Satuli, măre, i-a totii dată 

„de prânditii şi de cinatii 

„nouă coptâre de pâini, » 

nouă buţi pline cu. vină 
“şi bâtlage cu rachiă . 

-ca să aibă &li delii, . 
- deliulă 

 Tătarului” 
„din fanduli 

„2  Bucâgului, 

„Der p'atâtii nu se lăsa:. 
“ce fâtă-pe drumii vedea 

cu privirea, mi-o. ochia, 

csuşelui poruncia, 
logodnică 0 cerea. 

Foicică carofilii, 

 suridra, lui Doicilti | 

la târgi, măre, se ducea 
carne . grasă ca să ica; 

" Cânai Tătarulii 0 vedea, 
inima, i-se rănia,: 

c6uşului poruncia, 
logodnică, o cerea. 

Câuşulii, se supunea,.. 

de densa, S'apropia 
Şi din gură, mii grăia +. 

— Ilenuţo, dumne-ta 

de cu nâpte t/ei scula. 
„ Şei veni la casa mea, 

„că logodnică ți-amii găsiţi 

” CÂNTECE VECBI: HAIDUCESCf,. . 

20 

„25 

= 80 

35 i 

” 40. 
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„pi unii i deliiu, ce-amiă găsduitii, 
pe deliulii tătărăscii, 

cândă, îl vedii, mă ingrozesc! | 

Ceuşulii se supunea, ' 

_îndărătit că se ducea, 03 

" 'Tătarului căi spunea, Sa 
6r a doua-dii frigea .: 

uă turmacă la frigare i. 
ca, să fii de gustare, A 

„pân'o veni piândulii mare, . 70 
„cu cinci-deci de mâini . . 

de pâini 
-şi bâtlage trei de vină. 

„Ilenuţa, de'mi pleca, 
a-cas' la Doicilă venia : 

oftândii . 
în casă, intra, 
suspinândi . 

“ afareşia, . | 
“Perni6ra, dei schimba, - . .80 | 

„ d'a "ndarâtele-o punea 
| ni la umbră, 

“mi la.s6re, - 
mi la capii; | NE 

ni la picidre,  -. 8 
ni la slabe .. 

| brăţişore ; . 

6r. Doicilă, dc'o vedea, 

"din garii mi-o 'ntreba: 

    
- + 

Da lenuţe, sora mea, % 
“ia, spune neichii ceva: 

- au ţie i-s'ă urâtă 

de cânâii io mamii bolnăvită, 

„de: şpte' ai jumătate | 
că mă cauţi Ai. şi. nâpte, * - 95: 

mutându'mi perniţele | 

ŞI fier bândii- bucatele; . * 
- ali haine 

cti fi dorită 2 
şi flori „0 [i 

- %i-fi ponositii:;. 
oră. i ţie că ţia veniti 

i vremea de căsătoritii, 

  
i „de esti tristă şi oftezi, -. . 

 



. , 

i 

„din ochi negri lăcrămezi? 105 

enuţa, d'audia, _ 
„ochişorii "n josii pleca 

„Şi din gură i răspundea, 

— d'alelei, Doicile frate, , . 

% spuiii, neică, cu- dreptate 110 

"că nici nu mi-s'a urâtii 

„cu tine înbolnăvită 
căutându-te qi, n6pte, 
şepte ai şi jumătate, | 

„nici haine, “115 
mami ponositii, | 

nică mie . 

nu mi-a veniti. 
vreme - 

de căsătorită ; " 190 

- dâr, suntăi tristă și ofteziă, 
din ochi negri lăcrămezi . 

că câuşuli | -: 

satului 

_e gazdulă - - 125 
deliului - -- 

din fundul - 
„ Bugcului, 

cu gura 
cati bălâia, 190 . 
cu trupului 
“câtă bâtia, * 

- cu degetul . 
câtii  resteiulă, , 

“cu mâna „135 
câtă putineiuli. 

„Eli pe toţă că i-a, supusă, 5 

la grele biruri i-a: pusi :- 

"ea, de fiă-care casă, 

„pe lângă văcuță 140 | 
„ grasă, 

şi câte-uă fâtă 

frumâsă. 

-Elă pe câte le zăresce 
„cu privirea le. ochiesce, 145 . 

cu “c6uşulii le peţesce,, 

cu ele se 'logodesce, 

dâr pe câte-o, logoditii. 

morte” tote le-a găsitii.   

E mi: -a venitii şi rânduliă mei! 

cum mamă vădutii de cândit suntii. 

. N m . 

A. , 

- COLECȚIUNEA G, DEM, TEODORESCU, 9 

- Plângi; Doicile, şi oftezii, 150 
din 'ochi negri lăcrămezi * . |. 

„că mâine, spre răul tăi, .- 

Stă Doicilii de mi-o privesce, 
gânduri multe se gândesce . 155 
„Şi din gură mii grăiesce: 

— Ilincuţo, sora mâa, 

„- inima nu'ță turbura, 

că chiară io Poit cununa, 

să 'se ducă pomina. * . 160.|. 
„Ta deschide: | 
“tu grajdului A 

şi'mi -gătesce 
„pe negrul | E 

=. Gu ochiulil „165 

„ca postavuli:. o 

„de când bolnavii ami cădutiă, 
* s6rele nu Va văduti, | | 

nici s6rele, nică luna, de 

nici câmpulă, nici vajistea | 170 

enunţă se ducea, - 

grajdii de_pictră descuia, * 

şi pe negrulii deslega: 

a-fară de mii „scotea, - 
„cu țesala'li ţestlu, 175 

"cu jeratecă 6lu hrănia, 

cu gebreualii gebrăria, -- 

Ş6ua bine căi punea 

_ şi cioltaruli mohoritii 

numa?n aurii şin argintii, . 180 

face diră pe pământii | 

Frumuşelii de mi “i gătia, . 

_1a, Doicilii mi-se ducea 

şi din, gură mii dicea,: 185 

— şi, neică, de vedi pe negruli 
„ înşelat - - 
Şi înfrenatii, 

"cum e bunii de *ncăilicati ! L. 

7 Frăţioru”i răspundea + a “0 

„— de cânâit suntii la b6lă grea, 

mi-ai ati cămăși de mătase, ; : 

ca stmi fii, moi la, Gse ;    



> 
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- 6 Doicălă msreii. gsemeândi. 

ACI 
” a 

: “acum "au ten călărălă | 
. s&mi aduci uni -cojocăliă,; 195. 

şimi scâte Eli busdugană 
care "mi trage" la cântari, .. 

cu măciucă Şi cu zale,. 

„. peste cincă mil de ocale. * 

„ Henaţă se , ducea, 

tâte i-le. aducea | 
şi Doicilu ce mai făcea? 

„Pe soră-sea,. 0'0 gătia, „a 
zestre mândră”. încărca. 

şi? *nainte- -0 +rimetea 

- cu carii mare, mocănescii, 

„pe Grumulă împărătescii, 
Pleca Ilinca, plângândii, 

-pării galbenă der&pănândii, 

“din ochi negri lăcr&mânâi, 

:- faţă albă sgâriândi 

„Şi mârtea, cu foci chiă mândii.. - 

i 200 

„205. 

--210 7: 

+ Doicili mi-se ridica, - 

mâna:? n streşină băga, 

„" măsărăcelulii î își scotea, -.- . „25 |: 
 masdraculii şi sabia; 

„de rugină le spăla, 

S n pământii. de le trantia, o 
ca. laptele le făcea ; 

Ă apoi, sabia *ncingea, 

“ masdracii sub cioltarii „punea . 
şi pe. negru *ncălica. Ia 

„Busduganii în. mâini lua,. 

CU drpta, 

„mii arunca, 

cu stânga îi 
milă Spijinia; A 

“Şi ca, ventuliă vâjia; 

dâr cotro. mi-se "ndrepta, 2 
Spre targul Oariiului, | 
„18, Pârta, "mpăratului, EI 

220. 

230 . 

Merge negrulii ! toti jucânău, 

drumurile totii scurtândă, . 

Acolo de'mi ajungea, 
spume negruli lepăda,   şi Doicilii ce mi'şi făcea ? 

a. 

7 

. 

1. CANTECE. VECHI EAIDUGESCL. 
i 

“La: "mpăratulii 5 se âucea, 
pe deliit Vîncondeia - 

şi poruncă, dobândia. 

“Bine vorba. nu Sfârșia, 

-pe negrulii încălica 

Si ca” ventulii: se 'ntorcea, 
i în sati marele sârbesc, ” 

„la deliuli tătărăsci. 

“Lo, deliii 

"bolnăviorii se .prefăcea. - 

„Si cu binele “i i dicea: 

— iâc&ţi vine mirese, 

soră-mea, 

- Jlenuţa, 
Şi totă zestrea 

= -cu ea; 
der, pen” şi ea mi-o sosi, 
 pus6i gânduli a veni. 

” MI) 
-. ca s51 facă ce-o „putea. PN 

i când ajungea, -. |! 

  
955| 

sei arătă pe nunulii ziare . 
„de. vr "0 cinci mii de. ocale. 

E î, “ Delulie: 
"Tătar ului 

Sa “din fundul . 

- , Bugecului, 

unde vorba “i audia, | 
„de! pe scaunii se. scula 

şi la. elii se repedia 

palmă bună ca s&i dea, 

suflețeluli să il. iea. 

„Dâr Doicil ce- mi” ŞI făcea ? 

„"Busduganulii repedia; 

„după câfă mi'lii lovia, 

“la, casa, “sufletului, 

“unde “i. păsi dejiului. | 

„Măsdrăceli apoi scotea, 

| „ masăraculă” 

„Si sabia, 

- capulă 

“de i-l reteda 
: Si trumosti 

Vl trimetea | 

în tar gulă Odriiului, 
„- 1a Porta 'mpăratului, - 

d. 
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ie)  VEROREA G. DEM. TEODORESCU. . 

-Menţa, cânăii sosia, 

| carulii, mire, încărca, - 

“cu tâte' câte 'găsia,: 
| zestrişăra şi-îndoia.. . 

gacasă ) mi-se. "ntorcea: 

Poicioă şa Jalea, A 

când Doicilit mi-se *ntorcea, 
“ir.la bâl% cămi cădea 

Şi, de vedea, şi verlea, 
* Henuţii 1% totu dicea: - 

= dragă sarir'a mea,” - 
- ma blestemată. maică- -mea,, 
sufletul să nu mil pierdii - E 

- 295, _pân' n'o îi să bivuiesciă . 

“ună capii mare păgânescii. - 

"Pe păgâni 

Pam biruit, 
pe del. 

Vamă ciocârtităi, 

Şacum câsulii 

“Thi-a, sosiți, 

Du-ten. satulii românesci,, 

aduni popă crestinescii - 

| păcatulii . , 

sm spovedescii,. a 

cu Domnuli - -, 

să mă grijescii, 

„ Menuţa asculta, 
- din ochi negri-lăcrăma,.. 

popă că mi'i aducea,.: . 

N 

„985. 

pe 

„1 810 

„ciestinesce?li spoveaia,-  -- 
cu ţaină Pimpărtăşia, 
luminarea, că, "i i ţinea 

şi Doicâli sufletu Şi da... 

Nenuţa ce'mi făcea, € 2 

Căldarea pe, focii punea, 
-"pe frate-su mil scălda, . 

mai frumosi că mil gătia - 

şi cu flori, Vimpodobia, NI 
cândi, iată că se: mtempla - 
împăratul de'mi sosia,, | 

„de Doicilă. totii - întrebândii - 

„şi la dânsul alergândii, 
Der, la dânsuli cândi venia, 

"315 

390 | 

325. 

> 

290 | 

s00 |. 

  

. E _ Dă 
- . a 

eu ntristare se ?ntrista,  * 
şi din gură ce'Tni ertia ? 

„— Nimeni aşia mare bine . 

ma mai făcutii pentru mine“ 

„din câţă suntii viteji pe lume ; 

"el de deliu 'm'a scăpată, | 
mare bine că mi-a faptii! '. . 

> 

Mortii pe mâsă de'li vedea, 
împăratulă milă plângea 

ȘI, cu-alaiuli ce'și avea, 

pân. la râpă lu petrecea, -- 

cu, alaiii împărătescii : . 
“cadă lucru vitejesciă. 

„Er. lâna cemi făcea? . 
* - Impă&ratuli. o ?ntreba, 

„Şi ca f6tă mi-o “lua, 

cu vizirii o logodia, 

335 

“8949 

“10 mă'nchini cu canteculii 

ca, lupulii cu urietuli. 
“Mai daţi uă oca de. vină, 

să: dei: a mulţi ani, amin“ ] 
945 

"TOMA ALIMOSU- . 

(Seristi în -Bucurescl, la 1867, după ropauisatuliă 
mei tată. — Ca: variante, sd se compare în. co- 

“ lecţiunea d-lui V. Alssandri legenda XXIV, Zoma -|: 

" Alimoşă, pag. 12-14, 6r în. „ Calendaruliă isto- 
rieii şi populari“, pe -1860,. editura, librăriel G. 
I6nidt, pag. 149—152, Sever Toma. şi Sever Ila- 

- mea, comunicatii de „A-lu IL. C. Fundescuj. i 

a | Foicica fagului, | 

ua 'pâlele muntelui, 
- muntelui Pleşuvuiui ;. 

în midloculi NI 
„câmpului, II 5 

la puţulii ” 

porumbului ; pa 

:pe câmpia verde, 'ntinsă 
i de câtine coprinsă, 

„_ ş6de Toma Alimos, . 10 

haiducii din ţâra de josi, 
| - naltii la stati, 
a „mare la sfat 

şi viteză cum n'a, mai statil. 
"> Şede Toma tolănită . 15 
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..: 

“sie cu muigulţi: priponitiă. | . i 
în pripâne de: argintii, - 

şi. mănâncă frumuşelă, | 

şi bea. vină din use 

şi grăiesce în -ast-feli : 

„Inchiriar” ași, şi nami cui! 
„Inchinar” aşi murgului, 

murgulni sir&pului, 

| aer mi-e. murgulă vită mută, 
“mă. privesce şi m'ascultă, 

nare gură să&'mi' răspundă, 

Inchinar* aşi armelor, - 

“armelor drăguţelor, 
„armelor. surorilor, . | 

der şi elepsii fiâre reci. * 
_puse?n teci 

de: lemne seci. 

Inchinar' oii codrilor, 

„ulmilor 

şi fagilor, O 
braqilor, - 

| paltinilor,: | 

„cămi suntii mie frăţioră, 

„de poteri ascungători ; 

d'oii: muri 

mori totii umbri, 
cu îrunda, mori învăli, | 
cu fremătul morii jeli“, 

Şi cum sta :: | 
de închina, 

codrulii se cutremura, 

“ulmă „ŞI bradi , 
se cletina,. 

fagi şi 'paltini 
se pleca, 

„___“ fruntea... 

„de i-o răcoria, 
| mâna, 

de i-o săruta: 
“armele, din teci eşia, 
murguleţui, rîncheza, 

Până vorba? ŞI isprăivia, 
" burduşeluliă 

ridica, 
„Vinişorulă 

20' 

25 

30 

. 35! 

40 

45- 

"50 

60 

  
„ia să&'mr dai pe murgulă vamă. 

" Toma, măre, d'audia, |   

7 

Pe CANTECE VECHI: HAWDUCESOL, - . 

: o CĂ gusta 
gin m piciGre se scula, | 

Ochii 'şi negri “arunca, 

peste câmpuri se uita 

şi. departe ce'mi zăria.? „63 
” Că'mi -venia, măre, venia . 

. Stăpânul 

“ moşiilor 
şi domnulii | 
“campiilor, . 10 

„Manea, slutulii o 

Şi urâtulii ; 

Manea, grosulă | 

a  garţăgosulii; Di 

venia, măre, ca vântulă, 75 

“ca v6ntulii şi ca gânduli, 

cu păruli lăsată în vântă, 
cu măciuca de pământii. 

Pân' la 'Toma când sosia, .. 
din guriţă mii grăia : 80 

— bună, diua, verişcane ! | 

„ — Mulţfimeseur ți, frate Mane! 

DP alei, 'Tomo Alimoșii, 

-Baiducii din: țera de josi, 

„naltă la stati, . 8 

“mare la sfatii, 

pe la mine ce-ai cătati ?.. 

„+ Copile: | 
mi-ai înşelat, 

„florile -. . 90 

„mi- le al călcati, 

| apele 

- „mi- -al turburatiă, 

„ livegă 
veri.  :. o 9% 

“mi-ai încurcatii, 

"păduri 
" anară 

"mi-ai dărimată, 
Ia s&mi dai tu mie s6mă, 10 

  

    din guriţăi cuvânta: .» . Ă 
„= ce-a. vădutii ] 

N
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„nu fugi, co s&mi dai semi“! - 
Vreme multă nu pierdea, 

maţele că'şi aduna, .   

“omit mai vedea, -.., 10 "cu brâăt latii.se încingea, | 
"ce-amii fâcutii. - ă  miqloceluliă” că'şi stringea - 150 

„_omiă judeca; şi la murgulii se ducea, . ă 
pân 'atuncia, măi fertate, “Şi pe murgi încălica,, - 
„dă mânia la 'uă parte „6. din gură. mii grăia :. 

şi bea, ici pe jumătate,. 110 — = murgule, marguţuli mei, 
ca să ne facemil dreptate, “atu-mi-te-a taică-tăi . 155 

Toma, pân! să isprăveseă,, ca s&mi fii de âjutorii 

îi da plosca haiducescă, „la, nevoiă şi la; zorii, 
pe jumate so golâscă, să to'ntrecă cu șoimii "n. Sborii 

mânia să'și potolâscă, “a “pân o fi ca, să'nu mori. 

„ca cunii frate” să vorbescă, Tinerelii că mai slujit, 160 
a - Q6r ş acum, îmbătrânitiă, 

Nanea stânga „să e 'ncerci la bătrâneţe. 

„- Yntindea “câți putezi la tinereţe. 
"să i6 plosea za - - AI te jurii pe dumnedeii Mă 

şi -să Dea, . 120 să mă porţi ca gândulii mei 165 Ea 
"6 cu drâpta : ” şi Sajungi p'ălu. câine râă, .. .| 

ce'mi făcea 22 . - | că mi-a r&pusii dilele, - 
Paloşi micii că răsucia, |. dilele ca, câinele,” 

» pântecele ... : a „pentru tine, murguie. 

pia ! „155 Până oma, se gătescă, 170: 
ile vărsa, = murguliă coma, Și netedesce 

“şi pe calit încălica, şi din gură mii grăiesce: 

şi fugea, nene, fugea: IN | — lasă, ş6ua, sai pe mine, 

„vitejia, 130 Şi de comă ţin! -te bine, DE 

cu „fuga! - i „Ca 8 'arăti la- bătrâneţe 175 
Poicică, de roposiă, -. coca ami plătită la „tinereţe! 

savai, Doina. Alimosi, "Până 'Torma, se ţinea, 
haiduci din ţâra. de josă, „.* mourgulii, măre, şi sbura; 

nalti la statii, 185 “şi sbura, toomal ca ventulii, | 
| mare la, sfatii pi. --- fără atingă, pământulii. - - 180- 

Și vitezu, cum n'a mai stati, . -: Casă uă clipă de sbura, .- 
" cumpătulit că nu'şi pierdea, “ multi pe. Manea intrecea, 

mâna” 6ră Toma, de'lii vedea, 

“a rană Di 140 „îndărăti se întorcea o 
| „punea. . e ş din fugii cuvânta.: „185 

şi din gură cuvânta: -— Maneo, “Maneo, fisră, rea, 
„d'alelei, feciorii de lele _- „> vitejia ţi-e fuga, 

| şi vit6zii ca ua, muiere, | că, de m'aj junghiatii hoţesce, . 
nu fugi, că n'amii dati vamă, 145 „mi-ai fugiti Şi mișelesce. ES 

- Ia mai staă ca, să'ţi vorbescii, 190 
“pagubele săți plăţesci, 

- pagubele . : 
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„mortea, 'n6gră, mOrtea, grea. 

- . i-se învârtia, 

pa ge 

. A „cu tit, Da 
„. faptele. a Ri ii Ş 

ă cu ascuțişuli! 

Bine-xorba nu sfârşia, 

„ murgulețu? Şi repedia- 

şi cu sete mi'li lovia ; 

capu n. pulbere” cădea, - 
„Sr; cu trupulii susii pe şea, . 

„calu? "n lume: s se - ducea, 

Foicică 1nicgunea;. 

- vreme multă” nu trecea - 

„Şi pe Toma, "lă ajungea, - 

De pe cală descălica, 

- ochiul . 
se 'mpăiejena, 

-capulă.. 

şi "a desit codru se pleca, . 
-6r. din gură ceni srăia ?.. 

a dalelei, murguţule, 

d'alelej, drăguţule, 
„„ce-ami gânditi : 
ami isbânditi, . 

der. şi 'câsulii mi-a sosită, 
„ Sapăimi, grâpă "din: picior. E 

şi'mi .asterne fenişorii, 
-6r. la capă Şi la pici6re - 

„pune! mi, pune'mi cât-uă lore; ; 
NE „la capi De | 
de bujor. E 

să%mi-0 i6 mândra, cu dori i, > 
la picidre - 225 
busuioc, a 

să mă plângă mai cu focit, 
„.Apoi,măre, se te duci, 
drumu'n. codri să apuci 
p6i la: Paltinii trăsniţi, 

: unde'sii fraţii. poposiţi |: 
Nimeni freuli s& 'nuţi puiă, 

„=. nică pe tine 'să se suiă, 
*fărduni tân&ră spr âncenatii 
"Şi cu semne. de vărsatii, 235 

CANTECE VECHI ; HAIDUCESCI. .. 

AC zi .. 

„2195. 

200 

205 

N “mâna 

. „210 , 

"215.   
220 

! [Scrisă î în Bacuresci, la 1869, după Vasile Moscu, 
.- din strada Călușeilor, col6rea n6gră.—Uă parte 

| colecţiunea d-lui V. Alesanări. pag. 86-92, alta 

200: 

"Toia din naintea .Pascilor, 'cândă se faci coli. 

:- „ncercără” critice asupra -unoriă credințe, datine 
- Şi moravuri ale poporului români“.   

N 

-care'mi'. este, ageri, 
frăţiori de vitejiă, . 

| tovarășii dă. haiduciă, 
Numai eli frâuli sI puii 210' 

E şi pe tină să. se suiă; 
„tu sălă porţi şi pe eli; bine, 

cum m'ai purtati - şi pe n mine.   - Bine: vorba nu Sfarși a 
 sunegelui că şi deea: ai: 

„ codrulii 'se cutremura, 2 
ulmi şi brâdi | 

se cleţina, 
fagi şi paltin - | 

"se pleca. - 950 
“fruntea: e. 

de i-o ăcoria, 

de to” săruta , 4 

şi cu fermă li plângea. i 255 |   :  Murgulii: jalnicii rîncheza, 
cu copita, că'mi săpa, - 

_- gr6pă mică; căi făcea, . 
„ Rnigori îi asternea, . 

floricele: că'i sădia, „960 

cu trei lacrămi le stropia, 
--drumwn codri c'apuca 

şi mergea, măre, mergea, . 
„x pen'la Paltinii trăsniţi, 

la voiniciă Poposiţi 

Govza, 

ssmănă cu baladatsxvi, intitulată Codrenulă, în -   cu cânteculti lui, Corbea]. . 

Iri Joia 

„Joi-marilor!, | 

în "Vinerea a -” 

1, Joi: -mară scă Joia mare şi sfănuă se nunesce 

pentru pomenirea, morților. A se “ved6 ale mele  



= 

“ouălor! i: 

_ “Pastilor, . - - 
Stan ală -Bratei s'a sculatii, . 
cu capul de somnii umflaţi ar: 
Și 18 minte: 'cam turlacii, 

să vită la Turci de hakii. . 

 Foicicti Su lalea, 

“pairakulti cum făcea 2. 

Cinci-deci voinici că strîngea, 

„tocmai patru-deci şi cinci, 
toti voinici, 

dai Oltului, - 
cum -îi place 

cum nu vine 
“câmpului : 

lungi -.. N 
de mână, -. 

pi 

de venă, 
„totii porniţi pentru pricină; 

lungă .. 

. în câte, 

în spate, .. 
“cu hangere | 

. ferecate; 

„la, voinici; 
„cu mustață » 
câţi uă câdă, 

două la c6fă e 

şi face noduli câtii pumnulii ... 
-.de se speriă pigânuli, -. . 

deşi face cruce crestinulii,   d în Vinerea din naintea Pascilor se încon- 
stă ouble și se roşescti cu băcană, de:unde şi 
umele de „Vinerea, ouslor“ si „Vinerea s6că“, 

| Hentru că în acea qi Christosi s'a afiată. res. - 
pe cruce: Credinţa populară spune că. tignitu 

COpi] [imn ce sari nasce în acea di e „secu de no- 
nui merge bine, oure ce arti face în viţă. 

——— : ” 

în Sambăta, 5 

"să facă Wuni bairaki, . 10. 

cinci-deci, măre, fără cinci, „15 

„ecârului, | . d “20 i 

tari. aie | 

ai 50 

„cu mustaţa n barbaricii, | , 

„cum stă bine 1. „85% 

emo e 40   

COLECŢIUNEA G. DEM. „TEODORESCU. 

“Boia verde şut Jalea, 

“Stânii ală Bratei se. scula, 
Şi pe "gânduri s6 punea 

că, pe voinici îi stringea, 

“ dâr ună harabacii avea, : 

.. Be “gândia, se .răsgândia, 

- harabacii că, nu'şi găsia, 
şi. puse. gandi la, Golea, 

“Stan ali Bratel ce: făcea? - 
-Yrems multă nu pierdea, : 

-pe voinică căi aduna, ' 

- între ei. se sfătuia, 
"şi din gură le griia: 

+ — hal să.mergemiăi --. 
| la Golea, - 
„58 nt6lnimi 

pe maică-sa, 
şi săi facemii 

„roche nouă, 

„pe Golea, să ni'li dea nouă, 
-zoche nouă ?n patru: foi, .: 

„Golea, să mârgă 'cu-noi, - 
sa ne. flă harabacii 

la, minte şi dibacit!.. 

 Stanti alti. Bratel le dicea, 
„“6u.voinicii că pornia, 

şi mergea, măre, mergea T. 
pân'acasă la Golea, + 

Acolo, de'mi ajungea, 

p6 muma, Golii 'ntâlnia ; 
cu cinste i-se china, 

” bună;diua 
căi. dedea, - 

Şi din gură : 

căi dicea,: 
7 

| Ea — bună diua,. murmnv-a, Golii | 

„toomal din era Moldovii i- 

Be dânsa, le răspundea, 

"şi din gură le dicea:' 

= îi inulțămesci ţie, Stane, 
şi. ţie şi cetei: tâle, 

- „Te sciu-din țera Moldovei .- 

feciorii. al mătuşii Bratei. 

Pe la noi ce mi căuta, 
- 

N 

dă 

„65. 

3: 

"ss 

60 

so] 

70 |: 

  

985, 

so oa 

 
.
.



586 

  
  

! „ce mi. cătaiţă Şi! ce mi umbaţi - E 
Di ARII 
“pe cai înşelaţi, -. e | 
i alţii , 

c..5* pe cal: deşelaţi,. 
care mai bine 'nţoliţi, 

care: rupți şi jerpeliţi ? 
Ai nu vă mai „merge bine “95 
„Şaţi înemerită la mine . 
ca, să .vă 'daii de mâncare, - 

“parale de chieltuiălă,. . 
şi haine de premenslă ? Mă 

Der, ce stai eii de vorbesc 100 
şi 'n casă nu vă. poftesciă ? 

„ Drumulă v'o fi obositi, 

„+ s6rele vo fi pripiti: 
- hai la mâsă să şedemii, 

şi s6 mâncămii ! 

Stanii ali Bratei, d 'audia, 
“tapinosii îi mulţămia 

şi din gură i 3 i răspundea, : 

— nici drumulii ne-a ostenită, io 
- nică s6re nu ne-a pripitii,. : 
“nick la tine n'ami veniţă.: 
ca să ne dai de- -mâncare, 
parale de chieltiuislă 

- şi haine de premenâlă, - „5 
ci: amiă veniti, măre, SEți dămii, . 

măre; â*aă, rochiţă nouă 
pe Golea, s& nilă dai nous, 

roche nouă n patru foi 
„6 laşi pe; Golea, cu noi, 120. 
ca, s%li avemi harabacii 

ina buni la: minte Şi dibacii 
pentruni puii de bairaki | 
să venimil la, Turci de haki! .. 

5 "Baba, dâca» mi-asculta, „195 
“ea, lui Stanii: îi răspundea. 

şi din gură mii dicea: 

_—'de maşi purta, roche nouă, 
„pe Golea nu vilă dai vouă, . 
"ca mai avutii şâpte fraţi, 130 
Sep fraţi « ca: şepte prag 

E ai 

î. CÂNTECE VEGIIL: MAIDUGESCI. * 

  
"hai să bemi „105 

  

"sa imuritii toţi înbrut Marţi 
care de 'puşcă: 

"mpuşcaţi, E 
cari. de sabii e: 1 

tăiați. 
„De n'aşi purta 'roche nouă, 

„pe Golea nu vilii daii vouă, 
„că numai eli mi-a, rămas 

de la tat-su ca mirasii . up 
--mititelă . 

şi "nfăşăţeli, 

mori fetele după eli,. 

Ne n” aşi purta -roche nouă, - 
"pe. Golea. nu vilă dai voug, 145 

| „că şi Turci şi Arnăuţi | 

totii de Golea, suntii bătuţi, . 

| şi cu Golea învrăjbiţi, . 
“şi pe Golea, îndaxjiţi : 

voii s'aducii uă noră? n Ş6tră 150 

" sămi aprindă focă pe vâtră 
„şi s&mi facă 

subt firidă 

“câte-uă turtă 

 nedospită ! 8 

Stani al Bratei, daugia, ” 

tristă pe gânduri se punea . 

şi cu bâba mai vorbia, 
şi pe baba, mai ruga, 

Foicică, micşunea, „160 

Golea "n casă că'mi dormia, 

Imi dormia, ori: numi dormia, 

“oră aşia se prefăcea, 
„că, pe Sitani când audia, 
„din“ somnatii “se descepta, 165 

'cu urechia 'mt-asculta, 

"câte vorbise: 

mă -sa, 
„câte sporise , 

- câta; „PO 

” afară deca, *mi-eşia, IE 
„.. pelângă mă-sa trecea, 

“n grajdă de piâtră că, intra, * . 

_cu:trejk deşte fluiera, 
„pe roibulii şili descepta - 175. 

şi pe. roibulii că/li lua, 

  

     



    

Eni ca 
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înşelat a Si Ma 13 dumnedeti se 2 uita: - 

şi întrenatii | „cruce sfentă că'şi făcea 

“cum e buni de'ncălicati, | şi din gu” aşia grăia, 

| mg e. 180 | . şi cu foci. li blestema :. E 

în trupă - — Goleo, maică, să n'ăpucă 25 
Şi scurti “multi, departe să te duci -.“. 

n gate A6 câtii numai pân” la Turci, 
„cum e buni de zurbalikii, “nici mai multi să haiducesci, “ 

"- Golea milă încălica - - „185 „nică măi multi să zăbovesăi 
„- de cât a şise septomani, "230.].- 

„7 

şafară « d6ca eşia 

„mă-sei din gurii grăia : 

— maică, măiculiţa, mea, A po verde put lalea, . 
maică, ori ce'i vrea. să dici, E | “Golea, după ce pornia, 

io'nu rămâiii de voinici,. -- -190 i “haiducia că ncepea : 
de ăstă cinci-eci fără cinci, ud Ru 
tocmai patru-deii şi cinci, bogaţi 285 

ci mă ducii la bairaki -. Păsări, o. 
sămai vii la urci de hai, | Grei ai 

„Di Stanii kefulii șă-ilă faci, 195 hal | 
săimi fiu ş mie pe placii. că Kisăgia, 

Leg 240, 
Şi, după ce cnvânta, | a păgâni e 

vorba 'mă-sei n'ascepta.: ga că pistosia, 
"pinteni roibului că da, -. - a şi veste 
şi ca vântul se ducea, 900 |. mi-se ducea; | 

dese vedea | sI de cete o oqsi 

pulberea o “şi de Golea, 
" după, esta 6 voinici, | o . | 

cincideci, măre, fără cinci, | Sangiakulii, cândii audia, 

ce'mi facii patru-qeci. şi cinci 205 „cincă sute de Turci pornia, | 

“de copii Gai Oltului. numai “Turcă şi Arnăuţă Ț 

" cum îi place codrului, , o Sa | , „totii de Golea grei pătuţă, . = 250 

Ca tota cu Golea învrăjbiţi, 

pe cai înşelați, o. | e toti pe Golea indarjiţi. 

a 20 - Dincold de Valea-rea, 
pe cai deşelaţi,- Sa la Nedelea. - _ 

care mai bine nţoliă, ÎI A DE N 

care rupţi şi jerpeliţi. A S „„ X&dUVa, „285 
i E Golea "mi sta 

Baba, ase aşia N a „imi petrecea, 
vedeă, „ot Aa bendi la vinit 

că nui asculta , SĂ la pelinii,- , e 
„vorba, 0 | „= bândă 18 vinil cu vedrile, 260 

"că nu ascepta a Ia a - pelinii cu, ocalele, 

ma i, = şi icr bea   baba din capii clotina; ă 220, | - | Tu Și kefuia, .  



  

„1588. 1 

a. 

i cănzeee VECHI :"HAIDUCESCI. 

“pen: 1 unul. se. o mibța, 

6r, cândii potera, sosiă, . 

"nică unulii. n'o mai simţia, 

e 
t 

afar” numai de “Golea. 

Gole'-afară, că'mi eşia, 
„cu Turcă | 

se încăiera, 

pe Arnănţi | 

căi tăia, .. 

şi, unulii, care scăpa, - 

veste la, sairigialkii ducea 

„cu nui glumă cu. Golea! 

- Sangialkulă, a6ca, vedea, 

sangiakuli se necăjia, 
„altă poteră strîngea, 

- dâr nică ei nu isbândia, 
totii bătuţi se întorcea. 

Ş6se săptămâni: trâcea, . 

şi blestemulii se "mplinia. 

+ Iată, măre,. se *ntempla, 

că dumnedeii se 'ndura, - 

"de Golea şi de mă- -sa, 

Cei erea, 
c$” nui erea, - pa 

“că Golii i-se :ura, 

„ haiducia «că, lăsa, 
-* Qima -bună că/şă lua, 

pe roibuli încălica | 

| şi la mă-sa se *ntorcea. - 

Er, cândă. potera venia, 

pe voinici că: mii găsia, 

gasda | le împresura 
a de, nici veste că prindea, . 

Nainte cin" le eşia, ? 

- Stani alu Bratei Cu voinicii. - 
ca să-se lupte cu: Turcii, .- 

cu Turcii, cu Arnăuţiă. 

Se lua .. 

si se bătea, 

„d& Turcii mi” biruia, 
p6n'la unuli căi tăia. 

Golea, măre, de'mi scăpa, 
după 1 urmă mâni- -sa, 

E | 

270 

215 

și mal mulţi Turci trimetea;.  - |, 
„280 . 

285, 

a 206 : 

as 

„300 

2 305 .   

E “mai geăea îi 
: ce maj plen, 

„uă fetă - ă "310 

căbși alegea, - 

nuntă, mândră - 

că făcea, - 
şi -mă- -sil căi aducea, | 

. aducea | ua noră n şătră 315 
săi aprindă foci pe vătră 
“şi s&i facă subt firidă 

câte-uă burtă nedospită. | 

Na GoLzA HAIDUCULU, 

[Variantă ser ist, la Bogza, judeţului Râmniculi: 
sărată, după ună bătrâni lăutară, şi comuni |. 
cată Ja. Paris. în anul 1875, de amicul mei 

Gr. G&. 'Tocileseu:] 

Pe munţi, vere, -, 

-pe munţi, dragă, 

"pe munţii de siminici, 

“vine: -uă câtă, de -voinici, 

- de voinici 

- Şi de haiduci, | 
tot voinici tomnatici .. 

viniă. pe cal sălbatici, 

graşi a 
a falcă, 0 

„groși ” 
: „la câfă. . 
gi mi într6bă de Golea, 
că. e vătafii de voinici N A 

„beste- patru: deci şi cinci... - 15 | 

ar
 

- |  Aătrebatia câti antrebatii, 
„a P6P.pe Golea l'a aflată, 

„Către Golea, că'mi grăia . 

„şi. din gură mii. qicea: - 

— scoli, Goleo; nu şedea, . 2% 
“ las'berea . 

“şi mâncarea, 
i se. ne , plimbtirati pân" colea, 

Hai, c'amii găsită d'uă hasnă, 

dor d'omi câstiga, ceva. 25 

Ce- -omiă câstiga, întră veră 
să bemă cu mânârentruă seră... 

„Şi Savemiă de chieltuidlă, 

ÎL, 

     



  

| firă I6că. de supărare. a 

- Golea, "'ndată ce-audia, 
lăsa . berea, . 

mâncarea, i 

în grajăii de pistră intra, 

| „Şi pe negrului că scotea 
„înşelatii ... 

si întrenatii, ie 
“cum e buni de 'ncălicati.. 

Picioru 'n scară punea, 
 dâr, când erea la, plecare, 
„striga mă-sa?n gura mare : 

„— Goleo, dragulii “mamii fi, 

„mumă nu i aşi f să ţi fii, , 

ai mai straie -: 

„de *mbrăcatii 

„şi parale 
"de tocată, .. a 

“de tu pe mă:ta, o laşi 

„pe mâna 

“străinilor; 
„pe câia 
tăciunilor? 

a Goleă; de : go audi, 

. vorba 'n' s6mă nu'i băga, 
ci "ncălica, 

şi pleca, 

şi nică nu mai asculta 

toti ce. dânsa, i-a fostă spusit i 

„'Tostindii vorbele de susu.. 

Norbă?n s6mă.nw'i băga: 
da pinteni şi mişi pleca... 

- Maică-sa se necăjia 

şi din gură "li blestema: 

"-— Goleo, Goleo, dragulii. “mei, 
să d6 sfântulii dumnedeii 

potera, să „te 'ntâlnescă, 
pe tine să te topescă,, 

î COLEGŢIUNEA 6, 

30 |. 

35 | 

40 

5! | 
cu baltacii 

55. 

E 60 ? 

„05 

să moră, maică, împuşcată, 
de poteri înconjurati! 

Dâr Golea .n'o ascuta, 
- ci: mereii înainta, „ 

- Nici pre multi că nu mergea ; ; 

„.penă c0l0 n Valea-rea, : 

d
 
- 

Dear. 50DOREȘCU, . 

“cu „trei potent s se rteinia, a 
- care mil î înconjura, 
şi țări lua, la cătare 

'canăti CU pusci; cândă cu. pistle, 

Curgea glânţele ca "pl6ia,. . 

NI „o sli6rba 
Şi nai ceva, 

Der Golea . 

nici se “dlintia, 

ci. din guraşiu grăia : FE 

„Că vă treb unde- -va, 

nică fieruli, ..- 

“nică „oţelulii, 

- Celii mai micii “din poterași - 

unde- aţa mi']i audia, 

mâna, n: posunariă băga, 

dWunii „arginti că mi'şi scotea, | 
De butucii 

„n clPlU aşeda,, 

patru Mii făcea, | 
“în flintă mirii aşeda.. 

„şi bătea, | 

ac! miiciuca; Ia 

apoi, măre, milă lua,  -- 

-mai”lă lua cam: la. cătare 

“undei mai mare 
. păsare,: 

la reteduli părului ! 

„" în potriva fesului, - 

"unde" păsii voinicului. 

_- . Atunci Golea cămi grăia,- 
Şi din gură le dicea:. 

— voinic, staţi: 
de nu mai daţi, 

“pe mine nu mă stricaţi, 
că asta nu e alta, : 

ci esto groşsla. mea: 

şi “blestemulit maică-mea, - 

să mori -de puşcă 

„"mpuşeatii, i   

“75 

"ao: 

a — nu vă mal strioaţi, iârba, - 

căci pe mine nu atinge E 

numai Singurii argintul! î. 

3 so 

95 

105: 

"110 

115 

10]... - 

  
 



:„..|” atunci erea coprinsti în desființatulă județă Saculă. Se'spunea şi se spune că Negoiţă venise din 

A. 

“ 

' 590... Sa Să +7 “CÂNTECE VECI; RAIDUCESCI. 
  

pu. 

"veste. la, mă-sa ducea, . 19 - „de poteră Y „mă-sa: ducea, 
ADE _-* meonjurată 7... A er baba, cândit auqia, | 

E şi s&mi trecă numele ,. A | - asţ-felu din gură grăia: E 

"cum treci săptămânele. 120: „_— elă singulă şi-o căuta,. .- » 
i a | | der şi eii 'suntă cu păcat -- 
„Agia undei audia,..  - |. "că cu focii Pamiă blestenăatii. - 130 

, “la elu cu toţi sendrepta : .| Blestemul părinților , 
„pi şindată milă omora, ... . - „3 e ca piâtta munţilor, 

“Care pe drumi cum trecea | " cade greii copiilor! 

O SCHIŢĂ BIOGRAFICĂ. | | 

- Negoiţă moşnânult trăia, ca omii cu dare-de-mână, pe la sfârşitulă seculului xvinr. Din satul Ţoca, 
-.]- pe malul stângă ali rîului Bâsca-Chiojdului, numele lui străbătuse nu „numai, în cătunul Poie: 

|: nele şi în comuna, Mărunţişulti spre mâgă-n6pte, nu numai în Cislău spre m6gă-di (căci tote aceste. 
localităţi se află pe cotiturile malului drepti ali riului Buzăi), ci în totă plaiul Buzbului, care pe - 

“Transilvania, de prin părţile Făgăraşului, şi că, "stabilindu-se în plaiul Buzăului, câstigase avere cu 
:|. negoţulă de vite, e SI | n 

Cu. uni caracteri severă şi iubitori de'libertate, ca mai toţi muntenii de inimă—pe care chiari. 
"ocupaţiunile îl predispună către uă visţă ce nu recundsce altii stăpânii, ufară de creatorulii naturii 
măreţe-—eli se ciocnhise adesea şi multi suferise din partea Grecilor arendaşi, care. din timpil cel. 

J- mal vechi nu lăsaseră să 16 scape din mână Cislăulti. Chiară astădi suntu arendaşil moşiel, nu cu 
bună reputaţiune în totă judeţuliă,. şi facă totii posibilulă ca să o aibă continui în esploatare. . 

A Ba Intr'uă ast-felti de situaţiune, Negoiţă, care avea, ceva, haiducesci în. sânge şi. 'n înfăţişare, deve-. 
| nise represintantulu simţimintelor naţionale în contra regimului fanarioticii, îi părea râi că pe ma- 

” |] “lurile Buzăului nu se ivesce uni Jiianii, ca pe malurile Oltului ; d6r, dâca vârsta şi. posiţiunea nu 
&lii ierta so. apuce calea haiduciei, eli nu înceta să țină uă frunte rădicată şi ună pepti bărbă- 
tescii în contra Grecoteilor „aşupritori. - Y 

Fiiulu săi Gheorghe, cunoscuti sub diminutivele de Gheorghiţă, Gheorghelaşi, Gheorghiiaşi etc, 
semăna tatălui săi întru 'tâte. Din frageda”! etate se făcu renumiti prin gâlcevile și bătăiele pro- 
vocate la cârciuma, Grecilor din Cislăti. Ca flăcăianaru, îşi creâ unu cultii din adorarea femeielor şi 
din băutură. Iubia cu: deosebire pe uă tântră, a-nume  Il6na din Poieni, şi cântăreții populari „al 
timpului îl aplicaseră numele în următorulă dialogă erotic: 7, +. , E 

— F6iă verde samurastră, . io d'aicea nu mă duci,! 
du-mi-te, Gheorghiţ, acasă - - "j-" pă ml-e dragi în asternută. - 
"că zorile se răversă | E cu tine să mă sărută. -. 

"si te-o bate tat-tu-acasă, “!:. : . - FiPat A, cur-te-a făcută, * 
pomenă “părinților, 

N | Ma sărindară bătrânilor, 
— Să mă bată cata de multă, 

„Negoiţă, puţină mulţămitti de purtarea. fiiulul săi, voi s%lă: însâre, ca pe de uă :parte sălii mai 
„astempere, po dalta s%lă hotărasca a se apuca de muncă.: Der tâte stăruințele r&maseră 'deşerie, 
căci Gheorghelaşă li combătea cu starea de atunci a societăţii şi cu chiar simţimintele 'de ură 

"|rîh contra: Grecilor, po care dânsul i-lo sădise în inimă, Bătrânul lăutari: Dumitru Buzatulu din 
„Cislăi cântă şi până astădi următorulii dialogii, compusii de tatălă săi, ca martură auriculari la de- 
sele certuri dintre tată şi.fiă: . A ” ie ME o e 

” No umbla din, sati în sati; 
„la neveste cu bărbat; 

A - "nu totă dice că te'nsori, | pâLă mal trăiescă si eu: că cu dile mă omori. : NI | „85 te vădă gasdă de 6meni , , . Lasă-te de Grecotel - si cu tată-taă să s6meni, . - | „că n'o scoţi la capi cu el! - | 

„„— Frundă verde de dudăi, 
4 fasâră-te, fătulă mei,       
  

N



COLECŢIUNEA G. DEAL. TEODORESCU, . 1... so 

mată, vedl căsătorii : Aa i i 
pară că suntu busteni, pârliți, -. ” ' 

Ia te. uită la Măcar : 

.. pară că'să Buturasi pe clan: 

“Tată, Grecii mă omoră: | 

tu'mi diiceal s5% dămă a-fară! 
74 

l 

| 

Ş Cindi, la 1821, isbucni miscarea naţională în contra regimului tanaribiică, Gheorghelaşăi nici, că 

i al asceptă. Pârăsi totulă, şi alergâ să se înroleze între panduri, cu care participă la tâte luptele 

! date în contra Arnăuţilor lă Pătărlage, la mânăstirea Cârnuli, la Niscovi şi la mânăstirea, Găva- 
imi, E de notată că d-lu Alesandru Pelimonă, în scrierea”! intitulată, „Catastrofa întemplată boieri- 

kr mânăstirea Găvanulă la 1821%. vorbesce ceva despre acesti haiducă, ânsă într'unii modii pa - 
vii după nisce date greşite. Cs 

a la 1895, obosită do'uă visţă aşia de agitată şi. desgustatiă de tragicul sfârşit ali lui adoră . 

iiresoe Ghegrghalaşii so întârse la TŢoca. După câtva timpi, se însură, şi mal târdiu făcu 
tra pe unii Stefani din satulă Cătina, căruia îi dărui unii ineluă,. cândă îl botezâ,' copiluliă:- 
” Tikţa conjugată părându-i-se nepotrivită cu aplicările'i firesci, adună mai mulţi dintre tovarăşii de | 

„ine de la 1921, îşi părăsi sogia şi casa, se puse în capulii unei cete înfiorătâre şi, retrăgându-se 

| coâri, începu a bântui tinuturile, mai cu s6mă judeţele Saculii şi Prahova. Nu trecu multii timpi, 

E: deveni spaima munţilor. Întâia poteră, trămisă după dânsul, se “afla sub conducerea căpitanu- 

„ti Macoreiii din Star-Ohiojau, județului Prahova, care, fiindu surprinsi străvostită, fu ucisă ; de către 
' Gheorghelaşii. 3 
i A doua poteră (între anii 1830— 1835) isbuti stă repuiă, onsb numai prin trădare, căci avea drept | 

!șitană pe menţionatulă Stefani din Cătina. Haiduculiă i-se încredu, sciinân'li căi e cumătru, elu 
: îns8 6lă ucise, puindu ca glonţii chiară inelulă ce 'Gheorghelaşu'ii dăruise mal nainte. Capul lu! ., 
“fa trămisti la Bucuresci şi, înfiptu într'uă prăjină, fu lăsatu mai multe gile la privirea trecătorilor. 
'Corpulă I'fa îngropată la Chichilăi, în apropiere de poteca care duce peste plaiurile Penteleului. 

Ciobani, care tot-d6-una, fuseseră devotați haiducului şi care până adi î păstreză amintirea, arstă cu, 
respecti mormântulii vestitului Gheorghelaşti. - 

i timpul haiduciel, intrase în legături amorâse cu'uă fâtă dir partea 1oculul. Ea iubi cu a-: 

îta pasiune; în câtă îi sacrifică chiar vi6ţa. Ca să fiă nedespărţită de dânsuli, ca st împărtăşescă 

tri pericululii si veselia, se hotărise s& intre în câtă, şi sd haiducâscă împreună, “Inu”uă luptă 

„tu potera, întmplată în munţi! Penteleului, fu ucisă pe cândă voia săli apâre, luptându-se voini- 

ces Pe locul unde fu îngropată se rădicâ uă cruce de lemn, pe care o renoiescă ciobanii, or! 

: de tâte ori se strică. Visitatorii munţilor o poti ved6- tot-ds- una, căci toţi Sci unde se ana Şi și toți 

„artă irecătorulut ceia- ce el 1 numescii „Crucea toti“. as " 

1 
[i 
t 

pi GHBORGHELAŞU. ap cm umblă 
, A: : > stân 

 [Oulesă în comuna, Chiojdulă şi comunicatii, în |. - din stână n stână, 
„Marii 1885, ds a-l Iorgulescu, profesorii şi di- . , să cerce brânza | 

tectoră ali gimnasiului din Buzău, împreună cu . a de bună, i 

| notele din josiă şi cu cele coprinsein „schița bio- |. : o | | 
i Ralea „spuse de contenaruli Preotulu N6gu din perdea „0 
! din Cislău, amicii din copilăriă cu Gheorghelaşt | - „până "n perdea, „o 

| și fostii 5 | ă protopop alu plaiul sei U).- a E săi al6gti   Franquliţă e „“Guă pielcea 

„„guă crăiță, a Ra "să facă cuşmă . Da 

„cine mi urcă la strige Na Ba | din ea, 15 
Savaj, căpitani Gheorghiţă, a ata negri, mocănâscă, 

 fecioralii lui „Negoiţă, „po ca nimenl șă nu'li cunoscă, 

L Diriţa o unii însemnată munte din jude. „- “Apo, măre, ce'mi: ficea 2, 
“bl Buzău, Sub densulă se dice cari fi fostii Pe Plăişorii? mi-apuca 
triatea dacică Comidaza. E de notată că aci sa 

„Esti faimosulă 'tesaură gotică, ennoscutii sub. - 1: Perdcua e adăpostulă pentru ouj, făcutiă din 

umele a dela bârne s6ii scânduri. 
L rara 70 “ile Bnr se mat și i sti IL 2. Plăişorulii, Istriței so întinde, po la muntelo   

7   | eră de pictră, disi, „Fântâna hoţilor“, penb lângă satulii Cislău. 

ph. N 
 



  

tri bca uta pititii, o la Vieru 

tata *, vezi, ada iu ducea, 

Acea aia | li arate bu 
actul d puzia: căii puna: 

mot Raduta, burtă cură, nula puna 

cd ii cre pe cel ca jură; e, ca punti copili, 

nii0$ dal ui nută da led | ci punea 

cal ajunsă vătata de of ca punti mazili, 

, | Spta ant la biruri da 
— Pa die dea, pre lesa mea, i oii . ! 

a . cer, de proza 
că ninti În puneă parai | | 

„| birului, 
do bete, de nevoi, 25 le tri 

, pr ! de frica 
vata Ficuti vătată da 0 ! . 

| zapeiuluf, 

Bine vorba nu fân, inăre, sn băjenării 

vinterulă că milă uta, : totă pm Bâsca de-cale! 

i potera milă prindea, | fir” de nici uă supărare, 

bat-o Malciprecinta; 7 ss pent n capulu Pluiulul, 

pineta de pn Rusi, la stâna Visterulul, 

so fi bătut dumnetef | N 
. | Poiă verde crăci de tesu, 

Frumusetă că milă bea, Macovei 

po bihon Varduera, a dusa La miei 
lu Ciiâi cântă csbora, wi totă la capul Piziulul, 

ze ptr e ze brazi, ! la ana "Visteralul, 
NP e 8 t , are Maco tit i da du cotă, 

. ii Î. Me "ui alo: 

dr ra îi i râgrrată, i Vest e latea, 

ce ete atestari, ! ur miţu iu apuca 

la Ghieozh 1. tat nic si Andi A 

poa 3 mavă pârtia 
i er tr "al colora, 

ec CU rii ări 

taia n stână 
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  — 

baciului aşia “i i grăia: 90 | 

— alelej, moşii barbă-sură, 

ai pe cine-va la stână, d 
să nu facem vruă pricină ! Î 

— Ba ici qăti, pre legea mea, / 
că nu ami pe nimenea,; 

i dâr a-s6ră, pe mserati, - 

(lucru mici ni-s'a 'ntemplatiy 

mânătorulă [ce-a făcută ? și 
- Lapte dulce c'a băută), |: 

de friguri s*u bolnăvitii,/3 100, 
„în strungă mi-a adormit, 7 

" gacum în stân'a intrati) 

„ șintre burduşă s'a cut. 

Oheorghepn stâni de intrz,; 
pe Macoveili 6lă zăria, -" 105 | 
şi aşia milă judeca: Să 

9 

S
e
a
a
 

se
 

— f6iă verde crăci de îi îi 

legea, ce mai, Mac/ În, 
cin' te scâse?n och 4 mei? 

“Bilele teloâ! 110 
| 'starşite,, i 

pcatele m 46 

. multe p 

Macoveiti” mi-se foga 
(şi din gură "i cusenta]: 115 

— o Gheorghiţă, Gileorgnelaşti, Ă 

la inimă omi vrăjmaşi, 

i%mi calulii, i&mi oile, 

dâr lungesce'mi dilele | 
ca s&mi vădă copilele:! 120. 

i. ie calulii, ţi ici oile, .. 
şi "ți scurtezii Și dilele, 

că scii 6re, ail nu scii 

cn Ghisdita? mă găsii ?, 
Frumuşelii tu mă legai, „1925 
pe Plăişorii mă coborai - 

Şi cândii fuse la, Cislăia - 
şi beamii apă, din Buzăii, 

“tu îmi dai cu cisma'n csfă,. 

L Sa dico că Macovei a avutii vro 24 fete. - 
Eta hisdita, de şi localitate în jndeţuli Buzău, 

e câm depărtată de punctului unde se petrece 
ta narată în legendă. -   
  

1- Căpitan Stefană, capulii poterei, cumătru 

- cu Gheorghelașii originară Qin comuna Cătina. 

Georghelaşii câlu'şi plimba, 

“că i6r în codru- -a intratit, 165 

593 

de_-beamii apă sângerată 130 
cu măsele-amestecată le. 

Apoi paloşulii scotea, 
patru ciosvârţi 6lu făcea 

“gin prepel6ci 6lu punea, 

€r la baciu, de se 'ntorcea, 135 

din guriţă mi” grăia: 
— moșii Radule, barbă sură, 

între noi nu ește ură: 
_d'mi ceva de de-mâncare 

[să nu pleci cu supărare]; 140: 

alege'mi d'uni mieluşelii 
la, două oi plecăţeliă, : 

unii berbece de căldare, 

uă, miedră de frigare 

Şuni căşiutii din chiăgătore 145 
să-ne fii de prândare|.. 

[Moşii Radulii ile dedea, 

„ Gheorghelaşi mi-le lua], 

"la ciochină ! 

„le-agăţa . : . 150 

Şn Poi6nă Si 

se ducea; 
__savai la Poiâna lată 

câta'i lui Gheorghe-adunată : 

care focuri c'aprindea, 155 
care cârlani jupuia, “ 

care mămăligi făcea. 

şi răi semnii i-se făcea. 

F6iă verde de lipani, _ 160 

savai căpitani Stefani, 

"- căpitanii de poteră, 
“ bată/li Maica- precistă, 

de Gheorghe cum â aflati 

după el mi-s'a luatit 

i?n Poi6na c'a sositi 

undei Gheorghe popăsiti. 

[Acolo de'mi ajungea]. 

căpitanuli ce'mi făcea? . . 170 

„Poterei. aşiai grăia,   
  

_ 88 5
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poterel de pe Buzbi, 
„prăpădi-o-arii dumnedei: 

— ia s%mi. staţi, copil, pe loci - 

| dWunii foci, 
„că Gheorghe s'o necăji, 
„Şi pe toță ne:0 prăpădi !- 

Lus juntuli shintuităi, 

- plini cu trei glOnţe dargintii; 180 

unii copacii s'a Mătură, -. = 

__la-cătare mili luă 

[şi cu glonţele “lit sburâ] 

în casa sufletului, 

unde”! păsii voiniculul. 

Gheorghelaşti mâna şi punea, 

„uni inelă din. răni scotea, 

și din gur' aşia'i grăia,. 

— legea ta, ce n'ai, Stefane, 
[şi cumetre de vândare]; 

- uni inelă 

"ți-ami dăruiti - - . 

Şi cu eli 

d6r să morii-eiă până mâine 

să nu mâncii carne din tine! . 

Flinta'n- cătare- lua, 
„d'uă piâtră se iedima, 

- Şi pe Stefani. mi'lă ochia, 200 . 

dâr Şi mârtea milă sosia . .. 
şi așia încremenia., a 

'Prei dile- acolo. ctmi sta, 

la elă nimeni se ducea: : 

mare frică” coprindea, 205. 
De la, trei ile 'ncolea, Ă 
Beşeti Ilie! se scula, 

„la Gheorghelaşii se ducea, 

capuli iute'i reteqa, . 

la Visterii că i-lii ducea, 210. 

„6r Visterulă, - 
ca hengheruli, 

  
1. Ilie Beşati, moşn6nti din comuna a Bătr enuli, 

judeţulă Prahova. - ,   

ps 

să dămă lui Gheorghe 1 

din josuli buricului, 185   
190: 

mai prăpăditi; 195 RN 

| a că pr6 e.sărată,. 50   

- din capi 'creieriji scotea,: 

*n Bucuresci lit trimetea. 
Câţi în cale "lă: întâlnia, 245: 
icAţă la, d6nsuli se uita] | 

lacrămile "i podidea - - 
“* de frumosit 'ce"mi mai erea. 

$, 

i 

E 
E 

pr „ GHEORGHELAŞU. | 

E azi a scrisă în" diua de 14 Augustii 1883, în 
„bacul săratii, după Petreoa Creţuli Şolcanii, 
uta îi Brăilei- — 88 se confrunte cântecul 
XX, Sin. Gheorghiţă sin Ghcorghilaşă, din bro- 
gura. VIN, Caraniilă. Huşi, 187 2, pag. 56 - 64). 

A 

„Si Po verde ui crăiţă, 
Ă Vine"mi suie la, Istriţă ? 

„Sal, căpitanii Gheorghiţă, 
„A feciorulii lui Negoiţă, 

PR „Negoiţă din Cislăi, 5. 

” st „ănopoti de solg- -birăă, 
i 

: 

oicică de dudăii, 

la, mu: ate, pe dramuliu greă, 

ci; „mi-se toti mere, 

e de multi, lui tată-săii 10 | 

8 Cat eşitii nume răi : 

a ve elit din Păgăraşii - 

flăcăii tinăru și gingaşă, 
d6r la inimi” mașii. 

Er Gheorghiţă „eo, Melaşă 15 

| îmi toti umblă, 

prin perdăle 

„că să! stringă 

__“ la pelcăle 
să facă cujme din. ele; 20 

şi umblă 

din stână n stână 

de totii gustă 
din smântână, 

să v6dă „2% 

brânza dei bună, 

6r, de bagă 
“n guruă dată, 

„scuipă 

o i şi dice 

că e stricată.   
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După Miercuri, Joi trecea -6 ră nepstă, ce mi-a,. dati, 
şi voiniculă toti silia 2 Ea şi totii el 
la Istriţă demi suia. 35 o m'a'cununatiă, = 80 

Acolo, dâc'ajungea, | Ardăli toculii . 
“Gheorghelaşii mi-se ducea - « . omi:-spurcatiă, 

la fontâna „că şi zestrea 
bradului, mia mâncată, 

lapăşiunea 40 şi. nevâsta _ 8 
Raduluj, mi-a luati 
Radului , şi cu fii-su mi-a plecati, 

"mocanului, “aicea s'a acidti. 
Raduluj “Der” p astiitnu s'a lăsată, 

pândarului 45 ci de bani” > 
şi, pe Raduli de *ntâlnia, 

cu guriţa”lă întreba, 

către dânsulii totă dicea,: 

— foiă, verde” Şuă răsu:! 

_ „cu stâna - 

tocma *n pădure, 

cu coliba - 
- de trei bare 

pă rădăcină, 
„7 tremură 
ficatun mine; - 

ce- ami pățiti n'ami păţitu bine. 

| feciorul 

„ui moşii: Mateii  . 
de la, vârfulă | 
lui Urseiit ? = 

de. vestitii Vami cunoscuti ; 
„oile i-le-ami păscut 

cândi ereami în fl6rea mea, . 
cândi îmi mijia -mustaţa. - 

cu credinţă, cu cişitii ; - 
- Si» câță ani Pamii totii slujiti, 

bănuţi mi-amit agonisit, 
avere mil-ami. întocmitii : 

la mine- Sa lăcomitii. 
De tânări m'a însurată 

NINE 
  

moș Radule, barbă sui, 50 

făcută Ma | 5 ă 

Scii-tu, mă, pe Macoveii, . 60 

— De sciutii, o Pami sciutii,, - 65, 

—lo de copil Pami slujitii 70 Ş 

eli la mine c'a ravnitiă, 75.   

Titi e 90 

: ma, lăsatii săracii lipită, 
de umblu - 
"pe la perdăle, - 
de totă cauti 

la pelcăle .. - 9% 
„ca'să facii cujme din ele; 

după brânză, după oi 

să trăiescii şi -eii din Joi, 

s8 trăiescii -pân' mai apoi; 

că, de câti să haiducescii, 100 
mai bine negustoresci 

- cu ce-o lăsa  dumnedeii 

Şi cum mi-o fi rânduli mei, 

| Tu Qi 
că ai cunoscutii, . 105 

der p'aici 

nu Lai v&qutii? 

--De mine 

n'a pomeniti ? 

De gasdă - 110 
nu ţi-a vorbită ? 

—De, mă, căpitanii Gheorghiţă, | 

feciorii ali lui Negoiţă, 

- Negoiţă din Cislăii | 

strănepotii. de solg-birăă, 115 
ami. văduti pe Macovei * 

“acum două dile, trei, 
der de locă , 

"mamă auditi, - 
„de tine 120 
- ca pomeniti ; 

„de gasdă 
“nu mi-a vorbiti.  



— De Voiă prinde, mă, să scil 
că s'a dusii de printre viy; 

- TEU şi-a bătută jocii de mine ; 
io de elă o s&'mi bată bine. 
Der ia spune'mi, frăţidre,. 
Wal ceva tu de vEndare? 

— Anii pelcăle şi ami lână, 
der sunt dincolo, la stână, 

— Io n'aşi vrea, , 
s& mergi la, stână, | 

s5 nu dai . 
„de vruă pricină, 

— De, mă, căpitanii Gheorghiţă, 
feciorii alti lui Negoiţă, 

» Negoiţă din Cislăi | 
Strănepoti de solg-birăi, 
(l-a cam eşitii nume r&: 
că esti ţânără şi gingaşii, 
dâr la inimă pizmaşii; - 

că totii umbli 
„- -- Prin perdele 

_ Spuindi că:stringi 
la pelcele 

casă faci 
cujme din ele; 

că umpli 2 
SI din: stână, "n stână - 

şi mereii guşti 
din smântână ; 

că, de bagi 
în guruă dată, 

O scuipi .. 
că pr6 e sărată 

Dă şi dici | 
că. este stricată;  . 

“că tu nu cauţi -- 
“ pelcăle, - 

ci te ţi - 
„totii de belăle, 

să afli o 
pe Macoveiii, Da 
„fecioruli | 

„dul moşii Mateii - 
de la vârfulii 
„lut Urseiu | 

i.   

125 

130 

140 

145, 

160 
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— Aşa”), Radule, aşia, 
der nu e din vina, mea: 

de suntii tânără Şi gingașii, 
nu'să la inimă pizmaşi, 

ci pe Macoveiii vrăjmașii, 
că densulii m'a jifuiti 

d'ami rămasit săracii lipiti 
să umblu după pelceie 

ca, să facii cujme din ele, 

Foii verde Şuă lalea, 
de vorbia, ce maj vorbia, 
Radulă, măre, că*mi pleca 
cu Gheorghiţ” alăturea. 
Multii pe munte nu suia, 
p6n' la stână, c'ajungea, 

= Ajungea, ori n'ajungea 
"că Gheorghiţă se'ntorcea, 

stâna, măre, "'mi-ocolia, 
„. * Pretutindeni se uita, 

par” “ară. fi cătatii ceva. 
ŞI, după ce se uita, 

Şi din ochi totii căuta, 
- de Rădulii s'apropia, 

- Şi din gură "lă-întreba,: 
— moşii Radule, barbă sură, 

al "pe cine-va la stână 
ca să nu facă vr'uă pricină ? 

Şi moşii Radu"! r&spundea 
“Şi din gură mim dicea : 

— ba să nu faci 
vruă pricină, 
casă vedi 
ce e la stână: 
mai a-seră, 
pe 'noptati, . - 

„oile strungă, 
le-ami dati; 

> mânătorulii s'a sculati, - 
“lapte dulce-a totii mâncati, 

„frigurile Pai luati, 
_* acum zace 

răsturnată, 
pe pelcâle 

179 

175 

180 

185 

„190 

200 

210 

e: ă a _ aşedatii: II 
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să nu'lii iei 'dreptii cine scie : 

şi s8 faci vruă istoriă. 

Vorba bine nu sfârşia : 

turme 

de berbeci scotea, - 

de ele s'apropia 

lui Gheorghiţă le-ar&ta. 

Gheorghelaşii, de le vedea, 

nici uă vreme nu pierdea, . 

ci din gură, mi” dicea: . 

— moşii Radule, barbă sură, 

ia dă'mi fârfecele 'n mână ” 

“să% încerci la miţuislă - 

p6n'omii veni la tocmislă! 

Moşii Radulii mi'lit asculta, 

forfece'n mână că! da, 

6r Gheorghiţă, ce'mi făcea ? 

Mâna p'unii berbeci punea, . 

numan frunte că/lii tundea: 

6 tundea ori nwlii tundea, 

că, ochi negri d'arunca, 

îmy zăria, măre, ăzria, 
îmi zăria pe Macoveii, 

„feciorul 

Iu moşii Mateiu 
de la, vârfuli 

„luă Urseiă, 

şi, pe dată ce'lă vedea, 

numa”n gândi €li suduia, 

numa n gândi 6lii înjura, 

dsr nimică * 
nu'i dicea, 

nici-uă vorbă 

| nu scotea, 

ci, berbecii de 'ncerca, 

nu'lii pre lâna mulţămia, 

că de lână zorii n'avea. 

Gheorghelaşii, dca vedea, 

> totii pelcele căi cerea, 

şi moşii Radu "i. asculta, 

la grămadă că'li ducea. 

Gheorghelaşii se toti uita, 

„ Gheorghelaşii se întorcea, 

piei m&runte c'arunca, 

215 

220 | 

225 

230 - 

235 

240. 

245 

250 
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Mă duceamii să'mi cumpării păine 2   

““ p'ale “mari le alegea. 

Alegea, totii alegea 

“până bine căi venia: 

la Macovei alerga, - 260 . 

mâna "n chică i înfigia- | 

„Şi de pării 6li târnuia, 

stâna'ntregă. mătura, 

Macoveiii se speria, | 

_- Macoveiă se văieta. . 265 

şi din gură se ruga: 

— măi Gheorghiţă Gheorghelaşi, 

voinicii tnării şi gingaşu, 

nu fi pe mine vrăjmaşi!. 

1&my calulii şi armele 270 

de'mi iârtă păcatele 

sămi hrănescii nepâtele, 

simi lungesce dilele 

s&mi măriti . 

copilele, 915 

că le curgă . 

lacrămile. 

Tir Gheorghiţă "i răspundea 

şi din gură li judeca: 

— frundauliţă fot de teii, 280 

fival jurată, Macoveii, 

'cin'te scâse?n ochii mel? 

Bile scurte | 

“d'ale tele, 

ori păcate „285. 

„. dale mele? | 

Io la, tine m'amii băgatii 

şâpte a) do qile-argatii. 

Şepte ai, câtă ți-amă slujitii, 

“ai de mine ce-amii păţiti: - 2%0 

copiii "ți m'a *mbă&trâniti | 

Şepte, optii trăgea - 

de mine. 

Mă duceami să bei vachiii 2 295 

Vro cinci mă trăgea 

2” Qe brâil. 

Mă duceami ca să pâi apă? 

“M& lovia 

cu cisma. 300   
n
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  >. Până cândi mă îmbătai, 

- şi de midlocii mă 'ndoiai, Ş 

" spuză ?n cisme că'mi bigai 

totii de spuză mă frigeami 

*n c6fă, 

„ Mă da 

cu dinţii de pistră | 
şi beami apă 

sângerată, . i 
cu măsele-amestecată. . 

Der. patati nu te-ai lăsati 
până nu m'ai însuratii 

- cuă nepâtă ce mi-ai dată. 

Io de zestre 

-- ce-ami luată, . - 
-tu de zestre 

„ce mi-al dati? a 
„Doi 
cotoi 

în loci de boi, 
Şuă pisică 
fătătâre 

*n locii de vacă 
„= mulgătâre, 
că mă sciai omi cinstiti 

şi cu bani agonisitii, 
de simbriă neplătitiă. 

- Nică p'atâtii nu te-ai lăsaţi 

ci, cândi fuse la *asuratii, 
atunci tu m'ai cununati 
cu 1 ăi popă de la sati, 

'Ţinea nunta 

di de vâră 

pen Duminică 

'n de s6ră, 

- cândi tu, măre, 

te sculaj, - 
ca nunii mare 
co ereaă, 

şi pe mine mă luai, 
vinil. cu plosca, îmi dedeai . 

„315 

325 

330 

395 

"apoi, măre, m'apucai 

340 

de carâmbii mă aplecal ; 

şi la jocuri mă nhăţal. 
Cândi săltamă 

şi cândi jucamă, „345 

" GÂNTECE VECHI 

310 

320 . 

„_— măi Gheorghiţă, Gheorghelaşii, 

  

: HAIDUGESCI. - 

până cândii mă obosiamiă, 

până cânâi mă ameţiamii, 

„până cocă mă făceamii, 

"Tu atunciă, 

ce 'mi lucrat? 
Pe fină-ta 
mi-o luaj, 

cu fii-tu o "'mpreunai, 
la cântece porunciai, 

toti cu mine că'mi jucai, 

Nici patâtii nu te lăsal: 

bănişorii că'mi luai, 

cu. mir6sa că'mi plecaj, 

“nevădutii că te făceal; - 
prin perdăle pribegiai, 

- de mine te ascundeai, 

săraci lipitii mă Jăsai ! 

350 

355 

360 

Gheorghelaşii, deca vorbia, 

bine vorba nu sfârşia, 
- şi de chică apuca, 

de cinci ori€lii învertia, 

-„ stâna 'ntrâgă mătura. 

365 

„Macovei se văieta, 
Macoveiu se spăria „870 

şi din gură, "ii mai ruga: 

voinici tân&rii şi gingaşi, - 

" î6*mă calulii şi armele o 
- de'mi iertă păcatele 375 

s&'mi hrănesci 

-- nepâtele; 
- şi'mi lungesce dilele 

s&mi mărită 
copilele, 380 

că, le curgi 
lacră&mile. & 

„Er Gheorghiţă "i văspundea 

"şi de mumă "li. suduia: - 

— ba o-săţi ici dilele, 385 
„ca săţi laşi 

copilele 
şi săţi faci 
nepâtele | | 

“s%ţi plângă păcatele ! 390   

————
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_ _539 

Aşia, mire, cândă dicea, îi şi, unde mi-o apuca, 435 

ir la, elii se repedia, și, unde mi-o “scutura, 
iâr. de chică "lii apuca: - şi, unde mi-o învârtia, 

„de-optă ori 6lii învertia, frica 'n 6se le băga, 

stânantregă mătura, 885 frica, morţii'y coprindea. 

umai sufletu "i lăsa, 
„RD Moş Raduli îmirmuria, 410 

Foicică, ş'uă lalea, “barba 

der moşii Radul ce făcea?  _ că i-se sbârlia, 

Dâca, vedea şi vedea, | | limba - . i 

că gluma, se îngroşia, 400 i-se "mpleticia 

că pe Macoveiii bătea - şi.cu binele Y dicea: 445 

p6n&“sufletulu săi iea, -— mă Gheorghiţă, Gheorghelaşii, 

_la Gheorghiţă se ducea la chipii tântri şi gingaşii | ACTU $ ŞU, 
| şi cu binele'i dicea: nu îi cu mine vrăjmașii, 

— mă Gheorghiţă, Gheorghelaşii, 405 & totii colo; după uşiă, | 
la, chipi tânără şi gingaşii, amă alti uleiii cu cenuşiă: 450 

nu- fl pe mine pizmaşii, mai i6 cinci sute de lei, Ă 

nu fi pe dânsulii vrijmaşi, - ca fostii bănişorii tăi! 

că d'aia venişi la stână,  Gheorgnelaşt, când Paudia, .. 
să mai faci câte-uă pricină? 410 fârfece în mână lua 

a A mă, dee ” şi pe Radu'li speria, 455 

că ţi-o da averile; s&i taiă bărbăria:. - ” 

ia ine i :, “neropati '— moşii Radule, barbă sură, 
[ | o să'ţi scoţi 

Cati, colo, după uşiă,. . 415 “limba, i Ara 

„Cami uni ulei cu cenuşiă, pentru că mi-ai spusii 460 
şi iea cinci sute de lei, . “minciună, . 

| - Ga, fostii bânişorii ei ! go săi tait in bărbăriă, 

: Gheorghelaşii, de'li audia,. să te l6peqi de hoţiă: - 

şi mai multi se necăjia, . 420 scii că omulii 

lui moşii Radu "i răspundea, : „... însemnată j 465 | 

— alei, moş cu barbă şură, e de Doronuli 

răi de tr6bă, bunii de gură, | „blestema ăi - 
aa mi-te totii a , fr, din gură de” dicea, 

aia, pizmaşii mă făcea 425 forfecele c'apuca 

ct gasdă de hoță ereai! și la elit se repedia, 470 

a: - barba, sură i apuca, 

Si ca dă vera __ Barba, sură căi tăia. 

la E ciur I-o tăia? Nu i-o tăia: 

sefuita: “490 numai vârfulii căi tundea! 

cu io Ra . Atunci moşulii, de vedea 475 

| c*0 apuca | că gluma fe îngroşia, 

- în cântar că mi-o punea, - - că Gheorghiţă În gluma, 

dece oca, că'mi venia: cu binele mi li ruga   
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şi din gură % mai. Qicea : „ BURULENU.. |, 

— mă Gheorghiţă, Gheorghelaşii, 480 [Scrisă în satuli Dragoslavele şi publicată la la chipii 'rânăriă şi gingaşi, 1870 în Foia societăţiă Românismulă, an Ă, pag. ÎN: —42, de comisiunea de redacţiune, din care nu fi cu mine vrăjmaşă, fi cea parte şi autorul acestei colecţiuni.] 
că totii colo, după uşiă, N , 

ami altă uleiii cu cenuşiă: „„FOiă verde ismă crâţă, 
mai î6 cinci sute de lei, 465 cândii fu Joi de diminsță, 

c'a fostii bănişorii tel! cam pe rouă, cam pe câţă, 
. . cădu lui Burul6nu grâţă, 

Gheorghelaşii, dâca vedea | „Si grâţa de diminâţă, 5 
„că şi-a 'ntorsii tâtă starea, „e scurtare de vii6ţă, 

după uşii „Er elii, mnăre, ce'mi făcea? 
„se ducea, - 490 De pe sofă se scula, 

- în cenuşiă, _ pe ochi bine.se spăla, 
„ căuta, _uă dulcâţă cămi lua, . 10 

„—.trel uleie desgropa,* unii paharit de cafea bea, 
în dăsagi că le turna. | E der nimici nu” folosia : 

» Apoi se milostivia, 495 mai răi, grâţă că'i venia, 

D= „Visţa că e căruia: | 3 Deca vedea şi vedea, 
| a cluca, - elil. spre grajdi se îndrepta, 15 

îi OVIa | pe ven&tuli mi'lii scotea, 
E i e binişorii că'li țesăla, 

„40 VOLI 500 cu gebrâua 
Şi pre bine * judeca. c%lii stergea, a 
apoi calu, ncăliea, să cu unt-deleinniă 6lii ungea, 20 p uţa, grapuca, păruliă 

; stâne — = : inăla 2% | in6le “i făcea, 
mari - 505 - 

își cumpăra, | gcua, 1 Nu pe dânsulii 
turme | - 

. punea, 35 grase - a ca 
, . freulii 

că şi prăsia, “ în capii îi băga pomină, de se ducea : 510 . fan elti să 
din Cislăi Ja, Istriţa, nu a i . mi'li înstruna, " de la Istriţa, i dânsulti 50 

"n Focşani, > Ş pe Su 
la: Moldova, “si di 5 E ast Xia : | ?n Botoşani, | 15 şi din gur aşia”! grăia : 

că totii căpitani Gheorghiţă, — hai, vinete, dumne-ta: 
feciorulă luf Negoiţă, ia, măre, toti scutură-te 

a bătutii pe Macoveiii, „de sudorea » ” fecioruliă | grajdului, 
lui moșii Mateii 7520 de -pulberea 

de la varful felului! 
lui Urseiit, Burulânii că imi 'Şi pleca 

| şi curândii că'şi ajungea ui 

  
  

y 
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la ispravnicu?'n Caracalu... - 

De la, pârtă pân'la scară, 
vânătii mergea "n cotişore, 

Burulenii trăgendi pistle. 

Frunqă verde de cicâre, 

ispravniculiă, boierii mare, 
„+ de grab'se scâlă, 

"n pici6re; 

gândia căi r&se6iă 

n -ţ6ră. - 
Er Burul6nii: de colea 

“bună, diua căi dedea,; 

mai frumosi îi- mulţămia.. - 
şi din gură căii grăia: 

— Burulene, dumne-ta 
hai la mâsă să prândimiă, | 

bine să ne veselimi, 
amândoi să ospătămii, 

şi în galbeni să jucămi. 

- Burulenti căi răspundea, 
cruntii ia eli.că se uita 

şi din gură "i cuvânta: 

— e.la tine n'ami veniti 
cu venă&tuli. ostenitii, " 

să te vădii de esti trumosă, 
'să te mtrebi d'esti sănt&tosi: 

ei la tine ami veniti 
„tu, măre, mie s&'mi faci, 

de voiesci ca să mă'mpaci, 
“vro cinci-deci de cositori, 

„_ patru-deci adunători 
s&mi cosescă, fenii cu flori. 

Ispravniculii, poierii mare, 

- de grab! se scula?n picidre: 

mâna pe condeiii punea, 

în călimări €li muia, 

c6lă hârtii lua 

şi pe locă că îmi scriia,. 
volnicii | 

pe la zapcii, “ 

răvăşele 

| "n săticele 
“ca că, măre, să mi'şi facă 

45 

60 

65 

70 

15 

80 

. unde” toiulii. 

  

savai, cinok-geci de voinici, 

toti voinici cu câse lungi; 
saval, cinci- -qeci cositori, 

- patru decă d'adunători. 

să cos6scă feni cu ori. 

„„ Pe 1ociă mărg căi făcea, - 
"după cum le poruntia,. 

„ Cositorii toţi sosia, 

lui Burul€nii- căi dedea 
"şi cu. dânsuli 

+ purcedea, 

tocma n, valea, : 
“ Vajului, 

_1a fântâna 

hoţului, 

„nului. 

Cositoril”n rândi: punea 

i de muncă s'apuca, 

 Cândă la margine. 

eşia, 
cinci-deci brasde 

„număra. 

Burulânii, unde vedea, 

inimira, căi crescea. 

Multă vreme nu trecea, 

cesuli prândului sosia : 

__ -cositorii înceta, 

de cositii nu mai cosia ; 

unii focuri mari făcea, 

de mămiligi că'mi punea; 

alţii iulea,. 

aprindea, 

| „la umbră 

” mi-se culca, 

"&r Burulnă cemi făcea ? 

El de lucru că n'avea, 

urâtii mare i-se făcea, 

“pe calii mi'şi încălica, 

livedii ocolii îi da. 

Văgendii- -i6rbă 

” şleuită, 

de c6să, - 

nepotrivită, 
grozavii că se 'nfuria, 

85 

103 

110 

„125 

601 

90 

95 

105 

115 

120  
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pe 'njurături se punea, 
văile de'mi răsuna, 

Dâr Eli căpitani 
= Bălană 
pe locii că milii audia: 
eli e de hoţi căpitanii, . 

ş6de trântiti p'unii ciolpană, 
Cum pe Burul6ni. vedea, 

-elii aşia, îl cuvânta : 

— Burulene, omii ciudată, 
io prin satii . 

nici. nu ță-ami dată, 
pui de gtini nu ţi ami luati: 
„de ce der m'ai înjuratii ? 

» Der Burulânii de colea, 
cum pe hoţi îli audia, 

grozavi că se 'nfuria, 

puşca, "n elii o îndrepta. 
i şi pe locii 

foci 

“Îl dedea, 
der foci. flinta, nu lua._ 

— Burulene, dumne-ta 
“mai du-te d'ast-dat'acasă 
de mi'ţi vedi de jupânesă, 
că, de tine nu'mi pr6 pasă! 

Der Burul6ni ce făcea? 
- Ali doilea că trăgea, 

> arma foci i6r nu lua, 
„De trei ori eli o trăgea, 

nici schînteiă nu lăsa. 
„Er celă hoţii de căpitani 

se scula, de pe ciolpani. 
“Mâna pe carâmbi băga, 
“ mititelii pistâlii scotea, 

mititelii şi ghintuiti 
cu trei glonţ în elii d'arginti 

pentru Burulânu gătită, 
La, cătare'că/lii lua 
şi, măre, că mi'lii ochia 
“la, marginea, fesului 

unde” grei ciocoiului, 
Cândi pistolulit că'mi trăsnia, 

Burulânii josii cămi cădea, 

130 

135 

140 

145 

„155 

160 

165 

"170   

-şi din gur' aşia, "mi grăia : 

— bată-ten lege,-armă rea,- 
scurtare de Vi6ţa mea! 195 

Acestea, 1& mal dicea,- 
şi pe loci sufletu? şi da, 

Val, sărace 

- Burulene, o 

te duce 180 

o pe două lemne | 
„şi nu te mai lași de rele! 

Merse vestea, la divanii 
c'a ucisi pe Burulânii 

toţii uni hoţi de căpitanii, 185 
Unde divani! audia, 

mare ziafetii facea, 
că de dânsulii se scăpa. 

BOLBOGENU FAIDUCULYU. 

[Scris la Bogza, judetului Râmn:culi-săratu, 
după unii b&trâni lăutari, şi comunicati în 1875 

de amicul mei Gr. G. Tocilescu, la Paris]. 

Frunqă verde săloidră, 

la Focşani, între hotară, 

ese Bolbocânii în ţ6ră: 

bate ciocoii la scară 

cer6ndă bani 5 

de chieltuislă 

şi haine 

de premenslă. 

F6iă verde unii pelini, 
la cârciuma lui Călinit 10 

Bolbocânulii bea la, vină; 

- f6i5 verde de susaiii, - 

„bea,.cu Creţulii 
Neculaii ; 

gapoi verde de hameiii, 15 

bea, cu t6n&rulă: 
Mateiu : 

bea, vinulii 
cu vedrița a 

ia 20 rachiuli 
„cu ploschiţa. 

  

 



  

— Mii, Vasile Bolbocene, 
„ Bolbocene - 
Romnicene, _ 

ia bea, maică, nu pr6 bea, 
că vinul - 

e 'mbătătorii, 
rachiulii 

amăgitorii, 
puitorii 

de capi de omiă, 
că nu sciii: să mi-se pară, 

ori potera v&'mpres6ră ! 

30 

Bolboceniă, dec'audia, 
eli la mă-sa se răstia 

Şi din gură'i răspundea: 

— taci, măicuţă, gură rea: 
las” să viiă potera ; 

viiă, bat-o sfânta cruce, 
- că, cum vine,-aşia, so duce. -- 

40 

a 
Nu'si femeiă, conciti nu portii 
„ca să dici că eii.nu poti, 
ci'si voinicii cu comănaci, 45 

cu şâpte poteri mă bată! 

- Bine vorba nu sfârşia, 
şi potera că'mi sosia, 

Cum sosia - . 
i*nconjura, 50 . 

“Zapciă din gurfi grăia: - 

— mii, Vasile Bolbocene, 
Bolbocene 
Romnicene, 

ă ia, mai stai. ca .să vorbimii, 55 
„feţele să ne privimi Si 
"şi s&%mi spui, fără păcat, Ă 
de esti hoţii adevărată: E 

ce nu te laşi | 
tu de rele,  : : 60 

să nu mori , | 
“în chinuri grele; 

| ce nu te lași   

.. 25 

35: 

  | de furată, 
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Dâr maică-sa ce'mi grăia, ca şt nu mori 65 
“şi din gură ce'i dicea ? împuşcatii ? 

Bolbocână, del audia, 

din guriţă'i r&spundea : 

—.cum o să mă lasii de rele, 
„_căsii de micii dădatii cu ele: 

relele - | 
“suntă pentru voi, 

„6r bunele 

pentru noi! 

70 

Zapoiulii i6r îi grăia, „75 
“lui Bolbocânii îi dicea : o 

___—ia să mite dai legată, 

| să te ducemi nestricatii, 
ami poruncă 

de 'mpliniti, _-80- 
“ poteră 

de hărțuit. 

Bolbocână, delii audia, 

- zapciului răspundea, : 

— cum o să mă daii legati, 85 
cândi eii nu suntiă vinovatii ? 
Nu suntii femeiă cu conciit ” 
să ici 'că'n luptă nu poiiii, 
ci'sii voinicii cu comănaci, 

cu nouă zapcii mă balii! - 90 

„Si candii ast-felii îi vorbia, 

mâna pe- baltacii punea, 

dreptii către zapcii pornia, 

- - binşiorii se lătura ; | | 

cu baltacii cânâi aducea, 95 

| mâm'a dreptă 
căi frângea 

şi p'a stângă 

„_%-o scrântiă, 

_de pe calit josiă 6lă trântia : 100 

poteraşii i ?ncremenia, 

Apoi calulii căi lua 

şi pe elil încălica, 

drumuli mare c'apuca, 

Poteraşii *ncremenia, 195 

„după densuli lungii privia,.  
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Aşa -multii nici că mergea, 
ună Jidanii se întâlnia ; 

numai ui măciucăi da, | 
cincă sute de lei scotea, 110 
apoi veseli iâr pleca, - | 
prin perdâle s'abătea, . 
pelceluşe „cumpăra, 

pelceluşe mai de soi 
Je vindea pe la ciocoi, 
pelceluşe de miere 

le vindea pe la hotare. 

„Bolbocânii negustoria, * 120 
der bănetiă. ce câstiga | 
cu săracilli împărţia, 

- de se ducea pomina 
de la. Romniculă-săratii 

dincolo de Calafat „125 
şin Brăila, pe uscati 

de Vasile Bolbocânuli, | 

-.„ de: Vasile Râmnieânulă, 

BOTEA. 

(Fragment scrisă la Bogza, jădoţulti Râmni- 
culă-sărată, după unii b&trână lăutarii, şi comu- 
nicatu la Paris, în 1875, de d-lă Gr. G. Tocilescu]. 

Frunqă verde 
de sulfină, - 

“Botea dârme . 
“la stupină | 

. cu “capulii” 5 
p'uă rădăcină, 
cu paloşulii 

pusi pe mână, 
cu durda na 

pe lingă rână, | 10 
cu flinta . 

lângă târsână, 

nu sciăi g6lă - 
| ori e plină! a: 
Cine'li vede nu'i d'a bună: 15 

fuge poţera nebună. 

Potera mi-e spătărâscă: - 
1. Neguţători de vinuri. i   

Pelceluşe brumării Ie 
„le vindea la cazaclii!, 115. 

  

fuge să se prăpădâscă, 
loculii să nu'şi mai găsâscă, 
Botea să nu mi-o sosâscă! . o» 

Botea, cândii se descepta, 
şi pe calii încălica, 

veselii, măre, că'mi pleca, 
şi nainte se ducea. 

Până colon Valea-rea, 25 
cu trei poteri sentălnia 

şi cu ele se lupta. - 

„Din câţă poteraşi erea 
numai unulii s'alegea, 

şi cu: Botea se vorbia, 30 
„şi, după ce se'nvoia, 

Şi, după ce isprăvia, 
„„Ş&pte sute lel îi da 

şi la săraci împărţia, 

BUSUIOCU. 

[Scris în Bucuresci, la 7 Maiii 1884. după Pe. 
rea Crâţului Şolcană, lăutarulii Brăilei]. 

„Busui6ce, buşuidce, 

" „busuidce, nu te-ai coce, 

„bici sămânță n'ai mai face! 

. FGiă verde siminocii, | 
multă lume'i cu norocii, 5 

dâr nimeni ca Busuioci. 

Busuioc 
șede la, focii 

„deşi uscă obielele 
"şi numără dilele 10 

- cândii sosescii poterile. 

Pen'obielele 

usca, 

şi dilele 
socotia, „15 

iată potera, sosia, 
şi potera/lit coprindea, 

Foicică, guă lalea, 
Busuiocii ce mi'și făcea? 

“ Cumpătulii nu mi'și pierdea, 20 
în picidre se scula, 

  

+ 

 



  

 cismele şi-le trăgea 

şi la durdă 'mi- -aler ga, 

Durăa, 

cu stânga - 25 

„lua 

şi cu drâpta | 
„mi-o umplea, . . 

mi-o umplea şi mi-o 'ncărca, 

că. numai glânţe băga, „80 
băga glânţe cu mâna - 

şi ierba, 

cu căciula, 

Poteravlii înconjura, | 

potera milii căuta, „85 
ca, să'i scurteze viţa, | 

dâr Busuiocii ce făcea? 
Mâra pe dură punea, 

de amnare mi-o 'ntindea,. 

cremenea căi potrivia, : . 40 - 

drepti a-fară cb'mi eşia;- : 
potera se spăimânta, | 

pe Busuiocii cândii vedea! 

Dâr elii, măre, nici vorbia, >= 
nici vreme-nu zăbăvia: - 45 
unde. durda'şi slobodia, 

: drumă prin poteră făcea, 

„Şi. dâc'o mai încărca 

Şânc'uă dată de mai da, - 
“potera că'mi biruia,. - 50: 

drumiă bătutii căi argta,- 

Potera 
din Mehedinţi 
fuge cu i6rba, 

prin dinţi, 

'potera 

„de la Gorneti 
fuge cu mâna 

la, piepti, 
şi care cum rămânea, „60 = 
de Busuiocii pomenia 

Şi lui Busuiocă cânta: 

e
 

C
n
 

_. „Busuidce, Busui6ce, 

„Busuidce, nu te-ai câce,  . 
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  „Dici sămânță, mai mâl face! .. 65 . 

BÂCULU HAIDUCULU. 

[Scrisă în Tulit 180 de repausatulit Nic. Scur- 
tescu, după lăutarulu Marină, în comunal. na- 

tată Valea-lungă, judeţul Prahova]. - 

__ Foicică de pe laciă, 
cine'mi suiă la cerdacii 

mai în josii de Ţarigradii ? 

Inălţatulă de mperatii 
de cu n6ptea s'a, sculat . .5 

şi divaniu şi a adunati, + 

căi el, măre, mi-a aflati 

de numele Bâcului, 

Bâcului 
- - haiducului, 10 

Bâcului . 

vitezului, 
ce a pusi str6ji drumului 

„din. delulă Odriiului 
p6nă'n prâjma Diiului, 15 

Imp&ratulă, d'audia, 

ciudă mare "li coprindea, 

şepte pungi făgăduia 

“oră la cine 's”0 afla, 
s'0 afia gadevăra | 20 

să se ducă 

săli aducă 

din fanduli 
cârdacului, | 

' din marginea - 25 

drumului, 
de subt umbra 

| teiului, „r 
din fi6rea, | 

- ghisdeiului, 30 
unde”i, gasda 

Bâcului, - 

Bâcului 

haiducului, 
„Bâcului 35 

vitezului, 

ce-a pusii strâjă drumului 

din dslulă Odriiului | 

p6nă'n prâjma Diiului. 

i, 

- 

Imptratuli: se 'ndârjia, 40.   
 



<>
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şepte pungi figăduia, 

der nimenia nu s'afla, 
nimenia; S'adevăra, 

să se ducă - 
„_s%lă aducă, 

far de numai trei beșiii, 
„-care ţinu raiaua ?n Dii, 

i buni 

de mână, .. | 

țari 

de vână, 

şi porniţă 

totu pe pricină. 

"Trek beşlii se aduna, - 
-la Tarigradi 

seducea, 
la *mpărati 

îngenuchia 

şi pe lege se jura, 
pe Bâculi că lori lua! 

“din funduliă 

„c6rdacului, 
din marginea 

drumului, 

de la umbra 
teiului, 

din fl6rea, 
ghisdeiului, 

Impăratulii, d'audia, 
dece pungi făgăduia, . 
şi din gură le qicea: 

„— trei beşlii. 
şi trei delii, 

„ce ţineţi raiaua?n Dii, - 
58 vB duceţi, 

„S8"ă aduceți, 
der nică de câte 

- legati, : ? 
nici de paloşe 

„crestat, 
„-ci omă viii, nevătămată, . 

i „Său poti. - 
pune la 'ncercare, 

să vădi 
de e vitezi mare! - 

55 

60 

65 

79 

80 

85   

î_ Beşiii se chibzuia 
şi pe lege se jura - 

că nici câte. 
- i-oră lega, 
nică paloşe - 
Pori cresta,. 

Impăratuli, d'audia, 
„işala“ că le dicea, 

pe umere că'i bătea, 
câte-uă pungă le dedea. - 

Trei beşlii 

şi trei delii, - 

care ţini raiaua n Dii, 

din cârdacii se scobora, - 
pe cai negri 'ncălica, 

şi mergea, măre, mergea 
până iată c'ajungea, 

la cârdaculii Bâcului, 
Bâcului 

- “haiducului, 

Bâcului  - 

vitezului, 
- ce-a pusti str6jă drumului 

- din dâlulii Odriiului 
până m prâjma Diiului. 

Acolo, cândii ajungea, 
„pe haiducii că milă găsia 

- în fl6rea, 
ghisdeiului 

şi la umbra 

teiului,. 
de trei dile 

adormiti, 

pe: baltace 

“tolănitit 
“şi cu murguli priponitii 

în pripâne de arginti. 

Turcii, măre, 
cândi -vedea 

că de veste 

nu prindea, 

“că din somni 

„nu se trezia, 

drepti la murgii 

  
  

"90 

100 

110 

115 

120  
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se repedia,. 130 . şi sălii puiă la 'ncercare 
din priponii câti a fostii Şi e de mare. 175 

că milă scotea, 
uni iatacii F6iă verde Şuă lalea, 

| să pe el lega, . - Bâculii, măre, n'asculta : 
„de stăpâni 135 num'uă dată se somcia, 

| . Papropia - num'uă dată se'ntorcea, 
: „sin iatacii la. pământii pe Turci culca 180 

„>. frumosi punea, şi d'a dreptulii se ducea 
toţi pe Bâculi adormiti, A tocmai la măria sa, 

| „_ pebaltace tolănith; - 140 6r din gmă ce” grăia? 
| „Pe murguli de freu lua, — Impărate 

pe cărare înălțate, 185 
se 'ndrepta, m'ai faratii 

drumul mare oră mai chiămatiă 
| "apuca 145 cu 'ostire să mă bati, 

penă iată c'ajungea „ca, să cunâscă şi Turculii 
maj în josii de Ţarigradi cine e Bâculii 190 

„la nălţatuli de 'mpărati.  haiduculă ? 

Bâculii nu se descepta, | Impăratulii, de'lii vedea, 
Baculii trei dile dormia, 150 

6, când fu. a, patrulea, 
numai ochii 'şi deschidea, 

“şi duă dată se trezia; 
mâna pe baltagi punea, 

la beşlii se repedia 

şi din gură le dicea: 

— cine-aicea m'a adusi 
capuli lui şi-a răpus | 

"Unde Bâculii 
se răstia, 

“haremul - 
se speriia, 

„ Kadânimea, . 
leşina 

şi 'Turcimea, -. 
„alerga - | 

pe elui mâna . 

de punea 

şi din gură 

mi'i spunea 

căi poruncă 

"mpărătâscă 

„de viteză sălii ispitesoă 

—_ 
  

155 

160 

165 

170:   
semnii c6ușului făcea, 

- jos cu toții se dedea - 

şi pe Bâculu mi'li lega 
d'uniă copacii cu f6ia lată, 

cu tulpina, 
vertoşată 

şi cu umbra 

resfirată ; 

milă lega totii cu mătase : 
împletită 'n câte şâse, 

mi'lu lega totii cu arnici 
împletitii în câte cinci; 

şi, cândă bine mi'li lega, 
” şi, când bine milă stringea, 

&li c6uşi îi toţii striga : 

-— haide, bre, rupe fiânghia, 

ca săţi arcţi bărbăţia, 

săţi cunâscemi vitejia, ! 

Bâculă, măre, 
de vedea, 

cu zimbire 

răspundea, 

numv'uă dată se smâcia, 

uă dată se opintia 

„205 

195 

200 . 

219  
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  cine e Bâculi + 

- Căi punea, - 245 
„şi cu stânga, - 

- milă 'sv6rlia, 
peste zidii că/lii arunca, 

şi din gură ir grăia :- 

—împărate 250 
a înălțate, 
„Pal faratiă 
ori m'ai chiimati 

cu. ostire “s5 mă bati,. 
„ca să cun6scă Şi Turculii 

„
m
 

a
 c
e 

haiduculiă ? 

Impăratulit, de vedea, . 
* “semnă câuşului făcea, 

? 

  

şi, frânghia, cândit rupea, | patru “mit - 
copacii din pământii scotea, | spahii “ 

la pământit €li dobora, scotea; 
şi din gură ir dicea:'. . 220 - dr Bâculu: 

— împărate - : nică c'ascepta.; 
înălțate, ca vântuli 

mai furati se repedia 
ort m'aă chiămatii capetele le lua, 

cu ostire să mă batii. 225 | grămadii lo aşeda, 
ca să cunscă şi Turculii la 'mpăratulă se 'ntorcea, cine e Bâculi . şi din gură i mai dicea,: 

haiduculu ? |  — împărăte 

| Irăpăratulti, de vedea, | ot | 
| ” Dică patati nu $e lăsa... 230 jl-amiă răsturnatii, 

| semnii c6uşului făcea; calulii 
„Și de grabă caducea ţi-l'ami aruncati, uni calii negru, pididiă, spahii 
pn atunci de prin pustii, | j ţi f-amia culcatii : 
„_6r din gură Ă toti dicea: : 235 acum, d'o vr6 dumnegeii, 

— Vă prinde -şi'ncălica,.. „ţi-o veni şi rândulă tăi, 
ca săţi arăţă bărbăţia,, că pr6 m'ai furată 
săţi cun6scemit vitejia ! — hoţesce 

i mai ispitită 
| Dao ul, măre, ŞI i turcesce! „ de'mi vedea, Să 240 a 

„cu zimbire Impăratulă, 
| r&spupdea, : „ Waudia, :. după calit că 'mi alerga “grâza, ?ntr'6nsulii 

- drâpta?n comă - că intra: 
- semnii c6uşului făcea, 

„Şi pe umeri că?lii bătea, 

şi de mână "li apuca, 

“la cârdacir că milă urca, 

dăsăgei cu bani umplea, 

- dăsăgei _ 

“cu gălbinei 
să trăiâscă toţii din ei, 

“ Și obiele 
cu rubiele,. | 

să trăiâscă totii cu ele. 

Bâculi. măre, ce făcea? 
Eli obiele că'și stringea, . 

- dăsăgeii. că'şă lua, 
josit cu ei că se dedea 

260 

970 

259 

285 

290, 

 



  

şi pe murgă. că ni lega, 

(iuă bună: că'și lua, 

„Impă&ratulii co dicea.?. 

— Bâcule, feciori de: smei; 

dar'-arii bunulii dumnedei 

- câtit oiă fi io?n 'mpăr aţi 

să fii şi tu'm haiducii ! 

- Baculiă, măre, 'ncălica, 
"4 - pinteni murgului Gedea, 

6r, pe pârtă .cândii eşia, 
bună, diua, că'şi lua 

şi din gură ce dicea? 

 — Impărate, 
_ înălțate, 

mi-amă ar&tati 
hărbăţia, E 

mi-ai cunoscută : | 
„vitejia, 

şi ți ai făcutii 

omenia, : 
„acum rămâi 

 sănătosă,. 
că la bune mâini 
țl-ami, fostă! 

„Bâculiă, măre, de'mi pleca, 
drumulă murgului că da, 
„la pistle slobodia, 

Şi din gură chinuia, 

Sbura,. murguli 

"pe pământă: 
ca şi fulguli 

_susii în vântă,. 

până. măre, cajungea 

- la marginea 
drumului 

şi la umbra . 

| teiului 

din flârea 

ghisdeiului, . 

„Gr. acolo: es'mi făcen? 
In cârâacii dăsagi vărsa, 

haiduciei iâr. se da, 
şi isr strâji că: punea 
din munţii Odriiului 

pent ?n prâjma Diiului.: 
o y 

_. 
- 

Z
-
 

- 
E
 

co
 

_
 
o
 

320 
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335 

3-10 

(Variantă, augită în juaoțulă Valcea; do la uuti 
„ bătrână Tăutară din comuna, Bujorenii,. a- nume - 
“Ircă, publicată de tântrulă Iancovescu sub pseu- 
donimulă „Murgilă“ in diarulă România, no. 183, 
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“ PETRULU HAIDUCULU.- 

“de la 1 Septembre 1884]. 

Prungă verde de spanaci, E 

strigă "naltulă împăratit 

de trei dile şi trei nopți: 

„— care, inăre, s'o afia, 

__„care de so aduna, 

"care, măre, că să mergă, . 
în munţii Catrinului, Ri 

n Dâluli Mărg găriului, 

„Sub umbriţa | 

teiului, 10 

la Area 

visdeiului,. 

la marginea 

dramului, 
la cârdaculă . : 15 
P&trului, - 

> Pătrului 

- haiducului ? 

a
.
 

__ Nimeni, mii, că nu s'afla, 

fără trei Turci mari, beşlii, 20 
care ţină raia vanâili; 

„ei, măre; că mi-safla 

şi că, mi-se aduna, 

la *mpă&ratulă că venia, 
Și din gur' aşa “i grăia: * 

— dragă "mpă&rate 
A “nălţate, 
ami „auditii de ur ile 

că, măre, că mi-aY strigati : , 

nu cum-va de s'o afla: 20 

„şi, măre. s'o aduna 
care, măre, ca să mergi 

În munţii Catrinului. 

n Dâlul Mărgăriululi, 

sub umbriţa 35 

teiului, 
la flreu 

t>
 

se
 

1. Acesti vorsti cereșitii trobuio să so cilsscă : 

„caro ţină raiaua "n "Die, „ CĂCI reiaua se pronunţă 

Lo alocurea și tratata.   
29)
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“visdeiuluf . 

din. marginea, 

drumului, O 40 
la cârdaculă . . 

_'* Pătrului, 
Pă&trului .. 

"haiducului. 
Noi ne-aflămi ca să ne ducemii, 45 
noi ne-aflimi ca săli ducemi - 

nelegati, 
neferecati, 

pe bună credință luati ! 

Turcii. măre, că mergea. 50 
pe Pătruli că mi'ltă brodia, 

„ W'adormitiă ei. milă găsia,. 
Calulii 6nsă alii luj Pătru, 

ali lui Pătru, haiducii Pătru, 
cu piciorulii că'mi bătea, 
gliă din pimântii rupea 

şi la Pătru c'averlia, 
şi, pe nări cânâii şuiera,, - 

„pe! Pătruliă- mil descepta. 

o
r
e
 

Qr
 

—. "Dâră voj, Tarey: mari, ; beşlii, 60 
ce ţineţi raia vanâii, 

la. mine cin” v'a mânată 
" capulă vostru. la mâncati ! 

5 

Turcii" din gură grăia: 

—maăstai, Petre, haiduci Petre, 65 -]. 
că n'amii veniti cu gândi răi, 
„di 46r de binele tău. 

Te poftesce la domniă 
"ca să faci ui veseliă ! 

Deca, “Pătru audia, o 70 
mai” bine, că mii părea, 

„drumă nainte că le da 
până elii . 

„că se arma, 
frumuşelii N gg 

„că- se gătia 
şi pe cală 

încălica, 
„ P'altă parte 

că mi'ŞĂ. da a 80. - 

„ La"mpăratii, d6c' ajungea; - ş 

  

şi nainte 
le eşia, - o 

şi cu Turcii că pleca, au 
la domnii că. mergea. 

Pătru aşia, căii grăia.: 

— — frunduliţă guă lalea, 
: Dâmne, "mpărate , 

. mălţate, . . 
„îmi dai 6ste să. mă bati, 

ori la, ce tu m'aj chiematii? 

i 

! 
i 

i 

! 

Impăratulti ce făcea? . «i 

Stsjerii în pămenti băga, 
-cu trei frânghii. călăi lega, 

"cu trej: frânghii de mătase 9 
împletite n câte şese, 
cu alte trei de arnici 
împletite 'n câte cinci, 
ca săi vedă vitejia, 

"s8% cunâscă bărbăţia.. E 100. 
„Dsră, Pătrulă ce făcea, 

cândi legatii eli se vedea ? 
„ Uă dată că mi'şi ţipa, 

uă dată, se răsăcta, 
„.. frânghiele lernpea,  - 1s.i 
stejerii din pămentii scotea 

Şaşa din gură grăia: 

», — D6mne, 'mpărate! - 
""nălţate, | 

îmi dai 6ste să mă bati, 110 

ori la ce tu m'ai chiematii ? 

Impăratuli, de vedea, 

cinci mii de ostași îi da. 
Pătru 6nsă ascepta, _ 

„ascepta pân” se 'nşira, . 115 
după urmă căi lua 

ca, unii vântii înviforâtă 
dintr'unii „pometii înflorită ; 
scii cum bată vânturile | 

de scuturi florile, 120 
RE aşa, le lua, capurile. 

Frundă verde Şuă Jalea, 

- t6tă 6stea, îsprăvia, 

    
 



  

  

  

„i... Si”ndărăuă că se 'ntorcea, că la mână tu mmiat fostă 
şi din gur uşă grăia: - dev 3 şi ei vrednici, nu ţi-amii fostă | -. 

- — împărate | APEI 
î înălțate, . petu ca ŞI repede. | 

„= îmi-dai 6ste să mă bată, ; chiuie „NI 
„ori la'ce tu m'ai chiematii? “şi pistâle - 

„Ai vedi bine, aii nu vedi 130 slobogia 
calu'-mi că s'a nfierbântatii, Şi mergea din sati în sati | ady a ca j Si c PR 

II sabia mi că s a spurcatii, bătândi câte-unii pârcălab 175 “ochii ?n capi s'au turburatii? "ca, săi gătâscă conaci Ă ÎN dicu dă, pre legea mea, Saşa, măre, că mergea 
| Să î lăsaţi dumnedei „135 spr...hanţii Catrinului, 
| „ca să taii stăpânult-meii, n Dlui Mărgăriului, 

capuli tăi ţi-arii fi cădută, sub umbriţa, 180 
„. Qile nai maj fi avută! teiului, . 
DCR sub flrea Frunduliţă ş'ui lalea, grea 

în mare grâză "li -băga . — 140 în Tharginea 
şi susă, măre, ct/lă chiema, | A anărginea drumuluă, 185 : a de mânică 

milă lua, 
în cămară . 

| mi'li ducea, 
d&săgeii ci umplea, 

dăsăgei 
cu gălbenei, - - 

„să se hrănâscă cu &k. 

Frunduliţă g'uă lalea, 
„“P&truli dăsagii, lua 

şi pe cală şiii aşeda. 

- Impăratuli ce'mi făcea? 
Ânc'uă, dată milă chiema 
“Şi din gură căi dicea: 

— d'alei, Petre, haiducii Petre, 
dar arii dumnedei să d6 
câtii oii fi eu la domniă * 

„Să fli şi tu "n haiduciă! 

150 

155 

, 

Pătrulăi calit încălica 
„şi spre pârtă că pornia; 

„Şi 'mpă&râtului dicea: 

— rămâi, Dâmne, sănătos, 
că la mână eii ţi-ami fosti, 
Şi tu vrednici nu mi-ai fosti. 165 

. 

„—Dute, Petre, sânttosii, 

"COI.ECȚIUNEA G. DEM. TEODORESCU 

145, 

„ coleoţiunea d-lui At. M. Marienescu, br. 11.]' : 

> 160 -   

„611 

toti la cerdăcălulii lui, 

AGUŞU: ALU LUI TOPALĂ. 

[Baladă audită în comuna Bujoreni din Velcea, 
scrisă după lăutarulă Ircă și publicată de d-lă 
Iancovescu, sub pseudominulă „Murgilă“, în dia- | 
rulă România, nr. 138 din 7 Septembre 1884. * 
Să se compare Aga Topală, la pag. 116—118, în 

Prunquliţă sălci6ră, 
câtii. fuse vera de mare 

| Aguşii nici unit lucru n'are 
cu trei hate? la, coşare 

puşi, de la Vinerea-mare, . 

pe grăunțe şi pe sare: 

unu mi este Dâleşuli, 

__ i-a dăruită naşuli ; 
unuw'mi: este Murgu “nchisi - 
"de la Visterulii trimisă ; 10 
unulii e Vântti rotati, o - 

de la paşa "I-a fostii dati. 

“
n
 

„- Esti Aguşi alii lui 'Topală 
mi-este voinici fără s6mă: | 
bate Turcii dei omâră 15. 

şi mii bagă. 

"3. Diminutivă din aga. o 
„92. Cai, armăsari,  
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a CÂNTECE VEGA: MIP CESE. 
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N 

ş 

».. de, mii dă | - nică mai multi că nu. irâcoa, . 
pe Oltit. la vale. Pa N nici mai. multă, nici mai puţină, : 

i Aguşă ali lut Topală Ea numa trek dile” trecea ;.. - Ă 

a. plecati la "nsurătore cărticică că” I sosia, Ma 
S8 î6 fâta lui Carale » carte de la Bucuresci . 65 

“cu cină Chile. - cu peceţile domnesci; . E 

de parale, i Dan carte ce mii scriia? : 

cu cinci sute - 25 — Ta, Aguşe, dunine-ta,: 
„de catane, E: 58 faci cum bine” putea | 

i cu cinci şute de Turci, „Si să vii penv'aicea, 70, 
şi ncă pe: atâţi beşii. că te-a „poftitii domnia. 

Unii "mi cântă - Aguşii atuncă îmi. grăia : 

oltenesce, 30 — hai Drăghici, : 
„alţii îmi cântă - tu sluga mea, 

„ turcesce, i „ de ţesală 75 
"> şi beşhii „şi înşală, 
beslegesce : 7 pe vână&tuli 

 Aguşii. pistâle 35 scote-afară, 
>. “+răsnesce, „ _ “lasă pe murgulii- 
„Nicopole “acasă, -S0.|. 

. sengrozesce.. i pe dăleși lasă/li -: 
- Muierile, d! audia, i s8 pască,. 
„muierile se 'ngrozia,: 40 şua pe vânătii aşsdă, 

“îşi încuia „CW S0ĂrI. dalabe învârteză, - 

“casele, „cu pofilulă » . * 85 
şi înfanda , numai fluturi, ; 
__tufele. „+ da Qrumit lungi 
_ ce faci ag să mii i totii scuturi, 

Dea cobol | ag mal înta în celui 
și vă “meniaţi . _ de scote uni micii cioltari, 9%. 

5 cioltarulă celii mohorâtil 

şi isi vat turele, pi a „cu ciucurii de arginții, 
că nu este vrut răsbeă pp | o: „face diră pe pămentii: 

er . „Sa 90 cum nai vădutii de când suntiu! 
„că S8 VB sc6tă, din ţeră, - pi E 
„ci Aguşi ali lui Topală: „Pe venătalii ui găiia.: 5 

- a plecatii la 'nsurătâre Aguşă, măre, "ncălica.. 

să i6 fâta lui Carale “şi cadişca căi grăia: 
cu cinci chile de parale, 55 — vai, Aguşe, dumnâ-ta . 

Şaşa face eli prin ţâră! . mă luași de suntă. trei dile, 

Cu tâtk nunta mergea, şi te şi duc) de la mine. 100 
„fâta, lui Carale lua Ce ruşine, ce ocară! - 

și, acas! de se 'ntorcea, . | 0 să 6să vestea ?n iii . 

a „Aguşă 1. Saci. 

st 

d 

- “prin :harăle! 

  

„pân! ce nunta -0 făcea, 

din* gură ? mi grăia: 

      

     



a
 

=  cadisco, nu dice- aşa, 

că! mă ducii la Bucuresci 

să'ţi cumpăirii cimbiră şi fesii, 

“şi dati pe la Hanul mare 

sti i6i rochii Şi pattale! 

105 

“Aguşii, măr, că pleca; 

la Bucuresci că mergea. 

- Prunduliţă ş Vu lalea, 

la: domniă ajungea, 

„bună-diua căi dedea, 

“mai frumosi că mulţămia,. 

Domnia că mii erăia : 

110 

„— paneţi . 

cafea ! 

„n filigea, 

si dați ARE 
„hu Aguşi să bea. - 120 

Din filigea. 
cafea, -: 

bea 
„din ciubuci  . 

tutun 
e trăgea Si 

| "aşa! erea. 
dragă. lumea. 

_ Domnia, căii întreba : 

s 125 

— ia, Aguşe, dumnâ-ta, -. 

u ţi-e natulti de vândare 
set dimi galbeni şi parale, 

venetici . 

"de câte cinci,. 

s5i toti schimbi Şi să'i mănânci 2 15 

— -0 'Dâmne, măria,- ta, 

nu'mi e hatuli de vendare 

să&mi dai galbeni şi parale, 

mi: e hatulii de dăruislă: 

Mă. dăruiescii, măriei ile. 

180 

  

u5. 

z 

  10 

Domnulii, d6ca audia,, e 
„aşa d din gură grăia: - 

— ia, Aguşe, dumnta, i 

„ce poieriă” poftesci ? o 

. a = Ghiulăria, 145 

7 

pi Î +  COLEGŢIUNEA 6, DES, TEODORESGUL | - 

n i] Julăria, 

Caracalulii jumătate, . 
că. mai amă şi ei uni frate 

rultă mai micii 

şi moi, voinici: -.. 

“ facemii Şi ş şaluia merticii ! 

F runduliță, Ş ui laleă,. 
hatuli, măre, că li. da, 

„boieria că'și lua. 

“Nici mai multă că nu trecea, 

cărticică căi sosia, 

carte de la beşiega, 

şin carte că mii scriia: 

să facă cum 0 putea -" 

| s5 mergi la beşlega. 

_ Ei, măre, îmi şi pleca,- 
hatuli ensă rămânea. 

Singurii eli. cândi se vedea, 

uă-dată că'mi necheza, * 
de pământulii tremura, 

- g&murile se spărgea, 
pe Dâmna n grâză băga, 
şi de la Domni ea, ceraa, 

drumulii calului să dea, 

Porţile se deschidea, _ 

drumulii hatului ci da.: 

„El, slobodii cândi se vedea, 

„totii dup” Aguşii se lua. 
Agușii. dărâti se uita, 

şi din gur' aşia “erăia : 

— biata frică, şi dânsa, 
ce mai pote, săraca, | . 

Eli pe natiă încălica,, 

la beşlega, că:mergea, 

bună, qiua căi dedea, 

mai frumosi: "căi mulțămia,, 

Beşlega i îmi poruncia : 

— puneţi 

cafea, 

*n fligea, : 

| şi daţi 

lui Auşii să bea ! 

4 

“hatulă lui că mi ŞI vedea, - 

160 

„2165,.|. 
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„175 

"180 
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N   
„» îrei deşte căi crâmpota 

Din fligea 
„cafea o: o: 
„bea, 

1" din ciubucă 
“tutună trăgea, 

„că aşa lui îi erea, 
| ii erea dragă lumea. : 

„„» -Frundaliţă guă lalea, 
beşlâga, €lă întreba: 

„— d6r, Aguşe, dumnâ-ta 
ne vii de la Bucuresci? | 

„MB miră! Ce ne povestesci ? 

Aguşii, măre, ce'mi făcea? 

"Nică uă vorbă nu dicea. 

Mâna 'n dăsagi că băga, 
mare firmanii că scotea, 
şi pe mâsă că/lii trântia, 
„Că elă carte nu scia, 

Erea mare ca unii Domni 
şi n'avea, minte de omi, 

“Beşlâga, dâca citia 
“Şi ce en firmanii vedea, 

“din gură aşa” grăia:, |. 

„— săraci Gmeni de pe vale, . 
„ cumaţi trăită cu ocară 

cu Aguşulii dintruă eră; 
„săraci 6meni de pe Oltu, . 

cum aţă trăitii cu multă foci 
cu Aguşuli dintr'unii loci ! 

Aguşii, dâca audia, 
paloşi din t6că trăgea, 

lui beşlega, Mustafa, 
"Ri Aguşii ce mai făcea? 

Avea, nisce şelvărei - 
făcuţi cu cinci-deci de lei 
„de umbla vâra cu ej. 
În e mi-se 'mpiedica | 
şi jos, măre, că cădea. 

„ Beşlega serepedia, | 
” „din c6fă giâtu'i tăia, 
"- Aguşii 6nsă se scula, 

"mâna la capă işi punea, 
grumazuli îşi indrepta; 

„190: 

195 
2 N 
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205 - 

"210 

215 

„220 

225 

230   
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 josă pe'-scară căise da, ” 
- hatulă îşi încălica +: - 
şi din gur aşia grăia: 4. 235 
— d'alelei, mişelii de câine, - 
d'oiit mai av6 niscai dilo, - 

„Că mâine. * 

mă 'ntorcii la tine, 
şi, d'oiii av6 vr'unii noroci, 

_camâine 
suntii ir „la, loci | 

„să te pârlescii ca, p'unii porci! 

240. 

Apoi drumulă şi'lii lua, - 
__“către casă se ducea - 245 

toti pe Oltă în susii, spre munţi, - 
către munţii cei cărunţi. 

„ Frunduliță guă lalea, 
„el, acas” cândiă ajungea : 

| şi cadisca mi'lii vedea, 
„de multi dragi ce îi erea 
nu milă săruta în gură, 

cil săruta n tăietură, 

Ea amari cândi se plângea, 
Aguşă o toti mângâia.  -: 25 

Ea plângea E 

" elu îi vorbia,, | 

cu glasii de mârte'i lăsa” 
p'ali săă frate, multi mai micii, 
mulţi mai micii şi mai voinici, - 
ce-a r&masii pustii pe lume 

cu alu tatălui lor nume. 
o
t
 

GRUIANU.. | 
[Scrisii în Bucuresci, la 7 Maiă 1884, după moşii 

Petrea Creţuli Şolcani, lăutarulti Brăilei]. - 

„Pe culmiţa d6lului, 
" delului Ard6lului, 
"la craca 

ciolpanului!, Ia 

la cuibului ..-: 5 
şoimanuluj, - 
ţipă puiulit A 

1. Se numesce ciolpană trunchiul unul a bore r&masti în pământiă, d6r ale cărui ramu 
at dispărutu. fiind rupte de. vântu s6ii putre- 

_ Qite prin vechime - Li Aia 

  

250 1. 

   



'corbului . E 

Şi pe pl6iă, . 

şi'n s6ră, 

şin dimincţă 

| Frunăă verde de tufanii, | 
iată, colo că Gruiani, 

“ Gruia, Pazavani - | 15 
i Gruianas, 

la puiii 'de corbii se ducea 
şi. din gură lă întreba : | 

„2 — saval. puişoră de corbă, * 
a Ce țipi neică, și ţivesci 20 

şi *mprejură mi-te. rotesci . 
şi pe pl6iă, ş şi pe câţă,: 

„si? seri, și n diminâţă, - 
„şi la prândurile: mari 

pe ramure _: : .95 
de ciolpani ? 

Ai ţi-e fome, 
„. al ţi-e sete, 

ati ii e dori de codru verde ? . 

„din guriţă că'i vorbia 
?.. Şi cu ciocu'i răspundea: 

— savai, mare căpitanii, 
 Gruio, Pazavană 

 Gruiani, - 35 
nică mi-e fâme, : 
nici mi-e sete, 

ci mi-e dori de codru verde, 

că mie mi s'a urâtă 

86 mănânci ! 

carne de cuci -. 
și să: bsi 

" sânge de Turcii, 

să mănânci 45 

de coţofană, 
să bei 

sânge de catană.!   
——_ 

a şi pe csţă; i . A | 10 

Colo puişorii de torbă 30 

şi inie mi-s'a, făcuţi - --40 

L Despre numele Gruia Pazavani Gruiană, 
| Care „locuia spre. apa şi pe lângă monastirea - 
i Govora, să se vedă şi varianta lul Ghiţă Cătă- - 
Mţă, reprodusă după Antoni Pann mal la vale. |     

“ 

. puiulii de corbii că sbura, 

7 ă + COLEOŢIUNEA G. DEM, TEODORESCU, . - a "615 

- Gruia, unde'lii augia, | | 
"p6n&n sufletii se 'ntrista, 50. 

peiulul de corbă dicea.:", 
— savai; puişorii de corb. 

"vedă-te- -ași schiopatit. şi orbi! 
Nu scii că suntii 'nâmi de Turci 

şi că trăiescă ca unii cucii? 55. 
Nu scii că io suntii catană' 
slabă ca uă coţofană? : 
Tu;pe mine'mă ursesci, 7 
tu pe mine mă cobesci 

| s&mi mănânci din Căârnişoră, “00. 
şi să&mi bei din inimidră, 

'“dâr dicii dăă, pre legea mea, 
că. din: mine 
n'& mânca, - 

Mai bine . 65 
te-oiă împuşca, “ 

săi vie Bă 

la capii vorba, ! 

„să ți i6u pieptii Şi aripidră, . 

„ şi s& mi-te faci pastramă, 
s'o mănâncă la primtevâră i 

Bine vorba 
nu sfârşia, 
“mâna 

pe puşcă punea, : 75 |. 
puiulă de corbii că ochia,. 
Flu ochia, ori nu'li ochia, 

p'altă, cracă se punea, E 

p'altii ciolpanii se ridica, . 80 
şi'mi tipa, 
Şi'mi giuia, 

şi din gură toti cânta; | 

— nu mi-e fome,.  - > 
nu mi-e sete, 85 

ci mi-e dori de codru verde, | 
că mie mi s'a urâţi | 
şi mie mi-s'a făcuti 

-s6 mă aţini la potici, 

unde s'orii lupta voinici, 90 

c'amii să bâii sânge de Turcii, 
să mănâneii carne de cuci, 

s8 mănâncă d'uă coţofaniă, 

“să bâi sânge de catană!. 
.  
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DOMESTICE. 
noşxtovLu. 

(Scrisă în Bucuresci, la 9 Mai 1884, după Po- | 
trea Creţulii Şoleanti, Jăutaruliă Brăilot). 

Prundă verde de saleamit, 

„la puţulă de lângă drumă. 
! casă 

*naltă, N 

Şi frumosi, 5. 
vieă, a 

"nv6ltă 

“şi mănâsă, 

_... Foicică trei foi late, 

der colo cine 'mi ş6de? 
Eoă &lu mnoşnegi bătrâni, 

"barbă 

albă 
pân” la brână. 
Eli, din dalbe  '- 
„tinereţe | 
pân' la, arse . 

bătrâneţe, 
fiu dintr” Ensulă n, a făcută, 

| copilaşă - 
nui-s'a, născută, 

fecioraşă 

nu ŞI-a văqutii.: 

10 : 

15 

20 : 

Boti verde put lalea, | | 
: iată, măre, se “ntempla, . 

că, la: negre 

bătrâneţe, 
ca la dalbe. - 

„tinereţe, 
fit dintr” ensulă. dobandia; 

25. 

"30 

"i-se născea, - 
“fecioraşii - 

i-se ivia, : 
Er moșnegulii, de'lu vedea, 

bine, măre, căi părea 
.. 

35   

"CÂNTEGE VECHI: 

„su copilaşă e 

DONESTICE, 

şi la densuli se uita 
ca la Maica-Precista: . 

„numa n rouă mi'lii scălda, 
„numa n braţeili ieetna 

„di şi n6pteli săruta, - 
40 

Foicică de năutii, 

moşulă, măre, Pa. crescutii, 

măricelii că Va făcută, 

dolofanii că Va vădutii, - 45 
şi multi bine i-a părută, a 

Fecioraşuli s'a măriţiă, 

"-opt-spre-ce ai a'mpliniti, 

şi lui vremea i-a sositii, 

“vremea, de. căsătorită, - 

„Moşnâgulă a ispitit, 

. t6tă bună c'a, peţiti, .: 
pe copilu l'a logoditii. 

50. 

Foicică viorea, 
iată, măre, se'ntâmpla 

| că Sambătă li 
logodia, . 

i. : Duminică/lă 
| şi nuntia, 

Luni sinoropulăi! 

căi cânta, 
Marţi a-casă, mai şedea, 

îirmani Miercuri îi sosia, 

- Joi la 6ste că li pornia 

c'a intrati Tătărimea, 
“pustiesc6 -pajistea, 
pajistea şi moşiia.. 

55 

"60. 

„Greii moşnâgulii 

se 'ntrista, : 
grei nevâstai lăcrăma, 

- dâr voiniculil. 

ce. făcea? 

De.vedea, 

1. Uncropă e cânteculă care so cântă Lt, 
a doua gi după cununiă.  : 

a 
 



  

. 

- ŞI: se ganăia, 
* araptii la, taică- “su mergea 

„Şi, din gură mii dicea : 

— d'alei, taică, 

"moşii bătrânii, 
“barbă 
"albă. - 

„= pân'la brână, 
nu mai. plânge, nici ofta, 
ci?mi ascultă vorba, mea ;... 

„alei, maică, 
jupân6să, 

“mumă bună 
„Şi dui6să, 

” vremea, trece, vremuiesce,;- 
şi firmanulii se "mplinesce, -* 
După mine s&'mi oftaţi 
S 

„nouă ai şi jumătate 

„cu credinţă, cu dreptate., 

_Cândi 'pe dece Co. porni, 

până dece noriă plini, - 

p'a, mea, dalbă de miri; 

p'a mea, dulce de nevestă 

 frumuşelii să mi-o gătiți 

Şi cu altii” so logodiţi, 

cu altuli s*o măritaţi 

“şi la nuntă săi jucaţi, 

c'atunci nici Coiă mai, „Veni, 

că ion. lume noii mai i Îl! 

ŞI, cand vorba. 
“isprăvia, 

- mevestica - 
săruta, | 
diua bună 

„că'şi lua, 

şi pe murgu,ncălica, 
Şi. la, 6ste se ducea, 

6r moșnsgulii rămânea, 

lacrămile "li podidia, - 

-lacrămile "i ciuruia, 

Foii verde de trifoi; 
trece anuliă, trecumi doi, 

„„ trecu'mi anii pân'la trei, 
„de la-trei la cinci, la şepte, 

şi. mereii. să m 'asceptaţi | 

75 

"80 

85 

90 

95 > 

105 

„110: 
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Dee. la nouă jumătate, 
și voinicu toti departe, 

că la ste se :ducea, - 
“'cu Tătarii 
„se-hătea, | 

, după denşii > | 
se lua 

şi la 6ste zăbovia, 
caşa Domnulii din ceri va, 

Moşn6gulii el ascepta,. 
-moşnsguli cu nevâsta, 

„Şi cu dalbă noră-sa,: 
până vremea se 'mplinia, 

- “până anii că trecea, 
Er, cândi fuse anul dece, 

„peste dece nu mai. trece, 
că moșnâgulii se gândi: 
„are de unde 

„veni; 

„pâte m lume 
„DO maă fi! 

„Pen acă d'arii fi trăit, 

„Den aci arii fi venită, 
„Dumnedeii că mi-Va dată, 

“ „dumnedeit mi-Va, luatii | 

"De vedea şi î6r vedea! | 
că logodnici îi venia, 

„la peţitii Că, - mii primia, 

nuriora căşti tocmia, 

nuridra.'şi logodia, 

zestre bună că'i dedea, 

frumuşelii că mi-o gătia, 
“nuntă mare că'i făcea - 

de se ducea pomina. 

Foicică guă lalea, 

„der, cândă nunta se nuntia 
şi cand mâşa se 'ntindea, 

megiaşi cândit osptta 
” şi cândă bea, 

se 'nveselia, | 

moşulii, măre, ce făcea? - 
Unit pabarii de vini lua, 

cu vină negru clu umplea 

şi mesenilor dicea: 

2 
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„= Vinuli care vili dai ei 
Vamii. făcut cu fiiulă mei, 
"dorul: sufletului mei, 

Şi, Cât vi6ț'oiil- mai avea. 
vinil din vieă noii mal bea. 

Şi, cândii vorba isprăvia, 
de ciudă şi de necasii, 
de la mâsă că săria, 
de la mâsă se scula, 

la dumnedei, se 'nchina, 
sapa 'n mână apuca, 
ternăcopuli că lua, 

„la spinare le punea 
şi la vieă se ducea. 

„_Moşu ?n. vieă, d'ajungea 
se punea, măre, punea 
_ttă viea, de Slaţia : : 

tăia viţă “ 

din miădiţă, 
o tăia, 

„-de la tulpină 
Şo seca 

„la rădăcină; 
„tăia, măre, ; 

strugurei. 
albi ca nisce 

mieluşei, 
„tăia negri | 
Suruguraşi 
ca şi negri 

„ Ţigănaşi, 
şi pe-care cum tăia : 

„peste gardi îi arunca, | 

| Foicică, şut lalea, 
“sfântul dumnedeii cânâii va, 

dinti”unii. răi se face bine, 
"dintr'uni bine şi mai bine, 

_Nou&-ani. deca trecea 
şi p'alu decilea, pornia, * 
ursitorea se 'mplinia,. 

fecioraşulii se 'ntorcea 
şi spre casă se ducea, 

casă, 
_ naltă, 
şi frumosă, 

-165 

170 | 

175 

180 

185 

190. 

200 

205   

CÂNTECE VECHI: DOMESTICE... Mia 
-. 

- vieă 

„mvâltă. 

şi mănâst,. 

Cândă a-casă se "torcea, | 
drumul Tare că: ţinea, 
„Pe la margine că da, 
murgulețu' ŞI întorcea 

„Și de gardi. s'apropia: 

lângă vieă, 

„că, “se da, 
viei semă, 

căi. lua. 

“Cândă, acolo, ce vedea? 
Ce vedea, se întrista:.- | 
calulă pe struguri călca 7 

şi pastrile"i mânca. - - 
_ Yoiniceluli, de vedea, 

la, dumnedeii se uita, 
cruce mare că ŞI. făcea 

Şi din gură întreba: 

— ce-o fi, Dâmne, şi asta? 
Cine-a: prăpădita” viea ?. 

"Unde moşulii Vandia, 

mai de gardă s'apropia, 

"6r voiniculii ; 
nainta, 

cu garduli 

„S'alătura, 

pe inoșn6gulii 

călu chiăma 

şi din gură mii vorbia 

—-moşule, ce s'a "ntemplati 

şi de ce te-ai supăratii 

de tai viţă 

din mlădiță, 

de mi-o tai 

de la tulpină 
şi mi-o seci 
Gin rădăcină, 

de tai bieţii 

strugure. 
“albi ca, nisce 

mieluşti, 

de tai negri 
struguraşi - 

p- 

  

215 

230 

985 

2249 

210 

220 

   



„Ca Şi negri 
“Ţigănaşi, |, 

“şi pe care cum îi tai 

peste garduri îi toti dai ? 

ogari, măre, der vedea, | 

„cine:e nulă cunoscea, . 

Pe dr la vorbă se lua, 

| ochişorii di licrăma _ 

şi din gură "i i povestia:. 

„— alei, taică, voinicălii, 

voinici tân&ru, subțirelii, 

„10, din dalbe o. 

| tinereţe 
pân” la albe 

IEI bătrâneţe, 
, copilaşii 

nu mi-ami avutii, 

fecioraşii 

„nu mk-amiă născută. 
E :.  Domnuliă 

pi sfenbuliă 
| cânâă a vrut, 
| + “cam la albe 

bătrâneţe, 

- ca la negre - 

| tinerețe, 

fiit din mine-amii 

dobândit, - 

şbmi păreamiă 
' întineritii ! 

Cu'eli viea, că săpamiă, 

struguraşii adunamii, 

vină prin cade că turnamiă, 

totii în pivnițe "li băgami. 

955 

“265 

După ce mi-l'amiă crescuti, | 

dolofani mi-lamii făcutii. 

Fecioraşuli s'a mărită, 
„vârsta, măre, s'a "'mplinitit 

„Şi lui vremea i-a, sositii, 
vremea de căsătoritii. 

Fâti mânâră i-am găsiti 
» î. Şi cu ea Pamii Jogoditii; 

€r, cândit fuse la nuntită, 
“Duminică se nuntia, 

sad „Luni „unoropulii îi „cânta, 

. 

270. 

250 | 

215 

280 

290 
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i a- cast mai: şedea, 
„Miercuri firmană îi sosia, 
„Joi la, 6ste se pornia, - 
“şi Qin gură ne. dicea 
nouă ai să suspinămii, | 
nouă al săli asceptămă,. | 
€r, pe dece d'o porni, 
“până dece n'o "mplini, 
“mir6sa s&i măritămă 

şi să nu'lii mai asceptămii, 
c'atunci nici c'o mai veni, 

„nică în lume no mai f. 
Vremea, -grea a vremuitii, * 310 

anișorii s'a 'mplinită, 
SOGIOr” ami logoditiă; 

nuntă mare f-amă nuntitii, 
10, de ciudă, de necasi, 

“nică la mâsă n'amii rămasi, 315 
„ci acolo m'amiă sculatiă, 

totii la Domnul m'ami rugati, 
târnăcopă ami apucatiă, 

“sapa *n 'mână ami luati 
şi la vieă camii veniti i 

"'să urăscii ce-amii fostii iubiții : 

şi tai viţă 

cu mlădiţă, 

„ struguraşi 

cu huturi, 

şi taii, măre, din tulpină 

ca săi seci la rădăcină! 

925 

„Voinicăluli, d'audia, 

lângă moșii s'apropia 
„şi din «gură ce'i dicea ? 

—Nu mai plânge, 
moşii b&trână, 

barbă 

albă, 

pân” la, brâniă, 

hai cu mine, hai în grabă - 
und” ţi-e casa de'mi arstă, 

. căsti străini şi însetată, 

ostenitii şi nemâncatii ! | 

330 

Unde moşulii audia, 310 
„de elit milă i-se făcea: 

sapa 

„.300 

305 | 

“e 

320 | 
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“din mână 
lăsa, e 

„t&rnăcopulii 
aruncă, - 

- gardulă -. 

“viei că săria, 

6r flăcăulii 

„. emi. făcea ? - 

“De pe cală. 
„ descălica,- 

„Susu pe moşuli . 

căli punea 

“şi pe josii.cu elii mergea 
să! arâte căsuţa, 

unde nunta, * 

"se nuntesce, 

unde hora 

se 'nvertesce, 
= lumea bea 

„Şi chiuiesce, - 

F6iă verde micşunea, 
voinicelulă cum sosia ? 

imi sosia, sosia, pe josii 
cu cojocii de ţapii lăţosii, 
portă li vera toti pe dosii; 

“cu căciulă nedubită . 
din pielcea neargăsită, 

„de la trei oi înădită; 
prăfuiti şi nemâncatii, . 
şi cu murgi neţesălatii, 

EN, 'a-casă d'ajungea, 
şi în curte de'şi intra, 

A nuntă mare că găsia, 

6r, în. casă, 

' de intra, 

„"ntinsă m6să 
că, vedea, 

mesă 'ntinsă şi bogată, , 

- totii de lume încheiată 

„şi de tineri conjurată. 

Megiaşii . 
. ospăta- 

„Şi nuntaşii: 
se cinstia,: . 

"unii 

345. 

350. 

„855 

369 

- 365 / ” 

370 

375 

"880 

385   “1. In locii de heretisire, a face urări, a fe i 

bea, .. 

alţii : a 

mânca OO: 39 
- Şi la nuni 

le mulțămia, 

şi pe miri 

firitisia, . 

Călătorulii, de. intra, 093 
elu la mesi, 
- nu, ş6dea, 
ci la uşiă 

se. opria,. i 
" întruni colții se ageda. | „2 400 

Foicică, guă lalea, 

trecea vremea câtă trecea, 

„până nunulă se scula, 

Yvasii curati că alegea, 

„pâine, sare ?n vasii punea, *- 405 
dară într'6nsulă arunca, 

şi pe mâsă, că/li punea, 

totii nuntaşuli ca să dea. 

câtii 6lă lasă inima, | 

„Totă lumea dăruia; . „2410 

Un 

| a „boi. 

să gi alții 
| A a 

unii SL IL! 
„bani, 

„alţii 
juncani, 

unii 
viă, Ă „490 

alţii 

MOŞ, 

_busdugane pentru fină 

„şi miresei baibafirii, | 
-Dari bogatii că se făcea, 4 

avuţiă | se stringea- 

+ IS 
A 

D
o
 

m
"
 

„__FOiă, verde mărgăritii, 

| iată. rânduli 
"Ca veniti | 
“la străinuli 450 

| gicita



a 

el
 

e Voinicălii, - Vreme “multă 'nu pierdea, 45 | 
că la nuntă e şi clă. lacrămile:0' podidia, - a Unde rândulii căi venia, de la, mesi, se scula |: 

în picidre se scula, | şi din gură că'mi striga: „dup uşă cm: eşia, 435 h , | 
i n capuli mesei se ducea, . — beţi, meseni, v5 ospătaţi, a și din guri ce dicea?' veselia nu *ncetaţ, "480 

— Niane; mare, dumnâ-ta: - şi din noă să vă gătiţi. „Ca la. nuntă să mi poftiţă. ia ascultă vorba mea. Nouă al amit asceptaţii 
* Poă. mesenii: dăruiescii - 440 | ş mal. dece-amii suspinatii; 
si la de daruri d "ndesescii: ""d6r adi vremea, c'a venită, 485 

ciceo a atei, seșoral mia sosit, 
pa attruir” oii mir6sa i cu inelă ma dăruită, 
INI „cum m'o- lăsa, iniznau! 145 „ou inelii de salavatii, e - cu îneluli de schimbati 

fă nunuli, de'li vedea: , 'ce ne-a fostii de cununatii, 490 

în 2 bucurosi îl răspundea, A "Deca, numi credeţi | 
î oftatulu, 

 Noinicăluli se scula; ia pottiţă: A 
"în pieptar mi-se căta, | N citi 0 

„ună. inel că mi Şi scotea, 450: . Vel6tuli, 495 
„unii inelă de salavată ia priviţi | 

„ce i-a; fostii de cununat. şi Salavatulii 
Din pieptariă: undei scâtea, „că ca densuli, 

şi de prafii undei stergea,  . * nu e altulă ! 
la, mir6să că'lti ducea, 455. _ şi, în destiti că il punea. - Toţi n mesenii se scula, 500 

: Mirâsa, | la, ineli | 

- se ploconia, „că se uita 
frumosi -mână'i săruta, Şi, velâtulii 
Şi la m6să iâr şedea. . 460 - de cita, cau 

„Imi şedea, ori nu'mi şedea, toți cu toţiilii iti e 305 
„că, inelul de'mi privia, i ineli de saiavati, 

“salavatult cunoscea, „căi ineluli de schimbati 
că erea de salavati ce-le-a fostii la cununatii. 

Şi! fusese de schimbatii, . * . 465, Pe voinici €lii. premenia: 
de shimbaţii la cununatii. despre diuă'i logodia, 510 

„Ea la, nuni 6li arsta la, nimiedii îi. cununa, 
Sră, nunulă, del vedea, nuntă mare că: făcea, 

del vedea, şi'lii' întorcea, mâsă, mare că 'ntindea. 
şi veltulii îi citia, 470 Veselia câtii ţinea ? 

“pe "velâtii sli cunoseea, Cati ţinea săptămâna, 515 

„la voinici se totii uita săptămâna, şi luna. 

şi pe gânduri se punea, Dâr din toţi cine juca, 
. Dâr. mirâsa, ce făcea ? cine danţulă că trăgea ? i   

COLECȚIUNEA G. DEAL"TEODORESCU, |! cai. 

  
 



  

, 8%) dai, maică, lapte dulce 
că Waici nu s? o mai duce,   

  
  1. Pronungiă greșită, în locii do sulfină 

„pste stupină. 
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oo EI CÂNTECE VECHI : DONESTIGE. 

'Totă “moşneguli Si Dătr Ani, săi dai, inaică, uni zaharit, a. 
o barbă 520 | d6ca i-o că amară! 2) 

| NB camelia : Nici asta nu mită sua: pr 

ca suratii la bătrâneţe De? aaa ai muria. | Ă | ca la dalbe tinereţe. sropa Zu un mo'ngropa | . n grădină .. 
"Er, cândă nunta, se sfârşia, 525 "la stulpinăă: | _23 

mirii veseli rămânea Dâr de plânsii cine mio plânge ?. 
Da „toti în ţâra -Mi-o jelesce florile, 

| | românscă,  florile,.. 
şi la cas | „gardfele, 

*părintâscă, „530 
vestea n lume să pornâscă, Bă din Oste audia „30 şi de ei să pomenâscă şi din gură că'mi grăia:. 

pe la cruce de voinici, — oleo-leo, sâre rotundii, 
la boierii de p'aici, ia scapătă mai curânâii, - 

, a „că mie mi-s'a urâtii N Io mă "nchinii cu cânteculi . 535. -totă suindă. 95 
„ca şi lupulă cu mieluli. | şi coborânâii,- , 

Cândi puşcaşu li. nemeresce, “toti 'suinâii dâlurile, 
sc6te blana şi plătesce | şi mă dori ... .:? 

” picidrele - -: 
ozbinipiaai, scoborândii 10 ii vălcelele | " [Serisu la, satula Orgscit-Lămotescl î în anulă 1870 a : PE e de comisiunoa de redacţiune a 9 A » Foică societăţii - A-casă cândă.mi-ajungea, i Românismulii ]. | pe maică-sa, că 'ntreba.: 

Frungă verde — oleo-leo, măicuţa mea, | 
“ de naltii brâdă, | „unde 'mi-e sogidră ? 45 

la, curte _—A murită, maică, s'a dusii! * la Țarigradi, - | ae i 
flăcăii” tenării s'a 'nsuratii, A Din ochi negri lăcrăma, 

> Nică mustaţa nu i-a daţi. la ea, măre, se ducea... 
Şi hârtiă căi venea, Acolo, cum ajungea, Ă 

N: harti din. gr6pă- mi-o desgropa, 50 
„dela Qomniă 7 elă. la ea.că se uita, . 

„ca săli i6 de milițiă. 10 „din ochi negri lăcrema, 
Eli puţinii, că zăbăvia, * şi din gur-aşia grăiă,:. 
pen” hârtia, că, citia, . | — oleo- -leo, soqia mea, 

| Din ochi negri lăcrăma, . - căci, puicuţă, mi-te-al dusă, 
„i din guraşia grila: păcati mare al făcutii; 

— of, dragă măicuţa mea, "15. că.pe neica, Pai lăsată, 
să'mi păstrezi nevesţica ; „nutţă-a fostă milă, păcaţi? 

ă sci 
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_SOCRA ȘI NORA: cu glasă: dulce o ruga: | 

[Scrisă în judeţul “Prahova şi comunicati do _ maică, „ măiculița mea, Si 40 
la Valea-lungă, în 1871, de repausatuli Nicolae „ săţi fi milă de ea, : 
Scurtescu.— Ca variantă, să se compare Fec:oruliă “ca de inimidra mea, ;: . 
şi pedepsirea maică-sa din colecţiunea d-lui Miron RI i. i 

| „ Pozapiliu, me 50-55]. - cum &i sci să mi-o 'ngrijesci, 

cu cei. bunil | Ra 

Bon verdă busuiocii, „să mi-o hrănesci, 45 
“vai: de &lii.făr' de noroci. cu vin vechii” 
„că nwși mai găsesce loci, de la Pitesci, 
 6r flăcăulă cu norocă cu pâine . - 

“dă prin apă şi prin foci  . 5. de Ja Ploiesci, | 
Şi cu mândra la unii loci. cu haine 50 

7 “din Bucuresci ! 
„Ghencea, măre, se 'ntâmpla . N Da 

că de tânări se 'nsura - Multă vreme nu pierdea : 
- fără voia mănik-sa. “Ghencea murgu "ncălica, 

„Se'nsura, | 10 diua-bună "și mai lua,; 
se cununa, ” „6 mânâruţa, vai de ea, 55 

*. mândră s6ţă că "şi lua: - „totii cu ochii "li petrecea 
| „cană sor'a sârelui până *n codri s'afunda. 

po : > a “anni , « o 

E i n n porta raiul i 3 Trece diva, trăcu'mi două, 
Si | - trecu'mi, mnăre, pân” la nouă, 

-Dâr noroculii ca noroculii : şi s6cra pe noră-sa 60 
+ întruă clipă "ŞI schimbă locului ! bine, mă'e, c'o 'ngrijia, 

Elă abia -se cununa, bine, măre, 6'o hrănia : 

bine nunta nu sfârşia, cu cojiţo “ 
şi” sosia, măre, sosia 20 - de melai | 
carte de la stăpânire "uscate 65 

_s6 se ducă.la ostire de nouă ai, 
Caii intrată 'Tătarii "n țeră „cu apşâra _ 

şi Ven'urmă focii şi pară. ploilor 

i totii din troca | 
pr Până cartea. 25 “Doilor, 70 

Ce „Se titla, Der p'atâtii nu se lăsa, 
| nunta mândră ci din gur'o totii certa: 

se spirgoa.; — îa, căţea 
până calulii ă , 

își gătia 30 Ce DO a 
ue spune dreptii: Pai descântati, 75 
sfentuli 

"s6re că sfinţia, , cu babe 
sr Ghencea. Vai fermecatii, 

- corni făcea? orl cu VIaJe 
, Pai vrăjiti | 

Nevestica "ŞI săruta, 35 su to î6 50 
două lacrămi îi lăsa, nedomuitii ? 

diua-bună, că "Și lua 
. Şi, la mă-sa de mergea, Sâcra, măre, â'0 certa, 

v 
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"CANTECE VECHI ; DOMESTICE, 

_“cu.resteiulii mi-o bătea; 
a şi de mână" 

mi-o lua, 
"n beci de piâtră 

„7 . c%o ducea, 
_ Și. cu lacăt o 'ncuia,: 

ca să şedă neumblată, 

nebtuti, 

nemiancată, 

şi de vânturi, 
" nebătută, 

şi de sâre 

nevedutii. . 

"Dece mi diua, trăou mi i două, 

trecu'mi, mire, pân” la nouă: 

de opt: ori totii-câte nouă 
facu'mi, şepte-deci şi două! 
- . Sedea r6ba, 

„la *nchis6re 
: „1. Şi nora 

i la chinul mare, 

îngrijită . 
şi hrănită 
cu cojițe 

IE _  demălaj- 
uscate 

"de nouă aj, 

"Cu apşra - 
“ploilor * 

"totii din-trâca, 
boilor. 

| —Diua | 

- nopte se făcea,: 
nGptea,. 

„nâpte rămânea, - 
6r mânâruţa, 

vai de ea, 

cu suspinulti- 

petrecea, 

Şi la Domnul 

se ruga: 

— versă, Dâmne, mila tea - 
că io nw'mi sciii vina mea, ; 

- Scapă, r6bă 

100 

110 

120 

125   

din robii, 

“şi slugă 

"din slugătiă, 

pe Ghencea. 

din miliţăă | - 

Candti plângea... 
si şi se ruga, 

iată, măre, se'ntâm pla . 

că prin coâri .s'audia 
tropotă 

„mare şi pripităi, --- 
chioti 

lungă şi ascuţitii, -- 

“Ghencea, măre, cândii sosia, 
de pe murgii descălica, 

dreptii la. mă-sa se ducea 

şi din gură mi'i dicea.:. 

— maică, măiculiţa meă, ; 

unde'mi este mândruţa, 
„că mi-a secatii inima 

„de dorii, de inimă rea ! 

Maia” Ghencăi ce'i qicea ? 
„— Vai de tine şi! de eat:. 

De cândi, maică, 
ai plecati 

ciuma n ţ6ră 
ca intrată, . 

tineretii n'a mai] sati, 

„şa luat-o şi pe ea, 

pe mândruţa noră- mea! E 

Ghencea, se cutremura, 

lacrămile'li podidia, -.. - 
" pără din capii dărăpăna, 

mâinile şi-le frângea, 
şi de dorii, de pară grea, --. 
i6r din gură 3 mai dicea: . 

— d&ca n 'a vrută dumnedeii 
ca s&mi scape dorulii mei, 

- haide, maică, de'mi aretă | 

subt ce flori e îngropată. 
Grâpu de i-oiii săruta, 

- potoli-mi-oiă inima ; 
„ săruta-oii pe pământă, * 

  

130 

195 

= 140 

169 

165 

  
       



“se: mă simți din. mormenti! 170 - 

Muma 'Ghencii sta ce sta - 
Si din gură” r&şpundea : 

-— fătulii mei, drăguţulii mei, 
- mângâia-te-arii dumnedeit; 

de cândiă mânăra s'a 'ngropatiă, 175. 
plâiă. mare s'a vărsată,. 

vreme lungă n'a 'ncetată, 

„Ventu "ntr'una, c'a suflatii : 

“florile sa înecată, 
pi grâpa i-S'a, afundatii, „180 
și mormântu'i s'a, stricati ! 

  

„Unde Ghencea, mi-audia, - - 
„din adâncit cu grei ofta, 

_ Jaerămile'li podidia, 
„Și de mă-sa se ruga : 185 
„581 arte dâr urma. 

Pa 

. —Do cAnâi, maică, mi- “te-ai dusti, 
: - a-bătutii ună 'vânti de susii, 
i “nor de prafă a răspândită, 

“+ urma i-a acoperitii ! 190 

Atunci Ghencea, Waudia, 
mai cu jale IScrăma 

„şi de mă-sa se ruga: 
— adu'mi, maică, cheile 

s6 descuiii cămările, 195 

"S%i 1naă vEdi odorele . 

 strălucinât ca s6rele!. 

“Muma, Ghencii ce'i dicea ? | 
— Dazţi-le- aş, țile-aşi totii da, ? 

- dâr nu 'suntii în mâna mea. 200 
R&posata, 

Î „cândii trăia, 
„+ totii la densa, 

„le „ţinea: 
“or pe câle . - : 205 

| „le-a pierduti, 
„ori în ştraie! 

. le-a avută, 
: că ei nu Je: -amă maj vădută | 

ia) 

" Unde Ghencea mi-audia, 210. 
- Dent” n suflet, clu rânia   

Di 

DC a ea COLECȚIUSEA G. DEX, 7BoDGnEscU. DI a 
  

şi din gura mai dicea.: 

| — maică, văiculiţa mea; 
„plângi de mine şi de ea; 
„că n'a vrută dumnedeii 
s&mi păstreze dorulii meii, . 

„m& ducii, maică,” ri pribegiă,: 

"că mi-e inima, pustiă, 

De 'nsuratij m'oiii însura 

cu poteca. .. 

| din vălcea,: 

“mi-o fi coârulă frăţiori 

şi mierla, mumă cu dori! ' 

Penă, maică, n'oiii pleca, . 

„adu *nc6ce securea, 
c'ami în beciit pe-subt gârliciii 

„uni căpăstru cu arniciii, 

Muma Ghencii *ngălbenia, 
„ca uă stană rămânea, 

dr voiniculii, de vedea, 

dr eptii. la beciii se repedia, or 
uşia cun piciori -spirgea 

Şi "năuntru cândi intra, 

vai” de densulii, ce vedea? 

Pe biâtă 
mândruţă-sa, | 

nemâncată, j 

„ neb&ută, 

: şi de ventui , -. 

nebătută, . 

şi de s6re 
- nevădută, 

Ghencea, mire, d'o vedea, 

numa n braţe o lua, - 
şi o a-fară :mi-o scotia 

chinulii grei de'i povestia, 

şi de eli se *nfiora. - 

Er, cândi mândra isprăvia, 

şi din plânsetii. înceta, 

el din-gură mii _dicea : 

1 —de nu mkariă fi măiculiţă, - 

„ași lua-o de cosiţă, 
şi, cu biciuliă într'uă mână, 

o-aşi goni uă săptămână, 

„că pr6 fost;-a s6or haină, 

40 
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220 

230. 

215 

250 

235  



7. Penă vorba, isprăvia, 
„1 iătă 's6rele” sfinţia, 

„7. ră Ghencea, co'mi făcea? . 
5 > Bl de mână c'o lua, 

_arcii cu mâna, că "ntindea, 
"ul săgâtă n: arcii punea, 
toti în susii o trimetea, 
Sr el, măre, se pleca, | 
„drâpta mă-sil apuca- . 265: 

„şi la gură î-o ducea: | 
„Pena nu i-o săruta, = * 

a şi Săgâta că'mi sosia, | 
„> mă-sil'n crescetii se 'nfigea, 

' - - : 

“Atunci Ghencea se 'nchina, 270 
“Do mândruţa că'şi lua, * : 
"şi pe murgii. 0 aşeda, | 

Si la codru se ducea. 

GHIŢĂ CĂTĂNUȚĂ. 

moșă Petrea Creţulii Şolcaniă, lăutară din Brăila. 
Originea baladei pare a fi transilvanâ.—In cule- 

„gerea d-lul V..Alesanări figurâză, sub numele 
de Vidra, la no. XXVII, pag. 97—101, apol sub 
numele do Păsinaşuhi codrilor, la no. VIII. pag... 
24-—25, ambele ca-variante asemănate.—D-lă 
. Burada, în” colecţiunea, d-sâle, la pag. 195- 

nuță, — In broşura d-lui N.A. Caranfilu.. cânte- -culi xxur, intitulată „ Piţă Cătănuţă“, pag. 66- 
15, e uă variantă scurtă; dâr în adeverii popu- 
lară.— In. fine, colecţiunea d-lui Sim. FI. Mariană 
coprinde uă variantă similară, întitulată Tudor,, 

7 la pag, 161-169). . . 

F6it, verde mărăcine, 
ascultați, boieri, la mine,. 

să vă spuiii pe „Ghiţă“ bine. - 

„Pe culmiţa, d6lului, 
d6lului Ardâlului, 

" jine Ghiţă 
| - Cătănuţă ++ 
= Cu-a lui dalbă - 

de mânăruţă: >: 

a
 

„de la taică-stii 
"simi mere. 

la socru-stă, --   

; şi pe pajiste-o ducea; . 260 

[Scrisă în Augustă 1883, la Laculiă-săratii, după . 

204, dă uă variantă intitulată totu Ghiţă Cătă- 

„Ying a 10   

gag gi a CÂNTECE VECHI: DOMESTICE. 

> 

“vine: -.: 
de la maică-sea. . 
„simi mere? : 
la s6eră-sea :-.., 

cu trei-patru Cataraşi, 
Cunii, samară de gălbinași, 

„cu dol bani în posunari,. - 
„cu dol-spre-ce lăutari - . - 

„şi cu doi-trei căluşei, . -. 
cu mândruţa printre e, i 

„_ Foicică gui-lalea, ” + 
nică puţinii că nu mergea 
„pen$n codri verdi intra. 
Dâca?n codri verdi intra, 

morile 
căi îmbăta, 

ierburile - : 
le. plăcea, .. 

“la odihnă căi chiăma, - * 
„+ la mâncare i îndemna. 

90 

2 [az
i 

30 

„Riei, măre, se opria,- - . .: 
punea, mâsa, şi mânca, 

frumuşelii -se ospăta, - 

Fi mânca ŞI mai vorbia, - 

pănă Ghiţă ce *mi qicea?. 
. — Mândro, soci6ra, mea 

: "de la, costişâra, mea, . 
„dei cândii, mândro, te-amii luati. 

| adevărulii nu mi-ai dati, .. 

"40 

„nică cântecii nu mi-ar cântatii, ' 
"Acum, mândro, voiii. s%*mi cânţi, 

"inimidra sămi dăscânţi. 

Mandra ce mii răspundea . 
- şi din gură cei grăia ? 

— Ghiţă, socidra, mea: 

».„ „de la costişora. tea, 

de cândi, Ghiţă, mai luati, - 
“ adevărul nu ță-amii datii, 

nici cântecă nu ţi-amii cântati; 
der scii, Ghiţă, ai nu scil 

„că viersulii. meii, femeiescu, 

" semă&nă a. haiducescii? 

% 

"55 

zi - eg - Pi - 2 ! 

„i Bi, Goi cepel d'a cânta i. 

1. Oiii cepe în locti de votii începe. ia: 2, D'a cânta pentru simplulă a cânta. 
Ei .. . . E , ” , ——— 

E    



    
  

i 

“ooâri vergr cort: Tăsana, 
munţii, sori cutremura, - 

- „“ maluri: mari că 's'orii Surpa:: 
“Aram- -başa ne-o afla, . - : co: 

-. Araza, başă de YVoinici. | 
“ peste Datu. -deci şi cinci, - 

E „ cinci-deci, măre, fără cinci, 
şi cu Gruia căpitani, | 

a cu Pană. Rogoodanii?. „65. 

“Outamuţă, GVangia, i 
ing la densa se uita. 
Şi pe' gânduri se punea. ! 

Der gândia, ori nu gânâia, 
că din gură ce'i grăia? 70 

= Mandro, mânăruliţă, fa | 
"de la costiş6ra mea, 

ţi-o o fi glasulii femeiescii: o 
" semănând a a haiducescă, 

d6r io nu Pami auditi 75. 
la. cântatii: ai la jeliti. 

: Fi ţi, mândro, cum ţi-o fi, 
cată. d'a, mă 'nveseli, 

şi maj temă de nimici : . 
Ghiţă si cătănuţii, voinici | so 

Mândra, unde "li audia, 
Cu. guriţa si răspundea : 

— Ghiţă, sogi6ra mea. . 
„de la costişora, tea, E 

cânteculi ţi-Poii 'cânta, 85 
codri. verdi c'orii răsuna, . 
munţii, s'orii cutremura, 

- malurile s'orii-surpa, 
- Aram- başa ne-o afla .. | 

Şi tu nu: tei speria; . 90 
„der sci;, Ghiţă, ai nu scii 

că io, chiârii de mititică, 
| ereamii başii ibovnică : 

„elă d'ai şepte, . 

„0 Gai Şepte, 98 
 amendoi: 'de pai. spre- dece, - 

cândii: copilulii se “nârkigesce 2 
-Maj scii, Ghiţă, ai nu scii 
„că elii, mică, m'a iubiti 
io, » mare, ami părisită, -100 

  

  

. 

  

-. inimidra, i-ami parlitii ? - i 
i Şi eli, dâc!o audi, 

PE 1-8 

IE doica 6 DEAL rononesaţ, , II E 2 cop 
pa 

de Prin: codri 60 eşi, 
“cu tine, E 

că s'o lupta, - 105 
"și pe mine. 
“mo ua ? 

Unde Ghiţă? mi- augia, 
la inimă că] - “seca, | 

în 'sufletii călii săgeta, * :: 110 Să 
dâr din gură totii dicea : 

— cânţă, mândro, nu tăcea, 
“că, mi-o fi cântecul * 

N
 

„dragă. ca sufloțelulă, au [i 
„mei. 

N 

*Ncepez mândra d'a, cânta? 
„Codri verdi se scutura, 

văi adânci că răsuna, 
. munţii se cutremura, „130 
“maluri mari că se surpa, 

„apele se turbura, 
ventu ?n cale se opria, 
Aram- başa * mi- audia, | 

“ înainte 195 
le eşia, | 

- drumi da curmedişii. le staj 
de departe 

intreba a 
si Văprâpe 180) 
„ce'mi dicea? 

— Dralei, Ghiţă 
0 Cătănuţă, 

cine Araculii te-a adusi, | | 

cine "n. calea, mea, te-a puşi ? 135 

Dile scurte . ! 
“d'ale tele, 
ori păcate | 
Gale mele ? 

S%'mi calci tu locurile, - "140 
= să'mi încurei * 

feneţele, 
m s&mi dirăscl 

„livedilo  



oa. 

  

ierburile? | 

Ia să "mi dai tu mie s6mă, 

ia să'mi dai pe negrulii vamă, 

ă „ca 55 nu te facii pastrama, 

Dsră Ghiţi cei vorbia. 150 
şi din gură. ceri dicea? 

— Ba nu în oiii da pe negrulii. 

- câtă mi-o fi sdravănii capuli, 

că mi-D'a dati socru-meă 

„s&mi pârte trupşorulit 155. 
grei, 

unde-o fi loculi 

“mai răi!” 

Aram-başa : 

nu tăcea, E 160 
i p'atâta, 
“nu s6 lăsa: 

dală doilea, căi. cerea 

ş dal doilea'i. qicea : | 

—g alei, Ghiţă, .. 165 
| | Cătinuţă, | 

ia s&mi dal tu mie s6mă, 

- ia să'mi dai paloşulii, vamă, E 
: 'ca să nu te faci pastramă! | 

Ghiţă. ir îi răspundea, 170 - 
Ghiţă, ierăşi îi dicea.:. 

— ba nu ţi oii da paloşulti 
nici uă dată, cu capulă, 

„că mi-Pa dati cumnatulă “ 
să&'mi podob6scă şoldulii ! 175 

 Arâm- aşa, d'audia, 

|  Ararm. -bașa ce'mi făcea? 

P: atâta nu se lăsa: 

E ' ală treilea căi cerea, | 
şi Gali treilea "1 qicea : 1801. 

„ — alei, Ghiţă 
. Cătăniuţă, 

„ia s%mi-dai tu mie semi, 
ia s%mi dai pe mândra vamă, . 
„_casănu te facii pastramă ; 185 
„că mândra de mititică . 

*mi-erea, mie ibovnică : 

“ CÂNTECE. VECHI :"DOMESTIGE,. : 

şi să'mi pasci 145: 

  

„ea d'al şepte, a 
2. io dal şăpte, *. 

amândoi de paj- spre-dece, -190 
cândă copilulă se "nârăgesce. 

Ea de mică m'a iubiti, 
la mare m'a părăsită, 

cu tine -că s'a, ndrăgitii! | 

“Atunci. mandra, daudia, - 195 
IE la, Ghiţă că se .uita : 

"Şi din gură mi: gioea: 

— ai venitii 12. vorba, mea! ” 

Ghiţă nici căi răspundea, | 

„ci la başa se uita „200 
şi din gură mii Qicea: 

— ba nu ţi oiii da pe mândra, 

că mia dat-o scră-mea, | 

ca să ţii casă cu ea! . 

Foit verde gud lalea, 2005, 
ei de luptă se gătia, Ă 

der ce luptă nu scia: 

ai în spată să se taiă, 
ai lo, pieptii să sencovsiă, 

cândiă totii mândra "li învă 

şi din gură căi dicea 

o Ghiţă, sogi6ra, mea. . 
„de la costişora tea, 

-, în spată, Si 

nu vă tăiaţi, ,. . 255 

ci?n luptă a 
să vă luptaţi, 

„că lupta - 
e voinicescă, N 

6r spata * - O42% 
e mişelescă | - ” 

Unde Ghiţo audia, 

d'uă daţi se repedia, 

„mânu n paloşe punea, 

spatele că apuca, 225. 

"la genuchie le-aducea,.  - 

în. genuchie le "ndoia - | 

„Şi pe tâte le rupea, 

„numa lui nu. se frângea. SE 

  

E 

a i . . 

, 25 N . ” i E N o 
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„COL IECŢIUNEA 4 G. DEAL. TEODORESCU ” 
  

„judecată maj măruntă, - 

capi legatii, inimă ?ncinsă 

şi do nimeni necoprinsă). 
Ea lui Ghiţă răspundea, 
în gura mare'i dicea:. - 260. 

—-ia mai daţi | 

“ de vă luptaţi, 

că ori-care-o birui 

toti uni bărbăţeli mk-o fi! 

“Unde Ghiţă” mă- audia, 065 
„ brăcinarulii că'şi. rupea. 

_Aram- -başa, de'lu vedea, 

la, dânsuli se repedia. 

Der Ghiţă se necăjia, 

din necasii se îndârjia, 270 
mâna n chimiri căi punea, 

de midlocii că] apuca, 

- VIo trei râte "li învârtia,   A 

de baieri scotea, 

„ună pahară de vinii turna, 
mandrii *n mână că iii da 

- “Și din gură o 'mbiia ; 

— ţine, mânăro, vinii de bea, 
„ vinişoră din.mâna, mea. 

1 că, d'acilea încolea, 
„oră & bea, o 

> oră m'ăă, mal bea 
vină rece Qin mâna mea! 

Şi ea, bietăi, îl răspundea, - 
răspundea şi se ruga 

şi din gură căi dicea;: 

— iârtă' mi, Ghiţă, greşela, 

că noii mai face alta | 

Atunci Ghiţă, d'augia, 
de pe negru josii săria, 

m la iaptai se “ua, -.230.- Canaii i în Stracnţii elă trantia, 
că “la luptă se "'ncerca pânăn brâă milă îngropa: "care din doi.0 „cădea, “scotea, paloşii şi tăia, - 
Ri ei, măre, se lupta “carnea corbilor co da. 

"di de vâră - | 
| pâna S6ră, e 995 » Atunci mandra; de vedea,  - 
Nici unulii nu dovedia, „S6I zimbscă începea | n ă nică unuli nu biruia, Şi mal veselă 1 striga : 230 „cand Ghiţă pe mandruţa ui bravo, sogi6ra mea ! 
„cu fapta mi-o ispitia.: 

„brăcinariă - că'și desprindea, 249: 6 De Sar to augia, 
„ cidrecil? n vine”i cădea pene n sufletă se mâhnia. şi din gură xi dicea : Nică vorbă nu'i i răspundea, 

ci la negrulii alerga, - 985 - — mânăro, sogidra, mea, . în scară piciorii punea, | de la costişâra mea, către s6cră-sa pornia - » sai, mândruţă, 045 şi ca vântulă se ducea, 
A drăguță ! p6nă colon Valea-rea, - 
Brăcinarulă mi-s'a, ruptă, | e Da 

„iGreoii "n vine-aă căduti „Mândra n urmă! se lua. . 290: 
şi io m'oiii impiedica, şi mână, măre, mână “ 

Aram: -başa, mo tăia, 250 până cândi mi'lă ajungea. 
fir de mine'i rămânea! -- Er, dâca mii ajungea, - 

Cătănuţă ce'mi făcea ? 
Dr manăraţa ce'i. dicea, Supăratii nu s'arăta:, 295. 

ce'i dicea şi cei vorbia” mâna -. 
n (că aşia, e-muierea: | , sub şea că băga, 

„ple lungi şi minţe scurtă, 255 "plosca 

"029 :! 

305 

25|. 

„800 

310 

315 |   
 



GR La 
. î. “ Iu ” 

= c “astă Veră, veră- -mare, 
” ce-amii : cositi 

| „ “ami căpiţiti :- 
. “la ce căpiţi mi-a, ajunsii 

dâr acuma din : spre tâmnă 
ami. făcutii Gniă căpicioră 
şi pustiia vârfii că nare, 

+ Mandra se cutremura, 
dr. el - “vorba, nu sfârşia, 

» Şi la ease repedia, - 
paloşulit 

"că răsucea, 
_ capul D- 

ul dată sbura, 
ai _ "Trupulii | 
„2. la, pământ cădea, - 

„guriţa”i Ă bolborosia 
Şi cu Ghiţă se ierta. : 

Si dnia nu mat zăbăvia: 
„ coSicidrele"i tăian, 

„în posunarii le: băga, 
To 6ră capu'i ridica, 

varii la claiă de'lă puna. 
"La negrul năvală, da, . 

7 Si, Q60a/l- încălica, 
îmi pleca,.măre, pleca, 

„«Wa-dreptulii la s6cră-sea 
„dincolo de Valea-rea.. 

S6cră- -sa, 

delă audia, 
Ss6cră-sa, 

„ dâcală vedea, 
“în Gel; măre, călii Chita, 

ăi m. : Penă Giţa, că, urca, 

! 

1 

-ror femeielor adultere, 

părul capului.   

“Do vrea 'bunulă. dumnedeii,- 
săi facă vârf cu capulii tău! 

cu gura mi-o: judeca, * N Si 
Şi. la; urmă, i mai dicea,: nea 

— scii tu, mândro, aii nu Scii, .. 
„minte, mândro, de mai ţi. -. | 

820 

la tâte Vârfuri le-amiă pusi; 

330 

335 

340 

345 

350 

355 

1. Tăiiarea 'câdelor se aplica; în: vechime, tatu- 
Bărbaţilor, li-se 'Tădoa, - barba, celor: tineri mustăţile, celor fără mustăţi |   

„PÂNTERE vocal: boneșaea DE a 

a m6să mare? întiridea ; 
0 penă Ghiţă se sula, 

iată mâsa;: se: mchitia ; . 
“până mesa, se "'nchiăia, 

„toţi, vecinii că chitma, 

Ghiţă, dâca mi: ŞI sosia, 
dreptii în casă că intra, 

dreptii la „mesă, că trăgea: + E 

365| „Și la, m6să, S'aşeda. 

S6cră-sa: - 
a mbloSpăta: 

„le da-vinii, - 

le da pelin. 

Dete- unii pabarii, dete două, 
“băură până la nouă, | 

“ Candii fuse paharii la dece, - 
totii la. Ghiţă, :se "mplinesce. . 

Atunci s6cră-sa”i dicea,- 
şi din gură că! grăia: 

„— Galei, Ghiţă 
p Cătănuţă,, 

şi mai bine ţ- ari sedea, 
“cândii ari fi Şi, „f6ta mea, 
“mândra, sogi6ra tea, 

să ciocnesci pahară cu ea,.: 
că, de cânâi pe mândr aj luati, | 

„cu toţii n ami ospătati, 

- Atunci Ghiţă, d'audia, 
tocmai din adânci ofta, 

mâna ?n posunarii băga, 

“cosici6rele'i scotea, 

şi pe mâsă le punea, „ 

“şi cu. s6cră-sa, vorbia + 

— iată ce-a trimesiă mândra, ; 
ca rămasă. in Valea-rea - 

să păzesct tenâţa.! 

„ Megiaşii” ncremenia, 

„ BOcră- sa, de le vedea, 
„la ele se repedia, 
Iei „peinimă 

- le punea, . i 

în genuchie *ngenuchia, 
"marama - 

  

e 

  

ai 

„885. 

395 
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“370 

375 

380 
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din capii scotea, 
totii: păru'și dărăpăna *, 
A. pe fii- -Sa, blesteina : 

aa să că Ax: răă, nu aşia, 
câ nu *mi ascultat vorba, 

“10 ți: giceamiă. să te măritii 

„tu la, toţi găsiai pricini ! 

. Veni Ghiţunii călătoră, 
şi mă lăsă, cu multii dori. 

„Ia vedi “călătorii ce "ți face, 

„: căte lasăn Valea. -rea * 
„ca să “ngraşi păsărimea, | 

Atunci Ghiţă, se. scula 
„şi din „gură ce'i grăia ?. 

— Nu mai plânee, s6cră-mea ; 
 tâte sunti din vina tea, 

c'o lăsai de se'ndrăgia,..- 

„cu ork-cine 

se 'ntâlnia, 

„ Ridi mal bine. 

de densa, . 2 
“cum ridea' de mine ea 
şi la păsii mare "mi. dicea. 

“că, ori- care-o birui . | 
totii ună bărbăţelii i-0 îi 

Gniţa: nu mai zilivia.. 

- pata n mână că Şi. lua, 

„la meseni co “arăta, 

Şi din gură le dicea: 

— iat” acum mândruţa mea: 

credinci6să ca dânsa | 

no mai. fi "n tâtă era, |! 

Şi pe negru. moălica, ai 
“ spata?n dinţi că'şi apuca, .. 

prin deşi codri că'mi pleca. 

Câţi haiduci că întâlnia, 
pe subt paloşii căi. trecea, 

Ş din. gură toti dicea,: 

— — Galei, mânăruliţa mea, _ 

„„credinci6să ca, dânsa . , 

_n'0 mai stan tâtă lumea! 
a. 

“ COLECŢIUNEA 6. DEX, Teononestu. ă 

"400 

410 

a5| 

420 

495. 

430 

485. 

440 

405 

după flăcăi din vecini: |! . - 

  

631. 

Apor Ghiţă e ce mi facea? | 

„Ghiţă, măre, se: ducea 
pe culmea |. 

ardelenâscă, . . . N 7 445. 

-. pe'cărarea, 
| „VOinicâscă, 

„o către-țera 
_ ungurâscă, Ma 

| acolo să'mi haiducescă |. - 450 |. 

| Boieraşi stă trăiescă, 

“pe lăutarii să cinstescăi, 

ca şi el săi pomenescă . 
pe la cruce pe voinici, - 

cum sunteţi, boieri, p'aicl,. 455. 

Gaiţă CĂTĂNUȚĂ.. 

: [Variantă publicată de Antoni Pann, în partea 
uI; pâp. 72, a broşurel-Uă şedătâre la țâră sei po- 
vestea lui moșii Albu, atribuită lăutarului Brană . 

"si înaintea, căreia citimi acâstă, întroducţiune : 

- Lasă, îl dise moşii Nâgulii,. + 
„că 6lă înțelegemil noi. IE 
Asti cântecui nu e-d'acuma, . 

copilărescii, d'ale noui, 
ci este. din:alte vâcuri, 

: " rămasii de la cel bătrâni : 
cântecele pe'atuncia . .. 

„astfel ereau la Români]. 

| „Pe culmiţa dstuluy, 

„=, A6lului “Arâslului, 
primblă-mi-se, prin colnicii,: 
ântri Cătănuţă, voinici | 

„Ghiţă, cu mândruţa, lui, . 5 

cu dalba drăguţia lui, 

“pe doi ageri căluşei 

„ încăreaţi cu gttlbinel, 
“cu doi bani în buzunari, | 

cu dol-spre-ce Jutari. 10 

-Dih doi-spre-ce, cei avea, 

“nică unulă nui mulţămia, 

"ci din gură îmi grăia: 

— dragă mândruliţa mea, 

de cândii, mânâro, te-ami luati, 15 

nică uni cântecii mi- ai cântatii ; - 

ci cântă, mândruţa, mea, ! 

Er manâraţa îi grăia: a 
=  



„032: 

>   

va. 

—Ghiigule, drăguțulă: mei, 

“bucurosi ţi-oiii cânta: ei, * - 20 - 
d6r ami -unii viersi femeiesciă, a 

„"“s6mănă a, haidicesci, 
aşi, Duternicii la. cânţată, 

se aude/n depărtatii, 

Deca aşia cuventa. o | 
şi începea a cânta, . 

munţi nalță 

se cutremura, . 

„văi adânci 

| îmi răsuna, :. '30 
Dă ape reci 
se turbura, 

livedi 

se înfiora, 
Ri viersulii cândiă. își urca, 35 - 

copaci, ramuri se mişca, 

frunqele pe josii pica, 

inimă de omii seca, 

- 6r Cătănuţii o 'mbiia, - 
Şi către: densa grăia e 40 

| — cântă/ţă, mândro, cânteculii, E 
că, mi. e dragi. ca, sufletuli ! | 

P' apa iului în  susti 

numele "Govora! pusă, 
unde lăcuia Gruiani,. 45 

"Gruia Pazavani Coarână, | 
“audinăti mândra, cântândi, 

d6luri şi văi răsunândii, 
ja Cătânuţă, eşia, 

în drumii, şii grăia aşia: “50 

— Ghiţă, Ghiţă Cătânuţă, 
nu pocii ca să te mai cruţiă. 

„Ce caţi pe moşia, mea, 
că ei suntii stăpânii pe ea! . 

„Ce te primbli prin,ea cântândi, 55 
isvârele : 

» turburândă, 

livedile 
încurcândii 

ol “Rune Găvora din judeţulii Romniculi-Văl-.. „ela dati numele mânăstirii Gâvora, celebră ' . „Prin vechiele”i tipărituri « din .secululiă . xvil.   

„CÂNTECE VECIUL :: DOMESTICE, 

[a 

“şi fenâțele : î. -:00 
călcândă 2.. 

„Ori pe. mândra vamă, dim 
“ori să stai să ne luptăm 

în sabii să ne lovimă, 
“unulii din doi să murimi, 65: 

- şi care va, rămânea, 
“el pe maândruţa. să iea! 

Er Cătănuţii răspundea i 
şi către Gruianii grăia: 

—ds luptatii ne vomii lupta; 10. 
der ei vamă nuţioiă, da! 

Aşia dec'aii 'cuvântatii, | 

la luptă s'aii apucatiă, 

Se luptară într'uă di... 
s6rele până sfinţi; 5 a! 

dâr, în timpulii de luptati, 

rea ispităis'a, "ntemplatii. .. 

Lui Ghiţă, care "păsa i 
s6'şi scape mândruţa sa, 

brâulu i-se slobodia . . s0 

şi către "mândra grăia,: 

_— mândro, lasă calu'n frâii . 

| şi "n64'mi pustiiuli brâă, 

că'mi -pune 'capuli Codreni, 

ali meii şi ală tăi duşmani! : 85 

3 

 Dâr femeia haine'n. dungi, a 
minte scurtă, plete. lungi; 
cinen mintea! s'o lăsa, 
aibă”i portu'n vi6ţa, sa) 

“Cătănuţii ei cândii grăia, * -9%: 
“ av 

"ea, ast-feli îi răspundea: po 

„— cari pe cari &ă birui - 
totii unii bărbăţelii mi-o A! 

Căttinuţii, cândii audia, 

Ja Gruia se repedia, 9 
-. paloşulii . 

o îşă strălucea, 
“printi”6nsulii 

- 6lu petrecea. 
osii la pământiă 6lii trântia. - 100 

"şi'ntre morţi 6li “trămitea ; . 

„şi calulii încălica, - 

  

   



  

  

s 

Ă la jarle în grab? pleca; 

pi 

i mieluşei grași alegea, 

d 

: —ţine vină din mâna mea 115 

îi junghia 105 
„şi îĂ frigea, 

- plosca, a 

„de vinu încărca. 

"cu vro cinci-spre-ce oca, 
„ şi” la, mâsă 

s'aşeda o 
„cu dalbă 

" mândruţa, sa, 
Mâncândi, către. ea grăia,: 

„că,de astădi încolea, 

“ati bea, =: 
ai n'ăi mai bea; 

c'astă vâră ami munciti, 

ă nouă clăi fenii amii cositii ; 120 
“ dumnegei: dragulii a rit: 

ia 3 opt vârfuri le-amit făcută ; 

“ numai una mi-a rămas | 
„un săi facă vârfit întracestii câsii, 

"Aceste dâca . 125 
grăia, 

„pe mândra . 

"de plete iea; 
şeâte paloşuli 

„ Ucăosil 180 
Şi ret6dă capul 

- Josă, 
- şi a asupra, clăiei susi, | 
ca. s&i facă vârfă, Pa pusă. i 

v av Trupulii bucăţă îi făcea - 135 
Şi la, s6eră, 6li 'ducea.:, | 

— ţine, maică, | 

îi dicea; Ea 

bagă, ' 

fierbe în ulcea MO 
„Şi pune a: “ospăta, 

că este chiarii fiă- ta, 
î care o ai răsgâiatii 

“şi crescere rea i-aj dati... 
ca, pre câţi î-va zări 145 

. „să vr6: totii burbaţi ai fi 

„m 5 MILITA ŞI ISKREN;” 

“Pentru înlesnitea studielor comparative, iată 
-“ în versuri albe, tradusă în Paris la 1876, după 

E &r acum. Pârvanii voivoduli: 15 |. 

  

„ COLEGŢIUNEA G. DEM: TEODORESCU. . 6% 

..! 

versiunea d-lul Auguste Dozon, no. 34, varianta 
similară, d6r forte puţină poetică, din poesiele 

- populară bulgărescl]. 

“Iskren Miliţei dicea.: 

[i Miliţă, Miliţă dragă, 

ia frământ'uă turtă albă, . 

târnă, vină. gălbui în ploscă 
„apoi haide ca să mergemi: 5 

pe la, mă-ta, pe la, tat-tu, 

că, de. „nouă ani de qile, 

„ de când luatu-te-amii de s6ţă, 
mamii maj fostii de locii la dânşii. 

Miliţa, ce mii grăiesce? . 10. 

— Iskren dragă,nu potii merge, : - 
că, de cândii ereami la mama, 
ma, cerutii Pârvani voivodulii 

şi na vrutii să mă d6 mama; 

e colon bătrânulii munte 
cu.vro şepte-deci tovarăşi, 
şi elii drum”o să ne taiă,- 
“pe tine-o să te omâre, 
'cu.mine-o să se iubescă. . 20 

„ Iskren Miliţei răspunde: 
_—ba frământtuă turtă albă, 

târnă vin gălbuiii în ploscă, 
* i6 vro şâpte-deci la numări, 

| s6pte- deci” de: săgeţăle 25 

cactzu şepte- deci tovarăşi, 
şi nai pune âncă una, 

una lui Pârvanii voivodulii, 
Sano haide ca, să.mergemiă: 

“pe la mă-ta, pe la tat-tu, 30, 

că sunt nou& ani de dile.. 

de cândi: luatu-te-amii de s6ţă 
fir să mergemii pe la denşii 

Miliţa i-se supuse: e 

frământă | 35 

uă turtă albă, 
turn. 

vină gălbuiii în ploscă, -   
 



"64. 

  

* s6pte- deci la numără, : . 40 
- Septe-d -deci. de. .săgeţăle' - 
şi, pornindu- se, plecară, 

| " Merserăi pe drumi nainte 
dincolo de câmpulii nare, +: 

“şi intrară n codruli verde. 45 | 
Iskren Miliţei griiesce :- 

— Miliţă, Miliţă dragă, 1 
ia pune sămi cânţi uni cântecii,. 
dintr uni glasi să pară două, 

- că mă-ta să'ne audă, 50 
“mă ta şi tatrtu ? mpreună 

„* că.ne ducemii pe la deşi, 
şi "nainte să ne să. 

o | “Der Miliţa, cei răspunde ?, 
„ — ISkren dragă, numi di mâna, 55 ! 

„că p'aci?n bătrânul munte | 
“e Pervani, ce se aţine 

"Gu YIo ş6pte-d -decă : tovarăşi, 
„si: elii, glasuli cunoscându mi, 

- trecerea o să ne taiă, 60 
"pe. tine-o să te on.cre, 
„cu! mine-o' Să. se iubesc, 

“ Tskren , Miliţei maă ice: 

pa 

12 — cântă, draga mea, unii cântecii, 
 mărta, tat-tu set „audă “65 

şi "nainte să ne 6să, . 

Miliţa i-se supuse ! | 
Şi, cum începu s8 cânte; 

- dintruni glasi, s'audia două, 
Cand simţi Pervani voivodulii” 70 

mai în josii de vechiuli munte, 
„se cetei: - 

| —9 tovarăşi, 
cine 'mi cântă prin pădure? 

„ATr'aa şerpoică venin6să, 
„oră prin crângii privighiătâre, 15 

„că, Wunii glas fiindi cântatea, 
io audi ca,. două glasuri ! : 

ă Ei răspunseră : 
Sa Pervane, 
B. voivodule bătrâne,   

"1. CÂNTEGE VECHI : DOMESTIGE. 

nuri şerpoică.- veniniâsă; 80 |. - 
„Nici prin crângii. piivighiătăre,. 

“ci e Miliţa, pornită” , 
- mumă, tată, ii d mai V6Qă,. 

| Er “Pervariti încet le “dise + - 
— hai să le eşimi nainte 
şi pe Miliţa mi-o: prindeți, 

ca s'o0 amii numai uă dată | 
şi să morii apoi în urmă! 5 

„EX cu toţii "ii ascultată , 
şi?nainte lo eşiră, 9. 

i drumuli Miliţei tăinduii, 

„ Deca, Iskren îi “zărese6, 
| - gepte- deci de săgeţăle 
„el pe ş6pte-deci le trage. 
„Şi pe ş6pte-deci rănesce,. 95 

aie deci voinici tovarăşi. | 

Încă una, nu mai are, 

şi din gură ce'mi grăiesco? 

a _ Miliţă, Miliţă, dragă, 

ai io ţie nwţă disesemi 100. 
-s8 mai pui ânc'uă, săgstă? ii 

ua. 
„Der Pervani înceti îi „dice: 

— - Iskren, Iskren, ori dă“ţi capul, 

0% pe. Miliţa, dă'mi mie | 
ca so ami numai .uă dată 105 

| „şi să poti muri pe urmă! 

Iskren i6r încetii răspunde : 

— hei -Pervane, - | 

“hei bătrâne, . 
ba nici capulii nwmi daii ţie, 110 

“nici pe Miliţa ță-oii- da-o ; 

hai. mai bine, hai la luptă 
- vro trei nopţi şi vro trei dile: 

cine-o birui pe altuli 
"eli pe Miliţa, s'o aibă! 15 

Şi *ntre denşii se luptară | 

„Vo trei nopţi şi vro trei dile; 

"până con pământii piciorul 

„de trei coţi li-se "ngropase. 

Atunci Iskren. se descinse. „120 

 dicenaa Ațel « din „Bu: 
2 

85| 

   



P = — drag artă, drgaţă, 

„Vino 'ncâce: de mă, String, 

„4 

“ s'apropiă Şi i-o scose; 

ea, îi scose cingătârea, 

IE Jul Pervaniă. apol i-o dete, 
_&r Pârvani “legă, pe Iskren a 

| şi, cu mâinile la, spate, - “130 
o Wuă ţulpint milă legară. 

„O luă Pârvan atuncia;: 
 "sărutând-o se: culcară 

şi în. braţe ; adormiră. 

dise Iskren' totii rugându'lii :. 

„— fii'mi frate, măi ciobane; 

" vino'ne6ci şi mă deslâgă, 
-.şi desfâ-mă de „tulpină, A   
se apropiă de .dânsulii, 

- 6lă desfacă de tulpină. + 
gapoi mâinele deslegă. 

Atunci „Iskren nainteză | 
şi S'opresce săi privâscă 145 

„ Stândii culcaţi, dormindă în pate, Ă 
“Românescu'i paloşii scâte: 
„Ii Pervanii îi taiă capulă 

Şi pe: Miliţa, 'descâptă : 

— — dragă, Miliţă, Arăguţă, | 150 ) 
„ia te so6lă de plecare! - i 

Miliţa mi-se desceptă, 
pe Pârvanii 6lii mai sărută: 
Şi din gură mi”i i grăiesce : 
—0 voivodule. Pervane, 3155" 

| iaţă Iskren că mă chiamă, 
Şi mă chiamă, de. “lecare 

Când apoi baga de sâmă | 
că tăiatiă îi erea capulă,, | , 

| „începu casă se.râge: .. ' 160 
i Iskren, Iskren, dragă Iskren, 

tu a-cas' nu mă mai duce, 
-  ci:mă du, Iskren, la mama. 

N „vin de'mi stringe cingătărea,. a 

po Miliţa, î-se sipuse; . . „ 125 

Uni ciobânit trecând! 'p 'acolo, 185 

i. « Ciobănaşulii eLii ascultă: | up 

E [Scrisii în Bucuresci, parte la 7 Maiă 1834, după 

- GOmpare Fata Sandului la:pag. 86—93 din co- 

  

Să _COLECŢIUSEA G. DEM. TEODORESCU, n dag 

“ala din gură cei respunde ? 2 
Dragă Miliţă, drăguță, 165. 
3 haide, să plecămi ut, dată! :. 

-" Miliţa i-se. supuse, 
și se 'ntorseră a- casă. 

- Atunci Iskren, amăgind-o, ** s|. 
în' celari o bagă 'ndată, “170 |.- 
capulă Miliţei Pi taiă 
gapoi scrie p'uă chârtiă, 

„câte Iui i-le făcuse. 
„Apoi Iskren mai trimese,, . 
- şi la mă-sa şi la tat-su, 175 
totii rugându'i să poftescă, 

„că Miliţa, nsărcinată, 
unii băiati atunci născuse. 

“Muma, tatălii ei veniră Ei E 
şi, 'n celarii dâca intrară, 180 |: 
“cândii pe: Miliţa rin : 

sta la capu'i uă chârtiă.. 

EI; chârtia de citiră, 

_amendoj, eşindă, plecari, a 

„Iskren n gingropă Miliţa, 185 

AN CUTA SANDULUL. 

Petrea Creţulu.-Ş -Solcană, lăutaruli Brăilei, parte 
la 24 Mai 1884 după Maria, Plorea , servitâre 
originară de lângă Braşovi. Ca: variantă să se 

lecţiunea d-lui Sim. FI. Mariană], - 

Frunquliţă bobului, | 

sus, pe. malulii Oltului, 

“la casele Sandului, 

- Sandului bogatului: 

“ de-pe malulii Oltului, 
nemerit-a, -:. -: 

poposit-a : 

. lume multă 
şi măruntă, | 
“pe pici6re . “10: 
„Şi călare, 

"Der ce eg, ce s'a 'ntemplatii 

“lumea de s'a adunati? 

5. 

< 

Foii vârde salbă mol, . - 

„are Sandulă fâtă mare, - -15  



„frumos cum Iu en lume, 
„Yo "chiamă, măre, pe nume, 
0 chiamă toti - Ilinca + 

„-s6că la Turci inima! .. 
„De frumâsă ce?mi erea, 2 

„se ducea, vestea. de ea, 
„Şi vestea şi pomina, | 

de la Olti la; Orâva,, | 
“din Orava?n Tarigradii | 

"la feciorulii de "mpăratii, 25 

Frunduliţi lemni uscati, | 
'.. fecioraşulii- de "mpăratii - 
„t6tă lumea, a 'ntrebatii, 

i6tă lumea a, cătati, 
a cătatii şa ispitit, - 30 

dâr ca dânsa n'a gisită o 
:mai chip6să, 
mai frumâsă, 

maj cu. chipii: de puic'al6şă;. 

Eli la Dunăre pornia, 
„ elitla. Dunăre 'mi sosia, 

pe Ilinca, c'o vedea, 

Şi, unde mi-o întălnia, 

„dragostea, 6lii coprindea, 
i La, Țarigrad se 'ntorcea, . 
toti Iul tat-sa căi spunea, 

6ră tat-su poruncia, 

"şi lui Faimakam-aga 

„de colo 'din.Orava 
s'aducă pe Ilinca, 

Foicică, ismă creţă, , 
„într'uă Joi de Giminâţă: - - so 
“tuturor le. cu. duleţă, 

i. d6r. Ilinchii”i cade: greţă, 

şi grâţa 

de diminâţă, a 

Diminâţa s'a sculată, 

aci figurase Rahova, pe care- limbagiulă Popu- 
lară'a prefăcut-o în Raova şi, prin motatesă, în Orava sâi Oriva, ca mai la vale.   zi 

“ca fâta de Săndulesă. as. 

chipul, ei 6li sigeta, | 40 

„ poruncia, lui beşlâga, E 45. 

"e scurtare. de Vii6ţĂ, 55 

1. Adică; Rahova. Din accentiiăre -resultă că.   

p 

3010 căbreea VECI : DOMESTICE. , 

curţile. ca mătntati, 
Be ochi negri s'a, spălatii, Dă 

| cosiţa De 

"Şi-a - pieptănati, 

| „ CObiliţa, 
N "si a luati, 

| cobiliţa, 

ca creița,. 

- cofele - 

" gardfele, . . 
Cobiliţa de'și lua, 

„la Dunăre 
- se ducea, :: 

apă ?n: cofe 

că lua, | 

pe ochi negri se spăla, 
„cruce. dalbă, că'și fiicea, 

la dumnedeii, se ruga. 

Ochi negri de' ŞI arunca, 

de departe ce'mi vedea? . .. 
Pe luciul Dunărei, 
în scursurile apei, 

tare'mi vine d'uni caicii 
cu postavă verde 'nyălită,  - 

“prin năuntru zugrăvită, 

prin afară şinuitii,-. 

cu covâre "mpodobiţii. 

In caici cine mi” şi suntii: - 
duşi pe apă, duşi de vânt ? 

-Vro cinci-deci de Brăileni, 
ş6i-deci de Turci gălăţeni 

cu optii-deci ţarigrădeni 

şi cui, sută giurgiuveni, 

„adunaţi de beşlga,' 

"beşlega din Orava.  .. 

 Poii verde for de treste, 

"dâr mai mare cine "mi este ? 

Turculeţulii - 

mărunţeli, 
feciorulii - : 

„ lui Ciupăgeli, 

se teme Giurgiulii | 
de el. 

„: Ei-pe Dunăre "mi sosia, 
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C'aşia, este: porunca! | 

" “Sindulâsa, dania,     „tot din gură le enătia : : 

' COLECȚIUNEA G. DEI. TEODORESCU. - “ag 

, . DE Aa sa E Ie 
- Şi, la mal. a — Tureilor, 145 
d6c'ajungea, i  agalelor, , 

- caiculi: .. , “pe Ilinca nu.-v'aşi i da 
- de. malii lega, NI . -uă dată; cu Vieţa mea ; - 
„la fontână 105 - d6r numai & Ilinca, 
„se ducea, căci Ilinca 250 
“pe. Ilinca “ne-a, murită, | 

- CO. vedea: inimidra, ; 
de frumâsă ne-a pârliti, 

„ce ereă,., 110. Deca numi credeți 
N inima  “euvântuli,. „155 

.... le săgeta, haide de'i vedeţi - 
"Și- ei, mire, ce'mi. făcea ? mormântulă !: | [o 

După dânsa, se lua,. | DIR | 
" p6macast CĂ mergea,  - 115 „Turcii, 

, Pati dâc'o audia, 
pân'acasă, c'ajungea, - 5 , _ 

la casele Sandului - Pa] ANL „2150 
de pe malulă Oltului: alţi se uita, iti ia Stindul6sa ce'mi făcea ? : 

 Poicieă Vreme multă nu pierdea: . ..* 
guă lalea, 120 „înainte. 

„ cândit Ilinca „1 Capuca, „165 
i ajungea, + „„+1a morminte 

“Purei aştemătii se vedea. i căi ducea - 
- Sândulesă, unii mormenti le arăta, 

de”! simţia, 125 Răi la Tunel 
i nici uă clipă. că le părea: 110. 

„nu: pierdea; creqământulii 
„pe Ilinca. „toți da; 
ascundea, | * numaj unuli | 

“şi "nainte le eşia. . „180 nu credea: 
-_- Turculeţulii 175 

Unde "Turcii "mi- -ajungea, „mărunțelă, * o 

bună, diua nu'i dedea, î.feciorulit - a 
„ci din gură se răstia:" lui Ciupăgeli, | 

— să ne dai pe Ilinca, se teme Giurgiulii | 
pe Ilinca, fiică-ta, 135 "de elă. 180 

„că a secatii inima | "Tarculeţulă se gândia 
feciovului de *mpărati, şi, de sta, pen6 mai sta, 

de 'mpăratii din 'Țarigradă. sabia ?n mână lua, | 
Să ne dai pe Ilinca, . în mormânţi că înţepa, * - |, 

„6o poftesce beşlega, 140 'din mormânt că desgropa, * 185 
beşieea pin Orâva, 6se şi pietre găsia, 

Săndulesei căi striga: -. 

"2 nu” aicea fiică-ta,! 
Să ne dai pe Ilinca   
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nici patati nu se. lăsa     „şi mere le. totii: dicea,: : 

  

carEce tEGaI: Bones. 

a dată cu: vita a 206 „| ci cu indina- mii: opria,.. 
i "d'uă scăriţă, căuta,  Stindulesa ce „făcea, du scăriţă că găsia, 

“ Săndul6sa cea: frumos - tocma?a podii că, se. “suia: : 
cu statuli de jupânest, Căuta 

cu ochi mari de! puic'al6să ? ee e ăuta.; 
* La mormântii că, "ngenuchia, 195 pe Ilinca. 

pe Ilinca de'mi plângea. :n'o'găsia: 

Deră Turculu n'0 credea, Berea nt'Ensuli se umfla! - „pe ea mâna „Că. punea, 
„cotii la cotit că “mi-o lega, N F vicică guă Jalea, . 
“paloşă, măre, că, scotea, 200. „iată ce se întempla,: 
„(tele căi despica. - - „Turcul, josii cândi se "dedea,: 
-Şi cu sare le săra, mai colo. se 'mpiedica . 

_€r din „gură cei dicea 2. 2 -duă Jădiţă, 
„in: — Să-ne dai pe Ilinca. - 'ncuiătâre, a 

„ui dată cu Vi6ţa ta, 205 învelită a 
- că.a secatii inima, - cu. fuidre, 
„feciorului de 'mpăratii, Elă, lădiţa, catii vedea, 

| de "mpăraţii din Ţarigradii ! m braţii de grabă:c'o lua, 
| | osii “pe scară c'o' dedea - 

 Sindulesa s şi"n pământă. cândii o trântia, 
” „Suspina, 210 iată, măre, se: spărgea, 

“pe Ilinca . “ şi di dintr” Gnsa ce'mi-eşia? 
nu spunea, „ | “Frumâsa, - 

“ci le arăta... n “de Ilinca, | 
ae e ontnlda „Unde Turcii mi-o voăea, Gr i-orii asculta, „215 - 

 cuvântulii,” ” „. înimiGră le venia, ae - 1a.obrazii se "veselia Sua Turcii, d6c'aşia, vedea, şi din gură. suduia: 
Si er a-casă, se *ntorcea,.- _— anasiîni inca, 
Ma la casele Sandului . multi ne-ai secatii inima! pp» de pe malul Oltului, 220. 
„n »* Pretutindeni căuta, . „Fiîn braţe c'o lua, - der nimica, nu etsia „cu tersină. mi-o lega,. 
RE De cătară e e | spre Dunăre c'o ducea; 
Mă „câtă cătară, _ | “în caice c'o suia, e E di de v6ră 225 - ȘI pe Dunăre pornia,. 
aa “pen&n sâră, | |  C'aşia, erea porunca . 

. drumulii Turcii că'şi luară, beşlegii din: Orava,, | „Der &li Turcii cam ni&runţeli, | . Dunărea -se despica, 
Aa „_ feciorulă . “Grumi caicului lăsa, | Ra lui Ciupăgeli, -- 280 „ si-pe apă 6lă ducea, ! 
i „Se teme Giurgiulii „2 când... Ilinca, ce făcea, ?. a „de el. „Cu guriţa, se ruga - 

  
  

“awp |.* 

245 

20 

- 260 

„965: 

210 

  
   



= Tureilor, - » 
|. agalelor, - 

părul mi-s”a despletită, - 

„i :"s&mi dregi cosicidrele, 
„2 s&mt potriveseii florile, - - - 

„Turcii, unde o audia,: 
.. milă că li-se făcea, 

„s%'9I facă” 
„ - cosiţele. 

şi s&și dregă 
„ dorile, -. 

-. Mincuţa ce făcea? . "29 
„= Cosieitre - 
a gimpletia, 

„floricele - : - 
potrivia, .. 

„+ Dumneqei o asculta, 
„3. duh din ceri îi trimetea 
"si. ea?n minte se gâhdia: 

ă „de câtă ră e 

Si slugă - 

cadivelor, -. 
Cui mă o: 

„>“ morunilor, i:   
“bună L 

„ peseilor + te 
„si mâncare. 

racilori! e 

- şi se gândia, 
„Jos în apă 

„că săria: 
| „Dunărea : Sa 
„se despica; „320 

în Dunărea. a 
0 înghiția! o, - 

„s6rele m'a.dogoritii,  - 289 
a | 

ai „albă - 
Puma, pâunlitii-. 

“Deslegaţi'mi mâinile 285. 

„mâinele. căi deșlega : 290 

[o - „numai eapuli dei vedea, - 

şi la Domnuli se ruga.: 300 

„ps frumuşica Sandului - 

Pureilor - 2905 

cină 3 

Cum şedea Ii Ş 35.   

„ COLECȚIUNEA 6, Dex iopontsey, e 639. 

„PurciPn pă 
căsări a; Ţ 

“Turein pripă +: -* “395 
pt cinta 

| “der s'o prindă... 
nu putea: -:. . 
numai mâtă . :. 7 

_"o'găsiai 
Apoi, măre, de'mi. vedea, 
frumosi capul ci tăia, 

: şi în suliță "li punea, ” 
„da "mpăratuliă 61 ducea, 

-.  Caşia erea porunca . .: 335. |. 
„> Deşlegii din Orava. 

Der feciorul de 'mpărati, 
de 'mpăratii din 'Ţarigradii, 

- “pe hangeri' mână - : 340: 
| DUNE 

Pa si din tă e 
“milă scotea, 

singurii s6mă |: -. | 
DE 3 Cşă ficea 45 |. 
s.2 = numaă pentru Ilinca, | 

de. pe malulii. Oltului. 
Foicică şuă lulea, Na 

„capulii undei îngropa? ' - 350 
"In' grădină la Baccea, 

„în grădina "mpărătâscă 

„toti de ea să pomenescă 
"pe la cruce de „voinici, 

la boierii de pe-aici! - 355: 

TENCEA SĂBIENOEA!. | 

“(Serisii în diua de 6 Augustii. la Laculii-săratii. | 
“după moșii Petrea Creţuli Şolcani, lăutarulă |. - 

Brăilei.— Ore-care asemănare cu: acesti cântecii 

"oferă legenda XXVII din. culegerea d-lui V.A-. 

lesandri, intitulată Sârbi săraci, pag. 105—108. 

"—U4 variantă se găsesce la d: Miron Pompiliu, | 

"pag 71, intitulată Ana Ardelâna, Gr alta în cu-. 

“legorea d-lui. Teodor T. Burada, pag. 174 —183,, 

unde i-se dă titluli de Sara Enciu Sabienciit.] 

îi Colo, în ţâra ture6scă, 

| „pe ulița armenâscă 
N N a Î 

-1, Ntuinele eroului e simplu Zencea (fancu, I6nii, 

Enciu, encea), 6r Sara și Săbi represintă escla- 

maţiunea,. savaă, : | Ma   
   



o G40 

  

târgului * 
Odriiului', 

plimbă-mi:se, mnăre, plimbi 

savai Iencea, Sibiencea, | 

„ fecioraşă de Sârbi bogatii, | 

» totii de mă-sa răsfățatii, 

“ Dâr cu ce '8 îmbrăcatii ? . 

_Cu şalvari de ciocârlatit, 
cum. se pârță la 'mpăratii, 

cu saiaua fiptă'n brâii, 

cu murgulii trăgândi de frâii, . 
cu mustaţa'n barbarică, , 

„cum stă, bine la,. voinici. 

De Dlimbatii mi-se: plimba, 

der din gură nu'mi tăcea, 

„ci mere se lăuda, 

- şi din gură toti qicea : FN 

- — câte fete 'n Țarigradă, 

"n Țarigrad” şi”n Beligradii, 

“nici una nu mi-au scăpatil 

- nemuşcată, 

- nepişcată, 

cu mâna 

: negâdilată, 
„pe, „papuctli ne -călcată; 

i numai una | 

„Mi-o, scăpati: | 

„Stăncuţa, 
„dela Bagdatii, 

nepoţica, 

“de "mpăratit, 

, 

Pi verde guă Jalea, 

Stanca, mnăre, Vaudia 

cum mereii, 'se liuda | 
„Că-numai ea i-a scăpatil: 

Pomi 

CN mâna. 
:* " negâdilată, | 

pe: papucu'i necălcată, - -. 
Stanca, greii se supăra 

şi de mumă li -Suduia,. 
„vorbă 'ndată i trimetea, 

Şi” netrebnicii călu făcea, 
pe 1 Adrianopole. 

. CÂNTECE VECRI: DOMESTICE. ei 
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- ori murguli că, te-a: trantit, - 
„0 haine cai ponositii, | 

  

| " Tencea, mire, dtaugia, A E 
-Iencea, măre, se mtrista n 

„de pe murgii descălica -... 
şi la, mă-sa, se ducea. “sp 
"Unde mă-sa c%lii vedea, - 

de departe”lii întreba,: 

— Ienceo, maică, ce-ai păţiti 
“de 'mi esti, maică, ofilitii ? . 
De cândii maica, te-a făcutii, | şs: 
aşia tristii nu te-a văqutii: 
Ori Turcii te-a narțuită, 

ori pist6le-aii ruginitii, “60 
ori parale-ai chieltuitii, | 

«Şi de tote te-ai mâhnitu? - 

Eră Tencea d! 1&spundea 
şi din guri mii dicea,: 

— maică „măiculiţa mea, :: 65| 
amele n'a: ruginiti, . 

“ Turcii nu m'a harțuită, 
nici murgulii nu m'a. trântită,. 

nici -haine n'amii ponositii, 

„nici parale-ami chieltuitiă.... 170 
| ci Stanca  : :.-: 

„de la Bagdati,  . . 
nepoţica : 

de '"mpă&rată, | , 
de ocară. m'a făcuți : 75 

că n'ami hali, de” vitejitii 
"şi nici duhă de păcălit, | 

Unde mă-sa, Vandia, - 
cu blândeţe milă mustra,:: 

cu cuvinte li învăţa. * : 80 

Şi Qin gură mi'i dicea,: : 

îsi 

-—nu purta, ” 
„maică, grija, 

căi pur tatii de mă-ta... 

Până s6re-o scăpăta, 685 

* maică-ta mi-te-o 'nvăţa - 
ce n'a, visati Staneufi 

„Până s6re- -'. 

- scăpăta, |   
      

=
=
 

m 

  

  
 



TEODORESCU. - 

A 

641: 
  

  , ptotii cu puşeuliţa plină - 

COLECȚIUNEA G. DEM, 
  

  

! ii 

- până n6pte 90 „la voi, măre, d'în grădină, 
se 'nopta, _ | DP ai Bicută vr'uă-dată, . , „mă-sa, măre, Linvăţa „bine, 

;- şi” din gură:mi”i dicea : , „făță pomână 
— fecioragii de Sârbi bogatii. „Şi cu mine,“ 140 

toti de maica: răsfățatii, 95 |, Stanca de ţi-o descuia, 
"ia, te:apucă de "mbrăcatii, hal de densa căi avea 

) Pune ciakşiri 
e. raion "Mă-sa cum mi “ă învăţa 
- I “peste şalvari | „dencea 'ntocmai că urma, 

- că tiptilu mi-se'mbrăca, 145. 
„„xogiori ; 100 “p6n'-acolo se ducea, ” peste fest: Toşu pe , a ? din cană - pen'acolo c'ajungea ; 

| Du furca "n brâii că'și înfigea, „pune uni.ster gari E 
o v&reată. “muieresce c'o striga. | | 
G 4 Turodicale le ai: 105 Unde Stanca "mi- audia, 150 
aaa Sau; „105 tocma'n pârtă că'mi eşia, apoi furca, d 1 

0 brâiă să pui, şi de mână li apuca, 
n ră pu Şi'n năuntru călăi băga, 

Pi pi ! rgica | tocma ?n casă cl ducea. 5 a .Q A eră o lencea, măre, ce'i vorbia, 155 
„ŞI 6, malo, 110 că Stăncuţa "lii întreba: - - să te duci felii d rbi : 

„Da casă +. ă — ce arta Vorbă, 
| cu trei băşici, rit de si ÎI 

-. unde'sti dragostele: | ce iei de sura 
2 mi-esti ? 160 iuță 115 . 

! şi babele" Afară'mi strigi 

mai fierbinţă, NE fomeiesce, 
n casă'mi vorbesci -- 

arca în brat voinicesce | să mi-ţi-o 'nfigi | | oii | 
di 0 Der si Ta „my și KE Şi din gură Der şi Iencea ce'mi făcea? 165 

semi totă strigi | Elă din gură"! răspundea: 
. $ 

- 

La casă , — alelei, soră Stăncuţă, 

cu u Si băşiă II alelej, soră drăguță, 
- „d alei, Stanco, afară, mă 'mboldia frica, . e 4 y . a 

„fă Surată, 125 în casă nu mi-e nimica! 170 „descuiă'mi, soro, , 
nd portă, Stiincuţa 

că mi-a, veniti “puskiulii beti | dela Bagdatii, 
 „astă- -seră: pe, 'nseratii. o nepoţica 

„ „De mâncare | 130 - de *mpăratii, 
. „Nu. i-amii dati, ea în palme 175 

„Şi elii, măre, cămi bătea, 
| „Sa sculatii, | multe r6be 

„la -bătaiă ma luati că/şi strângea 

135 şi la tote   
 



  

"por uncia : : 

—ia să: mătaraţi 

„în şetră, | 

să nrindeţi 

_covorii pe. vâtră, 

- femeia, 

să odihnâscă,. 

„de Stanca 
să pomensscă ! 

_“Săbiencea, A'audia, 
„totă cu vorba mi-o ruga 

„Şi din gură mii dicea : | 

— d'alei, surățică Stancă, 

- Male, surăţică dragă, 
| -masterne covorii pe vâtră - 

şi nu: mă culca; în ş6tră, 

„că, do veni puskiulii bâti, 

“dă cu pușca pe og6ku: 

da, grea frică mai. băgatii 

- “şi n păcate. ami intrati, 
ci. tu, soro, să&mi 'asterni 

lângă tine la picidre, 
în: jatalu ți de culcare, 

“că” iatakuli de ferdlă, 

adăpostit a binuislă. 
N 

- Stanchii moilări-se făcea,” 

la, picidre”i asternea, 
” în iataki, unde dormia. 

„. Foiă verde micşiunea, 
„luminarea de stingea, 
"atunci, măre, şi Jencea, 
feumușelă se desbriăca, 

„ păinişâre” c'arunca, 

„ lângă Stanca mi-se 'da, 

„$o Muşca, 
Şo săruta, 

"până diuă, se făcea, 
| Er, cândi sâie răsăria, 
Tericea, măre, ce'mi făcea ? - 
„Pe ochi negri se spăla, 

„la icâne se?nchina, 
» cu brâii roşiu se ncingea ” 
"Şi pistâle?n brâi punea; 

„ GÂNTECE VECHII; DOMESTICE,” 

180. 

-190 

200 | 

„205 

210 

215. 

220   

apoi  paloşă apuca, 

către grajdu se: îndrepta * : 
şi pună roibii încălica,. 

„. Cand spre portă căi pleca, 
Stanca, măre, milă opria : 

mâna n spate mii puriea, 

"cu guriţa li judeca 
"Şi cu vorba ce'i dicea? 

— Foicică trei lalele, 
W'alelei, feciorii de lele, . 
iu dosi dintr'ale mele. 
Tu scii bine că fâta, - 
nu este ca nevâsta, . .- 

n6ptea.. 

s&'ndrăgesci pătulă, 

diua, * a 

“s&ncalecă calulii” 
şi s&'ml-o lași € cu dorului! 

“Pstan, măre, d'uă belea: 

„cam cu grei te scapi de cal 

Ta să'mi pui cununa "n, capii, - 

“să mă sciă că ami bărbat, 

să te scii Şi tu nsurată; 

cr, de vrei ca să maj scii, 

“minte, mire, să mă ţi, 

află, Ienceo, de la mine .. : 

„că n-adinsii te-vreamii pe tine - 
Şi n-adinsii m'âmiă lkudatii 

- Săbiencea, d'audia, 
cu ea'n casă că intra, 

“veste mă-sei trimetea,. 

irmizele cumpăra 

“şi de nuntă se gătia; 

„apoi popă că'mi chitumă, 

_crestinesce "1 cununa, | 

E nuntă, mare că'mi făcea, 
totii .Odriiu "nveselia, 
„de se ducea 

pomina | 
„de Iencea 

| “ Săbiencea, - | 

fecioraşii de S6rbii bogatii, 
îşi de Stanca, 

"250 

+ că n'ai hal să'mi fii bărbatii ! o 

„205 

240 

to
 

a
 

IZ
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„-dini. Bagdati, 
[ nepoţica, ; 

E de "mpăratii: | 

RIRA. a 
[Setisăi în ama ao 9 Augustii 1883, la Laculit 
sărată; după lutaruli Petrea Creţulii Soleanii, - 

116 — 119, Sr alta în. colecțiunea d-lui p. 
rada, la Pag 107-— 112), . 

T. Bu- 

xy 

“In vadulă Br sili, 

n scursuli Dunării, 

printre caicăle, 
„mai în josii de schele; Na 

carcă-mi-se, 'nearcă o ş 
dou&-trei sandale, 
“nouă galine!.. 

Der ce'mi-se 'ncarcă ? 
“Firă Și ibrişini : 

cu postavă d'eli buni. * 10 
Şi cine le ?ncarcă? . 

“Uni Arapu buzatii, : 

„negru şi ciudati, 
“cu solzi după capi 

      

  
parcă 'suntii de crapă, 15 

“cu solzi mai pe burtă 
par că suntii de stiucă, 

Şi, cândii îmi strănută, 

căinii că, ntărită, 

| “Până le icărea, | „+20 
p6n€ le umplea, | 

„Vinii de unde bea? 

„Dot din Brăila, - 

“şi de la, Kira,. 

“Rira Kiralină, a 
nâre. -din grădină, 
- rumenă, călină,. 

iâta Chiţului 

-- din Kara-ghiusele, 

nume trumugele, 280 

„C
r 

A După ce' mi totii bea, 
până, se "ncăldia, 

„Arapiv ce mi făcea ? 
a. 

2 

l Mesură genovesă, 
—— 

i 

. în ae 
7 

COLECŢIUNEA G, 

Ui variantă a acestui cântecii figur 6ză, sub a- . 
colaşi titlu, în colecţiunea d-lui Alesandri, la pag. 

DEM, TEODORESCU, . e? 
i i 

„Pe. Kira *mi privia. 
şi mi-o 'ngrăgostia, 

-, din gură "i dicea: 

i Kiră, Riralină, 
_îl6re din grădină, 
vumenă călină, : 

i6-mă& tu pe mine : 
„ca să trăiesci. bine, 

a că mite-oiiă purta, 
ori-cum ţi-o plăcea : 

bine Lică şedea !.   Da "Dr Xira'ral ridea - 
şi nici n "asculta, . 

a: vină îşi vedea: 

“a 

Arapulii buzatii, 

Negru şi ciudată, 

“ir vină mai cerea, 
vină ca să mai bea, : 

„in si pe. Kira,- 
şi ier 0 ruga, 

Si i6r. îi dicea: 

— Kiră, Kiralină, 

- fl6re din. grădină,” 

+ vumenă călină, * 

„i6mă tu pe mine, 

de vrei să fii bine; 

“că io mi'ţă-oiii face 
“brâie 

şi marame, 
roche . 

a _- şi năframe, 
ERE „.-  paftale 

i de aură 

cu solzi 

| “de balaurii, 

şi haine 
de aurii 

“cu pene» 

„de grauril, 
“şi te-oiii desmierda - 

diua . 

şi noptea! 

Dâr Rira "mă. ridea     0” şi mwlă asculta, 

„35 

40. 

Ze
, 
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646. CANTECE VECHI: DOMESTICE. | 

“din gurăii dicea,: 
„— nene Costandine, 

„crede-mt pe. mine : 

_demi erea voia, - 

NU “mă mai lega, 
cu plete din capi 

: de vârf de cutargii, 
“cu sfori de mătase 

împletite ?n Ş6se, . 

“cu 'sfori de bumbaci. 

strinse de. Catargi, 

Dini şi Costandinii, 

| “unde-o audia, 

ir îi răspundea, 

şi i6r îi gicea : 

— "d&ca e aşia, 

dă-ne dovâda: 

i6 tu, 

„ hangerulii- 
„ sătai 

“Arapulii, 
sti iei 

ă  jerkezuli, 

săi retedi 

capul ! 

“fa, când augia, 

„ce le răspundea, 

sărmana, de. ca? 

— Dine, .. 
“Costandine, 

"-.nu poti, vai. de mine, 
apuci 

„hangeruli, . - 
Săi taii 

“ierkezulă,.. 
săiretegăi 

„. capulă, 

„GArapuli e: bâtă, 

” în polă'mi' “culcatii, 

şi elii mika legati 
pletele din 'capi 

17 

E A de vaxfă 'de caturgu. 
Voi. v "apropiaţi 

Die de mă deslegaţi, 

po 

260 

255. 

265 

20 

15 

| 250 | 

285, | 

290   

Gacum Arapulii, 
c'acum buzatulii 

îmi dârme pră bine? 
"aci lângă mine! 

„Trei fraţi, 
„aă Kirii, 
„hoţii 

 Brăilii, 
Şerpiă . 

Dunării, 

unde- -0. audia, 

* ier-se arunca, 
din câte nota, 

din gură "'mi striga, 

„p'Arapi descepta, 

Arapulii buzati, 

“negru şi ciudată, 

“cu solzi după capi, 

“mi-se descepta, 
- paloşii C "apuca, 
„pistâle trăgea ; 
dâr g6ba trăgea, 

că nu nemeria. 

Er, d6ca vedea 
călii apropia, 

„ caiculii lăsa; 
“în-apă săria, 

” din c6te'nota, | 
ca vântulii fugia. . 

Trei fraţii 
a Kării,, 

hoţii Si - 

:Brăilii, 
şerpil 

Dunării, . 

“apa cunoscea |. : 
- şi, cândii s'a "arunca, 

„iute "li ajungea: 
de pării Papuca, 

la malii: călii trăgea, 
„La malii d'ajungea; 

"că mirii judeca," 
“ei milu osândia ; 

paloşe” scotea, 
o 

300 

Co
 

>
 

or
 

or 

310 

315 

320 

325 

330 

335 
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bucăţi alu fidea, 

“la câini el dedea ;- 

_d6r căini: nu'li mânca, . - 
ds negru. c' erea, 

“sin focii laranca, | 

foculii de'lii topia. - a 

miel fraţii | E 
.Kirij, 

hoţii 

„Brăilil, 

“serpii. 

Dunării), 

i lua: 
: „Pe Kira, 

„lua 

| "pe sor' sa, 

acas” 0 ducea 
7 

pu „toti la maică- -sa. 

Măisa, do vedea, . 

“bine -că'i părea, 
Ă Nu mai zăbăvia, .. 
vreme nu pierdea: 
- nuntavi 'pregătia, 

Mutari tocmia, 
"n Tume aduna. 

 Aăcăi că chitma, ” 
“hori, demi întindea, 
„hori de "mi învertia, 

” Atunci maică- Sa 

pe Kira scotea, | 
„„din“gurăăi dicea: 

— Kiră, fâta. mea, 

s6ma,. la, toţi iea 

la, câţi orii juca, ;. 

şi ciniţi-o plăcea 

„ bărbată foii da. 

Kira, dândia, 
„_Kira ce'mii făcea ?. 

Ochii 'şi arunca, 

a s6ma, că lua 

la, toţi câţi juca, 

şi din câți vedea, 
„anul, căi plăcea, 

340 | 

ou 

350 -- 

300 | 

365 . 

370 

  

unult valegeg, Mas 

naltii: şi sprâncehatii, 985 
„.. avendă semnişoriă, 

numită Nenişorii, “.. 

„ Aş șia de'mi vedea, 
Îraţii ş şi mă-sa. . 

do mană” Î lua .  - -390 
i mi) cununa Dă 

- n. grădina crăi6scă, 

„58 se pomenâscă . 

_la'cruci de voinici, | 
„la boieri p'aici. * - . '995 

IRA. i : i: 

 Dariantă scrisă la 2 Tanuariii 1885, după Ioiiiţă . 
„Nicolae Pantelimonânuli, cobzari de 65 an), lo-. |... 

cuitorii la Crucea: de: potră in Bucuresal.. i 

In vadă la Brăilă, | : 

mai în josă de schilă, po 

__darcă, mi-se ncarcă 
-* două-trei sandale, 

-- patru gali6ne. 
Dâr cine lencarcă ? 

“Unii Arapi buzatii, 
negru și ciudati, 

“cu solzi după capi, - | 

cu mustăţi de racii, * 10 

n spate cocoşatii: - 

'” candit te uiţi la dânsul; 
„iu poţi săţi ţii risulil. 

Până le 'ncărca, - Da 

„vinul unde'şi bea? 15: 

La carciuma mică, 

„mică şi pitică 

cu fereşti de sticlă, 

cu uşi de sipică, a 

cu 'cinci-deci de uşi, - 2 

Cui sută de buţi, 

buţiş re dese . 

„d'uă sută de veare, 

“ini cine vindea | 

si'mi cârciumăria ? - 25 

„ Kira Kiralină, 
7 Ă * 

3
 
3 

 



  

frumuşicii a 
Ps Qinăy 

rumenă 
„o Călină, o 80: 
il6re de grădină: | 

Arapulă buzati, 
„negru şi ciudati, - 

“cu solzi după capi, 
„cu mustăţi de raci, . 35 . 

unde o 'ntâlnia, - 
“unde mi-o vedea, 

se îndrăgostia 
"de 'se prăpădia,: | | 
vină mereă cerea 40. 
şi mi”. totii dicea : 

— Kiră, Kiralină, 
„ frumuşică - - 

ni, 
rumenă - 45 

„călină, | 
îlre din grădină, . 

„i6-m8 tu pe mine : 
că multi i ofibine _..:. 

că mi-te-oiii purta 50, 

cum n'o fi alta - 
nici colo la noi, 
nici aici la voi! 

- Kira, d'augia, | 
ce mi'i răspundea.? „55 

— Und”s'a pomeniti. 
şi s'a auditii . 

să se "mpereohieze, 

_s8 se 'mpreuneze 

“porumbiţa, albă 60 

GU porumba, n6gri ? - 

Tu esti uni. buzati.. 
negru şi ciudată, 

Cu mustăţi de 'racii, 

„cu solzi după capi, 65 | 
“n Spate cocoşatit, 

în pieptii gheboşatii ; 

cândă mă uiti la tine, 
n mi iu risu”n mine! ' 

Arapulii mai bea 70 

CÂNTECE VECHII : DOMESTIGE. . - 

  

Și 6 îl dicea.: 

— Kiră, Kiralină, 
„ frumuşică. | 

e Qină, 
rumenă 

călină, : 

” fire din grădină, * 

7 

- i6-mă tu pe Mine, .: 

„de vrei să fil bine ; 

că io mi-te-oii duce 

n ţâra arăpescă - 
s& se pomenâscă, 

„şi te-oiit îngriji, 
şi te-oiii podobi 
alta cum n'o, fi, 

-cu parale" 

multe 

şi cu pietre. 
scumpe. . | 

„cu haine bogate! - 
aurii presărate, 

. 

Kira, iâr ridea,. : 
şi mii răspundea: | 

_— Arape buzată, - 
negru şi ciudati, 
tu dâca m'ăi duce. 

"n țâra arăpâscă 

s8 se pomenâscă, 
“surorile. 

„tele; | 

cumnatele | 
mele, : N 

„unde m'orii vedea, . - 
răi că le-o părea, 
"şi mvorii: oropsi, 

şi mvoril otrăvi, 

* “că ele suntil: tâte, 
negre Şi buzate. - 

" Arapulii mai bea, 

şa, treia'i dicea ; 

—"Kiră, Kiralină, 
» frumuşică . 

dă 
rumenă 

  

E 80 - 

85: 

90. 

95 

+ 100 

   



. 

  

, 

„- A6re-din grădină, 
* i6mă.tu pe mine, 
„de vră- să fii bine, 
Că-av6'n zuiluti - N 

-. galbeni. din” burdufi,. 120 
“galbeni venetici o 

G'uă sută. Şi cinci 
„mai mari şi mai mici, a 

| „toti de câte cin, -. 
e s8% schimbi, să mănânci, 125 
„de nimică să plângi; 
„* aşternutulă 

tei, . 

| pe: sub. Praţulii | 
„Mel 130 

.. parale mărunte + 
„pe sîrmă ţesute, 

- pe firă îngrădite, 
de locii ruginite ; 

  

pr 

*n caicii &i intra ? 
„şi mi-t'eă plimba, 
-:  *n Cormauruluij, 

| Schila s6relui, . | 
"Ţarigraduiui 140 

: Şi *mpăratului. 

E Lumea te-o privi, 
„pa toţi te-orăi dărui, 
“Zestrea, ţi ei mări, 

„nică aici la voi, 

«nici colo la noi,. 
"-* alta.mai voi6să 

ca Kira frumâsă ; 

“Şi mă mai găsi 
c'Arapu'"i buzatii, 

„negru şi ciudati, 
„ci Vă drăgosti, 

şi tei ferici. 

„Bira se. miorcea 

- şi de el ridea., | 
Mă sai co chiema, + a   

gusti cândi & avea 135 

E alta n'o mai fi: 145 

i şi măi mai gândi, 150 

bine. căi trăi 155   

. 
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Me “călină, a "şi mi-o trimetea; "100| 
de voiă, de silă, 

la, caică în'schilă, 
„să i€ şi Sal6gă, 
sculuri. de mătase: e 
d'ale mai binose, 165 

fir IN 
„şi ibrişinii, 

postarii d'ălii maj buni, 
- nafea, 

„ tătărâscă 

Și pânză 

““turo6scă 

Marfă +. 
_ femeiâscă, 

Kira. se “nşela, 
” singură pleca, : 

în caici intra 

marfă d'alegea. > 
Dâr, cândii alegea, 
şi cândi o tocmia, 

vâsla că vâslia, 
caiculii pleca, 
Dunărea. tăia 
şi se depărta. 

“Pe la miedii de nâpte, 
cu sudori de mârte 

iată ci "mi venia, 
iată că'mi sosia 

:Dină 

'_ sin Costandinii, * 

de tată ştrăini, 

&lă cu barba, nâgră 
şi cu- mintea, 'ntregă, 

“frăţiorulii 

“Ririi, 
voiniculii 

Brăilii, 

„Er, â6ca'mi sosia, 
la portă, 

bătea, 

„la uşiă 

striga : 

= Riră, Kiralină, 

frumuşică 
. 

170. 

= 

180 

185 

"649 

190 

195 

200  
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N 
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  p 

_ Dinulit ce „grăia 2 

dină, 
_rum6nă 

ă călină, 

 flâte din grădină, 

"sora mea, a bună, 

descuie - 
porta, _ 

„= săbagi: 
-. averea, 
deschide 

| uşia. 
„58 între 

„3205 

210; 

215. 

neical. 

Kira, nu r&spunde, 
că nare: de: unde, - 
fără milă aude 

„ maică-sa, bătrână, 
pedepsitai mumă, 

“Porta 
descuia, 

uşia RE 

.. deschidea, N 
“as ea, nu vorbia, 
„ci lacrămi vărsa, 
mainile” şi franga, | 

„Dinulti mi-o "'ntreba, 
unde” e Kira, 

der nu răspundea, tă 
că gură n'avea, 
ci semne'făcea 

şi p&ru'şi, smulgea, 
1 

Si Maică, maica, mea, 
“ multă te. -aă întristatii, - 

- multă ai lăcrămatiă, 
„vorbă nu mi-aj datii: 
„de.nu: poţi. cu gura, - 

ar6tă'mi. cu: mâna: 
sotro a luati Kia? 

- Ea semne'i făcea, _ 

Și mii arăta 
vadulii din Brăil, - 

. mai în josii de schilă, 
„ Dină.. 

  

220. 

a 

230 

| 205 | 

20 | 

d   

Ss 

sin Costandin, 
de: tată străină, 

Blit cu barba, n6$ră, 
şi. cu mintea, ntre, 

-frăţiorulă - - 
Kir 

„ voiniculiă 
a Br, 
velă. înţelegea, - 

şi ce mi” ŞI facea? * 

„ Vesla căişi lua . 
pe subt ipingea, , 

la mală se ducea 
şi mi'și căuta - 

„.caiculă ce-avea,. | 
caicit. de” de-multiă 
de nimeni sciutit. 

La mali dajungea,. -. . 
caiculii găsia, * 

„de muschiii 6lu rădea, - 

 frunosă că/li făcea 

„şi "n elit s'arunca. 

Vreme nu pierdea,- 
cu vâsla, veslia, 

- ca vântulii sbura.: 
pe Dunăre 'n jos 
mergea, cu. folosii, 
pe Dunăre'n lati -. 

“mergea, legănatii. 

Penă ici colea,. 
de trei ori vâslia : 

d «cândii se făcea, 

"pe Arapă sosia 
„vesla "şi-opintia, - 

"aprope 'mi venia 
şi ce mi'şă qicea? 
— Kiră, Kiralină, 

„ rumenă = 
5 călină, 

„A6re din grădină, 

“suri6ră bună,: 
“cum de mi-ai plecati 

cu-Arapulii buzăti 

“tocmă ?n Tarigiadii ?. 

„ Kira Paudia .- 

> 

250 

270 

"290 

„- 260 

265. 

915: 

980 
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- şi mii tospunăda 

— fr iţioruli mei; 7095 

nu suntii vina eu ; ; a 

- maica. m'a trimesit | 

din caii alegi 

seuluri de mătase 
„dale mai bânâse, î.. 300 

fr 

si ibrişini, SI 

„ postavii d'ăli. mai buni, 

- . nafea 

“tatarescă + 305 
E pânză. 

turcâscă, 

„mariă 

femei€scă,. : 

“Marfa alegea, —-, 310 

"Kira -c'o tocmia; - 

A Arapii O'nşela, 
căicii. de“ pornia, 

-şin vale fugia, | Si 

fugia, cu. folosii 815 

„pe, Dunăre! jos ! Sa 
. e 
2 

Dinu audia * 

şi i6r îi qicea,: . 

— Riră, Kiralină, 

“ surioră bună, 320 

aplâcă?ţă capuli 
să "mpuşcii Arapulu! 

Dâr,Kiră plângea: 

şi mii răspuridea : 

— nu poti, nene Dine, . : 325 

“s&rmana "mă de mine, - 

că eli mi-a legati 

cosiţe din capi 

„în josi de catarti, 

| şi mi-S'a culcatii - 830 

| Arapuli puzatii 

“pe gâtul mei albi. 

" Dinti se necăjia, 

unde-o audia : : 

pusdugană. aa, RE 935. 

şi mil învârtia,   

“şi mi ui repodia; _ 
caiculi lovia, 

în pisciu 6lu isbia, 

şi "n douăli făcea. 

Din somnii, cum erea,. 

Arapulii cădea - 

şi se îneca, - 

'6r Dinu alerga, . 

pe sor'-sa scăpa, 
din. ap” o scotea 
şi mi-se 'ntorcea, . 

„cu toti ce avea 

Arapuli buzati.. 

-pe Dunăre dată. 

La vadii, în Brăilă, | 
mai în josii de 'schilă, 

la cârciuma mică, 
„mică, şi pitică, 

„cu fereşiă - 

„de sticlă, 

„Cu UŞI 

„de sipică, 

„cu cinci-deci de uşi, 
cuă sută de buți, 

. buţişore dese 

d'uă sută de vedre,.. 

„Dinuli se "ntorcea 

“cu sor'sa Kira; 

Gr, de se "ntorcea, 

pe cine .găsia, 

vinul cine'lii bea? 

Cinci-(eci do bechieri, 

feciori de boieri 

Și de negustori, 

casapi de la Diiii, 

haiduci de la Jiiu, 

do la Codrulii-verde, 
din Roşii-de-Vede, 

de la Craiova 
şi din Or6va. 

Kira se 'ntoreca 

Şi mereii ofta, 

| cră maică-sa 

| năchi -ar&ta 

  
  

>. 

340 |. 

345 

830 

- 

"355 

370  
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o toti îndemna . e ii. i 

Y 

-” — din vol care o vrea - 

ri 

„==. că'mi dice cu foci, 

| capulii 'ca să? Şi lege, 

"nimeni nu plăcea, pe 

1" “GÂNTECE VECHE: DOMESTICE, * 

“unulu d'a'ş Şi alege 

nuntă: să nuntâscă, 
legea, să'mplinâscă, 

„Der Kira nu vrea, 
ci merei ofta:. - 

la ei se uita, | 

„385 

Dinii sin Costandină, 390 
„de tată străinii, 
 dec'aşia vedea, - 
pe .sor'sa certa, 

cu răă o lua: 

„Si mi-o ispitia, 395 . 
cam de ce nu va IP 
„pe nimeni să ieâ.. a A 

Kia, de "mi vedea, 

din gură grăia: 

400 
s6ţă să mb iea, | 

"n Dunăre să 'dea - 

şi numai din câte 

trei dile - să *n6te, o 

trei dile de veră, 405 | | 

trei de primă-vâră ; DI Maia 
"s81ă văd 

n. înotândă, 

săltaui | 
410 i cântândă, 

din cobusii de osti 
că'mi dice duiosii, | 

cu dopulii de socit 

cu fire de sîrmă 

că. inimi fărîmă ! 
= 415 

„Din gură'mi grăia, 

şi din sîni scotea | 
„„ cobusulă de osii 
„. eu viersulă frumosi 

şi, cândi Varunca, 

la flăcăi qicea : 

'— cine s'oicerca, “, 
„+ "n Dunăre să dea - 

420   

„"cobuzii O:avea, - 
"Eira Po lua! 

Ginet: -deci de bechieri, 
i feciori 

de boieri 

„şi de negustori, 
la ea se uita, 

| der nu se găsia, 
nimeni nu *ndrăsnia 

"n Dunăre: să, dea, 

-pe Kira so iea. * 

- Atunci, de vedea, 
lui, Dinii îi grăia: 

— — frăţior ulii 
Kirii, 

voiniculă 
„Brăilii, 

Vară. mai fi ca tine 

“ Ancă unun lume, 
io m'ași mărita 

şi de soţi laşi lua; 

dâr din &sti cinci-deci . 

„o „de viteji pribegi 

nimeni nu 'mdrăsnesce 

Și nu. se găsesce 

"n Dunăre să dea;: 

“pe Kira să iea, 

6r cine nu. pote. 

„În apă să 'n6te 

: muierea Po bate .. 
pe bună dreptate! 

| “Şi, cum isprăvia, - 
- roche 'şi lepăda,. 

i 'n fustă rămânea, a 

"n Dunăre şăria, 

afundii se dedea,; . 

cobusulii „găsia,, 

din. câte. 'nota, 

din cobusii cânta; 

din cobusi 

de osii 
îmi cânta . 

duiosi, ..... 
din cobusi. - 

er 
de socii - 

495 

440 

180, 

435 

us 

455 

| 460 

465    



  

"îmi cânta. 

o eu foc, i 
- Şafar' de'mi eşia, 

Dină o săruta, 
şi mi-o mângâia, - 
şi toti îi. dicea:. 

„+ — Kiră, Kiralină, 
„... frumuşică 

din, 
rumenă 

| „călină, | 

"Aire din grădină, 

sora mea, a bună, 
. vitâzi W'omii afla, 
«tu bei mărita| 

„i Er Kira grăia, 
şi mii răspundea: 

2: —nu moiă. mărita, . 
că m/'a înşelatii 
Arapuli buzatii, 

negru şi ciudati, 
„cu solzi după capă, * 

>. cu mustăţi de raci, 
cândiă te uiţi la dânsul 

„na poţi săi ţii risulă ; 
maica, cândi m'a faptă, 

- grea m'a blestematii 

| s8 fit înşelată, 
„Şi nemăritată, 
de Arapi furată, . 

ca să mârgă'n lume 

„vestea, Gali mei. nume! . : 

Vorba, nu sfârşia, 
„- hangerii că scotea, 
„* s6mă, că'şi făcea, 

- 6r Dini.r&mânea, 
„cu foci '0 plângea 

” „Şi, mereii dicea : 

— Kiră, Kiralină, 
rumenă. călină, 

- A6re 'din grădină, - 
“sora mea a bună, 

dalbă ţi-e faţa, 
RE „Scurtă ţă fu viţa! 

4 

470, 

415. 

480 

485 

“490 

495 

  

[Scrisă la Laculiă-săratii, după Potrea Crețulă 
„Solcanii, în diua, de 9 Augustii 1883. Pentru com- 

„ parațiune s6 se corifrunte : legenda xLvI, intitu- 

* dlui At. M. Marienescu, broşura n. — În cule- 
„gerea d-lui Teodor 'T. Burada, la pag. 211 —217, 
figurâză uă variantă prescurtată, în care mirele. 

'Letinuli Saca, din causa confusiunil acestul 
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(NUNULU MARE. | 
* 

lată Bogdanii, pag. 175 - 178, în colecţiunea d-lui 
V. Alesandri ; cea intitulată Coconulă Răducanu 
şi Iancu Sibinianu, la pag. 68-74, în colecţiunea 

so numesce Răducanu, naşulă Iancu-vodă, 6r 

„„ nume cu frecuentulă „sava! l[“] : .. 

„_. Foicică mărăcine, - 
„ ascultați, boieri, la mine | 

să vă spuiii unii cântecii bine. 

„Din oraşii, d'in Bucuresti, ! | 
la casele mari, domnesci, 5 

*ns6ră Zinca d'unii coconiă, - 
7 "ns6ră Zinca, Wunit feciori, |. 

„ d'ună feciori pe, Bădislavii, - 
6r de nași pe cine-avea ?. . . 

Iancu-vodă "li. cununa. 10 
„Si I6ta de unde-o iea ? 

Toti din târgi din Dobrogea, - 

"din oraşul Hârşova: . 
„pe fâta Letinului, , 
“pe fâta hainului, 15 

Savai, Letinulii bogatii ” 
şi de lege 

| lepădatii?, 
” .. “ 1a cuvinte 5 

- » despieatii | 20 
„şi la zestre 
cam ciudati, 
“ca tocmitii 

de la Sânpietru? 

şa, isprăvitii 25 
“la Sâmedrut, 

- Fâiă verde şuă lalea, 

„cu ce nunta şi-o nuntia 2 , 

Cuă sntă de mâini 

1, Pronuinţiă populară. în loci de Vladislară. 
9, Epitetele de „Letinii“ și „lepedatii do lege“ 

aaaioti pe ună-unitii, pe unii ortodosu trecuti 

la catolicismii. | 
3. Sfântul Petru (29 Iuniu). E 

4. Sfentulit Doemetru (26 Octobre).   
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. Ş din nuntaşi, din-.călărașşi, 

- a CÂNTECE VECI : DOMESTICE. . 

“de Daint, Da 

încălcate de cov6re, 

cu postavură 

- unguresci, 

„cu zarfuri 
 talienesci, 

: Și cu bani 

iipovenesel, 

Dâca nunta se gâtia, 
„toti alaiulii se 'nşira, 
înainte toti! mergea : 

până Dunărea tracea. 
Letinii dice : „maşala !“ 

Nunta, măre, cândii sosia, 

nunta, măre, cândi. vedea, 

o lăsa câtii o lăsa 

*până.mâi s apropia, - 

gatunci, măre, se scula, 

curţile 

"căii. zovora, 

| porțile 
că'şi încuia, 

t&ncuri de postarii punea, 

Ru la portă de'mi eşia, 

"n gura mare că striga : 

— care este mirele, 

mirele, giner ele ?. 
y 

Să s "alâgă din nuntaşi, 

3 

sătmă saiă 

aa zidurile, . 

„. s&mi descuie, * 
portile, 

să mi tragă 

| ” zăvorele, 
_ „ca s&mi' între 

>." carele; - 
"să iea 

„postavurile, 
s6 "mpartă 
"tâncurile. ., 

„da nuntaşi, N 

la călărasi; 

tă şi uk sută toui de care | 

-€. 

30 

în
. 

„60 

  

că, dâca nu mi-o putea, 
- capul, măre, i-oii tăia,. 

nunta, măre, mi-o. pleca, 

că nui bunii de fiică- mea! : 

Da Ciire crea, . Ş 
“mirele, * , 

mirele, ginerele; -- 

"nălţa | 

cu umerele, 

cândii... iată că nunuliă mare. 

„elă e la dâlii, elii la vale, 

„cu tâtă grijan spinare. 

De mire s'apropia, 

"ncetişorii că mi” vorbia 
„Și din gură ce'i dicea? 

— Nu purta, 

fine, grija, 
„că de mine e purtată, 

să se mire ţâra tâtă,! 

„Bine vorba nu sfărşia, 
 bidiviwşă repedia, 
şepte ziduri că săria, 

porţile 

„că descuia 

curţile - 

deszăvora,  - 
-  postavurile 

. lua, i 

"tâncurile .; 

împărţia 

„la nuntaşi, | 
"la Călăraşi ; 

"n gura, mare că striga, 

t6tă nunta? mi chiuia, 
” Letinii dice: „mașala“ ! 

: Dr Letinulii, omii bogatii RE | 

şi de lege lepădatii, 
clu patâti nu se lăsa: 

şepte buţi alătura, | 
- ş6pte n cupete punea . 

şi din gură i6r. striga: 

— care. este mirele, 

"mirele, ginerele? -- 

„St s'alegă din nuntaşi, 
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din muntaş din călăraşi, 
Că să&mi. saiă,. 

“ Duţile, ” | 
„s% mi: taiă 

| | ” cereurile, 
„i Sadape call nuntaşi, i 

j „ nuntaşi şi călăraşii! | 

| / „Care erea, mirele, 
| mirele, ginerele, - 

„ "mălţa cu umer ale; 

el la dâlii şi el. la. vale, 
cu toti grija ?n' spinare : 

ide mire s'apropia, 
“pe: umere călăi bătea, 

"ncetişorii că mii dicea: 

= mupurta, e 
"fine, grija, 

că de mine e purtată, 
„de s'0. mira ţâra toti! 

„ Pen&- vorba. isprăvia, 
„bidiviu "şi repedia, 

-şepte buţă cu elă săria;: 
Sa cercurile : 

a de tăia 
vinurile 

că vărsa, - 
Iu : nunta câii Şi adipa. 

| Letinii dice: pnaşala“! 

 Dâr Letinulii, omit bogatii 
şi de lege lepădatii, 

nică patati nu se lăsa: 

şepte fete ctmi gătia, 

totu. uni, chipii, 

„toti uni cuventii, 

totii unit felă 

-. de*mbrăctimentiă, 
„apoi tare 
„că'mi striga, 

"n gura mare 

„Gămi dicea: 

— care este mirele, 
“mirele, ginerele,   

„deră, nunulii cel mai: mare . 

„.Ş6pte fete că'mi scotea, .. 

100. 
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să S'al6gă, din. nuntaşi, 

'din- nuntaşi, din Galeraşi, 

i să ŞI cunâscă mir6sa; - 

“cununa-stăriă cu densa | 

Care: erea: mirele, 

„ mirele, ginerel6, 

“nălţa, cu uimerele. 

„Dâră nunuliă celi niai mare 
„elit la, dElii şi elii Ia vale, 

cu t6tă grija "n: spinare, 
Dec'aşia, că'mi „audia, 
lângă mire să ducea 
şi din gură i6r dicea,:. 

— nu purta, . 

 Ane,grija, » 
că de mine e purtată, 

do cundsce ţâra t6tă,!. 

Bine vorba nu sfârşia, * 
Și Guă tavă că'mi lua, 

6r pe:tavă - 
-că'mi punea,  .. 

“oglinda, - 
"Şi cununa: 

„pe la fete. 

se ducea, 

„cu vorbe 
„le speria 

şi din gură, le dicea: | 

:— care este mirâsa, 

st sale din fecidre, 

din fecidre, 
din cocâne ; 

„vii. să'şi i6 oglinda - 
să se gătescă 'ntr'ânsa, 

oglinda 
„Şi cununa; 

cununa-S'ari cu dânsa; 

” Cami uă, spaţă 
veninată, 

co mănâncă capii de fetă! 

Care erea miresa; 

aşia deca'mi-audia, 
din .fecidre s “alegea, 

câtre ţavă se ducea 
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"CÂNTECE VECHI : DOMESTICE. 
- 

Şi cununa "ŞI alegea. 
“Letinii dice: : „maşalu“! 
Apoi fâta că'şi dedea, 

„S cu feia, Şi zestrea, 

Foioică, foicea, 
“nunta mare se ntorcea,: 

mirele cu mir6sa, 
Mergea, măre, ce mergea, 
Dunărea până trecea, 

m Bucuresci până sosia, 

La oraşii, în “Bucuresci, 
la casele mari, domnesci, 
„m6să mare se 'ntindea, 
“mari boieri se veselia, 

totă țera 'mi chiuia, - 

" Nunulit mare ce'mi. cea? 
Tancu:vodă numi şedea. 
Câţi Letini 6li petrecea, 
câţi nuntaşi Letini erea 
elu la m6să că punea, 
şi frumosi mii ospăta 

„i cândăă cu vină, 

j.. 

- 

Za 

“ cândă cu pelină, 
"Până, măre,ă i îmbăta, 
pen€ vinu ajungea. 

Deca, măre,i îmbăta, 
căluşeil le prindea, 

| come, 
= o6de” 

„le tăia, 

“gurile . 
le proţăpia, 
„urechile 
ciumpăvia, - 

pe Letini apoi lua, ' 
cu zarpale mi” găiia, 

susii pe cai mii a şeda, - 
spate?n, spate” mii punea,. 
la Letini că trimetea,. 

“ Cândi Letinulă Şi vedea, 
din guriţă cuvânta.: 

— cine: -0 mai face. ca mine 
ca mine: să „paţă n lume; 

. cin“s'o pune e unii nunii mare, 
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"220 

„225 

230, 

235 

  

îi aptă « de o tinasan, 
„face-o d'uă mare greşlă,. 
-10 | anii făcut O cu vârf, » 

eli cu, vârfă şi îndesatii, 
mai pre jos de. m'a sai, N 

4250 

Apoi nunta se Sfârşia +. _- 9 
 Iancu-vodă ? Y cununa, : 
Zinca mi'i blagoslovia, 
t6tă lumea. ospăta,  --. 7 
„totă ţera chiuia, a 

NUNTA LUI TANOU. VODĂ. 

[Variantă scrisă în “Bucuresei, la 1866, după. ro- 
pausata mea mumă Sultana G. Teodorescu] 

„Din oraşii, din Bucuresci,/ 
“Gin. palatele domnesci, 

mândră 6ste'se pornesce, 
mândră nuntă se gătesce, 
că se 'ns6ră Iancu-vodă .. 

ŞI cunună Mihnea. vodă, 
Der fâta: de unde-o iea? 

De colo din Rasova: 
fetă,' de Leţiriii bogatii . -.. 
“şi de lege lepădat. - 10 

= 

Ostea, măre, se gătia, 
„nunta, măre, că'mi pornia ; 
„îmi pornia de la Sân-Pietru - 
Yajungea, pe la, Sân-Medru : 

„toti rădvane”- - 

cucucbne 
şi carâte: 

Co stoborete, Ca 

prin afară zugrăvite, 
cu postavuri învelite, - 20 

că de nuntă.“ 
a 'suntii gătite. 

Ni 

De mergea Şi i6r mergea 

Ş'acolo de'mi ajungea, i 

“ Letini, măre, ce'mi făcea? i „25 

- Porţile ci/şi. încuia - 

  

  
      “Şi zăvâre le punea, - 

în foişorii se urca, 
6r din gură ce'mi dicea?. 

   



” N 

. 
iz 

  

  

aa a 

„mirele, ginerele, - - 
- s8 S'algă: din nuhtaşi, 
“din unutaşi, din. eAltraşi | 

“să Sală . 

„zidurile, 

„să descuiti 
' porţile; 

să: "nc6pă. 

* chefurile ! 

“ Tancu-vodă, Vangia, 
| Tancu- vodă Cc 'amuţia 

„Şi din: umeri că nilţa:: 
“înălța, umerels | 

„ca. şoimulii aripele, 
cânâti €lă .bâti pasările. - 
tâte? n te părţile, 

. E naşu'ssi, del vedea, - - 
elă “din gură ce'i dicea? 

— Stai, fine, nu te. mira! | 

„Ori: câte pricini ori fi 

nagu- «tăi le- -0: potoli ! IL 

5 Până “vorba! şi isprăviă, 
Mihnea, calu'și repedia, 

| " zidurile i 
„cămi săria, 

porţile. 
că mă descuia, 

„nunta n curte că intra, 
„7 totii nuntaşi 

„Şi călăraşi, 

totii rădvane 
cu cocâne, 

“Si. carâte 

;.. stoborâte, . 
prin afară zugrăvite, 

“cu postavii împodobite, 

că de nuntă . 

sunt gătite, 

“Saval, Letinulă bogati 
şi. de lege lepădat 

eli p'atâti nu. se lăsa: 
“tencuri, de postavii punea 

şi din gură ce'mi grăia ?.- 

1 i Ş op 

a, „Care. mi este mirele, SI 

40. 

70   

corectă e. DEX. TEODORESCU, i a pa 

o 50: s “aleg mirele, 
„mirele, ginerele, + 

„din nuntaşi, 

din călăraşi, 

s& sală. -: 
tâncurile, 

Să i6 

-_postavurile, : 
să le mpartă la nuntaşi, 

la nuntaşi, la, călărași! 

Jancu- vodă, d! audia,: 
Iancu: vodă * ncremenia, 

„Şi nălța umerele, :. 

ca şoimulu aripele,. 
55) când” 6li. bati pastrile 

tâte m tâte părţile. 
„Dr naşu- săi ce'i dicea ? - 

- —Stai, fine,nu te mira. 
"Ori câte pricini.oriă fi: 

„naşu-ttii le-o potoli! 

Mihnea; calu *şi închinga, 
2 tencurile 
„căsăria,! 

„+ postavurile 
A lua, - 
“la nuntaşi că, le "mpărţia. 

Savai, Letinulii bogati 
şi de: lege lepădatii 

nică p'atâti „nu se lăsa: 

la, pivnicerii poruncia, : 

nouă buţi de vinii scotea, 
nouă buţi în şir punea 

| şi din gură ce'mi griăia ?' 

„— 56 s'alâgă mirele, 
"-- mirele, ginerele, 

să s'al6gă din nuntaşi, 
„din nuntaşi, din călărași, 
„3 casă sară 

- buţile, 

să "mparţă 
vinurile 

să Je 'mparţă la nuntaşi 
la nuntaşi, la călărași. 

* Ginerele, d'audia, 

y 
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ginerele 'mirmuria,.. 
Mihnea-vodă iâr dicea:. 
— stai, fine, nu te mira! 

Ori-câte pricini oră fi 
„ naşu- «tăi le- -0 potoli ! . 

"Până vorba? şi ispriivia, _ 
Mihnea, calu? Şi :repedia, 
nouă buţi că-mi "ŞI săria, 

Vinurile că lua, 
„Vinurile că "mpărţia, : 
“ş6pte buţi pe la nuntaşi, 

două buţi la, călăraşi.. 

şi de lege, lepădat, 
nici p'atatii nu se lăsa, 
„R6pte fete că *'mbrăca 

ŞI "din casă le scotea, 
„Şi din gură mai striga : 
— să poftâscă, mirele, | 

„... mirele, ginerele, 
să'şi al6gă mirâsa, 

să trăiescă cu dânsa! 

Iancu- Voaă, d' audia, 
“si mai multi îmărmuria; 
"der naşu-săă, de'lii vedea 

7. î6r din. gură mal dicea;: 
i stai, fine, nu te mira,. 

„că ori-ce pricini. oră fi 
naşu-tăii le-o potoli. 

  
"n 

„Bine vorba: nu sfârşia,. 
spată , 

din tâcă | 
„trăgea; 

în' mână, 
că 'Şi-o lua, 

către fete se ducea, 
' la pici6re-o arunca, 

şi din gură, ce'mi dicea? 
n — Să al6gă 

| L mir6sa, 
a ca Ssă'mi aducă. 
a - “spata,   , - , 

"Der Letinulă, omil bogatii 

totii uni portii Şi toti unii felă, 

| 658 î . i a | CÂNTECE VECHI: DOMESTICE, 
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că e Spată - 
1 Veninătă, | 
ce mănâncă! . 
„capi de eta 

Miresa, dâc'ă audia, 105 
„dintre fete S'alegea,: .: 
spata, măre, ridica, 

6r Letinuli, de vedea, : 
cheful nunţii începea, 
gapoi nunta se pornia » 1707 
de colo din „Raşova. 
“Dă pornia ... 
pe la San-Medru 

Ş'ajungea 
pe la Sân-Pietru 005, 

în oraşii la, Bucuresci, 
în palatele. domnâsci, 
„unde nuntă se'ficea 
cum e Domnilor legea, * | 
şi legea, şi datina. 180 

NBGUȚA. 

(Scris în Bucurescl, la 12 Maiă 1884, 4 dapă lu 
tarul Petrea Creţulii Şolcanii. — Ca' variantă, 
58 se compare Drăguta înşelată, din colecțiunea 

d-lui Mironă Pompiliu, Pag. 11-49). 

Poiă de cicore, . 

pe Mureşă | de vale, 

spre s6re _': 

răsare, 
„este-uă casă mare. 9 

cu ferestre ? n s6re, .. 
cu uşia spre vale, | 
cu vară 

văruită, o 

„cu gardă O: w| 
îngrădită | ăi 

Şi "n jurii cu grădină NE 
de creiţe plină, - 

In casă că 'mi ş6de 
| ui muică | 15 

„ uă fiică, e 
; „6r numele” este. . 

! a Neguţa Neguţă - 

| la lume: drăguță, 
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cu faţă dui6să, 20 .. „la târgii in Braşovii 65 
| la 'chipă. arăgstăst. | să călătorâscă 

| Muica, | şi să'mi târgui6scă: 
"totă lucreză, i pânzuţă, de ini, - 

m fiea fir 
” dormniteză 25 - şi “ibrişini, „70 

şi visuri vis6ză. „postavii de celii buni, 

„ “Mă-sa, do vedea, | sculură de mâtase 
- din gur'o ?ntreba: împletite'n ş6se, 

— Neguţă, Neguţă | din ele se 'facii 

„la ame drăguță, - - 30. frumosi baibaraci, . “ 75 

“căci totii dorzniteză IN nunta s&mi îmbracii a 

"şi nu mai lucrezi, - şi lui ca săi placii. 
“ci visuri visezi . „La târgi în Braşovii - 

„».„ aiurea, le vedi? eli că mi-a plecati, , 

„Nu cum-va te dâre_ 35 „dr n'a târguitii s0 

pe la, cing&târe, ” cum Pami domuitii, 

” „Be la, subsiori, "ci s'a ispitit 

„pe la ochişori, . de s'a logodită; 

„ori pe la căpşorit - "şi, d'atuncă în- câce, | 

ai simţitii vrună dorii? 40 ce mănânci numi place, 85 

- E „ce, bâii nu'mi priiesce, . 

„Neguţa vorbia, ce cântit nu'mi slujesce, 
„din gurăi dicea: "dorul mă robesce, 
— măicuţă, măicuţă faţa "mi vestejesce - | 

” în lume drăguță, şi trupu'mi bolesce. 9% 

nimici nu mă dore 45 Multi că n'a trecută, . 

-pe la cingătâre ; „vreme n'a pierdutii 

“nici la, subsiori, - și, de scrisi,n'a scrisii, 

nică la, ochişori, „dâr mia, toti trimisi PE 

fi nici la căpşorii scris6re pe vânt, 95 

ramii simțită vr'ună dorii... 50 r&spunsi pe pământii 

"Dâr totii dormiteză io să milă cunună, 

şi” nu mal lucreză, ca n'a găsiţi nunil. 

ci visuri visezi Nu seiii.. cununa-l'oiii, 

n Şaiurea le vădi, nu sciit blestema.l'oiit 100. 

„că. sciă, aă nu scii, - 55 dorului sălii ajungă, 

ori minte mai, ţii, , jalea săli străpungă? 

- că io îmi aveamii - Măicuţă, măicuţă » 

şi îo îmi iubiamii pe:lume drăguță, N 

- Gunii ibovnicelit - daia nu lucreză, 105 

nalt şi subțirelii ? 60 . ci totii dormitezii 

Der, de Pamit avutii, cu gânduli la eli, 

multii. nu Pmiă ţinută, dragii ibovnicelii. 

ci mi-l'amiă trimesi De s'o logodi, 

prin munte, prin şesil nuntă şi-o nunti, 110   
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„„de-focii oi muri! + - 

Mi-sa, d'audia; Dă 
mă-sa nu tăcea, 

"ci mi-o învăţa, : 

"din gură” dicea : 

= Neguţă, Neguţă | 
la lume aa 
nu mai! dormita - 
şi nu mai ofta. 
"Pasi de'li. cunună 

nu. cu mână 

bună; 
ci să dici din gură, 
„cândă. VE cununa, 

popi cândi . ori cânta: 
* fina; drăguţa, | 
"ur6-o-arii lumea, 
finuli, drăgoţulti, 
întârcă? ŞI gandulii, 
” înt6reă/şi. dorulii 

Şi inimidra, 
toti la, Neguţae:. 
“Cândi Păi cununa, 

tu Păi blestema 

„de trei. oră asia, 
"aşia, toţi” asia 

| La: m6să, dă sta 
- paharia d'a "nchina,. 

120 

“195 

tu *nchină la fini , - 
CU n pabârii de vină, 

Si, "nchină 

la, fină. 
"e alba de Venini ă 

N eguța, N eul 
la lume arăeată, 

ea, câtii audia, ;. 
„Du mai dormita, 
“şi nu mai zăcea: 
„iute: se. scula, - 

„YEspunsulă că da 
» Şi, cândii se "mplinia, 

ea milii cununa. ” 
Dâr ce ini'și făcea? 
„Cândă, 6lu cununa, * 

1 
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140. 

145 

150 

  
D
i
.
 

a
.
 

SR + -1a ibovnicea; 

  
  | de sare. 

N RE PR d 

“de trei ori dicea * 
: şi milă: blestema : 

| „fina, drăguța, 
"-ureo-ară lumea; o 

finulă, drizațală, | 
 întârcăosi gândul, ::: ai 

întâreă'şt dorulii 
Și inimidra | 

„ totă las :Neguţat, 

Nunta, ; se nuntia, R | 
 d&r.. multă nu trecea, :: 165 

blestemiă se *mplinia, 
casa. se spărgea, 

| şi finulă lăsa,” . 
ID * fo pe fina, î 

şi el “că 'mi venia!. - „170 

  

: toti la Neguţa, Ma 
„totii. la drăguță, 

NE Ga. a 
[Variantă prescurtată - și mol interior celei „precedinte,. culâsă de dili. Tudor: P. Rădulescu 

- În comuna, Slănieii, judeţultă Prahova, - "blicată în Foia: socielăţiă Românismulă, sub ne 
şi pu 

„ potrivitulă titlu de. ndoină“ 1. 

La, vale, la vale; NI 
„la cea casă mare... . 
cu stalpii de ceră!, 

“cu fereştre ? n s6re, 

„Cu uşi desipică, 
pi inima: “ţi despică, - 

- de Şedută, cine îmi şede, 

: într'6nsa, cine s6 vede ? 

Maică-sea Da 
- cu fioă-sea.- » i D 

A,
 

Gt
 

+ 

— Fiică, fiică, Nega mamei, 

ce toti, măică, mi dormitezi, “: 

„de nu te” scoli să'mi. ea? ? 
- — Nu sciă, mamă, deca 'scii, 

_. dâca nu, atunci să i spuiil 15 

-camil avută ună flăcă Hiaşii,” " 

- care "mie -a fosti drăgilaşii, 

i, Probabilă. că cspresiunca câră' “6 În 

  
  

joci E   
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ae COLECȚIRSEA G. 

“că erea. raâindru feciorii cuă, f6tă frumâsă, . 
“de nu mai poti Gali lui dorii... Ia chipii drăgăstosă, 15 

“Eli s'a dusi şi m'a lăsată, 20: “la: faţă dusă, | DN 
ai la, targ mi- Pamii: mâna, | “Maică totii lucra, ” 
Dă s&mi cumpere îbrişini mereii se mvârtia 

ca să-i faci lui Wuni zăbuni,, “tele ice 
's&'mi i6, sculuri. de mitase ai fica sea e 0 
ca săi faci şi d uă căm6şă. 25 cu ochit cli ai 9 

„Der eli, mană, mi- a trămist în corinti ati ind 
* ”semă, pe pământii si Maică-sa ia ” 
„şi veste pe vântă, o Pa 

că dânsul s'a logoditii — fiicul6na, mea, 
ce pâte să fă. 25 Cuă. fâti de Săsi.. 0 

_Prundă verde de alunii, i 

 duce- -mvaşi să milă: cununii, 

să mil facă d ună finişori. 

s&'mi mai trecă din celi dorii, 

„Nu  sciit, mamă, de m'oiii duce 35 

Jang alti mei. Dădiţă dules, 

'der-de focu'i mă: topesci 

şi de dorui mă sfârşesci,.. 

Dragă mamă, s& mă ducă, 
căci de' dorul mă usudii! 40 

— 5 te: duci, drăguţa marnei, 
să te duci s6 gli cununi, 

să ţii facă dun finişorii, 

să nu mai „ardă d'alu lui dorii ! 

- DRĂGUŢA INSBLATĂ. 

(Variantă scrisă în Bucuresci, la .23 Decembro 
"1884, după Şorbanii Muşati.—A so ved colecţiu- 

noa d: lui Mironti Pompilii, pag. 47 19). 

' “ Sub codrulii: cu fagi, 

pe valea. cu fagi, 

la, rîulii de rouă, 
este-uă casă, nouă, | 

nouă, şinărilită, ă 5 
frumosă Sării, 

„cu sirmă 'ngrădită; 
„cu. ferâstra ?n cale, 

cu uşiţa n vale, Pe 

în jură cu grădină - 10 
„tâtă de flori plină. 

In ea, cine șede? 
Us maică se vede': 

DEM. TEODORESCU. 

__de stal lancediă ? 

Jo lucru prin casă, 
“tu clipesci la m6să 

ca ud jupânesă! 

— Ba io nu clipescii, 
somnulii nu'lit dorescii, 

ci stati şi gândescii, 
„că io ami iubită 

N cu foci nesfârşit 
uni bade înaltă, | 

voinici desmierdatii,. 
"Și io lami mânatii 
| Dent n Țarigrad 

„ca st'mi târguiâscă, 
- din şandra - 

turcâscă 
pânzuță 
de ini, 

fir. 

| şi ibrişină; 
“săi cosi cu iubire 

cămâşă de mire, 
Eli n'a târguitii, 

ci s'a logoditii, 

şi d'atunci n'amii pace, 
nu mă sciil ce face: 

"ce mânci : .. 

numi tihnesce, 
ce bei 

nu'mi priiosce; 

- dorul mă r&sbesce, 
faţa 'mi vestedesce. 

"De scrisă nu ml-a scriși,   
“3 

35 

10 

50  
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"go. Săr uită? D Da 

NBGUŢA 

completare). 

=: Frundă verde săilciră, 
la casa cu trestidră, 

zace'mi. Nega bălăiGră, 
Şi'mi. zace pe prisp” afară 

- cândii e luna. „maj de: vâră, 
„Nu scii zace, 

n 0% să face, . 
„Că gurița, nui mai tace; IN 

nu sciii trage 
ca să M6ră,, 
ori se. face 
bolnăsidră 2. 

F6iă verde nic unea, 
„câtă bolia. -.- 

ŞI câţi zăcea, 
şedea. :. 

"80 

(Sorisă la, 1869, după ună lăutarii din Colintina, Acesti. cântecă Jirici s'a deri ivatu din cele pre- „cedinte : de - aceia a fostii i inserat aci, ca uă 

5 . 

10 

7 15 .   

7 
| , CT 

dâră mi-a trimisă mia : cuvântii 60 Sa - lâmgăea, , "totii pe. vânt, a „Cu apşor'o. răcoria | - „Tăvaşi a şi "din gură o: *ntreba,: "99 pe pământii, | „ce te d6re, feta mea ? Nu scii cununa:Poiă, -* ! i , ori. totii blestema: Poiti, 65 „De Neguţa ce făcea? că 'rhi ţotii stai la, spate. Xioi uă vorbă nu dica, gânduri. cu păcate | „ci la faţă 6.roşia IL N „Și cu focii aprinsă cânta: 25 Maică-sa grăia: „— frunqă verde sălciâră, - „— ficul6na mea, | “amoraşulii „mi:se 'ns6ră: „Pasă şilă cunună, 70; d'o lua, vr'uă băliioră, „nu mal-fi nebună; . dar'ară 'dumnedeii' să MOră, “S'afli-unăă finişorit s% mănâncă din colividră, 30 săi trecă de dori; s8Y bâii vină din năstrăpi6ră,; „ şi "nchină la, fină | | do lua dintre: urâte, | „cină paharii de vină, - 75 _ dumnedei să nui, ajute; : Si?nchină | | | do lua vr'una frumâsă, “la fină 
dumnedei s%i facă casă; “35 . cu-altuli. e veninii, a: lua! vruna'ca mine, |. - -Şo Stringe, la sin, dumnedei să'i facă bine, | , E Şo apucă ?n braţe, 
s&mi. trimită: scire?n vântă . 
şi răspunsit. pe subit: pământii | 

că, dâca, S'o:însura, .. 40 
„Negua: Io. cununa, 

y BVESrA RăTBorTă. 

[Seristi în Bucuresor, la 12 Mai 1884, dipă ser. „vitrea Maria: Florea, originară de „lângă Bra- 'sovă.—Ore-care asemânare cu acesti cântecii ofere, la, începutii, Nevesta fugită -din colecţiu- “nea d-lui Mironă "Pompiliu, pag. 24—27; apol Nevâsta: cu pruncă mică, pag. :108—109, din co: ” Jecţiunea d-lui Sim. FL Marianăi 

F6iă “verde. foi, de. mure, 
pe sub âsli, pe sub „pădure, 

«..- uă nevâstă; dusă? n lume, 
| . fugită de. la bărbatii 

+... Cună pruncii micii, nebotezatii, 5 
în pădure ca intrată | 

“pe subt umbra! 
fagilor, 

la tulpina n 
„braqilor, 10 

„ POiă verde ga Jalea,     

 



  

rr 

COLECȚIUNEA &. DES. TEODORESCU, .. e. esa 

pruneu "n braţe”  XARCULU YIDEZULU. 

de ţinea, [Scrisă după Petrea Creţuli Şolcani, în diua 
„.pruncu *n braţe de, 14 Augustii 1883, la Laculi-sărati.— Ca va- 

: del plangea, - 15. | FiaRte să Şe confrunte dlargu pi Berea din eo. | | io a piliu, pag şi 
. ea din gură căi dicea :: cântecul xv1, Marcu vităzulă, din brosura d:lur 

| iai | A , NA. Caranfil, pag..34 45]. : 
— frunduliţă de mări dulce,  . 
taci, pruncule, nu mai plange, „i Foicica macului,. 

- Gaiei e pădurea, desă, : “n drumulii 'Țarigradului, 

ne audi hoţii da-casă! 20 la, schela *mpăratului, 
FOih verde şut lalea, e cârciuma Marcului, | | 

“Bine vorbă, Marcului vit6zului, 5 

nu Sfarşia | | gin aril 

şi hoţii că% andia ;  WMECOra Us 1ânol or, - pân'la dok-spre-ce venia 25! măcelarulii Turcilor, | 

Şi din gură cel dicea? Carciuma, cine “mă ţinea . 

— Nevesţică, tinerea, | „şi de ea, cine 'ngrijia ? „10 
„ îngrâpărți pruncu'n pământă * Livda, muma Marcului, ! 

şi vin cu noi la iubită, ţiitorea Turcului, 
'Turcului bolânulul. 

Nevesta, dec” audia, 30 “Livda, cu sprâncâna, trasă | 
hoţilor le răspundea -! şi cu chipii de puic'alesă, 15 

> şi din gură le dicea: „Livda "mike cârciumiresă, * 
»„.— bucurosi laşi îngropa, "Marculi qiua”i cârciumară, 

der mă dore inima, -nâptea 'mt-este măcelarii: 
că io" suntă măiculiţa | 85 bea, măre, fâr' de habarii; 

„Hoţii nici co asculta; “La carciuma Marcului, 20 
copili din braţe“ lua, .. Marcului. vitezului, 

„€r strmana, n drumulii Țarigradului, 
__ Vai deea, * la schela 'mpăratulul, 

„„deca, vedea. şi vedea, 10 nemerit-a, : | 
“din inimă se ruga: poposit-a, | 25 . 

— f6i% verde boboceliă, savaj, Turculi 
mai lăsaţi -mă niţeli = bolânulă, 

ca, săi faci ce se'ntâlnia cu Marculii, 
„uni legăneli 45 cu Marculi, 

“într” unii vârfii cu vitâzulă, | 30 

de stejerelii. | La cârciumă de'mi trăgea, 

„Cand plâia 'că mi-o ploua la, cârciumă do'mi venia, 
ps densulii ei toti bea 

mi-o scălda, 50 şi so cinstia, , 

cândii vântulii la nimica 95 

că mi-o sufla, nu gândia: 

pe dânsulii l'o legăna, şi icr bea, 

"de-mâncare că i-o da, se "nveselia, 

numai maica Precista! 55 la nimicii     
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Să - Ea, inăre, de']ii audia, 

CÂNTECE VEGRI: DOAESIICE, . 

- sa, nu aa, ap 
„Dâca bea, măre, şi bea i 

i nimeni nu se "mbăta, 
și de vină poftă - cayea, 
iată, măre, se prindea, | 
mare rămăşagiă făcea, 

„Si ier “bea, A 
„+ Se 'mveselia,; ai 

nici unul nu se "bâta : 
„bea. -mi'şi” Turcul»: 

"cu papuculii, 
bea- mi'și Marculit - 

cu carâmboli. 
După ce bea. şi ier -bea,, .. 
„nici unuliă: nu se mbeta. 

45 

'50 

Ry 

+ Foicică sut, lalea; 
“Mareulii, măre, de'mij vedea: 

“Că 'Parculiă cu eli ţinea, : 
„unde, măre, se scula 
„și. pe mă-sa c'o chiăma, 

! şi din gură mi-o nvăţa: 

— maică, ; măiculița mea, 
vino tu. şi fă pădea, 

„să conteniirii beţiia, 

 Dâr mnăiictiţă Marcului: 
. ; ibovnică”i Turcului, 

“Turcului bolânului. 

"ea, măre, de'li asculta, 
i mai bine căi părea; 

„"Că ea pace:nu făcea, 
„nică: beţiia contenia, 

„ci "ntre ei s'amesteca, 
"la: prins6re “i îndemna, 
“şi din gură'i. învăţa : 

—s8 vă puii eii rămășagii, 
rămăşagi pe capii tăiată, 

că la: cine s'o 'mb&ta 

"$ 

Rămișagiti "deca, făcea, 
„la, beţiii se “ndariia, 

55 

69 

că e lungă, pustiia | „65 

lă-altă câpulă i-o tăia, 

70 

80. 

şi bea Turcul! + 
„papucul, a 

şi bea Marculă. 
Sa ci: carâmbulii. 

Dâca. Dea: şi i6r mai bea, 
Marculii că se furişia, Aa 

=. 90 „pe mă-sa Gă mi-o chiăma, 
“la urechii căă şoptia | 

şi din gură: mi-o nvăa: 
— maică, ce m'amit gândită ei 
„ca s&mi'scapi tu capulii mei? | 

95 Ja tu, maică, să te:scoli 
și paharul Turcului, , 

„.. Tureului bolânului, 
„cu catrani săli cătrănesci 

şi cu spirtii săli împlinesci, 
„CU rachii s&lii întăresci, 
"58. dai Turcului să bea, 

„dâr î-o potoli setea; 
păhiărelulă Marcului, -* 

;.. Marcului vitâzului, 
cu niere mil îndulcesce, 105 
cu-apă "li jumătiţesce ; ' 

„Marculii, d6ca V onghiţi, 
„Marculii, măre, s'o tr edi 

şi pe Turcă o birui. 

100 

Deră mumă. Marcului, 110 

a ibovnica Turcului, - 
-“Pureului bol6nului, . . 
Turcului păgânului, - 

"ea. măre; de se: scula . 
şi paharele mi. luă,   “mai d'uă, parte mi-se da, 

„că ei sâma nuă băga, - 

i ea, măre, co'mi făcea? 

“ Pănăelulia Marcului, 
Marcului voinicului, 

eu catrană li căţrănia, 

i cu spirt i'li împlinia, 

„cu rachiăilă întăria * 
| il da Marcului să bea. 

i IE S Tarculă, dâca milii lua 
| Şi la gură milă ducea, 

jumătate că milă bea, 

Ş   la beutii că se silia:   “pe locii- se cutremura, 

"120
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“Şi pe Jocii că se: "bâta 5 
„dâr eli, mire, totii gândia 

și cu mintea, judeca: 
sa uluiti, maică- mea“! 

--Păihărelulă "Turcului, 
Turcului bolnului, 
Turcului păgânului, 

cu apă li jumătăţia,, 

“cu miere că'lă îndulcia 

şilu da Turcului să bea, 
“rp NI a Â 291 Turculi, deca mi'lit lua 

„şi la gură mil ducea, 
“peste capii uă dată/lii da 

şi:pe loci. mi se tredia:. 

Ali doilea de” ncepea, 
- precum le erea vorba, . 

mi-sa toti așa făcea: 

da paharului "Turcului 

toti în mâna Marcului 
şi paharulii Marcului 

totii în mâna Turcului. 

Al treilea dâca'mi bea, 

Marculii, măre, se "'mbăta 
"şi cocă mi-se făcea: 
cotulii pe mâsă trântia, 
mâna la obrază punea 

şi grei somnu “că adormia, 

Atunci: muma “Marcului, 
ibovniea Turcului, 

“n gura mare că striga, 
-Ş şi cu vorba cei dicea ? 

— 'Turcule 

bolenule, 

“ scil ca fostii rămăşaguli, 

remăşagulii ş şi capulii: 

la, cine so. îmbeta 
tlu-altii capuli i-o tăia, 

Turculii, dec'o audia, 
mâna. po. hangeră punea, 

paloşii din tâcă scotea, 

pe amnaii călu ascuția 
şi, măre, se toti gândia, 

se gândia, so socotia 

139 

“140 

169 

„170   

să] taiă capul aiba; 
că 'Turculii este păgânii, 

der 'de inimă blajini,. - 
şi cugetulii că'li mustra 

- Şi inima nulă lăsa 

sălii omâre ameţiti, 
s&lă omâre adormiti. -. 

 Dertotii muma Marcului, 
„. Marcului voinicului, . 

care bea . 
“și chiuia, 

şi cu Turculit se iubia, 

"ea da ghesuliă 
Turcului 

să i6 capuli . . 
Marcului. . . 

Şi Turcul mi-se scula, 
Sin piciore că săria, * 

nâna pe paloşii punea, 

de Marculi s'apropia. 

Foicici, foicea, - 

Gcă, măre, sc "ntâmpla 
că şi Marculu îşi avea - 

slugă drâptă 
„ sinţeleptă, 
“de dumnedeii înţel6să 

. şi 'do dumnegoii trimâsă, 

Sluga, măre, c'asculta 

totii ce'n casă se vorbia, - 

şi prin ușii că vedea 
totii ce'n casă se făcea. 

Si elii, măre, de'mi vedea 
că sengroşiă . 

răi gluma, 
uşiă 

cu-piciorii spărgea, 
dor Marculii s'o descepta, 

şi”n gura mare striga 
și pe Turci clu speria: 

— 'Turcule 

bolânule, 
nu pripi la capi tăiată, 

că e lucru cu păcatii! 

'Fureuli, măre, ncremenia, 

190 

i 

175 

180 

185 . 

290 
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“paloşti. pe mâsă punea, 

la Mărculesa privia,; 

€r sluga, dâca *mi vedea: 

pe Marculii că totii dormia, 
sluga casă -că intra, 

Ja icâne se 'nchina, 
şi la Domnuli-se ruga, 

„Şi din gură ce'mi dicea? 

— Lertă'mi, Dâmne, greşela 

“să tragă Marcului palma, 
că mo fi mare păcat ; 

: pâinea, sar ea i-ami mâncaţi 

„nouă ani, şi jumătate, 
şi simbria, iu mi-a dati! | 

Palma biciti că mg, făcea, 
şi cu drâpta aducaa;: 

a pe- Turcii la uă parte "li da, 
de Marculă S'apropia, 
“mâna bine” "Şi încorda, 

* pe la ochi i-o repedia, 
„_„ uă palmă, Marcului aa, 

- dreptă, la ochi că, milă lovia, 
Marculit mi-se descepta, . 
ochit ŞI negri deschidea 

și din gură, ce'mi dicea.? ” 
. -—Nw ţi-e frică de păcatii? . 

“Pâinea, „Sarea mi-ai mancati, 
„şi tu; n locii s&mi molțămesci, 
„tu cu palma, îmi plătesc | 

Sluga, măre, ce'i 1 gicea,? 
Din guriţă Ă respundea : : 

— iârtă, Marcule, palma, 
„că n'a fostii cu voia mea; 
“Că scii ce dicea mă-ta, 
-Ce dicea, Şi co'mi' făcea ? 

Ea pe Turcă 6li toti silia, 
“6lu silia, Şi lă învăţa, 

“cap cu paloşulii săţii iea,, N 
C'aşia, v'a fostii prins6rea : 

cui antâiii s'o- îmbăta, 
„ Siraltăr 'capulii. se mi'i iea., 

„Ami strigati . 
ami alergat, .. 

pe Turcul ami speriati, 

- 225 

„240 

„250 - 

a, 

230 

245 

255 

- şi, pe Turcii dsca'li bătea, 

“Si, cândi mă-sa, "n foci ardea, - 

  

CÂNTECE VECHI : DOMESTICE... '* 

almoă ţie: că ra ami dat 20 
„Şi de mâr te te-amii scăpatie! | 

Mărculă mi-se descepta, 
- vorba slugii asculta, 
de la m6să se scula, 

„la uă parte căii Chita, 265 
la urechiă căi şoptia. | 

Sluga, măre, de'mi eşia, - 
cuă funiă se "ntorcea, 

„ună cârşâfii verde lua 
„Şi, pe Turcii dâca "li lega '* 270 

în cerşefii 6li înfăşia,. 
Apoi Marculii că'mi eşia 
şi pe slugă Mii învăța: . 

“gr6pă: mare'mi destupa, 2 
lemne "ntr'Ensa: grămădia, 

- lemnelor focit că dedea, 

până. roşiă-o făcea, 
Apoi pe mă: salua, o 

frumuşelii că. mi-o lega, . 280 

de stejeriă că mi-o 'stringea, ai 
cu catrani că mi-o, ungea  ». 

„Şi din pole. foci îi da, Ia 

3
 

ar
 

' Foicică solzi de pesce,. 

Marculă bea, se veselesce, - 285 
mă-sa, ţipă ş şi „Yăcnesce, N 

păcatele ? ŞI ispigesce 

elă pe Turcă că/li aducea, 
lângă grâpă că/li punea - 290 

şi din gură căi „icea,: a 

—.ia să&mi săruţi pe maica, A 

„ia să, iei. ibovnica,!. 

- Bine vorba nu sfârşia, i 

„Şi -pe mă-sa deslega; „295 
în grâpă c'o arunca; 
apoi pe 'Turcii apuca, 

„toti în grâpă lu arunca, 

„amândoi se *mbrăţişia,- | 
“amândoui că se topia. - . 800 

Şi când, măre, mii scotea, 

carnea pe la câini o da,. 

" 6sele că'mi alegea,  
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E Cu ciuruli le ciuruia 
şi pe. garlă le, sverlia,; 

“scrumuli că mi'li ciuruia, 
"şi la vânti că/li arunca, 
numai pulberea”i mergea, 

. 305 

:  Apol. Marculii, demi vedea 

Marculii, măre, se 'nsura,: -- 
mândră sogidră "şi lua, 
„ trumâsă nuntă 'şi făcea 

„Şi numai atunci mai bea, - . 
"apoi mi-se pocăia: : 315 
băutură nu mai bea, 

“nu mai bea, - 
până trăia, | 

-MARCULU VITEZULU.. : 

[Acestă variantă, sub rubrica do- „balade şi 

blicată- de tân&ruli Iancovescu, sub pseudoni- 
mulu *„Murgilă“ în giaruli România, no. 112 de 

„n î "12 .15—16 Septembre. 1884]. 

Frunduliţa macului, 
la casele Marcului,. 

-.. Marcului vitezului, 

frumâsă mâsă:i întinsă, 

Der la mâsă cine s€de?. 5 
Şede Marculi 

Oltânulii 
toti cu Purculă * 

Bol6nuli!, 

EI mişi bea „10 
şi mi'şi mânca: - 

„cu paharuli cin'le da? . 
| Muma Marcului le da; 

, „numai muma 
Marcului, | 15 
ibovnica | 
Turcului. 

Frunduliţă şuă lalea, 
„ea din gură că'mi grăia;: 

  
| de nu beţi pe rămășagi? - 

1. Adică molaticult. 
———— 
: 

singurel că rămânea, 310: 

cântece populare, audite in Vâlcea! a fosti pu- 

— ce beţă, boieri, vinii aşa, 20   

Care din doi sto'mbăta 
„capulii'că i-s'o tăia! . 

„Frunduliţi, ş'uă lalea, 
mare. rămăşagii făcea, ' 

Turcul 
cu papuculii 

bea, 
Marculi | 

- din carâmbă sugeu. 

Frunduliţă şuă lalea, 

- dâca vedea şi vedea, 

Marcuui din gur'mi griia: 

— maică, măiculița mea, 
rândul mei, paharulii mei, 

alei, păhăruţulii: mei, 

cu vint săli jumttăţesci, 

cu apă săli împlinesc, 
cu zahări sălii îndulcesci; 

păhăruțulă Turcului 

cu rachii sălii îndoiesci 

şi cu vinii sălii impiinesci, 
cu catraniă sălii cătrănesei! .: 

| „Frunquliţă guă lalea, 
, ea, măre, ce mi'și făcea ? 

- Paharele le schimba : 
„ păhăruţuli Marcului 

ea milă dedea, Turcului, 
„păhăruţuli Turcului 

mi'lii da densa Marculul, ' 

„Bea Marculii şi se *mbăta, 
câte pe mes'.redima. 

* Frunquliţă ş'uă lalea, 
muma Marcului: grăia : 

— 'Turcule, Bolânule, 
r&mășaguli cum v'a fosti ? 

Ai uitat-al d'ali lui rosti? 

Care din voi s'o 'mbtta 
, capulii căi-s'o tăia! 

„Nu vedi? Marculă s'a 'mbătatii, 
cote pe mes" a redmati, 
capuli nu i-s'a tăiată ! 

Turcul, dâca audia, 

25 

35 

"45 

30 

40 

60  
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CÂNTECE VECI: DOMESTICE. Di 

în picidre se scula, . - 
paloşii din. tâcă scotea, ..':: 65 |. 

"pe amnariă că mi'lii trăgea. 

: Iși avea Marculii, avea 
“slugă, bună din dreptate, 

nouă ani şi jumătate: . | 
- de cândit slujesce. n dreptate, 70 

. Sluga, măre, ce'mi făcea ?. 
Din picidre. 'ngenuchia, 
şi din gur”. aşia grăia: 

: 2» — 'Tureule Bolânule, 
„cum ai fostii cu lumea tâtă. 75 
„88 fil şi cu. capulii -meii, 

numa adastă niţel 
. câtă s&ți spuii unit cCuvinţeliă:. 

nouă ani şi jumătate 
"de cândii slujescii în dreptate; 80 

- Socotâla nu mi-ami dat. -0,.. 
simbridra nu mi-ami luat-o; 

| mai adastă puţintelii, i 
mai adastă-mă niţeli 
ca s&ini dai socotâla, -. ss : 

ca să'mi. tragi simbridra, 

“Tareutii, 2 măre, Padiista, 
- sluga &nsă ce'mi făcea? 

- Pr la Marculii că mergea, 
aşa; din gură grăia : 90 | 
“i&rtă, mi, Dâmne, păcatulii, 

ca săi. desceptii pe Marculti ; 
- i6rtă?mi, Domne, greşela, Mă 

. să bagi Marcului palma. E 

“Palma, picit că mi-o! făcea, : 95 
“ palmă Marcului trăgea... .* 
Si Marculii se descepta - 

şi aşa îi cuvânta : 

| = “Galei, d'alei, sluga, mea, 
te -amă crescuti Watâtă, vreme. 100 
i n'avuşi de ce'te teme ; 

nici cu „vorba, - 

“te -amii „mustrată, | 
nică cu palma”. 

 ts-arniă certati! 105 - 
„Sea din sună grăia + :   

a iei, stăpane dumns ta 
de nuţi trăgeamii ei palma, 

Visa, Turcu' ți H&punea, 
că, Va 'nyăţatii. maică-ta,- 

ca să rămâi, cu ea! 

Frunquliţă ş pu lalea, 
Marculi, deca audia, 
în foişorii că eşia, 

-paloşii diu iâcă, scotea, 
capuli 

Turcului. tăia, | 
Trupul 

„+ fugea tremurând 
„şi capul” 

o bolborosindiă, 
“pe Marculă : 

"totii blestemânâii, . 

Frunquliţă, şuă Jalea, 
dâr la urmă ce făcea ? 

„„ Frumosă mâsă ntindea, ." 
„cu sluga “lui se cinstia, 

„110 

< 

de trei ori prin sînii că/lii da, 

fiii de trupă că milli făcea. 
Pe mă-sa. mi-o judeca, -. 

“cu hârtii mi-o învălia,. 

cu catraniă mi-o cătrănia,: 

“Arde mă-sa, şi plesnesce, .- 

Marculii bea, Şi "chiefuiesce, : 

cu fiiu-săi .se.cinstesce; : ! 

„ Marculi bea şi chiefuiesce,  .. 
mă -sa ast-felu se jelesce. ai 

- o — maică Marcule, băiete, 

Di cum îţi. arde ţâtişora, 
„din 'care- al supti. Vieţigâra ! 

„Mârculii aşa”i răspunăeă + 
— las'.s8 arqă, maică, ardă, - 
las” să arqă să se pirăă, , 
că n'arde pe vina "mea, . 

„ci arde pe vina ta: 
De nu.erea sluga inea, .. 

tu îmi prăpăideai. vie. 

„Ardea: 

- foci. de trei părți el îi da. 

115 
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- o “Şi se, potolia ; 150 Da “Voica niimele "i punea. 
__„-656,ce.mai rămânea, N E 

> velă în, piuă le pisă „Eli patâtă nu se. lăsa: 
„ps î-: şiîn vânt că'lo sufla: “i! „de frumâst, ce'mi.erea,. DE „na, alege, - E „ cârcimăriță c'o punea -: : ad 
a x6nbuley! a 155 +, măre/mi carciumăria i 
pa îngrașp-te De Ş "n drumulii Ţarigradului,-. DR 
0 pământul; la şchela "mpăratului, 

că din! ce malege ventulii . „ „unde 'mi-tiecii : A 
“mi-se îngraşiă pământuliie! „n OStirile, + 1. 35 e ae EEE „7 andemi mergi - A 

“- TUDORELUY. „i Poverile, DC N Ra PR „tote zaherelile, .. .. 
“ [Scrisă după “moşii Petrea Croţulti Şolcaniă la „Cine pe drumi că "mi trecea m, Laculti-sărată, în diua'do 14 August 1883.—Ca 'la cârciumă, S'abătea,: , 40: variantă să se-compare Voichiţa, de la pag 30 N , | - 44, în colecţiunea dul Sim. FI. Marianu. tom... „la căreiumă, So Opri | 
fiii do Pastă, Mera e, Ard Dartea IL a + „„ "9 bea, măre, şi or bea -.. "Veodor 'P. Burada, laipag. 120-125]. DEE 
a e E A "CU ocâua a 

F6it verde şui lalea, “ şi vinul 45. 
"cam p'aci, pe la Cindea,. _ cu vedriţa, 

"la Eli satii mare sârbescii, - rachiulă - 
_ mândre case se zidesci: cu cofiţa. | 

jumătăte! românesci, 5 Bsu-'şi Turci. , 
"că e:satulii, românescit ; „_ celmalele, 50 

„ jumătate totii. sârbesci, pa - Teniceri a 
„.. că'e satuli şi'sârbeseii; o pistolele, 

„treia, parte totii turcesci, Arnăuţă . 
„că-C'a treia eturcesci. *. 10 “ hangerile, 
EC RR Sa rămână dor 53 „Mandre: case-se zidesșii * cu -tecile: 
Şale cui. mi-se numescii ? . ră le curgii 
Toti ale lui Tudorelii, | - lacrtmile L ' 

„ Năcăii tânări, frumuşeli: , | | Bei pluigari | 
E morii fetele după eli „15 plugurile, PI 
SR pi totă vâra, . | croitori | 

: ."p6 r&zoră, | + fâxfecile, 
| „cât e luna . | negustori 

: lui. Coptorii. averile, 

„ „ FGiă verde micşunea, 20 Iutari 6 
- până case se zidia,  - | viorile _ = - 

Tudorelii ce mi'şi făcea? Şi ciobanii 
“Vreme: multă, nu pierdea, | turmele, 

ci de tânără se'nsura, .- Şi Ţiganil i 
| „dalbă mândră căi lua: 25. _ folele : „. î0 Da de fiumâsă ce erea, . răi le curgii lacrsmile, j 
Pa p : - 

 



  

6 „+ CÂNTECE VENI; DOMESTICE, -” 

i - Tudoreli se "mbogăţia, 
* Tudorelă se kiaburia, 

- şi eli, măre, că 'şi făcea 
| “nouă mori peste pimântii, 
„„Nou& mori pe sibţ pământii 
„alte. "nouă „mori de vântii,: 

cu pisc6ie pe ferâstră 
să curg” drgintulii pe mâsă, 

cu piscoie de arginti 
să viă toti bani cu Zimţi,   
 Padorelii : se "mbogăţia, 

Tudorelii se Kiaburia, | 
„der nici Turcii nu'li lăsa: 

IN a „CU dânsuliă se pismuia, 
"şi, de vedea, şi vedea, 

  
“la. grei haraciă că? punea. . 
Nulă „punea ca p'ună: copilii, 

ci li punea ca p'unii mazilă : 
“dupe lună 

pungă 
plină, . 

 Şipeani 
„toti saci. * 
cu bani. 

“Da uă dată, da, de două, 
- may da, măre, pen” la nout, 

88 fă, cortorositii, 
cu Voichiţa după gâtă, 

“der de locă nu isprăvia, 
de haraciă nu se plătia. 

 “Hergnelii ce-a cumppăratii, 
- le-a, Venduti, la 'Turct le-a, dată ; 

“morile -de subt pământ, 
tâte morile de: ventii 

„le-a vândută, le-a . prăpădită - „să se s6iă ci plătită, 
- „de haraciii cortorositiă, 

“cu Voichiţa, odihnită, 
 dâr nimici -n'a,. isbânăiti, 
„>Tadorelit, că'mi sărăcia, 

“ "Tudorel se calicia, - 
- Şi, de slăbită ce'mj. slăbia, 
5 în. cârje se sprijinia. 

Deca. vedea, Şi vedea,. 
cu mintea se o îrimenta, 

  

80 

90 

„100. 
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Ja planuri se Plănuia, 

Foiciiă isna: crâţii, E 
> într'uă Joi de diminâţă, ! . 

- t6tă lumea cu dulceţă: : 120 
lui Tudorel cade „gr6ţă, 
“că din n6pte se scula, | 

„Be Voichiţa *mj descepta. 
şi din gură. mii dicea : A 

— sed „Voico, Căi fi dormiti, -. 125 
s6rele c'a.răsărită, 

Scutură, . | 
hambarele, 
mătură - 
coşarele; 130 

bate sită, 
1 şi?n covată, - 

' frământă 

„făină 'ndată,.. A 
SOmi gătesci : 185 

RE merindele, 
SEM umpli 

„trăistirele, . 
C'acum mi-a, veniti şi ne - 

ca să plecii. în saiggiă, 140. 
vede. -0-ași nâgră pustiiă, . 
şi la naltulii de” mpărati, * 
de haraciit ca, să mă Scapi. RR 

„Noica, cum îlă audia, , 
penă”n diuă se. scula, „145 

şi hambare - n. 
scutura, 

Şi. coşare 

+ mătura, E 
fiidră, + _ , 150 

Caduna, i 
d'uă, azmidră 

încă făcea, 
e uk tărtică | 

| „căi cocea, * . 155. 
e „în trăistică, 

„le punea... o 
Şi "Tudorii. încălica, *. * 
qiua bună că și lua :. 

"di bună de la, Voica, 160   
   



      

, 

qi pună de la mă: sa, - 

“La 'mpăraţulii de! mi i plecă, 
în: Tarigradii ajungea, 

pe "mpăratulii e; 'ascepta, 
trei dile* n, Pârtă şedea ; 

"er, trei dile de'mi trecea, 
termenulii. că, se 'mplinia:" 
impăratul că mi eşia, 
la Plimbare, se, ducea 

şi pe Tudori cândii vedea, 
"de: departe'li întreba, 

Si din gură mii dicea: | 

Ş — savalaşii Tudori, 
„: Dobr ogânii uăorii, 

| ori ai sărăcită, 

oră af Riaburitii, 
ori ţu c'ai.poftiti 

. Ia împărăţitii, 

p aică dai venită ! , 

p. 

“Padorelii că nu? mij tcea, 

- ci din gură răspundea: 
e 

— Dâmne luminate, 

».. Dâmne şi "mpărate, 

„ieri 

” ami, kiaburitii, 

ami sărăciti 
şi m'ami calicită, - 

- Şi iat'ami veniti 

-s6 mă jeluiesciă, - 
“că mami să trăiescă .: 

de haracii turcescă, 

“De cândii m'ami născută, 
| nimicit n'ami avută ;.. 

| “case că mt-amii tapti, 

tenări m'ami 'nsurată, 

mândră mi-amă luaţi; 
„ cârciumă. “ami pusii, : 

cârciumă. la drumi, - 
drumii de. Ţarigradă,. 
“schelă de *mpăratit. 

„Cine cămi trecea 
| se opria, 

„Şi bea - 

N 
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„pelinalii 

| Şi vinulă, 

„Vinulă 
şi Tachiulii, 
Cu bani ce luamii 

multi mă kiaburiami, . 
dsr paşa. ursusii 

nu ca, p unii copilii, 
ci ca! p'unii mazilt, 

| Mori. câte-ami avută - 
şi cai mi:amiă vândută. 

“ca să mă plătescă,: 
să mă odihnescii ; 

“der. n'amă isbânditii, 
pen' amii sărăcit - 

şi pân” amii slăbitii, 
şacum ami veniti . - 
„pentru. saigg iti. 

“"Pudorelii | 

spunea, 

vizirul | 
1 semna, 

7 

Sultanulii 
scriia, 

şi firmaniă îi da 

ca să haiducâscă, 

ca să saiggescii, 
haraciin săși întârcă, 

“Şi, cândii il dedea, 
frumosi Pintreba, 

din gură” dicea.: 

— savalaşiă Tudor, 

Dobrogână Tudori, 

„ saiggi 'Tudorii, 

ce ţeri doresci, 
ce țeră poftesci? 
„era, arăpescă, 

ăra românescă 

ai țera nemţscii? 

Şi elă, cum şedea 
“de milă asculta, 

” din gurii dicea: 

— ba, nalto'mperate, 

"-la haraciii m'a pusi . 

A 
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“Dâmne luminate,. 
nică ţâra nemţâscă, 

„nică p'a, românâscă, 
nici p'a, arăpâșcă, 
ci ţ&ra turcâscă, 

că suntă. oi maj prase,.. 

femei mai fi umâse, 

“pungile mai. grosel 

Eli firmană .: 
lua, 

în sinii 

„Gl băga, .. 

din. oraşii eşia, 

i margu medica. 
“şi; und! se: ducea, Na 

- turme 

„Ce găsia | 

tite 
„le scriia .. 

Şi le saiggia: 

scriia 'mpărătesci 

î turme românesci, 

- “scriia,! *mpărătesci 7 

-, “turmele! turcesci, : .: 
EN Trei, dile? mi umbla, 

tra” mi ocolia.” 
şi toti saiggia. .“ 

: Firvianit: de'mplinia -- 
și mi- -sei 'ntorcea, - 

“Sultanii ce făcea? . 
In kioscit se urca,.. . 

ochianit că lua 

şi unde ncepea, 
„S6ma că săi iea. 

"Der. elii nu „putea 

E sema ca, săi iea, 

- şi, deca "vedea, * 
luă 'Pudoriă: dicea,: 

„2 — Tudorii, Pudorelii, | 
-. nume frumuşeliă, 

“savalaşii Tudori, 

““Dobrogânit Tudoriă, 

| saiggi Tudorii, . : 
„= cemiaduce. mie 
marea *mpărăţiă, 

CÂNTECE VECI: DOMESTICE, . - 

:250 . 

„260 

970 

280 

285 

290 

„1. Sincopare. în. locu de adusişi. *   

într a vânt: tota 

+ timi “aduşi! ui dață, p 29 
„NFiă să “dăruită. 

- ce-ai agonisită, 
şi le du a-casă 

la Voica, fi: umsă. 

Tudor “mulţurnia, | 

de josit se scula, : 

-murgu ?ncălica - 
“şi mili repedia,. 

La plâni d'ajungea, - 

„Daci 
_căși chiema, 

banii. 

„încărca, o 
turmele” Şi stzîngea, 

şi cu plenii pleca, . 

"spre casălii pornia, 

"dâr,pân'ajungea, 

nâpteavii apuca. 

" Nptea dernii sosia, 
m .pârtă.se opria, 

cu pumnulă bătea, 
„din gură'mi striga: 

„= sc6 „Voichiţo, fi dormită, i 

„.. Pudorelii „că ţă-a, sositii; 
sc6L', deschide: 

| „porţile; - i 
şi *nchide . 

averile; | 

să sleimi 

 piăţurile, 

să spălimii 

sghiâburile, 

să adăpămi 

- - vitele, . 
i. „vitele, ciregile. 

LE Voica, par > căvlii audia, 
glasulti nui pr6 cunoscea, . 

der, pe „uşii cândă eşia, 

s6cră-sa că mi-o opria . 

şi la densa,-se -răstia 

„i 

Ta mir ra 

“810. 

315 | 
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- şi din gură miri dica: 

— fa, 

__Cățea 

de nora mea, 
de cândii Tudorii mi-s'a dusiă 340 
tu ibovnieii: mi-ţi-al prinsi, 

şi te ducă . 
să ţilu săruţi, N 

şi te duci 
să ţili aduci. 345 | 

“Bine: vorba nu sfârşia, 
palma biciii că şi-o făcea: | 
peste 'ochi cândii o lovia, : 

sângele o. 
„co năpădia, 950 

„lacrămile | 
“i -ciuruia, 

-- Uşia, bine'mi zivoria, 

g'amândouă se culca, 
somni adâncii lo coprindea, 355 

.'. . . 

FOiă verde ş'uă smicea, 
"două câsuri că'mi trecea. 
Tudorelii, dâca 'mi vedea 
că pe eli nu'li audia, 
ci ctn pârtă zibăvia, 360 
S6ma, curţii cunoscea, * 

- zidul, măre, că săria 

„Şi, de veseli ce erea, 
drepti la beci năvală da. : 

s&şi potle arsura. „365 
Deâr la, beciu ce mi: ŞI găsia ? 
Lacăti mare, câtii “Hlosea! | 
Tudoreli ce mi şi fâcea 2: 

I6rba firelor c'avea, 

„degetuli  -.. . 870 
„Chieiă punea, 

lacătulii . 
-că'mi deschidea, 

şi /n beciii, măre, de'mi intra, 
tâte baţile” ncerca, 375 

| „tâte buţile "mi gusta 
să'să: potâle arsura, 

Cârcă una, cârcă, două, 
„C6rcă, măre, pân' la nous;   

gustă vechiului 

„o hărănitiă, - 2 
“gustă vinul 

pritocitiă, - 

| de agale 

„multă iubită, 
de paşule 

multii doriti. 
De gusta penă gusta, 

cepuliă, măre, că scotea, 
gura *n vrană că? Şi punea, 
num” uă dată că sorbia 

s&şi, potâle. arsura, 

Der sorbia, ori nu sorbia, 
ori duhârea "li ameţia, 

Tudorelii că se 'mbiăta: 
ostenâla, ajungea, 

G'a "'ndarâtele eşia, , 
„şi-de pragii se "piedica," 

„6r, unde lungitii cădea, 
acolo somnu "lă fura, . 

somniă adâncă că adormia.. 

- Foicică viorea, 
iată, măre, se'ntâmpla 

că bătrâna, câtii dormia, 
numa m visuri o ducea: 

rele semne 'Y-se făcea, 
„ Cândii de grab! se descepta, 

toti pe nor'-sa că scula 
i 1 - 3 ? . Şi din gură căi dicea: 

— fa,Voichiţă, nora, mea, 

de cândi Tudorii mi-a, plecati - 
așia, vise n'amii visati, 

Ai. pe Tudori 

'amă pierdută, 

că semni reă - 

mi-s'a făcută ; 

aii că 'Turcii ne-a călcatii, 

| porţile 
ne-a descuiatiă, ' 

curţile 

că nea predată, 

vi6a că ne-a săgetati, 
Sc6l,Voichiţo, nu şedea, 

că'mi tremură inima, 

410 

385 

390 

  
400 

405 - 
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Du-mi-te la. beciii în prabă 425 
şi'mi ado vinii în năstrapă 

ca să 'nghitii 

de vro trei ori, 
-că prin trupă 

îmi treci fiori! . 430 

Vorba, bine nu sfârşia, 

năstrăpidra ?n mână "i da 

şi de grab'o trimetea 

somnor6să, cum ereu, | 

Voica'n beciii năvalti da, „435 
uşia deschisă, găsia, 

de Tudorii se "mpiedica, 

năstrăpiâra, că'miă scăpa, 

numai țandări c'o făcea. 
Ea de frică tremura, 440 

- pe 'ntunericit sentoreea 

şi la sGeră-sea mergea, 

dârdâindi îi povestia 

şi din gură căi dicea;: 

— nu scii, maică, ce-ami pățiti ! 
. Oră că Tudorii mi-a sosită, 

ori că hoţă ne-a, copleşitii, 
că în beciii m'a 'mpiedicati 

trupul unui omiă' culcată ! 

= Be
 

Cr
 

S6eră- -sa ce'i răspundea, 450 
şi din gură ce'i dicea? 

— Fa, | 

căţea 
i „de nora mea, ” 

le sciii eii ce şuntii astea! 455 
- Tudorelii my-este departe 

şi sămi viă nu se pote 
tocmai pe la miedi de_n6pte; 
„der, de cândii mi-s'a porniti, 
„tu ibovnicii ţi-ai găsitii 460 

şi cu elii te-ai îndrăsitii; 
“der lasă cai nemerită ! 
O să. te. puii la 'acercare, 

st mă scoţi din binuiâiă! 

- Bine vorba nu sfârşia, 465. 
- mâna?n ladă că băga, 

unii sculii măre că scotea, 
ş6se vițe Vimpleția, |   

N 

ca arcanulii: că'mi făcea, 
pe 'ntunericii se ducea . 

Și cu mâna dibuia, 
pe. Pudorit în beciă păsia 

şi de gâti ilii arunca, - 

- Apoi, măre, mi'lii trăgea 
pent funia 'noda. | 

Trăgea, Voica, nu trăgea: 

bătrâna morte'și făcea, 
până cândă se ostenia, 

năduşela c'o trecea: 

par” că nu sc sătura | 

Pe 'Tudorii că'lii omora, 
dâr ea, măre, toti trăgea 

penă sfâra, se rupea, 

pân visuli se 'mplinia, 

Apoi, măre, ce'mi făcea? 

După buţi 6li arunca, 

ir în casă se "ntorcea, 

luminarea cuprindea. . 

F6iă verde vineţei, 
cândi de diua se crăpa 

şi cândii -sâre resăria, 

uşile 

cândi deschidea, 

„portile 
= cândă deseuia, 
cu ciobani se pomenia, 

ciobănaşi cu turmele 

să le d6 simbriele, - 

să le "mparţă vedrile - 

că, .le'si fripte buzele, . , 

FĂ, în curte 

de'mi intra, - 

la ferestre - 
se ducea 

şi din guri ot'zni-etriga 

„— sc6l, Pudore, fi dormiti, 
că s6rele-a r&săritii - 
şi nouă ni-s'a urâtu, 

Bate'n sită şi'n covată, 
şi dă-ne merinde 'ndată, 
şi'ți deschide pungile 

ca s&ntindemi glugile 

să ne dui simbriele! 
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Cândiă bătraua: se scut - 
pe ciobani că 1ni'y chiăma, 515 
şi năvală n beciă ces da ; | 

pe străini 6liă “căuta, 
„dintre buţi că milă trăgea, 
„der, la, elit cândii se uita, 

- Val. de dânsulii şi de ea: 
num” atuncia "li cunoscea. 
Nici uă vorbă, nu dicea : 

cuţitii: din tecă 

scotea, 
„S6mă singură ? ŞI făcea. 

 Cadea trupu'”i incruntatil 
cad uă, morte cu păcatii ! 

  
ce
 

to
 

en
 

„FOiă verde guă lalea, 
„Voica, măre, mai plângea, 

maj plangea câti mai plângea, 5 
6r, de vedea, şi vedeu 
că singură rămânea, 

cu tt bogăţia, - 
inima'n dinți că "ȘI lua: 

la ciobani simbria, da 
Şi pe toți îi trimetea, 

Numai unuli nu'mi pleca, 
numai unulit r&mânea, 
unulă, nalt şi subțirelii, 

par” că'i trasi printe? ună inelii, 
_ semănândă cu Tudorel. 

Lui simbria că nu'i da, 
“ci din toți că milii opria, - 

“Şi de mână că'lii lua, 
şi în casă că”lă ducea, 

2 şi cu eli şe cununa, 

--Mândră nuntă cămi făcea, 
în grădina, cea, crăi6scă, 

„„.Măre, s6 se pomensscă, 
„toti la cruce de voinici, 550 
la boierii de p'aică. 
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TUDORELU. 

Wariantă scrisă la 2 Tanuariti.1885, după Ioniţă 
Nicolae . Pantelimonâuuli, cobzară de 65 ani, 

ocuitoră lă Cr ucea- -de- -pâtră în Bucuresci]. 

- Foicica ulmului, 

_CoLEțiuta G. DEX. 'EODORESCU, - 

drumuliă Țarigradului. 
şi schelii mpăratului, 

„case nalte s'aii zidită, 
cârciumidră s'a gătită, 

Şi frumosi că s'a. boitii. 
Der cine mi-le-a clăditti ? 

Savalaşi Tudori, 
Si pazarghian 'Tudori, 

> 

10   

  la marginea drumului,   
————— : —— 

reisicol Tudor. 

F6iă verde guă lalea, 
avea naiba ce lucra ? 
Tudoreli mi se 'ndemna ! 
Şi de tânării se *nsura, 15 
frumsă, mândră lua: - 
de frumâsă, ce erea, 
cârciumăres *0 punea, 

Şo chiima, măre, Voica. 
Der unde cârciumăria ? 
La. marginea drumului, 
drumul Ţarigradului 
şi schelii 'mpă&ratuluj. 

Cine “pe drumii că trecea 
la cârciumă 
„se opria, 
la Voichiţa 

sc uita 
Şi de Gragulii ei. toţii bea. 

„Beu'şi Turcii 
papucii, 
leniceri 

hangerile, 
croitori 

forfecile, 

ciredari 

ciredile : 
rămâneaii Na 
cu pungile, " 
de le oftait 

a 

  
30 

  
"40 

buzele ! 

Tudoreli se "'mbogăţia 
şi, d'avere ce'i avea, 

„iși stringea 

şi'ȘI cumpăra 45 

catârași 
cu gălbenași,  
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nouă mori pe subt pâmânti, 
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şi ciredi . 
de boi d'ti. graşi, 

herghelii 

de cai 

frumoşi, 

turme 

de juncani 

spătoşi. 

Dâr p'atâtii nu se lăsa, - 

ci'şi făcea Tudorii, făcea, 
„nouă late mori de vântii, 

50 

c
a
 

Te
 

că, nouă d'orii măcina, 60 ? 

" hănetulii s'o aduna. 

 Tudorelii se "mbogăţia , 

-dâr la biruri 

mi'lii punea 

“şi haraciuri 
| că "- cerea, 

"mare greii Pimpresura. 
Şi da Tudorii, şi mai da 

totii pe ani 

cinci pungi de bani, 
si.p'uă lună 

pungă plină. 

--Și da Tudorii, şi mai da: 

nu da banii 

Cu punga, | 
ci da sacii 
cu mâna, - 

„a BScăi 
cu dimiriia, 

parale, 

cu bâniţa, . 

d6r de biruri 

nu scipa, 
a de haraciii 

- nu se plătia. 

7 

| Pudoreltă îmi stiriteia, 

mare grei 6li coprindea, | 

şi, de vedea şi: vedea, 

din guriţă că mi” grăia: 

— Voico, sogidra, mea, - a 

„80 

5 

85 

90 

si 

  io, pe tine cândi te-ami luată, 

  

erami tânării şi bogată Si 
Şi mai multi m ami bogăţitii 
de cândi, Voico, ne amii socitii, 

Dâr câinii mahalagii 95 
ne-a pâreti pe la beşiii: . 

la harăciură sa 
că m'a pusă, 

„bănişoriy 
mi-i-a scursă. 

Amii vândutii, 
cum ami pututiă, 

catâraşi 
pe gălbinaşi, 

A 

ciredile 105 

de boi 

graşi, 

herghelii NR 
de cai _ 
frumoşi, 

"turme 

de juncani 

spătoşi, 

ale nouă mori de vânti 
şi pale de subt pămentă, 

der de birii 

„nu mamă plătită, 
de haraciii 

nu mami scutiţi, 

şamii r&masi săracii lipită. 

: Mătură hambarele 

prin tote colţurile 
şi, d'ei găsi făioră, 

s& mi-o cerni 

_ 

în sitişoră, - = 

s'o frămânţ 

în lăcr&misre 
şi s'o coc 
la teţişore, | 

Cami să pleci - 

din ţ6ră 'n ţeră 

„ca s'ajungi, 

din satii în sati, 

până "n târgă 
la 'Ţarigradi, 

Ja cinstituli de 'mpărată, 

„şi la elii să jeluiescii 

110 -- 

ud 

120 

125 

135  
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vă nui chipă să mai trăicsci, 
Şi Voichiţa, d'audia, 

lacrămile : 149 
"căi curgea; 

„hambarele 
mătura, 

făi6ră, 
că'mi găsia, 145 
“Guă turtică | 

mi'i făcea: 
în lacrămi o frămenta - 

"Şi la ţâţe 
-J-0 cocea, , 159 

şi în traistă 

„o punea, 

Tudorelii mi-se gătia, 

„pe Voichiţa 
săruta, „155 

6r: strmana, 

val de ea, 

de foci mare leşina. 

Socră sa îmi alerga, 
„apă rece căi punea, 160 - 
pe Voichiţa descepta. 
Tudorel că le grăia,: 

—_6că, maică, noru ta; 

păstrez'o ca, viâţa mea, 
la, 'ntârcere s'o găsesci 165 
aşa cum ţi-o dăruiesci, 
Tu, Voichiţo, s6ţa mea, 

săi păstrezi totii mintea, ta 
şi cinstea măicuţă-mea, 

că mă duci la Tarigradăi, 170. 
la nălţatuliide *'mpărati, 

ca, la, elii să jeluiesci 

că nami hal s& mai trăiescă. 

'Tudorâliă le cuvânta, 

mâna, mă-si'i săruta, 175 

pe Voichiţa “mbrăţişia, ! 
 drumuleţu' Şi apuca 

şi la Porti se ducea, 

Acolo, de'mi ajungea, 

__ în genuchie 'pgenuchia, - 180 
„trei qile n pârtă şedea, 

- Impăratulii se uita, 

  

  

din ciubucii tutunii trăgea 
şi, pe Tudorii cândii vedea, 

ciubucgiu ? ŞI trimetea, 
la seraiii că me chiema 

şi din gură intreba: 
— pazarghian Tudorii, 

heisicol Tudorii, 
savalaşi 'Tudori, 

pe la noi 
ce-aj căutați, 
averea, cui 

„ță-ai lăsatii ? 

— Pre cinstitule *mpăratii; 
mare răi m'a "*mpresuratii ; 

la haraciuri 
-. ami fostii pusti 

şi la biruri 
grei supusi, 
toti pe ani 

cinci pungi de bani 
şi pe luni 
pungă plină, 

“Namiă dati banii 
“cu punga, 

ci-ami datii sacil . 
cu anâna, 

lăscăiă 
cu dimirlia, 

parale | 

cu baniţa, 
De haraciă | 

nu mamă plătită, 
şi de biri 

n'ami isprăvitii,. 
dâr de totii amii sărăcită, 

Şamiă veniti | 
să jeluiescii 

că mamă hal să mal ţrăiesci, 

— D'alei, Tudorii 'Tudoreli, 
pazarghian 'Tudorii, 

savalaşi Tudori, 
heisicol Tudoră, 

nu scii tu c'al maj avutii 
saxanale 

cu parale, 

” 

-199 

- 200, 

210 

215 

220 

225 
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sămărași 
cu gălbenaşi, |, | | 
-ciredi multe 990 
de boi graşi, 

herghelii 
-.de cai 

“frumoşi, . 
turme 235 

- dejuncani 

spătoși, 

nouă mori 
pe subt pimânti | 
„alte nouă 240 
mori de venti? 

9 

_— Impărate, 
le-amii avuti, - 
“der pe tâte E 
le-amii vândută, 945 

Şi haraciulă 
"mi-ami plătită, 

să mă vădi cortorositiă, 
cu măicuţa odihniti, - 

Ami plătitii câtii ami puţutii, 250 
der de birii n'ami mai avuti, 

şamit veniti să jeluiesciă, 
s6.mă laşi să Sângeklescii, 

„că n'amii hal să mai trăiesci ! 

Impăratulă, d'augia, 255 
nică mai "multi călii ispitia, 

ci din gură întreba. : 

— dai veniti să jeluiesci, 
unde vrei să sângeklesci? 

O în ţ6ra românescă, 260 
ori în a moldovenâscă, 

„ori aici în a turcâseă ? 

— Ba aici, în a turcâscă, 
"că sunt. oile 

mai grase, . „265 
albinele 

-mai mier6se, - 
„Văcşidrele * 
mai lăptâse, 

Şi "stii aprâpe 970 
şi de case. !   

Impăratuli se 'nYoia, 
slobodeniă 

că'i. da, 
şi poruncă, 
poruncia 

55 stringă 
câti o putea 

din sangkulii care-o vrea, 

- Tudorelti că mi'şi pleca, 
unii vătafă cu elă lua, 

prin sang6kuri 
că umbla, 
zaherele. 

că stringea, 
beilicuri - 

-că punea, 

mari averi 

că aduna, 
până mi-se sătura. 

"La, doi ani şi jumătate, 
frige”lă 
dorulă, 
gândwlă 

bate 
s8 se 'ntârcă 
de departe 
pen'acasă 
la mă-sa 

“Şi la dragă - - 
Voichiţa, 

Două. luni săngekluia - 

38) 

290 

„295 

800 

“alte două mai trecea... A 
p6nă doru'lii podiâia, 

gatunci, măre, ce făcea? 
La 'mpăratulii: se'ntorcea 
Şi din gură mi'lii ruga: 

— pr6 cinstitule "*mpă&rată, 
io, d'acas' cândii ami plecati, 

- mămuşâra 

mi-amii lăsați 

nemâncată, 

neb&ută, 
"de nevoiă 

d6r sciută, 

N 

305 

310 

315 

_  
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Pen'acum ami toti ribdatii şi din gură le grăia: 860 de măicuţa, depăr tată: „— Walei voi, vătafilor, „acum dori ma apucutii, d'alei voi, ciobanilor, “ochi de: lacrămi mi-ai secati ; încetii cn ciredile, 
părul mi-s”e "a cărunţitii, 320 înceti cu oițele : mustăcidra'mi s'a lungitii, nu tăiaţi 365 dorii de ducă mi-a venită. - drumurile, -- Să mi dai voiă să m& duci, şi nu călcaţi 

dor cu suflet s'o apucii, florile, şi ce-o vrea măria ta 323 să le pasci mielele. i “din avere toti mi-o da, Io nainte-o să wapucii, 370 
: io ziainte-o să mă duci: Impăratulti Vasculta, “până vof că mt. -eţi sosi, 
voiă bună căi dedea io tainulă voii găti; Şi averea "1 dăruia: - ş6pte buţ oiii destupa, „ Saxanale- 330 - simbriGra că v'oii da 375 cu parale, şi pe trei voii însura, 

sâmăraşi , în Domnulii voii cununa, cu gălbenaşi, ca să fimă ca” nisce fraţi, ciredi mulţe toți de lume Jăudaţi : 
de boi Srași, 335 pâine, sare cami mâncati 389 ŞI turme şi cu toţi ami asudatii ! de juncănaşi,. d 

a “Tudorelii, de le grăia, La 'mpăratulă se'nchina, căilişorii încălica, 
“mâna, p6lai săruta, întut fugă 

diua bună că'şi lua, 340 se ducea, 385 ciobănaşii că'şi tocimia, pân” acasă 
şi spre casă se'ntorcea. 

mi-ajungea : „. Mergi pe cale deştiulii chieiă că făcea, bot cântând, - porțile că descuia, 
din cavale 5345 “şi la pimniţă năvălia, 390 şuierândă, - că de multi, de cânâii plecase, 

-. ciobănaşii vină în gură nu băgase, 
- toti jucândă, . “Eli în pimniţă intra, | 

măgăruşii buţi pe rândă toti încerca: 
totii sbierândii, 350 cerca una, cerca două, 395 

” juncănașii 

 șirii mergândă, 
şi boi grașii 

- rumegândiă, * 

Mergu'şi diua şi n6ptea, 355 
penă iată mi-ajungea, 

cam la Grumulă jumătate: | 

fărodihnă, nu se pote!     Atunci turmele opria . şi din somnii se desceptase. 

cerea, măre, pân! la nouă, 

Tudorel mi-se'mbăta, 
de gârlicii se'npiedica, 

josii cu faţa mi'şi cădea, 
somni adânci 6li coprindea. 400 

Iată, inăre, se 'ntemplase 

mă-sa n6ptea că visass  
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Ea din somniă se descepia, | 
sete mare c'o ardea,. - „495 
limba”n gură “i dogoria 
şi Voichiţii căi dicea: 

— Voică, Voică, nora mea, 
mi-te scâlă, maică, scâlă | 
șadu mie vină în 6lă, - 410. 
& așia sete n'ami avutii 

de cândii maica m a făcutii. 

Voica, ndatăi” 

ce-audia, - 
numa ?n -îiă 415 
se scula; 

6la? n mână 

că lua, 

luminarea 
Caprindea,. - 420 

în gârliciii că se ducea 
și do elii se "mpiedica : 

luminarea: 

că stingea, 

ulceluşia, | 425 
“că spărgea, 

îndărătii mi-se 'ntorcea, 
şi, de frică, ea dicea : 

— maică, maică, sera mea, 
nu scii ami s& ți spuiă ceva ! 430 
Unuli pimniţă ne-a spartă, 

„buţile c'a, încercaţi, : 
„a băutii pân” s'a, "mobătatii 

şi'n gârliciii mi-s'a culcatiă, 
o de elii mami piedicatii, 435 

lumînarea | | 
Cami scăpată, 
„Mleeluşia 
mi-s'a, Sparti ! 

 S6eră- -sa, unde- augia, 40 
mâna? n cui că mi” Şi punea, - 

„ Iua-biciuli de curea : 
„şi dan Voica cati: putea, - 
“şi da'n Voica d'o bătea, 
Şi din gur' o Suduia: 445 

— hei, Ciiţea 

de nor a mea,   

e 

„peste 'Tudorii că dedea, * 

„ae când 'Pudoră mi-a plecati, 
tu ibovnicii ți ai luâtii, 

„ banil de pe vinii i-ai dati 450 
şi cu elă te- -al sărutati, 

pa avi aduşi până ?n geulioi, 
par'că io m'aşi fi p'aici ! 

Voica, bietii, se văieta . 
şi din gură'i răspundea: as 

— ba mă jură, maică, pe sare, 
po pâine, pe luminare 

şi pe sfintele icâne! 
Do cândii 'Tudorii mi-a plecati, 
nimeni nu m'a sărutat, 460 

ibovnici nu mi-amii luată; 
de vinuli ce s'a vândutii 
griji mare ami avută, 
Şi la tine c'ami veniti, - 

: banil?n mână i-al primiti. — 465 

S6cră-sa n'o asculta: 
luminare 'c'aprindea, 
uă frânghiă, că 'ndoia 

şi ca strengulii o făcea; . 
pe "ntunericii se ducea, 410 
în gârlicii că ajungea, 

după gâti că.ilu punea, 
şi trăgea, şi iâr. trăgea, - | 
Şi din gură toti dicea: -. 475 

— trage bine, nora mea, : 
de nu”ţi-e inima, rea 

şi de nu e vina ta!   Tudori sufletuiii îşi da, 
| „Gr mă-sa, „480 

| şi Voichiţa, Ni - 
 tocma” n: pimniţă, "lu: “băga, 

„după buţi 6lu ascundea, 

 Wreme multă. nu trecea, | 
turmele . 485. 

apropia 
şi ciredile 

osia. 
„De departe s'audia 

clopotele -.. : . . 490    



  

resunândă, 

„ căvălașele 

cântând, : 

“măgiruşii n oi sbierândi, 
„Rila portă cândii sosia, 

„ ciobănaşii mi'li striga : 

— ia te sc6lă, 'Tudore, . 

„şi deschide. porţile | 
să-ţi băgămi averile; 

ia destupă 

buţile 
şi ne udă 

- buzele, 

că nisă arse gurile. . 

“Tudoreli nu le răspunde - 
că n'are, măre, de unde: 

numai Voica. se scula, 

s6cri-si de veste”! da 

şi cu roche se *mbrăca, Ş 

Dorile 
se răvărsa, 

porţile 

se descuia 

şi averile 

intra: 
_ saxanale 

cu -parale, 

e sămăraşă 

„cu gălbenași, 
ciredi multe 

de boi graşi 

şi turme 

„de juncănaşi. 

7âte + n curte de intra, 

locii de pusit nu se gășia, 

- aşia, multe că erea,! 

„Voica, şi cu' s6cră-sa 
înainte 

le eşia, 

-tâte- averile 

primia, 

mâsă “mare 
, le 'ntindea, 

dece buţi de vinii scotea, 

500 

505 

515 

520 

525 

530   
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„Şi frumosi îi ospăta, 
Der la mâsă ce vobia ? 

Că Tudoriă,. 

de dorii. 

„... erbinte, 
- se pornise mai nainte 

” să gătâsc' hambarele 
şi tâte coşiarele, 

să "şi. puiă averile. 

* Atunci toţi înmărmuria 
şunuli p'altulii 

se "'ntreba, 

cândă.,. vătafuli 

Neculcea 

în gârliciii se scobora, 

după. buţi că'mi căuta 
şi pe Tudorii mi'lii găsia 

„înghiețatii şi omoretii, 

„cu fiânghiă 

strinsii de gită, 

dup'uă butiă 
> t6r6tu... 

„El, afară del scotea, 
n susii cu faţa, 

"mi'li punea, 

er Voichiţa, 

de'li vedea, 

cu mâini păruli 
că'şi smulgea, 
lângă densulit 

leşina. 

Mă-sa 'ndată c'alerga 

şi, pe Tudorii cândit vedea, 
din tecă 

cuţitii trăgea, - 

în inimă - 
şilu băga, 

„peste fii-su mi'şI cădea : 
la uni locii doi morţi erea. 

Jale multă s'audia, 

lacrămi multe se vărsa. - 

Stai ciobanii 

de'iii plângea, 

din cavaluri 

555 

540 
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milă jelia: 
„sbieretuli 

oiţelor 
ca plânsulă 

surorilor, 

urletuli 

-dulăilor 

ca oftatulit 
| fraţilor, 

E pe Tudorii mi'lii scălda, 
mai frumosi 6li premenia,; 

cosciugii unii 

mi'i făcea, 
-“gr6pă alţii 

mii săpa, | 
“lui Pudorit şi maică-sa, 
„La bisercă'i îngropa, 
cruce mare le punea, 

„. îndărăţii că, se "ntorcea, 
şi-la mâsă . 
s'aşeda 

din pomână 
le mânca; 

după cum e datina. 

Foicică şut, lalea, 
Voica, măre, 

de vedea - . 
că rămâne . 

“Singurea, 
Sociorii că, 'Şi alegea, 

p'unii ciobani mai tinerel, 
tinerelii 

şi frumuşeli, . | 
sem&nândii cu -Tudorelii, | 
„Ea de mână 

„c%Plă lua, 
la bisercă, . 

„milă ducea, 
la, ic6ne 'ngenuchia, 

"trei mătanii că făcea, - 
»_ voiă Domnului cerea 

şi popa mii cununa, 
după legea, crestinâscă | 

„+ de' el să se pomenescă, 

580 
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* frunte, în broşura â-lul Miron: 

  

  

MITULUI, 
(Scrisă de repausatulii mei amicii Nicolae Scur. tescu în Valea-lungă, judeţului Prahova, Şi co- municati în. ulii 1872.— Ca variantă, să sa con. 

titulată Giurgiu, pag. 41-46]. 

Peste dâluri, peste lunci,. 
- pascu'mi turmele de junci, | 

pascu'mi i6rbă 
necălcată, 

şi cu rouă 
presărată, 

„6r la fagului 
*stoborâtii . - 

şede'mi Mitulit 

tolănitii, 
De şedutii nu pr6 şedea, 
că din 'gurăt otiă striga, 
"n nouă ţări de Saudia,. 
De striga şi ier striga, 
nimenia nu'lii audia, 

afar” numai de mă-sa,. 
Mă-sa'n grabă se ducea, 
pen” la Mituli c'ajungea, 

şi din gură Pintreba: . 
— ce ţi-e ţie, fătul mei, . - 
ce-a căduti pe capulă tăi, 

de te vaieţi aşia răi ? 

Aii. merindea, 
i-ai sfârşită, 

au banii 

ţi-ai chieltuitii, 

au opinci | 
de fierii ţi-a! ruptă, . 

a juncanii 
ți-al pierdutii ? 

. 

Mitul, măre, căi dicea : 

— maică, măiculiţa mea, 
nică merindea: 

mi-ami sfârşită, 
| mică banii 
-mi-amă chieltuită, 

nică opinci 

-... de fierti n'amă ruptă, 

ii 

1. Bitulă e vă aferesare din Dumitrulă. 

i Pompiliu, cea in-. 

_— 

10 

20 

- 25   
-8ă.  
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nici juncanii strigă Mitulii 
n'ami pierduti; 40 amăretii, 

dâr ami dată, măicuţă, datii de răsună 85 
peste mai mâre p&catii, văiele . ” 

Ici pe iârbă m'ami lungit, şi tremură 
florile m'ai aromiti - luncile. 

Şi somnii grei amii adormită. 45 Cati chiăma, 
Nu scii, maici, ce-amiă visati, Şi câti striga, 90: dă, candii fu la desceptatii, nimenia | 
amă simţitit în sinuli meii - nulă audia,. 

„trupul rece, trupulă grei fâr' de numai taică-stii 
ali unui spurcatii balauri, 50 „din pragulă vecinu'săii. | 
“ş6rpe cu cârne de aurii. "Eli pe glas Vinţelegea 95 
Unde, maică, mi-se strînge, Ma şi la fugă o rupea; 

“miqloceluli par'-că'mi frânge, - pân” la, Mitulii ajungea, 
“pân' la inimă m'ajunge şi din gură Vintreba,: 

şi cu limbile mă *mpunge. 5 - — dragul tatii, ce-ai păţiti ? 
Maică, măiculiţa mea, " Aii vecini te-aii năpăditiă, - 102 

iea din traistă uă basmă, busduganulii de ţi-a luatit 
înfăşicră şi de turme te-a „prădată ? 

„mâna'n. ea! 
şi o vâră 60 Mitul, măre, răspundea 

"n sînul mei şi din gură mii qicea: 

să. scoţi procletulii 8li răi — taică, tăiculi alu mei, 105 
şi s& scapi pe fiiuli tăi! ce-amii păţiti amă păţită r&ă: 

” ică pe ierb'ami adormiti 
Mă-sa | : și din fagul stoborâtă, 
Sta 65 şerpe grei s'a, scoborâtii, 

de'lii asculta,  miglocelulii mi-a coprinsii 110 
der din gură -şi de inimă sa prinsi. 
„ce'i dicea? Na, taică, . 

—Mitule, basmaua mea, 

„Dăiatuli meii, 70 înfăşiori 
f&tule, mâna'n ea 5 

_drăguțulii meii, şi mi-o bagă 
ce'mi ceri tu-îmi vine grei. n sinişorii 

Mâna'n sin. de ţi-oiii: băga, de mă scapă 
-sârpele m'o îmbuca | 75 să nu morii! 
Şi “schilda”- oii rămânea, Tat-su sta- 120 
Fără mână nu poti fi, si asculta 
fâr' de tine poti “trăi. de din gură 

„„D'o fi tatii sănătosi, | ce'i dicea? 

face-omii altulii, mai frumosi ! -80 
e — Mitule, 

"De subt fagulii flăcăulii mei, 125 

stoborâtiă, ”.. fătule,     
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drăguţulii mei, 
-bucurosii ași face-o: că, 

dâr destule 
ami făcută 

până mare 

te-ami v&duti, 
Mâna n sîni de ăi oii băga, 

şerpel6 m'o îmbuca, 
fra mân” oii remanea, 
casa n'oiii putea hrăni ; 
fără mână nu poti fi, 
fără tine poti trăi, 

că, d6c'omii avea, norocii, - 
o să facemi altu'n loci, . 

“Mituliă icr. se văieta | 
şi d'a, treilea striga, 

de- răsuna 
luncile 

şi”! răspundea, 
juncile, 

Nimenia nw'lii audia, 
fărde numai soră. “Sa. 

“Ea pe lasi 6lă cunoscea, 
din grădină că'mi eşia, 
fuga mare că. pornia, 

şi, la Mituli d'ajungea, 
toti din gură întreba : 

— Mitule, frăţânuli mei, 
ce te dâre aşia grei, 
de te valeţi aşia răi ? 
Fisrele s'a scoborâtii 

şi subt fagi te-a doborâtii, 
ai tâlharii te-a călcati, 

armele 
ţi-le-a furată, 
turmele 

ţi -le-a pr&ati ? 

| | Mitul, măre,ă răspundea : 
— dragă suridr'a mea, 

__ firenu s'a scoborotii, 
nici subt fagi m'a, doboretii, 

nici tâlharii m'a căleatii, 
nici de turme m'a, prădată. 
Ică pe isrbi m'am trântită, 

lorile mai aromiţii | 

13 

135 

1-10 

150 

„155 

160 
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—————_ 

şi somnii grei: ami adormiti. - 
Vânturi calde ai suflatii, 
faguli că mi-a cletinată 

ga cădută 
uni. şerpe rti, 
ce-a 'ncăputii: 

în sînulu mei: 
midlocelulii mi-a coprinsă -: 

şi do inimă s'a prinși. 189 
Ţine tu basmaua mea, 
înfăşiră, mâna'n ea 
şi apucă procletuli, 

că'mi r&pune sufletuli ! 

Sor-sa sta 

„Și asculta, 

“Q6r din: gură 

ce'i dicea ? 

— Mitule, frăţenuli, mei, 

r&ă îmi pare, forte rti, 

dâr asta n'oiii face-o ei. -. 

Mânan sînă de ţi-oii băga, - 

şerpele m'o îmbuca, 

ciungăn lume-oiii rămânea, - 

de risuli flăcăilor, 

de ruşinea, fetelor, 

Fără mână nu poti fi, 

“fără tine potă trăi. 

De vedea şi i6r vedea, 

puse Mitulu.-a striga, 

a striga şa patrulea, . 

de se clătia 

frundele, 

Şi răsuna 

“luncile, 

Nimenia nu'li audia, 
afară, de mândruţa 

şi de ibovnicuţa. 
Ea pe glasii 6lu cunoscea, 

josii din l&gănii se dedea, 

cosici6ră, "şi ridica, 

"şi,la Mitul 4'ajungea, 
tot din gură întreba: 

— Mitule, drăguţulii mei, , 
„ce ţi-a trimesii dumnedeii, 

„de te vaieţi aşia, rău? 
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195 

200. 
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| | Al în cale ţi-a eşitii, 
A E pricoliciă 

afurisiti, 
„ E | lupi o 920 |. 

de sânge 
[i E „. însetată 

7 și de lume 
blestematii, 

ce vrea turma, 225 
s&ți apuce, 

- “inimibra, 
| săți mănânce? | 
Ai pe unde-ai totii umblati 

Ai din fluierii ai cântată, 
Ielele dai alergati 

şi mâle mi-te-a lisatit ? . 

Spune'"mi, Mitule, curatit 

s%ţi descânte cum o sci, 

până I6culii ţi-o găsi! 

Mituli se mai r&coria 

şi mândruţii '! răspundea : 

| _— puică, puiculița mea, 240 
nică în cale mi-a eşiti 

- - “ pricolică afurisitii, 

nici d&ochiii m'a dăochiatii, 
nici la Iele n'ami cântată. - 

Ică pe ierbă mami trântită, 245 
florile mai aromiti, 

„cu somnii grei m'au adormiti. . - 

Nu sciii, puică, ce-ami visati, 
Ar, când fa la desceptatii, 

trupulit rece, trupului grei 

alii unui procletii balauri 
„cu corniţele de aurii. 
 Miglocelulii mi-a coprinsii 
“Şi de inimă s'a prinsi: 2 

din colăcituri i 
mă ștringe, 

in svârcolitură 
mă "'mpunge 
şi trupşorulii 260 

rău îmi stringe, 

Ge
 

c
a
.
   

cine-va te-a, dăochiati? - 230 

să mă ducii la baban sati. 235 * 

|” “ami simțită în sînulit mei. 250   

midloceluli 
par” că'mi frânge. 

lea, neică, - 
marama! tea, 265 

înfăşioră 

mâna'n ca 

Şi O vCră - 

n sinuli mei 
ca să scoţi procletuiii răi ! 270 

Mândra sta, 
-Şlu asculta, 

der nimica, 

nu dicea.:. 
Nică marama  -. . 273 

- nu lua, o 

nică mâna, 

 şinfâşiura;. 
g6li'n sîni că i-o vera, . - 

şerpele că apuca, 28) 
şi a-fară ci trăgea; 

der, cândii colo, ce erea, | 
Dâmne sfinte, ce vedea? . 
Nu erea şârpe balauri, 

ci un mândru - 985 
| brâu de auri,. . 

-- sem&natii cu pietricele: 
„ca câmpulii 

cu floricele, 

ca cerulii a 290 
| cu mii de stele. | 

Mituli zimbetă că zimbia 

şi din gură co" dicea? 

— Mândra mea, 

„puicuţa, mea, 203 
tu eşti vrednic” ali purta 

“toti în ciuda maică-mi 
şi într'a şurori-mi, 

co, s&mi fi, la cununiă, 
„ca a cerului făcliă, 300 

şi s&mi fÎ, în vicţa nostră, - 

| totii aşiu de credincidsă. 

1. Vălulă albi şi subţire, cu care so Îmbro- 
bodescii fomeiele şi care fetelor le servă ca 
batistă. In Transilvania se pronunţă nă/ramă, 
prin unele localităţi din Muntenia mahrană şi 
sanguliă. So introbuinţeză şi ca daruri la nunţi.  



  

6s6- ++ “CÂNTECE VECHI: DOMESTICE, 

VOINICULU.. 

[Scrisă ja Lacul. Săratii, În giua do 11 Apustă 1883, după lăutarulă Petrea Croţuiiă Şolcanii 
i din Prăila]. - 

F6iă, de năutii, 
i la umbră de nuci 

d6rme d'unii haiducii, 
„d6rme.d'unii voinici. 

La umbră de nuci 5 
i murgu "i priponitii 

re crangă de .nucii 

cu priponii Vargintă, 
"cum. ami mei văqutii 

pe 'ntreguli pământi 10 
boierii de cândi sunti: 

murgu i priponită, 
voinici aromitii. 

FGiă şuă lalea, 
murguli ce'mi făcea? 15 

- Murgulit nu -păscea, 
„ci'mi totii rincheza, 

„ fr€ulă r&sucia, 
potcova, 'şi băteu, . | 

de mi'lii descepta. 2 

    
Voinicii se scula, 

la murgii se uita. 
din gură "i dicea.: 

„— dea, murgule, dea, 
că mulţi bani amii dati 25 
de te-amiă cumpărată, 

Fur 
te-arii fi furati, 

lupi 

„de nu m&'nduramii 
„Şi te cumpăramii 
şi mi-te "ngrijiamii ; 
&r tu te "nduraşi | 
de mă desceptaşi 35 

tocmai cândă dormiamii, 
frumosi visii visami: 
und mă. logodiămii 

Guă f6ti de crâii |   te-ar fi mâncatii, 30:   totii de peste plaiăi, 40 . 

a lui -Miziltitcrait, 
cu cosița 

d6să, 
“Cu g6na -. 
Sumâsă, 
tânără 

Şi grasă, 
chipi de puic'-al6să, 
chipă de jupânâsă! 

Murguli, d'augia, 
murguli ce'i gr ăia? 
Din gură” dicea : 
— stăpâne, stăpâne, 

dragi 
. stăpâni ali -meii, 

dati 
de dumnedeii, | 

« „Visulă ce-ai visatţii 
NE este-adevăratii: 

d'ai'-ami rînchezati, 
frei amă scuturati, 

„din poteâv” ami dati 
Şi te-amii desceptatii. 

Scâlă, Şi silesce - 
de mă potcovesce, 
de mă 'mpodobesce. 

— Eu că mamă siliti, 
o „ed camit îngrijită 

şi -de "mpodobiti 
şi de potcoviti, 

că ță-ami poruncitii 
duni cioltari de firă, 

firă şi başbafiră, 
Şi ţi- ami pregătitii 
potcâve d'argintii 
cum „n'a pomeniti, 
totii pe voia tea 
Şi de nunta mea, 

— Stăpâne, stăpâne, 
dragi. 

stăpânii ali mei, 
“dati 

„de dumnedei, 

l. Cântăreţuli pronunta cândiă izită, 
„ Dltsihă 
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“ia, te scâlă "dată 
şi te'ncinge bine, -. 
*ncalică pe mine, 

că ţi-o şed6 bine, 

„* şi ei mi te-oiii duce 
„la apşora duice, 

- la lină . 
fontână, 

la colții de grădină. 

Acolo s'adună 
şi jocă *mpreună, 
fete craiovence 

-. şi fete jiience; 
acolo că'mi vine 

şi fâta de craii, 

a lui Mizil craii 

cam de peste plaiă. 
. .-. . . . 

Dâr iat'o că'mi vine: 
"ncalecă pe mine, 
că ţi-o prinde bine! 

FOiă foicea, 
voinici se scula, 

"brâii că'şi incingea, 
arme că şi lua; .: 

murgi 
încălica, 
drumu 

că'şi apuca; 
drumă că mai urca, 

drumii mai scobora 
-de 12 dâlii la vale, 

din vale la dâli, 

Der, pe cândii mergea, 

“cu ce se?ntâlnia? 
Cună- carii mocănescit 

„XiinGă, 

„de Ja Dii, 
pătândii 

„ străgălil.. 

Caii cinei mână? 
Mocanuli 
mărunt 

"cu cojoculit 
scurti, 

încinsă toti cu bete, 
cu gluga'ntre spete. 

90 . 

100 

110 

"190   

Mergea . 

_ mocanulii, 
mâna | 

voiniculii; 

și fugea, 

murgulă, 

fugia 

ca ventulă, 
-sbura 

ca gândulii. 

„Voinicelulii mână 

mal uă săptămână, 
pen nu se mai vede 

“la Roşii-de-Vede 
pe pajistea verde; 

dâr” in ochi nu pierde 
p'&lii mocanii 

m&runtii 

cu cojocii 
„cam scurtil, 

cu cari 

încărcată, 
în fieri 
ferecată, 

cin carii ce'mi .ducea, 
cine” carii crea? 
A fâtă de craiii 

cam de peste plaiit. 

Foiă şuă lalea, 
a-cas' d'ajungea, 

totu la taică-sti 
„şi la maică-sa, 

bine le părea, 

frumosii c'o primia, 
şi mi-o logodia, 
şi mk-o cununa 

cu tenări voinicit, 

„tânără şi chiposi 

ca unii Făti-frumosii. - 

Nuntă că'mi facea, 

veseli petrecea, 
danțuri dănţuia 

"n grădina crăi6scă, 

„să se pomenâscă 

la cruci de voinici, 
la boieri d'aici. 

6 
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JUGANII. 

[Scrisă în giua de 6 August, la Laculi- sărată, 
după Potrea. Creţuli folcanii, lăutaruliă Brăilel). 

Prunduliţă: nărăcine, | 
mărăcine cu gheorghine ;- e 
ascultați, boieri, la, mine, | 

să vă spuiii d'unii cântecii bine, 

„ Departe, măre, departe,.  .-5 
nici aşia, măre, departe: 
spre Puţulii- ui. Cioropină, 
din Silistea a bătrână, 

în midloculi - . | 
câmpului, ,* 10 

la Puţulă 
porumbului, 
pascu-se, 

_ ?nvârtescu-se   
trei jugani cam tretiori, 

cu dungi 
„negre pe: spinare, 

pintenogi 

de trei picidre, 20 
- Pascu-se, 
"nvârtescu-se | 

&i jugani cam gălbiori, - 
- "i Jugani cam tretioră 

până 'n dori, 
- cândi e roua | 
“totii pe flori: | 

pintenogi de trei pioidre, 

"Foicică de cicore, | 
„unde “vede, nea Stanii more; 

ia-nea Stani in _Piersica, 
"carei omiă, de nimica, ; 

moşii. Drăganii din Bărăganii.. 

F6iă verde Şuă lalea, 
„Să nea, Stanii din Piersica, 

nici unii lucru că n” avea . 
câtu ţinea 40 

miţa,   
trei jugani cam gălbiori,: 15. 

diminâţa, | „95 

„dai buiestru *n fuga mare. - 30 

-- : nepotul lui moşii Drăiganii, - 85.   Ă 1. Sati în Dobrogea, în faţa judeţului Iolo- 

săptămâna, 
săptămâna, şi luna, 

" Cândii venia, 

Duminica, 
d'unii arcani mi” ŞI împletia 
și din ce milă totii făcea, ? 

Jumătate 

din târsână 

- ȘI din funii 

bătrână, 

să ţiiă, 

la udătură; 

jumătate .. 

din negare, . 
Şi Qin vârfuri 

de fuire, 

să ţiiă jugani 

mai tare. 

Eli axcanulti isprăvia, 
-dâr juganii nu'mi venia, 

„. Tasna"n câmpuri alerga, 
Şi nea Stanii din Piersica, : 

» măre, grei se supăra, 

că, din mână'i totii scăpa. 

De vedea şi iâr vedea, 

"se gândia, | 

se socotia .. 
„ce să facă, cum s'o iea. 
Intr'uă Joi că, se scula, a 
gheba n spate? ŞI arunca, .:.. 

„şi din Siliste pleca. - 

„Dr de dusi 
und” se ducea.? 
Tocmai susii . 

- în Moldova, 
tocmai colo la Ocna. 

Galbeni, măre, 
că vărsa,.. 

şâpte care" 
:.. cumpăra, 

ş6pte care 

toti - de sare | 
Şi $spte de tărâcidre.. . 

1. Salinele de lângă Târguli: “Ocnei, judeţulii 
. Bacău, | | 

  

45 

50 

55| 

60: 

    
80  



  

> 

- COLECŢIUXEA G. 

N6ptea-acasă se 'ntorcea 
ŞI, cu sarea, ce lua, _ 85 
„t&reci6re-a mesteca, 
Penă ?n diuă se scula. 

Şi po câmpi le risipia,  -. 
6r.juganii, cândă venia, 

începea "90 
of de mi'şi păscea 
„şi ei. măre, co'mi lingea ? 

“Pe câmpii mare - 
lingca sare, . 
pe cărare 9 
tărecidre. 

P
I
 

Eli nea Stani din Piersica, 
carei omii de nimica, 

nici p'atâtii nu se lăsa: 
se gândia, E 100 

se socotia, 
la fântână 

c'alerga, 

mult'apşâră 
că scotea, i 105 
trei uluce! 
că umplea, 
după furcă 

Ş'ascurdea, 

Ir jugani, dâca ptiscea 110 
Și jugani se sătura, 

sete mare 

Yapuca, 
“la fântână 
că. venia, | 115 

la uluce DR _ 
"se punea, 
şi din apă 

Dea şi bea. 

Toti nea Stan din Piersica, „120 
care 'mi şâde 'n Silistea 

- «ca ună omi de nimica, 
„nepoţeliă lui moşit Drăganii, 

- moşii Drăganit din Bărăganii, 
" atunci, măre, ce ficea? 
După furcă c%'mi eşia 

şi arcanuli colăcia, 

-
 

to
 

ze
 

1. Sghiaburi do adăpatu vitele.     ———_ 

DEAL. TEODORESCU, 

  

cam cu dreptă.. 
„milă ţinea, | 
cam..cu stânga 

- Pasvârlia,, 
.. - după gături Jeni punea, 

„pe toţi, măre, mi” i prindea, 
că de sâmă 

nu'i băga, 

ci de apă - Ă 

că'și vedea. 

Cândă jugani se sătura 
şi din capit se scutura, 

elă arcanulă ini'şi scăpa, 
ca: săli țiiă, nu putea. 

Iată, măre, se "ntempla,   dumnedeit că lă învăţa; 
Şi de furci mi” lega, 
“după ea "i înfăşura; 
der jugani se scutura, 
Şi arcanii desfăşura, 

"pe n6a Stant căli supăra. 

Cândi alii treilea "i lega 
Şi jug gani se sătura 

Şi “din capii 'se scutura, 
__ furca 

din pimenti eşia, - 
gălâta, 

hodorogia, 
jugani spaimă 

Că'ŞI fâcea 
Şi, arcanulă 

candi smocia, 

totii ca gândul 
se ducea, 

urma nu le mal vedea. 

Atunci Stană din Piersica, 
ce trăiesce n Silistea 

ca, unit omii de nimica, 
părit din capi d&răpăna, 

pării cu mâna 

că ŞI smulgca 
Şi “din gură 
core ȘI dicea ? 

„Căci suntit omi de nimica!       Răi m& d6re inima; 
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“nu mă a0r9 a d'un juganii, 
=." câti mă dâre de ar cani, 

că e munca mea dunii ană, 
„Şi mă dore, răi mă dâre: 

de căruțele! de sare . 
şi d'atâtea, tărâcidre, 

camii dati galbeni şi parale“ ! 

Der nea Stanii nu zăbivia, 
“vreme multă nu pierdea, 

„ci eli urma le lua, 

după urmă-le striga: 

— — puneţi mâna. pe jugani, 
„puneţi mâna, pe cârlani, 
„Ga, dati neica pe ei bani |! 

Cum striga, 
şi cum fugea, | 

„cale multă nu mergea, 
"Si jugani se speria, 
„în tinăsuri? că intra, 
“furca n 'tină 'se 'nfigea, 
pe jugani că mi” opria, 
pe jugani căi domolia. - 

fr nea Stan din Piersica, 
„ce trăiesce n Șilistea,: 
nici uă clipă nu şedea: 
fiumuşeli se sumetea, 

mâna 

“pe arcaniă punea, 
toti prin tină . 

. că intra, 
totii prin tină că pâşia, 
„şi de el sapropia, 
şi “aim gură'i descânta, 
'şi din buze fluiera, 
Lână bine căi venia ; 
fre în capii Je arunca, 

„cu arcanulii 
îi lega, 

şea pe unuli., | 
că punea, - - 

cu pluralul substantivului căruța. 

apelor. 
N   

1 a
 

ca
r 

"180 

E 185. 

190 

19ă 

200 

205 

210 

1 Pluralulii diminutivului căruțulă, omonimii 

1. Zinosuri (ae la. tin) s6ă limosuri (do la ui mus, ini) iÎnsemnsză locuri nămolăse, nor6ie formate prin putregirea plantelor şi depunerea   
- 
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pe unuli care” plăcea 
“şi, pe eli de *ncălica, 
din tinosuri căi scotea 

şi la fugă i repedia.. 

- Poicică 'coliliă, 
cine'mi sboră pe câmpii? 

Ia nea Stană din Piersica, 
ce trăiesce 'n. Silistea, 

Imi sălta, 

Şi îmi sbura, - 
pe jugani că 'mi “injura, 

până iată ajungea 
colo ?n târgii 
la Iasloveţii, 
und' se vendi 

„jugani cu preoţii. 
Si la târgiă dâca "i scotea, - . : 

la tocmiclă de'mi intra, 

- galbeni mulţă pe ei lua, 

6r, Wacolo de'mi pleca, 
i6r în eră se 'ntorcea. 

„Cândii mergea 
şi cândii venia, 

cu Drăgan. mi-se "ntâluia: : 

„+ — Buni sosită, 
nepâte Stane! 

— Bună găsită, 
unchie Drăgane ! 

— Der de unde, măi nepâte? 

— De la Silistea, măi frate: 

. dorul de tine mă bate! 

„= D'alelei, nepâte Stane, . 

nai vedutii : 
_cândă ai trecuti, 

n'audiși 
-de când venişi, 

“de juganii 

mei 
vestiți, 

de cânanii 

mei 

„pestriţi, 
tretiori 

şi gălbiori, 

„220 

225 

230 

2-10 

250 

255      
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cu dungi 

negre pe spinare, . 

pintenogi 

la trei pici6re ? 260 
EI de ducă se ducea, 

der la mine: se ?ntorcea ! 
„De trei nopţi şi de trei dile, 

jugănaşii nu'mi mai vine: 
j-amii perdutii, o vedi pr6 bine! 265 
Multi mi-e milă şi mi-e dori, 

d6r mai dorii 
de muma lor, . 

de 6pa mea, 

de $alga, 2170 
c'amiă rămasil numai cu ea! 

"—De vedutii nu i-ami văduti, 

dâr pe drumi, unde-ami trecuti, 

Ă de jugani ami auditii: 

ci-că furii i-a pornitii 275 
tocma 'n târgii 
la Iaslăveţii, 

und” se vendu 

jugani cu preţi! 

Moşii Drăganii, cum audia, .. 280 
de pe Şalga josi săria 

şi la brâii se căuta. 

Pungă mare că scotea, 

mâna t6tă, că'şi umplea; 

şi lui Stanii băneti îi da; 235 
după furi călăi trimetea, | 

unde i-o găsi săi iea, 
câtii i-orii cere să le dea. 

Moşii Drăganii ce mai făcea? 

„„ Nepoţelului dicea: . 290 

— ţine, Stane, pa mea, 
şi ncalică pe dânsa, 

„că fuge iute Şalga,! 

Foică, foicea, 

„măre, Staniă, dâca'mi pornia, 295 
întwuă, fugă se ducea 

- totii în târgiu 

la laslăveţi, 

“und'se vendi 
jagani cu preţii, 300 

şi, la târg deca mergea,   

la tocmielă, de intra, 
mai mulți galbeni. că lua 

pe muma lor, pe Şalga, 

că muma ...  -- 305 
juganilor a 

erea fruntea 

cailor: 

scăparea 

haidueilor, - 810 
idoma! 

“nălucilor, 

„Două dile de'mi trecea, 
tanti în ţeră se "'ntorcea, 

cu Drăganii se întâlnia, 315 
cu Drăzani 

din Bărăgani. 

— Buni sosită, 

nepâte Stane ! 

— Rău găsitu, 920 
unchie Drăgane! 

„Moş Drăganii, del audia, 

moșii Drăganii se supăra 

şi din gură "li suduia, 
6r nea Stan din Piersica, 325 
„şi eli, măre, răspundea: 

— ia mai stai,nu me mustra, 

pen! mi-ci audi vorba, 

Nu ţi-a fostii, măro. ptcatii | 

cândii pe Şalga tu miai dati, 330 
pe muma 

juganilor, 

pe muma 
| cârlanilor ? 

Că eii, măre, de mami dusi 335 
” şi, la târg dec'ami ajunsi, 

totii la târgi 
la Iasldveţi, 

und' se vândi 

jugani cu preţii, 540 

slujitori m'a *mpresuratii, 

frumuşelii ci ma legati 
NI pe Şalga mi-a luatii, 

Ca fostii 6pă de furati. 

1 Aferesă din aidoma, întocmai ca, identizu 
cu, arâtândă asemenarea perfectă. 

2 
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Spune, nu e cu păcatii 345 
„ca unchiulă 
să le toti facă 

şi nepotulii 
să le tragă ?. 

“ Moşit Drăganii; unde- auda, 350 - 
barba, lungă ? Şi resfira, 

„după, capă se scărpina, 
_ Şiaminte? şi-aducea, 

&r din eur ce'i dieca ? 
„> Mulţumescti lui dumneqeii "355 

C'ai veniti la loculi tău; 
că de, mă, Stane nepâte, 

tu nu le- -al sciutii pe tâte; 
„der acum, pre legea mea, 

adevărul ți-oiu aa. 360 
Măre, de cândă m ami născutit, 
nici uni lucru n'am avută, 

- De tânără. m'ami însuraţiă, 
mândră dalbă mi amiă luati ; 
"d6r. p'atâtii nu mă. lăsamii:. 365 
cârcimăriţă mI-o puneami 

Şi unde cârciumăriamii ? 
"N valea, 

Ţarigradului, 
pS calea 370 

"mp&ratului, | 
unde trecă 
„ostirile, - 

unde curgi ' 
p averile, 

Cine pe cale 
“Mergea, | 
cine 'n vale 

„_„. Scobora, 
la cârciumă, se opria, 380 

„vinişoruli că mi'li bea, 
cu parale mi'lii plătia. 

- Totii aşia până :ntruă v&ra, 
toti aşia; până 'ntruă, s6ră, 
cânâii la mine c'aii veniti, “3 85 

“Kieveni! cai poposit 

„
e
.
 

"g
r 

— 

FINELE VOLUMULUI. 

  

„cu. carele : 
- ferecate . 

“şi cu gurile 
"uscate. 

Din cinci veare ce-u Dăuti 
-. Numai patru mi-a plătită, 
Şuă V6dră * mi-a, împlinită . 

cu Şalga, de dăruită. 
Nu vorbi der cu pă&catii: 

ci pe Șalga n'amii farată, 
ci 'mi este de dăruislă 
p'uă vâdră de ţucsui6iă. 

Der, de'mi spui că. tsa legati, 
:pote. ei s'o fi furati, 

că pr6 iute s'a grăbitii 
s'0 aibă de dăruită ! 

Foiă verde Ş Pai lalea, 
&lii nea Stan “din Piersica, 

390 

€ 

N 

395 

400 

ce trăiesce”n Silistea, : +05 
nui omi prostii, de nimica ; 

că el, măre, ce'mi făcea | 
cu biinetulii ce prindea 
pe jugani: Și pe. Şalga ? . 

La Moldova, : 
se ducea, 

gălbenetulă că vărsa, .... 
uă, moşiă ? Şi cumpăra; - - 

pe Drăgan. cu eli lua, 
la mMoOșiă călăi punea. 

şi scutarii că Şi li făcea :- 
de moşiă Ă îngrijia, 

„de jugani se părăsia.: , 
Er nea Stani din Piersica 

maj trăia, măre, trăia 
până vodă "li boieria, . 

până de bătrânii muria 
şi”n Moldova Pingropa, 
în grădină? mpărătâscă, | 

vestea ! n lume să pornâscă 
şi de elii să 'pomenescă 

la mai mari şi la mai mici, 
la, boierir. de paici. 

+10 

„4200 
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„ APREGIĂRI ANTICIPATE. ip 
Poesia populari. Colecţiunea G. Dem Teodorescu: 

serviciele ce oa va aduce sciinţei române.—Croni- 
cele şi poesielo populare: completarea, unora prin 
altele. — Comorciulă în cronice şi în poeţii necu-" 
noscuţi” ai. poporului.— Cocheta, română în cronice 
şi în poosiele populare. — Serviciele co acâstă co- 

” | iecţiuno va aduce gramăticilor și filosofilor români. 

| "Ami Ginainto'mi vro "18000 de versuri 
populare, până acum imprimată, din cele 

48000, care alcătuiescit .colecţiunea d-lui G. 
„Dem. Teodorescu. Amii cititii aceste prime 
coli cu atenţiunea ce trebuie să acordărmii 

- celor mai adevărate tesaure ale limbii şi 

“ale geniului români, şi în tâte ami văduti 

adeverindu- “se cele-ce “tot. de-una amii spusă 

şi scrisă, cu privire la literatura, populară 
Şi la însemnătatea ei din tâte punctele de 
vedere. A dis'-o Alesandri, şi o vori dice 
mereii cei care vori cun6sce versurile po- 

- pulare române, că cea mai preţiosă comâră, 

a, limbii nâstre sunti cântările muselor po- 

pulare, cuvântarea măsurată și măiestrită- 

pe care poporulii a întrebuințat: şi o maj 

întrebuințeză şi acum, câte uă dată, în a- 

numite ocasiuni. 

Eu credii. cu putere— şi c'uă putere care 

va cresce din ce în ce mai multi, cândii 

tâte cele 48000 de versuri ale colecţiunii G. 
Dem. Teodorescu vorii fi tipărite— ei credi 

“cu putere că. filosofulă şi filologuli, juris- 
"consultul şi istoriculu; geografuli şi archi- 

tectuli, artistuli în tâte ramurile, până şi 

libretistulă viitârelor opere şi operete ro 
“mâne, vorii consulta tot-d6-una aceste ver- . 

- Sul populare române ale colecţiunii G. Dem. 

“Teodorescu, şi nici-uă-dată nu vorii dice că 

„cercetările.lor nu ai -eşită la buni sfârşitii, 
că ceia-ce at cerutii musei populare nu le- 

a fosti dati. 

In primele coli tipărite, în cele XI capi: 
tule —în care se coprindi JMoşă-ajunulii, Co- 
lindele (Solare, religidse, tradiţionale şi do- 
mestice), Sicua şi Vicleimulii (cu joculă pă- 

uşilor), Vasilica, Pluguşorulă, Sorcova, Ora- 

* A so ved6, Curierulu literari“ apăruti în gia- 
rulă Rom ânulii "din 23-26 Iulii, 1885.   

693 

- țicle de nuntă, Rugi, cânturt, jocuri de copii, 
Lăcăvelulă, Paparudele şi Caloianuliă, Ghici- - 
tor il— cercetătorulă. va găsi de tâte, va di 
peste lucruri pe care numai aci le întelnesce, 
va ved6 tabeluri pe care nică în cei mal pi- 
„toresci cronicari nu le vede; din şi prin ele, 
în fine,-i-se vori suggera, noțiuni ş şi idei, pe 
care aiurea nu le-a întâlnită şi nică că lo. 
va întâlni vr'uă-dată. 

Din tâte. aceste ser vicie, ce versurile po: 
pulare române suntii menite să aducă, cer- 
cetătorilor, reesii meritele incontestabile ale 
colecţiunii G. Dem. Teodorescu, colecțiune 

„care, prin număruli versurilor în -ea co: 
prinse, prin metoda .de adunare, îâtrebuin-. 
țată de autorulă ei, prin fidelitatea — dico- 

voiii incoruptibilă 2?—a testului populari, fară 

„revederi şi augmentări“ de omi . cititi şi 
înveţatii, prin lămuririle făcute în josulii 

paginelor, va ocupa de aci înainte loculii de 
căpeteniă în fruntea celor-l-alte colecţiuni 
ale fothlorului românii. 

„Nu într'uă singură, relaţiune putâ-vomii 
“înşira, totii ceia-ce ne spunii colindele şi cele: 

alte admirabile producţiuni alo geniului ro- 
mâni; nu de-uă-dată reuşi-vomi a con- 
stringe bătrânulii genii alii poporului nostru 

să ne d6 totii cescie. Pentru acâsta, ne tre- 
buie multe şi multe studie şi monografii a- 

supra fiă-căror paragrafe din capitulele co- 
lecţiunii. Ast-felu de studie şi monografii 

se voril face, cu timpulu, atâtil de folklo- 
risti autorisaţi, ca d-lui G. Dem. Tcodore- 

scu, câtit şi de alţii, cari, mulțămită ies- 

tului definitivi alti poesielor poporare ro- 
mâne, vorii căuta să estragă dintr'ensulii 

totii ceia-ce privesce obicciurile, datinele, 

credinţele, superstiţiunile, şi mal cu semă,,. 

mai cu sâmă limba elementului latinii din- 

tre Dunăre, Carpaţi şi Mare. 

Cu timpuli, mai curendi scă mal târdiu, 

se va face cu asemeneu bogate teste do 

poesii populare, bine culese, într'uni cuvânti , 

definitive, se va face ceia-ce a fâcutii eru- 

diţiunea germană, francesă şi italiană cu tes: 

tulii lui Plautii pentru viţa domestică, (les
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petits. câl6s), maritimă, vânătorâscă, etc. a, 
Romanilor din Laţii şi din Campania. Re. 
constituireu _sâii, cum arii dice uni istoricii 

. din sc6la lui. Michelet, reînviarea vieţei ro-' 
„mâne d'acum sute de ani, în pârţile ei cele 
mai interesante, nu va eşi, nu va put să 
$să, de câtii numai şi numai din ast-felii 
de colecţiuni. Alte documinte-ne daii liniele 

„cele mari, părţile de căpeteniă, trăsurile cele 
lesne visibile ale evenimintelor istorice, do- 
mestice, sociale, din vi6ţa poporului română, . 
Colindele, doinele şi cele-l-alte feluri de poe- 
siă populară ne dai părțile cele mici, liniele 
cele m&runte, trăsurile care ati scăpatii “din: 
vederea cronicarilor şi pe. care noi, de nu 

le vomii ghici d'aiurea, nu le vomă cunsce 
nici-uă-dată, . 

VE aduceţi a-minte de cele-ce: Șpunea, și „credea Bacon, întralii set Novum Organon, 
despre însemnătatea părţilor celor mici, fe- 
nomenelor în aparință neînsemnate din viâţa 
unul popori, ca Şi din vi6ţa cea mare a na-- „tarii; şi mai sciți ancă că şi astă-di nu u- nulii, ci toţi istoricii credii în adevărul 

-- dictonului „les petits câtâs de P'histoire en sont 
soutent les plus grands“. Ei bine, multe din 
aceste părți mici, care adese ori devinii păr- 
ţile cele mari ale vieței istorice a unui po- „poră, le găsimii. păstrate c'us, stăruinţă ne- ” întrecută în versurile populare. De aci în: 
semnăţatea, ce sa acordati Şi se acordă, 
din ce în ce mai multii, literaturii populare 
în apusuli Europei; de aci, în Orientă, la „_N0i bunidră, în midloculii nepăsării generale, - curagiuli unora, mat mulţi âncă,.. medie- vala bravură a unora, de a stringe, câtii mai iute, aceste admirabile „Părţi mici“ ale isto- riei nâstre, de a scăpa de corupţiurea tim- pului actualii, nepotrivită cu gingăşia şi Suavitatea musei de uă-dini6ră — nepositivi- ste —- versurile populare române.. ș divini zersi . „Popolareschi, cum dicea uă-dinisră Giusti pen- tru poesiele populare” italiane, | 

„Pe lAngti -acestea, deca, doinele, baladele ŞI legendele a adese ori trebuință d'a fi is- toricamente lămuvite cu ajutorulii cronicelor,   

de câte ori datele cronicelor nu voră fi a. 
jutate, lămurite şi minunati de multă îna- vuţite cu datele colindelor, cu ceia-ce po- 
porulă -şi. cântăreții lui ai adunati Şi con: 

"servati în: versurile lor! Puţine Sunti şi 
rare cele-ce vă spună cronicarii asupra co- merciului de: la Dunăre cu popdrele apusene, 
numite t6te, de Turci şi de Români, Trânci, 
nEmuli frâncescii. Citiţi colindele din cule-| 
gerea G. Dem. Teodorescu (pag. 63 şi ur." 
mătorele) Şi vă veţă încredința, 'ca, Şi noi, 
că cele-ce poporulii a cântatii în acâstă pri- 
vinţă pe malurile. Dunării, între Galati şi 
Olteniţa, nu „potă, nu vori trebui să fiă -ig. 
norate de celii care vr'uă-dată, Sarii încu- 
meta a scrie acestă parte a civilisaţiunil I0- 
mâne: istoria, comereiului dunărâni, 

Nu suntă puţine, nici rare, ce e dreptulă, 
ame&nuntele fârte interesante, pitoresci, a-. 
dese-ori Şagalnice (în cronicurulă Niculeea) 
ce ni se daii de cronicari asupra costumului 
români şi schimbărilor lui, în timpi de trei 
“secule, de. cândii avemii date asupră/i, 'To- 
tuşi, ceia-ce spune uni colindă ali d-lui G. 
Dem. Teodorescu (pag. 56 şi altele) asupra - stofelor veneţiane, asupra reputaţiunii de care 
ele se bucurati în ochii poporului, asupra i- 
deielor poetice, ori practice, oră hazlii, ce sus- 
citaii în mintea, cântăreților bătrâni, nu va 
fi nici-uă-dată lsatii la uă parte de celă care 
ari ţin6 de aprâpe s%'şi Q6 bine s6ma de- 
spre costumele nâstre din seculele trecute. 
Uni esemplu :. completaţi, “buni6ră, cele-ce . 
spune Cronica anonimă (ediţiunea Cogălni: 
“e6nu, tom. nr, pag. 152) cu. privire la hai-” 
nele frâncesci şi la stofele veneţiane, cu cele 
co veţi citi în colindulii. suscitatii, şi vă a-. 
sicuri că alt-telii vi-se va înfățișa, tabelulii 
ce cronicaruli a voită să facă, cu pâna, lui cea 
bătrână, şi adeșe-ori desgustată, 

Cronicarulii, în înşirarea evenimintelor, e 
mai tot-dâ-una obositi. şi grăbitii de eveni- 
mintele care vint pe urmă; n'are vreme să 
descâsă lucrurile în tâte rusăturile lor, să 
ne arste prisma cu tâte facetele ei ; ba âncă, 
obositii, amăreti, înfticoşată, eli ne artă 
de multe ori tocmai facetele la care nu ţi-



nomii, nu pe cele maj însemnate, mai elo- 
cinte, mai caracteristice. De câte ori nu v aţi 

supăratii “pe Nicolae - Costinii ŞI chiarii pe 

Niculcea, pentru că, în loci de.a stărui a- 

supra unui incidentii, după care â-vâstră aţă 

î vă&dutii întoemal pe -unulii din protago- 
istii istoriei nostre, cu Obiceiurile, cu felulii, 

ca firea lui ei Nicolae Costini orl Nicul- 

cea —aii trecutiliiute peste dânsul, părân- 

du-li-se al Sooalei lau văduti şi adesea, 

amară l'a simţitii, şi cel care aveai să vină 

după denşit creat sora cun6seă toti atâti 
de bine. 

 Cântăreţuli poporariă s6u, după cum se 

dice de „obicei, , bardii necunoscuţi aj po-. 

porului români “, nu purcedii totii ast-felii, 

Nuw'siăi - multe, ca în cronicari, evenimintele 

ce ei cântă; în schimbi 6ns& acelea, care 
aii avută puterea d'a-le descepta, inspiraţiu- 

“nea, vori fiicântate în tote părţile şi cu 

tâte amănuntele lor, Nimicii nu scapă: poe- 

tului poporatii : tite părţile, şi mari -şi mici, 

ale evenimentului vinu pe rândă în colin- 

dulă; în doiba, în balada s6ii în legenda ce. 

'eliă alcătuiesce: NAM [it închipuiesci, pe unulii 
din acesti simpli, dâr magnifici aedi ui po- 

porului români, seq6ndi la umbra, vv'unui 
stejari, pe întinsele” câmpii de la vale s6i 

pe plaiurile de la munte; departe de toti 

de scomotulii Graştlor, de . neajunsurile, de 

nemerniciele Şi de neasemuitele chinuri ale 

starii de atunci; cu sufletuli linistiti în 

faţa mâreţei liniste alnaturii ; cu inima blândă, 
şi pornită spre dui6se cântări; sciindă din 

audi ori din vădi cele- ce S'aii petrecuti în 

apropiere ori în depărtare, Şi începândi a 

modula pe fluieră, ca uk dinidrii păstorii lui 

Teocritii săi ai lui Virgiliu, povestirea poe- 

tică, a faptelor şi diselor care treci, care 

suntii de trecuti la nomnrire. Unii ast felii de 

poetă, uă inimă ca, acâsta, nu va uita ni- 

mici din faptulă ce cântă. Şi d'acoia qi- 
ceamit maj sus că ei, prin: Ensăşi natura, 

composiţiuhilor lor, suntii mai compleţi asu“ 
pra: multor subiecte, de câtii unii din cro- 

nicarii nostri. Şi pentru aceia repeţimi că. 

fără studiulii şi deplina lor cunâscere, vicța 
1 
4 

română din trecuti nu pâte fi nici înţelesă 
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nică altora bine spusă. - 

Pentru a vă convinge și mai bine de ade- 
v&ruli qiselor nâstre, luaţă- cele-ce cronicarii 
ne spunit asupra, cochetăriei femeiesci. Amă- 
nuntele date. de denșii nu vă vori mulţimi, 
nu vorii fi destule: în -care din ele, în parte, 
nu voră fi complete, Alăturaţi- le 6nsă de 
cale ce. spunii colindele din colecţiunea G. 
Dem. Teodvrescu (pag. 78 şi altele), de cele 

ce adaugi oraţiele de nuntă, şi altulii va 

fi la urmă, după aceste stadii Şi compara- 
țiuni, portretulii cochetei române, „Celime: 
nei“ dintre Carpaţi şi Dunăre, femeiă tipi, 
căreia din. nefericire 

s6ii celi Puţini unii Marivaux, pentru ai 

nemuri sâit a'j face clasici „pleschitiolti pa- 

pucilor,, Şi. ochii cei de multe vorbitori. 

Der aci mai găsimii deserist, şi starea ţă- 

rilor române în acele momente “de viforâse 
primejdii, cândi domnii şi boierii cu dorii de 

țeră nu sciaii cui să-şi "mat închine sufle- 

tuli, pentru a înghiţi mai lesne pabarulii 
durerilor naţionale. Poporul se scâlă cu 

mică cu mare; e vorba de prăpădulii, ori 

de viţa României. Dintrună capătă. alii 
ţării la altulă, tâtă suflarea românescă tre- 
buie să fiă vestită, pentru a sbura în aju- 

torulă. celor amenințați. Pentru acâsta (la, 

pagina 178 şi inainte) citiţi în colecțiunea 

G. Dem, eoiorescu versurile închinate bre 

ciumului, buciumarea primejdie în cele pa- 

tru unghiuri ale ţării, pentru ca să allo 
toti Românulă că ai sosită vremurile de 

grea cumptnă, cândii vieţele tuturor tre- 

buiesci închinate vicţei naţionale. Scena, 

ast-feli înjshebati după datele poesiei po- 

porare, arii avs aceiaşi epică poesii între 

Carpaţi $ şi Dunire, ca şi scenele elveţi inc, 

care ail inspirată pe Schiller şi pe Rossini 

“în Vile Tell. ŞI adi âncă, în muscelele, 

şi munții, şi văile, şi prăpastiele Oberlan- 

dului pernesii, staude gemătulii buciumului 

elveţianii, care altădată, cândi Elveţia erca 

aprâpe ca noi, rsuna îngrozitorii de pe pis- 

“i-a lipsită în secululă 
„trecuti, ori în secululă xvIr, ună Moliăre
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„curile Alpilor, pentru a chitima pe muntenii liberelor cantne la -luptă, în contra „cotropi- torilor “Habsburgi. Măreţe timpuri în -patria | lui Wilhelm Tell, măreţe timpuri în. patria... lui Stefani după Risboieni, cândă buciu- mul, cântatii de poporiă, arunca în aerulă - Moldovej strigătul iresistibilti alu vitejiei :. săriţi,. Moldoveni, la luptă ! - 

In partea, care nu o din cele mici, în parteu care e cea, maţ însemnată a, cule- - gerii d-lui G. Dem. Teodorescu, în partea, care privesce limba, meritele colecţiunii şi ser- „. Viciele ce ea va, aduce gramaticilor Şi flo. logilor români nu se potii număra,. „- Cate fenomene gramaticali şi filologice ro- - mâne nu-şi găsescii lămurirea săi justifica- „Tea lor în construcţiunea fraselor din Ver- surile colindelor, orațielor Şi celor-l-alte fe- luri de poesii! “Câte întorsătură, admirabile prin românismuli, vivacitatea, potrivi6la, Şi espresivitatea lor, mari reintra în curen- - “= tul fraselor vorbite, dâca aceste colinde şi | oraţiuni ară fi să fi mai de Mulţă “uno-. scute! Ş'apoi,. cu câte cuvinţe n'ami îna- vuţi vocabularulii nostru dilnici,. dâca ne- i ami sili a ne apropria celii Puţini uă parte | din capitalulii acelora, care au compusă co. lindele, doinele şi baladele ! Mulţămită me. -  Steşugitelor inverşiuni 
| lari, până şi nefericitulii de 4 (scurti) Şi-ară |. 

ale versului popu- 

Tecăptta, dreptul do Vi6ţă în scrierea ro- 

ce ne -permitemi în scriere Şi în vorbire, „Sarii otări, uă-dată pentru tot-d6-una, penă “unde poti Şi trebuie să mârgă, - In alcătuirea versului română şi a m&su- rilor lui Silabice, nu e poetii dWacum, care s5 fi reuşită ași varia măsura mal. bogatii de câtii poeţii Poporului, - , Diceami mat. susti că libretistulii viit6- „elor opere. şi 'operete române se va, ajuta multi, fârte multi, din citirea şi Studiarea versurilor populare. In adevări, fără de. ele : nu poţi sci până unde potii merge licenţele „ce-ţi permite geniul limbii române; care Suntii vocalele, bunisră, din chiară miedulii 

vorbei, care poti A unite, cohtopite, man. „cate prin şa numitele sinerese, sinalefe, e lisiuni şi alte licenţe Prosaice sei poetice, şi, ropetii, tâte adecuate cu natura limbii române, tâte aţâti de bine potrivite în mă . sura versului, în căt urechia şi dicţiunea, - nu se simti: câtuşi de Puţinii . supărate la audulii sei rostitulă lor. o Vorbi-vomi âncă de „Consunele eufonice: „de inversiunile cele tari, d& românesci ; 4: felulii cum Românul a, sciutii până şi celor mai pocite cuvinte turcesci să d6 haine ro- mânesci Şi Gre-cuny frumâse; de bogăţia, în- „Înită a, diminutivelor ; în fine, de crearea, cu- vintelor prin analogiă, tot-d6-una forte ne- merite ?. Se dicea, i&na, trecută, că, nimici nu, e mai grei de câtii' facerea, S6ă tradu. cerea, unei oșerete, în versuri de . deosebite măsuri, pe românesce,. Poeţii, care ai făcutii „Versurile colecţiunii Teodorescu, probăză con- „brariulă şi depunii în favOrea mlădierii Şi elasticițăţii limbii nâstre în modul celii mai strălucitii. DE 

IL 
Uă apropiaro între poeţii cer vechi şi poaţii po- pulari. - Cine să fi fostii „bardit necunoscuţi al po-.     

cele-l-alte licenţe, 

    
Dorului românii“? — Deosebirea între poeții populari al Franciei şi poeţii ncstri populari. — Colaboratorii d-lui G. Dem. Teodorescu : Petrea Creţulii Şolcană, ” - ăutarulă Brăilei. N | 

Vorbindii despre - diferitele colecţiuni. de - Poeşii “populare române, edite şi inedite, amii citată printre cele mai. însemnate, nu încă cunoscută publicului, coleeţiunea d-lui G. Dem, 
Teodorescu. D-sea a bine-voitii a ne da celo 
550 de pagine deja imprimate, pentru a le. 

'răsfoi şi a ne convinge, âncă, 'uă-dată ma: 
multi, despre minunatele însuşiri poetice ale poporului nostru: IE pp 

„ Suntii, pote, în aceste 550 de pagine, peste 35000 de versuri de tote felurile. Nu afirmi "că în tâte criticul şi omuli de gusti vori găsi numai de admiratii, dâr mirturisescii 
că, în așa - numitele cântece vechi, pe care. 
d-li Teodorescu le numesce solare. şi suptr-           ” A_s0 ved6 „Curierulii literari apărutui în; dia- ruli Românulă din 2-3 Septembre 1885.



stițidse, în cele istorice, şi mai cu "semi în | 
“cântecele vechi haiducesa, cititorulii nu va găsi 

nimică care să fii banalii, nepusii la loculii 
lui, forţaţi, prosaicii : într unit cuvânti, nu 
va găsi unii singurii versii, care se facă pâtă 

“în admirabilulii totă ali cântecului, | 
Intălnescă părți d'uă poesiă incomparabilă;:: 

„dai peste versuri a, câror vioiciune,. frumu- 
seţe şi pitorescii te oprescii în locă ; găsescă 

analise ale inimii umane d'uă filosofii multi 

mal adâncă de câtii a „capetelor profunde“, 

Surpr inderile, pe care iubitorulă, der nu âncă 

pe deplină cunoscătoruli poesielor populare 
“române, le resimte 13, fiă-ce -pasi, citindi 

"solarele, 'superstițiâsele, istoricele şi haiducc-: 
scile din culegerea G. Dem. Teodorescu, suntii: 

“atâtii de numer6se, în câtii stai și te gân- 

-roice, ori blajine, ori duioso accente! Minu- * 

„tite“ ale „Caplei“, 

desci ce felii ereaii -timpurile acelea, cândi 
necunoscuţi. cântăreţi ai poporului românii 

citiaii pornirile tainice ale inimii omenescă 

şi frumuseţile cele fură numără ale naturii 

cu atâta artă, cu atâta poesiă, cu atâtea e- 

nate timpuri şi falnice inspiraţiuni ! 

Citindi bucăţi de poesii populară ca Aficrla 
şi sturdulii (poetice metamorfose, pricinuite 

de gingaşulu amorii) s6ii ca Mesterulă Aa 

nole (versiunea scrisă de d-lii Teodorescu 

după, nemuritorulă omă-archiră ali folkloru- 

lui românii, moş Petrea Creţuli Şolcanii, 

lăutarulii Brăilei) ; admirândii într'acâstă bu- 

cată plângerile sfâşiătâre şi de loci „pregă: 
nevesta lui Manole, apoi 

aventurile poetice, ca, cele din Jfiulii Cobiulii 
şi din Corea, în care vitejia haiducului nu 

are dreptii egali; de câti eroismul muuei, 
pricepeinii fârte bine şi forte lesne pasiunea, 

neobosita stăruință „a scriitorilor care, ca 
uă-dinidră în Francia Ch. Perrault şi în Ger- 

mania fraţii Grimm, ca adi: Paul Sebillot 
şi E. Rolland în Francia, Salomon Marin şi 
dr. Pitră în Italia, d-lii G. Dem. Teodorescu 

în România, nu găsescii nimici mai frumosi, 

mai ademenitori şi mai utili, pentru ci Și 

pentru cuncetăţenii lor, de câtit a sta la 

vorbă, lungi, merci și fără spaţii, cu can- 

fidele şi sincerelo muso ale poporului! 

  
  

„Şi pentru co.-6re s'ari pre ciudati lucru 

şi neînțelesă, stăruinţă iubirea cântecelor 

populare, -cândii cercetătoruli e sicuriă că 
găsesce şi în ele, ca şi în cântările marilor 

poeți, ale inimilor alese,. aceleași. inspira- 

țiani, aceiași putere de simţiri? În Francia 

cântăreții poporului, atunci cândii fraţii lor, 

ţăranii, asudau grei de totii subt împilările 

domnilor şi împăraţilor, întrebaii în sublime 

versuri populare pentru ce 6re ei marii ave 

dreptul să cânte, să ŞI spună durerile, cândii 
— inima le spunea —ei reuşiaii mal bine de 

câtii alţii a le cânta cu dniceţă și neintre- 

cută frumuseţe 2 

Nous sommes hommes comme ils sont, 

et tout autant soufirir pouvons, 

et tout aussi grand cour avoas. 

Er la, noi, cândă poetulii rămânea 

singuri cu crângulii 

şi tristi cu doruli, 

credeţi re că plângerile luj nu r&sunau totă 
atâtii de duiosi şi toti atâti de adânci ca 

şi alo altora, mai luminaţă, pote, de câtii ei, 

der de sicurii nu atâtă do simţitori? 
Intr'adevării, simţiai adânci şi zibraă cu 

putere acei minunaţ autori ai „Cicorel“, al 
lui „Gelipii Costea“ și ai atâtorii bucăţi din 

colecţiunea Teodorescu, pentru a reuși st es- 
prime, cu atâta unitate, nenumăratele sim- 
ţiri ale inimi), falnicele privelisti ale naturii, 

vitejiele neîntrecute ale haiducilor. De accia, 

cu câtii cine-va frecuentă mai desii acesti 
felii de literatură, la noi ca și aiurea, cu 

atâti mal multă devine în stare de a-i ju- 

deca și apreţui tâto frumuseţile. Ba âncă 
la noi, pe lângă admirațţiunea artistică și 

desinteresată a frumosului, care strălucesce 

în poesiele populare, se mai aduugă şi fo- 
losulii reali, mare, bine-făcttorii, care reese 

totă-ds-una din studiuli linguistic alii ace. 

stor cântece. 

Aceia, care cântau pe Aliula Coliulă“ 

pe mândrul „Corbea“, sciaii să se crusta 

forte de bogăţia şi de mlădicrea limbii no: 

stro ; aveai cuvinte pe care noi, din ncferi: 

cire, lo-amă uitati, oră lo dispreţuinui; pu:
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- teati mai bine de cati noi să înobileze, prin 
figuri poetice; cuvintele prosaice ori comune, 
ce întrebuințaii în versurile lor; Citiţi cân- 

- tecele haiducesci, şi veţi ved6 că suntemi 
„în marginele celui mai strictii adevării, sus- . 
ținendă că autorii lor ereaii adevărați ma- 
gistri de stilă, stăpânit netăgăduiţi ai con- 

amii, esplicatit Şi noi, iubirea, scriitorilor ale 
„căror nume le citarămii mai usi, pentru poe- 
siele populare, pentru cântecele bătrâne, 

„Mă voii încumeta/ a face .uă apropiare» 
pe care mulţă nu 'se vorii îndoui unii minut so califice de sacrilegă: în numele cultului 

-lor—şi ali meii — pentru' clasicitatea greco” latină. Blastemi, se pote, dâr pare-mi-se că 
Sspunii adeverulii, cutezândi a dice că nu 
vV&di enormă deosebire între versurile poe- ilor primi ai Greciei şi ai Romei, şi ale poe- „.. ților populari. atâti de la NOI, câtii şi din. alte: ţări, vorbescii de Italia, şi de Francia, Prin. primă înţelegi pe cei mat vechi, pe aceia care nu cunosceaii âncă tote secretele artei, pe lângă puterea; inspirațiunii. 
_Drepti Şi fără superstiţiune vorbind, deca ami lua versurile ce ne mai r&ămânii de la Yre-unulii din poeţii lirică ai" Greciei, eolici S6u ionică, ori cântecele elegiacilor -de Ia, Roma, chiarii şi p'ale celor erudiţă, şi deca, vitândă adoraţiunea, Şi respectulii nostru pentru densele, le-ami alătura de versurile „populare, ca cele din colecţiunea  a-lut. G. Dem. Teodorescu — să dicemă pe alese, pen- tru a, micşora întru cât-va blasfemulii — cre- " deţă că frumuseţile celor Gali, doilea ari - Î întunecate de frumuseţile celor, Y'ântaiă ? Pe. bună Şi curagi6să dreptate, nuţi găsi Gre şi în secundele. aceleaşi însuşiri de sin- ceritate,. de. poetică emoţiune, de simplici- tate, de adevărată pricepere a naturii şi de _. Minunată frumuseţe a formei, ca Şi în cele " Walii doilea ? Bi credă că Aa; Susțini că, * "de sicuri, cercetătoruli, nu după multă o. . stenslă, se va convinge de adevărulii dise- 

- 

totă atâtii de“'drepti Şi de bine,. 
„ precum. ereaii şi poeţi de mâna ântâiă. Ast- - 
felii nu veţi întârdia, a vă esplica, cum ne-. 

  

  

“lor” n6stre si nu va, “întârgia a impărtăşi 
acejaşi credință, ca Şi noi. 

Atunci, pentru ce Versurile populare nw'si toti atâtit de susă în ochii. cunoscătorilor- ca şi semenele lor, versurile clasice ? Pentru ce unele suntii citite, comentate, studiate - ” şi de seculi continui admirate, âr altele.nu găsescii de câtă la 1000 uni Singurii .ad. miratorii, „care să sciă să le prețuiescă şi 
să le aducă meritate laude ? După cum spu- 
neaii versurile franhcese populare, pe care 
le citarămi mai susi, „deca Şi ei suntă 6- 
meni, dâca, şi ei (căntăreţii poporului) ai 
inimă totii atâtii de mare şi totii atâții de 
simţitâre ca coă-l-alţi“, pentru ce săi igno-: 
rămi ? A 

E! pentru -că aşa e dreptatea omeri6scă, 
pentru că admiraţiunea, omului e pentru unele - 
lucruri mumă, &r pentru altele ciumă. Ore 
în Francia, până la, romantici, admirabilele 
inspiraţiuni ale poeţilor. evului-mediii ereaii 
cunoscute, citite şi apreţuite ? Ore avea cine- 
va curagiuli a spune lui Boileau şi urmă- 
torilor lui că admiră pe romanciarii și pe 
poeţii din naintea lui Villon? Ai fi fostă 
hărăzitii, la momenti, cu epitetulii de bar: 
bară şi de nepeptănatii, d6ca ai fi făcut uă 
atare declaraţiune, , 

Pentru ce 6re ami găsi ciudatii, ŞI ne 
drepti, şi durerosii lucru nepăsarea publi- 
cului pentru unii, Corbea“ s6ii pentru „liulă 
sglobiulăt, când uă-dini6ră, nu e de multă, 
„tocmai acum 100 de ani, Shakespeare erea 
tractatii în Francia, ca păgânii şi ca slbu 
tică, ca soriitorii care nu scie ce va să qică 
natura oimen6scă sii delicateţa simţiminte- 
lor; Shakespeare care scrisese Romeo şi Ju- 
lieta |! Şi trebuia atunci ca academicii, cu 
condeiulii bine crescutii şi: forte politicosi, 
să administreze lui Shakespeare uă văcsuiclil 
S6ii uă Jincăielă cerută de politeţa timpului, 

„pentru avlii face represintabili, cu alte cu: : . : i î vinte, ceia-ce se face şi s'a făcut de unii; 
la, noi şi aiurea, cu poesiele populare. 

1. e .v i . PR le- Citindă aceste poesii populare din pi 
gerea Teodorescu, şi'n “deosebi pe cele ?



mice, uă, întrebare se va înfățișa merei spi- 
itului, şi multă arii da cititorul, ca Și noi, 
să aibă r&spunsii la întrebarea lui, Cine creat 
acesti poeți, pe care, în. lipsă de ori-ce alte 
ame&nunte, noi ne mulţămimă adi ai numi 
pbardii necunoscuţă ai poporului? Cine Qi- 

„cea lui Mateiu Basarabii: 
- Frungă verde matostati, 

- bel Dâmne, 
să nu mergi în 'farigradi, 
căi Sultanulă suptratui - o 
de jalba, ce-a, căpătată ?, 

Ce Românii din şâră or din Ardelă gicea. 
lui Radu Şerbanii Basarabii să trecă munţii 
şi s8 coprindă frumssa, Transilvaniă, îndem- 
nându'lă: cu N 

“ Frungă verde mieşunea, 

„hai, Dâmne, Măria ta; 

__ sciă ascunsă cărarea,; 
hai,. Dâmne, s'o stăpânesel, 

do păgâni s'o izbăvescl...? 

Cine, în fine, erea acela, care cânta, cu ne- 
întrecută mândriă românescă, în cântece ca 
Radu Calomfirescu, pe o 

o banil 
Severinului, * 
caimacanii 

Oltului 

şi boiari! 

târgului, _ 

„și tresaltă de bucuriă, uitându-se cum 

„+ la stânga Domnului! 

Domnului şi Banului, 

şodă Buzescil 
şi Căplescil, 

„căpitanii ostilor 

Ă şi groza păgânilor ? 

ventru ce, nici în cântecii, nici aiurea; poe: 
tul n'a lăsată nici urmă măcarii de amin- 

tirea, lui? Pentru ce atata impersonalitate, 
cândii ej, acesti admirabili cântăreți ai mân- 

dreţelor. străbune, nu ţineau în mânile lor 

biciul satirei s6u săgețile ascuţite alo cpi- 
sramei, ci, din contra, nemuriai în laude şi 
în cântece pe eroii lor? Metelli la Roma a- 

veat dreptuli să porte Sâmbotele poetului Ne: 
Vi, căci Neviii işi risese de ei; der pentru ce 
Buzescil ss Căplescii arii fi voiti răalii poe: 
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tului carei cânta ca pe „căpitanii ostilor si 
ră . ” > groza păgânilor ?*“ Inţelegemi pe poeţii po- 

pulari ai Francie, cândi dică : 

Celui qui a fait la chanson 
m'oserait pas dire son nom, 
car il aurait les ctrivitres, 

versuri, pe care poeţii târgurilor le transfor- - 
mară maj la urmă în cele următâre: 

I'auteur de co raudevillo 
ne dira pas co quwiil cost, 

par la raison qwiil so plait 

ă voir de loin la Bastille! 

Muşcândii, persicânăiă, biciuindă, poeții po- 
pulari al Francie), porniţi spre satiră Şi e- 
pigrame, nu ca al nostri, aveau totii dreptul 
să se ascundă, AI nostri, din contra, ereaii 
de tote, numai satirici şi muşcători nu. A- 
tunci. pentru ce nu li-se scrie măcar unora 

numele, dâca nu şi ceva, amănunte din vi6ţa? 

Lucruli pare cu atâţii mai neînțelesii, mis” 
teruli cu atâtii mai greii de pătrunsă, cu 

câtă. unii, deca nu cel mai mulţi. se bucurat 

de protecţiunea speciali a curților domnesc! 

din Iaşi şi din Bucuresci, a curților boieresci 
de prin diferitele oraşe ale ţărilor române. 

Faptulii, povestitit de călători care au fostii 
şi stati în Târgoviste şi Sucâva prin secululii 
AVI, în privinţa poeţilor populari s6ă, may 

proprii, în privinţa poeţilor. care creaii insăr- 
cinaţi a spune poporului în versuri acţiunile 
măreţe ale domnului s6i ale întregului nemii 

românescă, faptulii s'a petrecutii la noi, în 

țările române, întocmai cum se petrecea cu 
truverii şi cu trubadurii în Francia evului 
de midlocii. Nu ni-se spune deca la noi poe- 
tulă umbla din oraşă în oraşii — ași dice mai 
bine din moşii în moșiă boierescă - și deca 

gentildonele române din vremurile acela îi 
chiămai pentru a le spune versurile lor, 
ca altă-dată damele Provenqei pe amoroșii 

trovatori. Scimii 6ns% că domnii români, ca 

şi sultanii din Constantinopole, aveaii pocți 

po care ii plătiaii din banii lor, din banii țt- 

ri, pentru a le cânta vietoriele, faptele lor 

cele mari sâit credute ca atari. Unii cântecii 
asupra amorurilor lui Stefani-celii-Mare cli 

cântau Slavii din Veneţia la începutulit sc.



Try 

cultului XVI, în limba rutenă, tradusi pro- 
bubiii din inoldovenezea şi compusit în origi- 
nalii de vre unulă din poeții poporului, poeţi 
a) curţii în vremurile acelea. 'Pută ast felu 
india călttorii cântece de feluli: celor isto- 
rice, adunata de d-lui G. Dem. Teodorescu, 
Ja Last, la Târgoviste şi în alte oras, Le cân- 
tat sullații, ca se se iniineze şi Se întrecă 
in bărbații pe predecesorii lor; le cânta po- 
poruli, | entru "ȘI iubi şi vexpecta şi mal 
multi pe domnil lur, | 

Incontestabiliă, pent acum totuli no face a 
crede că intro acel POcțI vulgarisatori ar is- 
torică — unii felt de ceri ŞI filosofr-porţi ca în 
Grecia — si între autorit poesiclor istorice din 
et lecțiunra Teodorescu esistă mat multi de 
câtii ut unică legătură. I: sinsura urmă ce 
nic presintă despre denşii, si do acuiu ţi: 
neamil a 0 di la iviclă, al cândi isforicele şi 
haiducesrile din colecțiune a 1 odorescu readucii 
în mintea și pe buzele fic-cărul cititorii ali 
acestul insemnatii” volumă nelipsita între: 
bare: cine creati acesti nbardi necunoscuți ul 
poporului românii 2% 

In ccia-ce privesce sciința şi consciința 
cu care deli profezoră G. Dem, Teodorescu a. 
adunati aceste preţiose mărgăritare ale pu: 
niulut poporului nostru, nu mal ami nimici 
de disii. Credă a fi argtată cu câtii respecti 
boltloristulu românu a pusă pe chârtiă ver. 
surile de tâtă mesura ce îs» spuneai dn 
diterițil sti colaborutoar: Petrea Cretulu pl 
canu, lautarulă Brăile (care osupă locului de 
vudze în îmaf teta notițele prize Da incepu: 
tutu cântecriur), pe urmă betrâni și tineri do 
ten mâna artiseristi si babe multa scie 
tre; marinari care, studiânita seeretelo bu 
ial ta Brest, în Francia, aducerii aminte, 

  

înficrbentaţi de d-Ji 'Peodorezcu, au po 
Ialomiţey; institutori sei inştitutazu: + 
tori de la Crucea-de-pitră din Bucu 
Și locuitori de prin satele districtele, 
câmpiclo Brăilei, din colinele Târeovit 
unii îf chiomă Pupă-lând; nu sciă a... 
o vre unulii și Sfarmd-pictre! Repet: - 
că, pe Wusupra tuturor acestor colal, NEI 
dominându'i cu toti slava fesulu si ci 
anteriulul, reese, sarctă Și So înalță, ca ti, 
popeelo antice... 

vertitur diblam tenens ot tota vertica ia 

Petrea Creţulii Şoleani, nemuritoruli i 
ali Brăilei, pe care A-li "Teodorescu fa: 
togratiată cu scripea la peptti Şi cu are, 
în mână, ca şi cum ar Îl gata se reci, 
inodiându-le, miele do versuri po cat pi 
ristulii le-a adunati cu sfinteniă. E mii. 
b&trânulă Tiganii, în costumui toma, . 
Baurbulă făutarulă, ultimir Tepresintari! 
acelor tarafuri de Mutari, care alintaă ; 
trecerile și dorulă generațiunilor trecut: 

  

Peste cât-va timpi, acestă însemnat: r. 
legere de poesit populure va cși pe die 
de sub tipară; prin urmare studiosit în. 
şi literaturii române vori ave de licri, : 
seuendă nisce testuri atâtii do orișinui 
atâti de fidele. Gramatica, etica, li 
istoria, cu tote subdivisurilo cl, voru +: 
cule 148000 de versuri ale coleețiunii GL! 

. . Tcoloreseu cele mal bozate, cele mut î:. 
sante și cele mar ncasceptate amr: 

Ali lor e acum rânduit st tragă în 
acestă incomparibilă comoră a genii i 
pulariu ali bo:mnunier, 

Nel azecptămiu cu dragi a le ve? 

Glon-lonc::
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Fiindi cu totulii anevoiosit ca, într'uă lucrare dn fiii ia 
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+ ! :* nu se strecore diferite erori de tipuri, bunvlă simră atu citi 
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G-. 18 - L pyeEusorulă Da 2 . oi 29. A noua variantă. . 8 194 
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30, A deceă variantă. . 8. oi 

î Plugușorulă , 20 HI SL. A un-spre-gecea variantă . | 6 19. 
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elăata, cântocă, ..., 
Nâmulăi vânători, glumă . . 
Nevăsta bătută, cântecă , 

„Nerâsta rattcită, baladă , , 
Devesta înşclală, baladă . . . 
Nevesta şi calulă, cântecă ., . 

Diţule de la Dfunteni, cântacă . - 
Nora şi sera, baladă. . .. 

Noroculă, cântecă ... . 
Nouă sili, basmue, , 
Nu voiă lume, cântec, „-. , 
Numai, cântect . ....,. 

 Nunâscă, cântecă. ....., 
Nuntă, oraţii de... . . 
Nunta luă Iancu vodă, legendă, 
Nunţi, vegulile la... 

 Nunulă mare, baladă ... 
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Ochii şi sprâncenile, cântecă . 

„Oftarea, cânteci . . .:. 

Oftatulă, cântec .... 

Oftată (de), cânteci. .. . 1. 

Gia mesdrăvană, baladă ,, . 
"Olteneseii, cântec , . ,. . 

Diteniă la csă, cântec . . . 
Oltul; cântecă | 

„Omă cu 3 fociori, colinât do . 

i Omă însurati, colindă do . , 

! Orânduitlă, descântece .. . 
i Oraţiă de încoronarea . . , , 
„Oraţiă de numţi . 
“Orbulţă, doscântocii d ,. 

“ : ceântelă, descântecă de. . , 
uda, poesiă do Catina. . 

- as indinte-ară, cântec. . 
tis ni, colinde. de ... 
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Pădurii, cântecu, „ . . . 

Pămente, cântoci. . 

Pământului, cântec. . . 

Păpădiei, recitalivu. . . . 

Păpăluga, datină. .. .., 

Paparudele, datină . . .. 
Păpuşile (Vicleimului), . , 

Părăsirea, cânteci . . . . . 

Pârcdlavă de Odobesci, cântecii 

Parodiă, glumă . ... 
Parodia unei prosomii, glumă, . 

" Parodia sorcorei, datină , 
" Pascele Țiganilor, glumă . . 
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Păstoră, colindi de. , . 
Pelinuli, cântoci. , ., 
Până cândii ? cântecă . , 
Perne, rugăciune .'.., 
Pescară, colindă do. 
Pescarul, cântecu . . . i 

* Peţită, oraţiă de, . , 
Petrulă huiduculă, legendă . 
Pintenul, orațiă. - 
Pirpiruna la Greci, datină , 
Pitescenca, cântec . 
Piescenchii, cântec . 
Piânsclă de 'mormen! are, cântecii 
Pleopulă, cântocii, . .. 
Plugulă, urare cu, . 
Piuguşoruli, uraro cu, , 
Pocitură, descântecii do . 
Pucitură de ndpte, descânteci 
Deme numerice, . 
Popa citindă ceangelia glumă 
Popa păcălită, glumă , , 
Popa prinsă, glumă .., 
Popa şi ridica, glumă | . 
Popa şi dase. Filipă, glumă. 

de. 
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Zopa şi dasc. Puscălă, glumă . 
Popa şi das. Stană, glumă . 
Popa şi poporanii, glumă. 
Popa şi protopopuli, glumă 
Popa şi sătenă, glumă. .. 
Pupesca blasgoniă; glumă . 
Pornirea, cântec. . . . 
Puică, descântecii de . . 
Poteca cu doruli, basmu , , 
Potecuţa din pădure, cântec 

Potzra, cântoci .., ..., 

Pocestea zacerci, legendă . 

Preotă, colindă de . . ,, 
Privighielorea, cântece . , 
Probleme numerice, . . . 
Propostice . . . 
Prognostice populare. , . 
Zrosomiă parodiată, glumă . 

Puica, cântece, ...,., 

Puiculiţa mea, cântecii. . „e 

Putşorulă mcă, cârieri 

Parici, descântect BE . 

Radul, colindu . 

Radului (fcta), colindă. , . 

Radu Calonfirescu, legendă . 

Rata, cântecă, . 

Răraşă, cântece . . , 
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- fate, cântec, , | 
Zeiuleţi cu fiia lată, cântecii . 
Zeiulă şi bradulii, cântocti 
Tentră, colindi de... , 

Zentră ncânsurată, colindă do 
Țeranulii şi ciocoiulă, cântecă 
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Tiganulă argală, glumă , 
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Zornă NEgo, cânteci . . 
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Tenără anume Ion, colindă de . 
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Irandafiră, cântecă. . . 
Zei lcbede,. baladă Da 
Iricolăci, joci, . „i 
Zudorelă, legende, . . . 
Țugunca, basmu, „ 
Zurturelei Calea), cântec . 
Turturica, cânteci ..., 
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. / Alesandria [Teleorman]. 

George Angolescu, institutor prim. 
Emilio Sărăteanu, inistit cl. IV prim 
Alesandrina 'Ţânţărenu institutâre 
Zamfir Verone, instit. ;cl. 1V prim 
Sultana Predel6nu, iustitutore 
C. D. Bădulescu, propr. com. Beiu 

: Chiriac D. Moscu, arend. Conţesci. 
ihenreho Elizd, cornerciante, 

Miehailă lonagen, arendaşii. 
-. Ctiere Jenăteseu, »-roprietartă. 
"Coast. Petrescu, Ioisori scolar. 

P. HI. Ganovici, arendaşu. 
Paraashiza Patrascu, înv. Vertopele. 

” A gatuia Scurtu, an?. comm. Conţesci 
“Mariuu T: Popescu, proprietarii 
yonstantinir Vlădescu, arendaşti. 
Tudorache Marinescu, proprietari. 
A. AM. Văcărânu, arendaşii. 
D. Constantinescu, comand. pomp 
Vecslor, cemerciante. . 
Eugenia Crăciunescu, învăţătore. 

-0. D. Moscu, arend. com, Atârnaţi. 
C. M. Ajderu, proprietară, 
Dr. M, Lezenu, medicii Alesandria 

D.N. Bădescu-Roşionl, advocatii, 
Raliţa Petrescu, învăţătâre. 

"Maria Ionescu, îuvăţătore. 
- Macaveiti Angrei, comerciante. 

G. Curistescu, învățătoră. 
»x 

Bacăii. 

st G, Costandache, profesori. 
Nic. Romanu, inst. cl. IV sc6la no. 1 

JO. V. Ficsinescu, inst. pr. se. no. 3] 
G. Cires, com. Iurduci (Fălciu). 
Alesandru Raiciu. 
Kiriaca Rădulescu. 

Pârladii, 

[. Yassiliu, instit. cl. 1Y sc6la no.2 
X. Simionovii, profesori, 
V, Câmpenu, jnstitutoni. 
Elio Apostolescu, învățători, 
I. G 1. Codrânu, silvicultoriă. - 
D. Matheescu, profesorii. 
Vas. Lepădatu, profesori. 
Emilă Vulpe, advocatțiă. 
G. HI. Dimopolu, judecători. 
G. P. Petrescu. advocatii. 
N, I. Angel, ofic. telegraf, 
M. 8. Gabrielescu, of telegraf, 

Botosani. 

Em. Leonescu, profesorii la liceu. 
G. Gr. Băleanu, profesori. 
D. Mironescu. 
1. Mareianulii. 
C. Gh. Savinescu. 
0. 1. V. Severini. 
V. Ionescu. 
I. Balasescu. 
T. Tazlauanu, 
C. Gallin, institutoru. 
N. Răutu, 
C. C. Zotta, ingineri, _ 
[. E, Alesandrescu, institutorii.   

Brăila, 

Pctru Moisescu, in stitutenii prim, 
Pr. Cosma Moşescu, institutor. 
Atanasio Popescu, profesoru. 
[. Corn. Tacit, profesoră. 
FI. M. Vestinianii, institutoriă 
Diac. C. Avramescu, institutor. 
Christ. Atanacau, institutoru. 
State Ionescu, institutorii. 
Petru Dima, institutoră. 
[. Mândrovicenu. funeționaru, 
R. Furtunescu, funcționari. 
Stan Stănulescu, funcționară, 
Vasile Sasu, comerciante. | 
lonu Suditu, mare proprictait. 
Vasile 'Ţenov, comercinro. 
Nicolae Drugeseu, ei auriu. 
Petre Christezcu, IRI 
Dimitrie Cic: 
Dem. Chiriac”, i 
Chrisocoides, «ii. 
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N, Scheider, 2 
A, Schendei, «ri 

Rucuresci,   
Minist instrucţiunii 209 eseinul. 
Col. ML. Iolbaruui, comand. reg d. 
Loc colon I. Vassiliu, rup. 1. 
Maioru Papasolu, regim, +. 
Dr. Fratusciţenu, med. reg. d. 

Căpitanii Ales arca, 16g- 1.



LL III 

Căpitan 1 Georgescu, reg. 4. 
Locotenent Vuculescu, reg, 4. 
Locotenentă Mihăiescu, reg, 4, 
Sub-locot, Ractivanu, reg. d 
Sub-locot. Castrişi, regim. 4. 
Sub:locot, Minovici, regim. 1, 
George M Ioanină. - - 
A. E. Nestorii, prof, lie. Mat. Bas. 
Ir. Circa, profesor, lic.'Sî. Sava. 
A. F; Robescu, prof, lie. Mat, Bas. 
Pr. N..st, Nicorenu, prof Mat Bas. 
1. P. Filibiliu, profes. Mateiu Bas 
Aur. Comănescu; prof., lie: Mat, Bas. 
N. Mihăilescu, prof, lic Mat Bas. 
C. I. Sonţu, prof, lic. Mat. Bas. - 
Gr, Creţu, prof., lic. Mat. Basar. 
Th. Popescu, prof, lic. Maţ, Bas. : 
C. Christescu, .prof., lie Mat. Bas” 

-D. Stănescu, prof, lie. Mat, Bas. 
IL. Cazzavilani, prof, Mat. Bas. 
Dem. Mirescu, prof, gimn. Lavără 
N. 1. Ghimpa, profi, gimn. Lăzără 

* Pr. econ. G, Floru, Prof. gim. Lazărui adă “iovianu, prof. gimn. Lazără. - Teodor Ion scu, prof gimn. Lazără Th. Ciocanilliprof. gimn. Lazără. GI. Pompilianu, prof. gim, Lazări 
St. C. Mihăilescu, prof. gim. Lazăr LO, Bădulescianu, prof. gim. Lazi Eniu D. Băltenu, direct. do pens. Ea. Wachimann, direct. Conservator 
T. Oprescu. pro - lie - Mateiu Bas Marin Iliescu, prof. la Conservator „N, Bănulescu, prof. de mus. Asihi N. G Păroşianu, institutor prin. „Ales. Venescu, institutor prim, . Alexie Bărsanu. iustiţ, primari, "1. Opranu, institutor primară. Petro Andreiescu, inst. primari. „B. Stefâneseu, instit. primarii. “M. Burcă, institutor primară, I. Beiu, institutori. primară, 

Danielescu, instiţ, prim. - M. C, Florentiu, inst, prim, 
SP. Popescu, instit prim, 
Gr. Ghiţeanu, instit, prim. -Ș. Alesandrescu, inst. prim, 
SI. Lăscărescu, inst. prim. 
Pr. TR. Arţărânu, inst, prim Pr. Gr. Ionescu, instit, prim. | Ang. Bannu, instit. prim, .! 

  

erimia, Vasiliu, instit, prim. . „*2%.. Constantinescu, inst. prim. AI, Pimitrescu, instit. prim. a G Câmpinânu, insțit. prim. O, Floru, ispectoră telegraf. C. I.. Manu “Ac, super. telegr. St. Dimitres: î asa. sup. tei, D. 1. Zottu, ofie. Super, tologr, . - G.-Bascovits, ofic. sup. ielogr. ” Î. Stetănescu,- ofie. telegrați. G. Angelo, ofic. super. telogr;-. „_D. Năcescu. ofic. cent. teiegr, n „A- Petrovici, ofie. contr, telsai. * Florescu, ofie, centr, telegr. LO. Constantinescu, ofic. telear, M. &. Stoiâneseu ofc. tel. fin.” C ăpitană -Gămanu, reg. 6 artiler, N icolae 'Țincu, diaristăi. i - & -Saboasi, str,. Vestel. 4, 

Mon. Caramallei, clevii Sf. Sava, 
Radovici I6nii, stud. la facultate. 
Negrescu “Traian, stud. la facultate Fluvianu Const. stud. la facultate. Lugoșianu Oct. stud. la facultate. 
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