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„POBZII POPORALE 
CULESE DE 

„V. ALROSANDRI



POEZIA POPORAIĂ 
e , 

A - . 

Poeziile poporale sunt plăsmuiri ale unor oameni 

necunoscuţi. Fiind potrivite cu felul de a vedea 
şi de a simţi al poporului, ele au plăcuL şi au 

fost învăţate şi de alţii pe de rost. Astfel au 
trecul din gură in gură şi au fost duse dela, 

Nistru la Tisa și dela” Dorna la Dunăre. “Tot 
astiel, au putut și pot să treacă în graiul viu al 
poporului şi apere ale poeţilor cărturari şi să 
devie poezii poporale. 

Poeziile poporalc, nefiind scrise, foarte uşor se 

schimbă; fiindcă fieştecare le preface potrivit 
cu gustul lui. “Tocmai prin aceste prefaceri ele 
incetează a mai fi creaţiuni individuale şi devin 
în cele din urmă un product naţional în cd mai 

«adevărat înţeles al cuvântului. 
Poeziile poporale şi în deosebi cele culese de 

Vasile Alecsandri sunt cea mai -preţioasă parte
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din literatura română. Ca formă şi ca conţinut, 
dar mai ales ca conţinut, ele sunt mai presus 
de operele originale ale ori-și-cărui poet român. 

NV: Alecsandri a publicat întreaga colecţiune în 
anul_1862_ca contribuţiune pentru zidirea „zi- 
lului Elena Doamna“; EL a adresat atunci Mă- 

-rici Sale Elenci Doamnei, următoarea scrisoare:



MĂRIEI SALE DOAMNEI ELENA | 

Prea Inăljată Doamă, 

Intr'un șir de mai mulți ani m'am ocupat cu 

«lunarea Și coordonarea Poeziilor popor: ale “din 

Țările Româneşti şi am parvenit a formă O cu- 

legere prețioasă de balade, de legende ŞI de felu- 

rite cântece! improvizate de poporul: Român în 

orele sale de suferință sau de veselie, de cădere 

sau de mărire. 

O parte din acele pietre scumpe ale comorii. 

ueniului * Românesc au fost scoasc la lumină și 

traduse în limbile frânceză, engleză și germană. | 

Fiind pretutindene bine primite şi admirate, ele 

au .deșteptat luarea aminte a oamenilor erudiţi 

şi au contribuit mult a atrage simpatii meritate 

“ asupra naţiunei noastre de atâţi secoli uitată ȘI 

părăsită pe marginile Orientului. Ei 

Complectând acum, precât mi-a lost prin pu- 

tinţă. colecţia începută şi dorind a face ca să con-. 

tribue însuși geniul poporului în folosul Azilului



, 

de copii găsiţi ce poartă numele Inălţimei Voa- 
stre, iau indrăsneala a dărui “acestui aşezământ „Manuscrisul meu de poezii, culese din gura po- 
porului. a . 
"Ele coprind glasurile intime ale sufletului său 
Şi merită de a fi unite cu glasurile “de recuno- 
știnţă și de binecuvântare ce resună imprejurul 
numelui Inălţimei Voastre, “Ele sunt copii găsiţi 

ai geniului Românese, și dar au dreptul a se 
bucură. de imbrăţişarea  Inaltei Protectoare a 

„Azilului Elena, 
Am onorul a fi cu cel mai adânc respeci 

"al Inălţimei Voastre 
ă prea plecat şi supus servitor 

V. ALecsANDRL, 

Octomrrie 132, 

x



Ă | 

SORISOARFA MĂRIEI SALE DOAMNEI | 
- E | N | , 4 Donul eu, SE, 

Nu voiu se întârziu mai. mult a vă mulţănii | pentru buna şi mărinimoasa cugetare ce aţi avut, | . : . . .__. E Am cetit cu plăcere Scrisoarea, prin care imi de- 
dicaţi complecta ediţie a poeziilor naţionale cu- 
lese de D-voastră. Va mulţumesc ca Română și 
ca Doamnă. - i N -Ca- Română, căci aţi alăturat numele meu la | această lucrare patriotică, la :aceste cântece scă-- i 
pate de uitare, m ulțămită serioaselor voastre cer- 
cetări, şi carele amintese bucuriile, durerile, îs- | 
loria şi simţimintele Țării. Fără a ridică ceva ! din caracterul naiv al expresiei poporale, aţi mlă- 
diat cu 0 rară fericire forma cestor încercări 
inteitoare, De acum inainte. aceste foi respândite . 
ule trecutului nostru sunt aşezate pe o carte fru- | 
moasă, şi oricât de modest aţi [i Ia partea ce vi 
e cuvine, Românii nu vor despărți niciodată 
le Doine, Balade şi Lăcrimoare numele  poctu- 
ui, care a aruncat o strălucire atât de vie asu- | 
ra literaturei naţionale. e A 
Ca Doamnă, vă mulţămesc că aţi dat ca desă- 

— 
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“ârșită proprietate rodul ocupării voastre de mai 

mulţi ani la: Azilul ce am fondat pentru pruncii 

“ găsiţi. Această lucrare este o comoară adevă- 

rală pentru bicţii mei micuţi adăpostiţi, Și o pri-.. 

meşte cu recunoştinţă. 

Vroesc ca ediţiile ce se vor face şi sc vor 

vinde în folosul Azilului Elena să fie demne de 

geniul poetic al Românilor. “ 

Vom comandă două, din carele una, ediţie de 

lucs, pentru admiratorii frumuseţilor pocziti po- 

porale;” cealaltă, ediţie tipărită cu caractere, fiind 

menită a se vinde cu preţul cel mai mic, va 

servi a duce cântecele naţionale ale: României 

in sânul munţilor, în sate, în Mănăstiri, de unde, 

"le-aţi cules cu pietate. 
Dar mai mult în Azilul Elena acele. poezii se 

xor păstră, căci ele, puse pe muzică, vor legănă 

tinerele ființe adăpostite în. el. — Micii copilași 

ai Azilului meu le! vor cântă, şi atunci voiu' li. 

indeplinit acea gingașă cugetare din scrisoarea 

voastră de a dedică pruncilor găsiţi din România. 

“aceste poezii, pe care le numiţi „Copii găsiţi ai 

geniului Românesc“. 

Primiţi, Domnul meu. cu expresia recunoşlin-: 

ței: pe acea a stimei mele particulare. 

i Er ENA. 

: București, 10. Oitomerie 1862.



Drept prefaţă marele nostru poet a publicat 

“in fruntea volumului următoare a caracterizare a 

poczici poporalc: : i 

POEZIA POPORALA | 

Romăziul e născut poct!, a 
“ Inzestrat de natură cu o închipuire strălucită 

ŞI cu 0_inimă simţitoare, cl îşi revarsă” tainele 
sufletului în melodii armonioase și în poezii im-" 

„provizate. | 

„Del muncește dorul, de'l coprinde veselia, de'l 
mihuncază VIe-o faptă „măreaţă, el îşi cântă du- 
rerile şi mulţămirile, îşi cântă eroii, „Îşi cântă is--. 
toria, şi astfel suiletul său ce un izvor nesfâr- 
şit de: frumoăsă poezie. 

„Nimic: dar “nui ipoate fi mai inter resant decăt 

„a studiă caracterul acestui popor “în cuprinsul -
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cântecelor sale, căci ele cuprind toate pornirile 

inimii şi toate razele geniului său. 
Comori nepreţuite de-simţiri duioase, de idei 

inalte, de notițe istorice, de crederi superstiţivase, 
«le datini strămoşeşti și mai cu seamă de frumu-" 

seţi poetice pline de originalitate şi fără scamăn 
in literaturile străine; poeziile noastre  poporale 
compun 0 aveze naţională, demne de a fi scoasă 

la lumină ca: un titlu de glorie pentru naţia 
Roniână. 

Aceste poezii se impart in trei clase deosebite: - - 

„ Cântecele bătrâneşti | sau Balade, 
. Doine, 
3, Hore. 

- Buladele sunt mici poemuri asupra intâmplă- 
rilor istorice și asupra faptelor măreţe, 

-Doinele coprind toate cântecele de doruri, de 

iubire şi de jale, * E 

Horele sunt cântecele de veselie ale poporului. 

Pe lângă aceste se mai allă unele cântece, Co- 
linde, care au caracter religios, precum: Vaște- 
rea lui Hristos, Florile dalbe, Plugul, ete. ce 

se căală în ajunurile Crăciunului și al anului nou. 

Toate aceste poezii, fără dată sigură și fără 
nume de autori, sunt ascunse de secoli intregi, 

ca nişte. pielre scumpe, in sânul poporului. Ele 

sunt: expuse a se pierde; prin urmare c o sfântă
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ae sa 

(datorie de a le căulă. şi a le feri de noeanul tim- 
pului și al uitării. 

Datoria. aceasta am cercat să o îndeplinesc. 
Ajutat de căteva persoane, iar mai cu seamă” 
de C..A. Russo, am adunat în deosebite călăto- 
rii prin munţii și prin câmpiile înflorite ale țării, 
noastre o mare parte din - poeziile poporale, și. 
acum sevârșind coordonarea lor, le închin patrici 
mele ca cea mai mare dreaptă avere a ci. 

- _Moldora 032. , 

Nota, — Această prefaţă a fost tipărită în brosura Ia 
baladelor — 1852, .





MIORIȚA 

. 

Pe-un picior de plaiu, 
“Pe-o gură de raiu,. 
„Tată vin în cale, 

"Se cobor de vale 
Trei turme de mici. - 

Cu trei ciobănei. 
Unu-i Modovean, - 
Unui Ungurean 
Şi unu-i Vrâncean !. - 
lar cel Ungurean 
Și cu cel Vrâncean. 
Mări, se vorbiră, 
Ei-să sfătuiră 
Pe Lapus de soare 

“Ca să mi-l omoare, 

Pe cel Moldovean 
Că-i mai ortoman,
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Și-are oi mai multe 
Mândre şi cornute 
ȘI cai. învăţaţi 

ȘI câni' mai băr baţi! 
Dar cea Mioriţă 
Cu lâna plăviţă 
De trei “zile *ncoace | 
Gura nu-i. mai tace, 
Iarba nu-i mai place 
i Mioriţă lac, 

„= “Lac; bucalae, 
De trei. zile “ncoace 
Gura nu'ţi mai tace! 

“Ori iarbă nu: ți. place, 
Ori eşti Dbolnăvioară. - 
Drăguţă Mioară* 

*-— Drăguţule baee! 
Dăţi oile 'ncoace | 
La negru Zăvoi 

„Că-i iarbă de noi 
ȘI umbră de voi 
Stăpâne,; stăpâne 
ţi chiamă șun câne, 
Cel mai bărbătesc 
Și cel mai frăţese, 
Că Tapus de soare 
Vreau se mi te-omoare 

+ 
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“ Baciul Ungurean 
Și cu cel: Vrâncean. 
— Oiţă Bârsană:, 
De eşti năsdrăvană 
Și de-a [i să mor: 
În câmp de mohor, 
Să spui lui Vrâncean 
ȘI lui Ungurean, 
Ca să mă îngroape 
Aice pe-aproape | 
In strunga de oi, * 
Să fiu tot cu voi; 
In dosul'stânii 
Să'mi aud cânii. 
Aste să le spui, 

“lar la câp să'mi pui 
Flucraș de fag, 
Mult zice cu drag! 
Flueraş de os, 
Mult zice duios! 
Flucraş de soc, . 
Mult zice cu foc:. 
Vântul când. a bate 

   

op Prin'ele-a .răshate! . 
= ŞoileZsor strânge, 
> Pe mine mor. plânge 
Ra Cu lacrămi de.sânge! SN . . Drd 

 DădRăe Act, Hom. V, Alecsandri, BIBLIG ” - | 1 
Ţ
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lar tu de omor 
Să nu. le: spui lor. 
Să le spui curat; 
Că m'am însurat 
Cu-o mândră Crăiasă, 

A lumii mireasă +; 

Că la: nunta mea 
A căzut o stea?;.: 

Soarele şi luna : 
Mi-au ţinut cununa $, 

Brazi și păltinaşi 
I-am. avut nuntaşi. 
Preoți munţii mari. 
Păseri: lăutari, 

Păserele mii 
- Şi stele. făclii! 

Iar dacă-i zări, | 
Dacă-i întâlni - 

Măicuţă bătrână 
Cu brâul: de lână, 
Din ochi: lăcrămând, 

Pe câmp alergând, 
De: toţi: întrebând 

Şi la. toţi :zicând: - 
Cine-a cunoscut 
Cine 'mi-a văzut 
Mândru ciobănel 
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Tras printr'un inel? 
Feţișoara lui 
Spuma laptelui; 

_ Mustecioara lui 
Spicul grâului; 
Perişorul. lui: 

" -Peana corbului; 
“ Ochişorii lui 
"Mura câmpului !.. 

Tu; Mioara: mea, 
„Să te ?nduri de ca 
Şi-i spune -curat, 
Că mam însurat . 
Cu-o fată „de: Craiu 
Pe-o gură de raiu. 
Iar. la cea măicuţă 
Să .nu spui, drăguță, 

: Că la'nunta mea, 

* “A“căzuti'o'stea, 
” Cam avut nuntaşi 
"Brazi şi păltinaşi, 

Preoţi munţii mari, - 
Paseri lăutari, . 
Păserele mii 

“Și stele făclii!..



NOTE 

Unu-i Moldorean 

Unu-i Ungureanu 
- Și unu-i Vrâncern 

Adecă: unu-i «dle pe valea Moldovei, unul din munţii 
Vrancei și unul din Ardeal. Din neștiinţă, poporul nostru 
confundă ades numele de Ardelean cu cel de Ungurean, 

căci el încă nu a ajuns a cunoaște întinderea pămân- 

tului locuit de Români..El:nu ştie că dincolo «dle toate 
hotarele Moldovei și ale Valachiei, peste Carpaţi şi până 
la Tisa, peste Dunăre şi până în centrul Macedoniei, 
peste pâraele Milcovul și Molna, și peste râul Prutului 
sc află fraţi de ai lui, cu acelaş port, aceleași obiceiuri, 
aceleaşi credinţi, aceeași limbă, acelaş trecut dejglorie 

„Și de suferinţe, precum. și acelaș viitor! 

| "2 Oifă Bârsană 
Bârsa, în Ardeal. 

3 Și de-a fi să mor.-- 

Românul are mare plecare de a crede în soartă! El 

își împarte vicaţa în zile bung şi zile rele, în oare ce 

-aduc cu ele fericire sau nenorocire. Astfel întâmplările 
lumei îi găsesc totdeauna pregătit a-primi loviturile 
lor, căci el se întăreşte în credința mângăetoare, că așdă 

i-a fost scris! aşă i- a fost zorlia! aș i- -a fost să fie! cte. 

1 0 mândră crătasă 

„A lunei mireasă „ 

Moartea! Ea domnește ca o regină asupra omenirii 

şi e tot odată mireasa lumii. Tot omul e logodit cu: 
moartea din minutul ce cel intră în vicaţă. 

Românul iubeşte imaginile poetice, de pildă: ț



Un om bun, c bun ca sânul mamei, sau e bun de 

pus-pe rană. * 

Un voinic e Păunaş «de codru, 

Un tânăr cu părul alb e nins în luna lui Maiu, 
l'emeca frumoasă e ruptă din soare... etc, 

3 A căzut o stea 

Stelele au mare înrâurire asupra închipuirii Româă- 

nului. EI crede că tot omul în ceriuri are câte o stea 

“e este tainic legată de soarta lui. Aşă steaua omului 

se întuneccă când el este amenințat de vre-o cursă, şi 

sade din văzduh când el se apropie de finitul vieţii. 
Pentru dânsul un om însemnat e născut cu stea în frunte 

Sunt stele carele, după crederea ponorului, se arată 

ca prevestiri de mari întâmplări pe pământ, precum 
anele stele roşii ca de sânge ce apar înaintea răsbua- 

clor... ete. " : . 

e AMi-ceu ținut cununa 

Cunună de nuntă, care se pune pe fruntea - mirilor 
n ceremonia cununiei. Soarele şi Luna ţin aici locul 

unilor mari. - |



- DOLCA 

Pe:câmpul Tinckiei, . 

Pe zarele. câmpici. 

Răsărit-au florile : 
Odată cu zorile? 

„N'au răsărit florile 

“Sa: dus -Costea „oile 

De-a aşezat stânele 

Pe toate. mavilele. . | 

Azi e luni. și mâni e marţi: 

Pleacă Costea la Galaţi 

"Să ia sare 
“La mioare,. 

Și bolovani 

“La cârlani, .. 

Şi tăriţe 
“La oiţe, 

Şi glugi mari 
La cei zărari, 

„Şi opinci 
La cei voinici, “
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Jară Costea cum mergtă, . 
Cu Fulga se întâlncă, 
Fulga cel cu barba neagră 
Și cu mintea neintreagă, 
Necăjit şi obosit “i 
De trei zile flămânzit. | 
„Alei! 'Fulgo, dragul meu, 

Să faci cun ţi-oi zice cu: 
Mergi la stâna mea cu bine 

„Să-ţi ici un dar dela mine?, 

Trei mioare de frigare.. 
Şincă una de căldare, .: 

Ca să-ţi: fie de prânzare“. 
Fulga cel'cu barbă neagră, 
Dar cu mintea neintreagă - -- 
Sus la stână se duceă 

Şoile cât le vedeă,. 

Cârduri, cârdurile rupcă,.. 

Cu botâul le mână 

- În codru la Pandina. 

“Tar Costea, când .se'ntorceă, 

"Mare pagubă "şi vedea 
Ca” lui, mări.-nu-i vencă 

Nici laptele la mulsoare, 

Nici caşul .la "nchiegătoare, 
„Nici urda la 'nvelitoare! 

Costea mult nu: se 'ngâimă,; 

PD a 
/
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EI. dulăii toţi chiemă, 
Un caș dulce desvăleă, 
Optzeci de felii tăia, - 
Patruzeci la pui de câni. 
Patruzeci la câni bătrâni. 

Toţi în grabă le .mâncă 
"Dar sama nici că şi-o dă. 
Când la urma tuturor 

- lan că veniă "Ticetişor 
Schiopătând, schelălăind, 

Laturile cam ţiind. 
Dolca, haita-cea bătrână 

Ce ştiă rândul la stână. 
Ea vencă nu prea venea, 
„Dolcă fă“, Costea “i zicea, 
„Unde-mi. e averea. mea?" 

“Dolea "'ncet schelălăia, 

* 

La pământ se "ntindeă. 
„Dolca fă, tu eşti bătrână, 
Tu ştii rândul dela stână. 
Eu pe tine te-am grijit, 

Tot cu lapte te-am hrânit. 
Dolca fă, cum de-ai lăsat, . 

Furii stâna de-au prădat 
Gemea Dolca, se culcă, 
Laba ruptă “şi arătă: 
„Dolea mea, Dolcuţă, fa! 

,
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[urii laba ţi-au rănit, 

Când la dânşii ai sărit? 
Dacă-mi eşti tu pricepulă 

ȘI nu te-arăţi prefăcută, . 

Inainte să apuci 5 
Şi la fur drept să. mă duci, 
Pe urmele oilor 

Prin pajiştea Morilor”. 

Dolca vesel se seulă, 

Câmpul de-alung apucă, 
Botul prin iarbă vârând, 

Urmele tot mirosind. 
Urma-i ici, urma-i colea, 
Dolca nici co prăpădeă. 
Ziua “ntreagă ca mergcă 

Şi “ndeseară ajungea 
In codru la Pandina 

Ce de foc se lumină. 
Când în codru se'ndescă 
Bietul Costea ce zăreâ? 
lulga masă că-şi gătcă, 
Miei de piele că-i jupui: 
Care prin frigări [rigeă, > 

„Care prin căldări fierbea ! 
„Masă bună, veselie! 

Striga Costea cu mânie, 
ȘI Dolca se răpezeă,
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La Rulg ga mereu bătea. 
lar Fulga cum 0 zărcă' 

Crunt de spaimă tresăreă. 

„Alei, Fulgo, barbă neagră, 
Dar cu mintea ncintreagă, 
Când la drum te-am întâlnit 
Eu, mări, ţi-am dăruit 
Trei mioare de frigare 
Sincă una: de căldare 
Ca să-ţi lie de prânzare, 
Și în loc de mulţămită, 

- . “Ca o fiară lămânzită, * DR 
“Toată stâna mi-ai răpit 
:Si pe Dolca mi-ai rănit! 

„Stai, măi Lulgo, barbă neagra. 

Să te fac cu mintea 'ntreagă”. 
Și cum stă şi'l judecă 
Inima i-o despică 
Și Dolcăi o aruncă, 
lară Dolca n'-o mâncă, 

[Inima de vânzător? 
E venin otrăvitor! 

NOTE! 

N Să. -ți iei un dar. dela. tine. 

Generositatea este una din câlităţile Românului. Ininaa 
"ui blândă şi darnică îl îndcamnă totdeauna a veni în



— 97 — 

ajutor celui nevoiaş. Lui îi place a împărţi bucăţica lui 

cu altul; de-acolo a născut datina oaspeții. i 

2 Inima de cânzător 

E venin otrăvitor. 

Nerecunoştinţa este în ochii Românului una din cele 

mai urite patimi omeneşti. - 

L-am mâncat pânea şi sarea, nu pot să ăi plitesc cu, 

rău, şi nemulfănmitorului-i-se-ia-datul, sunt zicătoare 

poporale, care arată, cât de frumoase simţăminte se află - 

în inima poporului nostru. 

Această baladă a Dolcăi, precum şi acea a Mioriţei 

le-am cules"din gura unui baciu, anume Udrea, del 

  

“stâna de pe muntele Ceahlău. Acel păstor sună “din 

bucium cu o putere extraordinară, încât munţii se re- 

sunau în mare depărtare. EL cântă şi. din fluer mai 

„multe cântece ciobăneşti, iar mai cu scamă Doina cu 

o expresie de induioşare ce aducea lacrămi în ochi . 

“celor care îl ascultau. 
La anul 1842, într'o frumuusă scară «le vară, urcâăn= 

du-mă la stâna din Ceahlău, unde auzisem. răsunând 

buciumul lui Udrea, am asistat la unul din cele mai su- 

blime spectacole alc naturei, luminate de razele asfin- 

ţitului soarelui; iar după ce noaptea preseră cerul cu 

“stele, mă aşezaiu cu Udrea şi cu alţi păstori” impreju- 

rul unui foc, ş ŞI petrecuiu. până ?n zori cu cântecele de 

la munte. Udrea imi spuse că tatăl lui ştiă mulţime de 

balade, intre care acele a lui Traian şi a lui Aurelian, 

dar din nenorocire el le luase cu dânsul în “mpormânt,



ŞALGA 

Sus pe malul Dunărei. 
La perdeaua cu câni rei 

A Şalghii a -vădanei” 
Este-o turmă cu cârlani 

Păscută de opi ciobani, 
Turma Șalghii cea frumousă 
Ca Șoimul de inimoasă +. 
La perdea în. miezul nopței 
Nemerit-au haiducei, 7 

Nemerit-au, năvălit-au. 
Paloșele zângănit-au, 

Pe ciobani legatu-mi-i:au, 

Dulăii 'mpușcatu-mi-i-au. 
lar pe baciul cel mai mare 

II ferecă şi mai tare 
Cu cotele la spinare 
De strigă că rău îl doare: 
S
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„Căpitan Caracatuci 
Vătăjel peste: haiduci! , 
Peste cinci sute și cinci, 
Tot haiduci de cei voinici. 

De-ai făcut vr'odată bine, 
Fă-ţi o milă și cu mine 

Și *mi desleagă braţele, 
Rău-mă dor sărmanele!* 

= Căpitanul se *'mblânzea, 

Braţele-i le slobozeă. 
lară baciul, cum scăpă, 

Mâna n sânu-şi.o băgă, 
Bucium de aur cătă? 
Și de trei ori buciumă 

Văile se răsună, A 

Frunzele se: clătină, 

Șalga *n somnu-i lauzeă. 
Din somn Şalga se trezea, 
Lia soacră-sa se ducea 
Și din gură așă-i zicea: 
„Maică, măiculița mea! 
N'auzişi tu buciumând 
Și văile răsunând? 
Nu știu,. maică, ciobanii 

Rătăcit-au cârlanii, 
Ori drumul :au rătăcit, - 
Ori haiduci i-au: năvălit? 4
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Baba soacra răspundea: 
„Mergi, te culcă, fata mea. 
De ciobani nu te grijă, 

" Caşă bucium ei cu dor, 
"Când li-e dor de casa lor”. 
Soacra bine nu sfârșea, 

- Salga iar că auzeă » 
Glas de bucium . răsunând, 
Pân' în suflet resbătând. 
„Hei! copii, copii argaţi! 
Somnul dulce. voi lăsaţi. 
Şun cal iutemi. înşeuaţi, 
Puneţi şeaua bărbăteşte, . 

Să încalec voiniceşte”. 
Ea pe cal se aruncă 
Și spre Dunăre alergă: 
Haulind şi chiuind, 

„Buzduganul învârtind. 
Cât haiducii o” zăreau, 
Loc de fugă nu găscau, 
Iară Şalga-i urmărea . 
Și din gură aşă. răcnea: 
„an aşteapt', așteapt, aşteaptă 

“Să luptăm la luptă dreaptă. 
Căpitan Caracatuci, 

Vătăjel peste haiduci, - 
Peste cinci sute şi cinci -
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Tot haiduci de cei voinici! 
„Stai pe loc. să ne'ntâlnim. 
Două vorbe să grăim 
Şi.?n arme să ne lovim. 
Că mă jur pe Dumnezeu! 
Să te 'nvăţ cu fătul meu. 
Cum se leagă ciobanii, 

„ Cum se pradă” cârlanii”. 
„Căpitan Caracatuci, 
Cetaş mare de: haiduci? 

“Se duccă, ductă, duccă, 
„Nici capul nu'și intorcea. 
„Salga-i ici, Șalga-i colea, 

Capul din fugă-i tătă! 
Capu n urmă rămâneă, . 

Trupu "nainte fugiă, 
Sângele părâu curgcă, 

Drumul roș că se făceă! 

„_Ci-că, mări, de pe-atunci, 
NI Când, vin cete, de haiduci, 

| “Drumul lor nici. că greşesc, 

Nici că, zeu mai nimeresc, 

La perdeaoa cu câni rei 
A Şalghii, a vădanci, | 

„De pe. Malul Dunărci.
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NOTE 

1 Ca Șoineul de înimoasi 
Șoimul e pasăre răpitoare, mai mare decât uliul și 

mai mic decât vulturul, însă foarte îndrăsneţ și răpide 
în sborul său. EI trăcşte în munţii Carpaţi şi "şi face 
cuibul pe stânci înalte. . 

Șoimul vânează pasări mari, precum gâște sălbatice; 
cucoare, drochii etc., care trec în cârduri prin Moldova 
și pribegesc din ţeară la apropierea timpului de iarnă, 
Când el zăreşte un cârd de acele păsări călătoare, își 
ia sborul de se înalţă mult deasupra lor, apoi se repede din senin ca o săgeată și loveşte pasările cu osul piep-., 
tului, încât-aceste cad ameţite și se ucid sdrobindu-se 
de stânci. ' 

In timpurile de demult, strămoşii noştri aveau obi- 
ceiu de a îmblânzi șoimii și ai deprinde la vânat pre- 
cum se face Și astăzi cu cocorii, și se vede că meşte- 
șugul lor cră foarte vestit, de vreme ce şoimii făcea 
parte din tributul ce se plătea Sultanilor după închi-: 
narea Moldovii. Acest tribut ce purtă numele. de dar 
spre semn de inchinare, se compunea din 4) galbeni, 
40 &pe şi 14 şoimi. a | 

Șoimul se vede ades figurând în balade ca imagine . 
de vitejie şi de răpezime. Un voinic e Căpitan Șoinan 
şi are _ochi_Șoimuleţi. Un cal sprinten sboară ca „Sor- 
muti În balada lui Serb-Sarac, descrierea alergării cai- 
lor pe câmpul dela Haidar Pașa e făcută în chipul 
cel mai poetic: . 

Alalahl cai arăbeşti, 
Alalah! cai tătărești, - 
Cum mișcau copitele 

, Ca Șoimii aripele.



> Bucium de. aur căt. 

. In letopiseţele noastre se zice că'semnalul de răz- 
boiu se da prin buciume. Domnii porunciau a buciumă, 
când oastea română era gată a se încleştă la luptă cu 
dușmanul. Este dar de presupus, că în secolii de 
înainte buciumul nu cră numai o ţevie de, cireş, “ca 
acela al ciobanilor dela munte, ci un instrument de 
metal, un soiu «dle trâmbiţă militară. 

3 Cetaș mare de haiduci” - 

Adecă: Căpitan de ceată, 

„75783, ut. Rom. V. Alecsandri, * - 3



MOGOŞ VORNICUL 

În oraş la Bucureşti 
Tot să stai şi să priveşti 

Pe gei şeapte voinicei, 

Mândri puişori de zmei, 
Şeapte fraţi ca şeapte brazi, 

Toţi de-ai lui Mogoş cumnaţi. 

Eişîn capul podului 

In fruntea norodului 
Așteptau pe sora lor 
Şi pe mândru-i soţior, 

Mogoş, vornicul bogat 
Ce glumeşte nencetal. 

Ei la umbră se culcau, 
Beau; voios şi ospătau. 
Cu ploscuţa închină; 
De cinci vedre $o oca,.
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Vadra Țarigradului, 
Măsura "'mpăratului., 
Iar fratele cel mai marc, 

(Că-i mai mare, minte nare) 
Pe drum ochi și alergă 
Și cu glas dogit strigă: 
„Zăriţi voi ce zăresc cu? - 
Iată vine ca un zmeu, 

Vine Mogoş vornicul 
„Călare pe galbinul. 
Fraţii toţi mi se sculau, 
„Peste câmpuri se uitau, 

Și vedeau, mări, vedeau - 

Cum vencă VOB vencă: . 
„Bună zioa, şeapte fraţi, 
Scapte fraţi ca şeapte brazi! 
— Bun sosit, frate cumnate; 

Ai venit pe ne-așteptate; - 
Dar unde ţi-e soţioara? 

“Ce ni-ai făcut surioara? 
Ori poate c'ai şi uitat 
„Cătră noi că te-ai legat 
Când pe Stanca ne-ai luat, 

„So aduci la frăţiori 
Pe iarnă de nouă ori, 
Că's mai multe sărbători; 
Pe vară de patru ori,
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Că's mai multe lucrători“ 
— Ba, măi fraţi, cu nam uitat 

Cătră voi că m'am „legat 
Şi cu Stana am plecat - 
S'o aduc la desfătat, 

Dar 'în drumul părăsit 

Turci, Tătari ne-au întâlnit 

“Și pe Stanca mi-au răpit, 
— Pe Stăncuţa ni-au răpit, 

„Şi tu, Mogoș, ai fugit? 
Cu cei furi nu te-ai luptat, 

„După ei nu te-ai luat 
“Nouă ani să-i tot alungi 

Și cu moartea să-i ajungi? 
„Mori dar, câne blestemat! 

Că ţie nu ţi-a fost dat, 
Ca să [ii vrednic cumnat 

Cu-ai Stăncuţei şeapte fraţi, 
Șeapte fraţi ca șapte brazi!” +. 
Și cu toţii crunt turbau . 
Paloşele ridicau. 
ar fratele cel mai mare 
(Că-i mai mare minte nare) 

Paloşul mil învârteă, Ă 

"In Mogoş îl asvârlea, | 
Dar nici că mil nimereă. € 

- Paloşul *n vânt vâjică.
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De-un zid mare se loveă 
Și “ndărăpt se întorecă, 

Lângă Mogoş de cădea . - 
ȘI n pământ se îngropă 

Și până în mănunchiu intră. 

lar fratele cel mai mic. 

(Că-i mai mic, e mai voinic) 

'aloşul mil învârtea. e 

In Mogoş il azvârlea 
Și prin inimă "1 junghiă! 
Când de-odată ce vedea, 

Ce vedeă şi nu credea”: 

O) teleagă zugrăvită, 

Pe din luntru poleită, 

Cu. doisprezece. telegari. 

Telegari cu coame mari, 

Și n teleagă sora lor 
Inflorind ca un bujor?. 
„Bună zioa, fraţii mei. 
Șeapte puişori de zmei! .- 

| Dar unde. vie cumnatul 
-Ce mi-aţi facut bărbatul? 

— lZam trimes în iad de-a dee p 

Cu şeapte paloşe ?n piept, 
“Că nu-i vrednic să lrăiască 

Şi cu noi să se rudească 
Cine "n oardă păgânească
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Nu știe să vitejească 
Și nevasta să-și păzească, 
— Vai de mine! ce-aţi făcut? 
Vai de voi! n'aţi priceput 
Cum că Mogoş a glumit 
Când de mine v'a grăit?* 
Bine vorba nu'sfârşeă, 

Lacrimi din ochi îi eşcă, 
Lângă Mogoş ca cădeă, 
Cu braţele "1 cuprindcă, 
II bocea, îl desmerdaă, 

Apoi sufletul și. dă 
In capătul podului, SL 
In ochii norodului. | 

NOTE 

Poate că legenda raportată aici să fie izvorul, de 
nule se trage numele podului Mogoşoaii din Bucureşti,



TOMA ALIMOŞ - 

N 

Departe, frute, departe, 

Departe şi nici prea loarte, 

Sus, pe șesul Nistrului , 

Pe pământul Turcului,-- 

Colo'n. zarea celor culmi, 

La. groapa cu. cinci ulmi 

Ce răsar dintr'o tulpină - 

* Ca cinci fraţi dela o mumă 

Sedea “Toma Alimoș, 

Boer din ţeara de jos; 

Şedea 'Poma cel vestit 

Lângă Murgu-i priponit 

Cu țeruşul de argint i 

Bătut în negru pământ; 

Şi pe earbă cum şedea, 

Mândră masă "și “întindeă.. 

Şi tot bea și veseleă
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Și din gură-aşă zicea: 
„Inchinarea-aş și nam cui !2 
Inchinarea-aş Murgului, | | 
Dar mi-e Murgul cam nebun 

"Şi de fugă numai bun. 
Inchinare- -aș armelor, 

Armelor surorilor, 
Dar și ele's lemne seci, 
Lemne .seci, oțele reci! 
Inchină-voi ulmilor, 

Uricşii culmilor, 
Că sunt gala să'mi răspunze 
Cu freamăl voios de frunze 
„ŞI "n văzduh sor clătină 
Şi mie s'or închină! 
Iată, mări, cum grăiă, 
Căn departe auzeă 
Un nechez ce nechezeă 
Şi sc tot apropiă. | 
“Toma “ncet mi-se sculă, 
Peste câmpuri se uită 
ȘI zăriă un hoţoman 
Pe- -un cal negru Dobrogean *, 
Un cal sprinten voinicese,., 
Plătiă cât un cal Domnesc, 
Hoţomanul nalt, pletos 5, 
Cum e-un ştejar frunzos,



- Fra Manea cel spătos 
Cu cojoc mare, miţos, 
Cu cojoc întors pe dos* 
Și cu ghioaga nestrugită, 
Numai din topor cioplită. 
EI ta “Toma "cet venea 
Și din gură-așă-i grăcă:. 
— Alei! Toma. Alimoş, 
Boer din ţeara de jos, 
Ce ne calci moșiile 
Şi ne strici fâneţele- 
Boer “Toma Alimoş 
li da plosca cu vin roş: 
— Să trăcști, Mane fărtate!* 
Dăţi mânia după spate, | 
Ca să bem în jumătate“ 

“Manea. cu stânga luă, 
Cu dreapta se înarmă; 
Paloşul din sân scotei 
Șaşă bine “1 învârtea, 

za. 

Şașă bine mil chiteă, 
Că pe “Toma mil Lăcă. 
Pe la furca pieptului. 
La incinsul brâului, 

* Deasupra buricului 
Unde-i greu voinicului*. 
Toma crunt sc! oțereă....



a. 

Manea *n scări scgnţepencă 

Dos la fugă și punea 

„Alelei! fecior de Iele! 

Caci răpişi zilele mele! 

"De te-aș prinde *n mâna mea 

Zile tu nai mai avcăl!” 

Şi cum stă de cuvântă, 

Maţele şi le-adună, | 

In coșuri şi le băgă, 

Pe deasupra se "ncingcă 

Şi la Murgu-i se duceă 

Şi cu Murgu-aşă grăiă 

— Alelei! Murguleţ mic, 

Alei! dragul meu voinic! 

De-ai putea la bătrânețe 

Cum puteai la tinerețe! 

Murgul ochii 'şi aprindeă, 

Necheziă şi caspundeă: 

— Tată coama, sai pe mine 

Şi de-acum te ţine bine 

Sa “ţi arăt la bătrânețe 

Ce-am plătit la tinereţe!” 

“Toma iute incălecă, - 

După Manca se luă 

Și mereu, mereu strigă: 

> Alelei! Murguleţ, mic, 

Alei! Murgul meu voinic
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Așterne-te drumului 10 
Ca și iarba câmpului 
La suflarea vântului!” 
Murgul mic se așterncă, - 
Manca 'n lături se zăreă;" 

"Toma. răcniă şi turbă; 
„Tăiatu-nYai tâlhăreşte, 

Fugitu-mi-ai mișeleşte; 
De te-aş prinde *n mâna meu, 

Zile tu nai mai aveă. 
Stâi pe loc să ne întâlnim 
Două vorbe să grăim, 

Două vorbe oţelite 
Cu paloșele grăite!* 

“Manea ?n lături tot fugcă, 
Iară “Toma "1 ajungeă | 

Saşă bine mil chilcă, Ra - 

Că din fugă mil tăiă 
Jumătatea trupului, 

Cu trei coaste a ncgrului!. 
Manca ?n două jos cădcă, - 
Toma Murgului ziceâ: e 
„Alelei! Murguleţ mic, , 
„Alei! dragul meu voinic! 
Ochi'mi se păingenesc, 
Norii sus se învârtesc: 

“Te grăbeşte-aleargă, fugi, 

pe
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Și ca gândul să mă duci!! 
Colo'n zarea celor culmi; | 
La groapa cu cinci ulmi, 7 7 
Că eu, Murgule. oiu muri, 

Pe tine noi mai sări! 
o lar când sulletul mi-oiu dă, 

| ! Când nu te-oiu mai desmierdă, 
. Din copită să-ţi. faci sapă, 

Lângă ulmi să-mi faci o groapă 

ȘI cu dinţii să mă-apuci. 

In lainiţă să m'arunci. * 
Ulmii că sor clătină, 

Frunza că sa scutură,. 

Trupul că mi-a astupă!* 

- ris aa ” N 
„NOTEI 

„1 Sus pe șesul Nistrului - 
Pe pneintul Turcului, 

In partea Basarabiei de jos, ce purtă numele «de 

Bugeac, 

> DBătut în negru pământ. 

p dmântul din țările locuite de Romani e vestit pentru 
calitatea lui mănoasă. E un soiu de pământ vegetal, 
negru şi gras, care dă roade imbelșugate. De aceca 

-.. . Românii Tau sacrificat în gândul lor și îi zic sfântul 

pământ! el te adăpostește, el te învelește! Vechii Romani . -- 
dau pământului numele de rană,
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3 Inchinare-dș și n'am cut; 

Una din mulțumirile Românului e de a închină pân'a 
nu hca. Cuvintele obișnuite la asemenea închinări sunt. 
Aoroc să dee Dumnezeu! și la anul cu bine! voe bună 
in belşug şi cu opt boi la plug, ctc. 

* Pe un cal negru Dobrogean. 

Caii din Dobrogea erau cunoscuţi pentru calitate: 
lor ca și acei din Bugeac. Erau un soiu de cai sălba 
tici crescuţi în câmpiile pustii din “Dobrogea şi de sviu 
tătăresc. 

3 Tofomanul nalt, pletos. 

Pletele sunt un fe! de bărbăţie în ochii Românilor. Ei 
le poartă lungi şi se mândresc de dânsele. Una din 
cele mai adânci mâhniri ale flăcăilor ce sunt luaţi la 
„oaste este că disciplina militară îi sileşte a se despărți 
de podoaba firească a capului. 

Cu cojoc întors pe dos. a 
Se zice de un om aprins de mânie, că şi-a intors 

rojocul pe dos. | . | 

„Să trăești, Mane fărtate. 

Cuvântul fărtat e compus din cuvintele fără şi tată 
şi însemnează bastard (?) 

a Ca să bem în jumătate, : 

Adecă să deşerte plosca fiecare pe jumătate. Incă 
o dovadă de plăcerea ce are Românul a împărți cu 
altul bunurile, de care el se bucură, 

* Unde-i greu coinicului.. 

Adecă unde atârnă greutatea armelor purtate la picpl 
încingătoare,
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19 Aşterne-te drumului 
Ca şi iarba câmpului 

/ a . 

La suflarea cântului. 

Icoana vie şi admirată de fuga. calului. In toate ba- 

ladele, unde se pomenește de alergări de cai, pocţii 

poporului sc întrec în imagini de o sublimă frumuseţe. 

" In poveşti caii Feţilor-frumoși, întreabă totdeauna 

cum să-i ducă? ca cântul ori ca gândul! 

Unii din cântăreţi numesc pe Toma Alimoș Toma a 

lui Moş şi adaogă următoarele versuri la finitul baladei: 

  

„Și să caţi, Murgule, 'n Nime frâul să nu-ţi pue 
| [zori - Nici pe tine să se sue. . 

„Simi găsești vro două i Jar de'i vedea tu pe jos 

o (Nori | Un voinic tânăr, frumos 

Și la cap şi la picoare Cu păr lung şi gălbior, 

Să'misădeşti câte o floare, Să ştii că'mi e frăţior, 
Una, floare de bujor i Tu să'l lași, ca să se suc, 
Ce pare că arde "n dor, Mâna n coamă să ţi-o puc . 
Și alta de busuioc - "Si săl porţi, murgule, 

"Ce opreşte mândra'n loc: | (bine, 
Apoi, dragă, sămi ne- . Cum mai purtat şi pe: 

chezi, i minc, 

Apoi să te depărtezi Și să'l primbli aici pe 
Şi să mergi lă câmpla noi. 
Unde-am născutamândoi. 

| culmi, 

“Tot la umbra istor ulmi!“



INELUL ȘI NAFRAMA 

F ost'a; fost, un Crăișor 

Tinerel, mândru fecior, 
Cum e bradul codrilor 
Sus”pe vârful munţilor. 
De soţie şi-a luat 
O copilă din cel sat. 

"- Copiliţă Româncuţă, 
Toţi vecinilor drăguță, 
Cu chip dulce, luminos, 
Cu trup gingaș, mlădios, 
Cum ce floarea câmpului 
In lumina soarelui. 

Iată lui că "i a sosit 
Carte mare de pornit! 
La tabără de cşit.
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EI în suflet sa mâhnit 
Și din gură a grăit: 
-Draga mea, sufletul meu; 
Ţine tu inelul meu. 
Punc'] în degetul tău, 
Când inelu-a rugini 
Să ştii, dragă, c'oiu muri! 
— De._mă lași plângând acasă, 
N'aţi năframa- de mătasă. 
Pe margini cu aur trasă, 
Aurul când să topi, 
Să ştii, frate, c'oiu muri!“ 

II 

EI pe cal a *ncălecat 
„ŞI pe drum a apucat. 

Mersta el pân' la un loc 
Șa aprins un mare toc 
In mijlocul codrului 
La fântâna corbului, 
Mâna în sân el:şi-o băgă 
La nătramă sc uită... 
Inima-i se despică! 
„Dragii, mei, ostașii mei, 
Puișori vitezi de zmei! 
Staţi pe loc de ospătaţi 
Și la umbră vă culeaţi, - 
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E u Sunt sala de plecat, 
Acasă că mi-am uitat | 
Paloșul ce] rotilat i i 
Pe-o masă verde aruncat. 
Indărăpt el a pornit, 
Cun voinic sa întâlnit, 
C'un voinic cu calul mic: 
— Noroc. bun, tânăr voinic! - 

Ce veste, de unde vii? - 
—.Dacă vrei, Doamne, so ştii, 

De altul poate-ar fi bine, 
Dar ce rău şamar de line! 
Tatăl tău că sa sculat, 
Țeara "'ntreagă ne-a călcat 

 Pân” ce mândra ţi-a aflat, - 
Şi pe dâns” a aruncat | 
Intr'un tău adânc și lat... 
— Na, xoinice, calul meu. 
Să mil duci la tatăl meu 
De-a 'ntrebă, unde sunt cu, - 
“Tu să-i spui că cu m'am dus. Aa 
Pe malul. apei, în sus i i 
Și că “n apă mam svârlit 
La copila ce-am iubite, 
D E | a 

Tatăl său car! a sculat, 7: e 
“Tău 'ntreg de. Lu secat, | | 

75785. Aul. om. V. Alecsandri, 4
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“Si copii şi-a aflat 
“Amândoi îmbrăţişaţi,: 

"Pe nisip galben culcaţi 

Amândoi senini la faţă 

De păreau că sunt în viaţă, 

Atunci Craiul sa căit, 

In mătasă i-a "nvălil 

Şi n biserică i-a dus 
Si 'n două racle i-a pus, 

Racle. mândre "mpărătești - 

Purtând semne latinești ?. 

„Si pe dânsul Ta zidit 

“In-altar la răsărit, 
Pe ca ?n tindă Tasfinţit! 
“Tar din el, frate-a cşil 

Un brad verde, călinat,: 

Pe biserică plecat, 
ȘI din ca-o viişoară 

Inflorită, nilădioară; 

Ce din ziori şi: până "n scară. 

Pe biserică sa "nlins 

ȘI cu br: dul s sa cuprins! 

I 

ună, Doamne, şi Lrăsneşte, | 

Tună ?n cine despărțește 

Dulcea dragoste 'nfocată 

De-un fecior și de o fată,



  

NOTE: 2 

1 Când inelu-a rugini, 
Să ştii, dragă, c'oiu muri. 

„In poveștile, în legendele şi în baladele românești, 
se găseşte o mulţime de idei poetice şi de imagini ră- 
-pitoare, precum inclul ce rugincşte, şi aurul naframei 
ce'se topeşte în ajunul morţii unui om, Pe lângă mi- 
nunile din poveşti: palaturi de cristal zidite pe munţi 
-de oţel, copaci crescuţi până în nori şi purtând “în 
vârful lor cuib de zână, erghelii de cai sălbatici ce es 
noaptea din sânul mărilor ca să pască poenile codrilor, 
paseri măestre ce aduc veşti de pe ceea lume, pajuri 

urieşe, a căror. coiburi, “sunt în fundul pământului, zmei 

ce. răpesc fetele de împărați, şerpi mari ce stau cul- 

caţi pe paturi de pietre scumpe, iarba ferului, care 

“deschide zăvoarele cetăților, iarba șerpelui ce învie 

“ morţii vindecându-le ranele, poduri de argint, cu co- 

_paci de aur, în care cresc mere de rubin şi cântă păseri : 

_de-briliant, etc. cetc., găsim mere 'de.aur care, aruncate | 

„jos, se prefac în palaturi împărăteşti, furci de argint, 

care torc singure, piatră de teacă a Sfintei Miercuri, 

“ peria Sfintei Joi “şi stergarul Sfintei Vineri, date de tus- 

trele tânărului Făt-frumos ca să-i fie de ajutor, când” 

far ajunge Zmeii. Piatra de teacă aruncată în calea 

Zmeilor se' schimbă într'o stâncă naltă până la cer, pe- 

ria întrun codru des, în care nici vântul nu răsbate, 

_stergarul într'o mare lungă şi lată ca faţa pâmântului. 

meii trebue să macine stânca, să doboare codrii şi să 

svarbă apele” mării pentru ca să ajungă pe Făt-frumos: 

In numărul semnelor considerate de Români ca pre-- 

vestiri de moarte mai sunt şi căderea stelelor, cântecul 

cucuvaci, urletul cânilor, arătări de năluci, - pocnirea
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lemnului icoanelor din casă, stătutul cailor pe loc când : 

au a plecă la drum, ctc. 

2 Purtând senine ratineşti 

- adecă iscripţie” cu. litere latine, precum se obișnueşte - 

pe sarcofaguri. 

Trecă toată primăvara, 
Treci pe urmă şi vara, 

Inelul nu rugincă, 
Nici naframa se roşcă, 
"amândoi erau în vicaţă, 

Ea cu: lacrime pe faţă, 
EI cu arma la războiu: 

“Și se doreau amândoi. 

lată c&ntr'o. dimineaţă, 

Intr'o zi cu neagră ceaţă 

Mândruliţa se sculă, 
- Faţa albă şi spălă, 

"La icoană se "'nchină; 

'Șapoi la inel cătă. 
“Dar inclu-i ruginii! 
"Vai! drăgutul mi-a mu-: 

rit!“ 

1 
i 
i 

  

- 

O'variantă a legendei sună așă: 

ş orba bine nu: stârșiă 

Și de cale:se gătiă, | 

Pe-un cul ager' saruncă 

Şi la tabără plecă. 
Calul sboară ca și vântul 

De cutreeră pământul, 

Şi când toaca "n cer tocă, 

Ea prin tabără umblă, 
“Tot pe dragul ci cătă 

Şi"! găsiă, sărmanul mort, 

Intins,- veşted sub un, 
"cort. 

„Ea năframa şi-o luă, 
"De trei ori o sărută, . - 

* 1 a . 

Capul, faţa "şi înveleă 

Și pe loc moartă cărleă, 

Y



"RADU CALOMFIRESCU 

| [ 

În oraș la București 
In curţi. nalte şi Domnești : 
Mândră masă e întinsă 
Şi de mari boeri cuprinsă.. - 
Dar în mijloc cine șede?! 
Mircea-Vodă n mijloc șede, 

Şi la dreapta lui se vede 
Doi Căpleşti și trei Buzești, 
Zmeii “Ţării Româneşti, 
Purtătorii oştilor 
Și fruntea boecrilor. 
Ei toţi beau, se veseleau 
Și pe Domn îl fericeau, 

Dar când fă despre beţie” 
Despre dalba veselie, -—. 
lată, nenc, că sosea N
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Şi la Domn ingenunchea 
Radul din Calomfireşti, 
“Zmeul “Țării Româneşti, 
Cu sluga lui, cu Nedea 

„Ce de mic îi tot dedeă - 
Ajutor bun -de "putere 
Şi cuvânt de mângâiere. 
„Domnule, Măria ta! 

Fie cum oiu cuvânta: 
“ţi aduc ţie 'nchinare 
Ca unui frate mai marc, 
Şi “i doresc mereu să fii 
Cu izbânzi şi veseli. 
"Dar ştii, Doamne, ori nu ştii 
Caă- Tătarii mau lovit 
Şi 'Tătarii mi-au robit 

Copilaşii, 
Drăgălașii. 

 Măiculiţa,: - 

Drăguliţa. 
Rău mă doare inimioara 
De copii, de soţioara, 

Dar mă doare şi mai tare. 
De măicuţa ce mă arc, 
„Căci creştină şi bătrână 
Şa se-ajungă-a fi cadină, 
De râsul căpcânilor ?
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Pân casa păgânilor. 
Rogu-te, Măria ta, 

“Ce vroeşti a. m'ajulă, 
Dă-mi ajutor pe Buzești 

Şi pe cei tustrei Călpești, - 

Purtătorii oștilor - 
- Şi fruntea boerilor!* 
Mircea-Vodă "1 ascultă, 
Și din gură cuvântă: 
„Alei! Radule mișel! 
Mai aşteaptă tu niţel! 
Până ce vom ospătă, 
Până ce ne vom culcă, 

ână ce ne vom sculă, 

Se văd ce vis om visă, 

Şapoi ajutor ţi-om dă!“ 
Radu buzele și muşcă. 
Şi la faţă se schimbă. 
„Sa trăcşti, Maria ta! 
lar dacă te-oiu aşteptă 
Până ce îi ospălă, 
Şi până ce te-i culcă, 

_Si-până ce. te-i sculă, 
Sa vezi, ce vis îi visă, 
Tătarii sor depărtă, . 

“ Păgubaș ci mor lăsă!
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ul 
Radul iule "ncălecă, 

- După dușmani sc luă 

Cu sluga lui, cu Nedea 

Ce de mic îi tot dedcă 

Ajutor-! "n. de putere 
Și cuvânt de mân: gâicre. 

Gonea cl, mereu goncă,. 
-Goncă, nu mai ostencă. 
Nebiăut şi -nemâncat, 
De dor mare frământat. 

Când, a fost a treia zi, 
"Pe Tătari, el îi zări, 

* Atunci Nedea că grăi: 

„Hei! stăpâne Radule, , 
Ascultă-mi povcţilc, 
Cacum e pe vitejie 
Pe vinceală sau robie, 

Taie tu marginele, 
Eu se taiu mijloacele; 
Carc-a scăpat dela mine - 

Să nu scape dela tine!- 
In tătari. ei se izbiau, 
Vârtej de moarte făceau 

ȘI tăiau,; nene, Lăiau 

Pe Tătari îi. risipeau, 

ȘI pe cei robiţi scoteau
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ȘI pe-a-casă-i trimeteau: RA : 
Dar pe maică-sa bătea CĂ, 3 
N'o 'găseă 'n ceată păgâhg 
Radu ?n scări se ridică "5% 
Ca vulturul se uită 
„Peste câmpii Lăpuş: : 
Peste câmpi mereu pusti Se *. i 
ȘI cum stă și cum oche: A tis ÎN 
Iată, nen6, că zărcă ALI 

„" Un cort mare şi rotat, 
„Cât un cort de împărat; 
Și n cort zăreă -pe-un “Mârzac, 
Un Mârzac dela Bugdac 
Care în biaţele-i strângcă 
O creştină ce plângcă. 
F ulger Radu se făcea, . 

Ca: un fulger se duceă 
ȘI la cort se răpezeă, 

Pe Mârzac “1 retezeă | 
Și în lance Că luă, - | . 
Mort in câmp îl aruncă. 
Apoi vesel pureedea 
Cu măsa şi cu Nedea, . 

„Ce de mic îi tot dedeă - 
Ajutor bun de putere. 

_ŞI cuvânt de mângâiere, 

   
   

  



. 

  

= Cu Buzești şi cu Căpleşti, 

„Zeii “Țării Româneşti! 

“+=. Noroc bun și cale bună! - 
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III 

lată la mijloc de cale, 

„La fântâna dintr'o vale, 

"Tată bună "'mpreunare 

Cu cinci voinicei călare, 

Ce vânt dulce vă adună DN a, 

Și cu mine vă “mpreună? ! 

„2—Noi în cale ţi-am cşit 

C'avem dor de hărăţit:, 

"Si la harţă vitejească, 

Şi la joacă războiască”;- 

Ei la harţă se luau, 

Pe jurământ sapucau 

Stăpânii să bărăţească 

Şi slugile să-i privească! 

Incepea dar pe călare 

Harţa cea din fugă. .mare 

Paloşele zingănind, 

Suliţele învârtind, 

“ Buzduganele ciocnind 

Şi din gură chiuind. 

Când de-odată cei Buzești 

Şi :cu cei tustrei Capleşti 

Peste Radu năvăliau,
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Cu cinci lănci îl străpungeau, 
Apoi capul îi tăiau, 

Pe-o tipsie îl puneau 
Şi la.Domnul îl duceau : . 
Și cu toţi așă grăiau: 
„Alei! Doamne, Doamne Mirce! 

Alci! Doamne mult voinice!* 
Radul de-ar fi mai trăit, 
Scaunul ţi-ar fi răpit! 
Iată capu-i, dă-l la corbi, 

Şi copiii lui fă-i robi! 
Bine vorba nu sfârșcă, 
lată, nene, că vencă, 

Sluga vechic, moș Nedca, 
Cu măicuţa Radului, 
La scaunul Domnului, 
S'amândoi îngenunchiă, 

Şi, plângând, maica: ziceă: 
„Alei! Doamne, Doamne Mirce, 
Alei!. Doamne mult voinice! * 

Fă-mi dreptate, fă-ţi dreptate, * 
Radu că ţi-a fost bun frate, , 
Că cu, Doamne, din păcate, 
„Mam iubit cu taica tău 
De-am făcut pe Radul meu!“ 

Domnul Mircea greu oflă 
Pe bătrâna o sculă, 

,
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Mâna dreaptă-i sărută 
Şi pe loc dreptate-i dă, 
EI boerii adună - : 
Și de moarte-i judecă. 

“Gâdele îi apucă, 

Sus pe scară-i aduceă, . 
"Un covor le aşterneă 
In genunchi îi tot-puncă, 
Şi mâneca 'și suilecă 
Şi pala şi-o” ridică 
Și capetele sbură, ăi 
Sbură pe scări de-a dură, 
Când Buzeşti peste Căpleşti, 
Când Căpleşti peste Buzești. 

Ă N:0 T. E 

1 Dar în mijloc cine şerde? 

0 zicătoare ce trebue să existe de pe timpul năvă- 

lirilor de limbi străine sună așă: să fii: totdeauna: la 
mijloc de masă şi la colț de ţară. i 

De râsul căpeânilor. 

Românii „expuși în vechime la necontenite năvăliri 

de linibi străine ce lăsau foc și sânge în urma lor, de- 

teră barbarilor numirea de Căpcâni, adecă, dihanii cu. 

trup de om și cu cap de câne.. 

In Istoria lui Alexandru Makedon se zice: „De acolo . 

merse Alexandru cincisprezece zile şi ajunse la o 
țară. cu oameni cu şapte picoare și cu șapte mâni
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și deteră foarte tare prin oastea lui Makedon:; şi. de 

aceea periră mulți şi mulţi prinseră vii, să-i scoaţă la 

lume pentru minune. Și treci ţara lor în zece zile și 
mai merse înainte şi ajunse la o ţară cu oameni câtcăuni 

(căpcăuni), dinainte cu obraz de om, iar dindărăpt cap 

de câne ce lătră cânceşte“. 

3 Cave dor de hărăţit. 

Vezi nota 10 din balada lui Mihu Copilul. 

+ Alei! Doamne, Doamne: Îlirce! 

zilei?! Doamne mult coinice! 

Mircea cel bătrân a ţinut multe răsboaie cu Turcii 
„și a fost pururea învingător. EI a domnit 29 ani, a 

zidit mănăstirile Cotmeana şi Cozia și a fost îngropat. | 
în aceasta de pe urmă. 

In tractatele sale de alianţă cu regele Poloniei Vla- 

dislav, Mircea se întitulă astfel: „Mircea, din mila lui 

Dumnezeu Voivodul Valafici, Ducsul Făgăraşului şi al 

Omlașului, Comitul Severinului, Despotul Dobrodiciului 
și Domnul Drăștiorului, ete,



GHEMIȘ 

l | | 

Frunză verde de-aluniş, 
Tace cucul la răriş, 

„La Tăriș, la, cărpeniș 
"De frica: celui Ghemiş, 
Ca de-i mic și ghemuit, 

„Are faţa de 'ngrozit, 
“Si de:i mare cât un ghem!, 

Turcii toţi “de el se tem. - 
Cât a fost vara: de mare, - 

EL a mas pe la coşare 
"Cu vânăta cea [rurhdasăi,- 
apă scurtă şi vânoasă 

„Cu dungi negre De. spinare 
Și scântei de foc în nare. 

la-i ogarcă pe sub foale2 
„Cât aleargă nu dămoale,
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Și “i locustă săritoare... , 
- Unde-o vede, Ghemiș moare. 

Intr'o zi Ghemiş puncă 
Șapte buţi alătureă, 
Cu vânăta le sărcă, : 
Pe vânăta o speteă! 
lar Ghemiș ca un nebun 
O legă de un alun. 
Şi trei zile o plângea, 
Nici că se mai mângâiă! 
Apoi, mări, se 'ndrăceă 
Colea'n vale se duccă, 

O falangă 'n drum scotea 3 

Pe drumeţi pe toţi bătea 
Ca săi spue de ştiă, 
Dacă "n lume cunoștea 
„ALL fugar ca vânăta, 

Să-i se. dreagă: inima, 
Când la urma tuturor | 
lată-un biet de cerşetor! 

„In spinare 'cu desâg” - 
Şi în mână cun toiag; 

lar Ghemiş cum îl vedeă 
la pământ îl întindea, 
De falangă mil legă 
Și'1 bătea şi tot strigă: 

--.Mâi sărace, sărăcilă,
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De când umbli cerând milă, 
“Văzut-ai în calca ta 
Vre-un cal bun ca vânăta? 
— Stăi, jupâne, nu. mai dă. 
Că ţi-oiu spune tot ce Ştiu. 
Eu cunosc un bidiviu 

„La cel, pașa din Măcin &, 3 
Care bea rachiu și vint 6 
a - 

Si Ghemiș iute purcedeă, 
Luntre mică el prindcă,. a 
Latul Dunării trecea, . 
La Măcin de se. duccă 
Și în cetate el intră, - 
lar de pitic Ce Cră e 
Nime 'n scamă nul pasă, 
EI la grajdiu și alerg 

Grajdul. Miralaiului | 
In dosul seraiului, e 
Şi la pândă se puncă, - IS 

“In gunoiu se ascundeă. - - 
Când. fii despre -cântători 
Pân” :a.nu. răsări zori; 
Ghemiș. iute se. trezi : 
ȘI? ncepea a nechezi 
Cum nechează iepele, 
lepele sirepele.
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Armăsarul lauzcă, 
Se 'ncorda şi nechezeă, 
Dela iesle se smuncceă, 
Peste zid uşor treccă 
Și sburând VOi0os vencă. 
lar Ghemiş îl viclenea 
Pân' de coamă ?1 apucă, 
Apoi iute "'ncălecă 
ȘI numai o fugă-i dă 
Pân' la sora sa Manda. 
„Bună ziua, Surioară, 
De eşti bună bunişoară,. 
Fii de inimă voioasă 
ȘI de oaspe bucuroasă 5, 
— Bun sosit, frate Ghemiş 

„Bine făcuși că veniși, 
Dar mai bine, zeu, făceai, 
Dacă-aice nu vencui, 
Că duşmanu-ți de cumnat | 
Chiar pe cruce s'a jurat 
Să te dea la Turci legat 
Pentru-o palmă ce mi-ai dat, 
Când cu el m'am cununat! 
— Să nai grijă, soro dragă, 
Că cu mine nu-i de șagă, 
De mine care se leagă, 
Sângele n trup i se mehiagă”! > 

dul, Rom, ți, Ateesandri. 5
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III 

Tată că se "'naintă 
Și pe prag se arătă 
Cel cumnat jurat, hain 
Ce vencă dela Măcin. 
„Aferim, frate Ghemiș ?, . 
Bine făcuşi că veniși. 
Amândoi să veselini, 

Ca fraţi buni să ne cinstim. 
Fă, nevastă, du-te, adă 

“Vin de cel ce firbe n cadă 
Să ne cinstim oaspele, 
Sa recorim' fratele“. 
„Manda vinul. aduceă, 

La băut ei sc "'ntreccă, 

Pân' ce unul să 'mbătă 

Si 'n somn greu se cufundă. | 

- Tar cumnatul cel hain, 

Tufecciul din Măcin 10 

Pe Ghemiş îl ferecă, 

La. seleafu-i se plecă, 
Pistoalele-i Ic-apucă, 

De iarbă le descărcă, 
Cu cenuşă le 'ncărcă,: 

Apoi iute alerga 
Și la Turci veste le dă. 
Turcii casa 'nconjură
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Şi "n casă buluc intră 14, 
Iară sora lui Ghemiş 
Punca salbă și beniș 
Și "ntre Turci se arătă 
ŞI din gură -cuvântă: 
„Lurcilor, spahiilor, 

Nu daţi vânt săbiilor 
Pân' a nu mă plăti cu 

De Ghemiş, fratele meu, 

Cu o palmă ce mi-a. dat, 
Când bărbatul nva luat“. 
Bună palmă atunci îi da 
Cât Ghemiş se deşteptă, - 
Şi pe Turci cât îi zăreă, 
In picioare drept sărcă, 
Și pistoalele "ntindeă, 
“Dar nici unul. saprindeă! - 

Dacă vedeă și vedea 
[ataganul apucă, 
Printre “Turci se aruncă, - 

Printre “Turci cale 'și fâccă 
Şi la grajd el se duceâ 
Chiuind şi nechezind, 
Iataganul învârtind. 
Armăsaru "| auzcă, 

Armăsarul : nechezcă, 

“La Ghemiș sburând veneă .



— 68 — aa 

Şi 'n genunchi cl se puncă, - 
Ghemiş iute "ncălecă 
Și spre Dunărea plecă. . 
„Apa ?n două despică 
Se săltă din-val în val, 

ân' soscă la cela mal! 

NOTE 
1 Și de-i mare cât un ghem. 

In poveştile poporale csistă o fiinţă fantastică ce se 

numește Sfatul palmă, barba cot, adecă cu statul nalt: 
de o palmă și.cu barba lungă de un cot. EI trăeşte sub 
pământ și umblă călare pe un epure șchiop. Ghemiș, 
mare ca un ghem, a îi negreşit rudă cu el. 

2 Ia-i ogarcă pe sub foale, | 
„Adecă are formă de ogar, făcută pe alergare. 

% O falangă n drum scotea, - 
Pedeapsa barbară a falangăi sa aplicat în ţară în 

timpul domniei fanarioţilor. Nenorocitul osândit la această | 
“pedeapsă primcă lovituri de biciu ori de vergi pe tăl- 
pile picoarelor, în vreme ce picioarele lui erau strâns 
legate de un lung drug numit falangă, şi ridicate în sus. 

4 Iată-un biet de cerşetor. 
In ţările noastre e foarte rar.de a găsi un cerşetor 

- român, căci cerşetoria e considerată ca o meserie ru- 

şinoasă. A ajunge pe la uşile străinilor este cea mai. 
mare nenorocire pentru un om; prin urmare e o foarte 

crudă ocară cuvântul de calic. — Cerşetorii din ţările 

noastre sunt mai toţi străini, și cei mai mulţi din ei 

Ruși porecliți Rusnaci. - 
Cu toate acestea, până la Domnia lui loan Sturza
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calicimea din ţară eră oarecum privilegiată -prin hri- 

sov Domnesc și- posedă în lași un foburg numit maha- 
laua Calicimii. Ea aveă dreptul de a luă parte la cor-. 

tejul înmormântărilor. Breasla calicilor eră reprezentată 
la acele triste ceremânii prin oameni aleși din sânul ci," 

care purtau tocaguri groase de ceară zugrăvită cu ilori 

și poleită. Tocagurile însă erau atât de groase, că de | 
abia doi oameni puteau să ducă câte unul pe umerii lor. 

5 La cel pașa din Măcin. 
Oraș mic aproape de malul drept al Dunării, în Do- 

brogca. Î 
5 Care bea rachiu şi cin. 

Legea lui Mohamed opreşte băutura vinului şi 

rachiului. Ie 

: Grajdul Miralaiului. 
Miralaia însemnează la Turci rangul «de Colonel, 

2 Şi de vaspe bucuroasă, * 
Datina ospeţiei e una din cele mai vechi şi mai sfânt 

- păzite la Români. Când soseşte un, străin pe pragul ca- 
sei unui om, cl zice până a nu întră: Bucuroși de 0ns- 

“peți? și-i răspunde totdeauna: Bucuroși! 

o Aferim, frate Ghemiş. 

Aferim turcește, sinonim de bravo. - _: 

» Tufeceiul din Măcin. 

Cuvânt turcesc, care însemncază fabricant de arme. 

" Și "n casă. buluc intră, 
Adecă dă năvală în casă cu grămada. Buluc e un cu-. 

vânt turcesc, care sa. pripăşit în ţară de când cu nă- 

vălirile Turcilor, dar începe a se pierde din limba noastră . 
ca multe alte cuvinte slavone și greceşti lăsate în urmalor 

de ocupările Ruseșşti și de fatala domnire a Fanarioţilor, 

 



OPRIŞANUL 

  

„Il . 

Colo *n țara Muntencască, 
“Țară dulce, românească 

Ca şi cea Moldovenească, 

In oraș la Bucureşti 

Sunt curţi nalte şi Domnești, 
lar în curţi o sală mare, 

Unde şeade la prânzare 
Mihnea-Vodă cel cruntal 

De bocri încungiurat. 

„Bocri mari, boeri de rând! 
(Zice Domnul închinând) 
Toţi mâncaţi, cu toţii beţi 
Şi cu bine. petreceţi: 
Numai unul poftă nare 

De -băul şi de mâncare, 
Cantar, slutul, armaş mare! 

:- Ori bucatele nu-i” plac,
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Ori de noi nu-i este dragi 

Bocrimea "ncet râdeâ 

Jar Cantariul răspundea: 

_Alei! Doamne Mihnulc, 

Mihnule netihnule! ! 

Alei! tu stăpânul -meu, . 

Lumina-te-ar Dumnezeu! 

Bucatele_ tale mi plac 

ȘI “de oaspeţi "mi ce drag, 

Dar unde stau pomenit, 

Sau văzut, şi auzit 

Două săbii într'o teacă 

Doi Domni în ţară săracă? 

Măria ta *n București, 

Oprişanu *n Stoeneşti! 

Ce-am văzut la Oprișanul 

N'am văzut nici la Sultanul, 

Că el are n câmp, la soare 

Mii şi sute de mioare... 

Es în vară fătătoare; 

Berbeci are sute 'ntregi. 

Cu?cozile” pe telegi, 

Şi ciobani tot înarmaţi, 

Cu postavuri, îmbrăcaţi, 

„De nu crezi că sunt ciobani, 

Ci chiar neaoşi Căpitani.. 

Nu-mi e ciudă de asta, 

  

Sa



Cat mi-e ciudă de alla: 
„Oprișanul încă Și are 
- Herghelii în număr marc, 
Două, trei, cinci mii de cepe 
Tot alese și sirepe.. 
Pintenoage Ja picioare, 
Cu cergi albe pe spinare 
ȘI cu doi mânzi fiecare, 
Nu mi-e ciudă de asta, 
Cât mi-e ciudă de alta: 
Oprişanul -are ?n sat ! 

„Ogar, copoi de vânat, 
Cu sgărzi late, ţintuite, 
Pe la mărgini poleite, 
Și mai are grajduri mari 
Cu cincizeci de armăsari, 
Jumătate. arabești . 
Și ceilalţi Xloldov encşti! 
Nu mi-e ciudă de asta, 
Cât mi-e ciudă de alta: 
Scutariul lui Oprişan: 
Nare faţa de ţăran; 
Pe deasupra-i cu suman 
Dar pe trup are caflan, 
ŞI cârligu-i de scutar... 
Nu-i de-alun, nici de! stejar, 

“Ci de aur toi săpat,
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Cu pictre. scunipe lucrat, 
Şi n vârful cârligului 
Sub mâna; Scutariului 
Este-o piatră nestimată- 

- Ce plăteşte lumea toată! 
— De-i aşă, cum zici, Cântare, 
Lasă prânzul, sai călare 
ȘI 'ntr'o fugă să te duci 
Pe- -Opriș anul să'l aduci 

„Cu toate podoabele, 
Cu toate averile, 
Sihşi dea socotelile !: 
Asttel Domnul porunecă! 
Cantar vesel se ducea 
La cel sat, în Stoeneşti, 
Unde sunt averi Domnești. 
EI acolo cum vencă 
Cu Scutariul se “ntâlnea 
ȘI porunca-i arătă 
ȘI din gură 'cuvântă: 
“Mihnea. Vodă. 'n Bucureşti 
lace. praznice Domneşti ; 
Toţi boerii „credincioşi 
Și” de pace bucuroși. 
Lângă, Domn sau adunat: 
Și pahare-au închinat. 
Numai unul n'a venit,
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Oprişanul cel vestit! 
De-i vrăjmaş şi om de ceartă. 
Mihnea-Vodă :acum il iartă 
Şi1 poftește ca să vie 
Ca un frate la Domnie!” 

E i 
„Oprişanul, credincios. 

Şi de suflet omenos, 

Se -porneă din Stoeneşti 
Sajungea la Bucureşti 

Noaptea pe la cântători, 

Pân' a nu răsări zori. 

“Mihnea-Vodă adormit, 

Dormea pe-un. pat aurit, 

In' cameră "'ntunecată 

Tot cu şaluri "mbrăcată. 
Dar de-odată sc trezcă 
Şi la slugi așa grăcă: 

„Slugi, aprozi, copii de casă! 

Voi dormiţi și .nu vă pasă 

Soarele ca răsărit 
Şi pe mine miau trezit. - 

Dar voi care nu gândiţi, 

Când în somn vă leneviţi, 

Ca am ţară de domnit, 

Judecăţi de săv arşit - - - 

ȘI boeri de bocrit?*



— 15 — 

Toţi aprozii se trezea 
“Şi lui Vodă răspundcă: 
„Rămâi, Doamne, liniştit! 

Soarele n'a răsărit, 

Dar în locu-i a sosit 
Oprişan. din Stoeneşti 
Cu averi împărăteşti. 
EI în curte a intrat, 
De zebrea a aninat 
Un cârlig de împărat 
Cu petre scumpe lucrat .: 

Ce luceşte ca un soare 
Intr'o zi de sărbătoare, 

Mihnea-Vodă se scula, 

Faţa albă şi-o spălă, 
Barba neagră "și picplănă 

- La icoane se "nchină, 
Apoi el se înarmă 
Şi pe.Oprişan chemă! 
„Oprişan din Stocheşti! 
Cu dreptul să ne grăcști: 
Cezai făcut de-ai adunat: 
Averi mari de împărat, 

Incât nu numai averi 

Dar ai și sculari bocri?: 
— Dumnezeu mi-a ajutat! 
Şi cu mi le-am adunat
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Din. darul Sfinţiei sale, 
Din mila Măriei tale! 
— Nu'l crede, Măria ta! 

(Cantariul atunci, strigă). 
Ei mie sa lăudat, 

Că avere-a adunat 

“Numai din puterea lui, 
Nu din mila Domnului. . 
Dar nam ciudă de asta, 

Cat am ciudă de alta: 
Oprişanul mi-a spus mic, 
Că așteaptă ca să-i vie 
Firman dela *'mpărăţie 
Să te scoată din Domhie. - 
„Mihnea- Vodă sc "'ncruntă 
Și din gură cuvântă: 
„Pân' a veni firmanul 

Piară "'ntâiu Oprișanul! 
Jos la poartă să'l duceţi 
Și capul să îl tăicţit 
De vrăjmaș ce mult cră 
Armașul sc bucură, 
Ca o fiară să-aruncă, 

Pe-Oprișanu "1 apucă 
Şi pe scări îl imbrânceă - 
Și la moarte mil ducea! 
Când la poartă, frate, iată 

c.



Un rădvan că se arată 
Tras de şcase telegari, 
Negri, ageri armăsari 
Cu cozi lungi şi coame mari. 
Iar în întru o bătrână 
Cu-o icoană sfântă 'n mână 
Și cu haine mohorite 
Și cu pletele albite, 
Pe-Oprișan cât ca'l vedea 

„Sus la Domnul se ducea, 
Și "'ngenunchi trupu Și frângeă 
Şi grăind amar plângecă: 
„Alei, Doamne, fătul meu! 

“Nu te certe Dumnezeu - 
Să omori pe Oprişanul, 
Că-i peri până la anul? 
Ştii tu, Mihneo, ori nu Ştii 
Că "n ziua Sfintei Mării 
Eră, Doamne, ca să-ţi vie - 
Firman dela "mpărăţie 
Să te scoată din Domnie? 
Şaveai parte de firman * 
Făr' de bietul Oprişan, 
Care. 'n cale i-a icşit 
Și 'ndărăpt Pa napoit, 
Daruind chiar pe vizir - 
Cu-armăsari dela Misir,
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Și cu pungi de bani o mie 
Să te lase pe Domnie! 
Oprișanca nu sfârșea, — - 
Mihnea 'n curtea lui cşea 
Poruncind la toţi să saie: 
Pe-Oprişan ca să nul laic. 
Dar Cantar, Armaşul mare, 

Işi facuse răzbunare; 

Și capul nevinovat 
Zăcea în ţărnă aruncat 
Lângă trupul răsturnat! 
Vai de omul cu păcat! 
De păcat ce alungat 
Și nu putea fi scăpat! 
Vânzătorul de Armaş 
Fiară crudă, om pismaş, 

Fost-a gol legat la soare 
Și de mâni şi de picioare, 
Gol legat de cozi de cepe, 
De patru. cepe sirepe, 
Care când se opintiră, 
In' patru părţi se izbiră 
Și ?n patru îl despărţiră!



N O TE. 

Alei?! Doamne Mihnule, | 
Mihnule: netihnule. . _ 

Acest cuvânt vechiu, netihnu, trebuc să vie negre- 

sit dela fihnă (odihnă) şi să însemneze prin urmare 
neastimpărat; frământat de griji. - 

Și în adevăr un cronicar român face următoarea dles-. 
criere despre Mihnca-Vodă: 

„Mihnea, feciorul lui Dracu Armaşul; cum apucă 
Domnia, îndată se desbrăcă lupul de pielea cea de vac 
și-și astupă urechile ca aspida şi ca vasiliscul. Iarărcul 
şi încordă şi găti_de a săgetă, şi sabia şi-o tulgeră, și , 

mâna şi-o întăreă spre.rane! şi prinse pe toţi bocrii cei 

mari şi. aleși, şi-i munci cu multe munci și cumplite şi 
“le luă toată avuţia, şi se culcă cu jupânesele şi cu fe- 

tele lor, înaintea ochilor lor. De: aci unora le-ă tăiat 
| E nasurile şi buzele, pe alţii i-a înecat şi pe alţii i-a spân- 

_Zăratelar « el se îmbogţeă și creşte. ca cedrul:până la 
'ceriu* etc,



  

„ROMÂN GRUE GROZĂVANUL 
———_— 

[ 

Sus pe. câmpul Nistrului, 
Sub poalele cerului, 
Lia coada Talpeului *, 
Unde fat zmeoaicele 
Şi s'adun zernoaicele :, 
Și s'adap Icoaicelc, 
Multe s, frate, Şi mai multe , 
Corturi mari, “corturi maărunie! 
lar în chiar. mijlocul lor 
Nalţă-se-un cort de cov or, 
Un cort mare şi rotat, 

„Poleit și narămzat, 
Cu jeruşi dargint legat, 
Par'că-i cort de împărat! ? 
Dar înuntru cine şede? 
Dar în el cine se vede?
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Ghirai hanul cel bătrân: 
-Cu hamger bogat la sân, 
Mulţi “Tătari stâu impregiur 
Cu ochi mici ca ochi de ciur, 
ȘI stau toţi ingenunchieţi 
Pe covor cu perii creţi. 
lar la ușa cortului- 
Sub stejarul mortului 5 
Iste-un biet Român legat, 
Legat strâns şi ferecat 
Ca un mare vinovat, 
Român Grue Grozăvanul, 
Român Gruce Moldovanul, 
Care-a sărăcit pe Hanul. 
Doi “'Tătari țeapa-i gălese, 
Doi amar mil chinuesc, 
Dar el cântă *n nepăsare, 
Par'că-ar fi la masă mare, 

Și dă semn de veselie, 
Par'că-ar fi la cununie!:, 
lată Mirzăciţele 
ȘI cu Tătăriţele 5 - 
Că la hanul năvălese 
ȘI cu toate-așă grăcse: 
„Alei! Doamne Han bătrân 
Cu hamger bogat la sân! 
“Fă cu Grue ce vei face, - 

25765. Au, Dom. V. Aecscutri. o 4 -



Sufletul să ni se "mpace. 
Că de când sa ridicat 
Și 'n Bugeac Gruc-a intrat, 
Alt Tătari el ţi-a stricat 
Şi Tătarce-a văduvit, 

Fete mari au bătrânit, 

Bugeacul Ia pustiit, 
Bugeacul pe jumătate 

- Şi Crimul a treia parte!" 
Ghirai Hanul cel bătrân 
Trage pala dela sân 
Şi cu glas crunt de păgân î 
Zice lui Grue hNomân: 
„Alei! Grue viteaz mare! 

-Dela mine n'ai ertare. * - 
Spune ?n calte-adevărat, 
“Mulţi Tătari tu mi-ai stricat? 

— Alei! Doamne Han bătrân, 

“Lasă cel hamger 'la sân, 
Că cu sunt puiu de Român 
Si nu'mi pasă de-un păgân! 
bei ertare sau de nu-i, 

Tot cu dreptul vreu săţi spui, 

Că de când mam ridicat 
Şi. 'n "Bugeac cu am intrat, 

Mulţi ” Tătari, zău! ţi-am stricat 

Și Tătarce-am văduvit,
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Fete mari am bătrânit 
„Si Bugeae am pustiit 
De bahmeţi lam sărăcit , 
Bugeacul pe jumătate  - 
Și Crimul a treia parte. 
lar Nistrul când lam trecut, 

„Pod pe dânsul am făcut, 

Ca să duc, să car la noi: 
Averile dela voi; 
“Să duc care mocărieşti 

- Cu copile Mirzăcești 
Și cu, roabe Tătărești. . 
Alei! Doamne Han bătrân, 

Lasă cel hamger la sân 
Șimi dă moarte de Român 
Nu'mi da moarte de păgân. 
l-as să mă mărturisesc * 
Și de suflet să'mi grijesc 
La un popă creştinesc, 
Care zice din psaltire 
In cea. sfântă monăstire, 

„Că mult sunt cu vinovat, | 
De păcate încărcat; 
Cam trăit cu sora ta 
Şam răpit pe fiica ta 
Şam ucis pe frate-lău 
Viteaz mare cât un leu,
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_Care-a a fost dușmanul meu! . 
Ghirai Hanul cel bătrân 
Uită hamgerul la sân 
Și cu glasul oțerit 
Pe loc a și poruncit 
La Mârzaci de cei mai mari 

Și la cincizeci de “Tătari, 
Pe Grue săl ducă *ndată 

La cea monăstire naltă! 
| HI 

Tătărimea purcedeă 
Şi pe Grue mil duccă 

La cel popă creştinesc, 
“Sfânt cu chipul omenesc, 
Care zice din psaltire 
In cea sfântă monăstire, 
Dacă vedea şi vedea 
Grue. vreme nu perdeă 
Două cruci numai făceă, | 

Doamne ajută! el ziceă, 
Bardă ?n mână apucă 
Şi ?n Tătari se aruncă 
Ca un vânt înviforat 
Iatr'un lan de grâu uscat. 
Aman! ci cu toţi răcneâ!! 

Şi din faţă-i toţi perea! - - 
"Dacă vedea și vedcă,
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EI în grabă se ducea 

- Chiar la grajdul Hanului, 
Hanului Tătarului. 

Când la grajd el ce zăreâ? - 
Un bahmet ce tot sărcă, 

Un căluţ cam pătrărel, 
Eşeă *n vară cincărel. 
Grue mil apropiă, 
Mâna în coamă că-i puncă 

Și 'n podele 1] asvârlea:. 

Aşă cal nu-i trebuia! 
Dar colo, cât colo în fund 

ată-un negru cam rotund, 
Care soare na văzul 
De când măsa Va făcut 12. 
La el Gruce se duceă, 

Mâna "n coamă că-i puncă 

Din loc nici că mil clinteă!" 

Aşă cal îi. rebuiă. 
EI afară mil scoteă, 

Frumuşel mil înşcuă, 

Inşcua şi “| înfrâuă, . 
Și pe ochi 1 sărută : 

Și pe dânsul saruncă. 
“Trei desbinuri că mi-i dă, 

„. Scântei. verzi din ochii îi da 2%, 

Și deodată sarătă
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- Chiar la ușa cortului, 
Sub stejarul mortului. 
Ghirai Han, cât îl vedea, 

Oftă greu şi mi-i ziccă: 
„Alei! Grue viteaz mare! 

Dela mine ai ertare, | 

De vrei numai să te prinzi 
“Negrul meu să nu mil vinzi, 
Să nu'l vinzi la Ungurcan, 
Nici la “Turce Ţarigrădean, 
Să nu-l vinzi nici la Litean!+ 
Că Liteanu-i om viclean. ... 
Ci să'l vinzi la un Român, 
Că-i om drept şi bun stăpân b 
Și de mână mai dănos 
Şi de suflet mai duios. 
El pe negrul de-a avcă, 

Tot de nunţi mi la ţine: 
Eu la dânsul Loiu vedeă 
Ori la nunţi ori la războiu 
Când nc-om luptă noi cu voi. 
EI că. mi Va dărui ” 

Sau că i Poiu cumpăni 
De trei ori cu Venetici, 

"Venetici de câte cinci“ 16, 
Român Gruce cam râdea! 
ȘI din gură răspundcă:,
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„Alei! mări Han bătrân! 
Ori nu știi că sunt Român? 
Des Roniân, sunt rate bun 

Cori ce cal viteaz nebun! 1? 
lar de ai bahmeţi fugari 
Și de-ai voinici Tătari, 

Bahmeţi iuți să mă goncască, 
Tătari crunţi să îndrăsncască, 

Dă-le voe, dă-le ştire 
După mine să se înșire 
Şi salerge să m'ajungă 
Pe câmpia astă lungă“. 

II 
Ghirai Hanul semn dedcă, 

- “Tătărimea purceudeă 
Pe cel câmp nemărginit 
Cu negară învelit 
Și cu troscot coperil. 
Tătărimta se "nşiră 
Și fugind se resfiră 
Câte unul, unul, unul 

După negruşor nebunul. 
Negruşor. [ugcă, fugea, 

Cum se fuge nu fugcă, 
Ci sărcă tot epurește 

_Şalergă tot ogărcşte, 

Nechezând tot voiniceşte,



Alei! voi Tătari păgâni, 
Vi Sau stins ziua de mâni! 
lată Grue dă 'napoi 
Şi saruncă printre voi 
Ca un vânt înviforat 
Intr'un lan de grâu -uscat; 

„ŞI cu negruşor nebunul 
Vă ie unul câte-unul 

Și din fugă vă cosește 
„Și vă tac chip snopeşte 18 - 
Și de-averi vă curăţește 
ŞI de boală vă scuteşte 
ȘI vă lasă 'n urma lui 
Ca momâi de-a câmpului! 
Apoi Gruc se porneşte | 
Și "n Moldova se ivește 
Ca un soare ce “ncălzeşte 
Incălzeşte și rodeşte, - 
Că mult bine 'n lime face 
Sufletul să şil împace. 

Creştincază | 
Și botează !?, 

Dă de fin 

Câte-un “Yetin | 
Și de fină 

"O tretină. 
ȘI cunună fete mari
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Fără grije de “Tătari, 
. ŞI ridică monăstiri 
Pentru timp de năvăliri 2, 
lar pe negrul sprintenel 
II face frate cu el, 

„Ca Românu-i frate bun: 
a Cori ce cal viteaz nebun! 

NOTE 

„+ Ia coada Ialpeului. a 
„ Talpeu, râu din Basarabia ce se varsă în lacul numit! 

Ialpug. Sa | - 
: Unde fat 2meoaicele, 

_ Și sadun zernoaicele, 
Fiinţe fantastice, care joacă un mare rol în basmele * poporului. 

3 Par'că-i cort de împărat, | 
. In broşura întâiu a baladelor tipărite” în Iași la anul 
1852, se zice: 
Un cort mate și rotat, “ Cu sfori albe de mătasă....- „Mult e mândru naramzat, Par'că-i cort de 'mpără- De ţeruşi de argint legat „.. teasă, 

| * Ghirai Hanul cel bătrân. 
Hanul de Tătari purtă numirea de Ghierai, ca un titlu de suveranitate, după numele celui dintâiu șef al 'Tă- tarilor, care a luat Crimul. : 

% Sub stejarul mortului. 
Tradiţia poporală spune de un copac locuit de sufletul unui om ce fusese spânzurat de crengile lui, Oricine -
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'adormiă la: umbra acelui arbore, făcea visuri de moarte, 

care se împlineau până în trei zile. Poate că. stejarul 

mortului din bâladă să fie chiar acel din tradiţie. 

s Jaf Alirzăeițele 

Și cu Tătăriţele. 

Adecă nevestele Mirzacilor şi a Tătarilor de gloată. 

Mirzacii crau de sânge hănesc şi formau o castă puter- 

nică între 'Tătari. Numele lor era AMyrza. - 

| 3 Şi cu glas crunt de păgân. 

Românii dau numele de păgân la toate neamurile ce 

nu erau de religia lui şi cu care se găseau în lupte. 

a De bahmeţi tam sărăcit. 

 Bahmet sau bahamet, cuvânt de origină tătară, ce 

denumeşte caii din Bugeac. 

O mare parte din Basarabia poartă numele de Bugeac, - 

de pe timpul năvălirii Tătarilor în sânul ci, în urma 

„morţii lui Stefan Vodă. Câmpiile Bugcacului hrăncau 

înainte un soiu de cai sălbateci ce erau foarte apreţuiţi 

“de Turci şi de Tătari. Asemenea şi în Dobrogea, pe 

malul drept al Dunării, în faţă cu Basarabia de jos, se 

găseau herghelii de soiu bun. Caii cei mai buni însă, cei 

mai frumoşi la faptură şi mai spornici la pas erau caii 

din Moldova. | 

* Cantemir zice în descrierea Moldorii, că Turcii au 

proverb,care pomeneşte de frumuseţea tinerilor Persiani 

şi de agerimea cailor Moldoveni. Acei cai erau foarte 

căutaţi de Unguri şi de Leşi pentru remonta cavaleriei, 

* Las să mă mărturisesc. 

Gruc vrocşte să'şi mărturisească păcatele înainte de 

a muri. Românii ţin foarte mult la îndeplinirea datorii-. 

lor de creştini. -
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» Sam ucis pe fratet-en 
- Viteaz mare ca un leu, 

Care-a fost dușmanul meu! 
Unii din cântăreţi adaogă mult la faptate lui Gruc, 

după cursul inspirării și câteodată după nevoia rimei. 
Astfel în ediţia baladelor din 1852, se citesc următoarele: 

-Am trăit cu sorata, | Sam tăiat pe frate-tău 
Șam ucis pe maica ta, | Şi am ars pe tatăl tău. 
“Este însă de presupus, că Ghirai Hanul ce eră bă- 

trân nu mai avea nici tată, nici mamă pe timpul luiGrue. 

| 1 Aman? ct cu toți răcned, 
Aman ce strigătul Turcilor și al 'Tătarilor, când ci se 

allă faţă cu un pericol. Aman însemnează: Graţie! 

1: Care soare n'a văzut, 

De cind măsa la făcut. 
Vezi nota din balada lui Sârb-sarac. 

Ă 13 Sedntei rerzi din ochi îi dă, 
Caii din baladele și din poveştile poporale sunt bră- 

_niţi cu jăratic şi scot scântei de foc pe ochi şi pe nări, 
când se aprind la fugă. A scoate însă scântei verzi în- 
semnează a simţi o durere vie. | 

14 Si nu-l rinzi nici la Litean, 
Litean sau litiean, locuitor din Litfania. Desele rez- 

bele ce avură Moldovenii cu Leșii, daunele ce fâccau 
aceștia în ţară, când năvăliau, şi numeroasele lor căl- 

cături peste. tractatele de pace, au dat cuvântului Littă 

o semnificare foarte urâcioasă. Liftă e sinonim “de neam 
rău și fără credință. - 

15 Ci să'l vinzi la un Român. 
Că-i om drept și bun stpân, cete. 

In ediţia baladelor dela 1852, cu greşală sau tipărit 

următoarele versuri:
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Să nu'! vinzi la vrun Muntean. 
Că Munteanu-i om viclean. 

Adevăratul cântec bătrânesc, precum lam allat dela 
- un cântăreţ orb din satul Bohotinu, anume Neculai Nas- 

tasi, pomeneşte de Liftean, iar nu de Muntean. 

15 Venetici de câte cinci 
„Galbini de Veneţia, ducați mari de câte cinci unul 

ce se numesc lefţi. _ 

1? Des Român, sunt frate bun. . 

Cori ce cal viteaz nebun? 
Admirabilă caracteristică a Românului de pe timpul, 

vitejici. - 

| „18 Și că tae chip snopeşte. 
Adecă, îi tac snopuri, snopuri ca grâul. 

| 19 Creştinează 
Și botează etc. 

Românii sunt foarte bucuroși de cumetrie judecând 
după marele număr de cumetre ce sc păsesc în fiecare 

sat. Ceremonia botezului dă loc la serbări voioase cu 
_mese. mari şi cu hore. 

% Și ridică monăstiri 
Pentru timp de năcăliri. 

Monăstirile ce se ridicau în timpurile grele ale lup- 
„telor noastre, cu vecinii, erau destinate a fi şi templul 

” lui Dumnezeu, şi locuri de adăpostire pentru bătrâni, 
pentru femei şi copii, când năvăliau duşmanii în ţară. 

De aceca monăstirile aveau ziduri mari ca niște ce- 
tăți, başte boltite și tainiţe pentru ascunderea sculelor, 

şi erau mai mult clădite în locuri retrase, prin munţi 

şi în fundul codrilor,



HORIA ȘI CLOȘCA 
(Iloră revoluționară ) 

Foria, Cloşca *s la un loc 
Sau aprins un mare foc 
Şi cântă voios în joc: 

„Pe cel câmp pustiu și 'ntins 

Arde-un foc de noi aprins.. 
Las” se ardă şi se crească, 

Că-i în ţara Ungurească! 
- Trageţi hora, ca să joc 

La lumina celui foc! 

-” Ungurean, mustață lungă! 

Zis-am morţii să“te-ajungă, . 
Zis-am parăi să te arză, 

Zis-am crucii să te pearză” 
- Trageţi hora, ca.să joc .- 

La lumina celui foc.
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Ungurean, câne turbat! 

Multe "n lume ţi-am răbdat, 
Dar venit-a timpul meu, 
“Ca să mă răzbun și cu! 
“Trageţi hora, ca să joc 
La lumina celui foc. 

Cum răcnesc jivinele! . 

Cum saprind slăninele! - 
Cum ard toate satele o 
De-şi. curăţ, păcatele! 
Trageţi hora, ca să joc 
La lumina celui foc. 

. 
Mam suit la munte ?n zori 

Șam prins fulgerul din nori 
Și de sus din înălţime 
"Lam isbit în Ungurime! 
Tragcţi hora, ca să joc 
La lumina celui foc!“ 

Horia, Cloşca la un loc, 
Părăsiţi de-a lor noroc, 

Ard cântând voi6s în foc! 

NOTE | 

- Acest cântec de o formă mai regulată și mai corectă 

tam pus în numărul baladelor, fiindcă are un caracter 
istoric. | : IN 

Li
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„La anul 1784, Horia și Cloșca, doi vitezi români din 

Transilvania, sătui de jefuirile și apăsările Ungurilor, 
resculară. ţara în contra lor. Douăzeci de mii de Ro- 
mâni răspunseră la chemarea lor şi răspândiră o groază 
aşă de mare în Maghiarime, că aceasta fu silită a cere 

ajutor la Imperiul Austriac, Impăratul Iosif Il trimise 
o armic întreagă asupra lui Horia şi Cloşca, care după 
o luptă crâncenă fură prinşi la 28 Februarie 1685, și 
aspru pedepsiţi cu moarte. Tradiţia spune, că ei au fost! 

închiși în curse de fer şi purtaţi prin toate satele, şi 

că apoi au fost arşi de vii în ochii poporului. Adevă- 

rul €, că.ci au fost frânţi în roată. 
e



MIHU COPILUL 

La dealul bărbat, 
Pe drumul săpat 

“Merge hăluind, 
Merge. chiuind 
Mihu copilaş, 
Mândru Păunaș, 
Păunaş de frunte 

„ Copilaş de munte!. 
Merge cl cântând, . 
Din cobuz sunând 2, i. 
Codrii desmierdând 
Din-cobuz de os 
Ce sună frumos, - 
Merge cel voinic 
Pe-un murguşor mic 
Prin miezul nopţii, 
Prin codrul Herţii 5.
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Mult e frunza deasă, 
Noaptea "'ntunecoasă 
Și calea pietroasă! 

Dar când se urcă 
Și murgul călca, 
Piatra scăpără, 

„Noaptea lumină 
Noaptea ca ziuă. 
Merge, mări,. merge, 

Ș'urma li se «șterge 
Printre frunzi căzute 
Pe cărări pierdute. 
Merge tot mereu 
Voinicelul meu: 
Din frunze pocnind; 
Codrii vechi trezind 
Şi mereu grăind: 
„Hai, murgule, hai, 

Pe coastă «dle plai, 
Ce lași tu drumul -: 
Sapuci colnicul? 

Ori zeaoa te-apasă !, 
Ori şaua tendeasă, 
Ori frâul cu fluturi, 

Ori scumpele. rafturi, 
Ori armele mele. 
Ce lucesc ca stele, 

„Auf. Dom. Y. Alecsandri.
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“De duci aşă greu 
Trupuşorul meu? 

_— Zeaoa nu mă'ndeasă, 

Şaua nu m'apasă, 

_Frâul nu mă strânge, 

Chinga nu mă frângc, 

Dar ce mă apasă. 
Şin drum-nu mă lasă, . 

Ca saţin pe-ici 
Patruzeci şi cinci, 

Cincizeci fără cinci 
De haiduci Levinţi 5, 
“Duşi dela părinţi 
De când erau mici 

La codru ?n polici. . 

Ş'acum se găsesc 

- De benchetuesc 
La. valea adâncă, 

La muche de stâncă, 

La des păltiniș, 
Mărunt aluniş; 

La masă de piatră 

In patru crăpată, 
Cu sârmă legată, 

“ Cu slove săpată,: 
Cu slove «de carte. 
Cu: aur suflate. 

,
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Iar la masă şade 5 
Gata să te prade 
lanuș Ungurean, 
Vechiul hoţoman, 
Cu barba sbârlita 
De rele 'nv echită, 
Până *n brâu lungită, 
Cu brâu "nvelită, 
EI arc, măi frate, 
Săbii lungi şi late, 
Durdă ghintuită 3, 
Inimă- -ojelită. 

“Și mai are încă 
Pe mprejur de stâncă. 
Voinicei Lev inţi 
Cu armele *n dinţi, . 
eciori buni de mână, 
Căliţi, tari de vână. 
Flăcăi groşi în ceată, 
Voinici făr' de leafa! 
Cu chivere nalte 
Cu cozile late, 
Lăsate pe spate. 
Ei te-ar auzi 
Și. sor repezi, 

„Şi amar de tine 
„Şi amar de mine! |
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— Hai, murgule, hai 

Pe coastă de plai. 

Lasă colnicul 

_ SŞapucă drumul, 

Că eşti cu Mihul!, 

Lasă în -urmă-ţi teamă. 

Că te iau pe scamă 

Istor braţe groase, 

Groase şi vânoasc, 

Istuia piept lat, 

Lat şinfăşurat 

Istui păloșel 

Cu buza de-oţel. 

"Unguru'i fălos $ 

Nu'i primejdios, - 

Gura lui e mare 

Dar nu muşcă tare. 

Câţi sunt ci? cincizeci, 

„ Şeasezeci, optzeci, 

O sută -şo mic? 

lase în cale-mi: vie, 

Dacă vreau să știe 

Cine e Mihul, * . 

Mihu Copilul! 

Murgul ca gândul 

Lasă colnicul 

Sapucă drumul. . 

+ 

- 7
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Hai, Murgule, hai 
Pe coastă „de plai ! 

La poiana grasă, 

Dumbrava frumoasă 

Cu iarbă "nverzită, 
Cu flori inflorită !* . 
lată n codru, iată, | 
Că Ianuş de-odată 
Cum benchetueşte 

Şi se veseleşte 
Stă, încremeneşte, 

Pe gânduri porneşte, 
Că din când în când 

Aude sunând, 
Codrii răsbătând 
Un mândru cântic, 

Cântic. de: voinic 

Sun glas de cobuz 

Dulce la auz, 

De cobuz de os 

Ce sună duios, 

Și iată, şi iata, 
Că Ianuş de-odată 

Tresare şi sare 
Și zice. "n glas mare, 
„Voi vitejilor . | , 

Haraminilor! * 
-
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" Tan staţi, sascultaţi 
Şarmele-apucaţi, 
Că cu cam auz 
Un glas de cobuz 

„Printre frunzi sunând, 
Codrii desmierdând. 
Deci voi vă grăbiţi, 
Curând vă porniţi 

„Să-i cşiţi în cale 
Pe deal şi pe vale, 
La pod la hârtop, 
La lunca de plop, 

La poteca strâmplă, 
La cărarea- frântă, . 
La fântâna lină 

“Cu apă puţină. 
„De-a fi vrun viteaz 
Cu flori pe obraz, 
Să nu mil stricaţi, 
Ci să mil legaţi. 
lar vre-un fermecat 

De mueri stricat, 

O palmă să-i daţi, 
Drumul să-i lăsaţi!“ 
Ungurii. pornese- 
Și calea-i opresc. 

„lar cât îi zăreşte, 
a
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Mihu le grăeşte: . 
„Voi, Voinicilor, _ | 
Haraminilor, e i 
Cine va mânat, : 

Capul v'a' mâncat!“ 
Și nici că sfârşeşte 

“La harţă porneşte 
Și se 'nvârteşte, 
Toţi ii risipește, 
Apoi iar purcede 
Prin cel codru verde, 

—— Murgul se urcă, 
Și când el călcă, | 
Piatra scăpără, 
Noaptea lumină, 

Noaptea. ca zică. | 

lanuş, cum îl vede, | 

Din loc se repede: 

„Voi, Vitejilor, a 

Haraminilor! - | ae 
Daţi cu lăncele, 

— Lăsaţi flintele, 
Lăsaţi lăncele, 
Voi, Voinicilor, 

Haraminilor! 
Că cu Mihu sunt
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Și vreau să vă cânt 

“Un mândru cântic, 
 Cântic de voinc, 

* Cum. naţi auzit 
Cât. veac aţi trăil”.. 

lată, mări, iată, 

Că Mihu de-odată o. 
Incepe pe loc 

A zice cu foc, - . 
Incepe uşor 
A zice cu dor, 

Un cântic duios 
Atât de frumos, 

Munţii că răsun 11, 

Soimii s& adun - 

Codrii se: trezesc, 
Frunzele şoplesc, 

Stelele sclipese 
Şi în cale stopresc! 
lar Ungurii mult 

Cu drag îl ascult, 
Și lanuş îndată 
Ca nc-altă-dată | 

Glasu 'şi imblânzeşte, 
Mihului grăeşte, | 
Lia masă 1] polteşte: - a 
„Vin' iu, Mihule,
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Vin, voinicule, 
Să benchetuim 
Și să veselim, . 
ȘSapoi amândoi | 

Ne-om luptă noi doic. 
Ei cu toţi sadun 
La: masă se pun, 
Și benchetuesc 
Și sc veselesc, 
Ploştele ciocnesc, * 
Vesel chiuese 12, 
Dar când au sfârşit 

De benchetuit, 
Masă de-ospătat, 
Vinul de gustat, * 
lanuş Ungurean, 
Mihul Moldovean 
De-o parte se duc, 
La luptă sapuc. 
Cruntă-e lupta lor, 
Că e pe omor. 
Cine c'a pică 

“Nu sa mai sculă! 
„Tar Ungurii toţi, 
Lui-Îanuş nepoți, 
Stau de mi-i privesc, | 
Cum. mi se "'nvârtesc, 

.
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-Cum mi se smucesc, 
Cum mi se trântesc 

„Ca doi zmei, ca lei, 

- Ca lei. paralei 15. 

Iată, mări, iată 

Ca Mihu de-odală, 
In loc se opreşte, 
Pe lanuş suceșie, 

Sus îl opinteşte, 
Jos încă'l izbeşte, 

Şi 'n genunchi îl pune 
Şi capu-i răpune. 
Iar Ungurii toţi, 
Lui lanuș nepoți, 
Stau încremeniţi, 

„De moarte "'ngroziţi. 
Mihu mi-i trezeşte 
Sast-fel le grăcşte: 
„Voi, copiilor, 

Haraminilor! 
Care sa află 
De va ridică 
Buzduganul meu 
Cât este de greu, - 
Durduliţa mea . 
Cat este de. grea, 
Şi zalele mele
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Cât îmi sunt de grele, 
„Acela să vie 

Cu mine ?n frăţie 
Ca să vitejească, 
Numele să-i crească !- 1: 
Ungurii se întrec, 
La pământ se plec, - 
Și 'n zadar sc 'ncere 
Xici unul nu poate . . | 
Să ridice 'n spate | 
Armele culcate! 
Cu-aur îmbrăcate, 
Cu fer ferecate. 
„Voi, mişeilor, 
Haraminilor! 
Codrul mi'l lăsaţi, 
Jurul apucaţi, 
Că. nu sunteţi voi, 
Nu sunteţi ca noi - | 

- Oameni de mândrie, 
Buni de. vitejie, 

“Ci oameni de gloată, 
„Buni de sapa lată:, 

“Şi cum zice "ndată 
Mihul cel voinic. 

- Cu degetul mic; 
“Armele “şi ridică,
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Pleacă pe polică 
Cu murgul voios 

Prin codrul frunzos. 

“Si ?n urmă-i vucşte - 

Codrul, clocoteşte .- > 

De-un mândru cântic. - Dă 

Cântic de voinic,: “= 

“De-un glas de cobuz 

- . Dulce la auz, N 

De cobuz de-os . - 

Ce sună frumos! | 

NOTE 

_1"Păunaş de frunte, 
Copilaş de munte. 

In. locul acestor două versuri o variantă zice: * 

[ Păunaş de codru, 

| Vătăjel de lotru. 

Inţelesul cuvântului Jofru nu e bine cunoscut. Unii 

pretind, că insemnează bandă de hoţi. 

2 Din cobuz sunând. 

Cobuzul e un instrument oriental. 

” 3 Prin codrul Ierjei. | 

Acest codru se găseşte în ţara desus a Moldovii. E! 

a fost mult timp locașul: hoţilor celor mai vestiți. Asc- 

menea a fost şi Strunga, şi Leiușul în districtul Roma- 

nului, şi Bordea lângă laşi, şi Lunca Mare etc. 
    

+ Oriâzeaoa te-apasă. EZa 

(2 In secolulăle mijloc_oamenii 'războinici, : precum și
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aii lor erau acoperiţi cu cămăși de fer, numite zeale: 

prin urmare balada lui Mihu se poate presupune că 

ar există de pe epoca Cruciatelor. | 

Insuși caracterul cavaleresc al croului baladei ne în- 

tărește în această idee. : 

- 3 De haiduci Lecinţi. 

Levent insemnează viteaz de soiu. Un voinic poate 

să fie de ncam prost, iar un Il.event trebue să fie de 

neam bun. E 

s Jar la masă şade. | 

" Şade în loc de şede, precum şapte în loc de șepte, 

provincialism din Moldova. Asemenca se zice ai în loc 

de ani, cei în loc de ceri, etc. etc. In unele părţi ale 

României pronunţarea cuvintelor, deşi mai puţin co-- 

rectă, e mai dulce şi chiar mai armonioasă. 

1 Durdă ghintuită. 

Puşca are deosebite numiri. In munţii despre Ar- 

deal e numită flintă şi 'n ale localităţi durdă. 

3 Unguru'i fălos.. 

Românul e inzestrat de natură cu un spirit de ohb- 

servare ce la făcut a caracteriză în puţine cuvinte nca- 

„murile străine, cu carele sa găsit în relaţii. Trebuce să 

adăugim însă că spiritul său este tot odată înarmat «le . 

un ghimpe satiric ce îşi arată vârful în multe din zi- 

cerile sale. - - a 

%- Voi citejilor, - 
| Harantinilor! , 

Inţelesul cuvântului Haramin este tâlhar; vorba e 

ungurească. | : 

? . 

% La harță porneşte. 
După letopisiţile vechi, harţa eră în timpul răsboac-
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lor inceputul luptei, ccea-ce numesc Francezii escar- 
mouche «d'acant garde, Oştile aveau hârăţi sau hărţaşi 
care făceau atacul dintâiu pentru ca să'l silească pe 
dușman a'și desveli puterile. Oamenii însărcinaţi cu 
harţa crau aleși printre cei mai indrăsneţi și mai iu- 
hitori de luptă, de acolo vine cuvântul hărţăgos pentru 
ca să exprime un om gata de ceartă: 

In balada lui Mihnea-Vodă şi Radu Calomfirescu se 
-vede că harţa cră un joc Yvoinicesc în soiul acelor cu- 
noscute sub numele francez de tonrnoi. F rații Buzești 
şi Clăpeşti zic lui Radu Câlomfirescu: 
Noi în cale ţi-am ceșit, | Hai la harţă voinicească, 
Cavem dor de harăţit. | Și la joacă răsbocască. 

etc. ete, etc. 

= Munţii că resun, 
Șointii se adun 
Codrii se trezesc, 
Frunzele şoptesc, 
Stelele selipesc 
SE n cale s'opresc! * 

Tablou sublim de adevărată poezie. Una din cele 
mai încântătoare creaţii ale închipuirii, Ar crede cineva” - 
că poetul ce a improvizat balada lui Mihu este acela - 
care a dat viaţă nemuritoare Mioriţei, acelaș care a 
prefăcut universul întrun templu pentru nunta păsto- 
rului Moldovean cu moartea, zicând: 

. 

. 

Soarele şi luna . | | Preoţi, munţii mari, 
Mi-au ţinut cununa. | Păsări lăutari, 
Brazi şi păltinaşi. | Paserele niii 
l-am avut nuntaşi. i. ŞI stele făclii? 

2 Vesel chiuese. - 
Chiotul face parte din toate serbările și veseliile
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Românului; la nunţi, la hore, la mese mari este obiceiu 

a chiui întrun ton puternic şi prelungit. 

'3 Ca la paralei. | 

Fiinţe. fantastice, care figurează ades în poveştile po- 
porăle. In lacul acestor două versuri unii câtăreţi zic: 

Ca doi voinicei, 

Puişori de zmci, 

Alţii schimbă compararea şi spun: 

_- Ca doi negri tauri 
- - Şi ca doi balauri, 

1 Ca să vitejenscă, 

Numele să'i crească! 

Cântărețul, care la începutul baladei numea pe Mihu 
Vătăjel de lotru, cântă în Jocul versurilor de i mai Sus | 
pe aceste următoare: - - 

Ca să vitejească „ 

Și ?n frunzi să hoţească 

Tot acela zicea mai departe: o 
i , e. 

Că nu sunteţi voi, 'Vrednici de hoţie 

Nu sunteţi ca noi. Şi «le sapă lată 

Buni de haiducic, Și de cea lopată. 

După ideca mea balada lui Mihu este de preferat aşă 
cum este aicea preserisă și cum mi-a cântato un vână- 
tor dela Bicaz, pe malul Bistriţei, anume Ştefan Nour.— 
Eroul baladei e despoiat de nuanțele hoţiei, și rămâne 

cu nobila figură a unui cavi er din.secolii de mijloc.



CÂNTECELE LUI STEFAN VODA 

Stefan, Stefan Domn cel mare 

„- Seamăn pe lume nu are 

Decât numai mândrul soare! 

Din Suceava când el sare, 
> * Dieniu aro „Pune pieptul la hotare 

Ca un zid de apărare! 

Braţul lui fără ?ncetare 

Bate ordele 'Tătare, 

"Bate cetele Maghiare. 

Bate Leşi din fugă mare. 
Bate Turci pe zmei călare 
Şii scuteşte de 'ngropare.
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Lumea mireașgă stă "n mirare,. 
Țara-i mică, țaraci tare 
Și dușmanul spor nu are! 

ALTUL 

Stefan, Steti fan Domn cel marc, 
In Suceava cuib * Şi are | 
Ca un Şoim voinic Şi tare, 
Din Suceava, când e] sare, 
Zi şi noapte, de călare, 
Se bate :n patru hotare, 
Pe “Tătari îi căsăpește, 
Pe Unguri îi: pârjoleşte!. 
Și pe Turci ii risipește. 
[ar pe Leşi cu chicha tare 
Ji avântă "n spânzurare 2- 
ȘIi înjugă, ca să are!s 

NOTE 

! Pe Unguri îi Pârjoleşte, 

Aluzie: la bătălia dela Baia unde o mulţime de Un- guri au pierit în focul acelui oraș. 

? Iar pe Leşi cu chica tare” 
Ii acântă 'n spânzurare, 

Intr'una. din năvălirile L.eşilor în Moldova, Stefan: Vodă i-a surpins într'un codru, şi pe câţi din ei a robit i-a spânzurat de păr în copaci. După acea nenorocită 
73765. Aut. Rom. Ii Alecsandri. - 8
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„expediţie Regele polon întorcându-se în ţara lui, a 
a „dat un decret poruncind ca toţi L.cşii să poarte chica 

scurtă. (Tradiţie), . 

3 Șii înjugă ca să are. 

Aluzie "la Dumbrava roşie ce a fost arată de L.eși 

“ înjugaţi la plug și semănată -apoi cu ghindă.



CÂNTECUL LUI MIHAI VITEAZUL 

A uzit-aţi de-un Oltean, 

De-un Oltean, de-un Craiovean . 

Ce nu-i pasă de Sultan? 

Auzit-aţi de-un viteaz, 
Care veşnic şeade treaz, 
Cât e ţara la necaz? 

Auzit-aţi de-un Mihai 
„Ce sare pe şapte cai 
„De strigă Stambulul vai? 

"EI e Domnul cel vestit, 
Care *n lume a venit 
Pe luptat şi biruit. 

=. Spue: râul cel Oltean, 
Spue valul Dunărean 

_Şi codrul Călugărean,
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Câte lupte a privit, o 
âte oști a mistuit - - 

- Câte oase-a inălbit. 

Mulţi ca frunzele de brad, - 
Ca nisipul de pe vad, 
Ca gemetele din iad! 

Spue-corbii munţilor 
Şi fiarele codrilor, 
Care-a fost nutrcțul lor? 

Fost-au leșuri tătăreşti, 
Și turceşti şi ungureşti 
Date în săbii româneşti! 

Alelei! Mihai, Mihai! 

Căci de noi milă nu ai 

"Să ne scapi de-amar şi vai! A 
- . ? 7 

NE NOTE : IE 

-- Acest cântec Pam găsit scris într'o psaltire foarte 

„veche din biblioteca mănăstirii Neamţului. De desubtul:. 

cântecului erau următoarele cuvinte scrise cu slovă că- 

lugărească: Scrisu-s'au acest ciers bătrân de mine, iero- - 

monahul Paisie, credincios rob a lui Dumnezeu, 'iar 

_eu Pam auzit și bâm încat «dela reposatul bunul meu, 

Sioean Jolde, Armăşelul.



Ă DOINA 

Doina, Doină, cântec dulce! 
Când te-aud nu m'aş mai duce. 
Doină, Doină, viers cu foc! 
Când răsuni cu stau pe. loc, - 
Bate vânt de primăvară, 
Eu cânt Doina pe afară 
De mă 'mgân cu florile 
Şi privighitorile. aa 
Vine iarna viscoloasă, 
Eu cânt Doina 'nchis în casă 
Demi mai mângâiu zilele, 

“Zilele şi nopţile. 
Frunza "n codru cât invie 
Doina cânt de voinicie, 
Cade frunza j Jos în vale, 
Eu cânt Doina cea de jale, 

Doina zic, Doina suspin, 
Tot cu Doina mă mai ţin... 
Doina cânt, Doina șoptesc, 
Tot cu Doina vieţuese! 

 



TURTURICA 

A mărâtă lurlurică, 

O! sărmana, vai de ca! 
Cat rămâne singurică, | 

O! sărmana, vai de ca! 

“Shboară tristă prin pustie, 
O! sărmana, vai de ca! 

Mai mult moartă decât vie. 
Cât trăeşte, tot jăleşte, | 
Cu alta nu sc 'nsoțeşte, 
Trece prin pădurea verde, 

Dar ea pare că n'o vede. 

Sboară, sboară până cade 

„Şi pe lemn verde nu şade, 
Jar când stă câteodată, 

Stă pe ramură uscată 
Ori se pune pe o stâncă 
Şi nici bea, nici nu mănâncă. 
Unde vede apă rece, - 

“Ea o tulbură şi trece; 
Unde vede-un vânător, 

- Către el se duce 'n sbor.



FRATELE -RĂSLEŢ 
(Doinri) 

“Frunza verde pădureţ,  -7 
Oliolio! frate răsleţ, 
Cc nu vii să ne mai vezi? 
Că de când te-ai răsleţii, 

Pe la noi nai mai venit 
Sa vezi cât ești de jălit! 

Cum te plânge maica ta, 
Cum te plânge nevasta, 

Cum te plâng surorile 
De cu ziori ca florile. . 
De plâns ochii lise strică, 
Frunza în codru se despică. 

„De dor mare nesfârşit | 
“Faţa lor sa vestejit 
Ca frunza stejarului, 
De-atinsul brumarului,
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— Alci! Surori ce-am avut, 
Cât din ochi cu vam pierdut, 
Multe rele-am pătimit, — - 

“Mult amar. am înghiţit! 
Că mama când na făcut, 

"Atunci bine i-a părut, 
lar când naşa m'a scăldat, 

Atunci rău mia blăstemati,, 
Că cu plânsul nu "ncetam 

Și din somn o deșteptam. 
“Mama n rațe mă lua 
Şi la sân mă legănă 
Şi cu lapte m'adăpă, 
Dar cumplit mă blăstemaă 

“Să fiu-în lume de chin, 
Să trăesc ca un străin 
Şi de viaţă să nam parle 

Şi de ea să fiu departe. 
Gândul ei sa implinit 
Şi de voi mam răslăţit 
Cu sufletul amărâii* 

NOTE L 

1 Jar cedând naşa na scăldat, - 
zitunci râu na blăstemat! — 

d 

Când se scaldă copilul după naştere, obiceiul este de 
u se pune în scăldătoare zahăr, grâu sau orez, vin și 

4
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sămânță sau floare de bujor, dacă copilul e de parte 

sărbătească, şi atunci naşa îi menește să-i fic viaţa dulce 
a zahărul şi mănoasă ca grâul; să ajungă a îi mân- 

lru ca un bujor, şi precum vinul se întăreşte cu cât 
e invecheşte, asemenca finul să tot crească în putere, 

su cât a inaintă în vârstă. . 

Dacă însă copilul e de parte femciască, naşa îi pune .. 

in scăldătoare zahăr, o pană de păun sau de porumb - 

şi foi de trandafir, menindu-i să aibă traiu dulce şi îm- 

belşugat și să ajungă uşoară le mers ca pana şi fru- 
moasă la chip ca floarea trandafirului. -  



- HAIDUCUL RĂNIT 

Pe “cel deal indelungat 

Sue-se-un car ferecat 
C'un haiduc de el legat. 
lar aproapea' carului 
E mama haiducului. 
Mama plânge: și iar plânge, 
Şterge: ranele de sânge 
Şi tot zice la cei boi: 
„Rogu-mă plângând de voi, E 
Duceţi caru -'ncetişor, 

_Că'i rănit bietul fecior!“ 
Boii mersu 'şi legănă 
Tar voinicul suspină: 

- „Du-te, mamă, cu norocul 
Si mă lasă-aici cu focul, 

Că de-acum nici mama poate 
Să mă scape dela moarte!



  

A EI 

_Cât'am fost cu neatins, 
Multe curse am învins, 

Mulţi Săcui am secerat 
Ca să'mi fac pământ curat, 

Dar acum mi-a venit rândul 

Să mă duc și cu ca gândul, 

Să mă duc din acest loc 

Unde-i robota de foc!



    

  

VRĂBIUȚA . 

V raiuţă de pe deal, 
Sbori degrabă în Ardeal 
ȘI te "'ntoarce de imi spune B 

Ori vesti rele, ori vesti bune, 

Du-te, vezi dacă mai sunt 
Fraţi de-ai mei pe-acest pământ; 

Sau dacă i-a omorit 
Ungureanul cel urit? 
“De-or [i vii, să mă repăd 
Intr'o fugă, ca săi văd. - ă 
De-or fi morţi, să mi-i răsbun 
Cu-o măciucă de alun i 

- Cei bună de descântat 
ȘI morţii de răsbunat.



FLORICICA 

Frunză verde de alună, 
Mă dusciu noaptea pe lună 
„Să găsesc o floricică 

Care mult inima-mi strică, 

Și so "'ntreb de ce "n grădină 
Pleacă fruntea și suspină? 
„Eu mă plec, floarea'mi răspunde, 

Căci o jale mă pătrunde; 
“Arde sufletu-mi și geme, 

Căci mă trec fară de vreme. . 

Trei zile sunt înflorită 

Şapoi cad de vânt pălită. 
De-abia cresc și mă fac Iloare;. 

„Abia mă 'ncălzesc la soare, 
Și pe mine cade "'ndată 
Umbră neagră 'ntunecată, - 

_Incât nimeni nu mă vede, 

„Floare sunt ori iarbă verde-. ,



PRUTUL 

P rutule, râu. blestemat!! 

Face-te-ai adânc şi lat 
Ca potopu tulburat!: 
Mal cu mal.nu să zărească, 

Glas cu glas nu să lovească, 
Ochi cu ochi nu să aiungă: 

„Pe-a ta pânză cât de lungă! 
Locustele, când or trece, 

La ist. mal să.se înece! 

Holerile, când or trece, 
Pe la mijloc să se 'nece! 
Duşmanii ţării de-or trece, ! 
La cel mal să se înece! 
Iar tu *n valurile tale 
Să'i tot duci, săi duci la vale 

Pân' la.Dunărea cea mare, 
Pân' la Dunărea şin mare! 

NOTE 

1 Prutule, râu blestemat. 
- Inainte de luarea Basarabiei de Muscali cântecul zi- . 

cea: Nistrulc, râu blestemat, fiindcă toate relele veniau 

| i de peste Nistru. IE



- “VOINICUL 

Cine-i tânăr și voinic, E 
Ese noaptea la colnic o 
Fără par, fără nimic, 2 
“Fără paloș, nici pistoale, 
Numai cu palmele goale! 
Cine-i tânăr și viteaz, 
Bujori poartă pe obraz | 
Şi la potiri sc arată - . - , 
Pieptul gol, faţă curată” 
Și cât scoate un cuvânt, 

Cad neferii la pământ. 
Cum se scutur perele, o 

Perele și merele.



BABA ŞI FATA. 

Sub răchită rămurată 

Şeade-o babă supărată . 
ȘI "mprejur iarba îi.uscată! | 
Ce-a-fost verde_a_veştejit, 

Ce-a fost dulce a amărit, 

Ce-a fost vesel sta mâhnit! 
Pe sub lunca inverzită 
Trece-o fată înflorită 
Şi de fluturi urmărită. 

„Ce-a 'fost veşted înverzeşte, 
“Ce îi amar se îndulceşte, 
Ce "i mâhnit se 'nveseleşte.



+ 

  

"UNGUREANUL 

: 

“Ungurcan cu suman scurt, 
Moghior, Moghiorlan!. 

Nu şedea 'n Moldova mult, - 
Moghior, Moghiorlan! 

Şi te dă în ţara ta a - 
De “ţi mănâncă slănina, 

    
Și: “ţi fă casă pe gunoiu | 
Șo ferecă cu usturoiu, - ta 

“Ca so aperi de strigoi !,. 
Fugi departe peste deal, 
Peste deal, peste Ardeal; 

- Că de când eşti pe.la noi, 
Sau. scumpit brânza de oi, 

Şi de când tu te-ai ivit, 
Toate. oile-au stârpit. 

NOTE. 

| 1 Ca s'o aperi de strigoi. 

Vezi nota dela balada: Mănăstirea Argeșului. 

Pi 

„75785. Aud, om, V. Alecsandri. | 9 
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FLORILE DALBE 

Sculaţi, 'sculaţi bceri mari 
-. Florile dalbe! 

“ Sculaţi voi, Români plugari 
Florile dalbe!” 

„Că vă vin colindători, 

„Florile dalbe! - 
- Noaptea pe la cântători!, 

„Florile dalbe!  - | 

- Şi wvaduc un Dumnezeu, 
"Florile dalbe! 
Sa vă mântue de rău, 

Florile dalbe!" 
Un Dumnezeu nou-născut, 

__ Florile dalbe! | 
“Cu flori de crin învăscut, . 

-“ Florile dalbe! 
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Dumnezeu adevărat, 

Florile dalbe! 

Soare *'n raze luminat : 
Florile dalbe! 
Sculaţi, sculaţi boeri mari, 

Florile dalbe! | 
Sculaţi voi, Români plugari, 

Florile dalbe! 

- Că pe cer sa arătat, 
Florile dalbe! 

Un luceafăr de 'mpărat, 

Florile dalbe! | 
Stea comată strălucită, 

Florile dalbe!  . ? 

Pentru fericiri menită 
Florile dalbe! . - 

Jată lumea că "nfloreşte, 
Florile dalbe! „ 

- Pământul că *ntinereşte, 

Florile dalbe! 
Cânt pin luncă turturele, - 
"Florile dalbe! 

La fereastră rândunele : 

Florile dalbe! A 

Şun- porumb frumos, leit: 
“Florile dalbe! - - 
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Despre: apus a venit, i 
Florile dalbe! 

Floare dalbă a adus, 
Florile dalbe! 

Şi la căpătâiu sau pus, > 
Florile dalbe! . 

EI vă zice să trăiţi, 
Florile dalbe! 

Intre mulţi ani: fericiţi, 
„Florile dalbe! 

“Şi ca pomii se "niloriţi, 
Florile dalbe! | 

__ “ŞI ca ei. să 'mbătrâniţi, : 
Florile dalbe. 

> NOTE 

_“ Colinda Florile dalbe se cântă în ajunul Crăciunului, 
pe sub ferestrile caselor, de către flăcăi şi băeţi ce 

"poartă o iconiţă reprezentând naşterea lui Hristos. Tot 
atunci: ci umblă şi cu sfeaua, o stea mare de hârtie: 

poleită şi luminată pe dinăuntru. DI 

1 Noaptea pe la cântători. 

Românii impart zioa şi noaptea în “următorul “chip: 

ZIOA 

Nesărirea, (soare răsare). 
Prânzişorul, când e soarele de trei suliţi.
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„Prânzul; când stă soarele în cruce la amiazi. | 
Chindia, când e timp de toacă şi apusul. 

„Iară noaptea se împarte în amurul, în a treia strajă, 
pe ia culcate, | i Ea 

La cântători, când cântă cocoșii în miez de noapte. 
La menecute. -. : N a 
In ziori, când se îngână ziua cu "noaptea, sau. se 

mijeşte- de zi. - 

 



HORA UNIRII 

Hai sa dăm mână cu mână 

Cei cu inimă română,. . 
-Să "'nvârlim hora frăţiei 
Pe pământul României. 

Jarba rea din holde. piară! 
Piară duşmanii din ţară, 
Intre noi să nu mai fie 
Decât flori şi veselie! 

Mai Muntenc, măi -vecine! 
Vină să te prinzi cu mine: 
Şi la viaţă cu unire, 
Şi la moarte cu ?nfrățire. 
îns 

Unde-i unul, nu-i putere 
- La nevoi şi la durere; 
Unde's doi, puterea creşte 
Şi duşmanul nu sporește! 
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_ Amândoi suntem d'o mamă, : 

„D'o. făptură şi d'o seamă, 
Ca. doi brazi într'o tulpină, 
Ca doi ochi într'o lumină. 

Amândoi avem un nume, 

Amândoi o soartă *n lume; 
-Eu ţi's frate, tu "mi eşti frate, 
In noi doi un suflet bate. 

Vin" la Milcov cu grăbire 
- Să" secăm dintr'o sorbire, 

Ca să treacă drumul mare... 
Peste-a noastre vechi hotare 

Și să vază sfântul soare 
Intr'o zi de sărbătoare 

„Hora noastră cea frățească . 
Pe câmpia Românească ! 

NOTE 

Am crezut de cuviință a pune hora unirii între cân- . 
tecele poporale, fiindcă e cântată în toate unghiurile 

pământului românesc și a ajuns a fi-chiar „Marseileza 
Unirii Românilor. 
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