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Entusiasmul revelaţiilor şi romantismul cu ce 
avea mai ban, dar şi ca unele rătăciri ale lui, 
ne-au dat cea dintîi culegere de poeşii populare. 
$i acest entusiasm şi ce aducea nod şcoala, li
terară încetăţenită la noi era. firesc să se în- 
tUnească mai curînd în sufletul unui poet, aşa 
că nti poate fi o întîmplare că lai Alecsandrl îi 
datorim acea carte în care am găsit întîiă şi 
cea mai vie mărturie a însuşirilor poetice ale 
poporului nostru.

Cum a tipărit Ălecsandri culegerea de poesii 
"^populare, cîte le adunase singur şi cîte-i fusese 
comunicate de alţii, se ştie pn a bine, şi dacă 
mii — neînţelegători ai spiritului fiecărei epoci 
lăerare şi desorientaţi ai pedantismului--au criticat 

jirocedeul lai, astăzi o asemenea critică na mai
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poate fi reînnoită, pentru că am ajuns să înţe
legem că nu ca „folklorist“, nu după conside- 
raţiuni de metodă ştiinţifică, trebue să judecăjn 
pe Alecsandri cînd s’a gîndit să facă cunoscută 
cîntecele noastre dela ţară. Poet al vremei ro 
mantice, dînsul nu putea să pună, hotare între 
ce era al altora şi ce era al lui, ca idei, ca 
simţire — de aceea în poesiile care-i dedeau pri
lejul să recunoască sufletul .celor, mulţi adau
surile dela el nu i s’aii părut nefireşti, nu i s’au 
arătat ca furişări care trebuiau înlăturate şi pe - 
care noi, astăzi, le numim falsificări. Tot, că 
poet stăpînit de spiritul romantic, Alecsandri 
ţinea înainte de toate să vorbească sufletelor 
aşa ca să le impresioneze cît mai mult, să le 
cucerească, şi poate fi de mirare atunci că a 
prefăcut, a înflorit, ce găsia în versurile popu
lare şi nu-l mulţumia, cum îşi închipuia că nu 
ar putea mulţumi n ci pe alţii, mai ales cînd 
era vorba de a arăta — cu hiperbolisări obiş
nuite atunci — că din sufletul ţăranului nostru 
au răsărit „frumuseţi poetice fără seamăn în li
teraturile streine?"

A ături de acela care era romanticul nu trebue 
să -uităm că în Alecsandri trăia sufletul gene-
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■raţiei idealiste care ţinea să pună în lumină 
■trecutul nostru şi sâ-l preamărească. Pentru el 
vitejia romînească trtbuia să reiasă din cît mai 
.multe poesii ale poporului. Şi de aceea cînd 
lingă doine a venit să pună cîntecele bătrîneşti 
tn ele a strecurat iarăşi ce credea că nu poate 
să l psească, prefăcînd ce-i da versiunea popu
lară sau adăugind alcătuiri întregi de-ale lui
— utieori ca o pregătire sau ca un ecou al ba
ladelor şi legendelor lui de f actură pur literară sau 
imitînd pe cele populare. Şi—ce ne miră întru cîtva
— cu toate câ Alecsandri era poetul eminamente 
liric, totuşi cînd s’a îndreptat spre popor a pre
ţuit mai mult baladele decît doinele—dovadă că 
înainte de toate a ţinut să le tipărească pe cele 
dintîi şi cînd, ît 1866, a dat culegerea întregită 
în fruntea ei a pus cîntecele bătrîneşti. In stă
ruinţa lui de a ne deştepta interesul şi admiraţia 
pentru cîntecele populare, dînsul lăsa deci 
să. vorbească mai mult intenţia de a arăta cum 
poporul nostru „îşi cîntă istoriau, slăveşte „vre-o 
faptă măreaţă", şi aceasta explică — pe lîngă 
înlesnirea pe care i-o dă însuşi genul de poesie 

Ape care îl avea în vedere — de ce cîntecele bă- 
.trîneşti au fost mai mult schimbate de el decît
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doinele: ţinea cu orice preţ să pună în evidenţă^ 
strălucirea epică a trecutului nostru şiaptitudlnile- 
poporului de a le reda în poesie. Prin aceasta 
însă Alecsandri nu-şi dedea samă că intervertia: 
valorile poetice din literatura populară, atribuia 
ţăranului nostru mai multe însuşiri pentru poeşia 
epică decît arată în realitate, sufletul lai fiind 
înclinat mai ales spre avîntări lirice.

Dacă ne explicăm astfel spiritul în care A- 
lecsandri a întocmit culegerea lui şl dacă întîlnim 
în ea ce acum nu ne mai mulţumeşte, cine poate 
totuşi tăgădui marea, ^binefăcătoarea înrîurire 
pe care a avut-o ea şi asupra altora decît cei 
care se pasionau pentru literatură ? Dela această 
culegere — în care schimbările nu împiedecau 
totuşi să se recunoască fondul autentic — am 
început să ne dăm mai bine samă de ce este firea 
noastră : ea a fost ca o lumină nouă care stră 
bătînd literatura a trecut mai departe, făcîndu-ner 
să cundaştem sufletul poporului, cu însuşirile lui 
străvechi şi comoara poetică pe care o ascundea, 
fără să fie bănuită.

Prin ecoul pe care l-a avut, prin ceea ce </■ 
făcut din ea o carte clasică spre care s’au îndrep
tat toţi care voiau să cunoască ce avem mai de-
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samă în poesia populară, colecţia lui Alecsandrf 
a rămas pînă ăzi ca prestigiul ei, pentru că 
nimic la fel nu ni s’a mai dat timp de cincizeci 
de ani. Din cînd în cînd s’a spus totuşi că din: 
materialul de literatură populară cît s’a publicat 
mereu dela Aiecsandri încoace ar fi vremea sa 
se facă o bună alegere, adunîndu-se la an loc 
ce se desprinde mai caracteristic şi cu valoare 
estetică din creaţianile, poporului. Necesitatea unei 
asemenea culegeri nouă de „bucăţi alese” din 
poesia populară o arătam şi eu, acum cincisprezece 
ani, în cîteva rînduri din Vieata nouă (I, 114); 
era pe vremea cînd despre poesia noastră popu
lară şi despre tot ce este dela ţară se reeditau 
păreri necontrolate şi unilaterale, cînd îndrumă
tori improvisaţi ai literaturei ne aduceau -^cu exa
gerări, cu reveniri de romantism degenerat—teorii 
derivate dinttio estetică simplistă. Ii îndemnam a- 
tund tocmai pe aceştia, care vorbiau mereu de- 
literatura ţărănească şt o slăviau, să ne dea o 
culegere nouă din care să reiasă ce a înflorit 
mai deosebit ca poesie în sufletul Romînului: 
Cum culegerea de care vprbiam nu ne-a adus-o. 
nimeni, m’am gîndit să o dau eu — ca o surprin
dere poate pentru aceia care şi-au revendicat
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Mereu pînâ acum dreptul'.de exclusivă înţelegere 
a literaturel populare, contestînd altora, cum 
mi-au contestat şi mie, aptitudinile de a o pricepe 
şi preţui.. Este adevărat că ort de cîte ori am 
vorbit de creaţiunile noastre populare^ nu m’am

■ exprimat în termenii ceruţi de convenţionalismul 
nostru literar, cu retorismul, abundenţa verbală 
ds laude ce plac încă multora. Şi am spus uneori 
că nu tot ce este popular trebue să ne extasieze, 
să fie' încunjurat de admiraţia noastră, cum 
ţineau să ne convingă cei care făcuse din „ţă- 

.rănism, poporanism" formule infailibile, defini
tive, punînd în ele unii naivitatea, jalţii posa şi 
un expeditiv, eftin mijloc de a impresiona în nu
mele romînismului. Dacă am exprimat uneori 
această părere pentru restabiliri de care.se cu
vine să ţină samă critica bine orientată, alteori

■ am spus despre poesia noastră populară — cum 
iot judecata dreaptă ne impune — că în ea gă
sim simţire adîncă, imaginaţie vie, avîntată, ex-

^presii plastice, evocative, frumuseţi cari sînt 
dovada bogăţiei sufleteşti, a însuşirilor artistice 

.■■ale neamului nostru'.
La ce ne dă astfel poesia noastră dela ţară 

M’am gîndit cînd.am început, acum. cîţiva ani.
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adunarea materialului pentru Culegerea pe care- 
o tipăresc acum. Din colecţiile publicate defolk- 
loriştii noştri, din ce am găsit prin reviste şi- 
ziare şi din ce am putut afla în călătorii de cer
cetări am ales poesiile care se înşiră aici, re- 
dîndu-le astfel cum au fost culese — notele dela- 
sfîrşit arată izvorul fiecăreia — , aşa că frumu
seţile literaturei noastre populare pot fi judecate - 
în, forma lor autentică, nu după schimbări arbi
trare, cu amestec de estetism personal, nu după 
impresii alterate cum sînt acelea pe care ni le - 
dă colecţia lui Alecsandri, Din cît am strîns la 
un 'loc în paginile care urmează cred că poesia 
noastră pogalară apare nu numai cu valoarea 
ei documentară sufletească, ci şi cu ce a atins 
în culminaţia ei artistică, iar, de altă parte, com
pararea cu colecţia lui Alecsandri va putea arăta 
că tiu e nevoie de prefaceri, de intervenţii căr
turăreşti. pentru a salva prestigiul inspiraţiei 
populare — şi doinele, şi strigăturile, şi celelalte 
bucăţi tipărite aici nu rămîn în urma aşteptărilor 
de poesie adevărată şi multe, foarte multe, îmi- 
par că‘ se ridică, deasupra celor „întocnjite", ne
tezite de Alecsandri. Intr’unloc totuşi culegerea' 
de. faţă aduce mai puţin decît aşi fi vrut; e lat
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inceputul baladelor, unae varianta Mibritei pe 
•care o dau nu poate sta alături de ce a tipărit 
Alecsandri în fruntea colecţiei lui, şi în versuri 
pe care nu le putem uita ori de cîte ori ne gîn- 
dim la această nestemată p literaturei noastre 
populare. Un moment renunţasem să pun printre 
balade şi Mioriţa, cu toate că lipsa 'ei ar fi sur
prins, de sigur; mă gîndisem să o las la o parte, 
pentru că toate versiunile ei aşa cum ş’au pu
blicat după aceea a lui Alecsandri nu puteau fi 
luate în samă într'o alegere aşa cum o plănuisem 
— sînt numai ecouri slabe, întunecate, confuse 
'din inspiraţia minunatului cîntec ciobănesc care 
a răsunat pe plaiurile noastre. Intîmplarea a 
făcut însă să aud, în vara aceasta, „ Cîntecul 
mioareiu dela un cioban din Rodnd-veche, şi în- 
tr’o formă care a păstrat ceva din frumuseţea 
primitivă; varianta aceasta părîndu-mi superioară 
tuturor celor tipărite rriai în urmă, i-am dat loc 
alături de alte balade, cu toate că nici ea nu are 
limpezimea, contanţi poetic care să ne mulţu
mească deplin. O compensaţie la ce nu aduce 
Mioriţa vor găsi o cetitorii în bucata care-i ur
mează. Ciobănaşul, pe care am cules-o în Muscel 
•acum cîţiva ani, aşa că ne putem aştepta ca şi
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de acum înainte .să se mai descopere vre-un măr- 
găritar al poesiei noastre populare, deşi, fireşte, 
puf in e de bănuit că se va mai adăuga la ce am 
ajuns să cunoaştem pînă acum.

Cu,tot materialul pe care l-am pus la contri
buţie—cele vre-o două sute de poesii pe care 
le tipăresc sînt desprinse din mai multe mii^e 
care le-am percurs — şi cu toată silinţa pe care 
mi-am dat-o să aleg din poesia noastră popu
lară ce ne ofere, mai luminos, mai înălţat e de aş
teptat ca din culegerea aceasta să lipsească unele 
doine, balade ş. a. care ar fi meritat să fie 
luate în samă. Cred totuşi că din alegerea pe 
care am fă^ut-o se va putea vedea ce este grniul 
poetic romînesc, pînă la ce culmi ale artei simple, 
spontane, s’a. ridicat sufletul ţăranului nostru ca 
să exprime suferinţele şi bucuriile lai, cu tot ce 
aduc ele din depărtarea veacurilor ori din întim- 
plările de fiecare zi. Jalea şi voioşia, înduioşarea 
şi izbucnirea de patimi Vijelioase, gingăşia şi as
primea — na a celui ^ău, sălbăticit, ci a celui co
pleşit de asupriri, Aiinuit şi mîndru în durerea 
lui—şi alături de acestea spiritul ager, isteţimea, 
■arancînd în treacăt fulgerări de ironie, toate a- 
^ceste însuşiri ale Romînului răsar, cred, destul
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de viu din ce am strîns aici. laolaltă. Pentru fixa
rea valorei poetice a producfiunibr noasţre popit- 
lah o altă constatare mi separe că se desprinde- 
limpede din paginile care urmează -aceea anume 
că poesiile lirice şi satirice întrec ca bogăţie şi 
expresiune artistică pe cele epice. Deşi cîntecele 
bătrîneşti ocupă relativ mult loc faţă de doine şi 
strigături — prin caracterul lor e, de altfel, uşor- 
de înţeles aceasta—.totuşi cele din urmă, soco
tite toate împreună, ne aduc mai multă poesie,. 
şi mai variată, am pufea spune chiar mai romî- 
nească, decît cele dintîi, cum de altmintrelea ne 
pot convinge toate culegerile noastre de folklor.

In legătură cu ce amintiam mai înainte reiese 
prin urmare că poeşia populară — cel puţin sub- 
formele ei mai caracteristice pe care le întîlnim 
azi — răsfrînge sufletul romînesc mai mult cu 
aplecări spre lirism şi satiră decît spre crea- 
ţiuni epice, şi constatarea aceasta are fără în
doială însemnătatea ei cînd este vorba să înţelegem 
ce este al nostru şi a dat literaturei — nu numai 
celei dela ţară, dar şi celei culte — o anumiţii 
înfăţişare, cu răsunete din adîncul vrethilor.

©. D.
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1

Doină, doină, glas de jelşt 
Tu îndulceşti zilele mele; 
Doină, 4oină, glas de dor, 

«Tu nu mă lăsaşi să mor.

11

Frunză verde şi una, 
Cine-a zis dăinu-dăina 
Arsă i-a fost inima,
Ca şi a mea săraca; 
Cine-a zis dăina dintîie 
Arsă i-a fost ca şi mie.
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III

Boii mei cînd aud doina 
Ară ţarina şi moina ;
Boii mei cînd Ie doinesc , 
Ară de se prăpădesc.



DORUL

IV

De-ar fi dorul ca viului, 
S’ar aprinde pămîntul.

Dorul meu p^ unde pleacă 
Nu-i pasăre să-l întreacă: 
E*mar repede ca vintul,
Ca fulgerul şi ca gîndul.

VI

Pe unde trec cu dorul meu 
PItnge frunza pe părău;
Pe unde trec cu jalea mea 
Plînge iarba pe vălcea.
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VII

Dorule, arda-te focul,
Că m’ai galbenii ca socul; 
Dorule, ardă-te pare.
Că m’ai gălbenit ca ceara.

VIII

Cîtă boală e sub soare 
Nu-i ca dorul arzătoare,
Că dorul' unde se pune 
Face inima cărbune ;
Cîtă boală e sub lună 
Nu'i ca dorul de nebună. 
Că dorul unde se lasă 
Face lacrimilor casă>

IX

Frunză verde de mohor, 
Du-ie, dor, pe cel izvor,
Şi despică molidul,
Nu-mi despica sufletul,
Şi despică cetina,
Nu-mi despica inima.
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X

Nici un dor nu vine greu 
Ca dorul din satul iăîi; 
Nici un dor nu vine lin 
Ca dorul dela strein ;
Nici un dor du vine iute 
Ca dela cjob'an din muiite.

XI \

Cine n'are dor destul 
Mute-şi casa lîngă drum: 
Drumul sună.
Dor se-adună;
\jintul bate .
Dor departe.

XII-

Lung e drumul Clujului, 
Dar mai lung al dorului: 
Drumul Clujului- se gală, 
AI dorului niciodată.
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XIII

Cît e lumea ’n lung şi ’n lat 
Dorul sboară legănat 
Şi se duce nemîncat 
Şi iar vine, nechemat,
Şi unde dorul se pune 
Duce roi de zile bune.
Nu ştiu dorul ce gîndeşie.
Că de mine se fereşte: 
Dacă-I chem, se amărăşle, 
Dacă-1 mîn, nu-mi duce veste 
Bagsamă eu n’am pe nime. 
De nu merge şi nu vine.

XIV

Foaie verde-a bobului. 
Năcăjit ca mine nu-i. 
Jelui-m’aşi vîntului,
Vîntul suflă sus la munte 
Şi n’are timp să m’ asculte. 
Foaie verde-a bobului,
N’am o scară să mă sui 
Sus în slava cerului.
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Să iau cheia să descui,
Să dau drumul dorului 
Pe fa|a pămîntului.
Pe deasupra codrului.

XV •

Cine are dor pe lume 
Ştie luna cînd apune ;
Cine are dor sub soare 
Ştie luna cînd răsare.

XVI

Cine n’are dor pe vale 
Nu şti luna cînd răsare 
Şi noaptea cît c de mare ; 
Cine n’are dor pe luncă 
Nu şti luna cînd sâ culcă 
Şi noaptea cît e de lungă.

XVII

Cît e omul tinerel 
Dorul se plimbă cu el; 
Dacă omu ’mbătrîneşte. 
Dorul se călătoreşte.



DRAGOSTEA

XVIII

Dare-ar Dumnezeu o ploaie. 
Să se facă tot şiroaie.
Să crească vălceltle,
Să se spele relele;
Dare-ar Dumnezeu un vînt, 
Să rărnîe pe pămînt 
Numai verde pajişte,
Numai dulce dragoste.

XIX

Cine ’n lume a văzut 
Lucru ne mai auzit: 
A trăi ş’a nu muri,
A fi viu ş’a nu iubi, 
A iubi ş’a nu dori!
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XX

Cine n'a iubit sub soare 
Nu şti dorul unde 'nfloare. 
Nu şti jalea ce ajunge,
Nici durerea cum străpunge.

X^l

Cine n’are drag în lume 
N'are la popă ce spune.

it

XXII

In pădurea Clujului 
Cîntă puiul cucului 
Ş’aşa cîntă de frumos 
De cade frunza pe jos, 
Ş'aşa cîntă de cu jale 
De cade frunza pe cale, 
Ş’aşa cîntă de cu drag 
De cade frunza din fag. 
Şi eu cît l-am auzit 
De loc m’am îndrăgostit.
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Dulci-s, doamne, dragostele 
Cînd le cîntă păsările ; 
Dulce-i dragostea şi bună 
Dacă şi’n codri răsună.

XXIII

Bine-i stă la cer cu lună, ' 
Ca -şi mîndrei cu cunună; 
Bine-i stă la cer cu stele, 
Ca şi mîndrei cu mărgele,

XXIV

Ceru-i mare, stele-s multe, 
Şi mai mari şi mai mărunte, 
Dnr ca luna 
Nu-i nici una.
Ca luna de luminoasă 
Şi ca mîndra de frumoasă.

XXV

Multe stele sînt pe cer 
Care toate ’n ziuă pier.
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Şi mai mari şi luminoase, 
Nu-s ca ijiîndra de frumoase, 
C’aşa merge de frumos 
Gîndeşti că scrie pe jos.

XXVI

Badiul 
Mîndru 
Cînd îl 
Parcă-i 
Cînd ÎI 
Parcă-i 

ipînd ÎI 
Parcă-i

meu iînăr copil, 
ca un trandafir, 
văd seară Ia poartă 
ruje ’nrourafă; 
văd seara pe lună 
floare din cunună; 
văd seara pe stele 
cruce de mărgele.

XXVII

Frunză verde măr mustos. 
Drag mi-a fost omul frumos. 
Şi călare şi pe jos.
Că şi noaptea-i luminos.

urirlnsiTÂTE/'o'?;:*!"-''—I
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XXVIII

Frunză verde de pe fag, 
Am un drăguţ ca un brad, 
Şi Iui Dumnezeu i-e drag.

XXIX

Să fiu sus ca negura 
Tot aşi merge ş’aşi ploua 
Pe unde umblă badea/

XXX

Dela noi pîn’ Ia Popeşti 
Răsărit-au flori domneşti. 
Dar cine Ie-a răsărit ? 
Bădifa cînd a venit —
Dar cine Ie-a semănat? 
Bădifa cînd a’nturnat.

XXXI

Frunzuliţă viorele.
La portiţa dragei mele 
Răsărit-au două stele.
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Dar nu-s stele părăsite, 
Ci'S două flori înflorite, 
Una-i ea şi una s eu: 
Dorul ei şi dorul meu.

XXXII

Adu, Doamne, luna 'n nor 
Să vină cine mi-i dor;
Adu, Doamne, luna 'n prag 
Să vi^ă cine mi-i drag.

XXXIII

Eu cu dor, mîndra cu jele, 
Amîndoi cu inimi rele;

‘Eu cu dor, badea cu dor: 
Două doruri la un Ioc 
Nu mai trebue alt foc.

XXXIV

^iua nor şi noaptea nor.
Eu petrec lumea cu dor; 
Ziua nor şi noaptea stele, 
Eu-nii petrec lumea cu jele.
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C’aşa-au fost zilele mele :
Eu cu dor, mîndra cu dor, 
Tragem ca boii ’n ogor;
Eu cu. dor, mîndra cu jele, 
Amindoi cu inimi rele.

XXXV

De-aici pîn’ la badea meu 
Nu-i nici deal, nu i nici pârău. 
Numai singur dorul meu;
N*u-i nici deal, nu-i nici cărare. 
Numai dorul meu cel mare. 
Dorul meu, bade, ş’al tău 
De s’ar face pod mereu 
Ca să treacă doi cu doi 
Şi noi, bade, amîndoi!

XXXVI

Prin cărarea mîndrei mele 
Semănat-am viorele: 
Răsărit-a dor şi jele; 
Semănat-am busuioc: 
Răsărit-a dor şi foc.
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XXXVII

17

Pe sub lună, pe sub slele, 
Merge-un cîrd de rîndunele, 
D'acelea nu-s rîndunele,
Ci-s gînduri de-a puicei meler

XXXVIII

Suflă vîntul, nu înceată,
Dorul mîndrei/nu se gală:
Şi din lună şi din nor 
Eu cetesc numai de dor.

XXXIX

Duce:m’aşi şi m'aşi tot duce, 
Dor să nu mă mai apuce; 
Duce-m’aşi cu luna ’n stele: 
Nu mai pot de-a mîndrei jele; 
Duce-m’aşi cu luna’n nor:
Nu mai pot de-al mîndrei dor.
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XL

Du-le doi^,
Pînă e nor.
Că dacă s’o ’nsenina 
Mai departe te-oi mînav; 
Du-te dor, pînă te mîi 
Şi te-aşează unde-ti spui/ 
La mîndra la căpălîi.

XLI

Cînd îmi vine mîndra’n gînd 
Mă legăn ca frunza ’n vînt; 
Cînd îmi vine mîndra ’n dor 
Mă legăn ca frunza ’n pom; 
Cînd imi vine mîndra 'n minte 
Mă legăn ca frunza ’n munte.

XLII

Frunza se leugănă ’n vînt. 
Eu mă legăn pe pămînt; 
Frunza se leagănă ’n boare. 
Eu mă legăn pe picioare;
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Frunza se leagănă ’n iarbă, 
Eu mă legen, mîndro, dragă, 
Mă legăn ca holdele, '
Mă scutur ca florile.

XLIII

Fă-mă. Doamne, ce mi-i face, 
Fă-mă, Doamne, lemn de tufă 
Să mă laie mîndra furcă,
Să mă ducă ’n şezătoare,
Să mă fie ’n brăfişoare.

XLIV

Dorul, badeo, dela tine 
Pe^te văi şi dealuri vine.
De nu-1 poate opri nime:
Nici cioban cu fluierul.
Nici voinic cu cîntecul,
Nici popa cu cârtea,
Numai eu cu in>ma.

XLV

De-ai şti, bade, cum nu ştii 
Ctt e de rău a dori.
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Ţi-ai face din noapte zi 
Ş’ai veni de unde-ai fi.

XLVI

Bădişor depărtişor.
Nu-mi Irimite-atîta dor 
Şi pe luiia, şi pe soare.
Şi pe pald, şi pe răcoare.
Şi pe stele măruntele,
Şl pe sbor de rîndunele.
Şi pe stele, şi pe lună.
Şi pe nori ce vîntu-adună,
Ci, bade, 'n pace mă lasă: 
Cum văd, nu li-oi fi mireasă.

XLVII

Bate vîntul din Ardeal 
Şi-mi aduce dorul val 
Şi-mi aduce dor duios 
Dela badea cel frumos; 
Bate vîntul, vîjîeşte. 
Dorul badei mă topeşte ; 
Bate vîntul, iarba culcă, 
Dorul badei mă usucă;
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Bale vîntul prin ogoară, 
Dprul ba^ei mă doboară. 
Frunză verde din pădure, 
Măi bădiţă, ochi de mure, 
Lung e drumul şi pustii.
Mult mă uit şi nu mai vii; 
Lung e drumul şi' săcret], 
Mult mă uit şi nu te văd. 
Hei, dorule, dorului meu,
De eşti tu prietenul meu, 
E^-le iară înapoi 
Pesle drumuri, peste văi,
Pe fata pămîntului.
Pe aripa vîntului,

, Pîn' la bădişorul meu 
Şi spune-i ce ti-ani spus eu, 
Spune-i că la noi în |ară 
Cîntă cucul de se-omoară, 
Dar eu nu-1 pot asculta 
Pînă el nu s’o ’nturna,
Şi spune-i că pe la noi 
Cresc florile şi ’nfloresc.
Dar mie nu-mi Irebuesc,
Că de-al lui dor mă topesc.

1. Greu de pătruns, de trecut; sălbatic.
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XLVIII
I

Ca şi Inna printre nor 
Duce-m’aşi de-al badei dor; 
Ca şi luna printre stele 
Duce-nt’aşi de-a badei jele.

XLIX

Frunză verde măr uscat. 
Astă noapte m'am visat 
Câ mîndrul m’a sărutat. 
M'am trezit ş’am pipăit 
Şi nimica n’am găsit: 

[Numai dorul inimei 
Scris pe faja perinei 
Cu mătasea genelor 
Şi cu rouă ochilor.

Frunză verde de trifoi, 
Cînd treci, bade, pe la noi 
Nu te uita oblu ’n curte. 
Că eu am duşmane multe.
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Ci te uilă peste sat,
C’or gîndi că ne-am lăsat. 
Şi te uită Ia pămîntj 
C’or gîndi că ne-am urît,

LI

—*Eu plec, mîndro, azi ori mine. 
Dorul meu la tin’ rămîne.
— Tu te duci, badeo, sărace.
Eu cu dorul ce m’oi face ?
Tu te duci cu oile.
Eu rămîi cu vorbele:
Tu te duci cu ciobanii,
£u rămîi cu duşmanii.
Fă-mă, Doamne, ce ,mi-i face, 
Fă-mă pasăre măiastră 
La bădiţa în fereastră.
Să văd seara ce cinează.
Dimineaţa ce prînzeşte
Şi cu cin’ se odihneşte; ^
Fă-mă, Doamne, ce mi-i face,
Fă-mă floarea florilor
In poiana oilor
Şi ’n calea ciobanilor.



24 FLORI ALESE

C’am un bădişor cioban 
Cu vîrsta 1 de măgheran : 
Vîntul bale,
Vîrsta-i cade, ^
Să mă plec să i-o ridic. 
Că mi-i fa!ă că-i voinic.

LII

Foaie verde din cosiită, 
Ridică-te neguri (ă,
De pe pari, de pe nuiele. 
De pe ochii mîndrei inele,

LIII

Nu ştiu soarele răsare.
Ori mi-i bădiţa călare;
Şi se sue lot mai sus:
Bădiţa pe deal s'ă dus; 
Sfîntul soare stă ’n răscruce 
Şi bădiţa tot se duce;
Sfîntul soare că-mi sfinţeşte: 
Bădiţa nu se zăreşte.

1. Buchet (la pălărie).
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LIV

De cind badea mi s’a dus 
Negură'n poartă s’a pus,
Şf pe pari şi pe nuia 
Si pe inimioara mea.

LV

Bade, stru|işor 1 de rouă.
Tu mi-ai rupt inima ’n două; 
Tu mi-ai rupt-o, tu mi-o leagă 
C’un fir de mătase neagră.

• LVI

Duce-m’aşi In lume, duce. 
Dragostea iară m’aduce; 
Duce-m’aşi departe ’n fără. 
Dragostea mă ’ntoarnă iară. 
Dragoste bănuitoare.
Rea copilă eşti sub soare, 
Că oriunde-a merge voi 
Tu mă ’ntorci iar înapoi.

I. Diminutiv al iui struţ, buchet.
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lVii

lese mîndra Ia portifă,
Nuniai baier 1 şi cătrintă.
— Mîndro, mmdruleana mea, 
De te-aşi putea 'săruta, 
Murgul de sub min’ l-aşi da.
— Bădit, bădişorul meu,
Da eu nu-s fată de-aşa,
Că-s fată din floare mare. 
Cine mă sărută moare.
— Mîndro, mîndruleana mea. 
Nici eu nu-s fecior de-aşa, 
Că-s fecior născut din flori, 
De nu m'ii săruta, tu. mori.

LVIII

— Măi Gheorghită păcufare. 
Unde grăbeşti aşa tare ?
(îtile fi-s răsfirate,
Turma-i dusă jumătate?
De ce Iaşi fagul stufos.
Şi nu-mi fluieri dureros ?

1. Salbă.
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Că pădurea-i înverzită 
Şi poiana-î înflorită.
— N’am eu grije, măi fîrlate, 
Nici de turmă, nici de alte. 
Şi mă duc Ia nuntă ’n sat: 
Mîndra mi s’a măritat.
— Dacă la nunt' ai plecat. 
Ce eşti aşa supărat ?
Ce {i'i fata ’ntunecată 
Că şi noaptea înnorată.?
— Cum să nu fiu supărat. 
Că mîndra-mi s’a măritat ? 
Cum să nu fiu întunecat,
Cînd grăbesc să mor în sat?

LIX

— Cucuie, pănută sură.
Ce tot cînfl la noi pe şură? 
Doar ti-i foame, ori ti'i sete.
Ori ti*i dor de codru verde?
— Nu mi-i foame, nu mi-i sete. 
Nu mi i dor de codru verde.
Că mi-i dor de |ara mea,
C’am lăsat trei mîndre ’n ea:
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Una 'n deal 
Ca un pahar,
Una 'n vale 
Ca o floare ;
Cea din deal s’a măritat,
Cea din vale m’a lăsat.

LX

Frunză verde trifoi lat, 
Săracu-s, Doamne, sărac, 
Săracu-s şi n’am pe nime. 
Numai mîndra lingă mine...
Fie Domnul lăudat.
Că şi mîndra m’a lăsat 
Şi acum chiar n'am pe nime. 
Numai Domnul e cu mine.

LXI

Săraci dragostele noastre 
Ne-au rămas pustii pe coaste 
Ş'am fost eu vineri la ele: 
Răsărise viorele.
Viorele fbri adinei,
Cînd ie vezi, mindr'uto, plîngi.
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LXII

Scobori, Doamne, pe pămînt 
De vezi lumea ce-a făcut: 
Desfacut-a doi drăgufi 
Şl legat-a doi urî|i.

LXIII

Nu ştii, bade,-acum un an 
Dinlr’un măr doi inşi mincam? 
Acum şi fie cu sacul 
Nu ne-am da unul Ia altul.

i

LXIV

Cine iubeşte şi tace
Ţine I, Doamne, şi-i dă pace;
Cine iubeşte şi spune
Nu-I răbda, Doarrtne, pe lume!

LXV

Cine iubeşte şi spune
Nu-I răbda, Dobmne, pe lume;
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Cine iubeşte şi Iasă
Nu-i da, Doamne,'bine’n casă,
Nici sănătate ’n oasă;
Eu-am iubit ş’am lăsat.
Dar a bine n'am umblat.

LXVI
Cine iubeşte 'şi lasă 
Da-i-ar Dumnezeu pedeapsă: 
Tîrîişul şarpelui 
Şi .odihna cucului!

LXVII-
Cine iubeşte şi spune 
Scoate-1, Doamne/ la ruşine; 
Cine iubeştevşi lasă 
Nu l-aşi vedea făcînd casă : 
Aibă hrana cucului 
Şi soarta gîndacului 1 
Pe vîiful copacului.
Aibă casa cucului 
Şi masa vulturului 
Şi odihna vîntului!

1. Şarpelui (cu înţelesul pe care îl are gîndac în unele 
părţi ale Ardealului).
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LXVIII
y

I _

Bade, de dor şi de drag 
Ţi-am scris numele pe prag; 
Scrie şi tu, bade.-al meu 
Intr’un corn de chischineu 1 
Şi fi-l bagă ’n buzunar,
Să-I ceteşti Ia zile mari, 

te-audă Dumnezeu,
Să-ţi ierte păcatul tău, 
Păcatul şi jurămîntul —
Nu te primească pămîntul.

LXIX

Cine-şi uită cuvînlul 
Ihghiţi-I-ar pămîntul;
Cine-O; uita dragostea 

\ Aibă parte partea mea!

LXX

Du-te, bade, duce te-ai, 
Unde-o sta apa să stai. 
Drăguţă să nu mai ai.

1. Năframa de pe cap, broboada.
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Că drăguţă t>-am fost eu, 
Dată de Dumnezeu, 
Drăguţă fi-am fost odată, 
Dela Dumnezeu lăsată.

LXXI

Cine strică dragostele, 
Mînce-i grîuL pasările.
Să n'aibă pîne pe masă 
Şi nici sănătate ’n oasă!

LXXII

Frunză verde de doi scai.
Cată, maică, cui mă dai:
Nu căta argintului 
Şi mă da urîtiilui,
Că'drgintul şade 'n ladă.
Da urîtul şade ’n vairă 
Şi mă ’ntreabă cîteodaiă:
— Ce şezi, dragă, supărată?
— Nu şed, dragă, nici de-un răn. 
Ci şed de urîtul tău.
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r.xxiii
Urîtul unde se pune 
Întunec ’un colt de lume ; 
Urîliil unde se-aşează 
Intunec’un colt de tară.

LXXIV '

Uratul unde coseşte 
Tot plouă şi viscoleşte 
Şi de vreme nu-i nădejde; 
Dragostea unde adună 
Tot soare-i şi vreme bună^ 
Poţi strînge fînul pe lună.

• LXXV

Unde şade urîtul.
Se 'nnegreşte pămîntul; 
Unde şade dragostea 
Se ’nverzeşte pajiştea.

LXX VI

Pe unde trece urîtul 
Arde grîul şi pămîntul;
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Pe-unde trece frumosul' 
Creşte griul şi ovăsul.;

LXXVIl

Frunza verde ca nucul, 
Negru-i, negru-i pămîntul. 
Dar mai negru-i urîlul,
Că pe pămînt lot poţi călca, 
La urît nu pofi căta.

\

Lxxviir
Eu mă duc, urîlul vine 
Tot alăturia de mine; ' 
Eu gîndesc că-s sihgurea, 
Urîtu-i alăturia;
Eu mă duc să nu m’ajungă, 
Urîtul îmi tine umbră.
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LXXIX

Aşa-i omu ’ntre sireini 
Ca şi pomul între spini; 
Spinurcreşte ’n lung şi'n lat. 
Pomul rămîne uscat.

L^iXX

,4)’aşa i, doamne, ’ntre streini 
Ca mlădita între spini :
Suflă vîntul ş’o clăteşte,

' Dc to|i spinii mi-o loveşte.
\ ■

LXXXI

Să le văd lume arzînd, 
N’aşi mai sări să le stîng.
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D’q,şi sări să te aprind;
Să le văd arzînd în pară, 
N'aşi ieşi nici pîn’afară.
Dacă văd că n’am ticneelă; 
Să te văd arzînd cu foc, 
Nici nu m’aşi clăti din loc; 
Dacă văd că n’am noroc; 
Arde-ai lume de trei părfi, 
De trei părfi cu lemne verzi 
Şi de-o parte cu uscate,
Că n’avui noroc nici paţte 
Numai de streinătate!

LXXXII

Maică, cînd m’ai legănat. 
Maică, rău m'ai blestemat: 
Ia leagăn mi-ai pus neghină. 
Să nu am în veci hodină 
Şi sub perinifă spini.
Să Irăesc între streini. 
Săracă stre năţate.
Mult eşti fără direpi taie: 
Cunjurai tarile toate 
Şî de bine n’avui parte.
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LXXXIII

îDe oi prinde a cînta,
'Munţii toii s'orjjlegăna, ^ 
Văile s’oir turbura.
Pietrele s’oţr despica 
De jale şi de bănat, 
Văzîndu-mă 'nstreinat,
De tara aiea depărtat,
'Gu streini încunjurat.
Săracă streinălale.
Mult- mi-a fost fără dreptate.

LXXXlV

^Aşd-s, doamne, de streină 
'Ca firuţul de neghină ' 
într’un mijloc de ţarină 
Nici aceea nu-i streină,
Că stau două 'ntr’o tulpină.

LXXXV

.Aşă-s, doamne, de streină: 
Trec prin apă, nu mă mînl;
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Aşa-s, doamne, de săracă ; 
Trec prin^ apă, nu mă ’nneaosv

I

LXXXVI

Slreină-s, doamne, streină, 
be nipi apa nu mă mînă;
Că să ştiu că ni’ar mina 
Chiar în mijloc m’aşi jipa,
Să mă ducă ’n jara mea.

\

LXXXVII

Pînă-i lumea n’oi uita 
Ţara mea şi pe maica;
Pînă-i lumea nu uit eu 
Ţara mea şi satul ţneu.
Mai bine> în satul lău 
Să bei apă dinir'un făuV 
Decît în tară streină 
Să bei apă din fîntînă.

l. Heleşteu.
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LXXXVIII
\

Ţară, făruleana mea,
■Că'eu te-am lăsat de rea. 
Dar n’o trece nici o lună 
Pîn’ce te-oi lua de bună.

LXXXIX

Cînipie, cîmpie, 
Rămînere-ai pustie,.
Numai să-mi rămîe 
Un fir de-alunei '
Să-mă sui pc- cl.
Să mi fac ochii roată,

* Să-mi văd lumea toată. 
Să-mi văd ş’a mea ţară. 
Dulce sau amară, / 
Să-mi văd jara mea 
Şi ibovnica.

XC

Cînd de-acâsă am pkcat 
2ina bună mi am luat
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Dela loti'pomii 'nflori|l, 
Dela dulcii mei părin|i, 
Dela grădina cu flori;
Dela fraţi, deîa surori, 
Dela uşi, dela porliţă, 
Dela dulcea mea drăguţă, 
Dela fir de mutăioarc ’, 
Dela draga şezătoare, 
Dela struţ de busuioc, 

v^Dela feciorii din joc,
Dela stt'uX de iămîiţă, 
Dela fete ^in uliţă. 
Rămîneţi toţi sănătoşi.
Ca bujorii de frumoşi ;
Să fiţi toate săTiăioase, 
Ga rujile de frumoase.

XCl

Rău ii stă muntelui, rău». 
Fără flori şi fără brazi. 
Ca şi mie fără fraţi;
Rău îi stă muntelui, rău^-

1. Planta {bryonia dioicay



DOINE 41

^ără bra/.i şi fără flori,
Ca mie făr^ surori;
Rău îi stă muntelui, rau» 
Fără brazi, fără molif|i, 
Ca mie fără părinţi.

XCII

Suflă vîntul de pe munjî. 
Vine-mi dor dela părinţi; 
Suflă yîntul de pe brazi, 
Vine-mi dorul dela fraţi; 
Suflă vîntul de pe flori. 
Vine-mi doi; dela surori;! 

,/Suflă vîntul, iarba creşte, 
<4jDorul mîndrei mă topeşte.

XCIIt

Ş'aşa-mi yine cîteodată 
Să mă sui la munţi de piatră, 
Să-'mi fac ochişorii roată.
Să mă uit în lumea toată,
Să-mi văd mamă, să-mi văd tată 
Şi pe mîndra cîteodată;
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Să-mi văd fraţi, să-mi văd surora 
Şi pe inîndra cînd mi-e dor.

XCIV\

Foileariă trei lalele, j
Doamne, lacrimile mele 
Unde cad
Pămîntul ,ard, 1
Unde pică- 
Lemn despică, j 
Numai foaie de sipică.
Frunza codrilor azi pică,.
Inima mi se despică 
De durere şi de dor:
De d' rerea fraţilor.
De jalea surorilor.

XCV

mnă-ţi, bade, oile 
Pe coasta cu florile 
Să-mi aleg 
Şi să-mi cuţeg.
Să-mi aleg o cununea,
S'o trimet Ia maica mea-
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Pe şuierul TÎntului 
>La fundul pămînlului,
Ca să vadă 
Şi să creadă 

' Că milu[a de părinte 
E ca focul de fierbinte,
Dar mila dela strein 

-E ca umbra de sub spin.

. XCVl

Strugurel bătut de piatră, 
Rău-i, doamne, fără tată ; 
Strugurel bătut de .brumă, 

1!Rău-i, doamne, fără mumă!

XCVII

Brăduleţ crescut în piatră, 
Rău*e, doamne, făr’ de tată ; 
Brăduleţ crescut în urmă, 
iRău e, doamne, făr’ de mumă! 
De-ai călca din urn^ă ’n urmă, 
£)in strein tot nu~ti faci mumă;
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De-ai călca din piatră 'n piatră; 
Din strein lot nu-ti faci tată ; 
De-ai călca din flori în floria 
Din strein nu-fi faci surori.

v xcviii
Pe sub cer şi pe sub stele 
Sboară două rîndunele.
Acelea nu-s rîndunele.
Numai surorile mele.
Una sboară şi se duce,
Una pică jos şi plînge,'

■Ş’aşa plînge ’n glâsurele 
Să se siringă nemurele,
Să'ncsap’ a plînge în glas - 
Vai, pe-a cui mîni am rămaşi’ 
Pe mîna streinilor,
Pe gura păgînilor.
Că streinu-isca şi spinul 
Şl amar ca şi pelinul.

«
XCIX

Nu mă da, maică, la deal,.
Că se face grîul răr 
Şi i iarba numai şovar,
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Şi mă dăf maică, la şes. 
Că se face grîul des 
Şi iarba-i numai ovăs.
Şi mă dă, maică, ’n vecini 
Să te văd seara ce'^ini. 
Dimineaţa ce prînzeşH, 
Peste zi cum mai trăeşti.

Deasupra de răsărit 
Două s'ele s’au ivit,
Dar aleavnu-s două stele, ,
Ci-s două surori a mele : 
tina plînge, una rîde :
A *de rîde 
Foc aprinde;
A devplînge 
Focul stinge.
— Dar ce plîngi, soro, aşa ?
— Dar eu, soro, cum n’aşi plînge ? 
S au vorbit părinfii noştri
Ca pe noi să ne mărite:
Pe tine la răsărit,
Că ti-e locul potrivit,
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Şi pe mine la apus.
Că mire locui mai ascuns. 
Facă-şi prînzul'să şl-1 prindă1, 
Diipă noi să nu mai plîngă; 
Facă-şi cina . să şi-o cine?
După noi să nu suspine.

1. Să şi-l priflzească.



SOARTA, Amărăciunile 

VIEŢEI ş. a.

CI

Frunză verde c^i bobul, '
MîndrS pană-i norocul:
Nu se îace’n lot locul.
Nici nu-1 are tot omul.
Că se face lîngă'cale 
5i se-alege cine-1 are.

CII

Cînd, măicuţă, m'ai băiat 
C'un picior m’ai legănat, 
Cu gura m’ai^blestemat.
Cu mînile călră foc.
Ca să n’am, maică, noroc ^
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Cu mînile cătră soare, \
Să n'am, maică sărbătoare; 
Cu mînile cătră lună,
Să n’am, maică, voie bună.

Cllt

Aşa mi-ijumea de dragăm 
Ca robului cînd îl leagă ; 
Aşa mi-i lumea de dulce, 
<^a robului cîrid îl duce.

I

CIV

Tuturor lumea li-i dragă, 
Mie mi'i cerneală neagră; 
Tuturor lumea li-i bună. 
Dar mie mi-i-mătrăgună. 
Tuturor te pare bine 
,C’a picat răul pe mine, 
Dar nu-i pară nimănui, 
C’o pica pe pruncii lui.
Şi n’are de ce-i părea :
Şj pe el poate pica.
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CV

.'Sărmană inima inea,
De-ar vedea-o cineva.
Ar sla’n Ic^c şi s'ar mira 
Cum mai pot călca'iarba.

.49

CVIn -

Cîfe stele sînt pe cer 
Pîn’ la ziuă toate pier, 
Numai luna şi o stea 
Aşteaptă durerea mea.

CVII

Sărac dor, sărac brit,
Sărac bine de demult,
Mult mă mir ce te-ai ^ăcut, 
Că la tîrg nu te am vîndut. 
La crîşmă nu te-atn băut. 
Poate că te-am semănat 
Astăvără 'n grîu curat.
Griu curat am semănat: ' 
Nici un fir n’am secerat;
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Gţ-îa curat am se'cerat:
Pîne din el n’am mîncat 
Ş'al meu bine n’a ’nturnat; 
Grîu curat am pus ^în, -date 
Ş’al meu. bine-a ars în paie r- 
Grîu curat am pus în stog 
Ş'al meu bine-a ars în foc.

CVllI

Săraci cărările mele.
Cum creşte iarba pe ele! 
b^s’ să crească,
Boii-o pască,
Crească cîl ţs gardurile, x 
Ca s’o bala vînlurile 
Ca pe mine gîndurile.

CIX
I ' . I

Copăcel de lîngă drun%
Te-aşi tăia, dar nu mă ’ndur. 
Că mi-ai fost prieten bun1: 
Toată yara m’am umbrit.
De ploaie m’am oploşit I 
Şi iarna m’am odihnit.

/v
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/ cx
,Du-mă, Doamne, de pe-aici 
Unde sînt zilele mici.
Ca pe^aicia s'au mărit 
Şi oamenii s’au răit,

m
CXI

Cînd eram odaiă 'n bine 
Erau, loti prieteni cu mine, 

'Dar dac'am rămas la/ău 
Nici un prieten nu-i al meu. 
Numai frunza-şi iarba, 
C'aia-i în toată lumea.,

CXII

Fost-am. tînăr ca vinarsul, 
Dar m’a ’mbătrînit năcazul; 
Fost-am tînăr ca şi vinul. 
Dar m’a 'mbătrînit streinul.

CXllI

Şi mai lin, doriile, lin. 
Că pe-aici e loc strein;
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Şi mai rar, dorule, rar,
Că'pe-aici c loc amar.

■%

GXIV

Toată ziua trece-o zi i 
Pînă-i lumea n’oî trai. 
De-oi trăi o\?i sau âouă 
Şi voi trece ca ş'o rouă, 
Ca rouă de dimineaţă,
Ca primăvara ghiată; 
Ca rouă de pe răzoare, 
Colea’n răsărit de soare.

cxv
Frunză verde dc pe spine,. 
Nu mă mai judece nime, 
C'o veni. ziua' să mor 
Ş’oi avea judecător :
Mi-oi lua faptele în'bra|ă 
Ş’oi stq eu ele de faţă; 
Mi-oi lua faptele în mînă 
Ş’oi sta drept Ca o jumină.



CODRUL

VIEAŢA HAIDUCEASCA 

CXVI

Foicica irei granate/
Fră|ioare codre, frate,
Ce fecior dc lele eşti! 
Primăvara ’mboboceşti,
Iarna te călugăreşti; 
PriinăH’ara-mi eşti frumos. 
Iarna-mi eşti tot'^nînios.

CXVII

Eu mă duc, codrul rămîne,. 
Frunza plînge după mine.. 
Frunza s’o legăna’ n soare, 
Eu mă legăn pe, picioare
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Frunza s’o l^gana’n vini. 
Eu mă legăn pe pămînt.

^ cxvni
Jelui-m’aşi şi n’am cui, 
Jelui-m’aşi codrului : 
Codrii-i, jalnic ca şi mine. 
Că nici frunză nu-i rămîne; 
Numai.goale crengurele 
Să Ie bată vîniui'ele, 
Vînlurele, vremurcle,
^a pe mine gîndurele.

CXIX

Mindru;! codrul, împănat — 
Eu lînăV şi supărat.
Oare, Doamne, np ]i-i jele 
De tinerelele mele.
Că trec şi nu ştiu de ele ?

cxx
— Spune, mîndră, spune, dragă, 
.Spune, mîndră, şi-mi ghiceşte:
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Codrul de ce 'ngălbeneşfe. 
Voinic de ce ’mbătrîneşte ?
— Codrul de zapadă muliâ, 
Voinic de inimă ruptă; {
Codrul de zăpadă grea,
Voinic de inimă rea. '

CXXI

Mult mi-i dor şi mult mi-i sete 
Să văd frunza ’n codru verde, ' 
Să mai sirîng vre-o şapte cele. 
Priniăvară mama noasiră,
Suflă bruma din fereastră 
Şi zăpada de pe coastă.
Să văd înverzind în cale.
Să mă las în ceea vale \
C’o părcche de pistoale.
Frunza 'n codru cît se fine 
Toţi voinicii trăesc bine.
Iară frunza dacă-1 lasă 
Toji voinicii merg pe-acasă'
Şi la para focului 
Zac de dorul codrului. /
Frunză verde de pe plai,v 
De-ar veni liina Iui mai,
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Să dud pe cer trăznind.
Şi iarba frumoasă dînd,
S’aud murgul-nechezînd,
Să mă văd pe deal suind.

CXXII

Cîntă, cuce,
, Să ne prindem fraji de cruce. 
Că iu eşli cue 
Şi eu-s haiduc :
Tu te duci 
Şi eu mă duc...

I Codrule, cînd oi muri ,
Tu cu frunza m’ii ’nvăli.

CXXIII

Frunza verde încoljeşte, 
Lumea; tara mă pîrăşte, ^ 
Dumnezeu mă milueşte. 
l<umea, tara-mi strigă „hot", 
■C’am furat eu caii ioti.
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Dar eu, zău, nu i*am furat, 
Făr’ cu stava 1 i-am mînat 
Dela nemeşul bogat.
Am ^ăsat o mînzişoară. 
Să-şi care cu ea la moarăj 
Şi dacă m’o năcăji 
Şi de-aceea l-oi lipsi,
La sărac o-oi dărui,
Să aibă cu cc munci.

\

CXXIV

Jale-i, doamne, cui îi jale, 
Jale-i, doamne, codrului 
De armele botului.
Că plouă şi le ninge 
Şi n’are cine le ’ncinge. 
Că cine le-a mai încins 
Zace la lemnifă prins.

^XXV

— Ce,te datini, brad, frumos?’
— Da, mă clatin să cad jos,

i. Herghelia
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Căci bine am auzit 
Că de mine s’au vorbit 
Trei bărdaş^ din Raia-Imare 
Ca să vie să mă laie, 

v Să Uiă pue pe trei care, 
t Să mă ducă ’nlre hotare. 
Să mă facă temnicioară, 
Ţemnicioară la voinici, 
Supărare la părinţi; 

i Temnicioară robilor, <
■ Voie bună domnilor.
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CXXVI

Pe marginea de şugău 1 
Pdşte drag murguţul nieur 
Las’ să pască 
Să mâi crească,'
Că de-o fi pe voia^ mea, 
I-oi cumpăra frîu şi şa : 
Cu jrîul I-oi înfrîna,
Cu şaua l-oi înşeua 
Ş’oi sâfi’pQ el călare 
Şi l'Oi duce ’n fuga mare- 
Colo ’n fata focului, 
Unde-i greu voinicului, 
Unde nu-i fir de secară,. 
Numai oase pe ogbară,.

l.Hîa;
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Unde nu-i firuţ de grîu,, . 
Numai sînge pînă ’n brîu.

CXXVII

Am avut un frate drag, i
■ L-a jurat Neamţul sub steag; 
Am avut un frate dulce 
Ş’acumâ departe-1 duce —
Nu le-âjute sfînta cruce!

CXXVIII

De cjnd badea cătăneşle 
Frunza ’n codru ’ngălbeneşte ; 
De cînd badea-i dus cătană 
,f runza ’n codru-i tot jălană 
Badea-i du? de-o zi, de două. 
Mie-mi pare că de nouă ; 
Badea-i dus de-d săpfamînă. 
Mie-mi pare că de-o lună.

CXXIX

Bate vîntul, arde cîmpul 
Ş’a rămas numai pămîntul,

X Jalnică.
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Ş'a rămas o buruiană 
De cînd e badea cătană,
A rămas ş’un porumbel,
Ca badea de singurel.

CXXX

Colo ’n jos, mămucă, 'n tara 
Esle-un nuc cu frunza rară; 
La tulpina nucului 
Cîntă pg.iul cucului;
Mai in jos de la tulpină 
Cînt’o pasăre streină - ^ 
Aşa cîntă de cu dor:
Pe acolo cătane mor ;
Aşa cîntă de cu jele: 
Pe-acplo călane-or merge.

CXXXI

iColo 'n jos pe la făgie 1 
Vin doi frafl din cătănie. 
Zice unul.cătră altul:

1, Fâgel.
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„Pune, frate, mina ’n, şale 
Şi-mi tragfe una de jale. 
Noi acasă ce-om căta? 
Că părinjii ne-au murit. 
Boii ’ii grajd au bătrînit, 
Unde-a fost casa-a cosit.*



STRIGĂTURI
şi

SATIRE



CXXXII

<<Cine joacă şi nu strigă 
.jPacă'i s’ar gura strimbă, 
C’aşa-i jocul romînesc, 
Obiceiul bătrînesc: 
Să^trigăm de veselie, 
Cbiuind de bucurie.

CXXXIII

Cine-a'nceput horele 
f ie-i raiul cu^ florile, 
Că horele-s stîmpărări 
ii« omul cu supărări.



G6 FLORI ALESE

cxxlciv
Cfne are viers şl cîntă 
'!( pare ziua mai scurtă 7 
Cine are viers duios 
’Pare-i traiul mai frumos.

cxxxv
Căi nu i'S dragi horele 
Bată-1 sărbătorile —
Că pe mine nu in'or bale, 
Că horesc şi zi şi noapte.

CXXXVl
Dccît c’o ceteră rea 
Mai bine cu gura mea: 
Ceiera-i cu patru strune. 
Şi mai rele şi mai bune. 
Gura mea (oale le spune]; 
Cet?ra mai şi greşeşte, 
Gura mea le potriveşte.

CXXXVII
Cine-aude gura mea 
Casă vinul şi nu>-l bea
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Şi vine la gura mea; 
Cine* aude glasul meu 
Lasă vinu ’n făgădău 
Şi vine la glasul meu-

CXXXVllI

Eu de' nu mi-aşi şti hori.
De dor mare m’aşi topi,
Dar cu gura hore-mi spui. 
Cu inima legi îmi pui 
Cum cu mîndrul şă m’adui 1; 
Cu guriţa hore-mi trag.
Cu inima legi îmi fac 
Cum mindrufului sâ-i plac.

«h CXXXIX

Cine-a scornit dragostea 
Nu 1 mai ierte Precesta, 
Că la unii-i cu mierfa. 
La alfii cu lingura.

1. Să mă desinierd.
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CXL

— Arză-le focul, oin drag.
De luînă mă duci în iad.
— Ba eu nu ie duc de minat. 
Că tu vii de voie ])ună.

CXLI

Eu mă jur de nţă omor 
Că nu mi frebue drăguşor — 
linde-1 văd nu-1 încunjor ;
Şl mă jur că nu-1 aşa,
Că-nu-mi frebue dragostea----
Uiide-o văd nu fug de ea.,

jCXLIl

Să fii, bade, ca o cruce.
După tine nu m’ăşi duce,
Că’n vedere e#li ca macul,.
In ascuns frate cu dracul.

CXLIII

/

Cîte mîndre mi-am avut 
Să Ie-adun aşi .face-un tirg^.
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Clte-am avui ş’am laşat 
Să le-adun aşi face-un sat.

CXLIV

Auzi, bade. bu nu tu.
Te sărut, dar nu amu.
Te sărut şi nu pe tine:
Cînd am vreme, am pe cine.

CXLV

— Frunză verde ş’un bănuţ. 
Ce mi-i mie de-un drăguţ? 
Ca codrului de-un clombut1.
— Frunză verde de sălcu|ă. 
Da şi mie de-o drăguţă,
'Ca codrului de-o clombută.

CXLVI

C’ai gîndit, badeo, gîndit 
Că dacă nu m ii iubi 
Eu portul. 1 oi încerni.
Iacă tot nu te-am Iubit

i. Crenguţă.
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Şi portul'nu l-am cernit: 
Mai tare m’am podobit, 
Mai tare ca lebăda,
Să-ţi rup, bade, inima.

CXLVn

(Foaie verde lemn de brad,
La omul care mi-i drag 
Trei zile de clacă i fac;

Iar la cel ce fni-i urît 
Fac una şi-mi pare mult.

CXLVIII

Să ştiu că m’aşi duce'n rai 
Mi-aşi face căruţ cu cai,
Dar ştiu că’n rai nu m'oi duce. 
Că mi-a plăcut gura dulce.

CXLIX

Cine-şl teme nevasta 
Facă-şi gard în jur de ea 
Ţol cu pari /
Oe stejari.
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Cu grătele de arţari:
Cine vrea 
Tot că i-o ia.

CL

Felele din satul nost 
Tot umblă după frumos.
Dar frumosul nu i la ele, 
Că-i in tîrg la rumenele.

CLI

Unde joacă om frumos 
Creşie iarba ’n loc pietros ; 
Unde joacă omul hîd 
Piere iarba, şi de-i rit ’.

CLII

Nu'i frumos cine se fine, 
Că-i frumos cui îi stă bine 
Nu-i frumos cine*i frumos, 
Că-i frumos cine I drăcosv

1. Livadă.
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CLIII

Nii'i frumos cine se (ine, 
Ci-i frumos cui îi stă bine; 
Nu-i frumos cin’ se găteşte, 

e cui se potrit^eşle.

CLIV

Omul frumos şi ’mbrăcat 
^ ca grîul cel curat;
Omul hîd cu haine bune 

:e> 'îul Cu tăciune ;
^m frumos cu haine rele 
Tot îi stă1 bine cu ele.

/
CLV

Cîte fete s \:u pieptare 
Toale-s sirîmbe de spinare; 
Numai mîndrulita mea 
£ dreaptă ca secera.

CLVl

Am un mîndrut cît un ied: 
Secerînd prin holdă-1 pierd;
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Nu ştiu ce i-aşi da sS crească, 
tip a-l-âşi îri rîl âă pască.
Să pască mai binişor 
Să crească mai mărişor,
Să crească sus pe ierugă 
Doar o creşte mai în fugă.

CLVII
r\

Mă mînă mama Ia plug :
Rimele mă ’mpung;
Mă mînă mama la sapă;
Rîmele mă papiă.

i

CLVIII

Ş’am auzit, aiiz'it 
Că ^sle moară de vînt 
De macină la' urîlv'
Nu şliu, doaitinfe; ce aşi da 
Moara aia de-aşi afla : 
La'urîl aşi irăcina,
La urît cu ferdela/

t. Săpătură, văgaş făcut de uo şivoj de apă.
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CLIX

Însoară-te, bade, însoară, 
Că barba te împresoară 
Şl mustata-ţi strică faţa, 
Bătrînetele vieata,
Gura fi-l rece ca ghlafa.

CLX

Cucuie, popă sîrbesc.
Vino să mă spovedesc.
Că nu am multe păcate, 
Num'un car şi jumătate 
Şl cîte-oi mai duce *n spate.

CLXI

Nu-s pe cer aiîtea stele 
Cîte zic de mine rele;
Nu-1 |>e cer atîla nor 
S'astupi gura tuturor.

CLXII

Ara o pipă ş'o căldare 
Şi raă jiu că-s gazdă mare.
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Frunză verde busuioc. 
Omul bun n’are noroc.

CLXIII

Tot mă ’nireabă sfînta lună 
Unde-i voia mea cea bună; 
l-am răspuns pe sfîntul soare 
C’am lăsat o 'n şezătoare;

CLXIV

M?ndrele-s ca îngerii.
Ia se ’nchină şi popii,
Ca şi popii la abare 
Totdeauna'n sărbătoare ţ 
Ochii tin toi înapoi.
Cum e data pe la noi. 
Mîndrele-s sfinte icoane 
Acătate în piroane.
Ochii lor făcliile 
Ce ard duminecile 
Şi guri|a lor cea dulce 
Seamănă cu sfînta cruce.
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CLXV

Crişcăiadul şi îmi cere 
Să'ddu pe mîndra de-a mere 2. 
Taci, iadule, nu crişca.
Eu pe tine te-oi umplea 
De preoţi cu preolese,^
De jupîni cu. juptnese,
De dascăli cu dăscăliţe,
De morari cu rabrăriţe.
De birăi3 cu birăife.
Notari cu notărăşiţe.

CLXVl

De s’ar (ese pîn/a 'n baltă. 
Fără i|e, fără spată,
Fără leuc de saveicută,
Ar ţese ş’a mea mîndrută; 
Suveica şl iţele 
li mănîncă zilele.

I. Scrtşneşte. 
iJ. Merge.
3. Primari.
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CLXVII
^’a minat maicia să 
£u in’am pus în pod să şez: 
:Mi uitai printre podine 
Cam ţese maica de bine.

CLXVIH
1

Firuta lui Crigoraş,
Ca- poale de Media^ş,
Puse pînîa 
Cînd dă frunza 
.Ş'o găti 
La Sin Văsii;
Puse pînza după casă, 
Cîtiisvor trece tofi să ţeasă 
Ş’apoi ţese drăgălaşe 
Patru luni la o cămaşe.
Iar cînd a fost lă croit 
Trei coti i-au mai trebuit; ' 
Pe unde mergea cu acul 
Poate băga mita capul.
Fira face marf 'aleasă: 
Pînza-i deasă ca o leasă; 
Fira face marfă rară:
^înze-i deasă ca o scară.
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CLXIX

— Halda, muiere, Ia plug.
—^ Ba eu nu, că boii ’mpung.
— Haida, muiere, la sapă.
— Ba eu nu, că sînl beteagă./
— Haida, muiere, la birt.
— Slai, bărbate, să mă schimb..

CLXX

Cine-a făcut cn^ma’n drum 
N'a făcut-o de nebun,
CJ-a făcut-o de cuminte:
Cine iniră’n ea să cînte.

CLXXl

Baie, Doamne, şi-l usucă 
Pe cine-a pus pomi pe luncă. 
De fac to{i răchie multă, 
Dc'şi uită feciorii de muncă 
$ nevestele de furcă.
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j CLXXIl
I

Frunză verde şi una,
Se mărită Păuna 
Şi rămîne grădina,
Grădina cu| florile.
Stratul cu garoafele.
Se mărită,
Că ni}-i slută,
Şi-i -dă mă-sa zestre multă : 
Patruzeci de perini mari 
Umplute cu furnicari. 
Patruzeci de perini mici 
Toate-umplute cu furnici, 
Patruzeci de mînişterguri 1 
Ţe^te cu peri de iepuri.
Şi patruzeci de ştergare 
Ţesute cu iarbă mare.

CLXXIII

—Frunză verde de secară. 
Scoală, scoală,
Pierde-vară 1

1. Prosoape.
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Toate plugurile ară,
Numai tu şezi în cămară.
— Ba eu, zău, nu m’oi scula;- 
Că nu am cu ce ara.
— Scoală, scoală, '
Pierde-vară,' '
Oă Ia tata^eu mă duc.
Plug şi boi o să-fi aduc!
— Ba eu, zău, nu m’oi scula,- 
Că n’are cine-mi mîna.
— Scoală, scoală,
Pierde-vară,
Că Ia tata eu mă duc 
Şi plugari o să-|i aduc!
— Ba eu, zău, nu m’oi scufa,, 
Că n’am cu ce semăna.
— Scoală, scoală,
Pierde-vară,
Că Ia ta a eU' mă duc 
Şi săminfă î(i aduc I
— Ba eu, zău nu m’oi scula,^- 
Că nu-i cine sămăna.
— Scoală, scoală,
Pierde-vară,
Că Ia tata eu mă duc, ^
Semănători î{i adu,c!
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— Ba eu, zău, nu m’oi Scufa, 
Ca nu am cu ce grapa. 
—Scoală, scoală,
Pierde-vară;
Că la lala eu mă duc 
Şi o grapă îfi aduci
— Ba eu, zău, nu m’oi scula.
Şi nici ochii n'oi căsca,
Şi nici mina n'oi mişca 
Pînă tu nu te vei duce,
Pină ce hu mi-i aduce/
Mana dela nouă vaci,
Toată’n gura mea s'o bagi.
— Ba eu, zău, că mă voi duce? 
Şl curind î|i voi aduce
'Boala de pe nouă sate 
Şi ti-oi pune-o fie ’n spate,
Să te scoli cînd s’or scula 
Moşul şi mătuşa mea.
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Nici o moarte nu*i amară 
Ca moartea de primăvară,
Pe ’nfrunzitul codrului.
Pe cîntatul cucului.
Pe ieşitul cucului...
MBarte, moarte, rea mai eşti:
Tu acolo năzueşti __
Unde tu nu trebueşti.
Moarte -acolo -ai năzuit 
Unde tu n’ai trebuit,
Că (i-ai pus mîna pe masă 
Şi he-ai fâciit târg prin casă, 
Şi ti*ni pus mîna pe grindă 
Şi ne-ai făcut larg prin tindă, 
Şi (i-ai pus mîna pe scară 
Şi ne-ai făcut larg pe-a fără.
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CLXXV

Ia sama, fiicufă, bine,
Cînd vei merge ’n ceea lume 
Că sînt două cărărele:
Nu merge pe cea de jele. 
Mergi pe cea de floricele;
Nu merge pe cea de foc. 
Mergi pe cea de busuioc;
Nu meige pe cea de jar. 
Mergi pe cea de măgheran.
Ia sama, fiicută, bine, v 
De ajungi în ceea lume 
Inainte-ti vor ieşi 
Şi ’n cale că le-or opri 
Doi negri călugărei:
Nu ie spăria de ei,
C’aceia-s copiii mei;
Şi ’nainte ji-o ieşi 
Şi ’n cale mi te-o opri 
O neagră călugărea:
Nu le spăria de ea,
Că şi tu te'i face-aşa;
Nu te tare spăimînta
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C’aceca e soră-ta 
Şi pe tine te-o ’nireba 
Tu acasă ce-ai lăsat: 
Nare jele şi bănat,
Tot cu părul despletit. 
Cu jele şi cu urît;
Tot cu părul desnodat 
De jele şi de bănat ;y 
Şi pe mine m'ai lăsat 
In mijlocul satului.
La calea bănatului;
In mijlocul ritului,
In calea urîtului.

CLXXVl

CÎNTECUL ZORILOR 1

— Zorilor, surorilor, 
Mîndrelor voi zînelor. 
Ia grăbiţi voi de ziliti 
Şi pe Ion îl întilniti

l. Asupra acestui cintec, care e tot uu fel de bocet, 
.ai se dau următoarele lămuriri; se ciută —la revărsatul 
zorilor — in ^cea dinţii dimineaţă după moartea unui fe-
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^1-1 întoarceţi înapoi;
Să vină el iâr cu voi 
L’astă lume luminată.
De Dumnezeu bun lăs^ă.
La vînl, ploaie şi Ia soare 
Şi la apă curgătoare.
— Noi, acum vezi că grăbim 
Iacă de loc să ziliih.
Dar mi ’ntoarcem înapoi 
Pe Ion a veni cu noi.
Ci că vremea ne-a venit 
De pornit lă răsărit,
Unde-i un măr mîndru 'n loritr 
De tot că-s a veştejii.

•— Zorilor, surorilor,
Mîndrelor voi zînelor.
Ce grăbiţi voi de ziliti 
Şi pe Ion îl despărţiţi

cior; unei fete ori unei neveste tinere; versurile sint rostite 
de cite patru, şase ori opt femei — rude cu mortul cxi 
streine de ci, dar din acelaşi sat — şi pentru aceasta 
jumătate din ceata lor se aşează intr’un colţ de-a-Iufigu! 
casei mortului, iar cealeltă jumătate în ait colţ; fiecare 
-din cele două grupuri1 de femei cîntă cite o strofă^, 
.după despărţirile cum siut însemnate în textul pe care-l 
dăm.
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De jocwi ne jucate,
, Oe lucruri neluprate.
De flori mirosiloare,
Dalbe şi rumenioare?
— Noi grăbim vezi, de zilim 
Nu pe Ion să 1 despărţim 
De jocuri ne jucate.
De lucruri nelucrate,
De flori mirosiloare.
Dalbe şi rumenioare,

-Ci că vremea ne-a venit 
Acum iară de pornit,
Căci cîle flori împupesc1 
Toate pe una jelesc.
Şi cîle în lume înflor 
Toate lui se ’nchin cu dor. 
Şi cîle din lume trec 
Toate pe el mi i petrec.
— Zorilor, surorilor, 
Mîndrelor voi zînelor, 
la grăbiţi voi de ziliti.
Apoi bine voi să faceţi 
Pe el înapoi să 'ntoarceţl 
L'aslă lume luminată.
De Dumnezeu bun lăsată.

I. Imbobocese
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La vint, ploaie şi la soare,
Şi la apă curgătoare.
La fraţi, surori şi la mamă. 
Cari pe el cu dor îl chiamăr 
— Bine, că noi vom grăbi.
Şt de loc că vom zili,
Dar cine 'n lume că poale 
Să 'mpllnească doruri toate ? 
Ce ursita a ursit ^
In lume s’a împlinit,
Rămîne nestrămutat 
Chiar şi pentru împărat.
A plînge putem şţ noi. 
Dimpreună şi cu voi,
Plîngeti şL voi codrilor, 
Mîndrelor pădurilor,
Plîngefi şi voi, munţilor.
Şi voi, mîndre văilor,
Plîngeti şi voi, apelor. 
Dimpreună pietrelor,
Plîngeti, dobitoacelor. 
Dimpreună lemne or,
Plîngi tu, lună, şi tu, soare, 
Cînd omul din lume moare, 

Plîngeti şi voi, patru vînturi. 
Din toate patru pămînluri.
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îPlîng!, o, lume, şl alinâ 
Clipa cu suspinuri plină. 
Că o stea iar a căzut 
Şi din lume a trecut.

CLXXVll ^

CÎNTECUL CEL MARE 1
Colea ’n jos şi mai în jos 
Esie-un măr şi este un păr, 
Fste-un pat nţare ’ncheiat, 
Cu scînduri dalbe de brşd. 
Iar în pat ce-i aşternut? 
Iarbă verde, plnză nouă.
Şi în pat cine-i culcat?
... 2, mortul veştedul.
DaP»la cap cine 1 păzeşte ? 
Moartea, moartea grabnica. 
L» picioare cine-i şade? 
Şade cucul voinicul.

1. Cîntecul acesta, semănînd cu al .zorilor*, dar obiş- 
■uit nu în Bănat, ci prin părţile Siniulul, ni se spune că 
se cîntă la moartea vre unui soţ si tot de femei venite 
la casa mortului, in zoriiezlh i d> îmmormîntare ; dntarea 
se face în uliţă, unde femeile stau aşezate lingă feres
trele casei.

2. Se aminteşte numele mortului.
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Moartea din grai îşi grăia: 
„Haida cuce, să schimbăm,
Să schimbăm cu glasurile". 
Cucu] din grai îşi grăia:
„Ba, eu, moarte, n’oi s^himba^ 
Că tu cînd dai a cînta 
Mulli voinici învăduveşti.
Copii mici îmi sărăceşti,

' Conciuri dalbe îmi cerneşti*. 
Cucul din grai îşi grăia: 
nCînd încep eu a cînta.
Eu colea primă vara.
Ies voinici cu plugurile,.
Fete mari cu sucnele.
Neveste cu; pînzeJe,
Copilaşi cu oile*.,.
Iată moartea iniră’n sat, 
Nicăeri nu s’a băgat 
Pînă ce-aici a intrai 
Şi la fereasir’ a. strigat:
— lan ieşi.. 1 pîn’ afară.
— Bucuros eu aşi ieşi,
Dar nu mă pot despărţi 
De dragă so|ia mea,
C’am trăit bine cu ea. —

1. Se aminteşte iarăşi numele mortului.



BOCETE 9^

Sirigă moartea-a doua oară:
— Ieşi... pîn'afară.
— Bucuros eu aşi ieşi.
Dar nu mă pot despărţi 
De dragi copilaşii mei,
C’aiti trăit bine cu ci. —
Şi mai strig'a treia oară:
— Ieşi... pîn' afară.
— Bucuros eu aşi îcşt.
Dar nu mă. pot despărţi 
De drăgufi vecinii mei,
C’am trăit bine cu ei — 
Cîntă, cîntâ, cocoş gaî,1 
Colea ’n stîlpul portiţei 
Şi în crucea ferestrei 
Ifîngă capul mortului,
C’a apucai
De-a scăpătat 
Tot pe valea 
Cu jalea,
După dealul 
Cu dorul.

K Cocoş năzdrăvan, caro dă prevestiri — poporal' 
crede despre asemenea cocoşi că încep să ctnte sub 
cloşcă la trei zile după ce Ies diu găoace.
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^Aslăseară-i seară mare, 
iFlorile dalbe,
Seara mare-a lui Crăciun, 
Florile dalbe,
Noi umblăm să colindăm, 
FIbrile dalbe,
Pe-asiă vreme ’ntunecoasă.
Pe potec' alunecoasă.
Voi, patru colindători,
Vă alegeţi doi din voi
Şi vă'duceţi la grădină,
La grădina Raiului,
Rupeti fir
De calomfir 

0

Şi fire de busuioq
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Ş’apoi treceli la fîniînă.
La izvorul lui Iordan, 
Muiaţi fir 
De calomfin 
Şi f re de busuioc 
Ş’apoi merjgeţi colindînd;.. 
Doi pe urmă botezînd, ' 
Stropiţi casa, - 
Stropiţi masă,
Stropiţi feti 
De coconi crefi»
Coconi creţi s’or pomeni 
Şi frumos ne-or dărui 
Cu daruri dela părinfi; 
Siropifi feji de fete mari,. 
Fele mari s’or pomeni 
Şi frumos ne- or dărui 
Cu năfrămi grele de fir ;■ 
Stropiţi is\e de bătrîni, 
Bătrînii s’or pomeni 
Şi pe noi ne-or dărui 
Cu colac 
De grîu curat.
Pe colac vasul cu vin — 
Fie ospăţul deplin.
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CLXXIX
Pe mun|ii cji florile,
O, Ier, lefoi, Doamne,
Paşte Nică oile,
Paşte-le, porneşte-le. 
Dinainte bate-le,
De pe urmă stringe-le.
La merez 1 întoarce-le,
Dar merezul un’ l-a pus? 
Sus la vîrful munţilor.
Sub cel paltin gălbior.
Vînt de vară se scocioară, - 
Frunza că mi-o scuturară 
Şi pe cîmp o revărsară.
Oile se ’ntărîlară,
Mare ramăt2 că făcură 
Dela cer pîn’ la pămînt,
De le-a auzit Domnul Sfînt. 
Jos la ele-a scoborît 
Şi din gură a grăit:
„Hai tu, Nică, făt frumos, 
Ale cui sînt ceste oi.
De sbierar’ aşa frumos.

. Loc umbrit unde se odihne.sc oile când este prea cald. 
Zgomot.
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Aşa frumos, cuvios?
Zise Nicâ, făt frumos:
„Hai, drag Doamne milosl:ver. 
Ce slătuşi de mă ’ntrebaşi? 
Cu dreptul spune-ji oi 
Ale cui sînt ceste oi:
D’ale talc cu-ale mele ;
Eu le pasc, tu le păzeşti.
Eu le mulg, tu le ’mmuljeşli,. 
Eu le-tund, tu mi le creşti". 
Grăi bunul Dumnezeu 
Cătră Nică, făt-frumos ;
„Fie-fi ele dăruite 
Delă/lTdne pentru line,
Ca dela un bun părinte,
Că-s prea cu cuvîntul dulcet. 
Numai tu" mie s^-mi dai:
La Sînziene 
Două m;ele.
La Sinjorz 
Un miel frumos,
La Ispas
Un bulz de caş";

Dară Nică, făt frumos,, 
Dînsul fie sănătos.
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Cu-ai săi fra(i, cu-ai săi părinfi 
Ai lui Dumnezeu să fifi!

CLXXX

Coborîi-a, coborît,
Coborît-a Domn din cer 
Pe-o scară dalbă de ceară. 
Sfîntul soare răsăria,
Sfînla ceară se topia. 
Dumnezeu şi so{ul său 
Se luară şi plecară 
Peste vii, peste moşii,
La mijlocul satului.
La casa bogatului.
Acolo, (îac’ ajungea. 
Dumnezeu din grai grăia;
— Bună seara, muncitori!
— Muljam vouă, cerşitori!
— Gata-i cina s’o cinăm?
— Cina-i gata pentru noi,v 
Că-s mai mare domn ca voi.- 
Dumnezeu cu sojul său
Se luară şi-mi plecară 
Peste vii, peste moşii.
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La capătul satului.
La casa săracului.
Acolo, dac’ ajungea, 
Dumnezeu din grai grăia:
— Bună seara, muncitori!
— Mul|am vouă, călători!
— Gata-i cina s’o cinăm.3
— Cina-i gata, cam pujină; 
Hai, cu lojii s’o cinăm ;
Dacă nu ne-om sătura,
Bum e Domnul: mi-o mai da. 
Dumnezeu cu sojul său 
Se luară şi plecară 
Pe dunguja Iadului;^
La casa bogatului.
Acolo, dac’ ajungea. 
Dumnezeu din grai grăia;
— Uite, Petre, ’n stingă mea, 
Spune-mi mie ce-i vedea.
— Ce văzui mă spăimîntai: 
Văd caşa bogatului
Chiar sub talpa Iadului,
In cujite aşcujite. — 
Diiitinezeu cu sojuj său 
Se luară şi plecară
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Pe dungufa Raiului,
La casa săracului.
Acolo, dac’ ajungea,
Dumnezeu din grai grăia:
— Uite, Petre ’n dreapta mea, 
Spune-mi mie ce-i vedea.
— Ce văzui mă 'mbucurai:
Văd casa săracului 
In mijlocul Raiului 
Slînd cu mesele întinse 

' Şi tot cu mîncări cuprinse.— 
Dumnezeu cu soţul său 
Se luară şi sburară,

. Sus la cer se ridicară.

X) cîntăm ş’o colindăm 
Şi Ia gazdă i-o 'nchinăm.
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MIORIŢA

Auzi, mîndră, ce se-aude 
Peste cel vîrfuţ de munte ? 
Trei miori dalbe cornute, 

*Trei miori dalbe sbierînd, 
Trei păcurari trîmbitînd. . 
Numai unu-i streinei.
Cu trimbiţa lîngă el; 
Ceialalfi trei mi-1 minară 
Cu două gălefi a-mînă 
Să le-aducă apă lină.
Pînă streinul veiiia 
Ceialal|i legea-i făcea' —
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Mîncînd carne de mioară 
Şî bînd apă de izvoară — 
Că pe sirein s^l omoară. 
Streinul că i-a rugat 
Să-l mai lase atîta:
„Să Irîmbit mamei unau. 
Ceialalţi că l-au lăsat.
El trîmbita a luat 
Ş’a ’nceput a trîmbita: 
Văile se scutura.
Munţii se cutremura.
Şi mă-sa l-a auzit.
La el iute a venit;
Haine negre că şi-a luat, 
Cătră el a şi plecat.
El din gur’ a ^cuvîntat:
„Eu ştiu, maică, c’oi muri 
Şi pe mine mă ’ngropati 
In sirunguta oilor.
In uşa spălărilor ',
Şi în loc de crucişoară 
îmi puneţi o. Irîmbicioară, 
Şi îft loc de buhăşel2

1 Partea strungei de care se raziniă ciobanii ca să 
mulgă oile.

2. Brad ce se pune Ia groapa flăcăi or.
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^Imi pune|i u^n buci urnei,
;Şi cînd vîntul o sufla 
Euciumul o buciuma, 
Trîmbita o frîmbita.
Oile cele cornute 
"Mindru m’or cînta pe munte, 
Oile cele bălai 
VMîndru m’or cînta pe văi.

CLXXXll

CIOBĂNAŞUL

— Foaie verde de trei flori. 
Ciobănaş dela miori.
Un’ ţi-a fost moartea să mori ?
— 5us în vîrful muntelui,• /

’ In bătaia vîntului.
La cetina bradului.
— Şi de ce moarte-ai murit?" 
— De trăznet cînd a trăzhit.
— De jeţit cin’ te-ă jelit ?
— Pasările-au ciripit,
«Pe mine că m’au jelit.
— De scăldat cin’ te-a scăldat? 
— Ploile cînd au plouat
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Pe mine că m'au scăldat.'
— De ’mpînzit cin’ te-a ’mpînzil ?
— Luna cînd a răsărit
Pe mine că m’a ’mpînzit. •
—• Laminarea cin’ ti-a pjis ?
— Soarele cîţid a fost sus
— De ’ngropat cin’ te-a ’ngropat: ?
— Trei brazi mari s’ăii răsturnat,
Pe mine că m’a ’ngropat.
— Fluieraşul un’ ljai pus ?
— In craca bradului sus ''
Şi cînd vîntul mi-o bălea 
Fluieraşul mi-o cînta,
Oile s’or aduna,'
Pe mtne că m’or căta.

CLXXXIII

A^EŞTERUL M^nBeE

Negru-Vodă sta.
Sta şi se chitia:
De-o da Dumnezeu, 
Chiar pe gîndul meu. 
Eu o să pornesc
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.'Ş’o să poruncesc 
Poruncă domnească. 
Treaba să pornească 
Şi,să se zidească 
Sfîntă mănăstire 
Pentru pomenire, 
Chip de pomenire 
Pentru ’nchinăciune. 
,Negru,-Vodă sta,
Sta şi se ch tia 
Şi se tot gîndia,
Că t6t ce căta 
EI tot nu afla: 
Meşter după gînd 
Şi după cuvînt...

' Şi .el şi-a găsit 
Un meşter, Manole, 
Mfşter de zidit 
Şi de plănuit 
Şi la început 
Şi Ja isprăvit:
De nu i-o plăcea,
Un ban să nu-i dea; 
De n’o isprăvi, 
Capu-1 1 jurui

i. A jurat pe capul lui.
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Să i taie şi mîni,
Să le deă la cîni.
Şi el mai avea 
Doisprece .zidari 
Şi pouă pietrari,- 
Nouă meşteri marir 
Cu Manole zece.
Care mi-i întrece... 
Pe Argeş în jos.
Pe un mal frumos,. 
Negru-Vodă trece 
Cu tovarăşi zece 
Şi cu doisprezece^
Şi ei lot mergeau 
Şi toi plănuiau - 
Şi nu inai aflau 
Loc de mănăstire 
Şi de pomenire,
Chip de pomenire , 
Pentru ’nchinăciune. 
lată, cum mergeau 
Şi cum tot zoriau 
Pe cale, cărare,
Pe drumul cel mare,. 
Ei mi-şi ajungeau
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Mîndru flăcăuaş,
La oi slrungăraş.
Oile-mi păzia,
Din fluier doinia 
Şi nu bindisia1. 
Negru-Vodă sta 
Şi se lot chilia,
Din gură zicea :
— Mîndru flăcăuaş.
La oi strungăraş.
Pe unde-ai Irequt 
Nu ai fost văzut 
Un zid învechit
Şi nemîntuit ?
De vei fi văzut 
Şi vei da cuvînt,
Eu am jurpit 2 
Trei sute de oi 
Ş’o sută de miei 
Şi doi ciobănei.
— Doamne, Negru-Vodă, 
Pe unde-am trecut
Cu turma păscînd.
Spun drept c’am văzut

1. Nu avea nici o grije, nu-i păsa de niniic.-
2. Am făgăduit (cu jurămîntl

ÎUNIVERSnĂrjE/^OVl'^:’ : """
: BtSLiOTSCA Ctiv i;,-;
i lr. Inv.
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Un zid învechii,
Un zid părăsit 
Şi neisprăvit,
Foarte mucezii ;
Şi că mi-i de turmă. 
Că nu-i dau de urmăf 
Că v’aşi arăta 
Şi v’aşi îndrepta.— 
Vodă ce-mi zicea ? 
„Jhai, sirungâraş, 
Mîndru flăcăuaş,
Pui de Romînaş,
De ti'O pieri una,
Ţie ti-oi da două ;
Şi de piere două.
Ţi oi da la loc nouă“. 
Foaie arfăraş,
Mîndru flăcăuaş.
La oi strungăraş, 
Turma şi-a lăsat. 
Turma şi-a uitat 
Şi mi s’a luat 
Tot cu Negru-,Vodă, 
Cu nou? zidari, 
Dcisprece pietrari,
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Nouă calfe mari 
Şi Manole zece. 
Care mi-i întrece. 
Pe Argeş in jos,
Pe un mal frumos 
Ei au nimerit 
La loc de grindiş 1 
La verde desiş.
Şi ei au aflat 
Un zid învechit 
Şi nemîntuit,
Foarte învechit, 
Foarte mUcezit. 
Negru-Vodă sta 
Şi se bucura 
Şi se lot chilia 
Şi se lot gîndia. 
Iacă ce zicea: 
„Doisprece pietrari, 
Nouă^^meşteri mari, 
Nouă calfe mari 
Şi Manole zece, 
Care vă întrece.
Voi vă apucaţi

1. Loc cu ridigâturi, cu dealuri mici.
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Şi să1 vă legali 
Aici să mi duraii, 
Chiar din temelie 
Pîn’ la săvîrşie, 
Mîndră mănăstire. 
Chip de pomenire 
Pentru ’nchinăciune. 
Dar voi ca să ştifi 
Şi să vă siliţi :
Altă mănăstire 
Să nu fie ’n lume, 
Mîndră şi frumoasă, 
'Naltă şi chipoasă: 
Să se mire Domnii, 
Doinnii şi 'mpărat:i". 
Manole stetea 
Şi se .socolia,
Planuri că scotea 
Şi nu zăbovia,
Lucrul că pornia. 
Sforile 'ntindea. 
Locul măsura 
Şi se apuca:
Zidul că pornia, 
Zidul că suia
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Şi se ridica, 
foaie de lalea;

• ■Geaba se 'nirecea. 
Geaba tot zoria 
Din zori pînă’n noapte 
Cu sudori de moarte. 
Că orice lucra, 
iZiua ce zidia, 
Noaptea se surpa.
Zi întîia-aşa, '
A doua aşa,
A treia aşa 
Pîn’la săptăm'na. 
Meşterii şiliau 
Şr mereu lucrau,
Dar Manole sta.
El nu mai lucra.
Ci mereu gîndia 
Şi se chibzuia.
Şi mi se culca,
El, mări, visa 
Visul aievea. - 
Şi de se scula.
El aşa zicea ;
„Voi, nouă zidari.
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Noua meşteri mari 
Şi cu doisprezece,
Care nu mă 'ntrece.
Voi nu mai lucrafi 
Şi mă ascultaţi:
De cînd m’am/culcat, ' 
Iată ce-am visat:
Se făcea, făcea,- 
Şi se arăta 
,Ciohodăr 1 nemfesc 
Pe zidul domnesc.
El că tot striga 
Şi tot cuvînta :
„Geaba tot lucraţi 
Şi vă supăraţi.
Că n’iti isprăvi 
Pîn’ce n’iti zidi 
Chiar în temelie,
Tînără şi vie,
O dalbă soţie".
Deci voi, meşteri mari,. 
Calfe şi zidari,
Voi dacă voiţi 
Ca să isprăviţi

’ Slugă la Curtea domnească.



•CÎNTECE BĂTRÎNEŞTI 119

'Ceasta mănăstire. 
Chip de pomenire, 
Voi făgăduiţi 

-Şi vă'juruiţi 
Pe pine, pe sare.
Pe sfinte icoane 
-Şi pe zilişoare: 
Acas' de vă duceţi. 
Nevestei nu spunefi, 

.Şi îhîni dimineaţă.
Pe rouă, pe ceafă. 
Care s’o sili 
La zid de-a veni.
Pe ea voi zidi". 
Foaie de mărari, 

•Doisprece zidari, 
Nouă calfe mari.
Ei mi-au juruit,
Daf nu s’au jinuf : 
Acasă de-au mers. 
Nevestei au spus 
Că ce-o fi să fie 
La zid să nu vie 
:Şi să se trezească, 
0e vrea să frăească.
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Floare ş'o lalea, 
Ziua că zoria, 1 
Meşterii lucra,
Dar Manole sta. 
Nici că mai lucră,. 
Ci mi se ruga 
Şi se tot uita. 
Drumul cerceta,^ 
lată^că zăria: 
Cineva venia 
Şi venia, yenia 
Şi mi'şi aducea 
Prînz de mîncătură. 
Vin de băutură.
Şi venia, venia 
Şi mi-o desluşia : 
Soţioara lui. 
Nevestica lui. 
Floarea cîmpului. 
Cit el o vedea. 
Inima-i plîngea.
Milă că i venia 
Şi se închina 
Şi mi se ruga 
Cu lacrămi de foc,.
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■S’o’ntoarne din loc: 
„Da, Doamne, pe lume 
O ploaie cu spume; 
Cum n’a mai văzut 
Om de pe pămint. 
Mîndra o vedea 
Şi s’o’nspăimînta; 
Doar de-o zăbovi 
Alta de-o veni,
In zid de-oi zidi*. 
Dumnezeu că vrea, 
Ruga-i asculta. 
Ploaie că dedea.
Şi dele o ploaie, 

^Ploaie cu puhoaie, 
Şi făcu părae 
Şi umplu şivoaie. 
Apele creştea 
Şi mereu ploua 
Şi mereu turna.
Dar ea, vai de ea. 
Nici. că se 'nturna. 
Nici se ’nspăimînta. 
Că mereu venia 
Şi la drum zoria.
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Manole-o Vedea 
Şi mi se'ngrijia 
Şi se ’nspăimînla, 
Groază că-i era 

’$i se tot ruga:
„Dă, Doamne, un vînt.
Un vînt pe pămînt. 
Copaci să răstoarne, 
Mîndra să mi-o’ntoarne. 
Doar o zăbovi,
Nu ş’6 prileji 
In zid de-a zidi". 
Domnul asculta,
Vîntul că porhia 
Şi sufla, sufla.
Munţii răsturna,
Copaci răsturna 
Şi ea, vai de ea,
Pe( drum tot zoria 
Şi se apropia.
Manole-o vedea.
El mereu ofta 
Şi iar se ruga :
„Dă, Doamne, pe lume 
Intunerec mare
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jCum nu s'a văzut 
Pe acest pămînt. 
Nevestica mea, ' 

ilnimioara mea,
Doar s’o ’nspăimînta 
Şi s’o 'mpiedeca, 
Bucate-o vărsa 
:Şi s’o înturna. 
Doamne, Dumnezeu, 
Fă pe gîndul meu.
In gînd ca să-i.deie, 
Să se ducă’n liime 
După bou bălan,
Că-1 pierdut de-un an; 
;Şi tot 1-0 cqta 
^i nu 1-0 afla ;
Doar s’o zăbovi 
Şi s’o prileji.
Alia ca să vie,
S’o zidim de vie 
Chiar în temelie". 
Domnu-1 asculta, 
întUnerec da.
Cum nu s’a văzut 
Pe ^cest pămînt.

/
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Şi ea lot venia 
Şi venia, venia 
Şi Se 'mpiedeca 
Şi iar se scula,
La druni! purcedea, 
Bucate vărsa.
Apoi se ’nturna 
Şi apoi pleca v 
După bou bălan,
Că-i pierdut de-un are. 
Şi dacă afla.
Măcelar căta 
Şi-l măcelăria;
Şi dacă-1 gătiar 
Bucale-1 făcea;
Şi dacă gătia, - 
Cu grabă pleca 
Şi la drum zoriar 
Şi venia, venia, 
lată că sosia.
Jar bietul ManoIer 
Meşterul Manole,
Mi se’ngîndura.
Mi se ’ntuneca 
Şi cu grai grăia :
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„Doisprece pietrari. 
Nouă tneşleri mari, 
Lua|i de o zidiji,
Să nu mi'O trudifi, 
S’o zidiţi de vie 
Chiar în temelie". 
Meşterii rîdeau 
Şi cu ea glum'au 
Ş'apoi mi-o luau.
Pe zid mi-o puneau,. 
In zid o zidiau.
Dar ea, vai de ea,
Ea nu mai rîdea,
Ci cu grai grăia : 
„Doisprece pietrari, 
Nouă meşteri mari. 
De o fi cu glumă. 
Ciuma nu vi-i bună'V- 
Manole-auzia,
Din gură ofta.
Nimic nu zicea.
Zidul se suia 
Şi se ridica ,
Dela gleznişoare 
Pîn’ la pulpişoare,-
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Dela pulpişoare 
Pîii’ la tîtişoare,
Dela tUişoare 
Pîn’ la ochişori. 
Meşterii zoriaii 
Şi mi-o invăliau,
Cu lucrul grăbiau,
Şi tot se-auzia,
Şr se desluşia: 
„Manole, Manole.'i 
SotiorUl meu, 
Dulcişorul meu, 
2idul că mă strînge, 
Ţitişoara-mi strînge, 
Lăptişoru-mi curge, 
Copila$u-mi plînge, 
Trupuşoru mi 'frînge!* 
Manole-auzia, ^
Cu oftat ofta,
Cu gura grăiaj 
— Taci, mîndrufa mea. 

Dumnezeu vrea 
La el să te ia 
Şi noi să gătim 
-Şi să isprăvim
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Ceastă mănaslire 
Pentru ’nchinăciune.
— Copilaşul meu 
Cipe 1 o lăpta?
— Zînele-or vedea 
Şi 1 or alăpta.
— Cine I o scălda?
— Ploaia c’o ploua 
Şi mi 1-0 scălda. v
— Cin’ 1-0 legăna ?
— Vînlul o sufla 
Şi 1-6 legăna,
Pîn’ s’o face mare.— 
Meşterii zoria,
Lucrul le mergea; 
Iată, isprăvia,
Bine le părea... <
Cu opt telegari,
Cu opt armăsari. 
Trăsură domnească. 
Ceată ’mpărătească< 
Şi cu Negru-Vodă 
^Şi boierii fărei,
Trec la mănăstire 
Ca să se închine.
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Iată c’ajungeau
Si ei de-mi vedeau.> r
Mult se minunau.
Luna că sielea,'
vSoărele mergea.
Foaie ş’o lalea,
Negru-Vodă sta.
Sta şi se uită
Şi se minuna
Şi din grai grăia:
„Doisprece pietrari,
Nouă meşteri mari
Si Mahole zece,>
Care vă întrece.
Voi că v’ali silit 
Şi m'ati mulţumii.
Eu v’oi da averi,
V’oi face boieri:
Să-mi spuneţi cu d^ept, 
Cu mîna la piept,
Dacă v’ălpucati 
Alta să duraţi,
Altă mănăstire 
Pentru ’nchinăciune,
Mult mai strălucioasă 

:Şi mult mai frumoasă?"



CÎNTECE BATRÎNEŞTI. 129

Foaie de măcriş.
Sus pe-acoperiş, 
Manole sietea, ' 
Nimic nu zicea,
Dar cei meşteri mari. 
Calfe şi zidari,
Ei câ se ’ngîmfau 
Ş’âşa răspundeau: . 
„Doamne Negru-Vodă, 
Noi cş ne legăm 
Şi ne apucăm 
Alta să durăm.
Altă mănăstire 
Pentru pomenire 
Mult mar strălucioasă

*Si mai arătoasă »
Şi mult mai.frumoasă", 
Foaie^ ş’6 lalea, 
Negru-Vodă sta.
Sta şi se chilia.
Apoi poruncia.
Scările lua 
Şi că mi-i lăsa 
Sus pe-acoperiş,
Vîntul să mi-i bată.
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Ploaia să-i răsbată. 
Foamea să-imănîncc, 
Setea să-i usuce,
Să nu mai trăească 
Şi să pomenească 
De-altă mănăstire 
Pentru pomenire 
Aşa arătoasă,
Nîndră şi frumoasă. , 
Meşterii cei mari, 
Calfe şi zidari,
Ei dacă vedeau.
Aripi îşi făceau,
Aripi, aripioare 
Din scînduri uşoare 
Şi se încercau.
Ca şoimii sburau,
Dar unde picau 
Stîncă se făceau.
Dar bietul Manole, 
Meşterul Manole,
Aripi şi-a făcut.
Cum s’a priceput.
Dar unde-a picat 
Dumnezeu a dat
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O mîndră fîntînă.
Cu apă pupnă.
Cu slove săpate,
Cu slove din carte,
Să se^ pomenescă — 
Boieri dumneavoastră. 
Dacă liu era,
N’aveam ce cînta.

CLXXXIV
V

tOVAN IORGOVAN
Verde de-o mătură, i 
Perăl vîrf de măgură 
De trei zilc-mi cură 1 
Ploaie şi cu bură 
Şi nu se răsbună. 
Veide-o izmă creafă, 
joi de dimineaţă,
Pe rouă, pe ceafă.
El a mînecat 
Cu patru surori 
Să-şi adune flori,
Să 'mpartă la veri;;

I. Curge.



132 FLORI ALESE

Flori că-şi aduna.
La veri împarfia... 
lovah Iorgovan 
Singun el pe cal; 
Căluşelul I^ui 
Puiul leului';

-Şeulifa lui 
Ţeasta zmeului; 
Chingulifa lui ^
Două năpîrcele 
De coade ’nvrăjbit^,

' Lingă cal chitite; 
Pofilaşul1 lui 1
Coada zmeului; 
Frîuletul lui 
Doi bălăurei 
De guri încleşiali.
Peste oblînc daji.
El s’a mînecat 
Cu rouă 'n picioare,
Cu ceafa ’n spinare. 
„Haidefi, neică, haida>..‘‘

1. Cureaua ce se trece pe sub coada calului.
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•Cu ogari în provaz 1 f 
'Merge de rniraz 2,_
Cu şoimei pe mînă 
Merge de minune,
Cu vijla3 ’naintc 
Mult mergea de frunte. 
Ceafa c’o ’ntîlnia 
Şi el o 'ntrebă ;
^.Ceaţo, soru-rnea, ^
Dar fu n’ai văzut 
Pe-aicia trecînd 
Surioara noastră ? “ ' 
Ceafa-i răspundea : 
'„lovane, lovaiţe.
Frate Iorgovane,

, Şi de-oi fi văzut-0,
Crezi, n’am cunoscut-o ?“ 
lovnn răspundea :
,Ceajo, soru-rnea,

' Lesne-i de-a cunoaşte-o: 
Cosicioara ei 
Doi bălăurei

H Fringhie, lanţ,
2. De mirare, de minune.
3. Cine de vînat!
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De guri încleşjal],.
Pe spale lăsaţi."
Alîl că vorbia, 
îovan că pfeca 
’Nainte mergea.
La Cerna-ajungea 
Şi iar că striga : 
„Cern'o, soru-mca, 
Incpală-ţi talazul 
Şi lot urletul,
Să-mi trec cu murguP 
In munţii Sfranţului 
Ş’ai Sfrancioguiui,
Eu să-mi învînez 
Cerbi şi căprioare. 
Pasări gălbioare,
Ce-s dulci lă mîncare-. 
Scumpe Ia vînzare." 
Cerna că ’nceta.
Vadul şi-l seca, 
lovan că trecea 
Şi din munţi slriga :
— Moţoi, Moţoiaş, 
Domn din Făgâraş^^., 
Săruta-mi-te aşi
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’N faţă şi ’n obraz : 
Motoi, Mo|oiel,
Domn din Făgărel,
De nu e ca el.
— lovane, lovane.
Frate Iorgovane,
Tu ce ai cătat 
In munţii Sfranfului?
Ş’ai Sfranciogulul 
Tu ie prăpădeşti.
— Ce, ft’ai auzii 
De-o hală 1 de şarpe. 
Dumnezeu s'o bată. 
Şarpe ’ncolăcit ?

• El cînd flămînzeşle 
Capul că-I coboară 
lairă jos la fără.
Ia cîte-o văcşoară, 
Cinează ’ntr’o seară.
— Mojoi, Motoiaş,
Domn din Făgăraş,
De cînd maica m’a făcui 
Toate halele-am băfut.

1. Făptură fantastică (bălaur ş. a.)<
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Ş’am să-mi tai şi şarpele» 
Să mi scot toate vitele.-— 

i Atît i'ovan grăia,
Apoi îmi pleca 
In tîrg în Sibi'u,
Şi mi-şi tîrguia 
paloş de miăchiu *.
Atunci cîtid'venia 
Şi el că pîndia 
La gaură stş -- 
Trei zile de vară 
Trei de primăvai'ă,
Iar cu zi cu noapte 
Cari fac douăsprece:
Ii sta inima rece 
Pe şarpe să-î sece. •— 
Şarpe ’nflâmînzia.
Capul că-1 scotea,
Mai tot c^-mi ieşea,i 
lovan că-1 vedea,
Buza şî-o muşca,V 
’Ndărăt Se' trăgea.
Din gură- grăia:
„Ce mai fu asta ?

1. Oţel de o fabricaţie specială pentru arme; o|el 
magnetisat. \
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•Asia ne-o mînca." 
în soare se da.
Cu paloş frăgear. 
Bucăţi că-1' făcea, 
Capu i releza.
Şafpe ce făcea ? 
.Fuga ’n Cerna da. 
lovan ce lucra ? 
După el se lua 

Jovan, chiolind.
La Cerna mergea 
Şi iar se ruga : 
„Cernă, Cernişoară, 
Cum eşti urlătoare, 
Să-mi fii vorbitoare, 
inceată-|i talazul 
Şi tot urletul 

-Şi să-ji seci vadul, 
Ca eu să-rai aud 
Copoi alătrînd, 
Şarpe tot fugind." 
Cerna-i răspundea ; 
„lovane, lovane, 

.Frate Iorgovane,
Tu de mi-i aduce
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O cegă păstrună 
Şi ’n mine s’arunci.
Eu o să-mi prăsesc 
Ca-alelalte bălţi —
Şi de vrei tu poţi." 
lovan de-auzia,
Viteaz că era,
Repede-aducea,
In Cerna-aruncB 
Cerna că ’nceta,
Vadul şi-l seca, 
lovan izbulia.
Şarpe că ieşia, 
lovan că-1 gonia.
Şarpe ce făcea ?
In gaură ’nlra 
Şi’npepea, vorbia :
„lovane, lovane.
Rău ai făcut de m’ai tăiat,
Că rău am făcut pe lumea aste^ 
Dar mai rău pe aialallă.
Eu, zău, voi zăcea.
Muşii’ oi făcea 
Şi voi trimitea,
Vite-oi venina.
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"Voi le’li afuma 
Şî nu le-o trecea." 
Alît câ vorbia.
Şi lovan -pleca,

■<3alu ’ncăleca,
,£1 mai îniîlnia 
O fală sălbatică, 

;JvIare, năpraznicâ,
Ce cum îl vedcă 
Ea 'îi şi striga 
Cu un glas duioS 
.Pe Dunăre ’n joS : 
„lovane, lovane, 
Chiamă-ji ogăreii 
Şi tofi şoimeii, 
C’ogării mă pişcă, 
JFejişoara-mi strică. 
De nu i i chema,
Rău te-oi blestema,/
.Mai bine n’oi zice : 
Cînd Cerna vei trece. 
Să te-ajungă ’ndată 
Blestemul de fală. ' 
Să mi te faci piatră." 
îîovan n’asculta.
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De drum îşi vedea,
Fata-1 blestema : '
II ajunse 'ndală 
Blestemul de fată,
De fată curată,
Gă se făcu piatră.
Pe-ăl mijloc de apă 
Ş’acum se cunoaşte 
Copită de cal,
Ghiară' de ogar.
Picioruş de om,
Ohierujă-de şoim.

CLXXXV

MARCU VITEAZUL ŞI CRIVĂŢUL^

La fînlîna Gerului,
Sub aripa Cerului,
E Marcu, paşa bătrîn.
Cu mustăjile de brumă,
Gu barba de chidinie ’,
Cu toiag de ghiată’n mînă,. 
Cu trei sute de haiducj.

Promoroacâ.
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To|i călare pe cai,murgi.
Şi cînd seara că sosia 
De tăbărît că tăbăra 
In moşia Crivăţului;
I-a păscut livezile,
I-a băut izvoarele,
I-a tăiat dumbrăvile.
De-a atîriiat armele.
Iar ,Crivăţ cînd ăuzia,
El Ia Marcu că venip,
Şi aşa că-I înlreba:
„Bine-i, Marcule, aşa ?
Ce cauţi în moşia mea,
Tu şi cu oştjrea ta 7 
Mi-ai păscut livezile,
^i-ai turburat apele,
Mi-ai tăiat dumbrăvile 
Ş'ai atîrnat armele".
Marcu din gură grăia;,
„Taci tu. Crivăţ, pînă mîne, 
Că-s cătanele armate 
Şi mi-e frică că te-or bate". 
Crivăţ dela el pleca,
Vînturi mari că-mi aduna : 
Peste noapte
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Ger de moarte.
Oastea lui Marcu pleca: 
„Marcule,
Bolilndule
Dă-ne ’nvăţul dela tine 
Ca să ieşim pînă mine".
El aşa ,că-i învăţa : 
„Spargeţi şeile ,
Şi atîtati 'pcurile 
Şi vă 'ncălzifi mînile.
Da|i, dafi, da(i cu tunurile'1 
Ei aşa că mi-şi făcea: 
Focurile atî(a 
Şi tunurile, slobozia.
Dar Crivăj cînd abătea 
Şi cenuşa le-o sufja,
Ei la Marcu că pleca : 
„Marcule, '
Bolundule,
Dă-ne ’nvătul dela tine,
Că ne prăpădim cu zile". 
Marcu astfel Ie zicea : 
„Prindeti-vă caii voştri, 
Prindeţi i şi-i spintecaţi

1. NesQCOlitule, nebunule.
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Şi în coşuri v§ băgaţi.
Şi pufinel vă ’ncălzi|i,
Şi cu tunurile dafi".
Ei jaşa că mi-şi făcea.
Caii că mi~şi prindea 
Şi frumos îi spinteca,
Şi puţinei se ’ncălzia.
Şi Crivăţul cînd abura 
Sloi de ghiată că-i făcea; 
Numai Marcu că-mi scăpa, 
In ziuă că mi-şi ieşia.
Pe cal încăleca 
Şi spre Crivăţ că pleca, 
Acolo că-mi ajungea, 
Inainle-i ’ngenunchia, 
Poalele îi săruta.
Crivăţ se milostivia 

•De mare rugi ce-i făcea, 
Apă-vie că îi da,
Peste oaste arunca.
Mai frumoasă se făcea.
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CLXXXVI

GRUIA ÎN ŢARIGRAD

Colo, sub umbra de Ipg, 
Şedea Gruia cu Novac; 
Gruia şedea 'ngîndurat, 
Iar Novac i-a cuvînlat: 
„Măi tu, Gruie, fiul meu, 
Nu-ifii place năravul tău: 
Cu bejivi te ortăceşti 
Şi capu-|i primejdueşti,,. 
Şi i^ica n'ai lucrat,
Ci averea mi-ai prădat". 
Iar Grui|a suspina.
In picioare se scula — 
Dar Novac iarăşi zicea: 
„Spune-mi Gruie,
Puiule :
Ori ti i dor de pribegii. 
Ori ti-i de căsătorit ?“ 
Gruia din grai a grăit:' 
„Nu mi-i de căsătorit.
Ci mi-i dor de pribe.git; 
Nu mi-i dor de însurat, 
Ci mi-i dor de Ţarigrad."
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,‘AtuH^i Novac se scula 
■Şi,aşa mi-1 înfrunta:
„De-o fi bine, de-o fi rău,
Fă după cuvîntul meu.
Na lucra de capul lăti ;
In oraş dacă-i intra.
Multe buli nu deşerta,

•Că de moarte t’ii 'mbăla; 
Apoi Turcii te-or găsi,
Peste ţine-or năvăli.
La tine s’or repezi,
•Şi cu funii te-or lega,
De m’o prinde mila ta:
Cu trei funii de fuior,
C^ fluierul la picior.
Cu trei funii de mătasă.
Ca şi mîna ’n cot de groasă. 
In temnijă te-or-băgă.
Cu fiare te-or încărca.
Lumina itu-i ,mai vedea..." 
Gruia 'n samă nu baga.
Trei cai mîndri înşeua 
Şi pe-un Sur încăleca.
Surul repede porneşfe, ^ 
tCă-I încoardă pinteneşte,

10
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Şi Ia Ţarigrad soseşte,
Şi se-opreşie peste drjim, 
Unde-i vinul cel mai bun r 
La cornul pia|ului, /
La birtu ’mpăratului.
Gruia 'n birt dacă intra, 
Cătră Anita striga :
„Hei, Anifă,
Eirtăşită,
Adu-mi'vinul cu vadra,
Să-fi dau bani cu grămada ~ 
Adu-mi vin nemăsurat,
Că-ti dau ban nenumărat". 
Birtăşifa-i aducea,
Vinul nu-1 mai măsura ;
Gruia nu bea cum se bea,
Ci pe loc vasul golia.
De trei zile bea deplin 
Ş’a băut trei buti d,e vin,
A mîncat ş’o vacă grasă.
Dar n’a pus un ban pe masă; 
Cînd Anifa bani cerea.
Gruia nu prea ’nfelegea, 
Palma pumn mi şi-o făcea, 
Peste 'fa{ă m -n Iov ia.
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Sîngele că mi-o pornia.
Dar Ani(a ce lucra ?
Haina alb’o lepăda
Şi 'n cea neagră se’mbrăca,
La 'mpăratul alerg^.
Împăratul o ’nlreba:
— Ceri, Aniţă,
Birtăşifâ ?
Că trei ani s’au împlinit 
De cînd tu n’ai mai venit.
— Inălfate
împărate, - 1
Am venit să-mi faci dreptate, 
C’a picat în birtul meu.
Fufă frică ’n Dumnezeu,
Un voinic ardelenesc, ' 
Poartă ’n cap clăbăf 1 domnesc, 
Are haine vitejeşti 
Şi trei căi moldoveneşti,
De trei zile bea deplin,
A băut trei buji de vin 
Ş’a mîncat o vacă grasă,
Dar n’a pus un ban pe masă;

1. Căciulă.
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Cînd de bani îi pomenii 
Pesle fa|ă mă lovi,
Sîngele de mă porni.—^ ' 
împăratul se ’nfrica 
Şi se puse a ’nlreba:
„Hei, Anijă,,
Birtăşiţă, '
Cum voinicul ti-se 'mpare,
Ce fel de făptură are ?“
Iar Aniţa răspundea:
„Nici nu-i ’nalt şi nici nu-i gro&. 
Cum e omul mai frumos;
Dar voinicul e osos,
Cum te prinde, cum pici jos;
Şi-i cam roşu, roşcovan,
Gîndeşti că-i un căpitan,
Şi se uită pe sub gene,
Cît lumea de el se teme ;
De trei palme lat în frunte 
Şi nu prea vorbeşte multe;
Pe din sus de gurişoară 
Are mândră mustăcioară,
Ş’are căciulă o piat^ă, 
Luminează lumea toată", 
împăratul auzia, '

\



CÎNTECE BATRÎNEŞTl 14QÎ

La fată îngălbenia i
Şi din grai aşa grăia 
„Tu,-Anită,
Birtăşilă,
Eu de-aiciTnu le-oi lăsa 
Pînă tu nu ^i-i jura 
Să nu-i spui că mi-s acasă, 
C’aluPci sîngele îmi varsă: ' 
Voinii5elii-i mare drac,- 
Că e Oruia lui Novac:
Corbii d^ l ar fi mîncal!
Că nimica n’a lucrat,
Fără tară mi-a prădat,; 
Du-le-acasă şt-i *dă vin,
Pune-i vasul, cum stă plin,
Să i dai fot cît va pofti.
Şi de bani nu-i pomeni.
Că eu toate ţi-di plăti;
Şi de-1 po[i Iu îmbăta.
Turcii să-l -poală lega.
Cu bani grei te-oi îmbrăca1*; 
Anifa, dac» ieşia,
Cătră casă se 'ndrepta ;
Cînd în birt mi se băga. 
Gruia din ochi se'ncrunta,



>iori FLORI ALESE-

Călră dînsa se răstia:
— Unde-ai fost, lioarcă 1 bălrînă ?
— In vecini după lumină.
— Şezi acasă, nu umbla!
Adiî-mi vin, nu te 'mbia !—
Ana vin ii aducea,
Voie bună de-i făcea ;
Dar nu bea precum se bea,
Ci bea vinul pipărat.
Sub masă cădea de beat\
Sub masă se tăvălia 
Ş’apoi mort îmi adormia.
Turcii dac’aii auzit 
Că Gruie e adormit,
Ca o turmă se strîngea.
Cit pe-afară nu ’ncăpea.
In casă dacă intra.
Sta în loc şi se mira,
Dar Turcii nu cuteza 
De voinic a se-apuca.
Atunci iac’ un Turc bătr n.
Cu o barbă de păgîn,
Cătră Turci mi-se 'ntorcea

I. Femeie nevrednică.
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Şi aşa le cuvînla:
„Turcilor,
Boierilor,

, Ce mai staţi,,
Ce yă miraţi
,Şi pe Gruie nu-1 legaţi ?
Acum Gruîa-i mort de beat.
Cum e mai bun de legat."
Turcii iute se-apuca
Şi pe Gruia mi-1 lega
Cu trei funii de fuior.
Ca fluierul la picior,
Cu trei funii de mătasă,
Ca şi mina ’n cot de groasă; 
Cînd cu funiile-1 strîngea 
Gruia se mai deştepta, 
Se«'ntindea, şi mai căsca, 
Funiile se rupea;
Dar b funie de mătasă 

! Tot întreagă mai rămasă,
Că aşa i-a cuvîntat.
Tatăl său, cam supărat,
Cînd de acasă a plecat.
Gruia ochii deschidea,
Cătră Turci aşa zicea :
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„Turcilor,
Vitejilor,
Deslegaji mă un pic,
Că mai am un lucru mic : 
Să bag mîna ’n buzunar.
Să scot pană, călimar,
Şi să scriu Ia lata carte.
Ca să ştie de departe 

-Că e Gruia la ’nchisdare — 
Astăzi, mîne, poate moare0. 
Dar Turcii se prefăcea,
Pe Gruia nu-1 pricepea 
Şl pe Gruievmi-1 ducea 
Tot pe sus, ca pe paşa, 

-Drept Ia ţărmurile mărei,
' Unde-şi bagă Turcii robii. 

Acolo mi-1 deslega,
Şi în fiare mi-1 strîngea,
Tot în fiare 
Pînâ 'n brîu.
Tot în lanţ |
Pînă 'n grumaz.
Şade Gruia la 'nchisoare, 
Astăzi, mîne, tot nu moare ; 

-Şapte ani s’au împlinir.
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De el nu s’a auzit;
Şapte ani au şi trecut,
Novac de el n’a ştiut.
Şi Novac se întrista 
Cătr’un corb aşa grăia : 
„Corbule, pasăre neagră,
Tu să sbori în lumea ’ntreagă,. 
Să-mi spui veste de fecior,
Că de dorul lui eu mor. 
be-ai făcut vre-odată bine.
Fă acum şi pentru mine:
Şapte ani s’au împlinit,
De Gruia n’am auzit, '
Nu ştiu 'n tapă-i întăpat 
Ori în temni{ă-i băgat,
Ofi în apă e ’nnecat 
Şi pe prund e aruncat".
Corbul iute se 'nălfa 
Şi din aripi Jlutura.
Din gură foc îi ieşia, 1 
Şapl^ Jări el ocoli a ;
Cînd sbura a opta tară 
De ostenit era să moară ;• 
Corbul se opria,
Se mai odihnia

N

¥
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'Şi pe-o casă croncănia;
Iar Gruia mi-1 auzia 
Şi din temniţă 'nireba ; 
„Corbule, ce te-a lovit.
Tu Ia mine de-ai venit? 
Poate ştii că-s de pierit 
Şi vii ochii să mi-i scoli.
Şi vrei faja să mi-o strici?" 
Iar corbul îi răspundea:
—Eu la tine n’am venit 
Fala ta ca să li-o stric.
Ci m’a trimis tată-tău 
Şă caut pe Gruie-său.
—Corbule, tu fătul meu, 
5ă-ti ajute Dumnezeu,
De-ai tăcut vre-odată bine, 
Fă acuma şi cu mine.
Că eu dacă oi scăpaA 
Cu sînge te-oi adăpa,
■Cu carne te-oi sătura; 
Sboară tu ’n căntălărie. 
Adu-mi pană şi hîrtie.— 
Corbul în grabă sbura,
Şi hîrtie-i slobozia,
Oruia 'n mînă o prindea.
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Pe genunche-o aşeza,
Carte neagră îmi scria.
La mijloc 
Pară de foc.
Iar în pairu cornurele 
Cu jale şi lăcrămele. 
„Corbiile, tu fătul meu.
Să ie duci la tatăl meu, 
S’ajungi pe l'apus de soare 
Şi să-i spui că Gruia moare,- 
Că pe mine ’n prînzul mare 
Turcii mă scot la pierzare." 
Atunci corbul îmi sbura 
Şi din aripi flutura.
Şi din gură foc scotea.
Şi acasă ajăngea.
Pe fereastră se-aşeza.
Lui Novac îi povestia 
Că ^crisoare-i aducea,
Şi pe Gruia ’n prînzul marc* 
Mi l-or scoale la pierzare.
Iar Novac cînd auzia 
De cetii mi se lăsa.
Şi şe găiia de plecai.
Scotea' calul înffînatr
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' In mătasă înşeuat 
Şi cu ciucuri de argint,
Cum n’a mai fost pe pămînt, 
Şi şi£ ’ncinse cu o spată 
De cinci degete xle lată;
Şi cu unav de sider1.
De străbate şi prirj fier : 
Una-i pentru feciorel,
Alla-i pentru Novăcel.

-Si Novac încăleca,
Şi la, drum o întindea,
Şi ca vîntul alerga.
Şi ca pasărea sbura...
Iată 'n drum o mănăstire : 
Lui Novac îi vine ’n fire 
Pe călugări a 'ntr^ba ;
Dar ei rău se spăimînta 
Şi să intre nu-1 lăsa,
Ci aşa îi răspundea:
„Alelei, tu moş Novac, 
Alelei, tu pui de drac.
Ce mai vrei tu să ne faci? 
Mănăstirea s’o jertfeşti.

1. însemnează probabil „oţel magnetisat", ca ş 
■chiu {y. pag, 130).

mis-
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iPe noi să ne ^irăpădeşli ?“ 
iar Novac aşa zicea: 
,,Măpăstirea n’o jertfesc,
Pe.voi hu vă prăpădesc; 
Dati-mi port călugăresc,
Că vkeau să călătoresc 
încă azi la Ţarigrad,
La Ţarigrad, lă 'mpărat." 
Călugărli-1 asculta,

"Novac hainele schimba, 
Lăsînd haine romîneşti 
Şl ’mbrăcînd călugăreşti; 
Dar şerparul l-a luat,
Că-i cu galbeni îndesat 
Şl cu arme ferecat:—, 
„Rgmîneti cu Dumnezeu! 
Că-mi caut pe Gruia meu.“ 
In cetate 'n Ţar grad 
Cînd Novac că mi-a intrat 
De divan a întrebat,
Şapte Turci că au aflat, 
Peste Gruia fineau sfat...
— Bună ziua, măi boieri, 
Auzii o veste ieri:
.Un creştin e de pierit.
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Vrea să moară spovedit.
— Gc vrei tu, măi glugă neagră ? 
Du-te şi-ti cată de treabă!
— Ian tăcetii măi Turcilor,
Că-î data călugărilor
Ca să umble tot prin tară.
Şi să nu lase să piară 
lin crt-şlin nespovedit ;
Poate-i vrednic de ieşit.
— Ba nu-i vrednic de ieşit, s 
Ci e vrednic de pierit,
Că e vită de Novac,
Si Novac >
E mare drac,
In vieată n’a lucrat.
Numai tara a prădat.

De 1-ati scoate, bine-a|i facer 
Că l-aşi învăţa la carte.
Şi de-o fi cam tinerel.
Vă dau galbeni mulfi pe el.
Ca să-l fac un diaconel.
— Ba, că-i bot de Novăcel.—
Şi Novac se mînia.
Din divan se întorcea 
Şi afară că-mi ieşia.
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Ve cal iute ’ncăleca, ' 
La temniţă alerga.
Un Turc militel de stat. 
Dar al dracului la sfat,
In divan a cuvîntat: 
„Turcilor,
Boierilor,
Nu 'nţelegeţi v6i nimic ? 
Nu-i călugăr, ci-i voinic ; 
Hainele-s călugăreşti.
Par vorbele s ndvăceşti". 
Atunci Turcii se lua.
După Novac alerga;
Dar Novac sc apăra 
Şi V şerpar mîna-şi băga. 
Galbeni cu pumnul scotea. 
Pe jos îi împrăştia.
Turcii banii lăcomia.
Şi la galbeni se-arunca. 
Novac la temnit’ ajungea 
Şi calul îi rîncheza. 
Temniţa se despica 
Şi cu spata de sider 
Tăia uşa cea de fier 
Şi pe Gruia mi-1 scotea.
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Din gură' aşa-i grăia ;
„Grufe, Gruie/ puiul meu. 
Uită-te Ia tatăl tău!

? Prinde ’ri mînă a mea spată. 
De cinci degete de lată.
Şi-roi taie la Turculeli,
Că nu-s vrednici de alt pre( r 
Pe la margini tine-te.
Pe la mijloc lasă-mă !“
GrNuia 'nvîrte un picior 
Şi tăie 'n Turci ca 'n bujor;! 
Gruia ’nvîrte pe-amîndouă 
Şi taie o sută nouă.
Novac merge rotocol.
Culcă Turciij tot Ocol,
Şi lui Gruia îi striga:
„Dă, şi taie, ca şi mine,
Nu cruja, Gruie> ^e nim6l“' 
Dup’aceea s'a-apucat 
A zdrobi prin Ţarigrad —
Că pe Gruia l-a scăpat. 
Peste-un ceas şi jumătate 

vNu avea pe cine bale... v 
Iar la urmă ce lucra ?
Lăutari el adupea^
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Şi se da a ospăla,
Cîntec mîndru ridica, 
Dela răsărit de soare 
Pînă ’n asfin|it de soare, 
in veci să se pomenească 
De cea vi|ă nov^cească, 
Că e vijă voinicească.

CLXXXVII '
C1C0.4REA

Pe părău de rouă 
Plimbă-ini-se, plimbă, 
Tînără mlădi|ă 
Prin rouă, desculjă,
Zîna florilor,
Floarea zorilor, I
R^ouă adunîndu-şi,
Paharul umplîndu-şi.
Şi ea nii se crede 
Că nimeni n’o vede,
Dar o a văzul 
Drăguţ sfînlul Soare 

• Şi/cum o-a văzut 
Mult că i-a plăcut 
Şi'n grab’ a mînnl

li
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Doi luceferei,
Pejilorii ei. "
In cas’ de-au inirai 
Ea. i-a ’nlîmpinal 
Şi mi i a ’nlrehal :
„Doi laceferei, 
Ospecîorii mei,
Treceţi odihniţi 
Şi vă/veseliţi."
Dar ei răspundeau.
Din gură-i ziceau : 
„N’am vini1 s’odihnim,. 
Să ne veselim,
Ci-am vini să petim 
Şi să logodim :
Vrei pe sfîntul Soare,. 
Că cl e mai mare?" 
Ea de-i auzi 
Din grai le grăi ;
„Ba eu n’oi voi 
Soare soţior,
Qă-i lot călător.
Ziua pesle sale 
Şi noaplea ţte ape*'^

Venit.
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;Doi laceferei,
Pelilorii ei 
Se’niorcînd Ia Soare, 
I-au spus dfe urmare. 
Soarele se-aprlnse 
De'naca'z şi zise ; 
„Lăsati-mi-o 'n pace, 
Că mi-o voi\ preface 
In fragedă floare, 
Floare de cicoare, 
Cu-ochii după Soare. 
Cînd oi răsări 
Ea s’o ’nveselî ;
Gînd oi asfin|i 
£a s’o ofili;
Cînd oi scăpăla 
•a s’o aduna".

CLXXXVIII >
LI A-CIOCÎRLIA

„Floare iasomie, '
-Lie, Lie, Eie, 
Lie-ciocîrlie,
Ce ]i-a \enil |ie 
De cînli pe cîmpie



FLORI ALESE

Singura, puslie ?“
Lia ce-mi zicea ?
— Dar vQum n’oi cînla 
Şi m’oi ^văicăra 1 
Că din munca mea, 
Din slrădenia mea. 
Din averea mea, v 
Rămăsei aşa:
N'am pe • nimenea. N 
Că eu m’am căznit 
Şi m'am sdrăduit,
De anul irecut 
Cuibul mi-am făcut 
Sub brazdă de plug ; 
Plugari au venit,
Ei că n’au ştiut.
Plugul au pornit, 
Cyibu-au răvocit ', 
Brazda 1 a ’nvălii, 
Ouăle-au răcit,.
Puii mi-au murit. 
Nimeni n’a ştiut ' 
Cît eu am muncii.
Dar geab'am căznit.

L -Au r.tvflşit, au risipit.
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peaba m’am trudii ; ' 
Pe-aicia pe fcîiup '
Toi singură.sÎDf.
— Taci iu, Lip mea, 
Nu mai toi orta,
Nu le mini a !
ScoaT, felilo, scoală, 
Că vacile-ţi sbiară,. 
Boişorii mug 
Cu capul pe jug.
Iar via s’a copt,
S’a copt. s’a răscopt, 
Nu mat e de loc,
Că vin grăngurei 
De iau strugurei 
Şi fuge cu ei,
Şi-i păcat de ei.
Şi vin păsărele 
De iau brobonele 
Şi sboară cu .ele,
Şi- i; păcat de ele ;
Vine una neagră,
Şe pune pe-o coardă> 
Rupe joarda 1 'ntreagă.

!. Crenguţa.
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O pune pe",o piatră 
Ş’o ciugule ţoală, 
Inima-mi săgeată. — 
Frunză ş’o zmicea,
Lia ce-mi zicea ?
— Lasă să'-nii mănînce^ 
Că n’am cui mai slrînge.
— Lie, Lie, Life, ' , 
Lie-ciocîrlie,
Nu ţi-amlspus eu jle 
Cuibul să ti-I faci 
’N margine de drum,
In vîrf de alun, ,
Ori în mărăcine,
Că-i bine de tine :' 
Plugari or veni,
Plugul o ■ porni,
CuiUu^-or ocoli, ,
Ouă n’or răci,
Puii n’or muri, f 
Ci Bi ţi or trăi 
De te-or hărăni,
Cînd i 'mbălrîni ?
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CLXJCXIX

CyCUL Şl TURTURICA

— Dul^e1 păsărică,
' Albă turlurică,

Hai, Sa ne iubim,
Să ne drâgdslim,
Pîn’ vara ne chiamă 
Şi frunza ne’ndeamnă !

Ba, cucuie, ba ; 
Pentru dumneata ,
N’aşi mai zice ba ;
Dar zic ba şi ^
Pentru maică-la,

*Că-i băhuitoare 
Şi-i fermecătoare ;
Că de ne-om iubi.
Ea ne-o bănui;
De ne om săruta, I 
Ea ne-o fermeca.

— Dulce păsărică. 
Albă turturică.
Nu-mi Iii duşmănică. 
Hai, să ne iubim.
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Să ne drăgoslim,
Pîn’ vara ne chiarhă 
Şi frunza ne’ndeamnă. 
La lună, la soare,
La huci', Ia răcoare ! 
—Ba, cucuie, ţa; 
Penlru dumneata 
N'aşi mai zice ba, 
Dar zic ba şi bn 
Penlru, maică-la,
Că-i bănuitoare 
Şi-i fermecătoare;
De ne-om săruta.
Ea ne-o fermeca.
Şi de ne-om iubi.
Ea ne-o bănui.

—Dulce păsărică, ( 
AlbS turturică,
Nu-mi fii duşmănică, 
Hai, să ne iubim,
Să ne 'drăgostim,
Pîn’ vara ne chiamă 
Şi frunza ne'ndeamnă !

I. Pădure mică şi deasă.
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— Ba, cucuie, ba ; 
PenJru dumneata 
N’aşb mai, zice ba; 
Dar zic Ba şi ba 
Penlru/ maică-ta.
Mai b ne m’oî face 
Azimioară’n vatra 
Şi’rt spuză uscată. 
Cu lacrămi udată.
De to|i lepădată.
— Dulce păsărică, 
Albă turturică,
Dar şi eu m'oi face 
Un mic vălrărel * 
Şi’n foc m’oi băga 
Şi te oi căuta 
Şi mi-i săruta,
Dacă nu de milă. 
Cel pii|in de silă

— Dufcş păsărică, 
Albă turturică,
Nu mi fii, d^şmănică, 
Hai, şă ne iubim,
Să ne drăgosfim,
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Pîn’ vara ne chiahiă 
Şi frunza ne’ndeamtiă! 
—Ba, cucuie, l>a; 
Pentru du;:ineala 
N’aşi mai zice ba,
Dar zic ba şi ba 
Pentru maică-ta.
Că maică-ta-i rea 
Şi decît cu ea 
Mai bine m’oi face 
Trestioară’n bal*ă. 
Subţire şi ’nallă.
—Dulcf păsărică.
Aibă turturică,
Dar şi eu m’oi face 
Un mic ciobănaş.
Din fluier doinaş,
Ş’oi căta prin baltă 
Trestioară ’naltă.
Si cînd te oi vedea
t

Pe loc te-oi tăia 
Şi’n tine-oi cînta 
Şi te-oi săruta.
De min’ nu-i scăpa.
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— Dulce păsărică, 
Albă turturică.
Hai, să ne iubim,
Să ne drăgostim !
— Ba, cucuie, ba ; 
Mai bine m’oi faCe 
O mic' iconiţă 
’N cea bisericuţă.
— Dulce păsărică. 
Albă turturică,
O ar şi eu m'oi face 
Un mic dăscălaş.
La ăst sfîht sălaş,
S’oi duce plocoane 
Tot pe la icoane.
Şi ■^lînd le-oi zări 
Aşa ti-oi grăi:
„Mică icqnică,
Fâ-ie-o păsărică.
Hai, să ne, iubim, / 
Să n,e drăgostim,
Pîn’ vara ne chiamă 

,Şi frănza ne’ndeamnă. 
La lună, la soare,
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Ih frunzi, la răcoare,
- La stele, la lună,
In veac dimpreună" !

CXC
FATA Şl CUCUL1

•■H
' .1

Foaie izmă creală,
Joi de dimineală.
Pe rouă, pe ceată 
Şi pe negureatâ,
Măre, mi-a plecat 
Şi s’a depărtat,
Departe de sat.
Trei surori 
La flori,
Să se 'nflorăreascâ.
Să se ’mpodobească,
Ca să 'nveselească, „ 
Foaie de năut, 
Duinnezeu n’a vrut 
Ş'a dat ploaie ’n vînl, 
De le-a despărţit. '
Şi le-a risipiţi:
Făta a mai mare ' '

■i ' \
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Luă pe df um Ia vale ^ 
Nici uri habar n’are ;
A mai mijlocie 
Apucă prin vie —
Nici nu se mai şlie ;
A mai mititea 
I^uă pe»o potecea 
Şi fu vai de ea. i 
Ha se depărta.
Mult se 'nslreina,
Pe urtde mergea.
Şi se jeluia 
Că nu-mi auzia 
Nici cocoş cîhlînd,
^ici topor tăind.
Nici vile mugind,
Nici cîne lăirînd.
Nici tobă bătînd,
Nici popă tocînd,
Nici cucul cînlînd.
Ea se jeluia.
Mult mi se ’ntrista 
Şi cum mai mergea 
£a că-mi auzia,
£a că mi'şi vedea
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Un cuc ce cînla 
Şi jalea-şi spunea.
Şi cum ea plîngea 
Ş’amîndoi mergea — 
Cuc pe sus cînlînd, 
Ea pe jos plîngînd 
Ea că-mi începea,
De cuc şe ruga 
Şi mult se plîngea 
Şi se jeluia,
Din gură-i zicea;
„Cuculeţule,
Mitilelule,
Mititel de 1 rup, x 

N Spornic la cuvînt, 
Scpate-mă la jară,
La fraji, la surori,
La grădini cu flori r- 
Scoăte-mă la jară, 
Să-ji fiu verişoară", 
Cucu-mi auzia.
Dar nu se^opria 
Şi fetei-i spunea.
Din gură-i zicea : 
„Fată, feţişoară.

V



CÎNTECE BATRÎNEŞTl

Nu le scot la tară,
La fraţi, la surori,
La grădini cu flori;
Nu te scot la tară ' 
Să-mi fii verişoară, ' 
Că am verişori 
Cît e vara flori 
"Şi stele pe cer“.
Ea iar se pornia 
Şi se jeluia,
Iar cucul ciuta.
Şi cum mai mergea — 
Cuc pe sus cîniînd.
Ea pe jos plîngînd —, 
Ea iar începea,
De cuc se ruga 

*Şi se jeluia.
Din gură-i zicea:
„Cu cule tu le,
Mititelule,
Mititel de trap,
Cu cuvînlul scump, 
Scoale-mă la ţară.
La fraţi, la surori.
La grădini cu flori.
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Scoate-mă,la tar®» 
Să-ti fiu surioară". 
Gucul auzia.
Dar nu se opria 
Şi feiei-i zicea:
^Fală, felişoară,
Nu le sept la 
3ă-mr fii surioară,
Că am sufiori 
Şi am frăţiori 
Cît e vara flori 
Şi slele pe cer".
Ea cum mi-auzia ' 
iar mi se pPrnia,
Mult mi se plîngea 
Că oricît mergea 
Şi cît asculla 
Nimic n’auzia,
Doar cucul eînta.
Şi cum mai mergea — 
Cuc pe. sus cîntînd. 
Ea* pe jos plîngînd— 
Ea iar începea;
De cuc se ruga 
Şi se jeluia.
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Din gură-i zicea : v
„Cuculetule,
Miliielule,
Militel de irup,
Cu cuvîniul scump, 
Scoate-mă' la (ară, 
La fraţi, la surori. 
La grădini cu flori; 
Scoate-mă la fără, 
Să-ti fiu sotip&ră". 
Foaie ş’o lalea, 
Cum mi-o auzia 
Cucul mi se-opria. 
Pe Ioc se-aşeza, 
Glasu-şi îmblînzia. 
Şi felei-i zicea : 
„Fată, feţişoară, 
Pune-te pe pană,
Să te scol Ia tară, 
La fralL la surori. 
La grădini cu fiori ; 
Pune-le pe pană.
Să te scot la tară, 
Să-mi fii soţioară".
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CXCI

fata Răpită

Cine-aleargă, cine,
Pe cel cîmp cu flori. 
Ziua pînă’n zori 
Pe margini de ţară, 
Prin neguri de vară,? 
Cine-aleargă, cine, 
Cîmpii mari, băirînî, 
Din gură ’ntrebînd 
Din ochi rourînd ?
E fecior din sat,
’Nalt şi sprîncenaf,
Şi a pierdut mîndra. 
Cum o căuta,
Dînsul întreba.
Din grai cuvînta : 
„Negură de vară, 
Margine de ţară.
Ce v'aşi întreba?
N’aţi văzut mîndra ?“ 
Marginea de ţară, 
Negura de vară 
rSla şi sp gîndia
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Ş’apoi răspundea: 
„Poale o-ani văziit, 
Dar cum a Ireciit, 
Nu o-am cunoscul". 
Feciorul din sai, 
'Nalt şi sprînccnat, 
Din grai a ’ntrebat; 
„Negură de vară," •• 
Margine de jara. ' 
Ce v'aşi înlrelja? 'y 
N’a[i ,văiul niîndra ? 
Că'ea i cunoscută 
Măcar din r'o sulă: 
De ’nallă-i înaltă 
C« trestia ’n baltă, 
Subtire-i subţire.
Ca mlădlfa ’n vie; 
Sprîncenele ei 
Trase cu condei; 
Ochişorii ci 
Doi luceferei, 
Luceferi de noapte, 
Două mure coapte. 
Coapte la răcoare. 
Neajunse de soare.
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Coaple la păniîjil, 
Neajunse de vînl ; \ 
Qbrăjiorîi ei 
Doi Irandafirei,
Doua flori în floare,—

I Albe foşioare.
' Şi dregujd mea 

Teală-i v'îzdogea>
Şi cînd rîde ea 
Tot ie-aprinzi ca para, 
Ca soarele vara.
Deci v’aşi înlreba: 
N’aţi1 văzui mîndra ?“ 
Negura de vara,

^ Marginea de jarăi 
Cum ît auzia 
Din/gură-i zicea,
Astfel răspundea 
„Dacă'i chiar aşat 
Zău, noi o-am văzut.
Şi o-am cunoscut,
Că ea a trecut 
Cîmpul cu bulbucH 1

K. O plantă, i se mai zice 
■jafiistris;.

„calcea calu'lui“ (caltln
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■Şi codrul cu hucji,
Şj mergea, mergea 
Trei feciori cu ea 
La izvoare 'reci,
Trei feciori de Greci, 
Mijlocul sirîngînd,
.^uze săruiînd,
Inele schimbînd“.. « <

I •

cxcii
ALIMON\

Alimon,
^Fecior de domu.
£l de lînăr s’a ’nsural, 
J'lîndră fală şi-a luai 
Ohiar din Ţâra-romînească, 
Qnd era să 1 câtănească. 
Nunia^ cum s’a isprăvit 
Iată că l-au cătănii 
Şi din grai el a grăif : / 
„Maică, măiculiţa mJea,
De nevastă-mi nu. uila.
Dă-i, »T\aică, colac cu rniere.
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Ddar dela noi n'o mai mere 1 
Dă-i colac cu laple dulce, 
boar dela noi nu s’o duce1*. 
Alimon cum a i)lecet,
Lăsînd neyasla în 'sat,
El nbia s’a depărtat 
Şi maica o a luat 
Şi’n temniţă o a băgat '
Si de mîncare i-a dat *> ^
Din ciubărul porcului, ;
Cum se cade robului.
,Nevasla din grai grăia.
La Diimnezeu se ruga :
„Bate, yîhte, papura,
Să se ’ntoarcă tabăra,
Doar o veni şi badea". 
Dumnezeu a ascullal-o 
Şi tabăra a înlurnai-o.
Alimon; cum a venit,
El dia ^ură a grăit:
— Maică, măiculila mea.
Unde mi este nevasta?’
— Cum pe uşe ai ieşit 
Şi pfevăsla ţi-a murii.—

1. N'o mai merge.
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AlimoH alunei zicea:
— Maică, niăiculita mea,
Vin’ arală-mi mormîntul,
"Să-nii mai stîmpăr sufletul.
— Alimoane, fălul meu, '
A plouat ploaia mereu,
A plouat ploaia c\i vînt,
A dus semnul de mormînt.
— Vin’ arată-mi (ărîna,
’Ca să-mi stîmpăr inima.
— Alinfoane, fătul meu,
A plouat ploaia mereu,
A plouat tot îndesai,
Ţărîna s’a aşezat.
— Dar în temnila din vale 
■Cine cînt’ aşa cu jale ?
—.^Cînl’ un pui-de cioară neagră.x
— Ba i nevasta mea cea dragă. 
Temnija a descuial-o.
Şi nevasta, şi-a luat-o.
Pe maică-sa a legat-o 
De cozile cailor,
Pedeapsa tîlharilor,
Ca să \/adă soacrele 
■Cum se lin nurorile.



PLOUI ALESE

' CXCJII
PETRE A VOINICUL

SIrigă ,Pelrea dela junei,
Dela junei de printre lunci,. 
Nime 'n lume nu-1 aude. 
Numai dragă maică-sa 
Din poarta vecină sa 
Şi din gură cuvînla :

\ Petre, Pelre, fătul meu, 
^au mertndea ti-ai gătal,
■Sau le-a lovit , dor de sal.
Sau opincile ti-ai rupt.
Sau juncii |i i-ai pierdut 7 

• — Nici merindea n’am gărat,. 
Nici m’a lovit dor de sat, 
D’am fost tare ostenit,
M’am culcat ş’am adorinil 
Şi la mine a venit 
Şarpe laur i
Bălaurt
lumă'.ale m’a mincat, 
jumătate nu 'mă poate,
De curele 'n|întelate I,

cu Pnli.'.
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!)e cuţile ascu|ite.
De furcule 1 'nirarginiite. 
Maică, bagă mîna ’n sîn 
Să mă cureţi de venin.
— Mîna ’n sîn nu ot băga : 
fără rtiînă nu pol fi,
Fără line pot Irăţi.

Strigă Pelrea dela junei, 
Dela junei de printre lunci, 
Nime 'n lume nu-1 aude, 
Numa' dragă soru-sa 
Din pragul vecină-sa 
Şi din gură cuvînta :

Peire, Petre' frate dulce. 
Ori merindea t>-ai gălat.
Ori le-a lovit dor de sat,
Ori opincile ţi-ai rupt.
Ori juncii ti i-ai pierdut ?
— Nici merindea n’am gătat. 
Nici m’a lovit dor. de sal. 
Nici opincile mi-am rupi.
Nici juncii nu i-am pierdut' 
D’am fost foarte ostenii.

EurniMţo.
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M’am culcat ş’am ador,mit 
$i la mine a venit 
Şarpe laur,
Balaur, '
jumălafe m'sa mîncal, 
lumătalc nu mă poate,
De curele ’ntînlelate,
De culile ascuţile 
De furcule ’nirarginiile.
Soră, bagă-ţi mîna ’n sîn 
Să mă cureji de venin.
— Mîna Jn sîn nu oi băga : 
Fără mînă nu pot fi,
Fără line pot trăi.

Strigă Peirea dela junei,
Dela junei de printre lunci, 
Nime 'n liime nu-1 au4e, 
Numai draga drăgu|a 
Din căsuţa mamă sa 
Şi din gură cuvînia :

Petre, Peire, dragul meur 
Ori merindea ti-ai gătai.
Ori ie-a lovit dor de sat.
Ori opincile (i-ai rupi.
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~ Ori juncii t> >-9' pierdut ?
- Nici merindea n'am ggtal, 

Nici m’a lovit dor de. sâl, 
Nici opincile mi-am rupt,
Nici juncii nu i am pierdni, 
D’am fost foarte osfenit,

, M’am culcat ş’am adormit 
Şi la mine a venit 
Şarpe laur 
Balaur,
Jumătate m’a mîncat, 
Jumătate nu mă poate,
De curele ’ntînlelate,

' De fiircute 'nlrarginlite,
De eu|ite asgutile.
Mîndră,; bagă-(i mina 'n sîii 
Să rnă ,cure(i de venin,.

^fîha ’n sin eu oi băga : 
Fără mină pot trăi,
Fără tine nu pot .fi.

[universitatea| 
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LXXXVIl: Bihor — P. Hetcou, Poesiapop. din Bihor. 87.
LXXXVIII: Crişana — Gazeta poporului. Timişoara, 

1889, iulie. <
LXXXIX: Bănat - Familia, XXIX, 479. .
XC: Transilvania — Gazeta Transilvaniei, 1888, 29 

iâunie.
XCI: Muntenia — Revista Ion Creahgâ, VII, 213,
XCII: Transilvania — Fami//3, XXIX, 139.

JCCIll: Transjlvania — Şezăloarea, X, 50.
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XCIV : Basarabia — Revista Ion Creangă, U\, 19.
XCV: Transiiyania — Mss. I. Pop ReteganuL 
XCVl: Muntenia — Revista critică-literjirăl 1, 4T1.
XCVll: Transilvani» — !. Bibicescu Poesii populare din? 

Transilvania, Bucureşti, 1893; 109.
XCVIII: Bucovina—E. Niculiţă-Voronca, Datinele şi cre- 

.dinţele poporului romîn, Cernăuţi, 1903; 11, 465.
XCIX: Transilvania — Dintr’o colecţie inedită.
C : Transilvania — Tribuna, Sibiu, 1892, 1 februar.
CI; Transilvania — Tribuna poporului, 1897, 5 iulie- 
Cil; Sălagi — Mss. 1. Pop Reteganul.
Clllj Bihor — Famz/ja,,XXVIII, 4i5.
CIV : Transilvania — Fo/şoaro, Sibiu, 1886, 1 ianuaf- 
CV: Transilvania - Convorbiri literare, XV, 231.
CVI — M. Eminescu, Literatură populară, Bucureşti^. 

1902; 45.
CVll: Transilvania — Fojşoara, Sibiu, 18S6, 15'mart. 
CVIll; Crişana — Fraian, 1869, 27 april.
CIX. Basarabia—'G. Madan, Suspine, poesii pop, diin. 

Basarabia, 67.
,CX : Transilvania — larnik-Birseanu, Doine şi strigă- 

turi, 212.
CXl: Transilvania--Ov. Densusianu, Graiul dtn Ţarof 

Haţegului, 204.
GXII: Transilvania —/Wd., 212.

.CXlil; Transilvania — Ibid., 212.
CXIV : 1 ransiivania — Convorbiri literare, XV, 196. 
CXV; Transilvania— yWd., 226.
GXVlr Muntenia — T. Pamfile, Cîntece de ţară, 288^-
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'CXVII; Transilvania — Familia, XXIV, 379.
CXV'llI: Bănat — Ibid., XXIX, 511.
CXIX ; Bihor — P. Hetcou, Poesia pop. din Bihor, 80.

,1 CXX ; Transilvania—larnik-Birseanu. Doine şi siri- 
jlţ.-gâtuii, 212.

CXXI: Muntenia — T. Pamfile, Cîntece .de ţară, 265.
CXXII; Transilvania — Mss. I. Pop Reteganul.
CXXIII: Transilvania^—larnik-Birseanu, Doine şi stri-■ 

.gâturi, 291.
CXXIV : Transilvania — Convorbiri literare, XXII, 532.
CXXV : Transilvania — Ibid., XXIV, 621.
CXXVI : Maramureş — Ibid., IV, 268.

' CXXVII: Transilvania -- larnik-Birseanu, Doine şi stri- 
.gaturi, 297.

CXXVIll: Transilvania — Convorbiri literare, XV, 226.
CXXIX : Transilvania — Ibid-, XV, 228.
CXXX : Maramureş — Dintr’o colecţie inedită a D-lui 

T. Papahag'.
CXXJtlTransilvania — V. Onişor, Doine şi strigă- 

'turi din Ardeal, Iaşi, (,în «Col. Şaraga“); 112.
CXXXII: Dobrogea—T. Famtile, Cîntece de ţară,2^8.
CXXXIII: Crişana — Tribuna poporului, 1901, 15 de- 

^cemvre.
CXXXIV : Bucovina — T. Pamfile, Cîntece de ţară, 3\i
CXXXV: Transilvania — Tribuna poporului, 1897, 2 

"februar.
CXXXVI: Transilvania — larnik-Birseanu, Doine si 

.strigături, 357.
CXXXVII: Bănat — Tribuna poporului, 1901, -24 

februar.
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CXXXVIII; Maramureş — Convorbiri literare, IV, 31.. 
CXXXpCr Transilvania — Mss. I. Pop Reteganul. 
CXL. Transilvania — 1. Pop Reteganul, Chiuituri, 11. 
CXLl: Maramureş — Convorbiri literare, IV, 268. 
CXLIl: Bihor Tribuna poporului, 1897/ 9 august. 
CXLIII1: Transilvania — 1. A. Candrea, Ov. Densusianu». 

T. Sperantia, Graiul nostru, II, 98.
GXLIV : Transiivsnia — Şezătoarea, Y.W, 147.
GXLV: Transilvania — Convorbiri literare, XXIV, 716.. 
CXLVI: Transilvania —/6id., V, 358.
CXLVll— P. Ciorogariu, Clntece din popor, Bucureşti,. 

1909, ^„Bibl. Socec“j; 111.
CXLVlll: Transilvania—1 Pop Reteganul, Chiuituri, 106,.. 
CXLiX .• Transilvania — Convorbiri literare, V, 359.
CL : Transilvania —/5/d., XXIV, 910.
CLI: Transilvania — Mss. I. Pop Reteganul.'
CLII: Transilvania — Ibid.
CLIII: Transilvania — larnik-Birseanu, Doine si strigă^ 

tari, )375. ' '
CLlV': Transilvania — Mss. 1. Pop Reteganul.
CLV : Transilvania — Ibid.
CLVI: Transilvania — Ibid. .
CLVIl; Transilvania^
CLVlll. Transilvania — V. Păcală, Monografia satului 

Răşinări, 221. •
CLIX; Transilvania — Gazeta Transilvaniei, 1S9I, 17? 

noemvre.
CLX: Crişana’— Traian, 1869, 9 'mai..
CLXf; Transilvania — Mss..1. Pop Retegânul.
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ei-XII: Transilvania ^ Ov. Densusianu, Graiul din Ţara 
Haţegului, 204.

CLXIII: Bihor — Mss. 1. Pop Reteganul.
CLXIV : Crişana — Gazeta poporului. Timişoara, 1892,' 

1 mart,
CLXV ; Transilvania — Mss. I. Pop Reteganul.
CLXVI: Transilvania — Îarnik-Birseanu, Doine si stri

gaturi, 425. . ’ . -
CLXVll; Transilvania — Convorbiri literare, XXIV,714. 
.CLXVill; Transilvania — Mss. I. Rop Reteganul. 
CLXIX: Transilvania— Oltului, 1938,26 septemyre. 
GLXX: Traiisilvania — Convorbiri literare, XV, 318. 
CLXXI: Bănat — Tribuna, Sfbiu, 1890, 1 nocmvre. 
GLXXll: Bucovina — S. FI. Marian, Satire poporane 

romîne. Bucureşti, 1893 ; 75.
CLXXlll; Bucovina — tbid., 46. v 
CLXXIV ; Transilvania — S. FI. Uzuin, Immormîntarea 

la Romîni, Bucureşti, 1S92 ; 497.
CLXXV ; ^raqsilvania — Ibid., 572.
CLXXVl: Banat — Familia, XXVI,'546
CLX.XVil: Transilvania — Gazeta Transilvaniei, 1890,

. 28 lanuar.
CLXXVllt: Bănat — Familia, XL. 578.
CLXXIX : Muntenia — Foaia SoCietălei „RomînisnjuT,

1, i62.
CLXXX : Transilvania — A. Viciu, Colinde din Ardeal. 

Bucureşti, 1914; 62.
CLXXXI : Transilvania — Dintr-’o culegere inedită. 
CLXXXll: Muntenia — Vieoţa noua, VI, 231.
CLXXXlll; Moldova —T. Pamlile, Cîntece^de ţară, 19.
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CLXXXIV ; Muntenia — Revista crifică-litcrară, V, 23.
CLXXXV r Muntenia — Răspunsuri Ia Chestionarul Iui 

N. Densusianu (Ms.- Bibi. Acad. rom. n-rul 45 47/ 
pag. 238). ,

CLXXXVI : Bănat — E., Hodoj, Poesii poporale diii 
Bănat, II, Sibiu, 1906; 111.

CLXXXVll: Transilvania — G. Dem.Teodorescu, Poesii 
populare, 459.

CLXXXVlll; Muntenia — Revista Ion Creangă, II, 262.
CLXXXIX : Moldova — Ibid., 111, 72.
CXC : Muntenia — Convorbiri literare, XXX', 476.
CXGI: Crişana — Mss.-1. Pop Reteganul.
CXCII ; Transilvania — Columna lui Traian, 1870, 

23 iunie.
CXCIII; Transilvania — Gazeta Transilvaniei, 188:>, 

13 august.

Pag. 27, rindul 13, să sescetească: fiu ’ritunecaL 
Pag. 32, rindul 2. să se cetească; dela Dumnezeu. 
Pag. 78, rindul 2 de jos, să se cetească: feciori. 

.Pag. 135, rindul 9, semnul de întrebare se trece la 
\^rsul următor, după : Sfranciogului.

Pag. 143, rindul 4 de jos, să se cetească: rugă.
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