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CUVÂNT.DE !NCEPUT 

Cartea aceasta este urzitii, sunt acum 22 de anz, pe vremea 
când ,_nă aflarn în rosturi culturale din Basarabia.· ln anii urmă
tori, la Casa Şcc.a.lelor, la i11inisterul Culturii Naţionale, clar mai 
ales la Fundaţia Culturală ce poartă az.i numele Regele ]\dihai /

7 

.necesitatea ei afii st',mţit-o tot mai nw.lt. 
Nu este o carte de folclor fntr'nles şz nwnai de dragul lui, 

cum ar părea la o răsfoire grăbită. Este aci viaţă /,ărănească 
· subt multiple aspecte - aşa cum a crescut-o istc;ria - până în
pra�ul contopirilor cu bunuri înrudite 1 •enite din etaiele de sus
ale culturii noastre. Aş numi-o mai degrabă o floare a florilor
culese din.sufletul popular încheg_·at în clatini şi practice de muncă.

Eminescu, care a trăit tradiţiile ţărăneşti ş/ le-a înţeles rostul 
peste veacuri, s'a sirnţfr una cu ele când a scris : ,,Nu pierd nici
o,dată ocazia de a lu.a parte la petrecerile poporale. Ca un prieten 
pasionat al poporului, când acesta se aduna în masse, simt că sunt 
o parte a totalităţii. E ceva dumnezeesc în acest sentinient, aşa
cii orice serbare a pc.porului mz se pare o sărbâJ:oare sufletească,
o ru�ăciune ciicernzcă ...

Dacă pe acest pământ ?ia exista vreodată o civilizaţie adevă
rqtă, va fi aceea ce va răsări din elementele civilizatorii vechii ... 
Din rădăcini proprii; în adâncime răsare civilizaţia adevărată. a unui 
popor". 

Cartea de fata stă în slujba unei idei scumpe ce ne stăpâneşte 
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pe toţi, cu_atât mai vârtos în aceste vremi hotă,:îtoare pen_tru destinul
poporului român. 

Este o carte pentru toată lumea;_ în primul rând stă la înde
m:âna acelora cari se intere}ează de cultu�·a satelor şi ajută la spar
nica ei rodire. 

Părţi din capitolele ei au formai obiectul unor conferinţe pu
blice, la radio şi lecţii"la şcolile ţărăneşti, bucl-!rându-se de primiri 

· neaşteptate, atât la sate cât şi la oraşe.
Nu pc.t înţelege altă formaţie a învăţătorului, a preotului, a

nr.rron9mului ... a �ricui cu rost profesional la sate, decât una. străbă
tutij, de su/ lul culturii. tradiţionale cu trecerile ei spre c, nouă unitate
de spirit, aşa cum niizuesc să ajute aceste pag-l.ni.

_ Ap. D. C. 

Bucureşti, Iulie, 1943. 
/ 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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SĂRBĂTORILE DE IARNĂ; CRĂCIUNUL 

...,._ --r: - , lnceputul colindelor

Acum 2000 de ani, prin satele şi oraşele împărfrţiei rmnane 
-:;e pon>stea că un zeu detronat s'a refugiat pe pământ, ducând viata 
'flu.ritorilor de rând. El învăţa pe oameni să facă agricultură. Dăr
nicia pământului 9-duse�e belşug şi traiu niră griji. Binefăcătorul 
-se C?ema Saturn. Lumea se închina lui; şi înălţ.ându-1 zeu al se
ruă.năforilor; îi făcu şi templu. Pentru pomenirea l�t Saturn şi a 
vrem1for îmbelşugate aduse - de .el, popo1·ul roman i-a orînduit 

-sărbători - Saturnaliile - în zilele când oamenii sfârşeau cu
muncile agricole, bucurând·q.-se de îndestularea roadelor în pacea
�ăminului. Sărbătorirea Satm'IJ.aliilor ţinea câteva zile şi c.:1dea cam
,pe �l?roape de Crăciunul nostru. Zeul era cinstit cu „mese întinse
:şi fomini. apr:inse" (cum zice colindul de azi), căci între darurile
-obişnuite, lumânările nu lipseau. Ospeţele cu veselii şi jocuri, schim
buri de daruri se ţineau lanţ. Familiile, neamurile,_ prien.tenii se
.adm.aa s.°i petreacă impreună; cei mici aducând plocoane,. ca azi,
celor mari. Tăierea ·porcului de Saturnalii era în datină şi cârnaţii
nelipsiţi. Foarte răspândite erau jocurile de noroc, cu deosebire pe
nuci. în acele zile. lVIunca, trebile familiei ca şi .cele publice, încetau
ln zilele Saturnaljilor. Sărbătoare a prieteniei şi împăcării între
0am�ni., toate duşmăniile amuţeau. Autorit.1ţile se închideau, şco
lile luau vacanţă, iar judecăţile şi datoriile se amânau. Sărbătoare a
<>Speţelor îrp_belşugate şi a bucuriilor nestăvilite, făcea s(1 răsune·
satele şi oraşele de ch1otele mulţimilor sgomotoase. Saturnahile erau
zilele iertării de ... pedepse, când slugile, scla_vii se ţineau egali cu:
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stăpti.n�i lor uniti odată pe au îJ.1tr',aceleaşi bucurii pămân.teşc-i car.i: 
ştergeau deosebirile de clase. Mâncau la masă cu ei şi-şi mărturi
seau năcazurile ţu acest prilej, ceeace nu le era îngăduit peste an.-

Ecou din Saturnaliile romane răsună parcă în acP,St colin& 
românesc: 

( 'ântaţi, lâudaţi şi i-ă bucuraţi 

ru gazdrle dimprewiă ;

-· -
SrJ. nefacem 1·oie bunir 

r'â azi s'a născut Christos . ..

Sluga şi cu sluinica 
.. ... 

. , .. F..i acum s' or bucura 

(''rzm a;uns şi 
_
i\laşterea ... 

. . :.-..,·•· 

]udată după Saturnalii, Romanii prăznuiau o sarbătoare în
chinată morţilor - n�mită Compitalia. Se aduceau jertfe �iior şi 
nu se uita colacul de grâu dăruit de fiecare familie în cinstea: mor
ţilor şi se împărţeau lumânări de ceară 1).

Până azi.se păstrează credinţa că la sărbăţorile mcrri, sufletele
morţilor vin acasă. Impărtăşirea lor nevăzută se face clin pomenile
îrnpă11ite la biserică şi la cimitire. La „Moşii de Crăciun" se frnpart" 
ct>laci, colivă .şi nişte turte zise în 1oldova „Pelincele Maicii Dom-
11u lui". ' 

Ca şi în sărbătorile păgân.eşti înaintaşe. CrăcimmT; ca re Ie-a
r.ioştenit în parte, nu e numai al viilor ci şi al morţilor. 

(La casa unde a mmit cineva_ '<le curân.ci, coiindătorii zic colin-- � 
du.I mortului - după. vârstă şi se)i: - spre odihna sufletului, sfâr
şind cu „Dumnezeu să-l ierte!". Colindele aparte pentru morţi, ill'

Ard�al se chiamă „colindul· de zăurit" sau „zorit", iar în Oltenia

de „zori ... cântă zorile". 
Cântatul acestor colinde, în Oltenia, se face în timpul tămâ

jerii martilor de Crăciun, înaintea revărsatului zorilor. Prin .,zori'' 

1) ,,Cât despre lumândri/e de ceard, din timpurile cele mai vechi" fi prirtâ azi.

- · la r•ligâni şi la creştini - au fost nedespdr/ite de diferitd,e momenre mai în

sc'71natc clin cultul morţilor, incepând dela darea sufletului, apoi co,rtinuarul a, d.

tinilc (riturile) înmormantărji şi sfârşind cu pra:micile fdcute în urma mortului". 
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ş a zăuri se mai înţeleg „colindele ce se cântă dimineaţa când colin
.dătorii au isprăvit de colindat"). 

Jn rândul sărbătorilor pomenite, Romanii mai aveau un.a care
,riidea la 25 Decemvrie şi era închinată soarelui. ,,puternicul zeu al 
:zilei, dătător de viaţă şi roadă". 

Nu-i o simplă potrivire că în colindele Naşterii auzim azi 
,,C'a venit soare luminos, numele lui e Christos"·. • 
Iisus fiind asemuit soarelui; iar în troparele Naşterii se câhtii: 

,.,Răsărit-a lumii Lumina cunoştinţi.i ... 
Răsărit-ai Christoase din Fecioară, Soarele dreptăţii cel înţe

!eeător ... Răsăritul cel d� sus, Doamne slavă ţie". 
Urma îndată sărbă11Joarea Calendele lui Ian�ia'rie (Kalendae 

lanuarii) care cădea în întâia zi a noului an roman, tot aşa de sgo
-niotoasă şi pfoiă de veselii ca şi Saturnalia. Era în.chinatc1. lui lanus, 
:zeu al începuturilor (de aci nufIT!irea lunei Ianuarie), cunoscătorul 
necutuJui şi al viitorului, înfăţişat fiind, pentru aceea, cu două feţe: 
nna l}rivind înainte (viitorul) şi alta în urmă (trecutul) .. 

Vechiul an nou roman. se prăznuia la Calendele lui Martie, la 
f i\'lartie odată cu venirea p;rimăverii. şi ieşirea la -plug. 

Ace�a care a· strărrmtat ari.ul nou dela I Martie la I Ianuarie· 
re:."te re_g;ele roman Numa Pompili.u, fiind el om paşnic şi gospodar. 
Prea era încruntat şi războinic zeul Martie cn ale c.1.n1i arme nu se 

. :împăcau uneltele plugarulU\Î. 
Toate urările dela începutul anului ag1·icol erau în legătură cu 

.rodirea, pământului şi belşugul gospodiăresc. 
Urările dela această datină plugăre�scă au trecut la Calendele 

lui Ianuarie cu care s' au oontopit. 
D 

. Pl l" S - l" Buh 'ul" •• e ac1 se trag: ,, uguşoru ·, ,., en1anatu , ,, a1 ... 
La ziua Calendelor - de an nou·_ h{au parte autorităţile 

cn·:ile şi militare, făcând'u-se parăzi. 
Sărbătoarea începea cu „ajun,ul" prin trimiteri de daruri, o 

adevărată risipă de cadouri şi. de bani. Se împărţeau şi un fel de plă -
cinte �ti miere. Obiceiul cel mai de seamă enm urările cari se fă
ceau prin felicitări în scris (,,an fericit îţi dor.etc"), însoţii1du-le cu 
<fururi prin îrnbrătiseri si sărutăr.i Oamenii din popor mergeau din 

, , , 

�ă- în casă si urau. Cum aceste rostir.i se făc·eau cu strigăte şi cân-
tări Ja Calendele lui Ianuar, cântecele şi. urările se numesc până azi. 

colinde. 
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Copiii, cu ramun verzi în maini, mergeau din casă in casă;:

urând 

ln casa asta bucurie şi veselie să fie! 

In casa asta sii fie atâti<::._ mititei 

Câti purcei şi miei ... 

Ei primeau fructe şi bani. Iată sorcova ele azi. 

" 

_ In. noaptea dinspre Calende, lumea veghea petrecând în aştep
tarea anului nou cu jocuri, cântece, danţ, glume, preziceri şi far
mece care să le desvălue viitorul. Cine e vesel şi fericit în această 
noapte, aşa va fi tot anul. 

Ca şi atunci, tineretul de azi se adună în seara naulu.i an să-şi 
u:hicească viitorul şi să petreacă ... 

Cu vremea, toate sărbătorile romane de iarnă s'au contopit„ 
ele ţinându-se lan�, iar obiceiele şi petrecerile fiind ca;m aceleaşi_ 
S'a adăogit doar un.ul : travestirea cu măşti sau cu piei de animale� 
De Rci se trag : breza.ia, ·capra, turca, cerbutul, unchieşii, 1nasca
radele de carnaval clin zilele noastre până la ba]mile mascate din_ 
Câşlegi. 

Prin potrivirea sărbătorilor cre�tine de iarnă Ia datele sărbă
torilor romane n�reştine, ele s'au · suprapus. 

La începutul întocmirilor bisericii, noii creştini nu s'a:u putut: 
lepăda cu totul de obiceiele religiei părăsite, cu toată ,Jupt€1' dusă de 
sfinţii părinţi. Neputând fi smulse din suflete, datinile şi căm:ările
pă�âneşti au fost încreştinate cu unele -schimbări potrivite <.Tedin
ţclor noi. Imprumuturilc şi am�stecul credinţelor şi ohi(,-eiefo,r s"aui. 
făcut până într'atâta că nu se mai pot deosebi. Sărbătorile de iarnă.,
nrin răsunetul în inima c·r�dincioşilor, prin întinderea lor, au des
moştenit sărbătorile apropiate şi altele mai depărtate de obiceîele 
lor, adunându-le la ·aoeiaşi dată.· 

:qatinile se pot asemăna unui :,fluviu ca)-e creşte p�încetul şi 
fo mersul lui adună un mare număr ele pârâuri şi râuri. Aşa şi dati
nile: .treptat-treptat, dealungul multor veacuri, adună izvoare foarţe
cleosebite, iar câteodată cu totul străine de· ele". 

Biserica noastră şi slujitorii ei n'au putut mulţumi deajuns se
tea religioasă a norodului, fie din neştiinţă, fie că se slujea în.tr'o 
hrnhi.1 neînteleasă (in hmba slavonă); şi atunci prisosul de adoraţie 
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:<.tre Fiul lui DUimJ.1.ezeu în iesle născut, s'a revărsat în_ alte cântări,

:te tălmăciri după inspiraţia duhului sfânt din credinci9s, în. daruri

!ŞÎ întn1ehîpări devenite obiceie.

Din povestirile ce circulau djn gură în. gură, din povestirile căr

-t:ilor relî,gioase, din privirile icoanelor şi zugrăvelilor din biserici,

�âtc un ilasec�l de bi�erică, preot·şi chiar ţărani cu dar dela Dum.ne

:zeu� au dat viaîft gjngaşelor poiezii cântate zi.se colinde, închinate
�cestor sărbători ale Creştinătăţii. Ele povestesc simplu evenimente 
-sfinte, pomenesc de sărbătoarea închinată, chemând uTări de bine
.cuvântare peste cel colindat.

r-- f:olindele au trecut din. tată în fiu cu voia şi fără Yoia bisericii. 
De sclumbat, în colindele religioase, nu1 se schimba nimic; ar fi o 

-profanare, c.ăci ele aduc şi o undă d'e sfinţenie cântecului românesc
ll)rin vechimea de peste veacuri ce o poartă. Cuvintele neînţelese, c\l
,rre.mea. mai degrabă se pocesc decât să fie înlocuite. De pildă, ale
luia a trecut din cântările bisericeşti în colinde cu înţelesul dela în
ceput : aşa s� fie. Poporul însă, a stâlcit cuvântul într'aşa fel, că
,:ereu. poţî să-i ,ghiceşti originea : aleluia· - aleruia - leruia -
1crui - ler. Atâtea colinde repetă urarea „aşa să fie" în loc de
·biserjcearca rostire aleluia prin leroi, lerui, hai lenii dai Ier etc. ,

Oamenîi sunt mereu robi sperai:iţei; stăpâniţi d.e teama necu
noscutulu·t. Pentru ascunsele şi neaşteptatele căi ale viitorului, oa
menii au. nevoie de încredere.

Urările dau această tărie sufletului omenesc. De aceea sărbă
-torile de sfarşit şi de început de an, atât în lumea creştină cât şi.. 11l
-cea de acum 2000 de ruu, unt hărăzite ş1 arătării _gorinţelor cu
.urări de împlinirea lor.

Din nceste stări de suflet s'au născut colindele lumeşti pentru
-toate vârs1ele, 1oate treptele socjale şi :îndeletnicirile.

Colindele de lum:e cuprind ţesături de ecouri jstorice şi biblice 
<u înflorituri de basm, întâmplări posibile sau -nu, fapte de bravun\
�i. faceri de bin0, 11v)rnn1ri şi obice·ie vrednice de pomenire din vea
cul nostru ori. din vremi ,�itate. rneori se amestecu în aceastiî lume
Jlământeasci\. Dunmezeu cn îngerii, Christos, :Maica Domnului,
--sfinţii ...

Cofo,dele de lume sm1.t astfel alcătuite ca s[l se potriveasc(l cu 
::Starea celui colindat şi să f.ie spre lamfa lui, du.pă poziţia cc o are in 
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lnme, după vârstă şi ocupaţie. Colinda se focheje cu o m·are, felurită_ 
la Le� 1ina din Maramureş 

.Voi colinda o giitâm, 
Sus l� cer o înălpii.rn, 
Jos la gazdă o'nchinăm. 
O'nchinărn de sănătate 
Pe-afard cu bogiltate. 
Noi pc.ftim ca sii v� fie 
La. mulţi ani cu bucurie l 

Fiind întocmite pe tiparele cântărilor păgâneşti şi cu jzvoad� 
djn ele, colindele lumeşti sunt mai vechi decât col:indele religioase� 
Sunt poate cele mai vechi cântări ale noastre. S1.mt din stratul dela
fun.d al sufletului. Păstrează, ca scheletele de vietăţi prinse m stânci 
dinnaintea potopului, urme de cred':inţe, -ele datini şi orânduiri de
sute şi mii ·de ani, pri� caracterul ior nestrămutat de cântări pe ju
rn�tate sfintite. Să ne ducem cu gândul la munca de acu„m câteva1 
mji de ani în urmă. Vânăto�rea era î.nd'e]etnicirea de frunte a omu.
lui din părţile noastre pline de coch·j, - ca să se apere, ca să aibă. 
hrană, îmbrăcăminte şi unelte; pescuia, culegea fructe dea-gata-: 
�:mură'n. gură", orj cHn slabele recolte ce le avea -în jururlocuinţe-: 
lor. 

Din :vremea când 1.meltele lui erau de piatră, :în lupta dârză cu
~.,iaţa� simţea nevoia de ajutorul zeităţilor. Fiarele t:xebu iau ferme
cate; de aceea chipm·jle lor se găsesc desenate până azi în f m1duri: 
de peşteri, iar capete de zimbri, coarne de cerb împodobeau intrările
dela locuint-e. Chemarea duhurilo:i; întăritoare se făcea prin joc.i"ri" 
,7ăjitor�şti însot,ite de cânt5ri îmblânzitoare. Poate că turca, cerbul

cerbuţul, brezaia, capra ... cu cântecele ce le întovărăşesc, cupJină 
rămăşiţe ale acestui străvechiu cult păgân. Colindele ne-au ·păstrat· 
urme de isprăvi vânătoreşti, când' casele se făceau pe stălpi, în 
lacud, ca locuitorii să fie apă1·aţi de atacuri străine. Se acopereau cu 
piei ele animale, pereţii şi legăturile se făceau din oase, - lemnele· 
fiindu-le greu de tăiat şi prelucrat cu bietele lor unelte dirr. piatră_ 
O. colindă face amintire de ancfrelaş, andreaua (undreaml) de os-

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



11 

-folosită de om înaintea întrebuinţării metalelor pe11tru andi:-ele şi

.ace:

Sărace corniţele mele 
Ce se va alege de ele ? 
/7 edea-le-aş un andrelaş, 
Andrelaş la ciobănaş ... 

Cest tânăr voinic ... 
Ce curţi şi-a croit ; 
Jur împrejur de curte 
Treistea .e mărită ... 

Vjne cerbul să bea apă <lin lacul înconjurat de trestie. Voinicul 
-jnti�de arcul de pe stâlpul porţii, cerbul să-l ,săgete: Se roagă oerbul
� nu-l să,gete ca pe fraţii lui :

Din oasele l(Jr ,.. • . 
Curţi au ridicat ; 
J)in coarnele lor 
Curţi au 'ncoronat ; 
Din cc.a.stele lor 
Curţi au lăţuit ; 
Cu pieile lor 
Curţi au coperit ... 
Ci tu mi te-aruncă 

'Ntre coarnele, mele, 
Leagăn de mătase 
Şi eu te voiu trece 
Peste . munţii crunţi 
Peste livezi- verzi 
La . . . . . . . 

Fata cea frumoasă 
Cu cosiţa groasă ... 

Colindul cerbului mintmat c1in l\Tara.rnureş începe 

Mândru-şi cântă-uii cerb în codru 
D'aşa-şi cântă de cu jele, 
De gâncleştt cii. codrul piere ... 

Vrea î�păratul să-l săgeteze, dar se roag[t cerbul 

Că eu nu-s cine gândeşti. 
.Eu cni-s. fecior de 'mpărat ; · 
Dr, prr';-inţi n'rt-m ascultat. 
Carul de-acasă mi-am plecat, 
'll,;/_arna ,nea· m'o blestemat 
Sii fiu fiarif codrioară 

Nime să nu mă Qlrtoară 
Nouă ani şi nouă zile ... 
Dac'acelea le-oiu plini, 
Jos la . sate oiu cobori, 
Biserici descuie-mi-oiu 
Shijbe mân'dre f ace-mi-oiu. 

Dnp{t terminarea pedepsei s'o întoarce tânărul cu ispaşa în1-
-;plinită între oameni. 

Credinţa în călătoria sufletelor în trupurile altor vietăţi, ca să 
se curăţe, a fost cânclva inainte de Christos. 
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Din l\1aramtu-eş, acelaş cerb mu1un.at purtând leagăn <le fată 
mare intre coarne, H întâlnim străbătand valurile Oltului, mereu a
u�cninţ,at c'o să se facă din oasele lui casă şi din piele acoperiş, iar 
din unghii, pahare. 

Din munţi, cerbul mimmat, iarăşi acelaş cu leagăn între coarne
pm•tând o fată, înnoată în valurile mării. Dar fata e prefăcută în.
floare vr�jită : 

Vine-o rnare cât de mare ; 
Da de mare, ţărmuri n'are, 
Ţdnnurile-mi bat munţii. 

.... 
... 

. Printre călini, printre mălini, 
Un braţ- mare de râdăai,ni. 
Jmzoată, 'nnoată cerbul sur, 
Cerbul sur cu coarne suri. 
Dar in coarne ce- mi poartă ? 
Un lPagăn aurit. 

Dar fn leagăn cine-mi" şede ?" 

Ci-s c. floare de pe mare, 
Rozmarin miroasă tare. 
De m 'o bate vântu'n dos7 

Umplu ţara de miros ; 
De m'c. bate vântu'n /«ţii„ 
Cmplu ţara de dulceuţâ. 

f 
-

In pragurile Nistrului, pe unde câte-o vale poartă azi numele
de „Valea Bourului" (boul sălbatic, strămoşul boului):în locul cer
hnlu.i. bourltl P?artă în!.re coarne leagănul cu fata mare peste valurile
Nistrului. Fraţii ei l-or săgeta şi or face pentru oamenii cu Lmelt& 
<le piatră" ai mileniilor scurse, păhărele din coarne, din. copite 
tnlpre, iar din piele _un pod să „1.reâcă şi Ştefan Vodă_peste Pl : ,ţ . 

'Nnoată, 'nnoată bour negru ; 
El işi 'nnoată, coarne poartă � 

. ' "I . . Da ntre coarne ce-şz maz poartă? 
Leagân verde de mătase 
lmpletit cu 1:iţa'n şase. 
Dar în leagăn cine-mi şade? 
Stă Ileana cea frumoasâ 
Şade la gherghef şi cc.�să 
Şi din gur'aşa şopteşte : 
- ,,Bour, bour, bour n.eţ,·ru,
Mai fncet cu coarnea-a tiile,
Ni-i sminti ozoare a mele ; ·

Li-i sminti, smintite-or fi. 
<'r'f şi eu am nouă fraţi · 

Şi-s la. Împdraţie ,daţi. 
Eu la dânşii, rle te-oiu spune, 
Ei pe _ti"rie de te-or prinde,
De te-c,•· prinde, te-or tăie„ 
Jllai la lltrmaz_ mai la ur111ă 
Sti treacă şi Ştef an J/ odii � 
O trecut şi n '? lt7cut : 
Şi podu s'o desfăcut, 
Ştefan Vodă s'o pierdut 
Şi .colinda s'o sfârşit. 

. 

Intr'·o colin°dă care aduce cu l\iliori-ţ;a, dar o Mioriţă din epoca: 
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de piatră, strămoaş.a Mioriţei cunoscute, se roagă ciobanul strein 
de -ortacii lui : 

Toporehtl meu 
Mie· să mi-l puneţi 
/n mâna de dreapta: .. 

Adică aşa cwn se îngropau bărbaţii de acum câteva mii de ani, 
cu ciocanele lor în mâna dreaptă. 

Răsună în oolin.de numele lui Negru V odă, al lui :Mircea 
Vodă .. Mihnea cel Rău- a lăsat urme prin vărsările de sânge la curtea 
lui 

Nou 

·-

.-

Demnul JWihnea Vodă 
Din gură-mi striga 
Şi astfel că-mi grăia : 
- V oi nouă, portari
I nchideţi nouă porţi ;
Nouă ciohodari
Tăiaţi 9 fraţi
Din cei 9 brazi,
Cu vântul zece
Care mi-i întrece ...

.· 

... 

. 
... 

. . 

Constantin Brâncoveanu împarte boierii ş1 daruri de Anul 

Domnul CcJistantin 
Din gură-mi grăia 
Şi astfel îi zicea : 

rang şi boierii. 
Şi te-oiu dărui 
c'un cal,' 
c'un cioltar, 

... 

„Vai, slugă de Domn 
_dreaptă 
şi'nţeleapt ii., 
dacă este aşa, 
tu să-mi mai slujeşti 
pân'la Sân Văsii 
când împart domnii, 

cu mândru caftan, 
c'un verde rădvan, 
cu doisprezece cai, 
negri-mi sunt ca corbul, 
iuti-mi sunt ca focul ... ". 

Odată Ştefan Voievod, jeşind dela rugacmn.e, . văzu la poartă 
�oieri aduna.ţi. · I-au răsplÎns ei că --vorbesc despre Cel născut în 
iţsle, Domnul Iisus, carele azi e proslăvit.· In J\tloldova se aude încă 
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c1cest colind pe care, poate, îl va fi-ascultat şi Ştefan cel 1\1are în zi-
lele lui : t . _.c_._ -��� 

'Repejor 

La poartă · la Şte fan 
R�FREN 

J I J·J J 
,. 

J .i' 
J1 

Domnu- lui � /Jo-ie rtl sau

Vo - da
I 

Le- rui-/iJ/ 

I J J I ,l' J dl 
strâns/a vor� bă 

La poartă la Ştef an V odii 
Boien'i s'au strâns la vorbr7. 
Dar vorba de cine estP? 
De. Iisus născut în iesle. 

lnsă Ştefan Domn cel Sfânt 
. Dela rugii auzind, 
El pe dată s'a plecat · • 

Cu boierii s'a'nchinat ;

Şi cu glasul de supus· 
A slăvit pe Domn Iisus. 

In cântece de leagăn, în colinde de copil, clorul mamei e 

Sd: te faci un viteaz mare 
Ca Dc.mnul Ştefan cel lvlare ... 
Haide nani mititel 
Şi te scoalii mărice.l, 

Să creşti tatei voinicel' 
!Vl dndru ca un stejerel.
De te-ai fac� ·mărişc.r,
Ca să fii mamei de spor.,
Tjui Ştef an Vad' ajutor:·.

Vine vorba în colinde despre Jarig1·ad, despre „poarta Tari
gradului". Pentru neamul românesc şi 111.treaga Creştinătate a Ră
săritului, Ţarigradul vechiu (Constantinopole din veacul nostru) 
,, a fost mai m�tlt de o mie de ani cetatea mmune, cetatea cetăţilor; 
cum zice proverbul ele atunci : şapte yetăţi cfe o parte şi Ţarigradhl 
singur tot le în.trece. Acolo a fost împă'ratul creştin Constantin şi 
1'mpărăteasa lui. Ele1J_a; acolo stft Patriarhul a toată creştinătatea". 
Pomenit de cărţi, de călători şi solii creştine· şi do:µiineşti, zugrăvit 
de icoane, Ţai~i�radul a rămas pomenit şi de vechile colinde. 

Căderea cetăţfilor dunăreJ.1.e cu vaduri de oorăbii şi vătmi Îll mâi
riile Turcilor, a av11t mare răsunet în memoria mu]ţime-i, d'e vreme 
ce colindele vorbesc de apărătorii lor. 
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lntr'un colind de oştean, vbinicu_l luptă pentru ele :

Colea'n vadu' Brăilei

Şade (cutare) cil.lare ...

Şade'n apă până'n sapă

Si'n noroiu până'n genunche.

Şi se bate cu Turcii 
Cu Turcii şi cu Frâncii, ·
Tu·rcii sri ia vadurile 
Şz Frâncii corăbii!?- ... 

, 
. . 

Găsim în oulu1dele dunărene veohi credinţe dinaintea creşti

nismului. Venind vorba de cetăţile de pe malul lv1ării Negre , de 

voinici ci'uări ce trec apele în lun.g şi în lat, se pomeneşte de duhuri

ce ies djn mare şi ialll trup

Că aprc.ape-i dulf de mare, 
Apă'ndoită cu sare ;

Cum dă soarele'°IJ- diseară, 
Dulf de mare iese afară ... 

De o lighioană ele apă, I uda sau Iudiţa, care se înfurie când

pescarii o tulbură în culcuşul ei din adâncuri şi atunci flăcărează

din �ură şi scapără din ·coadă

De pe mare de sub soare· 
Dincotro soare răsare, 
Iacă vine luda mare 
Tot strigârid şi biJ;rătând 
�:i dm r 1n:ia flăcănir:r!. ..

Nu.mai în :!?;Ura colindătorilor mai auzim amintindu-se de aşe

zăminte ele 1nult apuse : voivozi1 ban de Craiova, comis-comi.şei,

armaşi-armăşei, portari mari, vorrnc1 ş_1 stolni0i :

(Cutare) fr'it frumos 
Slujeşte-nâ, slujeşte, 
Că te-oiu ridica. 

Ban la Craio1.:a ;

Şi tu cii-i băni 
De ,te-i ferici ...

*
* 

*

Dci stolniâ de niese, 
Mese să-mi întindeţi, 
Fiiclâ si,'-mi apri,ideţi ... 

Cest domn 

Voi comişi de cai, 
Trei cai să-m.i aduceţi 
Şelaţi şi 'nfrânaţi . ..

bun (cutare) 

El fşi are fată mare,
Fatr'i mare ( pe cutare)

Şi mi-o cere-un por·tar mare ...

\ 

" 
" T
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• Doar în colind se mai zice cutăruia şi cutăreia jupân ş1 Jupâ-
neasă, ecou al vremilor când numai Vodă era Dom.nul cu a lui ·so
ţie - Doamn.a. Tot asemenea şi „boieri mari", fiindcă cele mai
multe colinde de lmne se adresau boierilor dn1 sate şi oraşe în aştep
tarea darurilor, sau ca un semn de respectuoasă grijă. Şi azi căpe
teniile cetelor de colindători poartă numiri de ranguri d'e boierii is
torice : vurn.ic, jude, cămăraş, vătav, pristav ...

$ 

Alte colinde descriu din viata strămosilor nostri când cutare , , .,,. , 
şedea la masă cu „Zeul Dumnezeu" în „scallil1ul de judeţ." şi avea in 
mână „bâta de direptăţi" aşa cnm judecau vechii juzi ai. legii româ
n.eşti : 

Vino 'ncoace la judeţ; 
Sue scara bc.�reşte, 
Şezi la masă chip domneşte, -• -
Să vedem, 
Să judecăm: -
Pe cei drepţi pentru dreptate, 
Pe cei strâmbi de strâmbătate.:. 

• - I

,,,. \.. 
. .. 

, 

.. 

-�

lntr'o c:olind"ă, ce a răsunat odată la Bucureşti, auzim ecouri din 
vremurile când se alegeau domnii în faţ,a oştirei ţării adunate. Se 
pare că acest colind se zicea tinerelor vlăst9re domneşti şi boiereşti : 

Pe câmp mohorît 
Oşti mi-au tăbărît, 
Oşti moldoveneşti 
Şi craioveneşti, 
M ulte-s munteneşti 
Dela Bucureşti. 
Ele· domn di n·, du 
Şi domn ctlutau. 
Ele că-mi ciitau 
Şi mi-şÎ întrebau, 
Tot din vad în vad 
Şi din sat în sat ; 
Şi din casă1n casă 
Şi d,:n masă'n masă. 

• 

Că mi-s'a aflat 
Şi s' ade1;ărrzt 
La domnul stăpân 
. . . . . . . . . jupân. 
C'are de-un cc.con, 
(;ocon pe ........ . 
Ce-i bun_ de domnit, 
Nu s'a pomenit. 
Ostaşii-:mi grăiau 
Şi astfel cuvântau : 

.. 

- Dii.-nJ-l taică dă-ni-l I
,-i ' . ' �

Dă-ni-l, miacă, dă-ni-l -'" 
Taică-său mi-l dea 
11-1. aicii.-sa nu vrea, •'" ' 

-
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Că e mititPl 
'şi e tiner'el� 
Că e necrescut 
Şi nepriceput ;
El ci1 nu şi-o şti 
Cal d'a'ncăleca, 
<:isme d'a'ncălţa, 

..

11 Cal în frâu d'a str�nge, 
Săbioara'ncinge, ,► 

,Grele oşti d'a'nfrângc. 
Nu ştie domni 
Nici frnpărăti ;

Osta,şii-mi grăiau, 
Şi astfel cuvântau 
- ,,Dă-ni-l, taicilţ dă-ni-l !
Dă-ni-l, maicd dă-ni-l !
-Cd in oastea noastră
.Sunt ostaşi bătrâni ;

/ Pe el l-o'nvăţa,
Cal de-a'ncăleca,
-Cisme de-a'ncâlţa, 
Săbioară a)icinge, 

'li'"" 1. ••• ., • 
• 

Cal in frâu de-a strânge, 
-Grele oşti de-a'nfrânge ;

Că-i lesne a domni 

' 

Şi a'mpărăli, 
De curte să-şi va.ză, 
La masă sil şază, 
Pahar să ridice, 
Cal bun să fncalice ;

Din cula domnească, 
Lefuri să'mpărţească, 
Lefi, la le/ egii, 
Spade, la spahii, 
Arme, la arnwşi, 
Cai, la călăra:,�i". 
Ei se'nduplecau, 
Cu dânsul plecau, 
Toţi se bucurau. 
Şi toţi f,i croiau 
Un vestm.ânt prelung 
Lung până'n pământ . 
Şi el încăleca 
Cu oştile pornea. 
I ar . . . . . .  tinerel 
Fie sănătc.s ! 
Cu taică, cu maică, 
Cu fraţi §L surori ! 
La mulţi ani cu bine 
Şi cu sdnătate ! 

... ·'

ŞcoaÎa de colinde a satului 

Cântările ele datini, ca să fie gustate în plinătatea frumuseţii 
:şi înţelese rosturile ce le au, trebuesc ascu1tate în împrejurările cari 
prilejuesc naşterea şî trăirea lor. Ele îşi fac drumul :în lume după 
un. calendai" însoţind annmite obiceie. Şi azi se aude la ţară vorba, 
-că nu se cade să cânti colinde „până nn le vine sorocul". Colindele
trebue să le auzi la Crăciun 7 ca să poţ"i. simti tainica legătură între
-sufletul omenesc, natură ş1 Dnmnezen.

Ap. D. Culea - Datini şi Muncă 2 
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A desface aceste cântări de viaţa înconjut·ătoare şi datini este 
atâta deosebire cât este între cântecul privighetorii ascultat la r.adio 
sau patefon şi cântecul privighetorii în _crângul ei cu adieri de vân
turi peste fnm�iş şi freamăt de ape într'o seară cu hmă .. De cum dă 
primăvar�, pasările îşi dreg glasurile şi încep cântatul. _Asemenea 
lor, tineretul satuJui şi copiii, la începutul iernii pornesc după ca
n.onul tradiţiei repetiţia colindelor Crăciwrnlui apropiat. Căci odattt 
cu întâii fulgi de zăpadă se împrosp[ţtează în memoria obşteasci:'t 
datinile rânduite de veacuri : griji gospodăreşti şi sărbătoreşti ele 
Crăciun, adunări de colindători la şezători - şcoală de colinde şi 
povt•stiri religioase ; se încep facerea stelelor, cioplirea betelor ele 
Mo-7 Ajun, împletirea bicelor de pluguşor şi se pun la cale tovărăşii le 
de colindat. In mijlooul acestor bucurii ce rE:vin dela an la a1;i.. pe 
aceiaşi vreme, se înfiripează şi trăiesc colindele. Cul1l trece sfântul 
Niculae, gândurile copiilor sboară aiurea. Se. strămută cu închipu
irea la aşteptatele bucurii ale Na�terii Domnului sub vraja sfintelo, 
mrunti.ri din lumea <latinelor. 

Copiii în.vaţ·ă cohndeJe seara ·din spusa părinţilor, a fraţilor„ 
dela vecini şi neamuri, cunt învaţă rugăciunile ele la marna; sau ce
tele de colindători învoiti (piţărăi cum Ji. se spun în unele·părti ale 
Oltenjei şi Ardeal) merg la păstrătorii de colinde ai satelor să le 
a.ud5 pe cele neştiute de ei. Intr'o odăiţă dosnică, o m-ag,azie, în vre-
1.m cotlon., în şuri de paie,în.tr'UJ1. fw1.d de grajd sub răsuflarea vite
Joi ca în staulul dela B�tleem,- se înjghebează cea mai sin:i-l)lă şcoală
de cântări şi cel mai simplu·. atelier pentru stele, eh.ivăre şi măşti
;:icnlru Irozi, capră (brezaia, Lurca), penlru sorcove, pluguşoa.re 7 

buhaiu şi împletit bicele.
. 

Acolo se încearcă glasurile argintii, chemând din povestirjle 
cântate din tată în fiu, pe :Maica Domnului. cu Pruncul Iisus, pe 
cei trei magi, ciobanji şi îngerii, ce an mişcat 1nereu copilăria de 
pretutîndeui şi de totdeauna. ,,Ca să zug-răvim Naşterea de pe stea� 
avem nevoie de culori.P_orneam singuri pe jos prin troienile drumu
ri.lor, cu noaptea în cap, peste patru sate cale ele 20 km. la târg la 
Siobozia, ca să ne cu:mpărăm dela librărioara de acolo cele 1iccesare 
pentru stea. Ardoarea sufletelor noastre de copii făcea să uită.m obo -
!-e].ile şi primejdiile drumului de iarnă, mângâi�du-ue în crechnţ,a 
d\. Iisi1s pe noi ne va auzi clin cer, fiindcă noi vom avea cea mai 
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-mândră stea din sat. Găseam în această iluzie tot curajul de mici
,cruciaţi, ca să înfruntăm eroic viforniţele şi mustrările oamenilor

l. 1 " -:c 111 ca e .

Org·anizarea flăcăilor (junilor, feciorilor) colindători este o 
�coală. o şcoală de .disciplină. Prăznuind datinile după anuJrnite rân-

- .. -tuieli primite de toj, aceiaşi purtare. se simte şi în petreceri le lu
meşti. Ei îşi aleg judele, vătaful san pristavul, cămăraşul (din Ba
r-arabia) -care e un şe.f ce trebue ascnhat. Fac legământ înUit·it de
p1 e.ot sau de primar; şi această pravilă are putere şi peste an, fiind
1scălită de toţi ce.taş.ii cu preotu] ori cu. prirparu1 in frunte. In pravilă
�e arată cnrm să petreac5 tinerii sărbătorile. De· pildă, să nu sudue
1rnmele sfintite; să 11u lipsească dela biserică la sărbători; să vie
]<1 învăţ,atnl colindelor. Toii să joace şi să joace cu toate fetele ]a
�'r'111d, fie ele urîte sau frumoase, _sărace sau bogate.· Cine face 1noî
�nri la joc, cine ştie şi nu joacă, plăteşte am.endă. Vorbele rele între
-flficăi şi fete îs oprite şi pedepsitP. Cel ce �e îmbată şi se înfă'ţişcază
.:aşa, este scos din tovărăşie.

Vătafu] ţine rânduielile la horă, ]a şeziitori şi e un fel de 
:ajutor al jandarmului pentru cei ce n'au purtări frumoase. Pe 
:alocurea, ceata feciorilor are şi 1u1 steag cu care se înfăţişează ]a 
biserică, la zi.le mari şi în petr�ceri. Jn cetele de colindători, nu pot 
fotra decât flăcăi dela 18 ani Îl'l. sus. Intrarea se face printr'o ridi
'(·are în sus de trei ori cu strigăte de urn, prin mergerea împreună 
fa şezători unde-s fete, şi printr'o „cin.stire" împreună. 

Flăcăii îşi tocm;esc o gazdă unde se adun[l numai. ei să în.vete 
�olindele, să facă mese şi petreceri. In alte părţi, şcoala de colinde 
este armbulantă : astăseară la noj, mâine seijră la voi, şi vin. numai. 
flăcihi din ceata organizată pe mahala. Se prind să nu spuie co
lindele altei cete din altă mahala a satului. Câte un vătaf mai plin 
<le zel aduce la şed:inţţ!le ele cântare pe bătrânii ce ş_tiu. colindele
<:ele mai frumoase, ca să îndrepte pe cei ce greşesc. Sunt rnte unde 
t:!0.pozitm:ii colindelor dau lecţii de cântece cu plată, fiindcă ei sunt 
pb1strătorii tipicului tracliţ:i:onal „cum ne-am pomenit" . 

. ,Cel care ştie mai bine colindele, recitează din memorie ;,vor
hele" colindelor, cum, le-a învăţat şi el dela altul şi acesta iară5i 
dela altul, ş i. curu s·a păstrat această moştPni.re r[�1nasă din. moşi 
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strămoşj. Unul cântă înainte şi ceilalţ� după el până le învaţ:ă·. A
ceastă şcoală de r�petiţie se ţine în fiecare an. 

Cu cât drag umblă feciorii la această şooală 
Ei ştiu că fac ceeace au făcut şi părinţii lor : o datorie p.ioasă. 

Au şi ei ambiţia lor. Le-ar fi ruşine de lume să µite colindele cari 
le-au auzit în copilărie răsunând sub fereştile caselor şi Ja uşi. Ar 
fi o dovadă de slăbiciune şi decădf;!re pentru jw1i ca ei să nu colinde 
la Cn1oiun, cum au colindat înaintaşii lor. ,,Aşa ne-am pomenit şi 
aşa-i leg·ea din bălt!râni." îşi zic ei; şi aşa scrie un profesor ardelean 
care a cercetat această mi�mnată şcoală a tradiţ.iilor satului. 

Colindatul se fac� în seara lui lvloş Ajun, în -goaptea lui Cră
ciun., sau :în ziua de Crăciun. Se colindă la fereastră ori la nşă, ,,ba 
t�1de-s fete la casă, îi primesc şi în casă, unde. cânt'.ă colindc1; apoi 
învârt puţin fata la joc"_. Inainte de porni.re, cetele merg la primar 
�ă- le 1mpartă mahalalele; merg· la preot_pentru binecuvântare şi să 
ia cutia bisericii unde pun banii. (colacii şi alte daruri„ le păstrează 
pentru ei). Banii dela colindat şi „hăit" (în Basarabia) se dau fo-

. serici-i. pentru odăjdii şi înrt:reţiner_ea sfântului locaş, .pentru şcoală
7 

cămin cultural; U11ii fa_c cu ei. fântâni, troiţe, n1onumen.te ale eroi
lor şi alte lucrări de bine obştesc, - ori adună pentru pfata lău'ta-' 
rilor ]a hore. 

Toate cetele se adun.ii, înainte ele a porni risipindu-se„ la ca
sele înaltelor feţe ale satului: primar, preot, învăţ.ător, uit moşier ... 
unde cântă toate cetele laolaltă „colindul cel mare", ,,colindul de 
curte" 

. -

Ale cui surit ceaste curţi (case) 

Aşa nalte minunate ? 

De departe poleite, 

De aproape zugrăvite 

Cu stobori fmprejrnuite, 

Cu stobori de mâ/,in. verde 

De fi dragul cui le vede ... 

'I 

• 

Fiecare · ceată, când cântă, se împarte :ln două grupe. Zic pe-
1ând câte o pereche de viersuri cu refrenul. Numai la sfârşit. unde
c urarea, cântă g'rupele unite. 
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Incheierea cu urări '(,;mulţămita colacuJui1:) se fac:e în m-i:ute 

feluri. Urarea face sau nu parte din colind, dar are, uneori, o me-
1oclie deosebită, sau zice vAt�ful o urare încheiată de toţi odată cu. 
,,multărnim" !_ (,,mare u"iulţam" !) : 

Ficic;ri, ficiori colindători ! 
Până voi a:ţi stat 
De-aţi colindat, 
Cinstitul gazdă bine s'a gătat 
C'un colac de grâu - curat, 
Dintre Sântămării sămănat, 

Din luna lui Cuptor secerat„ 
De fată mare frământat 
Şi de gazdă nouă dat, 
De noi pri,nit 
De Dumnezeu blagoslovit ! 

Să-l primim bucuros 
.-

Ci/-i ca faţa lui Christos. 

Acest praznic lurninat 
Noi cu drag l:--am aşteptat, 
Zi veselite.a.re 
La. toţi pe sub _soare. 

. -

Poftim su trăiţi, ·

Să vă 1,·esel'iţi, 
Vieţuind în bună pace 
Cum şi lui Dumnezeu îi place. 

Darul care ni li-ţi da, 
l\T oi cu drag îl vom lua ;

Toţi ,avem mâini să primim 
Şi gură sJ mulţămim, 
Toţi: ,,111 are mi-tltarn !" 

Colindătorii români din muuţ'Î.i Apuseni (Moţji) zic când 
intră : ,,Bun ajun lui Crăciun!". La ieşire : ,,Noi ieşjm, Dumne
zeu intră!". După primirea darurilor: ,,Rod în. grâu!". Când 
i--apucă Crăciunul pe dn1.muri de sate Cll ciubere de vânzare pe cai_, 
merg cu colindul. In urarea dela urmă, cer şi pentnt caii. ·lor, cân-
tând: 

1. Noi umblăm. a colinda
2. Dela o casă la d'alta ;

} • Dar calul ni-i ciumpăuit
4. Şi-ar trebui pctcovit

5. Cu potcoave de colaci
6. Şi cu cuie de cârnaţi,
7. Cu ciocane de vinars
8. Să le tragem pe subt nas„
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Andante notat O.Pop. 

' Noi umbhm a co- kn-da Le-rut· Doamne 

lţ; J J � I r- J J DI; J J ,11
tra1J-da- fir 

I 
/'lot' um-blim a co - !tn-da 

Copiii zic „mulţx'îmita" lor 111 viersuri : 

Câte şi1idrile l,a gazdă pe casă 
Atâţia galbeni la gazelă pe masr'i ! 

Dii-ne poame 
Cd ni-i foame ; 
DiJ-ne nuci 
Cii.-s ,nai dulci ;

Dt1-ne alune 
Cit-s mai bune ... 

Iată o cântare copilărească de p,rin părţile Clujului cand în
�ftrzic gazda cu dăruitul, - d:upă isprăvirea colindei : 

notat O.Pop 

I i J J ţ I ; ; J. J 
Puică neagră ba-ga'n sac , Scoală_ gaz-dă 

qă- m, colac , Hoi k- nu-i lin ,. flo, le - rui Ier,

Scoală _qaz-dă o'ă-m,co- lac 
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1. Puică neagra bagă'n sac
Scoală gaz,dâ dâ-rni colac.

2. J)e mi-i da, de nu mi-i da
La f ereaslrit nu ţi-oiu sta,
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J. Că ,m-z scurtei gubiţa
Şi ină tem_ c'oiu îngheţa�

4. Noi cc.linda o gătăm
Şi colacul aşteptăm.

5. Un cc.loc ori un covrig,
Ga::dă, dii-mi că mor de frig .

. 

Părinţi şi invăt-ători ! Lăsati copiii să um.ble la şcoi3la colin-
delor satului, _să colinde _cat sunt copii cu suflete curate. Să uu se 
supere' nimeni pe vretm isteţ puiu de Pepelea, care se ră·zbună pe 
gazdele neprimitoare cu nevinovate 1nţ,epături î�ocuiucl urările 

Busuioc de pirostrie 
Sd răm.âi casă pustie. 
T'nde şade astăzi masa, 
Tragem la 1·arâ cu coaso. 
Râdtkina socului 
ln vatra foculu;. 

Dă-mi un cc:vrig 
Că mi-este frig ;

Dă-mi un colac 
Că-i loc în sac. 
_Bureţi pe pereţi 
Tot nel'oi s 'rweţi ! 

. 

la daţi-ne colăcei .r 

S' â, ·eţi 1.:acd cu vitei ;

�Şi purceaua cu purcei 

Şi caţeaua cu căţei ... 

Iu, Ardeal e obiceiul ca cetele de colindăt5>ri să meargă în os
peţie în satele· vecine, să meargă „lătureni" unii la alţii. Sun.L 
primiţi cu muzică şi băutură la „gazda" lor unde petrec ziua, pof
tind şi fetele d1.n sat, cari aduc la gazda fec.iorilor. colaci impodo
biti. Şi băi ba ţii şi bătrânii. :işi au petrecerea lor împreună de Gră
ciun prin mese laolaltă, poftindu-se după ieşirea dela biseridi, 
5au prin delegaţi ce umblă din cas{t în casă. 

Disciplina cc şi-o· impun cetele de colindători face dovada 
de puterea datinelor în viata satelor. Colindătmii sim.t că sâvâr
şesc o taină sfântă. Poate că de aceea se îmbracă ca de zile mari 
cand pornesc cu aol�datul. Şcoala de oolind'e a satului este pornită
pe o pantă coborîtoare, sau nu mai are răsunetul de altădată. Co--
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lin.dele incep să sufere unele schimbări, sunt părăsi.te, ori se uită 
-pe încetul. Acolo unde se clatină ca o biserică veche, datina trebue
restau1:ată prin înviorare cu ceeace e frumos şi aclânc românesc
-..lin răsnnetul veacurilo1·. Obiceiurile trebuesc supraveghiate, d:iri
.guite2 spre izv:oarele curate ale traditiei. Să se înceapă nu numai.
·de jos în. sus, ci şi de sus în jos, prin şcoli, dela orăşeni şi :intelec
tna] i. Ac.-o]o u11de ele bpsesc 01·i an săd\cit, ă se aducă izvoade din
regjunile învecinate şi îm·udite.

. 

Conct.ffsmile, întrecerile sunt bine venite. 
Ca să ne dăm seama de puterea de apărare a sufletului. româ

nesc prin colinde, aminltesc un document care vorbeşte îndestul : 
Un pastor sas, Andreas ]VIathesius clin Cergăul Mic, nn de

parte de Blaj, pomeneşte cel clintâi.u despre colindele RomâmJor 
urdeleru şi chipul cum le invăţau. In memoriul · său din 1647 că
tre Cârmuir<" pent1u lămurjrea certurilor isbucnite între acest pas
tor, zelos propagand1.st luteran, şi. poporenii ele alti\ lege, socoate 
-colindele cântări necr_eştineşti şi blestemate. Scrie pastorul că spnn 
-ci (.Românii) : ,,Dela părinţii. şi strfimoşii noştri am moştenit noi 
�stfel de datini şi învăt,i\tmi ele urmat ca tineretul nostru să umble 
Gl colindele în noaptea· de Crăciun" ... Şi pornesc dela trei noaptea 
-şi ţin mersul până la lumina zilei. Când intră în casă, jumătate_
<l·in ceată se aşează la masă, mănâncă şi bea. Cealaltă jumătate
stă în picio.aJ"e şi cânt.,'\ româneşte nelegiuitele colinde. Şi asta
•o fac până sfârşesc cu satul. foajntt� ele sărbfttoarea Crăciunului.,
n'au altă grijă. mai marie. decât să se adune mereu împreună şi să
;nvete cânWrile ctiavol�i. De cântece- creştineşti. 1�use (adică

·dmtifri luterane) nu intreab{t njcidecum, pen1rucă prrrintii lor nu
·i-au învăţat asemen.eia cântece. De aceea spun ei : .. Părintii 110-ştri
n'au ştiut să cânte psalmi şi totuşi an fost oameni. şj au avut ce să

• mănâncf' şi să bea. Vrea popa îsta nemţ.esc să ne desbare de ale
11oastre, dar nu ne luăm dU!pă el". Mai curând vor să se ducii ]a
prinh1] (Ardealn]ui.) s{t se plâng{1", încheie pastorul.

Omul îşi poate schimba limba şi reHgia ; obiceiele 'Însă maj
.greu. Prin judeţele Trei Scaune şi Ciuc, Românii si\cnizati vorbesc
1.1ngur0şte, merg la biserica catolică, dar practică datini româneşti.
'C insulă df' Români din 1o.ra;via s'a pierdţlt 1n apele slave. 1\1ai
-păstrează azi doar colindele pe care le-au tălmăcit în limha de az'i,
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unele repetând „bucurie nouă Valahilor'\ de ca1·e s·au înstreinat 
pentru totdeauna. 

Tată de ce mai vârtos txebue să culfr,am colindele, i'loarea 
florilor artei populare nationale; care păstrează şi înalţă prin fru
museţă şi duhuJ veacurilor d'in ele, sufletul neamului românesc 
de pretutindeni. 

-

Ci-că - spune legenda - în vremea de demult erau tare 
multe răut..'\.ţi pe lume. Dumnezeu a dat colinde de-l pomenesc 
mereu ; şi de atunci au încetat blestemăti"ile. Ci-că diavolul tot 
înu1eabă : ,,Se mai colindă de sărbători ?". Când ouă roşii nu s·or 
mai scrie ;i când nu se va mai colinda, at unei diavolul fe va arăta 
iar în lume. La aceste să1·bători nu iese ; se teme că umblă băietit 
cu c?lindel<=-. Cum se fereşte diavoluf de tămâie, se fereşte şi de ,:,u
linde ... 

' ln colinde se amestecă durnnezeescul cu omenescul. Poezia 
cerească a colindelor, în. gingaşe cântări de preamărrre, aduce pe 
Isus, pe Maica Domnului, îngerii, sfinţii ... printre noi ; ne ·găsim 
îm.p:i;eună într'o pioasă c�viin.tă, le simţim prezenţa în intalniri cu 
lumea, în casă, în goi;podărie, până şi în grajdurile vitelor. 

Tn liniştea înseninată dm suflete, tot oe ne înconjoa1;ă respiră
rnulţ.umire, fericire. 

' 

Tn c1cele zile al� colimlelor, pluteşte un aer de sfinţenie peste 
lume. 

Fiori de grijă străbat ca.sa creştinului în. Noaptea Sfântă : s'!) 
facă curntă şi gătită, vrednică să primească pe Fiul Cerului şi Dom
nul pământului. Iată colindul de chemare la veghea aşteptării în
tr'această noapte : 

1. la sculaţi boeri mari! }. Că vă vin colindători 
(Florile dalbe) Noaptea pe la cântătc.ri. 

la sculati Români plugari ! 4. Chemaţi-vă slugile
2. Vremea e să 1.:ă sculaţi, Sâ măture curţile ; I 

Casa s'o deretecaţi,

•
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'Allegro 

tţvt r r I ffil O I J I J I .F1 
la seu- lat/ bo - te - ri ma-

�& D I J I j O I tu I D D I 
ri ; · Flo - r/ - le · da! -- oe , . 

,ţ� r r I KffF D I j I J I JJ d ); I 
la seu - lat/ Ro - mân/- plo -gar1 

, 

5. Aprindeţi o lumânare
Şi-o candelă la icoane ;

6. Masa să vă încărcaţi
Şi şedeţi de pn·veghiaţi,

7. C'a�teptăm pe Domnul Sfânt
Ca să vie pe pământ ;

8. Cii. e Fiul Cerului
Şi Domnul pământului

9. Domnul nostru cel frumos
) 

N urnele lui e C hristos.

Din Maramureş iată acest colind de vestire 

Sculati, gazde nu durmiţi,. 
Demineaţa lui Crăciun, 
Că nu-i vreme de rlurmii 
Ci vreme _4e prăznuit ; 
Că vine o sărbătcare 
Cum nu-i alta pe sub soare, 
Astă.zi Dumnezeu a ·vrut 
Om pentru noi s'o făcut ... 

(Cutare) domn bun 
ia ieşi pân'afară, 
c'afară te chiamă 
doi trei chemători, 

Şi noi sii. ne veselim, 
Cu (oţii să prăznuim 
La a lui Christos venire 
La a noastră mântuire. 
Dintr'această mică casâ, 
Binele să nu mai iasă, 
De oameni fie iubită, 
Totdauna pomenită, 
De Demnul blagoslovită. 

buni colindiitori. 
Bunâ veste-aduc 
dela Rusalini 
Că mi s'a născut 

., 

•
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fiuleţ.de niaică, 
fiu fără taică. 
lngerii de-mi aflau 
;os se scoborau, 
în iesle-mi intrau 
de-l îmbrăţişai1. 
şi i se'nchinau ;

apoi mi-l luau 

I . 
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de mi-l fnf ăşau 
în faşă 
de mătasei. 
ln braţe-l purtau 
şi mi-l ridicau 
sus la'naltul cer, 
la Pdrintele bun ... 

lnh·'o ·legendă creştină prefăcută în colind, l\11.aica Domnului 
se· tângu.ie de fnm.zişul plopului. ce mereu fremăta şi linişte nu-i 
dăden în ceasul naşterii. Şi se duce într'un grajd de cai; nici aool<> 
pac:e nu are de tropotul cailor. Poposeşte atunci i'viaica Sf âptă 
Jâng{l ieslea l iniştiW a boilor. Colind'a ardeleană povesteşte în cân
tare: 

Andante . · colec,tJ:3 S Drago/ 

�0v'�tr r1ra@1�� .Q'J:-v I
1. Sfănta Mai-căa lui /1 - sus Ră-tâ-ce . sfe 'n 

' 

� 

' AEF<<EN 

J ·;�li 
,/OS si'fl sus . Co- !tn - dam I -lJoamne , co - ltnd 

1. Sfântâ J\1aică a lui Isus
Rătăeeşte'n ;os şi'n sus
(Colindăm, Doamne, colind)

2. Pe câmpia unia râu,
Printre· grâu până'n brâu.

3. Catd loc să s'odihnească
Şi pe Fiul Sfânt sâ-l nască.

4. Sub un plop cu frunza rleasii,
ios pe pajişte se lasă.

5. Plopu' frunza-şi cla.tina-re,
Pace, Maica nu-şi afla-re.

6. Turburată, J\:'laica Sfântă
Din graiu astf e1 îi cuvântă :

7. - ,,Alelei plop ne'ndurat-u
Fii de astăzi blâstămat-u

8. Şi ,de rn,ine pe pământ-u
Şi de Dumnezeu cel sfânt-u;.

9. Fri.tnza ta să n!aibă stare
Cât e ziulica mare".

10. Sfânta J\,faică a lui Christos
Rătăceşte'n sus şi'n jos

11. Pe un plaiu scăldat de soare
Prin f ânete numai floare ,-

12. Cată loc să s'odihnească
Şi pe Fiul Sfânt să-l nască_
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1}. La un grajd de cai soseşte ;

Acolo Ea poposeşte. 
14. Caii rod, fac tropol mare,

Şi odihnă Maica 11'are.
15. Supărată, Maica Sfântă

J)in graiu astfel le cw ântă:
16. ,,Fire-ni cailc.r să fiţi

De mine a/ u.risiti,
Şi de Domnul pe 1·ecie,
Mersul fugii. să vă fie.
Ziua noaptea să mâncaţi,
Rar 1101: să vă săturaţi ;

Numai'n ziua de lspas-u
Nici ·atunci decât un

/ceas-u" 
20. Sfânta lHaică Preaslă11ită

Rătăceşte obosită
21, Prin livezi înrourate, 

Pe sub pomi cu crengi 
{uscate. 

22.. Gatd loc să s'odihneascii, 
Şi pe Fiul Sfânt să-l nascii. 

23. La un grajd de boi soseste,
I os. fn iesle popr.seşte ;

28 

2:4. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

Boii blânzi la ea privesc 
Şi suflând, mi-o aburesc. 
Odihnită, 111 aica Sfântă 
Din graiu astfel le CLLVântă: 
- ,:Boulenilor iubiţi !
Binecuvântaţi să fiţi ;

Şi de pomnul şi de m.ine
Şi de Fiul care vine.
La· umblat, s'aL·eţi pas lin,
La mâncare,. sat deplin.
Câte-un ceas voz să ,·nân-

[ caţi, 
Iar un ceas să rumegaţi" 

JO. Pe la cântdlori, .târziu, 
Preaslăvita naşte fiu. 

Jl. Şi când naşte Maica Sfântă, 
Ingeri vin în sbor şi cântă; 

32. Mii /delii pe sus s'aprin.l,
Ca luceferii lucind. 

} } . I ar prin iesle ere-Se bujori, 
Fânul s'a schimbat în flori: 

34. Şi veneau moşnegi cărunţi,
Juni păstori de pe la munţi,

} 5. Falnici crai din ţări străine, 
Pruncuţului sc'f-i se'nchine. 

Alt. rnlind ardelenesc al Născătoarei de Dumnezeu : 

1. Coborît-a, coborit,
Coborît-a Duhul Sfânt
La uşa bisericii,
La icoana Precistii.

2. Icoana Jldaichii 'ntref?ară :
„Ce veste-a,: adus în 

{ţară .J 
- ,,Veste bună-aduc'n ţard
Duhul Sfdnt când se co

{boară, 
}. Sfânta Fecioară Maria 

Va sd nască pe .1\llesia.; 
Şi umblă din casă'n casă 
Şi nimenea nu o lasă. 

4. Dar iată că pe'nserat,
Intr'un grajd s'a aşezat.
Şi-a născut pe· fân uscat
Prunc frumos şi luminat.

5. Frumos nume că i-a dat ·

Iisus Christc.s îrhpărat 5
Frumos nume că f.-a pus :
Iisus Christos, Iisus". ... 
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notat G.Bre,gzul 

Co-60-ril-a, co-bo-rÎf Co-bo-rlt- a 

- .t�i=J�b�JS1 !3)�,J=i=EI .=lJ =i)�!-���b 3)=11�-JE:) 3J==fJ __ �J�I
Du-hui srant, La {I - şa b

i

- se-r✓ - - cil,

1 - coa-na _ Pre - c/s - t 1i 

Alt colind din Ardeal al Maicij Năsd\toare : 

I t.vv El I � v 
'Allegro 

' Sub poa la ce- ru - lut S/ poar-:-·
, 

!@ � J J V I lJ -µ 
ta ra-1v-lui, Chr,-stos 

}. t:= 
Oomnul 

v J
nos,..fru. 

1. Subt poala cerului
Ş1'. p<xzrta Raiului.

2. Plimbă mi se plimbă
Prea Sfanta Jl/larie.

J. Flori sfinte rupea
Şi'n mâini le prinde.a.

4. Şi Ea mi-a privit
Colo'n riisărit,

5. Spre raza de soare
Mereu călătoare

6. --:,Tu_rază de soare,·
Tu eşti umblătoare, ·

7. Tu eşti ·L•r1zătoare
Şi inciil:âtorzre ;

8. Eu atata-ţi cer :
Dâ de ştire'n cer·

9 .. Că eu am ndscut 
Pe Cel din 'nceput: 

10. 

11. 

Fiul f iirii tatii 
Din maică curată ; 
Bun nume şi-a pus : 
Dulcele I sus, 

12. Domnul cerului
Şi al pâmântului".

li 

iii 

In ac:el ceas al naşterii Domnului şi albinele au adus <lanu 
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lor. Au zorjt de au strâns ele prjn flori cearii de făcut făclii Sfin
tei )\Ilarii ăsci:itoarea. Aşa caută cofo1dul din Damboviţ.a 

-�M.ot(:;3tO.

- :=jl1 J -- r I r· ·; J r
Ră-tă c18m În tro gr.i 

v 
) 11 l J=.J r ll 

Ma-"/ul cu f'lo- r/ - 'le dai- be 
1. Rătăceam într'c. grădină 5. Ceara se făcu făclii,

(Malul cu florile dalbe) 6. Să le dea Sfintei Marii ,
2. Mă'ntâlnii cu o albi11iJ1; 7. Făcliile s'aprindeau, ·
}. Albina strângea din flori 8. lngerii în Rai râdeau �
4. Ceară pentru sdrbători, 9. Făcliile se stingeau�

10. Ingerii în Rai plângeau.

Şi florjle s'au plecat Mariei cu Sfantul Prunc :in brate. 
I s'au închinat dăruindu-i mireasma for, precum auzim dirr 

gingaşul colind al florilor către Sfânta /Jaică de prin părţile Ora
diei ]\/fari : ,,Floricica se'nchina şi mireasma-i aducea". 

1. Solo:
Colo'n câmpul înflcJ'it
Mied floare-a răsărit (bis)

2. Solo :
l\laica Sfântă curll venea,
J11ica floare mi-o ,,edea (bfr)

}. Solo: 
- ,,Floricică, floricea
Ce eşti mândră ca o stea (bis)

4. Solo :
Vezi, aici, pe braţul meu
Ţi-l aduc pe Dumnezeu"

(bis) 
5. Solo :

Flc.ricica se'nchina
Şi mireasma-i aducea (bis)

Toţi: 
.Mică fl<?are-a răsărit 
Jl..1ică f lc.�rr-a răsărit. 

Toţi 
Şi din gur'aşa ::.1cea, 
Şi din gur'aşa zzcea : 

Toţi: 
Ce eşti mândră ca o stea. 
Ce eşti mândră ca o stea. 

Toţi: 
Ţi-l aduc pe Dumnezeu, 
Ţi-l aduc pe Dumnezeu. 

Toţi : 

Şi mireasma-i aducea, 
Şi mireasma-i aducea. 
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6. Solo :
Şi eu, micn floricea
li aduc i11i111a. mea (bis)

Toţ.i : 
li aduc znima mea, 
li aduc inima mea. 

7r. /11/0IC 'And,nle 
Solo 

Ca/017 câmpvl m - f'lo rd 

Mea floare-a r.f-sa-r/t 
J 

mica floare-a ră-să- rlt. 

�
· Tulti

9 � , Aţt�))l�,ţ? .Jl8 0 =
1>1 

,.. Mi - ca floare-a ra - sa - ot, mi - ca · (/oare-3 

�•t el) ; li
r,i - sa

..,, 
- rit

Cand s'a născut Doonnul Iisus, s'au petrecut minuni ch.1nu1e
zeeşLi şi pământeşti cum n'au mai fost vreodatii. La această bucurie 
cerească ia parte întregul sobor al făpturilor lumii într'o revărsare 
de podoabe şi lumini fără asemănare·; şi. gin.găşii de nesfârşit�i. 

, dragoste înconjoară Sfântu 1 Pnrn.c : 

Şi cum Domnul s'a născut-. 
Eslea'n rai s'a prefăcut ;
Peştera'n frumos palat. 
Ca la·•wi'-V11'are•wnpcrrat; 
,7\llii rie făclii'mi ardeau 
Şi alte mii se aprindeau ;

]\!Iii şi mii de luminele 
Străluceau ca nişte stele. 
Maica Sfântă îmi zâmbea, 

_Fânu'n flori se prefăcea,

"··-· 

Paiele se aureau 
Şi prin esle flori creslcau. 
Păsărelele-l simţesc .
Şi'ntruna ciripesc ;

Ciripesc de fericire 
Pentru a lui Christos venire. 
Soare, lună, mii de stele 
Strălucesc mai cu putere. 
Toate'n lume au sr1ltat 

· DP Domnul când au aflat ...
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Odată cu arătarea stelei cu coadă, vestitoarea Celui venit p� 
lume în ie:;lea dela Betleem, staulul vitelor s'a aurit ca de un soare; 

.. i.Jori şi verdeaţă au ieşit pretutindeni, până şi din gărdelele ieslei; 
printre boi. şi din vârful coarnelor ardeau făclii ; cântau pasările,.. 
iar un porumbel- a adus in cioc floarea dalbă ce a aşezat-o- lângft 
jeslea sfântă. Alte două colinde ardelene cântă aceste minnni : 

Repede notat 6. Breazul 

ţiu � [ � !r-J I .J • a I r , I [ r I
la scu-lalt voi mar/bo-tert· Flo-r,-le cla/- be, 

. ' 

Oe ve- defi lu - mi- nan cer rlo - ri- le ' dai - be. 
1. I a sculaţi uoi mari boieri !

(Florile dalbe) 
De vedeţi lumind'n cer, 

2. Cum-răsare mândru soare;
Dar nu-i soare cin 'râsrtr(',

J. Şi nu-i soare răsiirit,
ri un staul aurit.

4. fnăuntru să intrăm,

7. Când boii se sc4turară,
Pe Isus inrourară.

8. Din giirdele, flori creştea_ 
Printre boi, f delii ardea .-

9. Şi din coarne, luminele
Luminau ca nişte stelp.

JO. lngerii ţinând stâlpări, 
Cântau sfintele cântăn. 

Pe Domnul să'nconjurd.111
5. ră pe Domn.ul l-am aflC'T 

I n iesle de boi culcat.

11. la intrafi Î.n cea grăcL!l(, ·
Şi ră luaţi /Zori fn mânil ,-

6. Unde Domnul se năştea,
Peste boi, roua ciidea.

• 

12. -Si venili cu toti cântând
, , , 

Şi pe Domnul lr'fudând.

notat T Popa vie/ 

I i v � � � I , µ lJ. I- r : v I r r [ 
la seu-lat/ VOI bo-ter/ mar,·, Flo-r,- le. dai-oe, 

�• V V a � I � � J_J I r s: � I J J lf
fa scu-lab' Ro - ·maiu plu-gar/ 

J 
Flo-r1-le dai- 6e . 

• 

.. 
• V

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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_1. I a sculaţi 1 ·oi boi Ni mari ! 
Sculafi voi Români plugari, 

5. Trec prin luncii. turturele7 

La fereastrii, rândunele.
2. Că pc cer s'a arătat.

Un luceafăr de'mpiirat ;

6. Şi-un porumb frumos leit
Dinspre apus a venit ;

J. Stea cu coadă. strălucitii,
Pentru fericiri menită.

4. /atâ lumea cd'nfloreşte,
Pământul cil'ntinereşte.

7. Floare dalbă a adus
Şi la cc7pătâi v·a pus.

8. F.l 1,·lt zice sâ trăiţi
Intru multi ani fcriciti !

9. Şi ca pomii să'n/lorifr
Şi ca ei să'mbătrân,ifi.

La naşterea Domnului., ceru1ile s'au deschis ; ce'i buni la
Dumnezeu aud toaca'n cer şi văd slujba'11._.Rai. 

· Acolo Dunu1ezeu cuvântă ; . 1aica Domnnlui se roagă, iar
îngerii cântă. 

Cântă şi satele colinda aceasta pnn jucletul l\1ureş 

notat G.Breazul 'Polnid 

iJ J J I JQS I ; ; I 4�J.1 . 
Oa - uz/· gaz-dă -- or/ n'a - u:2/ 

JJJIJ[J.Jli:DI JJ;I 
Oa- uzi gaz-dă ori n'a - uz/ Toa - can cer· 

;11;1 ;li 

1. D'auzi, o·azdil. ori n'mtzi
& ' 

(bis)
, 

Toaca'n cer şi sluf ba'n Rai?

I 

J. Dllmnezeu cum cuvânta,
J\;Jaica Sfântă se ruga ...

4. Şi să stai să tct priveşti:
2. Toaca'n cer cum o bătea, Cum făceau slu7be cereşti.

(bis) 
Slujba'n Rai cu.;.,2 o f ăceri. 

Ap. D. C11lea l.. Dali�i şi Muncă 

5. lngerii, ţiind stâlpări,
Contau sfintele cântări,

3 
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6. Pentr'un Fiu ce s'a născut, 
Demnul nost' fără 'nceput ;

7. Cum lumini-L lumina,
Cum cobuze răsuna ; 

8. Că s'a ndscut pe pământ
Fiul Ta.tălui Cel Sfânt.

In legendele .populam, Moş Crăcim1 este w1 băt1·ânel hnrbos, 
bm1 şi darnic. Aşa e şi Moş 

0

Ajun, tot îiichipui!t ca o fiinţă orne
rn:iască. Stăpân al staulului dela Betleem, gazelă de înalte feţe ce
reşti, are ziUJa·lui odată cu a naşterii Domnului ; şi are colinde lui 
inchinate. Iată oo,lindele lui Moş Crăciun., începând cu mml din 
Moldova: 

" � M,Şcăt 
�

�
"' 

� i- li.' -J! ; �i � �După dea-lu/ cel ma, ma-re

�- t-
REFREN r.--

-}_ 
� � 
Ve- le r,m SI 

1. După dealul cel 1nai mare 
(Velerim şi veler, Doamne)

2. Ră.sărit-a mândrul soare. 
(Velerim şi veler, Doamne)

] . l\llânrlrid soare nu ern,
4. Ci era o mân'ăstire 
5. Cu pereţi de-alămâie
6. Şi cu uşa de tămâie. 
7. Dar într'însa cine şade ?

Pn. colind din 1untenia

1. I a s_culaţi, boieri, 9eulaţi /
C-ă vă vine Moş 'Crăciun ; 

(bis)
2. J1,1ititel şi'nfă.şăţel, (bis) 

Mititel şi'nfăşăţel, (bis) •. )

I î � 1- i, lt
ve- Ier Doamne 

8. Moş Crăciun <;u Moş Ajun,
9. Cu barba de ibrişin, �.
10. Cu mustăţile de fân., 
11. M c.ş Ajun, îi tot spunea :
12. - ,,1Wergi, Crd.ciunc, la 

[lmpărat
J}. Că-i târziu şi-o înnoptat".
14„ Ce ne-aduce !\II oş Crăciun?
15. Tot ce e frumos şi bun.

J. Cu scufia de mătase, 
Cu scufia de riiătase ; (bis)

4. Dar în fundul tz"chiuţii, 
. Dar în fundul tichiutii (Ms)
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5. Este-o piatrd nestematif.
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6. Ţarigrad pe jumiftate,
Bucureşti a treia parte.Ce cuprinde lumea tcată,

(bis) (bi's
.,, 

fllegr,lto 

el/Ies O. 0. Kiriac 

la scu-lati 60- er./ SC(f - I at/ ca· vă V/- ne 

$ J � � 7 ,,. I r v_ ....... ,J' J 2 .J J

Mof Cră-c✓-un ca~ va v, - ne Mos Cră-

o/ li 
Cil/fi Că. vă · v/-ne Mos Cră-c1'un 

Un colind de Crăc.11111. din Ardeal : 

'11/legro ·după S. Dră901·

� 
As - ta-i sea - r_a , sea-ra maf'e, 

�1@-------c---.=.= g._-V---� __j____j,I E�· &f------lL--k �I � .,._____f _J�J -�-· ·  J
___,
' 

. Sea - ra ma - rea lui Cră - c1unu, 

f 
R 'C F R E N li 

� r v I @ a I � r J J. 
Ler, f Io - N - le

· mă - ru lui 

:- . 

1. Asta-i seara, seara mare
Seara mare-a lui Ajun,

(Ler, florile miirului). 
2. Mâine-,: ziua lui Crăciun.

Dar Crăciunul cel bătrân,
J. Două slugi că îşi avea,

Tot cu râridul le mâna.

li 
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4. i•llână. sluga cea mai mare
Să dea la boi de mâncare.

5. Inapoi că se întorcea
Şi din graiu aşa-mi grăia

6. - ,,Hei, Crd�iune, hei bătrâne!
Stăpân eşti dar am a-ti spune

7.' In grajd n'am putut intra, 
Boilor, nu le-am putut da 

8. De mirosul florilc.r,
De para [ dc,liilor".

9. Jl,f ână sluga cea mai. mică,
Cea mai mică mai voinică.

10. Sluga mică se'ntorcea
Şi din graiu aşa-mi grăia

11. - , Hei Crăciune, hei bc'flrâne ! 
Stăpân eşti, dar am a-ţi spune 

12. In grajd ri'am putut intra,
Boilor_, nu le-am putut da

1 J. De mirosul florilor, 
De para făcliilc.r". 

14. 111 oş Crăciun mi s' a sculat
Şi în grajd când a intrat,

15. Află-un prunc in fân culcat ;

Numele lui l-a aflat :
16. _Domnul .nost' Isus Christos,

Ce pe noi din fod ne-a scos.
.., . 

---=··"" 

Alt colind din l.VIuntenia ' ·• ·-:. 

1. Sus, boieri, nu mai dormiţi !
Vremea este, vă grăbiţi;
Casa să v'o măturaţi

2. Că umblăm sd colindăm
Şi pre Domnul căutiim
Din seara Ajunului
Până'ntr'a Crăciunului.

.. 

( Leroi, Zer) 

Şi masa s' o încărcati 
J. Că s' a .născut Domn prea bun

In sălaşul lui Crăciun ;

(Leroi, Zer) Că s'a nâscut Domn frumos,
Nwnele lui � Christos.
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·' Andante · 

$u· � HJ -t .J

Colecţia G. Cucu 

Slis bo ier, nv 

J. 

mai 

" 
I r 
dor mtti 

J- , -J l

Vre-meae $8 vă gă 

·ijb�)JJJiJ 1 r
Ca sa să vo ma-tu- rati 

I 
. 
r 

hai 

I J J ţ I # 

t/ 

J 
' . 

Leroi 

J �- . l J_ ·; ; J
Ş, ma-sa so În - căr-cafi ha/ Leroi

Dobrogeanul colind5 astfel de Crikiun 

t/ 

r 
Ler 

J 
Ler 

Repede notat G. Breazul 

1@i;r J 1 ; av iJ i i_:i .i
A - s/3-/ sea- ra sea - ra ma - re -o 

:� 

� I RS"REN I > 

lf &Ta ;IJ@J tl) J i J.':il 
Ler „ Doam - !7e-o Lei'. lJar-de - ce m1�1 sea- rB mBr '? 

• 

1. Aslo--i seara, seara mare-o
( Ler, Doamne-o, ler)
-- Dar de ce mi-i seara mar' ? 

2. - kli-este seara de Crifcizm, 
· Când s'a născut .Fiul bun

} . l)in ,l'l aica cea prea curatr7 . 
FN"_iorm'f prea lii11d;tâ. 
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4. - De niîscut, când s'a născut? 
- Chiar în noaptea de Crăciun.

5. - De născut, un' �'a �1ăscµt'?
- Chiar in ieslea boilor, 

6. ln staulul oilor, 
ln mirosul fânului.

In a.ceashi sărbătoare a Crăciunului, însuşi Dumnezeu Tatăr
coboară din cer pe o scară cl'e argint între noi oamenii, ca să ne
mâ1Jtue de gren, fUll1 spune colindul din Bucovina

L/11 . 

,. -,ş_ ,Î \1 
� 

.. 
� I � I � ·i-1 J = 

Toc- ma'i7 vâr-ful 

I� ;1
k 

�
-j)·, i 

� 
-J:-

La fân tâ na 

1. Tocma'n vârful munţilor, ,
La fântâna sfinţilor 

2. Este-c scară de argint 
De coboară Domnul Sfânt:

1. Printre flori, printre stâlpări
Printre sfinte lu.mânări. 

4. Cum coboartl de frumos,
De frumos, de cuvios·!

mun- t/ ltJr', 
, 

� -,_ I· � ,ff · � 
sfin-t✓ - lor 

5. C'un vestmânt pâaă'n pă-
f mântr 

Că"El mi-este Domnul Sj,;înL 
6. Şi coboară - arareon7

7 
-

I,a sfintele sărbătO'Y,--
7. Aii-este bunul Dumnezeu

Ce ne nuintue r.Te· g;rtrrL

8. Să-l primim cu închinări,
/ltlese'ntinse şi cântări.

Sau următorul din părţile Năsăudului :

1. Sus în var/ul muntelui (florile dalbele), sus în vârful muntelui
7 

2. Pe la crucea bradului (refren), pe la crucea bradului::, 
}. Pe o scară de argintu (refren), pe o scară de argintu 
4. Se coboară Domnul Sfântu (refren), se coboară Domnul Sfântu
J. Rupe-un fir de busuiocu ( refren), 11upe-un fir de busuiocu

f 

.. 

.. 
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:6. Ixxnnnc, dd gazdii norocu (refren), Doamne, dt� g·aulii noroc. 
7. Rupe-un fir de rninţă creaţii (refren), rupe-un fir de mintii. creaţă,
.$. Domnne, .dă�i gazdii viaţă (refren)_. Doamne, dă-i gazdii v,:ată.
-9. Ca stejarul sâ.'nverzeşti (refren), ca stejarul să'nverzeşti
10. Ş-i ca Rl sit':mbătrâneşti (refren), şi ca el să'mbătrâneşti

�

Andante sostent1!0 

1. Sus!ÎJ vâi>ful

,.� J ,J) } 

.170/af. Ocfl Pop 

J 
flo- r/- le 

I ;, J J 111 
1i1/- be - le , Sus 1ÎJ vârful Hun-le - lui .

I-11. ac.east{l zi mare, bunul Dumnezeu tiimite binecuvântarea 
- un inel - pr.intr'o 1�ândunea, să-l aşeze pe hotarul nostru, u1.

::::Tara Românească, moşie dumnezeias_că".
Colindă sate din jud. Alba : 

1t1J J li J J
Co - Io În -spre 

1f � � li � � li 
V A 

Co- Io 111 -spl'e 

·!b� li � � ltiJ 
Mi- es te-unpom 

� � JI�--� 
MÎ-es-teun pom 

1. Colo înspre răsărit (bis)
}1..-fi-este un pc.m înflorit. (bis)

notat N. O c1ncea 

r.i- să rit ,

� � I J_J
r.i- să .rit 

� i li .J_J
,n flo -rd 

� li li. i �--� 
,"n -f'/o rit 

2. Iar sub pom cine dormea ?
Chiar drăguţul Dumnezeu.
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}. Nime'n lume nu-l vedea, 
Numai neagra rândunea. 

4. Dumnezeu s'a deşteptat,
.Mân;;,_ ;tâng'a scuturat.

5. Trei inele i-au picat,
Rânduneaua le-a luat.

6. Şi le-a dus in depr'irtare
Sd le-aşeze pe hotare :

7. Unu.'n ţara· Nilului
Altu'ntr'a Iordanului;

8. Unu'n Ţ'ara Românească7 

JV/. oşie dumnezeiască:
9. Noi cântăm ŞL colindâm

Şi Domnului ne'nchinăm.

Colindătorii zic în cântările lor să facă o cununiJ;'î din flori 
f'-iinte şi cu ea să umble, pe Domn.ul Christos să-l afle : 

I 

Şi de Domnul am. a/ lat lnfăşat în flori de măr. • • ·

ln iesle de boi culcat ; Cu scutecul <).e fuior 
. Dumnezeu cel mititel .Moale pentru trupuşor; 

Curge mirul depe El. Faşă albă de mătasă, 
Mititel, fnfă.şeţel, Pe margini cu aur trasâ. 

Iată co]jndul satelor din Maramur-eş, prin cai-e preamăresc să
laşul dobitocesc, unde s'a născut Pruncul Sfânt cukat pe fân uscat„ 

, -de îngeri înconjurat : 

� Af<Xkralo 

fii J - J Iii J a
Cui-că - tem - pa 

.J 111 
Cui-că - tem- pa -

�

sa - laş do - bt' - l o 

Iii J J
las do bi- to 

ootat T Brediceanu 

J 
r,9t ce - resc 

� 

rat ce resc 

cesc /n să--

I J I
cesc. 

J. Culcă-te 'mpărat ceresc (bis)
1n sălaş dobitocesc (bis,) ;

2. Culcă-te pe fân uscat (bis)
De îngeri incun;urat (bis)-

. ' 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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A zugrăvit, - poate o ţărancă, - cu dui.oşii suprapămân
-teşti, cu tainică şi smerită adoraţie, pe Sfântul Pnm.<? în leagăn ve
.gheat de Mai.ca Prea, Curata. Inchipuirea tără1i.ească dintr'un sat 
..ardP]ean e tot aşa ele fnunoasă şi 111 cântec cum poate :fi şi în icoană: 

fbtr!Vlt cules G. Popovic/ 

.. 

J) J j
'z/ - uă la, cc1-sa lut" Dumne - zeu 

�;1) J J J J ttJ li
li- u - re/ de z, - ua .

_J. Sus in deal la Galileu, 
La casa lui Dumneieu, 

2. Şade Pruncu'n legă!nel,
Maica Sfântă lângă el.

J. Lcgal;iel de păltinel
lnvelit cu pici de miel ;

4. Vântul dulce tragână,
Pruncul mi-l leagănă ;

5. Ploaia caldă, Fiul scaldă,
6. Neaua ninge, nu-l atinge,

Nurnaz: mirul ce mi-l unge.
7. Pruncul mâinile-şi întinde,

]\,laica Sfântă le cuprinde.
8. La pii.mdrit plecându-ne,

Şi noi sărutându-le,
9. Bucu.roşi să-l prăznuim

Cu daruri să-l dc'iruim.

Basarabeanul, în colind, a pus pe Sfân.t11l Gbeorgl?,e să legene 
pe Christo_s pruncul i-F:wşt'!_ r,:of at M Bârâi

�· t µ a r r1 a l= ;r I v D r r I 
l_ La tul-pi- na m,a-ru- lu/ La- lui - p/- nc1 

1··�@��:J-fL--h �tf-:� J::l-flîJ�-.-f-'I i�r:'--J+J-1 -J,.-&-.J.'.;ţ�· lli�J _.j;�v+a 
măru- lui Lei', le - /'li/ Doamne. 

•
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1. La tulpina mărului (bis)
(Ler, lerui, Doamne) 

2. Şade fata mărului (bis)
Ler ... 

J. Dar mai sus, mai sus pe-o
[creangă,

4. Este-un leag_ăn verde-alba-
f stru.

5. Dar în leagdn: cine- e-ste ? 
6. Sfântul Prunc· Isus Chrisfos:..

. 7. Sfântul Glworghe Fiit Fru
f mos-r.

8. ll leaţ;ănă pe Chrz:stos.
9. Busuioc verde pe masn 

Rămâi gamă sănătoasă.

Colindătorul din şesu.rile Dunăr'ii povasteşte dnmml lui Iosif' 
şi al Mariei spre Betle.em, când se apropiase •ceasul naşterii 

f 

Doi boieri d'ifi mari,
(O, leroi, Doamne)

Ca şi dc.i drumari, 
(O, leroi, Doamne)

Vin din Rusalim, 
l\4erg spre Vitleim.
Dară cine sunt ?
F, Iosif cel Sfânt 
Şi Maria Sfântă, 
Care aşa cuvantă : 
- ,,Iosif e, mi-e greu 

f._ ,:. 1De acest drum rău ; 
Vin să ne-odihnim·_
Şi să ne umbrim". 
De un plop dădură
Ş' acolo stătură
De se răcori. 

'Plopul se clăti. 
Um

0

bra şi-o trăgea;
Soarele-i ardea.
Sf ânta-i l\lla'ria
Mult siJ supăra 
Şi ni-l blestema, 
Din gură-mi zir;ea :.
- ,,Plop afurisit,
Să nu fi{ redit. 
Să creşti tot în sus, 
Umbră, nu mi-ai adus f'.

• 

I ară mai plecară 
Şi Ei îmi călcară 

. Prin văi şi vălcele-1 

Dealuri şi derele ; 
Porumbişti, mirişti 
Şi prin vechi_ sihşti.
Maria-mi cădea, 
Căci se'mpiedeca 

• D'un rug ce sta'n cale-
Ea, oftând a jale, 
Din gură-mi zicea
Şi. mi-l blestema : 
- ,,Rug afurisit, 
Să nu creşti în sus. 

,,.

"Cin' de tinP s'o împiedec.V
TP-or afurisi 
Şi te-or drăcui".
l arii mai plecară 
Şi un măr aflară ·::
Şi Ei se odihnea, 
Mârul îi umbrea,
Umbra se lăfea,
S?arele pierea. 
Iar Sfânta l\1aria 
Către măr zicea .-
- ,,Mărul înflorit:;, 

Să fii tot rodit !

.. 

... 

" 
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:.5ii creşti tu în lături 

:Sâ spc_.reşti cu roduri". 

. Iar l-osif grăia, 
!vl arîei . îi spunea

Ş'r:1.&tf el îi zicea :

- ,,Drumul de-am. lua�
Aide să grăbim,
.4ide spre Vitleim

Pân'cr. mai ziirim ;

Cdci, iată, e seară 

Şi'noptăm p1'in tară" . 
Şi ci se sculară 

Şi'ndată-mi plecară 
rătre Vitleim. 

Cu toţii să trăim, 
La anul 

Şi la mulţi ani ! 

Ci-di a nemerit Maria şi cu Iosif la Vitleem la casa lui Crii
..ciun în m·argi.nea satului. Osteniţi de d;um, pe ploaie şi fiind seară; 
�•au rugat Maria şi Iosif de Crăciuneasa, nevasta lui Crăciun : 

- Fii bunf1 şi ne primeşte, dacă nu în casă, măcar subt straşina
--casei ca -să nu ne ploaie. 

- De vă este să mâneţi peste noapte7 jntrati în grajdul v:ite-
1or şi aflaţi acolo adăpost. 

ln casă nu vă pntem primi, că au să ne vie nişte oaspeţi mari. 
„Astă noapte s'a arăitat un înger în vis lui Crăciun ; şi i-a spus să 
..gătească casa, să cheme slugile să cureţe curţile ; iar în noaptea asta 
-:,ă privighem c'o să vie oaspete mare ... 

Cun1 s·a născut Doninul Isus, tot grajdul s'a lUlllinat ; s'au 
.:aprins m111time de lumini pe stâlpii le care erau legaţi boii, lumi
' nând grajdul ca într'o biserică ; iar pe marginile ieslei, smin1ă şi 
-tămâie arzând, răspândeau miros p1ăcut ... 

In noaptea sfântă mult s'au tulburat oile şi păstorii din somnul 
·1or .. Coborînd îngerii în lumini cereşti şi cu „ramuri de stele Î11J
1'.Ilâîni" ca să vestea.�că. lumii naşterea Mântuitonlhu, ceata păstm~j�or
-dela Betleenn s'a adunat; în. uimire şi cu smerită slavă au mers de
.au îngemmch�at �ângă ieslea sfântă. S'au pomenit cântând acolo
clntări dumnezeeşti din fluiere. Unii purtau în maini cununit,e ile
-flori; altîî au ad.ns daruri de închinare din putinul lor avut : o oaie,
un miel, lapte şi. caş. Ne-a venit din hunea păsto,rească a Ardealu
lui multe coli.nd1e d.e..;preamărire către Maica Prea Cm-ata şi Pnm
-cul în iesle cu· fân născut. Şi mielul este întâia fiinţă mângâiat.\
-de Copilul Sfânt, aşa cum vedem în vechile icoane a1e _ Iaşter·i i.

Dragostea creşti11i'1 pune pe Maica Domnulni cu Iisus jn legănel 
să păzească o l'nică turmn. A ven-it o oită miorea să îngenunche n1-
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gând pe :Maica Prec�sta „s'o _ţină din ian1ă pân'la vară, pân'la d;aga 
• V V " pnmavara ... _ :

1. Colo'n umbra pomilor
Pasc oile domnilor

2. Linu-i lin şi iară lin
Linu-i lin şi tot mai lin,
frunză verde rosmarin.

2. Dar cu ele cine sta ?
Este Maica Prt>cista ;

} . Lângă ea e-un legănel 
Cu Copilul Sfânt în el. 

-

4. Toate dle pdştea ;
. . umaL una, nuorea, 

5. Sta'n genunchi şi se ruga
La J\IJ.ăicuţa Precista.

6. S'o ţină din iar-nă'n vară
Pdn' la draga primăvară.

7. CăJ dar fi 1.:a dărui
Şi frumos o va' cinsti :

8. La Crăciun cu lapte bun,
La Ispas, cu dulce caş.

f}ofat G. Breazul 

. {['r: J I r r I [Jf 'r r . I r 1 l
Co Ion po 

tTl ·� I r: r I C'.tr 
Pasc o - 1 - le Dom 

ftn Sf 1a - rJ- lin 
) 

ia- ri !tn , Frun-ză ver-de 

mi lor 

,, 

J I -r· r f 
/li lor , 

REl="REN 

L/- nu=/ 1/n s1 

) I r· 7 11 
ros - ma - r11J. 

1. Din cer îngerii se pogorzra
La nci păstori, la noi păstori,
Cc'i'n Vitleem· de· grob' să

{mergem 
Sii.-l vedem, să-l vedem ; 

2. Fiul lui Dwnnezeu cel ce s'«
{născut 

Din Fecioarii, din Fecioară„ 
Cu adevărat El 1·0 fi nouă. 

-JVJântuitor, Md.ntuitor.
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J. Dus-a unul un miel. dus-ll
/al doilea

O oaie, . o oaie ;

Al treilea lapte, al patrulea
/Lui i-a dai 

�Andante 

i J 1 J I 
..

O,n cer lfl - ge- r11

Lui un caş, lui un caş. 
.:/-. Taina ceasta-i mare, tuturor 

/spunem 
Cu' ndră::,nealâ, cu' ndră.z·-

{ neală. 
co/e_ş S. Orăgo/ 

r v 
se po go-

} I r F I r· V I r f tl 
La noi pas - ton� la no/pas-r1 ra 

� r I r3 
tori, Că·n Vil -

r 
.le - em de grab'&i 

ki o 
-� 

D I ; J I J:1 I ; J I .J li 
mer - gem Si-i ve - dem /, să-l ve - dem.f 

� 

Rep<:JOr notat Oct. Pop 

1. Co- bo- rif t7 co-bo - r1c h·- u - re/ de 

�•;lJ JlicJ J).PLJj�j)J 0 IJ�II 
zi ln -ge - rol Oomnulo1 sfănt Z/-u - re/ ele z/ 

1. Cobor[t-a coborît,
(Ziurel de :z.i)
lngerul Demnului Sfânt,
(Ziurel de zi)

2. La păstori în Viflaim, .

Aproape de Rusalnn.
J. Păstorii l-au întrrbat

- ,,re veste ne-aduci in sat?
4. - ,,Veste bună voiu vesti,

De voi toţi 1;eţi vese,li.
5. Pe la cântători, târziu,

. ,W aica Sfântă' a născut Fiu,
6. L-a născut pe fân uscat

Şi-i nl Zum.ii împărat.

\ 
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... 

.. 
ft 

/ j 
ootat A. Suciu 

,' kjei r r I PG I li ;, J I t J =I
Flu-e rul cel păs-to resc 

Cân-tă imo Dum-ne-ze 

�-i= J! � ) ) · 1 J j I;_ 6
iese 

r r 
Cv viers du/ ce mân-gâ -:- ios 
Ca az, sa nas - cut Hristos. 

=(I 
Că azi 

�- r· J) I Jj� ;;) A li 
_, 

sa nas - cut lfns .- tos. 

1. Fluerul cel păstoresc
Cântă imn dumn·ezeesc
Cu viers dulce mângâios,

· •Că azi s'a născut Christos.
2. O, ven'iţi la Viflaim

Lucruri mari ca să priuim,

Pe al lumii împc'irat 
ln iesle de boi culcat ;

} . V eniti toti sâ-·i multumim 
, , > 

Şi naşterea s'o mărim, 
Naşterea lui Christos sfântă, 
Care îngerii o cântă. 

Allegro oocat $. Orăgo/ 

' . 

' . . ,  . . ,  

ţ I iv ,_ E v 14 P' v [Jf I i v v r v I 
Co 60-rât-a , co-60 - dt . · Flo-r/- le m1-.s 

1@1 J J I � ) J r J I : -J V 
J_ dal-be ln-.9e-rii Dom fl(l-h

i Slant, 

lij,j v v· J J\i ·1 ;� 
Flori - le m_i�s da/- 6e 

J. Cobo;·ît-a coborît
(Florile mi-s dalbe) 
lngerii Domnulzâ Sfdnt, 

2. Cu ram.uri de stele'n mâini.
(bis) 

} . Dar 1tnde s' au coborît ? 
La păstc.n au nimerit. 

4. Şi din somn i-au deşteptat,
La'nchinare i-a'ndemnat.
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5. Oile s'au scuturat,
Pă.rrorii i-au întrebat :

6. - ,,Ce· 1•estire ne aduceţi
TârlPle de ni le umplefi

7. Cu lumind şi cântare
De nici oile n'au stare" ?

8.--,,LVoi v'arlucP1n veste b1tnr1 · 
. ' 

J/t'mN cu,noi împreuna, 
Că FPcioarei Jl,1aria 

10. S'a'mplinit acum 7•7·emPa,
l-a sosit ceasul. sii. nască ;

. · 11. Şi umblâ din casr'i'n c-7:,.-Î, 
!Vim<''."!. lume 11u o !a-;â. 

47 

12. Şi nu vrea s' o găzduiască
Scriptura să se'mplinească,

13. Sii se nască Domnul Sfim·t
Intr'o iesle pe pamdnt.

14. Alergaţi piistori de grabă,
Peştera-i plină, de slavă.

15. Alergaţi de 1:ă'nchinati
(bfs) 

16. Şi apoi lumei vesle dati
Şi pe la tdli colindaţi".

17 ... -.Cum. grâiră,' fâlfâiră 
· Se'năltară şi pieriră.

Jn alte colinde ale Naşterii, se spune că stă Sfânta tJar:ia şi
coase coroniţă pentru Fiu. Ii vjne a plânge ; presimte parcă vji.torul. 
rlânge şi Iisus Pruncu 1. . 11 mângâie cu merele Raiului. Dar Fiul îi 
răspunde profetic, că ace,a coroană de tra'ndafiri i-a aduce nuII1a-i 
pătim.iri : 

ţ_ Allegretto � nof at G D-K,riac 

'=-� l 7 i JI J J EJ· V I J�i tj) )
Sus l'n poarta Ra- 1u lu,· , Flo-r/- le 

� J1'j Jlih'>J; 1.J J rJ .J I J r 11

1 .. Sus în poarta Raiului 
(Florile dalbe sunt dl' măr (bis) 
2. Şade Maica Domnului
(Florile dalbe .. : (bis)
J. Cu'n Fiuţ micu.I în braţe ;
4. Dar Fiuţul nu mai tace.
6. -. - ,,Toci, Fiule nu mai

[ plânJ-e 

I 

7. Că eu fie fi-oiu aduce
8. Două mere, doiiă pere
9. Ti-i juca fn Rai cu ele
JO. Şi sccnm de judecată
11. Ca sil judeci lumea toată ;
12. Să dai drepţii la dreptate
1 J. Şi strâmbii la strdmbiitate;
14. Să iei ceru'n stiipânirc
15. Pâmii.ntul în mc.ştenire ...

. 
� 
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'ndanfti,o. lin grup colecf13 G. C ocll 
l 

• , 

1. Ce- ti lu-ni, ce-fi 

$� •h; I J J f · J 11
Ce-L/ - lu-11i. ce-t/ 

- Ci-' ne coa�se /a. 
O co - roa - na prec1 

oa-r,3 dr,g _: ga, 
. \ 

J I J )' 

dra-gi oa-ra 

) J J' y 

le 
fru -

rea-stră
moa-sa? 

1. (etilună cetioară dragw,
Cine coase la fereastră

5. Coroană de îngeraş 
Pentru Iisus copilaş ;

O coroană prea fritmoasă? ' 
2. !Vu ştiu coase ori descoase, 

6. Coroană ele tran.claf iri
Cari aveau să fie spini.

"I 

=I I 

Lăcrămioare ştiu c4 varsă ;
J. Şi le varsă'n păhărele

Să nu cadă pe podele.

7. - ,,Vai, Maz'.că, nu 1.'isezi
Cum o să te în.triste:::,i !

4. Este l\1ama lui Christos
!lllesia chip. luminos;

8. Coroana de trandafiri
Va fi nuniai pătimiri':.

Intr'un colind, . se sp1n1.e c� IV[aica Donmului cu Pruncul în 

brate ia calea muntelui, urmiir:ită fiind de Jidovi. Şi Sfântul Iou 

o conduce spre cele trei râuri

r JJ I )if:J -·1 
Cânds"a nas - cut Domnul sf'âot 

ţ J J EJ·
Sfanf 10 cer $/ 

·/ J
...__ I � ':±J cJ -- ; __ ;, 

.pe pa mani 
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1. eând s'a născut Domnul Sfânt,
Sfânt în cer şi pe prtinânt,

2: Jidovi de veste-mi prindeau 
Şi porneau de mi-l cătau. 

} . Jvlaica, vestea cum afla; 
Fiu'n braţe că-şi lua, 

4. Cărăruia apuca
Şi spre munte se'ndrepta.

5. Dar r;ând- ochi-şi arunca,
lnapci iVlaica vedea 

.6. Pe Ion, Sfântul Ion 
Alergând şi tot strigând : 

--

7. - ,,la-ţi, Maică, Fiul în brate.
Şi mergi, Maică, mai nainte

8. Că ştii, l\1/aică, au nu ştii
Că-s trei râuri, trei pâ:rîuri, 

3. Un' de vin, altul--de mir
Şi altizl d'apă li-r7!pejoară?

10. ln cel de-apă; I-cm scălda,
. . 

ln cel ele vin, l-am bot,·za, 
11. Cu mirul, l-am. mirui,

Cu veşmânt,· l-am premeni.
12. lis·us numele i-am pune

Ddtătc;r ele fapte bune ;

1}. S.fânt stăpân al cerului 
Şi Domn al pr'imrintuhâ 

14. Sus cerul să-l stăpâneascâ
Jos lumea s' o'ntelepţeasdi:'.

--I .. • 

.. 

lutre Crăciun şi Bobotează, flăcfoi .umblă cu Vicleimul (l\hm
tenia), Vicleiul (Oltenia), Vifleemul (Ardeal), Irozii (Moldova), 

_-Fe,tcp (Banat), obiceiu care aminteşte venirea Magilor (Cei trei
'Crai. dela Răsărit) şi căutarea Pruncului Iisus d'e cMre Irod. Este o
p1esă de teatru religios cu cântări, venită în părţile noastre din ta-

. rile Apusului, unde se1nfotişau în biserici, pân5 şi in pjeţele pu
blice, îri alaiuri pe uliţ.i, scene din viaţ.a Mântuitorului, dela r aştere 
la Răstignire. Din Italia şi German.ia, au ajun$ la Saşii, ]a Ungurii 
sau Sâroii din Ardeal şi Banat. Văzâ.ncl' asemen.ea reprezentat.ii de 

Ap. D. Culea - Datini şi Muncă 4 

-�
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zilele Naşterii Domnului, vreunui preot român, diac. sau nwnai 
cântăreţ de biserică, în arzătoarea lor credint-ă, le-a venit ideea să 
le inf ătişeze şi poporenilor. 

Aceşti mărunţi cărturari, inspiraţi d:in. cele văzute, din cărţile 
bisericeşti, din legendele şi colindelerl:'lig:ioase ce circulau din'gură·n 
gură, împletind şi cântece de stea, au alcătuit intâielP-- Vicleimurj_ 
Se p.omenesc de ele după a doua jumătate a veacului al 18-lea, fiind 
foarte gustate de sărbătorile Crăciumilu:i. Jocul şi cântare.a TroziJor 
s·a intins mai intâiu pe la oraşe. Cete d'e „irodarj" cutreerau·ulikle 
şi casele, dela sărăcimea mahalalelor până la casele boirereşti şi erau.'. 
p;·im:iţi cu bucurie. 

. Bătrânii de acum 150 de ani spun c[1 ,,cei trei maghi sau cei 
trei Crai dela Răsărit mergeau călări şi <>rnu :imbrăcati .in <;tiha1·e 
şi cu cămeş_i de stofă roşie împodobite cu şirături albe ce aveau ZLU'-

gălăi pe la mâneci şi în'făşurati cu aurării .. .... , pe· cap având 
nu îel d.e mitră făcută din hârtie poleită şi cu clopotei. Ostaşii erau· 
ca la 50 la munăr. Irod ... şedea singur pe un jilţ. In tacăinul lro
zilor se afla câteodată şi w1 cioban, şi întotdauna un harap cu f<>s 
roşu, pistoale şi hanger la brâu, iar în mâini ţinea un buzdugan'·. 
Chiar ;,fiii boierilor celor mai înalţi îmbrăcati. în haină de stofă 

. auxită merg·eau la Curtea cfomneas·că şi la caselţ boiereşti cele mai 
iu.semnate de reprezentau scenele religioase". Irociarii ,,erau primiti 
in qda'ia cea :mare (salon) şi acolo Irod se aşeza în mijlocul odăii 
pe up j�lţ, iar la spatele lui stăteau doi copii îmbrăcatj ca îngerii cu 
�uliţ:i în mâini ş,i-i t1neau poalele• mantiei sale, iar cei la 1 ţi p�irtaşi 
(Craii dela Răsărit), un sole.lat al lui }:rod, un harap negru la faţ[i, 
un cioban, doi ostaşi cu s·ăbii şi doi ostaşi cu lăncj stăteau împre
jurul lui ; şi astfel aşezaţ.i, îşi începeau şi-şi urmau apoi jocul 
ş1 cântecele lor. Jn acelaş tim.p, boierii îngăduiau să intre în salon. 
odatâ cu Irozii şi o parte din popor, precum şi copiii cari urmau pe-
lrozi p,e străzi, ca să privească şi ei". 

· · 

Cete de irodari mergeau la tară, la moşiile boier:ilor, să jo;:;ce 
lrozii. Se ad'unau la curtile lor lume din sat. 

Şi aşa, prin imitaţie, obiceiul s'a răspândit şi )a ţară. 
Tot d1n ac�iaş lume creştină a ApusuJui, care obişnui.a,s_ă 1nfă

!·işeze pompos ochilor ca să mişte sufletele prin închipuiri vii 'În-
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1wnpJări sfinte, ne-a venit şi umblarea cu Steaua ; ş1 cam tot prin 
"'·eacul al t8-lea 1).

Steaua complecteazit Vicleimul, prin aceea că aduce aminte 
-<le steaua de pe cer care a_ condus pe cei trei magi la Betleein, în 
staulul unde s'a născut Christos. 

Stelarii cântă „Steaua sus răsare", sau „Trei Crai dela Răsărit': 
,sau colinde dela Naşterea Domnu.lui. Cântecele de stea îşi au ace
jaşi obârşie ca şi colindele. Cele mai multe sunt alc.o�tuiri cărtură
reşti după povestirile Evangheliei. 

Circulând în popor din gură în gură, au su_ferit unele în.flo
-: rituri şi chiar· amestecuri ce riu se potrivesc cu sfintele amintiri ce 
-se prăznuesc. 

In :Moldova Veche, pe lângă stea se umblă şi cu Lucea/ ărul, 

„care este făcut tot ca o stea. E mai mică însă7 şi în 1oc de coadă 
�au picior are un fel de scripţi de lemn cu două mânere. Dacă se 
caută a se închide aceste mânere, .scripţii se lungesc şi luceafărul 
:fe întinde către :icoană, unde se tremură, ca să sune clopotelul, cf!.tă 
vreme se cântă şi steaua". 

Prin 1.mele părti, stelarii umblă cn steaua îmbrăc&'ţ.i ca la" vi
cleim. 

Iată câteva cântece de stea d:in diferite părti ale României 

�cr·v r r 1n J lr·v r r I «ar1 
Steaua sus· ră - sa - re Ca o ta/-nă ma - re •

• 

ţ q; r r (O fi I r r J ; I f&?r 11 
Steaua lu -m/-· nea za S/ a - de-ve- rea - za. 

Steaua sus răsare 
Ca o taină mare ; 
Steaua lumineazii 
Si adet;ereazâ · , ' 

• Steaua străluceşte

ş; lumii vesteşte,

Că astăzi, Curata.

Prea Nn,inova.ta,

1. 1n nnele păr.ţi•, Vicleimul este urmat (sau înlocuit) cu o imitaţie ele teat.u laic, 

.,".\�oşii", sau teatru haiducesc - Jienii şi Codrenii -, sau ele jocul Păpuşilor împru

ln�lla.t dela Tm·ci. Aceste adaose noui trebuesc despărţite ele datina religioasă. 
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. ..... --t:... ·: - . - -.. .-· . 
- ._._ - - '--.:.....-:::..·- .::,_-_;:_ 

Do,�ssault: Cu s,Leaua la Bucureşti, 1848. 

Fecioara 1liario, Şi dacrl sosiră, 

• 

Naşte pe J1esia, lndatii-L gasiră; 

/n ţară-vestită. La Dânsul intrard 

Vitleem numită. Şi I se închinarâ. 

Jl,,Jagii cum zăriră 

Steaua şi porniră, 

l\lergând după rază, 

Pre r11ristos sii-L l'O::.ă. 

* 

r�u daruri gr:ttite, 

Lui rhristc,r menite 

Luân;l fiecare, 

Bucurie mare ; 

rare bucurie, 

Aicea _sd fiP,

Df'ln tine ref e 

Pân'la bătrâneţe. 

/ .
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� Repf!/or nof al G Breaz.ul 

.J J 7 
······ I :J .

/n-ge-r1i Iv/ Dumnezeu , lu, Oumne'- zeu 

�J JJ 11.r lJ- JIJ. J I 
lui Dumnezeu , ln-ge - rti' lui Oumne -

1. I ngerii lui Dupinezeu, lui
[Dumnezeu, 

lngerii lui Dumnezeu, 
2. Astăzi sună'n trâmbiţe,

ln trâmbiţe, în trâmbiţe,
Astăzi sună'n trâmb1:ţe.

J. Că pe cer s'a arătat
S'a arătat, s'a arătat

4. Un luceafăr minunat,
Jliinunal, minunat,
Un luceafăr rn,inunat.

.. 
. 

lll - /'8 1 f1't'ÎfJ3S-

ţg- r I r r I r ;: J J I J . .J I J_ 'J J_ I 
tor/ se În-tâl - m - ră,-Paza soa-re - lui, 17oa-rea 

ţr· r I CâJ ii r r I J .J I J J li
soa,re - lui , Tre/pas-tor/se Îrl--tâl - ni - ri 

1. Trei păs_tori se întâlniră (bis)
(Raza soarelui, Floarea soa

(relui) 
Trei pc'1stori se întâlnirii. 

2. Şi aşa se sf âL uirii (bis)
(Ra.::.a soarelui, Floarea soa

(rPlui)
Şi aşa se s/ătuirii.

} . Haideţi frafilor sr1. mergem, 
../-. Floricele să culegem 
5. Şi sii facem o cunună,
6. S'c.'mpletim cu L·oie bunii 7
7. Sâ i-o ducem lui Christos,
8. Să ne fie d� folos.
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· Următoarele două colinde de stelari ardeleni, frumoase m:n

.ales prin melodie, vestes<; şi chiamă creştinii la bu,euria naşterii Ce

.lui fă1·ă început : 

notat Ciorogar{I, 

I ;  I · �-[ . ,ţ;. r r-c:> � � 
ves-te mi- nu - na -

I t:-; r I f ]J � I .J · r I 
tă /n Vi-tle-em, 

l@N:r· ţ I rrJ 

. cvm au spvs proo - ro 

�. O, ce veste minunată 
/n Vitleem ni s'arată ! 

Astăzi s'a născut 

Cel f ăr' de'nceput 

Cum au spus proorocll : 

sa- ra tă 

den-ce - put

;. 7

. cil 

2. Că la Vitleem, _l'vlaria

Săvârşind călătoria,

lntr'url mic sălaş

Lang' acel omş,

A născut pe Christos ; 

} . Pe Fiul in al siiu nume ;

Tatăl l-a trimis în lume 

Să se nască 

Şi să crească, 

Sii ne 11uÎntur:ască. 
• 

li 
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I J ; 
No-uă azi nea 

notat O. G.K,r/ac 

I J 
ri - s.i - rtl -

§ r .r �0� 1 r r I r JJ I J r t 
Domnul li - sus Chris tos ; Me :..s,· - a cel

1. Nouă azi ne-a răsărit
(Domnul Iisus Christos)
JVl.esia cel mult dorit ;
(Domnul Iisus Christos)

2. Din Fecioară s'a născut
Şi cu lapte s'a crescut.

li - sus Christo.s.

} . Cu scutece s'a'nfăşat 
Şi in braţe s'a purtC!t. 

4. Cwn e robul, s'a smerit
Şi pe noi ne-a mântuit . _

Demnul Iisus -Christos.

Modera/to 
• 

după O. G. l<i'riac 

lre, Crai de - la ra - să rtf Spre stea 

,� O Er .1 fJ ;3 I J ;-J I .r � � I 
au că la - to - rit; Ş/c"Jo mers do - p� ·

cum CI - t,m 

Ir v I Er_ â 
Pi'- n.i la le - ru -

,. D 8 I J � li 
/im sa 
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Trei · Crai dela Rli.sărit 
.Spre stea au călătorit, 
Şi-au mers; după cum citim, 
Până la, Ierusalim. 

Acolo, CLf:m au ajuns, 
.Steaua'n nori, li s'au ascuns ;

Şi le-au fost a se plimba 
Şi prin oraş a'ntreba_ .-

- ,,Unde s'a nliscut"-zicând,
.,,-Un Craiu mar-e 'de curând"?
lară /rcd împărat,
Auzind, s'a turburat i

Pe Crai, În grab'a chemai 
Şi, în taină, i-a întrebat. 
Ispitindu-i, ·vru setos, 
.Să afle despre :chri:stos. 

Şi cu grai adăogat, 
Foarte lor li-s'a rugat, 
Zicând: - ,,Mergeţi de a_flafi.' .

Şi viind, mr'i'nştiinf aţi. 

Să merg, să mă'nchin şi eu, 
Cd'-.unuia Dumnezei/< . 
Crai," dacă au plecat, 
..Steaua iar s'a arătat. 

56 

Şi-au mers până au _slatz:::, 
Und' era Pruncul născut . 
'Şi cu tofi s' au bucura::. 
Pe Christ�s dac'au aflat ;

Cu daruri s'au închinr.Ll 
Ca la un mare fmpăror . 
Şi'napoi, dac'au pi_,rccs, 
Pe altă cale au mers, 

Precum le-a fost lor ;�i :a�, 
lng�rul, noaptea, în vis . 
Iară lrcd împărat, 
Văzând că s' a înşeZat, 

Foarte rău s'a neciijit; ·
Oaste n1arc c. pornit, 

♦-

Şi'n Vitleem a intr,it, . 
Mulţi coconi mici a tăiat, 
Pân'la pa._isprezece mii ;

Tot prunci. mărunţei cc.pii, 
De doi ani şi mai in jus, 
Ca să taie pe Christos. 

O, tiranul crud I rod ! 
M ori'n blestem de nc.ro,l,. 
l\lefii-ii.d el bucuros 
Oe naşterea lui Christos. 

.� J Jî J J I J J r 
TreiCrc1ide./a ră-să- o· -

notat G. Cucu 

I . 
tu J Spresteaal/ ca-

li- to - · nf S1:au mers după 

t) J; J Ii; J J d., -=-

Până la le - ru-sa�- /im

J' J' 

cum ci - ti- mu 
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Scara vieţii în colindele de lume 

Colindul copilului : Nu lipseşte d:in cărticica cu :izvodul colin-

oelor a vretmui mărunt cărturar de ţară,· colindele pe:n.tl'u cel ce 
începe viata cu surâs îngeresc, ca Prw1cul Sfânt d:in bratele :\'laicii 
Domnului. Intraţi în. casa gospodarului, privirile coli.ndătorilor cad 
pe un leagăn lângă care veghează cu dragoste ma,ma. Ca să faci"',
bucw�e părinţilor, colinda copilului se înfiripă la senmaluî viHa-
fu]ui cetei. Ţăran.ul poiet şi colindător se va fi :inspirat din cântecel�· 
de leagăn. Cântauea dă aripi dorinţelor părinteşti : să fie tatei de
ajutor, ca mâine să mâie "vitele şi plugul, să crească voinic şi vitea7_ 
ca Făt Fnrmos 

- Andante

lţBzJJI J V I r a {11 
Subtdoi meri mari rm - nu nat/ 

-�•�Va I O al; (D I J 1'11
La· vâr - f(II'✓- a - mes- te - ,caţ ,· 

1. Subt doi meri mari minunaţi,
La vârfuri amestecati,

2. Este mi pat fncheiat
Cu picioarele de brad.

3. Şi pe el e aşternut
Covor verde mohoru.

4. Dar pe el cine-i culcrt'·
Şi pe perna aşe Z,"lt J 

5. Maica şi cu fiul ei.
Fiul ·plânge, mă-sa-; z.,-ce :

6. - ,,Taci fiule nu nh?/ pld.nge
Câ. te.-oiu scălda'n lapte

[dulce; 
7. Culcă-mi-te mititel 

Să te scoli mai măricel.;

8. Fă-te mare, 1năr(;,JJ'
Să fii talii de-aiutor ;

9. Să te duci cu oile
Printre toate vă;!e _;

1 O. Să sec.ţi boii din obor,t 

Să duci plugul în ogor ;

11. Să duci carul la cărat,
Să fii laudă în sat.

12. I ar ( numele cc,pilu (, â) drd
[ găstos 

Rl să fie sănătos 
1}. Ca un tra;idafir f rwncs i 

Dat în grija lui Christos. 
' Jvl idţi ani trăiască/ (strigat)_ 

I 
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11 vrea să fie asemenea lui Ştef011. cel }\fare „oş,ti.. înfrângând�' 
dind îi cântă colindul către mama: voievodului copil : 

Ale cui sunt ceste curti 
Aşa nalte măiestoase, 
Din afară poleite, 
Din lăuntru. zugrăvite, 

J eţ;uri scrise, 
]\,J ese'ntinse ? 
Dar la mese cine şede? 
I a îmi şed boierii ţării ; 
Şi toi beau şi veselesc, 
De Domnul, nu pomenesc. 
Vin pe masă cine-ad11c1i ) 
Dur;:e maica lui Ştejan„ 
'Vin pe masă adu,l:a 

Şi din graiu aşa grdia : 
- ,,Beţi, boieri, şi ospătaţi
Şi pe Dumnezeu rugaţi
Să-mi crească Ştef ănel mare ;
Să-l văd mândru şi voinic,
Pe bun cal înc_ălecând,
Haine mândre îmbrâcând",
Arme scumpe încingând,
Pana ·albă strălucind,
Pinteni galbeni. zdrăngănind,

_ Buzduganul ridicând,
Ceată mare rânduind, 
Şi oş"ti multe înfrângând ... 

Colindele fetelor. Sunt cântări pline de delicate simtiminte 
in toată curătenia feciorelnică a sufletului, ca nişte cântece de seară 

, subt fereşti. Le cântă flăcăii, deşi unele pa'r că-s făcute de fete. Fru-
museţ,ea fetii gătită_, mai in,ult decât bogăţia, vrednicia şi purtărilr· 
�i îi vor aduce pe voinicul înflorjt, visul ei. Acesta e mjezul urărilor. 
1Jnele sunt asemănate cu crăiesele din. poveşti, cu jupâniţele d� 
.altădată 

La lină fântână, 
La colt de grădină, 
(Cutare) Făt Frumos 
Aşteaptă-mi, aşteaptă 

, 

Pe-o dalbă crăiasâ, 
Cu cosiţa trasă, 
Cu flori la cosiţii, 
Chip de jupâniţă .... 

....... 

J 
�-. 
-

, 
_O vef e - în colin�ul „Grădina c� yorile" - plină de drăgă

. J.ii.�eme, la cules de flon pentru cunumta : 
I . ,. , . 

Trece (Ana) prin grâdină, 
In grădină la fântână, 
Cu rochiţa vânt trăgând„ 
ii,Jqneci largi boare făcând, 
Să culeagă floricele, 
Sâ';,1pleteascâ cunun.ele ... 

• • 
; 
I 
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Zic junii colindători c[t dintre toate florile, nu e nici una Ci:t 
(.Ana) ; şi fe1icesc pe ·părinţi ... 

[.,apte dulce te-o scaldat, 
Flori de măr te-o 'n/ă.şurat ... ' 

Iată un colind cu flori, fote şi feciori din. Ardeal 

La luncz'le sc.arelui, 
La f â11tâna rerului, 
Grele ploi cil. au plouat, 
Pămdntu' s'a desfundat, 
Apoi soare-a rii.sdrit, 
Flori frumoase-a 'nf lorit. 
Fetele cum au:::.iri'i, 
Dupii flori se pogorîră ; 
Le rupea şi le-alegea, 
Luncile le siirăcea ; 
Cele mari, cu mdnunchele, 
Cele mici, mai puţintele. 
Când feciorii le-auzirii 
Pân' la ele de fugiră. 
Noroc bun cd le :::.icca, 
Şi de mână le prindea 
Şi în dor le desmierrla. 

I ar pe fata cea mai dalba, 
Un fecior aşa mi-o'ntreabă :: 
- De esti fatâ de mărit.," , 
l\1ă primeşti tu la petit ) 

Oare unde_ te-ai născut ? 
l\,fu,nă-ta un' te-a· făf!ut? 
Dulce eşti feciorilor 
Ca vinul bătrânilor". 
Fata iute riispundea _: 
- ,,M'a făcut, măicuţa mea_ .
Tot la câmpul florilor
Sub podoaba stelela".
· Ţie ( Ană )-ţi colindăm
Şi colinda ti-o'nchinăm.
Şi părin'ţii să trăiască,
Să mz te câsătonrească.

Altă colind·ă a fetei din. Ardeal : 
Moderato 

. .. 

Me - r,- so - r11

v J .. -li 
- C!ll f'/o!'i dc1!-6e , Zt·- (1817 trea-gă· tot În - tre<1'1'1: 

1. Liliana, fata dragă, }. Dece-mi bate vântul h'n, 
Ziua'ntreagă tot întreabă : Vântul lin din cer senin ? 

-?. - ,,l\,faică, măiculeana mea, 4. J11iez de noapte la fereastră,
Desleagâ-mi · o tainii. grea : Zori de zi la uşa noastră"?

5. Mai că-sa din graiu gr.ăia :
- ,,Liliană, dulcea mea,Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



6. Nu e svon de sus pe 1•ân.t,
Ci e svon de pe pă.mânt ;

7. Vin cete de pefitori,
Părinţi cu mândri feciori.

8. l/iri la min' te cer pe tine :
Şi cer prea mult dela mine.

!} . Cer ii,n. plug cu pairu bui, 
Cer şi turma cea de oi ; 

JO. Şi murguţul înşelat, 
Cu mătăsuri îmbrăcat'·. 

11. Liliana ·din grai grifia :
- ;,A1aică dulce, maica

[,nea. 
12. Maică, maicp, să-ţi spun

[drept, 
l\iu-s·,de ani' mai pot 

f s'aştept 

60 

1}. Pân' la dulcea primăvară, 
Când mi-oiu face-o grd

[dinioară. 
14. ln grddină m'oiu băga

Şi cu flc.ri m'oiu împăna_;
15. Şi la joc eu mă roiu duce,

lunii-or sta ca să m'apuce;
16'. Să mă joace, mâ'nrâr!:t'ască 

Şi-apoi 1·or să mlî iulHioscă. 
17. S' or uita la părul rmpu

Şi-o· uita de murgul tâu ;
18. S'or uita la ochii mei

Şi-01: uita de boii tâi _;
19. Şi-or privi genele mele

Şi-or uita oile tele".
20. Noi colindul il cânti:m,

Ţie {cutare) fl Î.nchinăm.

Iată colinda Dalianei, frumoasă colindă de fată ardeleană 
ReptJol' cule.s I Crişan 

fg r?? li (11 i t I ţ / I 7 f i I
P!eiică Li- na la făn - ti -17,i, Oa · L, -

,� § I F C} I # f. I y (= § I
a - -na-/ f'a - tă dai- ba I Cu Ul' -

kyj fli I ffl {J I g ? 1 ţ f I
c,oa - re - ·· le pe mâ-ni Da // -

ţ:f §1§ IE§ f 1•f©1 
a na-/ fă• - ta

�::m e, i 
cioa - re - le 

dai - bă , 

t I r t 1
pe ma�- na-

Cu {//' -
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j. Pleacă Lina la fântână,
(Daliana-i fată dalbă)
Cu ulcioarele pe mână,
(Dalia_na-z' fată dalbă)
Cu ulcioarele pe mână.

2. Găsi apa turburată
Refren

De voinici înconjurată (bis)
} . -,,Voi voinici şi voi _i eâori. 

Ce cătaţi pe-aici în ::or;"' ? 
,:bis) 

61 

.. 

4. -·- .,Noi itmblăm si ca!i:idăm
✓, • 

, ( 

Şi· pe Domnul căutăm. (bis)
5. nar cu apa ce făceai,

Acasc'i. cdnd ajungeai!·' f_bis)
6 -.- ,,6 fierbeam cu f,u5,.âoc 

Şi v'o dădeam de noroc" 
(bis) 

7. - ,,Să fii, Leano, săndtoasă
· Cum esti mândră si frv.-

. 

' 
[m�asă" (bis) 

Alt colind de fată, tot djn Ardeal 

Ceastă jupâneasă', ..... � 
Mare boiereasă, 
Cu fată f rumoasii., 
Ea sii lăuda 
Pe fi-sa mi-o cere 
Trei din trei locuri 
Şi din trei vaduri. 
lvlai 1·ârtos ini-o cere 
Dalboş cu oi" multe_, 
Ciute şi cornute. 
După el n'oiu da "-
Căci nu i-o plăcea ; 
-Că mi-e şi slut 
Şi f etii-i urit 
De seara',-i dim.ineaţa 
Oile mul.gând, 
Pe dealuri umblând. 
Mai vârtos mi-o cere 
'fJstaş călăraş, 
}\lf.ândru fecioraş. 

I 

•·

• 

Dup;) el n'oiu da, 
Ciî. nu i-o plăcea, 
Că mi-e şi slut· 
Şi f etii-i urft 
De seara'n dimineata 
r:u sabia af arii, 
Să umble prin ţară. 
(;i mai vârtos m'i-c. cerc 
Fecf.,.or de împărat. · 
După el oiu da-c,_, 
Că şi ei i-e drag 
Seara dimineafa 
Paturi· aşternând, 
La mese 'ntin:z.ânrl, 
Nouă cai găJind, 
Prin curte plimbând. 
Tu (cutare) veseleşte 
Şi mi te găteşte·; 
Ceastă casa\ să nuntească, 
Colindu' să 'mplinească. 

· Alt colind de fată, tot din Ardeal :

1. Fecion·tă ochesită (bis) 
F t\_. d lb V d ; ' V a a a a ezmparo.t, 

2. Des de noapte se scula-te,

} . Păruţ galben peria-re, 
4. Fata dalbă de spdla-re,
5. V_ase'n mană de lua-ie,
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6.- LJJ fântânii de-alerga-re. 
7. Dar pe piatra fântânii-re
8. Şed trei juni incd/,ecaţi
9. Cu trei cai îndcJ.omaţi.

10. Unu, cal işi potcovea-re,
11. Unu' sulita-şi strujeu-re,
12. Unu' păru-şi peria-re.
1}. Cel ce -calu-şi potc01:ea-re,
14:La fată că alerga-re,
15. Nlăru' roşu i-l lua-re.
16. Cel ce suliţa-şi strujcr!-re,
17. LJJ fatii. că alerga-re;
18. Jnelaşu' i-l lua-re.
19. Cel ce păru-şi peria -re,
20. La fată că alerga-re

--

21. Şi cununa îi lua-re.
22. Fata din graiu le gruia-re:-
2}. - ,,Dati-mi, juni, ce mi•

[ aţi luat-u, 
24. Că de-oiu sta a blesti:.o�c.-re7 

25. Grea ruşine v'o mânca-re:
26. r'el ce mi-a luat mr'f.ru'

(roşu,. 
27. Putrezească el ca măru' ;

28. Cel ce mi-a luat in::l,t'
29: Sr'f. petreacă el prin ei-u
JO. Ca degetul prin ine!-u ;

} 1. Cel ce mi-a luat cu11I,:.rw-re7 

} 2. Să se cunune cu eu- ff' 

} } . Şi cu mine-alăturea·'.

notato. Breazul 

I Q:zis"j I ; J I .J ___ J I
ţi o � che - s, - t.i 

• T 

�-E-"'!'L---J-J . .1---'I_J_ 1-.J ; I _J-··-- .. J I
fe - c/o - r, ta o - che - s1 ţă, 

J lt
Fa- ta dai - bii dem - pa - ral.

Alt colind de fată, tot flin Ardeal : 

1. La. măr rc.şu înflorit,
Greu îi Domnul adormit ;

Florile l-au năpădit,
Dalbu-i chip e-acoperit.

2. Nu-l puturăm pomeni
Până, Doamne, ce-mi veni?
Doi puicuti de turturele
Cu glasul de feciorele.

} . Cum veniră se luară, 
Jos pe mare se ldsară, 
Apă'n aripi de-şi luarâ, 
Sus la cer se înăltară. 

4. Pe pomet de se lăsard.,
RanaJi sfânt'o rc;urară;
Nu-l putură pomeni,
Până, Doamne, ce-mi veni?'
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5: Doi puicuţi de porumbei 
Cu glasul de feciorei ; 

/ 

63 

Jos la cap de se lăsară, -
Rana-_i sfânt'· o vânturară ; 

6. Nu-l putură pomrr.i_, ·
Până, Doamne, cc-mi veni?
Vine-o dalbă feciorită.
Tot cântând din fluierită · •

' ' 

· �Allegro

=§ ţ V I l'
La mar ro - su 

Domn din somn se pomenea 
Şi .din graiu aşa grăia : 

7. - ,,Fire-ai, fică alduită
De mine, de Maica Sfântă;
lasă-ţi mire'n. calea ta
Şi te-ai, f ică, mărita".

8. Şi tu., fată, 1 ·eseleşte
Că colinda nu 1nai este.

no!Bt S.Orăg(}I 

r· I r O r 
ln-flo rtl , Greu-Îl· 

t} V I r V l J. I r V r. v I
Dom-nul a - dor - mit ? Flo·rt· /-illl 

. nci- pa- ci/._ tll z Da!-b,nd11pl-c1 - co - pe - l'/
0

-t(/.

Colinde de flăcău (de fecior, june). Sunt imnuri de lauda voi-
11iciei tinereşti. Ele cuprind în bună parte icoane istorice, ispră;vi 

• 1a c.ari ian, deopotrivă parte, feciori de voievozi, de boieri şi de ţărani·
dela glie. Ca nişte Feţi Frumoşi, caut� prilejuri de fapte cutezătoare
infrătăti cu calul neînfricat cu care fac un singur suflet. Parcă-s,
nişte 'a;caşi de-ai lui Ştefan cel Mare, falnici luptători pentru apă- 1

rnrea credinţei• si a pământurilor străm1osesti. Se ian la în.trecere, ca
, , , 

la o şcoală de oţelire pentru lupte, la călărit, cu şoimii de vânătoare,
mf'muind arcele, suliţele, paloşele şi buzduganele ; se întrec cutreie
rând înnot pe murgul, Dw-1ărea şi Marea în lung şi lart. Românii
din Transnistria, povestesc colindând, că Duminică 'dimmeata, Ăli
nion ael sfânt şi viteaz a înfrânat ş i. inşăuat pe murgul şi. s'a luat
după Jid.ovi cari au prădat Rai.ul şi au luat cheile Raiulu i.. Dum-
11ezeu îţ răsplăteşte cu „un băţ de judeţ să judece lumea toată"
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� Modera/to, notat V. fb,°" v,Ci 

0(/- mi
. -

n1 - ca 

·()ea - ta , lJo- m/ 171 '-r- ca 

,t 
. 

� 
I 

d/--mt' nea- ta Le, dom nesc . . .

11: 

Duminică dimineaţa, 
( Ler domnesc) 

!ide.vii s'o m_âniet,

Pe 1Vl urgu din grajd l-o luat-;

L-o'nşeuat. şi l-o'n.frrinaf.
După jidovi s' o luat.

Raiu'n pradă s'o prădat.
Dar din Rai ce s'o prădat?
Tot cheile Raiului
Şz1 razele soarelui.'
Cine'n lume o aflat ?
Alimon prea sfânt şi mare.
El pe-acolo s'o 'ntâmplat,
Acasă o alergat,
Grajd de piatră-o descuiet ;

Jidovii s-'o 'nspăimântat,
Toate'n drum le-o lepădat_
Âlimon că le-o luat
Şi în Raiu le-o aruncat ;
Durnnezeu l-o răsplătit.
Şi cu ce l-o răspZâtit ? · .

la c'un băţ ele judeţ,
Să judece o lume toată,
Şi pe noi câte cdatÎJ.

Flăcăul viteaz din colind este un cavaler binefăcător care
.scoate din robie 

Colo în prund de 1\/Iare, mare pulbere se'nalţă ... Ci.ne vme
oare? 

- Un stol de boieri în frunte cu voinicul (cutare) călare: Zoresc
spre o cetate în malul 1\!Iării : 

O cetate iipitită 
Şi de oş_ti împrejmuită, 
Oştile Turcilor, 
Corăbiile Frâncilor ... 

La cetate de-ajungea, 
Cu zidul s' alătura, 
Cu paloşul zid tăia, 
Cu suliti turnuri surpa ; . 
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•. Oştile împrejniuitoare sunt bin1ite şi fata din. cetate este 
'- pată. Se roagă· ea de viteazul (cutare). mântnitOlJJJ ei, să nn 
·-cetatea 

Sâ fii dom.n cetăţii mele 
Şi eu doamnr1 dumitale ... 

Tineretea_ clocotitoare de viaţă, întoarsă dela luptă, se 
apăr'ătoarea credinţelor şi păstrătoarea obiaeiurilor strămoşeşti, 
in ac.eastă c:olindă a „junilor buni" · 

luni buni colinddtori, 
'f\1i-aş alege doi din vei, 
Doi din vrn· cei dina7,,01'.. 
Şi-or sări în cea grădină, 
Cea grădină cu stupină ; 
O stupină şi-o fântânic, 
ln fântână apă lină. 

Ritpeţi floarea de .noroc, 
.O creangă de busuio_c·; 
Şi-ti muia--_o în fântână, 
'p ântână cu apă lină ; 
Şi veţi merge rourând, 
Peste mari boieri stropind. _ 
1liari · boieri s 1or pomeni � 
Şi pe voi v'or •dărui.·.. .-2'�

\,, 

Vânătoarea era una. din înd�letniciri, c,ea mai plăcută, dar 
şi o petrecere a tineretului de odi�.ioară ; şi mai era şj o şco-alÎ).�e 
curaj unde se d-eprindeau mânuiri de arme. In pădurile .de-5l�i
oară, mai dese .ca cele de azi, mişunau jivinele. Blănuri]�7or e;r;iu 
foarte căutate. In. întâile acte de comert rowâ;1esc e vorba,• între 
alte mărfuri cerute, şi de blănuri de s�băticiuni' : lupi, vulpi, râşi, 
jderj, urşi etc. ,,�·im\,::.\ 

Prin satele din preajma pădurilor, se întâlneau J�\\B.\�� Îă\ani 
vânători de meserie si crescători de şoimi pentru vfin'ae V'âil�torul 
<:e qucuTa de multă ,stimă şi isprăvile lui, povesţit\\�' 1

tr :tn:l.i�,1.t,_ 'in 
-

m· u1t· 
. ·' \-·n \-. \\\) ·" oe 1 m 1;me1. 

.,,\ ;\;)\ \\') i,,\ 
De ac.eeia, alăturea de colindele tinereşti, 

florit şi colindele de vânc'ttor.
s'a\l;. năsGut ş:i,,.aujn-

.�,r„h\ ,u1_. l:.. \\> .• � 

. ',1\\\\\\', ·,h\'1'1'.c ,\\ 

. In.chip.uirile cele mai indrăzneţe se amesteV:l1fh �tHr�ş'i:Il��tâhă�
toreşti din care au izvorlt colindele de vânăt'cîii;�1.'1-�u'tiir�0 toinic: 

1. 
.\t\Y\� \( \')°1\\1\I. ,(\ .llăzdrăvan vânează e1 : ' -, · 

\,:,11>111\ ·, ,- �\, 'fi ;,1/,. 

-
Fuse Joi de sr'irbiitoare ._ ,\·f,�V.\\•\ \Li \1..\ \
Şi a plecat la vâniitoare .. /\ 1\,01_;�\w� ·, ,\\7,\)'\ 

Ap. D. Culea - Datini şi Muncii

. ,r-
' ' 

5 
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Se întoarse dela vânat cu letil legat. Iese înainte sora voinicului 
strigând către părinti : 

' 
. 

' 

Să vezi, maică, să vezi tt,:;că 
Ce-ai scăldat, ce-ai legănat, 
Ţi-aduce leul legat ... 

7 „Las' să. vie sănătos, 
Fie'n vestea lui Christos !". 

Iată un fnrmos colind de flăcău. viteaz şi vânător : · 

� Repede 

Le- roi leo 

je ste tâ- na 

..... ,,J notat 6.Breazlll•

llră - ne şle-mi J'ngri -

ruf Va - si le, 

� • i RE"FREN I 

j_pv= .rf? I U E I 
Le- roi. /eo tâ - na ru/ 

; I ;nfl 
Ila =- sile. 

l 

I 

1. Hrăneşte-mi, îngrijeşte
Tânărul (Vasile)

2. D'un cal şi-un ogar
Şi-un vânăt şoimel.

3. Cal cu ce-l hrăneşte ?
To_t cu fân tocat,

• 4. Orzişor pisat
I n lapte muiat. 

• 5. Ogar cum hrăneşte ?
Tot cu iepuraşi 

'6. Mititei şi gPaşi. 
Şoim r:u. ce hrăneşte ? 

7. Tot cu păsărele ; ·

Păsări gălbioare,

8. Din o�trc,v de ,nare,
. Că-s dulci la mdncare.

9. Luni de dimineaţă,
Tânărul Vasile

1 O. Se scoală, se'mbracă, 
La grajd mi se duce, 

11. Uşa-mi descuiară,
Pe J\iurgu 'ntrebarâ:

12. - ·,�Rozi, lvlurgule, rozi,
Rozi, de mi te'ngraşă. 

1-3. Ori ti_e nu-ţi place 
Berea· şi mâncarea ?". 

14. -.- ,,Ba, stăpân al meu,
Mie bine-mi place
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_1 5. Berea şz mâlicare'a, 
Odihna, culcarea. 

16. Dar şoim s'a lăudat
Pe min' să mă'ntreoc-ă.

17. Şoim, clacâ m'o'ntrece,.
Copita sâ-mi tai.

18. Cppita din dreapta,
Care-i cn săgeata'�. -- --

19. Tânârul Vasile,
La şoim se ducea

20. Şi când mi-l zărea,
Din gură-i ::icea : 

21. - ,,Re.zi, şoimule, rozi,
Rozi rle' mi te'ngraşă.

22. Ori· fie nu-ţi place
Berea şi mâncarea ?".

23. - ,,Ba, stăpân al-meu,
Nlie bine-nţi place

24: Berea şi mâncare,a, 
Odihna, culcarea. 

· 25. Dar Murg s'a lă'udat,
Pe min' să mă'ntreacă.

26. Murgul de m'o'r!trec,"'.
Aripa sli-,ni tai,

27. Ari"f!_a din dreapta
Care-i ca săgeata".

28. Joi de dimineafă,
Tânărul Vasile

29. Se scoală, se'mbracâ,
La l\llurg se ducea-rd;

30. De frâu mi-l lu.;ră:
Af arâ-l scotea-rJ.

31. Pe Murg şi pe şoim-u,
La câmp îi du·cea-ră, 

32. La câmp„ la câmpie,
Albă colelie.

3 3. Şi-apoi ce-mi făcea-rr'J? 
Drumu' le dădea-nî, 

34. MurB·ul, pe· pământ-u,
Şoimul, sus, în vânt-u.

} 5, Şoimul, ce-mi zicea-ră ? 
- ,,Dă, Dcamne, să-mi dai

36. Plcaie pe pământ-u,
Bine, sus, -în ,vânt-u ;

37. Pământul să moaie,
Să facă· noroaie,

38. i"\tlurg să-mi poticnească
Şi sa-mi zdbovească.
Şi să-nâ poticnească''. ....

J 9. "/\1urgul se ruga-ră: 
- :,Dă, Doamne, să-mi dai

40. Bine pe pâmânt-u
Cea,ţă, sus în vânt-u,

41. Ceaţă, 'ntunecată,
Deasă negureaţă,

42. Şoim să-mi .ziibovească.
4 3. Din sbor să s' oprească

_După păsărele, 
44. Păsări gălbicare

Din ostrov de ,nare".
45. J11urgul, cum goneşte�

La poartă-mi soseşte ;
46. Pe stăpân îl strigă,

Uşa să--i deschidă.
-17. Vasile auzea-ră,

Afară ieşea-ră ; 
48. De frâu mi-l lua-ră,

Prin curte-l plimba-ră,
49. La grajd mi-l ducea-rii.7 

Grăunfe-i dădea-ră.
5 O. Târziu, mai pe urmă, 

Soseşte şoimelul ; 
51. Pe poartă se pune

Si-mi tipă soimeste,
., , , , 

5 2. Cu glas haiduceşte : 
,,-St-ăpâne, stdpâne, 
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5}. Vin de mă sluţeşte 
Şi mă pedepseşte". 

54. Murgul _mi-auzea-,:ă
Şi astfel zicea-ră

5 5. - ,,Stăpâne, stăpane, 
Nu sluti şoimel; 

5 6. Drag ţi-o fi pe lume, 
Călare pe mine, 

68 

5 7. Cu şoirnel pe mână, 
Ogar după tine ; 

5 8. Cine te-o vedea, 
Ivii te-or lăuda, 

59. Pe tin' de stăpâ1,:
Pe min' de cal bun".

Un cunoscut colind de vânătoare este cel ce urmează, cules 
din judetele Munteniei : , .. 

� 

Allegretto co!edia G Cucu 

1-� A_m ple- �at să 

$' 

� r I ) )
si , ni �tim 

J 
C and 

J J )· J�

co-ltn - dam 

) ) 
boeni' nus 

v v.l J 

Oomn, domn 

v [ r 
a- ca- sa

J J J 
Domn domo sa 'ni/- tim Când bo- e - r11

" 

J' ) v v I J ; I ) }· 
I. 

J
i 

5 $# 
fi{l'S a.- cil - sa Oomllo'omn să 'năl-c tăm. 

1. Am plecat să colindăm
(Domn, Domn să 'nâltăm)
.Când boierii nu-s.acasă;
(Domn, ·Domn să 'năltăm)

2. C'au plecat la vânătoare
Să vâneze căprioare.

} . Căprie.a.re n'au vânat : 
'°' Şi-au vânat un iepuraş 

4. Să facâ din pielea lui
Veşmânt frwnos Domnului.

I 

I 

I 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Colindul de vânătoare „Ciuta" se aude pnn judeţele Mun

teniei până la câmpie :_ 

Pe muntii de piatră, 
De piatră crăpată, 
O drcaie de ciute 
Pasc şi mi s' adapă ; 

Că-i iarba înverzită� 
Apa limpezită, 
V alea răcorită. 
Dar ciuta mioară 
La păr căruncioară: 
Nici apă nu bea, 
Iarbă nu păştea 
Şi de pază-mi sta. 
Ciutele păşteau 
Şi se lăuda: 
Din gură-i ziceau : 
-- ,,O, ciută 1nioari"( 

.... 

JJragă surioară, .;" · 

Iarbă n'ai păscut, 
Apd n'ai băut. 
Ce ţi s'a urit? 
Ce te-a amiirît 
De stai şi pândeşti 
Şi te strejueşti ?". 
Iar ciuta mioară, 
La păr căruncioari{_, 
Din gură-mi grăia 
Şi astfel zicea : 
- ,,Dacă n'am păscut,
Apă n'am băut,
Semn mi s'a făcut;
Că_ nici nu visati
Peste ce-o să daţi.
(Cutare) hrăneşte,
Hrăneşte, ingrz}eşte
Un cal ,ş'un ogar ' ' I 

Ş'un vânăt şoim(!l, 
Ager, sprintenel. 
Şi el o să-i secată 
JVl.âine dimineaţă; 
Drumul, să le dea 
ln goană să ne za 
Peste munţi cărunţi, 
Pe sub stânci adânci. 
Şi ne-or tot goni 
Pân' la lacu' Roşu 
Ce nu-i de fel roş, 
Ci o sii se roşească 
Ş'o să se'negreasaă 
De sânge de ciute 

"' 

Mai man, maz mărunte. 
Câte-om rămânea, . . 

ln geană ne-or lua -

Şi ne_-or tot gonz 
Pân' la pod de os ; 

Că de os ,i'a fost, 
Ci de os l-c�11z face
Cu oasele noastre". 
(Cuţare) venea -

lată că-mi sc.�ea 
· Cu cai, cu şoimei
Şi cu ogărei".

'. 

Şi mă tot gândesc
Şi tot · plănuesc
Jncotro să'ncap

• 

Şz unde o să scap,
Că n'am şz n'am unde
,1ă miJ. pot ascunde,
D'oiu fi pitulată
Sub stană de piatră,
De bun cal călcată,

.\ 
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O sd fiu îndată 
De şoimei pişcatâ, 
De ogari muşcată". 
I oia când venea, 
( C.utare) pornea 
Cu cai, cu şoime,: 
Şi cu ogărei. 
Drumul de le da,. 
Ciutele 'ntâlnea 
Şi mi le gonea 

-

.

-..... 

• 

Peste munti ciirunh I 

Pe suh stânci adânci. 

Dar ciuta mioariE,., 
La păr căruncioqrtL 
ln goană s'arunca 
Şi fugea, fugea 

· Peste munţi de pia1ră
,. 

Sub piatră. crăpată_
])� mom0te scăpa

_Şi ea-mi rămânea
-I)e-ogar nemu:şcat<f

-y 

De şoim nestricată.
(Cutare) -Flit Frum.0$
El ·sii.-n�i fie .sănătes.

Tot prin aceleaşi părţi şi cu u11,c cuprins apropiat este şi ·colin-
dul „Cerbului" : 

. · . . ,.; 

Cerbul codrului 
Ş' al ·Muşcelului 
1\/Ji se'ngâmfa 
Şi se lăuda; 
Nimeni n'a ştiut ,_, . 
Şi nu l-a văzut 
Pe unde s' a(!.apă 
Cu .limpede apă ; 
JVimeni" nu cunoaşte 
l arba unde paşte,
Cu /Zuri presărate,
Cu rouă sciildate ;
l] nde piatra suri.ii,
Sună şi răsună,
Cerbii se adună
Să bea împreună ;
Că el mi se culcă
Tot în vale ad ânc(J,
Colo sus în munţi
Printre brazi ,nărunti.
Somnul când şi:l faw,
-Cu urechea trage,
Că liniştea-i place.

)• 

Cerbul se'ngâm[a
7

. 

· JVli se lăzi.da,
Ca el -nu-s nici zece-

;, 

·. J 

Pe toţi fi întrece ;
Şi cu fuga Zid,
Sborul soimulu{i � . .

'I. 

Jar cu .,;1,ersul lui
7 

Fuga cafz<lu(
Cerbul cum şedea
Si cum se mândrear
(Cutare) fnii venea:·
Pe 1\/Jurgu călare

:,

Cu arcu'n spinare
7 

Păsări de ·vâna
Cu şoimii pe mâini„
Cu droaia de câini.
Pe cerb că'ntâbze«

-:, 

Arcu că'ntindea,
Şoimi că trimitea"
Copoi c' asmuka
Şi mi-l săgeta.
Cerbul că-mi f uget:r;

• <; 
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.Şoimii îl âjungeau, 
Câini.i cii.-l_' !ipreau. 
Cerbul când cădea, 
Aşa-mi blesteriw. : 

·- ,,Cornitele inele,
-Crăci şi ritnnirclc !
Foi sii. 1,,4 tot facetL
Cornuri ţ].e băieţi,
.Buciume f rumoas.e
De cântdri duioase.
Picioarele melc
-�Nalte · suhti,"ele .1 

, ., . 

Fiindcă n 'ati fu ,,.it 
':, t, - . 

Pe dealu.'7:verzit, 
la să hriiniţi voi 

Pe negrii copoi. 
Ochişorii mei 
Ageri, frumuşei! 
Fiindcă n 'aţi văzut 
Arcu, când s'a'nti11s. 
ln ciocuri sâ slnţi 

71 

De .şoimei purtaţi 
Iar tu carnea r�iea 
Şi tu pielea mea, 
"/!!na să-mi h,inesti 

' 
. 

Slugile domn'!i�tr:, 
Alta să'ncălzeşti 
Baci îm.,părăteşti". 
Tânărul ( cutarp) 
Paloş cit scot.fa,. 
Cerbu' cel tăia 
Coarne că-i lua, 
Pieled-i jupuia ; -. 
Ochii cil-i dădea 
Tot pe la şoimei ; 
Pfrioarele le_ cla 
Tot la ogărei. 
Acas·' sc'ntorceâ 
Şi se'nveselea. 
Tânărul (cutare) 
Fie-mi sănătos 
Şi cu nd cu tot"îi. 

l l d 
~ ~ , d ,,

Iată-l acum pe fl5căul ce co in at pentru ca ara „mau ru 

Colinda ardeleană sună astfel şi de altă ispravă nu vo·rbeşte

Pe dea-lui cu Sfâl'lj0 :. 171/- re

•. 

mo dat .;o-su , Pe dea - · lui cu 
' 

li 
lu-mea mea·, lu-mea mea 

' - . 

·�·

.. 
> 
•
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1. Pe dealul cu stânjen/:", 7. Nu culege, da le-alege
2. Mândru-şi ară pluguri1-re, 8. Ca să fac'o cununiţă,

· J. Dar nu-şi ară ca omul-u, --"'=" 9. La fete şi la fecic.ri,
1 O. De Sf i;,_tele sdrbători ;

.� 

·-

4. Ca unul ca ...
5. Căâ c'o mâfiă doi boi 11ui11d 11. La feciori, de veselie.
6. Şi cu una f fr.ri culegP- ; 12. La fete1 de bucurie.

Colindele_ tinerifor logodiţi. Flăcăul şi fata sunt 1n aşteptarea

-roJindătorilor la casa unuia clin părinti şi imp11etmă primesc şi cins
tesc ceata urătorilor de sărbători. Jn curata poiezie a apropi.atei căsă
torii, logodnicii ascultă închipuite isprăvi ş.i. fericiri în doi. Sunt
asemănaţi perechei de po_rumbe:i, ca in următorul colind' :

. Ea este lebăd_a dalbă „dela Dumnezeu trimeas� şi de Dumnezeu
aleasă" ce sboară pe· sub ceruri să ajungă la (cutare) Făt Frumos�

Ba se cân1<'i ,.,nunta soarelui" cu I1eana Cosanzean.a, balada
prefăcută in cohndul închinat perechei logodite :

Sus fn t•ârful 11wntiLnr, 
Pe creştetul pietrelor, 
La porţile zânelor 

. Din plaiul Năculelor, 
Vine-o dalbii lebeioarr'i 
Dela Dumnezeu trimeas.î 
Şi de Dumnezeu aleasă. 
F.,a prin ceruri mi-a zburrrt 

. Şi' ntre pietre s' a lăsat ; 
Ea din zbJJr ·s'a ttbiflut •· 
J,a, Frit Frumos a căzut. 
.ra să-mi ia de sotioarii 
111 ica dalbă lebejO(.lră. / 

.Făt Frumos cum o redrr;,} 

la inimil se rănea 
Şi din gură-i cuv�nta _: 
.-- O tu dalbă zânisoard ! 

" ' ' 

·O, tu, mândră lebeioarii ! 
I n�baie te-oiu îmbăia 
r·u .tine că m'oiu. scălda:'. 
Lebăda re-i răspundea ? � 
Din guriţă ce-i grăia ? 

- ,,Făt Frumos, fecic.r ,fr,
[!Jom.n., 

/n baie nu m'oiu bâia, 
ru tine nu m'oiu scitlda, 
râ nu-s dalbii lf'bejoard.' 
Ci. sunt �na cerului 
Dela poarta Raiului'c. 
Făt Frumos, unde-auz.ia� 
D'al ei dor se'm•ăpăia 
Şi din gurr1 ce-i zicea ? 
- O tu· mândră lebeioa.1·rî�

'' ' I / 

O tu mândră zânisoară ! ' ' , 

Stai sif.-mi fii de· soţif'ar.i". 

Lebăda mi-i răspundea 
Şi din gurâ-i cuvânta : 
- ,,Eu pe tine te-oiu lua7 

Soţioară-oiu rămânea,
Dacă, mii.re, tu te-i duce

7 

Dacă, măre, mi-i aduce
Păsărica cerului „

Şi cununa Raiului :
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Pasărea ce câ,ită'n ltrJ.iu 
Cu frumos şi dulce graiu, 
D'o ascultă tot mereu 
Jngerii şi Du.mne:::.eu 
Printre pomii înf Lorili, 
linii cu florile fm·oalte, 
Alţii cu poamele coapte ; 
Şi cunun� Roiului, 
Raiului şi a nc.:•1u1.ului, 
/mpletită'n iasomie 
Şi cu fir de colelie". 
Făt Frumos unde-auzea, 
'Jn grajd de piatră că intra, 
Herghclia-:şi înhăma : 
Oaste cu dânsul· lua, 
Şi pornea pc drumul mare 
Jn cot.ro soai·e răsare ; 
Nc,uă cai că-mi ologea 
Şi alţi nouă 'cumpăra, 
Pân'iată c'ajungea 
La locaşul Domnului 
Şi la p9.arta Raiului. 
lnainte r:,·ne-i vine ? 
Fine Sfântul Sfânt Vasile 
Ispitindu-l 
Şi întmbânrl.u-1 
Ce�i- e voia, ce-i _e gândul. 
Făt Frumos îi râspundea 
Şi din gură mi-i zicea : 

- ,,Domnul sfântul mi-a ales,
• Domnul sfânt mi-a trimis

O măz'astră lebejoară 
Ca să-mi fie sotioară ; 
Dar� ea nu vrea să mă ia 
Până nu s'c. cununa 

. -Cu cununa Raiului, 
-Raiului şi-a Doninului,
lmpletită'n iasomie

Cu f irc de cole/ic ; 
Şi ea· nu vrea sii mă ia 
Pân' la nuntă n'o cânta 
Păsărica cerului, 

"" Cerului şi--a ·Domnului, 
Care cânt'aici în Rai 
Cu frumos şi dulce grai 
Printre pomii inflol'i/i -� 
Unii cu flon'le invoalte, 
Alţii cu poamele coapte, 
D' o ascultă tot mereu 
I ngerii şi Dumnezeu". 
Făt Frumos. aşa-i grdia, 
Sfântă rugă se r�, 
Calde lăcrămi că vărsa. 
Sânt Vasile se'ndura, 
Pasărea că-i. dăruia, 
Pasărea şi cununa. 
Acas' de -se'ntorcea, 
I,,a creştetµ! pietrelor 
Din plaiul Năculefo,-. 
Drumul pasării că-i da, 
Cununa'n a1nuon ·punea 
Şi-din gură că-mi grâia : 
- ,,Ieşi frumoasă_ lebejclzn'i,
leşi măiastră zânişoarii
De-li priveşte cu1runa,
De-ţi· ascultă pasâre_a,
Cununi/a Raiului
Din locaşul Domnului
Şi pasărea cerului
Dintre pomii Raiului;'.
Lebăda când fm.i ieş-ea:
Fată mare -se Jărea
Cunun.a-i ,pl!__. cap sr1rea,

"'� �

Pasiirea c:o desmierda
Cu frumos şi_"!!:J;il'Cl:_-ţ!,-rai
Şi cu cântece din-Rai.

✓
---

� 

...: 
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La biserică se ducea, 
Preotul mi-i ·cu�w�, 

. Şi puterea pre pii.11w.nt _ 
· � Iar ( cutare) fată mare

Cu cosiţe gălbioare,for de naş pe ci;;_e--a, •ea ? 
Pe Ion, Sfântul Ion, 
Naşul lui Iisus Chn:stos, 

. Care mi-i blagoslovea, 
Frumos dar le ddruia : 
Ei o mică cruciuliţă 
Şi u sfântă iconiţă · 
Lui toiagul de argint 

'Mişcat �i H l 
Mi-re-a -

'-' 
Cel-SB 

1. M.i're acasc'i că-mi venea-re
i· Şi la grajd cc'f alerga-re.
2. Grajd de piatrr'i.-mi descuiw d.

De lucesc la raze de soare
;, 

Cu logodnfr tinerel 
Tinerel şi voinicel� 
El să-mi .fie săniitcv; · •· · 
Şi cu toţii dimpreun.iJ.� 
La mulţi ani cu ·uoie bun.ii_· 

notat G.Breazu{ 

� I �
4 

J) I J. 1
ca - mi ve - aea- se

10. Şoimii sboară sus la vânt
„ 

Ogari galben'i pe pdmân-r _

I 

Cearcii. Jl,.furp;u, cearcă Nc8TU: ·
J. Găsi Murgu ·năsdrăvan.,

j\lfai spreryar şi mai fugar.

11. Şi'n vânătoare p_lecară,
Din zori de zi în -cătare.

4. De căpăstru ;ni-l lua
Şi afară mi-l scotea.

5. De parmac că 111.i-l lega ;
De parmacul grajdului.

6. Cu tesala-l tesăla;
Cu giubeaua nâ-l ştrrgea,

7. Frumos şeaua-i aşeza ;
Iute în casd;--mi alerga,

8. Sâ ia arcul din arcar,
Şi siigeti din sdgetar.

9. Cand puse picioru'n sca)·a,
La şoimi el cd-mi şuerarr'i .

12. Vână ziua, :â de vară,
Până fu soarele'n deseară.

1}. Cdnd fu sc.1Jrele'� scii.pătat
.,.. 

V dnătoarea ce-au vânat ? 
14. Găsi leul d'adormit

7 

Adormit şi pilulit,
1 5. Sub un spin mare'nflorit� 

Florile l-au nd.pă.dit. 
16. Să-l deştepte, nu se'ncrede ;

Să-l sâgPte, nu se'ndurii.
17. Greu Mur{fU mi-a sforăit.

Leu' din somn s'ri pom.!nit_
18. Spinteca vântul fugind '.·

• Pân'ce leu-a obosdt_
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J9. Sboară l'vlurgu'· pe pii;nânt: 
·sbcară ;�oimii sus in vânt.

,20. Ogari' ca săgeţile,
Pe leu mi"-l hârtuiarii. 

. ' 

.21. De leu. că s'alătura, 
· ln laţ că mi-l fneurca,

.22. De urechi mî-l apuca, 
Sus pe l\tlurg1.ţ-l arunca. 

2}. Iute� măre, r::rt 1:ântul, 
Spre ca.să că mi-alerga. 

.24. - ,,la ieşi, zaică, ia ieşi
[maică_, 

la iefiţi voî, surioare . 
.25. C'am adus leul legat, 

Piuleţ, neviJtăntât". 
. 26. Cine'n lumr>- 'mi-l vedea, 

Toată bine-i fericea : 
. 27. ,,Ferice de ·,izaică-sq. ! 

Ce băiat·-şi�n moi sciildat. 
.28. De-i ad1!lce leu legat. 

Leu legat ne1)iitămat. 
.29. Nici cu puşca m--;_i puşcat, 

Ci numa'n , lupt-li.-î luptat':.

75 

JO. Nimeni nu mi-l auzea, 
Numai Fira, soru-sa. 

J 1. Furca din. brâu c' asvârlea, 
Tare-afară c'alerga. 

}2. Calu' din mână ea-i lua 
Şi'ncepu a mi-l plimba . 

}}. Şi-aşa mult mi l-a plimbat, 
Pân'ce păru-i s'a uscat. 

34. 'N grajd de pia�rrr l-a băgat,
Fân cu flori i-a presărat ;

} 5. Fân cu flori din st'.irbători, 
Cosit de două surori ; 

36. Cosit de dc.uâ surori,
Şi strâns de trei frătiori .

37. Dar şi (cutare) Fât Frun_ws,
El să-mi fie sănătos .

J 8. Cu-ai lui frati, cu-ai lui pă-. · 
[rinti, 

Cu surori şi cu mireasif. 
· 39. Bunii vreme'-n ceastâ casă;

La boieri ca Dumneal'nastră ! 

Alt t;:0fo1d d.e flăcău viteaz cu cal năzdrăvan : �-
lntr'al]Vlării Negre prund 
('Lerot :1�r, Doamne) 
&te vÂntµ.l nebuneşte 
.Şi pe Negrul mi-l sburleşlc, 
Că-i cu coama vifc.ritii 
Şi cu coada biciu făcutr'i. 
.Iar pe Negrul sprintenel. 
Leagăn.ă-se-un legiinel,,, 
Leaglin verele rl'i! matas& 
-Cu. viţa'mpletită'n şase. 
Dar in 'leagăn cine-mi şadP _J 

. Şade ( Leann) c�t ochi negri ; 

.Şi-mi coase· şi-mi chindi.rnşte, 
De nuntă se pregăteşte . 

Striga (Gheorghe) cdt putea 
- ,,Cine'n lu,ne s'o afla
Pe Negru de-a!jfcăleca
Fără şea, fără oblânci� 
Fără frâu, fâră câpăstru, 
Fără fir de biciu'n mână?". 
( Radu) dacă a aflat, 
Sus pe Negru a'ncălecat. 

.Negru dete a, siilta, 
A sălta, a strănuta, 
Peste cap mi-l arunca . 
Stript. (Gheorghe) a dwa oară: 
- ,,Cine'n lume s'o afla
Pe Negru de-a'ncâleca, 
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Fiiri� şea, fără căpăstru, 
Fără fir de biciu'n mânii ?". 
Iar (lonicr'i) Făt Frumos 
Al ( Lenutei) mire-ales, 
De Negru s'-apropia, , 
Cruce cu· dreapta f iicea , 
Stânga'n coamă că-i punea, 
Cu dreapta spata-i bătea, 
Pe Negru se arunca. 
Dară Negru ce-mi făcea? 
Sărea'n vânt, 
Sârea'n pământ ; 
Sărea'n fata soar-elui 
Cum °fi greu 1;oinicului ; 

76 

Alt colind de fată şi flăcău : 

Rău 111 ar.ea se lăuda- : 
(Flon·ze dalbe, Zer de măr) 
- ,,Ci11e'n lume s'ar a/ la
Să dea'n Jl.1are
Ca o floare, .,
Să iasă'n vad
Ca un brad,
Cu cioltarul
Neudat?".
Iar (Ionică) Făt Frumos
Dadi-mi sta
Şi asculta
Cum l'v1area se li..uda,

-;,-,, Iute-acasă c' ttftii:,ţa
'N grajd ăe piatră că intra ;
Cercă Murg-y_l, 
Cearcă N,�ţ:j!; 
Lasii N�f dr. nu-i bun; 
Luă pe...,J!MuJfj� că-i mai bun ;

Şi afar{l mi--&-�, 
Frumuşel că mi-l Jiîterr, 

✓ •• \-i

Sărea, se'nspuma, 
Lui (Ionică) nu-i plisa. 
Striga (Leana) în gura mar� 
Să s' audă peste tarii : 
·- ,,Ho, ho, N egrule, he.
Asta-o fi stăpânul tău
Şi-o fi soţiorul meu,
Ginerele părinţilor,
Cumnăţelul fraţilor,
Fraţilor, suron·lor,
Stdpân bun argaţilor".
Jar (Ionică) cu ( Lenuţa)
Să-i vedem clisătoriţi
Şi la anul fericiţi!

Şea pe dânsul aşeza. 
I nainte de-a pleca, 
Chică. neagră-şi pieptăna, 
Cruce cu dreapta-şi făcea, 
Stânga'n coamă că-i punea, 
Pe spate mi-l netezea. 
Pe Negru când s'arunca 
Cu suliţa de-a stânga, 
Cu palcşul de-a dreapta, 
Sărea'n vânt, 
S_ărea'n pământ; 
Săirea'n ivlare 
Ca o floare 
Şi ieşi'n 1:ad 
Ca un brad, 
Cu cioltarul neudat. 
Dar din Mare cum. ieşea, · 
Ochişorii i-arunca 
ln spre bolta cerului 
Printre raza soarelui ; 
Jar la umbra merilor, 
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Zări hora fetelor, 
•-·;.:·.-

F etelc.r şi zânelor. 
/ute-acc.!o-mi alerga, 
De pe cal descălica, 
Calul d'un buştean lega 
Şi spre horă se'ndrepta : 
- ,,Bune"/. ziua fetelor,
Fetelor şi zânelor,
Zânelor frumoaselor !".
Toate fetele tăcea,

.. 

Nemâncat, neadăpat, 
Cu;n stau eu neînsurat. 
Că dacă m'oiu insura, 
Ţie drumul că ti-oiu da 
Să paşti iarbă, neumblată 
De rouă nescuturată ; 
Să bei apă de pe piatră 
Printre colţuri str�c�rată, 
Ca să-ti crească coama lată, 
Coamă lată, resfirată ; 

Numai una-i răspundea
- ,,Dacă-i bunăi, vin la ea!".
I ar (Ionică). se prindea
LJngd fata ce-i grăia;

, Să fii iute de picior 

Jucă hora de trei ori,
De trei f;J·i, rle nouă ori.
lncepu 1ifurgu-a necheza;
Iar (Ionică) ce-i grăia?
- ,;Mai şezi, 1\/lurgi�le, legat,
Inf rânat şi nemâncat,

Alt colind de fată logodită 

Prin cel nucet, 
Cel verde vişinet, 
Este-un leagăn de mâlt.ase 
Cu v1"te'mpletite'n şase ; 
Leagănă-se-o fată, mare, 
Frumoasă, pereche n'are; 

-, Mai coase si chindiseste, 
, , -

Fir de aur împleteşte, 
Cămaşa nunului, 
Cămaşa mirelui. 
Şi cum trage-un firicel, 
lmi mai cântă-un cântecel,·· 
lmpăriiteasa o auzea, 
lntr'o clipă. cli-mi 1:cnea 
Şi din gurlt aşa-rni grăia 
- ,,Taci ... nu moi cânta!

Să-mi aji,ti la câte-un zor". 
Bine vo_rba nu sf ârş�; ·. 
Hora mândră se spărgea, 
lor (Ic.nz:cd) c_wn pleca ? 
Cu mândruţa alăturea. 
Tinerel Făt Frumos, 
El să-mi fie sănăto5 ; 
Şi (Lenuţa) bucw:oasă, 
Ea să-mi fie sănătoasă. 

lmpiiratu-i l_a vânat·; -. 
Vine vremea de inturnru 
Şi e calea lui pe-aici ; 
I ar dacă te-o auzi, 
Pe tine te-o f.ndriigi 
Şi pe mine m'o urî".· 
Iar ... fatii mare 
Dactt astfel auzea, 
Din guriţă aşa-i grâia 
- ,,Nu cânt de împăratu'
Ci cânt pentru doru' meu.
Eu nu cânt într'o pofidil.,
Că sunt fată logodită;
Logoditii. sunt de mică
Şi azi mdine nunta-mi _pică.

. ' . ,, ' 

.- .... 

� ... " 

}r• • 
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Şi ·m'or lua din aste curti 
Şi m'or duce peste munti: 
Peste mimti 
La alţi, părinti ; 
Alţi părinti, alte surc.ri, 
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La alte grădini cu flori". 
far ... cea fru111Joasă, 

- Ea să-mi fie sănătoasă ;
Şi cu frati şi cu surori
Şi cu nc.i colindători.

Un colind oltenesc de tineri logodiţi : 
-

' 

.; 

iR,pede notat G. Breazul 

\I ) } ) y\ ; ) J�§#J Ou- mi - m - ca� pc la prânz 
. Pe porumb it· chia-mă Gh,t.i' 

REfRE:N ;I '"'\ .· ' 

2 ;_ ,p i-J a i J J I J' � J 11 J J' i 
Ra - u - ref de plo,:11e , Sboa ra doi porumbi pe 
Râ- v ; re/ de ploaie, Pe Po,-

rum-bi- ,tă Ma-

= 
REF"REJ':l]I 

Sus, 
ria ,

Râ - ·u - re/ de 
Râ - u - re/ de 

plo.aie
ploaie. 

Colinda__ tinerilor însurăfei este un imn adus fericjrei în doi a 

'('.elor de curând că-sătoriţi. Incepe chiar cu cuvintele „feri.Qean 
:lerjce" şi aceste cuvinte revin mereu oa un refren.. 

Iată un asemenea colind de prin satele jud. Teleorman 

Repede --� notat G. Breazul 

tt1ifliJf\J1 )J@ 
Le-1'0!· - /eo ( Ic/ m ceas.tor 'cllrţi , 

� 

1 REF'REN n I 

ifferu I ; i J 11 J; J' I .D J I 
' Ic/ _ În ceait�r _curţi , Le- roi-/eo, Şin cea-

1 REFRrnn 1

; ; I J�JIJ )Jl5JI; J' i °J:J' � 
stor dom - mi' ; Le-roi-leo, Şin ceas• tor dom :. nii', 
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1. lei în ceastor ·curfi (bis)
Şi'n ceastor dc.mnii ,(bis)

l- Nillscut, mi-au crescut-î
Doi meri de-aiţrei

J. De toamn'ă ·sădiţi ,

De vară'nfloriti.
4. La tulpini de meri,

JV/ ese de boieri • 

5 .· Şi de negustori 
Şi danţ de curteni. 

6. Danţul cine-l poartă?
I upânul (cutare)

7. Drmtu-mi dăntu.ieste
, '.I , 

Şi mi-l învârteşte,
8. Toiag răsuceşte,

Tn sus l-asvârleşte,
9. 'N palmă�l sprijineşte

ş,: se fericeşte : 
JO. -- ,,Fericean, ferice! 

Fericean de mine, 
11. ])e taica, de maica,

De-ai mei părinti,
12. De Domnul frunzos

.�1 ult mi-e cuvios ;

13. Şi i se cuvine-
Să se poarte bine

14. ru r:iimăşi de i n
Guleraş de fir".

15. Iar la vârf de m.eri,
I n dalbele f Zori,

16. Leagăn ele mătase ;

I n el cine-mi şade ?
17. Doamna dumnealui

A acestui dc.mn bun.

79 

18. Coase, chindiseste
- , '

Fir de aur împleteşte.
.19. Trage câte-un fir, 

Rupe câte-un măr. 
20. In sus îl svârleşte,

'N palme-l sprifineşte
21. Şi se fericeşte :

,,Fericea'n ferief! !
22. Fericea'n de mine

Şi de-ai mei părinţi,·
2 3. De doamnă frumoasă, 

Mult mi-e cuvioasă� 
24. 'N zil' de m'am născut„

Parte ce-am. avut
25. De domn tinerel,

De domn frumusel
, ' 

26. Şi ini se cuvine
Să mă poarte bine

27. Cu rochi de mătase
Im,pletită'n şase ;

28. Papuci gălbiori, -.. 

Toculeţ de flori,
29. Mult sunt juciitc.ri !

Rar la zile 1nari,
JO. Cum e la Ajun 

Şi la moş Crăciun, 
J 1. Şi la Bobotează 

Cârid preoţi botează 
J.2. Lumea creştinează".

La multi ani cu bine 
} J. Şi cu siinâtate 

'iV cas' la dumneavoastră ! 

Colindele gospodarului, cclindele plugarului. Sunt colinde de

familie, de ·gazdă, în care se lal.ldă belşugul holdelor, pacea şi mul-

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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tumirea Îlt casă, chemându-s� harul lui Dumnezeu pentru semă-
11ăturil,e viitoare. Jata· unul din Ardeal 
1. Plai înflorit,

La loc răcorit,
Cu rc.uă stropit,
11-1 esele întinse.

2. MP.se!P.-s Întinse,
Făcliile-aprinse ;
La mijloc de masă,
lită de mătasă.

3: La ·locul de frunte 
· Cu /delii mai multe,
Şade Dumnezeu
Şi cu Fiul Său.

4. Iar· in jurul Lor,
·ceata Sfintilor,
_Bând şi veselind,
Cu drag ascultând .

. 5. Până când," odată, 
' 

Cântările' ncetară,. 
Căci trei flori s'arată, 
Stând la juclecatri : 

' iq. Floarea. grâului, 
Floarea vinului,-

.. · Floarea miruliâ, 
-Florile Dc.mnului.

7. Ceste trei flori sfintP.,
' · 'DÎ'n Rai ,:ăsărite, -

-· Care-i clin toate trele
Sfinte f loricelc,

8. Ar avea clin fire,
iWai mare-omenire ?
Floarea grâului
Grăia Domnului :

·9. - ,,Eu am dela fire
Mai mare menire. ; 

· 'Căci de n'aş fi eu,
Ar fi cât de rău.

10. Căci sat n'ar fi'n casă,
', Nici colaci pe m.asm". 

' 

... . 

,. ...... 

-

. '-

Floarea vinului 
Grăia Demnului : 

11. -.- ,,Eu a,n dkla fire
lWai mare· m)?nire;

Căci de n'aş Iz'. eu, 
Ar fi cât ele· rău. 

12. Fără vin clin vie 
N' ar fi veselie". 
Floarea mirului 
Grăia Domnului '.· 

1}. - ,,B'-a niea-i o 1nen_ire 
E mai naltă.'n fire ; 
Că de n'aş fi eu� 
Ar fi cât de rău. 

14. Făr'a mea chemare 
N' ar fi creştinare". 
Domnul le-asculta 
Şi-apoi cuvânta : 

15. - ,,Ascultaţi, flori
Din .Rai răsărite,
Nu vă amărîţi,
Nu vă mai. părîţi,

16.'-Că v'am dat clin fire, 
·(;hiar dela zÎ"dire,
La. trei în. -imire,
Nwmai o :menire.

17. Că'n tot anu'-odată,
Cu mâna 'nearcată,
Să· iesifi din .Rai. 

. 

Pe al lumii plai-�
18. S' aduceţi in ciar

- Bi;nului plugar :
Sat deplin în casii
Şi colaci pe masă.

19. Altă budtrie,
Dalba veselie �

; ·� 
Şi,alta, creştinare,
Sfânta he.teza.re".

·,.
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J)e prin satele :Munteniei, acest colînd de gospodar : 

_Ale cui sunt ceste case 
Jişa nalte, minunate, 
-Cu laturi de fier lee;ate,
Cu porţile ferecate ?
]Jar fn poartă cine-mi şarl<'?
.Şade bun jupân (cutare).
.Stă in poarti1- rezemat,
Pe toiagu-i f e:reca:t,

_De scunipe arme'ncărcat.
.Dar dumnea.lui ce.:.mi f âcea ?
Căta asupra caselor

C'aşa-i legea din bătrâni, 
Din biit;·âni', din oameni buni_ 

. Porumbeii te-or vedea 
De sus, jos elf s'or lăsa, 
ln casă că mi-or intra, 
G,:âuşor c�o„ aduna, 
Apa ves_eli or gusta, 
Ş 1or· sbura şi mi-or cânta 
Sus, mai sus, cii s.'ar urca. 
Dacă mi-or fi îngeraşi, 
S'or ascundr?'n nouraş. 

....._ Pe luciul olanelor. 
Sus, mai sus, că s'or ducea� 
La Dumnezeu s'or.ruga. 

Vede casa îniJ,lbită, 
.De porumbei acoperită. 
El din guriî, ce-m1: zicea : 
·-- ,,Scumpă soţioara me_a,
Nu şedea, de te uita ;
.lntră'n casă, întinde masă,

Iar d'or fi colindători, 
Ei în- casr'f mi-or intra, 
ft.,fi-or cânta, mi-or cchnda, 
Colacul că ş'or lua, 
Veseli vinul or giHia, 
F. - ' ,Le "rumos. r:a s or ospa1a 

.Peste masă grâu revarsă , C'.aşa-i legea ,creştinea.scă, 
Ş'un re/ac de grâu curat. Domnul sr1 1,ii fericrnsr.t'f 
.Sub colac vadra de viii I.-a anul 
.Şi cu galbenul deplin ; Şi la mulţi ani -' 

Altă cobndă plugăreasdi din Ardeal : 

co/ectia G Breazul · '1-- FbtnV,t •

�•i J I J 1 I J ff) I D - JJJ .1 
Scoa fă, ;s,coa fă gaz- dă ma re 

� 

,.----,-,---;F-,,,,ii�= ... E·Fa-;:;R:--;
E.
;=-.N,----. ----,,

Flo - r/- le's 

J 
la .taÎl 

.Ap, D, Cu1ea - Datini şi JI\W1Că 

dat-- he Prinde 60"- 1/ ·

� 
.f3 -

...... ,.ă. 
6 
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82 

1. Scoa.lă, scoa.lă, gama mare,
Prinde boii la tânjală.

2. Şi te du la plug afară,
Şi tot. ară până'n seară.

J. l�a capul drumului mare,
La fântâna cu trei'svoare,

4. Dumnezeu pe-acol' scoboard, 
Şi păşeşte prin ogoard.

5. Apr7.'n gură a luat,
De-arătură s'o'ndurat, ...

6. Holdele le-a rourat,.
Şi din gur'a cuvântat :

7. - ,;Creşte fi, grâiP.
Pânli'n 7?râie ;
Şi ovese,
Cât de ilese.

8. Sedl.ri.
Pân' la subsuori ; 
Şi porumbi, 
Pân' la grindă. 

Colindă g·ospodărească ·din l\Tunţ.ii. Apuseni : 

� 

/ � REFREN I. 

� 

>' 

I � I )' ;e, 
Oomnu- Ivi Doamne

)

� i b 
I 

�J 
JO su , Domnu

1. Colo'n. sus-u mai din sus-u,
Colo'n jos-u mai din jos-u

2. Trei esteri. trei meşteri mari.
Esl'ereau şi meştereau.

} . l n păLlure se duceau, 
Lemne multe-mi doborau. 

4. Şi frumos mi le ciopleau ;
Acasă ei îmi veniau,

5. Boii în jug îmi prindeau,
ln pădure se duceau,

7. Meşterii se agii.fau,
Estereau şz nu>ştereau.

$(/ - su-,

)
I. 

J J 7Ş I .; � ·;1 1-
Co - lo.il Jo - su maidin 

R EF"AEN Ir 

j_ 5 I li � --
lui Doamne. 

8. Lemne mi-le'nch<'iau,
9. Cu lanfuri o liinfuiau,

Frumos c: acopereau.
1 O. Cu bar ne o îmbârneau. 

O lipiau, o 1:ăruiau. 
11. Când gata cu ea erau.

J11Pşterii aşa-mi grib'ay

12 - Să trăesli, !!:azdli, tră-
• ,, , , V' 

(Pşti� 

Casa sâ ţi-o stiipâncşti. 
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j}. Jar acum să te găteşti, 
La câmp, gazdă, să por-

. [ neşti". -
_14. Gazda atunci îmi pornea 

-':,i grâu frumos ciuruia. 
j 5. Tot în saoi că fl băga 

Şi în car cil, mi-l punea. 
_16. Plugu' şi rotilele, · 

Grapa şi cârpelile. 
17. Hoii· în jug îmi prindea,

' Şi la plug gaZlla pleca. 
-18. Arai, gazdo, cât arai

Şi.pe urmă semănai. 
19. Şi mândru că mi-l grăpai,

l ar du pif ce-l gătai�
20. Aşa, gazdo, cuvântai,

Pre Domnul din cer rugai,
21. r:� grâul să mi-l rodească,

('_âmpurile sd 'nflorească.
2 2. lară Domnul asculta ; 

Rodul Sdu îl trimitea, 
_2 J. Grâu frumos îmi creştea. 

Când la genunche era, 
24. Ga:::,da la holdă me_rgea, 

Grâul frumos fl plivea, 
2 5. De bu�ri, bc:::,, de neghină, 

Şi de alte borotine . 
. 26. lară· când fu gata copt, 

Cu secera mergeau toţi 
27. Şi poloage îl făceau.

Jar un voinic se punea,
28. Funii multe {mpletea,

Poloagele le strângea,
29. Le strângea şi snopi făcea

Şi pe unnă îi strângea,
JO. Pe toti petife-i făcea. 

·şi-apd acasă pleca . .
J j. s,:-acasă, gazdă„ 1:emau, 

Carele frumos lungeau. 

32. Boii în jug îmi prindeau
Şi la holdă că-mi plecau.

} J. Grâul pe cară-l cărau 
Şi acqs'mi-l aduceau, 

34. Stoguri mândre îmi fâ.
[ceau; 

Apoi aria-o curăfau 
} 5. Şi frumos o · măturau ;

Grâu'n arie-l riisf irau. 
}6. Şi caii că mi-i băgau ;

Grâul mândru-l treerau, 
37. ·cu furcile-l întorceau, 

Paele le 1:idicau, 
J 8. La o parte le dădeau '; 

Boabele toate curgeau, 
} 9. Boabele cu plevile. 

V rau (vraf) poşoru îl fă
{ ceau, 

40. Ciurul lângă vrau Pll:neau
Şi frumos îl vânturau.

41.· Şi în saci că mi-l băgau
Şi'n casă că mi-l puneau.

42. Boii la car câ.'r;.;ugau
Şi la . nwarii se d1.;ceau. 

4}. F ăin'li albă f ăcea,u 
Si acasă că-m.i veniau. 

44. Către nevastă-mi ziceau :
- -Auzi tu nevastă dragă!

" ' 

45. Mânecile tu-ţi sufulcă
Si de le.-:: tl{ mi te-apucă,

46. 'oe cernut, de frământat
Şi să ne faci tu c0laci".

47. NetJGsta mi s'apuca,
1VI â,lici albe su f ulca,

48. Copaneaua'n braţ"e lua,
Si de loc mi s'apuca,.

49. De cernut, de frământat;
Făcea colaci mărişori
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50. Şi mi-i băga'n cuplor.
Iar când erau gata copti,

51. Iacă junii îmi· veneau,
Tot cântâ,id şi colindând.

52. Să fiti, ga::.dii, to(i în pace,
Să trăiţi, precum i ·ă place.

5}. Noi, de r:ântat i,-' am cântat 
Şi cu toţi v'am colindat. 

5 4. A grâului, colacului, 
Cum s'a lucrat. s'adunal. 

5 5. Şi nouă, ga-zd, ni-ai dal, 
Cu cârnati l-ai înnodat. 

5 6. Sus la grindă l-ai legat 
Şi nouă ne-ai arălat ; 

57. Noi să-l luăm, să-l deslegăm
Şi la iapâ ca să-l dăm.

5 8. Dumnezeu sd le rodească, 
Foarte mult să le'nmultească. 

59. Noi corinda-am corindaî
Dumneavoastr' am închinat.

,_ 

De pe vale-a Someşului, către izvor, avem coli'nda gospodanJui 
înstărit, în plină putere ca un brad. E asemănat unui craiu de basm, 
stăpânind curti pe mtmtele Ceahlăului : 

J.1010 nuli;! Octavian _Pop. 

l@'!°cd tr·)'iJJ J."'J I J >; J >; I 
S(lstÎl vâr-ful munfe!u/ > Rad(l-je bra-d{l- /e 

Rad domn bun, 

1. Sus în vârful muntelui,
Radule bradule.
Rad domn bun,
Muntelui f'Pahlitului,

J r r· v J ; � i li 
Mvote - lui Ceah - li- u - lui.

2. La curţile Craiului,
Radule bradule,
Rad dc.n�n bun,
Radului vcinicului.
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} . Este-o masă de mătasă 
Pe margeni cu firuri trasă. 

4. Dar la masă cine-mi st�u,
Ospătau şi sfătuiau ?

5. 111.ari boieri de-acestor curţi,
Radule bradule,
Rad demn bun,
Şi'n1 jur colindători mulţ'i.

6. Şi naşterea lui Christos�
Radule bradule,
Rad dc.mn bun,
Să vă fie de folos.

7. La mulţi ani cu sănătate 1
Radule bradule,
Râd dc.mn bun,

Craiule pr'!a luminate.

Colindul cel mare, colindul ,,omului cel bL11J1.", binefdctitor_ 
Colindul cel mare sau colindul de curte, colind de mare gazdă 

a lui Dum.nezeu, se cântă pentru fruntaşul cu poziţie înaltă în sat 
şi binefăcător. El se scaldă mai la vale de Dwnnezeu şi Sfântul Ion.

Jntrebat de Dumnezeu, la masă, fruntaşul spw1,e tot binele făcut;, 
jar Zidjtorul lwnii îl bjnecuvântează : 

.Sue'n slavă înălţat, 
Un_de-i cerul luminat, 
lntră'n Raiu ,/ejudecat ... 

Iată curn se cântă acest cobnd in satul meu natal (Sudiţi� 
lalomjţa) 

,,der,to 

liJJ ltfn&I; .J �}I {!)I 
notat N Oancea 

A - le cu, sunt ceas-te ca - · se -

ţJJi�?)tlllJJ IDtJ JI 
ceaste ca se 

t J ;.b

Cu sto bort 

1. Ale cui sunt ceaste case,
Ceaste casc minunate
Cu stoboli fnconjurnte ?

117 

rm:nu - na - te --

cun -;u- ra - te? 

2. Pe afarii-s văruite,
!n lăuntru zugrăvite,
Zugră1'ite'n rise scrise_. ·

li 

'lf 
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3. Dinaintea ceastor casc;
Ceastc.r; case luminate,
Crescutu-mi-au 9 meri.

-4. La vârfuri cu 9 meri,
Arde 9 lumânări, 
Sus îmi arde, josu-mi picii. 

5. Picii. una, picd douii,
Picătura cea de-a noua
Picli.'n apă limpejoară.

•-b. Da'n ea cine se scăldarâ? 
Scald'-se bunul Dumnezeu; 
Se 5caldă şi se'mbăie, 

7. Cu 11in alb se boteui, 
Cu bun mir se mirui, 
Veşmânt alb se primeni. 

.:$. Mai în jos de vadul lui, 
Scaul'-se. Jon, Sfântul Jon;
Se scaldă, se'mbăie, 

·9. Cu vin alb se boteză,
Cu bun mir se mirui, 
V eşriiânt alb se pn·meni. 

JO. Mai în jos de vadul lui 
Scald'-se acest domn ( c.m) 

.. 

· 

/bun, 
Cest om bun _jupân 

(cutare) ... 
-11. Cu vzn alb se boteză,

Cu bun mir se mirui, 
Veşmânt alb se primeni. 

12. Atunci I)umnezeu' gr�i
- .. Cui, om bun, te po-l . . ;,trweştl. 
Mie. sau lui Sfânt Ion? 

J J. Cum de mi te potriveşti 
La veşminte, la cuvinte„ 
I.a podoabele sfinte ?"· .

86 

14. Zise-atuncea cea st om bun:
- ,,Dcamne, r1u mii potri

{vesc 
Nici Ţie, nici lui Sfânt Jon. 

15. J11ă potrivesc faptelor
Ce de tânăr le-am făcut ;

Am făcut tot ce-am 'putut:
16. Făcui poduri la căi •grele,

Să treacă ·care pe ele ;

Câf i treceau, toţi multu-·
[miau 

i 7. Şi mie şi sfinţilor, 
Lui Jon, Sfântul Ion · · 1 

L 

Şi lui Bunul Dumiiezea .. • ,,

18. Fântânele la căi grele ;

Câţi setoşi, Doamne, tre-
[ ceau, 

Ace.Io se adăpau. 
19. Si-am întins masa .la drLfm;

Câţi flămânzi, Doamne, tre'

[ cerzu,
Ospătau şi mulţumiau

20: Şi mie şi sfinţilor, 
Lui Ion, Sf ânţul Ion 

• Şi lui bunul Dumnezeu.
21. Cat în lume am trăit,

Grq.clini multe, am sădit,
N urnaz pom ·de cel rodit.

22. Cine poăme a mâncat,
Tot cu ,�mulţumim" a dat
Şi pe cale ci. 1plecat.

,2}. Eu de ;,muftumitul" lor, 
T;' enii'n vadul sfinţilor ;

Cuteza.i şi mă'mbăiai, 
24. Cu vin alb _mă bcteza.i,

Cu mir bun mă miruii,
Veşmânt. alb mă primenii".
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25·. Grr1i bunul Dw:rmezeu 
- ,,(Cutare), fătul meu,
Slavă sufletului tâu -'.

:26. Fie· b1:ne dar de tine, 
Făcuşi bine'n astă lume, 
In cealaltă-i găsi bine .-

87 

27. Sue în slavă înălţat,
Unde-i cerul luminat,
lntră'n Raiu nejudecat,

28. Treci la masă nechemat,
Bea paharul neurat,
Numa'n cruce închinat" -

29. Iar cest d-0mn jupân
[cutare), 

El să fie sănătos, 
Gazdă bunii a lui Christos. 

Colinda „omului bun1
' şj milos se aude mereu în toate părtile 

pe unde se colindii ; iată cuprinsul colindei din Ardeal 

Gazda, cest om. . bun 
· Bun gând şi-o gândit :
Casă şi-o zidit,
Pomi a răsădit.
Masa Întindea,
Câţi drumari· trecea
Şi se abătea,
Toţi îi hărănea ;
Câţi goli îi venea,
Te.ţi fi îmbrăca ; '
Câti desculţi ventia,
Toti îi încălţa.

Un măr aurit, 
Frumos în/ Zorit, 

,Mere că-mi f{icea. 
O boare bătea, 
Merele cădea, 
Gazda le strângea, 
La săraci le da, 
Pomană-şi făcea .. 
Cestui om bun, 
Dumnezett i-a dat, 
Locul sfânt în Raiu� 
La lumini aprinse 
Şi la rnese'ntinse. 

... 

Făcătorul de bine,_ milos şi ospitalier, vede pe Dumnezeu· în 
cer. Când lisus se născu în iesle, au venit la el cârdu,ri de .rândunele 

' •  I 

şi porumbei cLe i-au adus vestire��
: 

-

• 

1. Sus în 1:ârful mimţilor,
La fântâna sji'ntilor, '

? Ea doi' braz(alăturaţi, 
La vârfw:i amestecaţi, 

} . Este-un- leagăn de mătase 
Tmpletit cu vz:ţe'n şase. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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4. Dar în leagiin cine-mi doarmr ?
; Dcar,me . . . . . . . � . 0111 bun. 

5.-Vine-un cârd de rândunele 
Cu glasuri de feciorele; 

6. Şi-mi cântară, Îmi colindarif, 
. Pe cest om bun mi-l sculară. 

7,')/ir1r-un cârd de por1tmbri 
Cu glasuri def eciorei 

8. Şi-mi cântară, îmi colindarâ, 
Pe cest om· bun mi-l sculară.

9. Scoală 0711" bun de l)ezi tu
Pruncu� mi se născu : 

1 O. 1rwfl!If,:r,-pe fân uscat 
De îngeri Încunjurat. 

( 

·.

io/i.7/er-at/,o 
..,__ -

j1u J ? $1 ; V I tsE {1 I
_. Svs 117 var lj;/ mllll-Jt lor

$t7-v eri1 J ;·1 JJJ OD I 
Ha/ le - roi Doamne 

I 
le- ro/ Doamne;

�E• � li 
na · sfii7- t/ /ol' 

lh · co.lindul de preot, ci1� faţă bisericeascfi (cutare) esLc
.,;aşezată sfi slnjeascil în câte-o lit�icutri s·i11g1.1ratic,1 : 

Cu altarul căt-oarn, - ·
Cu uşile jcs· s :·, .;:.:?:nare ... 
Slujba sfântă ci'ne-o ascultă ? 
O ascullă Miz.p;, Sfântr'f 
Cu'i1 Fiuţ" micuţ În braf r 
Şi CLl /acrime pe faţă ... 

Cine a fost ]a capul Dolojman dÎn pilrt.ile Tulcei şi se va fi.·-
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. uJtal fa ostrovul zi.s ,,la bise1icută" de pe Razelmul ce a fost odatii.

golf de mare primitor de corăhii, se va fi întrebat dacă col inelul
ele preot cu „ostrovel de mare" n'a luat fijntă chiar în aceste locuri 
pline de am i11tirile îutâielor veacuri creştine : 

/!l ostrovel de mare, 
Spre soare riisn.re, 
/!,ste-o mirii bisericuţd ; 
/nr în mica bisericuţei, 
Arde 11.ouii lurnânâri, 
Cântii nouii cântiftori ... 
.4 f ară cii mi-şi ieşea 
Şi pe scară SP suia. 
FJr,r în toacd r-'i 111t da, 
Nici clape.tu' nu trâgea, 
{'i µr ,nare se uita 
Şi departe ce zărea ? 
O neagră de corăbioară 
Neagni, micii, sprinteioarâ, 
Ce iute la mal venea, 
Cu malu' se-alătura, 
Paru'n mal cr1-mi bdtea 
Şi şc!u,/a rd-1111 anmca. 

Dar din ea cine-mi ieşea ? 
('uuios preot (cutare) 
Evanghelia de-a stâng0;, 
Sfanta cruce- de-a dreapta. 
1 n bisericii intra 
Şi dill gură cuvânta : 
- ,,V oi niouă cântători,
nati în toacă 'de trei ori„
In tfopot de nouă ori.
Pân' departe să /hsune,
Lumea toâtâ să se-adune„
Aşa precum se cuuine
·şi:•za-Domnul să se'nchine,,
Sr1. le ierte din pileate,
Din greşeli pe f umătate".
Cuvios preot (cutare),
la sr'i-mi fie sănătos,
Gazdii. bun' n. lui Christos.

,. 
,. 

• 

. 

Colinde' ele ciobani (piicurari). Str[ivechea ind.eletni�irie ro--

1nân.ească, păstoritul, se bucură de multe oolinde. ,,Oile btu1e la,_ 
Dmu1rezeu", ciobani darnici către sfintele lăcaşuri şi către cei ce
nu nevoie de milostc.enie, an cântări de ]audă la praznicul Naşterii_ 
Iatiî un colind din Ardeal 

Andante 

feri-cat te r; -

J 
ce 

colecţia .5 Drăg,01 

I '1 r I 
Dom fl(j-

�Olf r1vov Ql.!Jll 
lui, Ooa_m/Je Feri - cat fe ri 

- ce_
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F ericat ferice 
( Domnului Doa,n ne ! ) 
Da cine-i ferice ? 
la cel gazdă mare, 
Ce f icuţă are. 
De făloasa n'are 
Soaţ(1'n lumea marc. 
Şi pe ea mi-o cere 
Trei din trei laturi 

'

Trei din trei vaduri. 
Şi pe ea · mi-e. cere 
Fecior de împărat. 
Bine că o cere, 
Că ea nu va mere, 
Că-i urît de el-u 
De prânz,uţu lui-u, 
Săbiuţa trasă, 
Cruciş peste masă. 
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Şi pe ea mi-o cere 
Ţanţoş unguraş. 
Bine că mi-o cerc, 
Că ea n.u va mPre. 
Câ-i urit de el-u, 
Şi de leg1w lui-u. 
Şi pe ea mi-o CPre 
I ujaş păcurar. 
Bine că o cere, 
Bucuros va ,nere, 
Cii. şi ei îi drag-u, 
Oile -mulgând-u, 
Şuştare umplând-u, 
Ylieii alegându-i, 
La munte mânându-i. 
Şi te veseleşte 
Jujaş păcuraru, 
Că noi te'nchinăm-u, 
l.Jalba-i sănătate. 

Bănăt,enii tânguiesc in colind pe ciobanul „singurel şi streinel'· 
ucis de doi „veri primari,. doi lotri mari", ca să-i ia oill:'. Este o 
strămutare a Mioriţei. in colind 

' !<epede

) 

- notat 6.B reai ul

Sus,sus- > sus la mun -te , Nea-oa-/ 

� 

mm 

1J!Jt,l�.fll;J,,a\ J 1;:tl 
pân•ge - nun- che_, /ai, Dom � nu - lu/ , Doamne .

1. Sus, sus, sus la munte,
Neaoa-i pân' genunche,
(!ai, Domnului, Dcamne).

2: Jos, jos, jos la vale, 
Neaoa-i şi mai mare. 

} . Stau trei păcurari 
Cu ciopoare mari, 

4. Pacu.rari de muntf'
Toţi trei fraţi de cruce.

5. Da cei păcurari,
Doi sunt veri primari.

6. Şi-unu-i singurel
'N lume streinel.
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7. Iar cei veri primari,
Cei doi lotri mari,

8. Pe el mi-l mânr;,._;
Oile a'11turna.

9. Da până mergea,
Până când venea

10. Şi-cde 'ntorcea,
Grea lege-i făcea.

11. Că-se vorovirr'f.
Şi se ~sfătuiră,

12. l\1lai de către se arii,
Pe el să-l omoare. 

1}. El dac' auzea, 
Din grai că grăia : 

14. - ,,Omorîfi-mii
Şi 'ngropaţi-mă 

1 5. ln mijlocul stânii, 
La furca fântânii, 

16. In strunguţa cilor,
/11. jocutul mielor. 

17. Drag gluguţa mea,
Pe mine-ţi punea ;

. ( 
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18. Fluierul meu drag,
fl/fi-l punet< pe cap,

19. lnfipt în mormânt
Cu dopul la vânt.

20. Vânt de-a trii.găna,
Fluieru'-a_ cânta.

21. Vânt de-a uâjâi,
F!uieru'-a hori.

22. Cârz.4 neaua a ninge.
Fluieru'-� zice.

2}. Când a răsuna, 
Oile s'or inturna.-

24. Oile s'or strânge,

. ,· 

La mormânt ş' or plânge
25. Oile s'or aduna. '

Pe rnin:' m'c.r cânta ;
26. Oi mândre cornute,

l\lJ'or cq.nta prin rnunte ·'• '
2 7. Oi mândre bă lăi, 

Al/.' or cânta prin vâi ; 
2 8. Oi mândre motate 

111. 'or cânta prin sate".

Colind de µescar . .Pescuitul este jarăşi o străveche îndeletni
cj1e românească, - şi cu mult mai întinsă ca azi. Bogăţia pescuitu
lui de altădată făcea ca să avem prisosuri pen.tni export. Tn acte
de comerţ de prin veacul al XIV-lea, după anii 1300, se pome-
HPsc de carele cu peşte dela Dunrăe ce ]uau drumnl Poloniei şi 
Ungariei.· 

Oraşele dunăre1i"e au început ca sate de pescari, cu vaduri cţe, 
corăbii. Intre toate, să pomenim de Brăila, care-şi are colindul el ::: 

1. Icea'n vadu' Brăilii 4. Năvod verde de mătase
(O leroi, leroi, Dcamne), Impletit cu vite şease.
Icea'n scheli un pescar mar'

2. Pescarul jupân (cutare). ..
Cât era vara de mar'

3. ,ţ1.ai nimica nu-mi lucra, 
Ci năvodu' -şi'mpletea, 

5. Lucră Vineri şi Sâmbătă,
Dumim:cif.• pân' la prânz.

6. Şi năvod, de-mi isprăvia
.,. 

Luni, în apă-l arunca.
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7. Dete-o · toană, dete doua ;
Când fu toana a dintâi,

8. A tras sus, a tras mai 70s,
Năvc.,J,ul la mal a scos.

9. Sumese mâneca 'n cot
Şi mi-o vârî prin nă1JOd.

10. Cam prin fundul mâti(ei,
Gă.si un rac şi-un cosac.

11.�Dacii vedea �1- vedea, •
- Că nimic nu folosea,

12. El pe-atât nu se lăsa
Şi năvodu' iar îl lua,

1 J. Şz· în apă-l-arunca 
Şi prin-mijloc mi-l trăgea. 

14. Dete-o toană, dete dc.'-lă;
Când fu 'toana a de-a doua,

15. Trase'n sus şi trase'n jos,
Nă1 odul până l-a ,r:cos.

16. Sumese mâneca'n cot
.-,._ Şi mi-o băga prin năvod.
17. Cam la fundul măti(.ei,

Găsi ştiucă şi plătică.
18. Dacă vedea şi vedea

Că nimic nu fc.!osea, ·-
19. El pe-atât nu se lăsa

Şi năvodu' iar îl lu.n,
20. Şi în apă-l-arunca ;

Două-trei toane trăgea.
21. Dete una, dete două;

Când -fu a de-a treia,
22. Trase'n sus, şi trase'n jos,

Năvod la margine-a scos.
2}. Sumese mâneca'n cot 

Şi mi-o băgă prin năvod. 
24. Cam la fundul mătiţei,

_Găsi pe puiul vidrei.
25.. . . . . . cum fi_ găsea, 

De perişor I-apuca, 
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26. A/arii că mi-l scc.tea
Şi acasii. că pleca.

27. Acolo dac'ajungea,
·La bătaie mi-l lua.

2 8. Bate-l, măre, şi-l căsneşle, 
Dr peştt> mi-l sudueşte. 

29. Şi . . . . . . pescar mare, 
Rl pe-atât nu se lăsa. 

30. Pe pui de vidră-l lua
Şi-apoi strâns că mi-l lega,

31. După stâlpul coşului,
La dogoarea focului.

32. Afară dacă-mi iPşea
Şi ochii de-şi arunca,

} } . Cam în spre soare-răsare, 
Vedea pe vidra - a mare, 

}4. Din picioare scăpărând, 
Din gură văpăi lăsând. 

} 5. N'-apuca să mi-şi sosească 
Şi-'ncepea ca să vc.rbească : 

36. - ,, Tu ....... , pescar ,nare, 
Puiul meu de ce-l clisneşti? 

37. De ce-l baţi şi-l sudueşti,
Cu chinuri îl canuneşti?

} 8. Au nu vezi cât e de micJ 
De mic şi nepriceput ? ·· 

39. Dacd, măre, 1•rei să afli
Unde-i peşte de vânat,

40. Spune-ţi-voiu ad_evărat
Unde-i peşte de vânat.

41. Că e'n apă, la adânc,
Cât din cer până'n pământ.

42. Şi mult peşte'n apă creşte,
De nu se mai isprăveşte.

4}. Câte stele sunt pe cer, 
Ca.t nisip este pe mal". 

44. Şi ........... pescar mare, 
Aşa dacă 'mi auzea, 
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4 f. Drumul puiului diidea, 
. Năvodu-'n ap'-arunca. 

46. Şi la mal când fl scotea,
Ce vedea, se ,ni nuna. 

47. Lumea că se sătura, 
Praznic se prăznuia.
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48. I ar . . . . . . . . . . p[!scar 11wre, 
.El sti-mi fie sănătos, 

49. Cu-a lui dalbă jupâneasă
Şi cu dalbii-i coconaşi.

5 O. La mulţi ani cu voie bună
Şi cu totii d1:mprcună. 

� Repede . . notat 6 Breazul 

=_JU ) 1 I ] [� I $ J ! tr I 
I - cec1'rl va - 61'.u' Bră- i - Iii 

�REFREN \ 

O- le - ro, , le ro, 
J-1 
Doam - _ne„

� ) j i j lJ I l J . J· 
I - ceail scheli un oes-car mar� 

Colind de negustor. Din porturile noastre d�la Dunăre şi

}\,lare, cu vadLiri de corăbii pe unde intrau şi ieşau m.ărfurile, au
ajun până la noi ecouri ale unor vremui:-i d� comerţ apuse. Şi tot 
colindul le păstreazii : 

I n cel prund de mare,
Sub zare de soare, 
I n schela miivii 
ln vadul sării,
Răsărit-a, 
Crescut-a 
Vn verde mălin 
Şi-un roşu călin ; 
.Sus mi-e frunza deasă, 
Jos mi-e umbra grc.nă.
iar la rădăcină, 
La verdea tulpină,
Mi..,este asezat 
Pat mare' încheiat. 

/Ja 'n pat cine-mi şade ? 
(Cutare) jupân dumnealui
Şi cu doamna lui. 
ln pat aşternut 
V elinte pestriţe, 
Pernioare sci"ise. 
(Cutare) ochi negri
Coase, chindiseşte . 
Pe mare prii-eşte, 
Departe zăreşte 
Neagră corăbioară, 
Neagră şi smolită, 
De nduri bătută. 
Da'n ea cine vine ?
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Greci negufiilori,
Greci Ţ nrigrădeni, 
Din vâsle vâslind, 
La margeni trăgând; 
Trag şi chiuesc, 
La mal năvii.lesc, 
nin gură grăiesc : 
- JCutare) ochi negri
Ci nc'n poală-ţi şade ?
Au (i-e f rii}ic,r ?
Au ţi-e verişor ?
DeştPaptă-l, deşteaptă,
S/1 n_e vămuiască,
Să ne slobozească".
(Cutare) ochi negri
(Cutare) le grli.ia :
- ,,Nu mi-e frăţior,
Nu mi-e verişor,
Ci-,: drag V oinea-l meu·,
Soţior11l meu.
l ar voi corăbieri,
Greci Ţ'atig-rădeni,

94 

Trageţ,i şi'tiiceţi. 
Dn să nu-mi făceti 
Larmă nici la vad · 

' 

('ă de-l veţi scula, 
f>e drag V oinea-l meu,
Vamă 1i'c, lua,
Vamă fără seamă
Fir şi ibrişim
Şi postav dă-l ·bun,
Sculuri de bumbac
M ţ,,rf ă după plac".
Fii• nu'n.ţelegeau
Şi larmă făceau.
V oi nea se scula,
Vanu1 le lua :
Fir şi ibrişi.rn
Şi postav dă-l bun.
Iar jupân (cutare) 
Şi cu a lui (cutare), 
S'aibă sănătate, 
Că-i mai bună.decât /oate. 

CcJind la naş. Datina mersului finilor cu colaci. la naşi e veche�

-- la Crăciun, ori la A1ml Nou, sau-la LăSatul Secului. Ved1in este

şi. colindul : 

1. Pomii, pomişorii me,.-u,
(Florile dalbe),
Pomii, pomişorii mei.

2. Plecati-1;ă de vârfuri-u,
Plecaţi-vil. ele vârfuri,

J. Să-mi culeg v'c. două flori-u,
Să-mi culeg y'o două flori�

4. De sfintele sărbători-u,

De sfintele sărbători ;
5. Azi, mâine, zilele mari-u,

Azi, mâine, zilele mari

6. Şi ne-or chema nânaşi
[mari-Ur

Şi ne-or chema nănaşi mari.

7. Nănaşi man, c�t ce ne-om
[duce? 

Nânaşi mari cu ce ne-c.rn
{duce! 

8. - Cu '.n colac de· grâu
C'un colac de grâu fnono

9. Ca peliţa lui Christos,
Ca pelita lui Christos ..
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,repejor 
1b - mii, po- mi - 10 - /'li me-1 flo - r1 - le 

1 J :fJ I .J ;
dai- /Je Po - mii, po- mi .şo - /'li mei 

Colind rle 1•ăduvă. :Mereu cu gândul după soţul pierdut, 

"Jinclătorii i-aduc. mângâieri depărta.te din lumile cereşti 

Spre apus de soare, 
Cam pe drumul mare, 
Trecu, se petrecu 
Stoluri de voinic[ 
p„ cai povârnici. 
.Vai nte le iese 
Văduva (cutare) ,,

Semn le semnuieşte, 
Din gură griieşte 
- ,,Cete de voinici,
Unde alergaţi ? 
Si de ce-mi umblaţi 
., 

Pe la miez de neapte,:. 
Cu sudori de moarte 
Cânrl dorm chiar şi ape 
Şi firile toate, 
Tihna de-mi călcaţi 
Roua-mi scuturati ? 
Spuneti, ce cătaţi?•'. 
Voinicii asculta, 
Unul di vorbea ; 
Vătaful mai mare 
Da răspunsul tare : 
- ,,Dragă văduviţăb
Albă la pieliţă,
Neagrii la cosiţă, -

•
..

ne ce tot umblăm 
Tihna de călcăm, -�·
Roua scuturăm ? 
Umblăm, trepădăm, � 
Lumea colindăm, 
Oamenii _cercdim, 
Care-s cu păcate, 
C arf'-s cu dreptate". 
Vifdw,a (cutare) 
Dacâ auzea, 
!)in pahar le da. 
Pe nume-i numea 
Ş'astfel le zicea, 
De mi-i ispitea : 

.... 

,,Tinerei vd.nici, 
Pe cai povârnici, 
Pe unde-aţi trecut,• 
Au nu mi-aţi văzut 
Soţiorul meu 
Luat de Dumnezeu"?. 
Vătaful �riiia, 
Şi astfel răspundea 
- Dragă văduviţă,

" . . 

Albă la pieliţă, 
Neagră la cosiţă, 
Pe unde-am trecut, 
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Noi l-_om fi văz4t, 
IV u l-mn cunoscut -

' 

Semne de ne-i spune, 
Lesne l-o,n cunoaste" 

' ', . 
V ădiwa (cutare) 
Dacă _mi-auzea, 
JVJi se'nveselea, 
Semnele-i spunea 
Şi-astfel le scriri :_, 
- ,,Feţişcara lui,
Spimia laptelui ;

A1ustăcioara lui,
Spicul grâului ;

Perişorul lui,
Prm:a corbului ;

Oc�işorii luz:,
1Vlw:a câ,npului,
Coaptă la răcoare,
Nea;unsă de soare ;

Căluşelul lui,
Puiul leului ;

Şeuliţa lui,
Falca smeului;
Frâuleţµl lui,

"

Două năpârci verzi 
De c_oade 'nodate, 
La gu;ri ·incleştate". 
Vii.taful mai nw.re 

. 

. 

' 

Dac'o asculta, 
Din gură-i :?,Tăia : 
- ,,Dragă văduviţă,
Albă· la pieliţă,
N eag-ră la cosiţă,
Pe setu-ţi iubit,
Cum l-ai zugrăvi_t,
/Voi l-am cunoscut
Ş{ mi l-am văzut
ln sânul Domnului,
ln poarta Raiului,
Stând la j·udecată,
Ca să-şi ia răsplată
Pentru bună faptă·'.
V ădui:a (cutare)
Fie-mi sănătoasă,
Cu taică,
Cu maică
Şi cu nQi cu toţ-i.

· Colind de bătran şi bătrână. Sunt la apusul soa:i;-elui. Ce le
pot spune colindă:torii, osteniţilor de viaţă ? Doar mângâierea CH;_ 
şi-au făcut datoria pe lumea asta ; că şi-au crescut feciori şi fete 
-CU nwne bun, de care se bucură şi ei.

fată c�Îi�da ardeleană pentru unchi�şu_l ferice cu doi fii ai siii ·· 

rJi/legretto cules. S Orăgot"-

Fe - /'I de cest Domn· 6u-

� ; � �

> 

� 
> 

. nu, Ilot" le ..: l'(ln Dom - nvl 6v - nu • 
,-� 
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1. F ericean, de cest domn
[bun-u, 

(Hoilerunda domnul bun-u). 

6. De or arat şi sămănat-u.
7. De a dat brazda grane vezi

2. Ferice · d'acest bătrân,
J. De doi fii ce-o avut-u,
4. Şi el bine i-o crescut-u,
5. Şi el bine i-o . 'n1Jdţat-u, 

8. Şi-au crescut de nu te 1Jezi.
9. La fântână la nucet,
1 O. l'vli-ş făcură şi-un pomet;
11. Mi-ş făcură ş'un şezău
12. Să îmi şadă Dumnezeu.

Pentru bătrâna ce şi-a pierdut feciorul, se cântă în chip de
. colind, povestea babei ce-şi tânguie fiul înnecat în. Dunăre :_ 

Dunăre, Dunăre, 
Apă tulbure, 
Tu mi-ai luat 
Şi mi-ai înnecat 
Fecioraşul meu, 
Dat de Dumnezeu ... 

Dar Dm1i"irea rămâne.-mută în faţa durerii, fiindcă 

Apa nu-i răspunde, 
Că n'are de unde ... 

Câte o bunică e mângâiată :în c,olin.d, că leagănă Prmicul 
Sfânt abia născut : 

(Ler oi Zer, Doamne ler), 
La poalelP. Raiului, 
I n câmpul Rusalim·ului, 
Mi-a crescut un chiparc.s, 
Chiparos, mi'ros frumos, 
Mult mi-e verde şi stufos. 
D'c, cracă de chipar'as, 
114.i-este un verde legănel 
Cu funii de aurel. 
Iar în leagăn cine-mi şade ? 
Şade-mi Dom-nul rnititel 
Mititel şi înf ăşetel, 
Coperit cu flori de măr 

A.p. D. Cuiea. - Dştinf şi Muncii 

Mai din susul l11i Christos, 
E un· jeţ de argintel 
Cu picioare de aurel ; 
Si'ntrînsul cine-mi sade ? 
, , 

Şade ( cutare bătrâna), 
De-mi leagănă pe Christos 
Şi mi-l întreabă frumos : 
- ,,Stătui_; Doamne, să te'ntreb
Despre l:apul _ veacului,
Sfârşitul pământului". 
Grăi bunul Dumnezeu : 
- ,,Cutezaşi de mă'ntrebap.·
Şi eu bine spune-ţi-asi,

7 
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C' o fi capul veacului, 
Sfârşitul pământului, 
Când o bate 
Fiu pe tată; 
Fiică-sa 
Pe maică-sa ;

Finu-său 
Pe naşu-său ;
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Fină-sa 
Pe naşa-sa; 
O fi capul veacului, 
Sfârşitul pământului, 
Ars în para focului 
{ii'n vâltcarea iadului". 
F..a să-mi fi(! sănătoasă, 
Sănătoasă şi voioasă. 

Datinile dela Anul Nou la Bobotează.

Umblatul cu Pluguşorul, cu Pluguleţul, �u Uratul cu Hăitul

(cum se zice în Basarabia) este datina urărilor de belşug 1 de sănă

tate cu voie bună, în ajun de an nou, într'o ţară agricolă oa. a

noastră . Anul ce începe e în.tâmpinat cu ziceri de urări, sau de

urări în colinde. Iată câteva sfârşituri de urări : 

Câte şindrile pe casă, Atatja oi în curte ;

Atâţia t;albeni pe masă ; Câte nuiele'n gard,· 

Câte pietre- fn râu, Atâţia cai în grajd ...

Atâţia saci cu grâu ; (;âţi bolovani, 

Câte pietrP'n n111nt-P, Atâţia cârlani .... 

r - --- ,. . .,,.,., 
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Copiii-au bicţ şi clopot, sau poartă în mâini un pluguşor, jucă

rie împodobit cu foiţe ·colorate, pangtici şi busuioc. De coarne, 
i se atân1ă un clopote], pe care-l sună în timpul colin.datului când 
vine la fereastră. 

Flăcăii poartă plugul cel mare, clopotul 1 buhaiul, şi pocnesc 
din. bice (harapni.ce) : 

,,Hai, daţi colacul şi pîtacul, vă fărâmă boii pragul, hăi !"./ 
In timp ce se imită aratul prjn îndemnarea cu pocnete de 

bice, iar mersul boilor la plug prin clopote şi buhaiu, urătorul po
vesteşte în ziceri desfăşurarea vieţii agricole dintr'un an, făcând'u
se urarea unej mănoase recolte şi în . anul ce începe cu zma de 
mâine. 

Iată cuprirn;ul ales din toate Pluguşoarele culese : 

a) Ieşirea la plug _:

Aho, Aho, flăcăi bărbaţi, 
Staţi puţin şi _nu mânaţi! 
lângr1. boi v'alr1.t"uraţi 
Şi cuvântul mi-ascultaţi .; 
S' a sculat mai an, 
Br1.dica Traian 
Şi-a ales un murg graur 
Cu şaua d'e aur, 
Pe frâu numai fluturei 
Şi pe chingă ru1sturei, 

Cu seif.rile de mârgăritari • 
Ca la boieri-de cei mari ; 
r:u pc.tcoa1Je ele argint 
Ce,-.1· spornice la fugit ; 

b) Aratul
1 

Pluguri cu şase boi 
Dintre cei mai buni rle soz,

Boii dinnainte, 
Cu coarne poleite ; 
Roii dela mijloc, 
La coarne cu busuioc ; 
Bc.ii dela roate, 
Cu coarne belciugate ; 

Când călca, 
Scântei vărsa ; 
Iar când murgul necheza, 
Nori de frunze cii pica , 

, I 

l\1un.ţii se cutremurau, 
Apele se tulburau. 
Bă.dica a'nciilecat 
Pe murgul înşeuat 
Şi fn seară s'a lăsat, 
Peste câmp a alergat, 
Din deget a şuerat, 
Argaţii s'au adunat, 
La plug i-a mânat, 
La arat, -la semănat. 

semi'inatul 

Numai boi voinicei, 
ln coade codălbei, 
ln frunte ţintăţei. 
JVIânaţi flăcăi ! 
Trosniţi măi ! 
Roată măi! 
Hăi, hâi! 

\ 

L 

,I 
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Boii i-au înjugat 
Şi-au plecat la arat, 
La arat în câmpul mare, 
După răsărit de soare. 
Măsurară şi arară : 
Lunile - dealurile,. 
Martile - costişele, 
JVliercurile - piscurile, 
Joile - văile, 
Vinerile - ·pc,ienile, 
Sâmbetele - siliştele, 
Că a.şa ni-s locurile. 
Brazda neagră răsturnară, 
Grâu curat că-mi semănara, 
Griu de vară f ăr' secară. 
Mânaţi flăcăi ! 
Trosniţi măi ! 
Roată măi! 
Hăi, hăi! 
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Hai mai tare cu colacul; 
Că fărâmă boii pragul. 
Şi ne daţi şi-un bold,:şor, 
l'nţepăm pe dosişor, 
Să meargă mai tărişor ; 
Că s'a'nţepenZ:t plugul 
lntr'o rădăcină de urzică, 
Nu mai pct boii să-l ducii ; 
Şi s'a'nţepenit plugul 
lntr'o rădăcină de hrean -

' 

Nu mai poate nici Plăvan. 
Păm&ntul este cam uscat 

. ' 

Fiarele ni s'au mâncat; 
Pămân'tu-i glodoros 
Şi fiarele ni s'au ros. 
De câte ori am .venit, 
Tot la. masă .v'am găsit ; 
Ospătarea vă urmat i 
Şi la noi să ascultaţi. 

Refren 

c) Seceratul : .... 

La lună, la săptămână, 
Bădica, cu voie bună, 
Se dus� c� să vadă 
De i-a dat Domnul re.adă. 
Lanu'n zare'ngălbenea, 
De aproape aurea, 
Era'n pai ca trestia, 
Era'n spic ca vrabia ; 
Era mâ.ndru şi frumos 
Ca şi faţa lui_ Christos. 
Mânaţi măi! 
Hăi, hâi, hăi J 
Atunci singur dumnealui, 
Peste coama calului, 
Ldngă grâu s'a alăturat 
Şi trei spice a apucat � 

1n basma mi le-a legat 
Spre casă s'o'nturnat. 
Le_lica le-a dus în casă 
Şi-a pus spicele pe masă. 
Casa s'a luminat, 
Copiii s'au bucurat. 
Lelica le-a despicat, 
Şi din gură a cuvântat : 
- ,,Nu. e verde, nici uscat;

. Numai bun de secerat". 
M dnati măi ! I 
Hăi, hăz� hăi I 
Atunci badea'mbucurat, 
Pe cal iute a'ncâlecat, 
Uri cal graur, 
Cu şeaua de aur, 
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Negru ca corbul, 
Iute ca focul ; 
De nu-l ţir.iea locul 
Cu potcoave de argint 
Ce sunt spc,rnice la fugit ; 
Şi cu frâul de mătase 
lmpletită viţci'n şase. 
Mânaţi măi! 
Hăi, hăi, hăi ! 
Badea, când l-a'ncălecat, 
Pământul s'a clătinat, 
Văile au răsunat, 
Frunza'n codru â picat. 
Drept la laşi s'a oprit ; 
Şi de�acolo a târguit 
Ca la opt oei de fier 
Şi p' atâtea de. oţel ; 
Le-a lucit 

• Şi s'a'nturnat,
Şi le-a dat
Lui Lionte ţiganul
Ce lucrează cu ciocanul,
Sit gătească secerele,

, Cu zimţii de oţele, 
Să secere grâu·cu ele. 
M ânati miii I 
Hăi,' hăi, hăi! 
Şi făcu la seceri mari 
Pentru secerători tari ;. 
Şi făcu la seceri mici 
Pentru copilaşi voini,ci ; 
Şi altele ,nai ntăruntele 
Pentru fete tinerele ; 
Seceruica cea· ma.i b-ună, 
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Pentru baba cea bătrână. 
Mânat i măi ! 
Hăi, hăi, hăi! 
Şi-au venit di'n cele sate, 
Din Floreşti şi ,mai departe, 
Cârduri de secerătoare 
Gătite de sărbătoare, 
Cu mânecile suflecate, 
Cu poalele'n brâu l'i.dicale. 
S'au strâns fine 
Şi vecine 
Şi toţi finii 
Şi vecinii 
$i vreo trei babe bătrâne 
Care ştiu rândul la vâne ; 
Şi la câmp i-au dus, 
La seceră i-au pus. 
Mânati măi! 
Hăi, �ăi hml ! 
Şi cu stânga apucau, 
Şi cu dreapta secerau, 
(ii prin lan înaintau, 
De părea că înnotau. 
Aztii'n urma lor ·legau, 
Sriopuri nalte adunau, 
Şi clăi mândre ridicau. 
Jar după ce a'nserat, 
lnapoi când s'au uitat, 
Stăteau snc.pii 
Ca drobii, 
Iar clăile 
Ca oile. 
la mânaţi măi ! 
Hăi, hăi hăi,! 

d) Treiemtul, vânturatul :

Bădica Traian a adus 
Şi la ll'eierat le-a pus, 
Ca la doăzeci de iepe 
De doi ani sterpe ; 

Iepe iuţi ca focul 
De nu le cuphndea locul. 
Cu copite zugrăvite, 
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Şi'n arie le băga, 
De par că le lega, 
Şi pe toate le mâna.· 
Iepele fugea, 
Funia se tot strângea, 
Şi grâul se· treiera : 
Cu copi�ele sf ărâmau, 
Cu genunchii întorceau, 
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Cu cozile măturau ( premeteau) 
Cu .nările vânturau, 
Cu dinţii sacul ţineau, 
Cu! urechile cărau 
Sac după sac umpleau. 

Refren. 

e) La moară la măcinat

Umplu saci şi poloboace 
N'avu grâului ce face ;

r; mplu care moc_ăneşti 
Cum n'a.i v�zuf. de când eşti ;
JVouă care cu povară 
Şi pom{ apoi la moară : 
La moară la Orghidan 
Unde-a măcinat si an. 

' 
. 

I ară hc.a.ţa cea de moan.'i� 
Când văzu atâtea care 
lncărcate cu povară; 
Puse .coada pe spinare 
Şi porni în fuga mare 
La cea luncă. de scăpare. 
Dar morarul priceput, 
Vll'ţz,ând ce s'a făcut, 
!şi luă ciocanu'n brâu
Şi mai luă şi un frâu ..
Apoi iute alerga,
Moara ·cu frâu o lega

· Şi-o apucă de călcâiu'
De-o punea pe căpătâiu ;

Si-i da cu ciocanu'n sele 
, ' 

De-c. aşeză pe măsele ;

Cu ciocanu' cioc şi bac ,
Aşeză moara la loc. 
Şi turna deasupra'n coş 
Grâu curat de cel roş ;

Grâul s'aşeza pe 1.:atră 
Şi din coş cădea sub piatrd ;
De sub piatră, 
ln covată, 
Curgea fliina curată. 

• Bădica se bucura,
Zeciuia!� morii da,
Pe morar îl dăruia ;
Apei călare suia,
Şi voios se înturna
Cu flăcăii ce mâna.
I ar boii se opinteau
Şi rotile scârţâiau� ..

Refren 

f) Cernutul :

Iar leica cea frumoasă 
Tot umblând mereu prin casă, 
Auzind larma cea mare, 
Scârfâitul carelor, 
Chiotul flăcăilor, 

· Le-a ieşiţ spre 'ntâmpinare

Cu rnânecile 'nvârtite, 
Cu mânele rumenite, 
Cu garoafe 'mpodobite. 
A ieşit pe prag afară 
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Se uită la soţul său 
Ce făcea din ochi mereit ... 

Refren 

Şi zicea că nici nu-i pasă, 
Că are fată frumoasă. 
Era fata dumne�lor, 
Ca şi, zâna codrilor : 
Cu cămaşa cu altiţă, 
Cu flori roşii pe guriţă, 
Cu gorcaf e în cosiţă, I 
Tinerică, 
Ocheşică, 
Tinerică, 
Sprinteioară 
Ca un puiu de căprioară ; 
Cu ochii ca murele, 
Obrajii ca rujele, 
Şi-or re fecior o vedea.,. 
Pe dată o şi'ndrăgea ... 

Refren' 

I ar lelica mi-o chemară 
Şi-o trimise în cămară, 
Să-mi aleqgă sita rară, 
Ca să cearnă până'n sară. 
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Şi copila frumuşea, 
Ascultând pe maică-sa, 
Se şi duse 
Şi aduse 
Sită rară 
De năgară. 
Dar lelichii i-a părut 
Că-i prea ·rară de cernut ; 
l-a părut sita prea rară 
Şi-a dat-c, pe uş' afară ; 
Şi s' a dus singură iară 
Alergând pq,nă'n cămară ; 
Si din cuie îsi luară. 
, , 

Sită mare, sită deasă 
Tot cu pânza de mătasă. 
Din sită fata cernea, 
Şi cernea, măre, cernea,· 
Ninsoarea se aşternea, 
Pe sus tobele bătea, · 
Negurile jos cădea, 
La flăcăi clin ochi căta: .. 

Refren 

g) Colacii :

Şi era o babă, 
Bătrână şi slabd, · · 
Babă de cele bătrâne 
Ce ştiu rostul la pâne. 
Bab-aceea-a plămădit 
Aluatul de dospit ; 
Apoi colaci învărtea, 
Pe lopată mi-i culca 
Ş,i'n cuptor îi arunca. 
A făcut mulţi colăcei 
La băietii mititei ,· 

, ' 

Şi-a făcut unul frumos 
Ca şi faţa lui Christos ; 
Şi cu miere mi-l ungea, 

Cu zahăr îl zăhărea, 
ln cuptor că mi-l punea 
Şi el mândru se cocea, 
Pentru flăcăi mi-l. gătea. 
Şi mi-a rupt în cinci 
Şi-a dat la voinici 
Din colacul cel gustos, 
Pentru . 9' au urat frumos. 
D-voastră de vă place,
I a. să daţi colactţ' neca.ce .
Mânaţi flăcăi!
Trosniţi măi !
Roata măi! ,
Hăi, hăi!

( 

·. ' 
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h) Uratul:

Cum a dat mai an, 
Holda lui badea . Traian, 
Astfel s'aveti şi voi, 
Ca s'avem parte şi noi; 
Să 'vă fie casa casă, 
Să vii, fie masa masă;. 

·Tot cu mesele întinse
Şi cu Lumânări aprinse ;

Tot cu casele grijite
Cu buni oaspefi lc.cuite ;
Şi la an,ul să trăiţi,
Să vă giisim în/ Zoriţi
Ca perii,
Ca merii
ln mijlocul verii.
Mânaţi I lăcăi !
Trosniţ'i măi !
Roata măi!
Hă.i,' hăi!
De urat am maz iira,
Dar ni-i că vom însera ;

Si mai avem înc'un sat
. , 

La o casă de urat.

N'om lăsa-o neurată, 
Căci lelica are-o fată 
Şi n'ar vrea cu capu-odată 
Să stea nemăritată. 
De urat am mai ura, 
Dar ne-e că vom însera 
Pe la curtea dumneavoastrâ 
Departe de casa noastră. 
Şi f:!-Vem a trece 
Peste-o apâi rece, 
Unde stau leii, 
Paraleii, 
Cu gurile căscâte, 
Cu limbile lăsate, 
Să ne apuce pe la spate, 
Să rămâie fetele nemăritate. 
La mulţi ani cu bucurie, 
De-acum şi pâniJ/n vecie ! 
Asta1-eară cu plugul, 
Peste an belşugul ! 

Refren 

(Când urătorii sunt căsătoriţi) ·: ' 

De urat am mai ura, 
Dar ni-e c'om însera 
Si suntem dela Pitesti , ' 
Unde lapte nu găseşti;· 
Cum îl mulge, 
La târg îl duce, 
Mor copiii ele lapte dulce. 
Tot am mai sta 
De-am mai ura, 
Dar ni-i frică c'om i.'nsera ;

Si-avem sd trecem lunci , 

$i vâi adâ�zci, 
Şi-s cărările 'neurcate, 
De multe fiare călcate ;

Munţi înalţi şi stâncoşi 
Plini de cedri 'ntunccoşi. 
Să răm.âneţi sănătoşi 
Si la anul tot '/:oiosi ! , ' 
Mâ�ti flăcăi! 
Trosniţi miii ! 
Roata măi! 

. h v• ' Hăt, az. 
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Prin unele unele 'părţi, se cântă (colindă) şi cu Pluguşorul. 
lată cum se cântă prin judeţele Vlaşca şi Teleorman : 

Allegrel/o nOtat 6. Cucu 

1,,1 

Oe la Sfânta jo/ de va- ră ll/-ne În-ge-

r I r r I 
ca - la- re St' de ce ve-

nea , Pă - mân - ft.1/ cu - tre-mtJ rc1 .' 

1. Dela sfânta Joi de vară,
Vine îngerul călare ;
{;i de iute ce venea,
Pământul se cutremura.

:! . Pluguşorul răsturna, 
Brazdă neagară rilsturna. 
Hăis Bălan! cea Durnan! 
Trage brazdă pe tăpşan ; 

} . Pluguşor cu şase boi 
C'aşa-i datina la noi : 
Boişorii dela roată, 
Cu comitele de piatră ; 

4. Boişorii dela mijloc,
Cu cc.miţele de foc ;
Boişorii dinnainte,
Cu corniţe poleite.

5. Ce e'n casă, să tiăiască
Şi-af 0;ră să izvorască !
Busuioc verde pe masă,
Rii.mâi gazdii. sc1ntoasă !

Alt Pluguşor cântat : 

1. iviri.inc anul se 'rmoie?te, 2. Bc.â, boii dinnainte,
Pluguşorul se porneşte, Cu corniţe poleite ;
Pluguşor cu şase bc.i, Boii, boii din mijloc,
Pluguşor mânat de noi : Cu corniţele de fc.c ;

} . Boii, boii dela roatâ, 
Cu corniţele de piatră. 
Uraţi f.lăcăi ! Mânaţi măi! 
Uraţi flăcăi! Nlânaţi măi! 

,, 

1.
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'Moderato notat M Barcă 

Mâine· anul se'no ie ste 

i@;H j J J J I , y r I J � -·J
Plv-gu-so-rul 

I 
se por-neş te 

J J I 0 
. ;:� J J. 

Plu-gu - .şor cu

J J FJ 
P!u-gu - ş;r 

Al L colind ele Pluguşor : 

sa - se boi 
.J 

mâ - nat de no/ . 

,/1,gr,/io .. ·- · · cules G. Cucu 

· �:1 v v v r· I 5 � v r· I v v � r· ]
Mâ,�ne a - 17u/ · se'11 no - ie-ste , Plugu -şo - rul

I 

fifJ a �- r· I P a.Jr· I J J r· r I
se por- ne-şte, Ph-gu - şo-rul fir' de 60/ 

t ţ a J r· I -J J J. 1 I 
Mâ-na,fi ma,:hă,· , hăi: hai, hăi. 

1. Mâine anul se '111w1e1te,
Pluguşorul se porneşte,
Pluguşor cu şase boi,
Nldnati măi, hăi, hăi J

2. Bc.ii, boii dinnaintc,
Cu cor�iţe poleite _:
Pluguşor ou şase boi,
Mânaţi măi, hăi, hăi I
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} . Boii, boii din mijloc, 
Cu conâţele de foc ;

Pluguşo1: ou şase boz, 
Mânaţi măi, hăi, hăi ! 

4. Boii, boii dela reală,
Cu corniţele de piatră ;"
Pluguşor cu şase boi,
M ânati măi, hăi, hăi :·

5. Câte frunze în frunzar,
Atâţia bani fn buzurµir
Şi saci cu grâu în hambar.
ivlânaţi măi! Hăi, hm.'
(Ura de 5 ori).

\ 

Alt colind d'e Pluguşor : 

� Allegro 

r r 

G. Cucu

1 r �r>r Ir t�J 
a-nul e - ste, 

I 

se'n-no 

Plugu-şo ruf se. por ne -ste. 
J 

ţ r· Q I H,�, -I r'---+r-?J�I r---+-7:a-·.,....._...r
Ph- gu· - sor cu şa - se bo,· 

r:J_r. ij�-r· ___ g:j_e-=::-1 �E--�--=Jt--t--+-l=::r:::==:::==::C}::==:=I �r =:-X =::li 
C'a - ,?a-/ da - tt' 178 h nOI 

I. k!âine anul se '111we;1·1u.,
Plugu�orul se porneşte ;

Pluguşor ou şase boi,
C'aşa-i clntinn la noi.

2. C'am plecilt sâ colindam
Pe La case să urăm,
Brazdă neagră să tril.gem,
Bob de grdu să semiinăm.

o 

} . Iarna-i grea, omătul-marl,, 
Semnt bune anul are ;

Semne bune de belşu,.g·, 
Pentru brazda de siţb plug. 

( 
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Altă cântare de Pluguşor : 

it Allegro

�H JJ J p
Mât-ne li- nul 

Plu-gu - fO - ruf 

1. Mâine anul se 'nnoieşle,
PluguşcJ·ul se porneşte.

2. Am plecat să colindăm,
Pe la case să urăm.

• , I . V l J. arna-z ţp·ea, ornatu mare,
Semne bune anul are ;

.. 

cules 6 Cucu 

f:; ,) ; ) 
.sen . no ,es-te 

J J� ; )_ li 
se ,por- neş- le 

4. Semne bune de belşug
Pentru brazda de sub plug.

5. Nemerim Za· ceste case,
Case mândre şi frumoase.

6. La mulţi ani cu sănătate
Şi la vară cu bucate !

Ială o w·arc de Anul Nou cu'. buhaiul, cum se aude prin. judeţul 
Argeş. 

In seara de Anul i 011, se adună mai multi băieţi şi găuresc 
fundul UIJ1e-i putini mai mici. Pe această gaură, se bagă o şuvit,ă 
de păr de cal, după ce i s'a făcut mai întâi un nod, ca să nu 
poată ieşi, ori cât.s'ar trage de el. Un băiart ţine putinica, iar 
a I Lu I. cu mâinjle ude, trage de şuviţa de pi-\r şi se produce un sunl'L 
a�emănător cu răgetul buhaiului (taurului). 

Intre strofele tm1rii, odată cu Buhaiul, ceilalţi băieţ,i plesnesc 
diu bice, sună Lălăngi şi clopoţei, chiuc, ca şi cum ar îndemna boii 
la jug : 

1. Mni slaţi, măi! Mai stafi,
[ v •  I mai . 

Mai stati măi şi nu mânaţi .I 
Şi mai staţi de mai uraţi .I 

2. Am venit, am venit,
Am venit noi cu buhaiul
Şi Dumnezeu cu alaiul.

} . Am l'enil, a,m venit, 

Am ven,it despre apus, 

Veste bunii v' am adus. 

4. Am veni, am v,enit,

Am venit din răsărit,

Ves'te bună, v'am„vestit.
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Moderato notat NOancea 

��i r, I r· [fJ JJ 
Oă-/ Dom- ml lu, Doam - ne

J 

�' F J F � I J�✓

� 

).. ;1 
- la-ta scoală fa - tă

J ) li 
ma� re 

(Dii-i Domnului, J)oamne), 7. Pf'-un cnl negru nlb de 
1. la te scoală falet. mare. 

(Dli-i Domnului, Doamne),
[spume_;

2. Şi-mi aprinde-c. lumânare
} . Şi-o lipeşte între icoţine, 
4. 'Ntre icoane 'nlre obloane
5. Şi vedeţi cin' va venit. 
6. V' a venit Sf ân.tu{ Vasi:le

8. Toiegel În mânn drraptli,
9. ru scaun de judecată. 
10. la mulţi ani cit sănir.lale
J 1. Şi la varr1. cu bucate I

Strigat: la mulţi ani I

Alt colind din noaptea de An No11 (<le Sfântul Vasile) 

� Allegro
. .  ··.•···· . .,. . . .. -.

v I � J Iii 
A - nul nou v, - 11e În

> 

) 
lu „ me 

, 

�• J •qt fr J U t I µ 
1 I t v' . I

Dii Dom - nu - lu/ !Joam - ne , C{/ pe

tre:. ce - re . fi- g/u-me , !Ja''i[)om -nu - /11/ 

!Joam �ne. • 

r 
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1. Anul Nou ·vine în lume
Cu petrecere şi glume

2. Şi cit binecu1,ântare,
lmpreunr1 c'o urare :
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J. Să se ducă dintre voi
Orice rele şi nevoi ;

4. Să se ducă în pustie
Şi:n'apoi să nu mai vie.

' 

5. Busuioc verde pe nUJ.să,
Rămâi gazdă .sănătoasă.
Strigat: La m;ulti ani !

Alt colind de An Nou : 

� Al/egrello notai 6h. Cucu. 

la- la. lvm ce cin-flo re-şte 

PJmântol căn li-ne - re-şie Şun po -

,_. i ______ ;____.____1 J-+- r___._· 1 �lB...-c:.-2 /.1-r �r · ---=-a____J 

rumofi-o-mo.s le it Oin spre 

� = 

a-pos a ve 

1. lată lumea că'nfloreşte,
Pământul că'ntinereşte.
Şi-un porumb frumos leit
Dinspre apus a venit.

2. Floare dalbă a adus
Şi la căpătâi v'a pus.
Sculaţi, sculaţi, boieri mlzri!
Sculaţi voi Români plugari!

ntt. 

] . Cii pe cer s' a arătat 
Un. luceafăr de 'mpărat. 
El vii, zice: ,,Să trăiţi 
1 ntru multi ani fericiti ! 

' ' 

4. Şi ca pomii să 'nfloriţi
Şi ca ei să 'mbătrâniţi.
Ziua Sfântului Vasile,
Fie-vii la· toţi cu bine!".
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Altă urare în cântec din jud. Prahova : 

. Allegretto 

Sus 1n poar - ta 

Oii Oomn(l/(I/ !Joam-.ne 

notat· G. Cucu 

� - k' 
lu, Chl'1 sfos 

•· 

J I 
l 

J1 
J1 J ţ� J" ) y� 

fir Iru-mos ·, Oă-/ Oomo_tt- lui· Doamne 

1. Sus în pc.arta lui Christos,
Creşte-un trandafir frumos.

2. Trandafiri se scuturară,
. ivlari boieri ·se deşteptară.

J. Dela poartă de devale
Vine-un îngeraş călare :

4. - ,,Un'te - duci, miă.i înge
[raş?

Să-mi găsesc un copilaş ;

6. Din clopot mereu să sune,
Până mâine să răsune".

7. Seara lui Sfântul Vasile
Fie-vă, boieri, de bine .

8. 1\1/âine anul se 'nnoieşte,
Sân Vasile dăruieşte :

9. Un an rodnic de arat,
De arat, de semănat;

1 O. V n an bun cu săniitate 
Si la vară cu bucate. 
, 

\ 

11. Şi ne dă de colindat5. Din biciuşcă să pocnească
Din gură să glăsuiască ; Un colac de grâu curat ...

Strigat: la mulţi ani·! 

Alt colind de urare din jud. DâmboYiţa : 

1. I a sculati, sculaţi,
jV.J d..i boieri bogaţi ;
De vă mai uitaţi
Pe-o gură de vale,
Spre soare răsare:

Ap. D. C�lea - Datini �i Muncă 

2. Nouă ni se pare
Gă vouă vă vine
Tot cirezi de vaci ;
Vacile sbierând,
Viţeluşi sărind,

a 

' . 
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} . Din codiţe dând, 
Cu ccdiţe 'nvoalte 
'Nvoalte, răsucite, 
Cu aur poleite, 
Vouă dăruite. 

4. Nouă ni se pare,
Că vă mai vine,
Tot turme de oi,
Oile sbierând,
Mieluşei sărind,

5. Cu corniţe 'nvoalte,
Lăsate pe spate ;
Cornite sucite,
Cu aur poleite,
V c.uii. dăruite.

6. Nouâi ni se pare,
Că tot vă mai vine
li erghclii de cai ;
Caii nechezând,
Armăsari siirind

? 

7. Cu coamele 'nvoallc,
De vântun· suflate ;
Coame Îni!pletite,
Cu aur poleite,
V c,uă dăruite.

8. Spre soare rii.sare,
Nouă ni se pare,
Cit. vouă vă vine
Pe din jos de mare,
Tot cart> cu sare.

9. Şi'ncă vâ mai vili<'
Pc din jos de râuri,
Tot care cu grâuri,
Pe drumuri deseară,
Care cu ponară ...

Allegro notat {} Cucu 

la scu-la/1 J 
seu - laţ, mit" /;o -/e - n bo -gaţ/ 

- . .____. 
De vă mai vi-ta-p Pe-o gu - ră de va-le 

rb 
� J ID-J) J J li

Spre soa.- re ră-sa-re 

După „arătura" cu Pluguşoarele din ajun, u1·mea-ză în dimi

neaţa zilei de An Non „Semănatul" - în Moldova. Urf\torul anmci't
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S'a f(lrmat chiar o datină a stropitului cu aghiasmă. 
/c.rdănitorii sunt flăcăii ce umblă cu· căldăruşa cu aghiâsmă 

din casă în casă, stropind casele şi gazdele. 
Prii;. Ardeal e obiceiul ca ,în timpul slujbei afară şi preotul 

1 · botează, credincioşii câ�tă „versul Bobotezei". 

�it'nte 
. • cules S. Orăgol 

I 

J dJ ftîr v
Io mar - g1 - nea ra - u lu/ 

la a - pa /�r - da - nu- lu/ Ve - dem (1(crur1 • 

1@ v ţ ; i� I ţ G � r ; G J -J i J. ")'U .i li 
m1�n(l-1JB· te De tott sfinţii fă- li - da-te· ; O. mi - nu - ne I 

1. In marginea râului,
I n apa Iordanului,
V edem lucruri minunate
De toţi sfinţii lăudate ...
(O minune/)

2. Astăzi Christos, în Iordan,
Se bc.tează de Sfânt Ioan ;

. Astăzi şi Sfântul Ioan 
Vine cr'ftre Iordan. 

} . Şi dacă s 1apropia, 
Domnul Christos· îi grăia 
- ,,Vino, Ioane, mă boteazii
Şi legea mi-o îndrepteazii.

4. Vino., nu te îndoi
Că azi legea s'a'n.noi".
Sfântul lcan a răspuns
Către 'Mpăratul de su,5 :

5. - ,,Doamne, nici cum nu
. {cutez 

Să'ndrăznesc să te botez. 
Cum să pot sal f:ndrăsnesc ? 
Că sunt un om pământesc. 

6. Nici să caut în fata ta, 
Dar încă-a te boteza". 
Domnul Christo� a grăit 
Ci:Atm Ioan cel iubit 

,., L ' . . u I. - ,� as acuma şi cut:�aza 
Vino şi mă botează". 
Atunci Ioan a cutezat, 
Pe Christc.s l-a botezat. 

8. Glas din cer s'a auzit
- ,,Tu eşti Fiul meu iubit".
După ce s'a botezat,

Pe not t�ţi ne-a tot învăl,at. 

.. . .. 

· 1 

r 
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SĂRBĂTORILE PRIMĂVERII: PAŞTILE 

lnaintea Paştilor 

Scăparea de iarnă, ,,ele zilele babelor şi. uop¼le vegherii((, 
iP,şirea omului ,;pc iarbă ver<le 11 ln. munca \··arinilor ş:i. cu vitele ]a 
pi\scut, umple sufletele de bucurii fr11f1 nume. 

Când Baba Dochia î11târzie să-şi desbrace zi. cu zi. cele nouă 
cojoace, cum a însemnat clatin.a pe răbojJ1l anilor, câ1{tecul clill po
Yeste la cele şezători şi clăci, spune : 

Dochic, băbuţă rea, 
Cojoacele nu-ţi lăsa. 
Mai stai, babo, la bordei, 
Lâna, toarce-o dacii. vrei. 
Primăi·ara n.'a venit... 
Fle.rile n.'au răsărit ... 

Odat(1 cu „zilele babelor" vin şi mărtişoarele aducătoare ele 
noroc.· Şi nu vin singure, ci cu întâiele vestitoare de primăvară : 
ghioceii şi viorelele. Este ohiceiul din bătrâni, ca aceste mărţ.işoare 
să fie purtate până ce incepc cucul a d111ta, pâ115 înfloreşte pornm
barul, vişinul... Atw1ci sunt anrncatP pe cren.gu:ţ'ele ca nişte sorcove 

· ale pomilor în floare. Dar fe1ele mai: obişnuic,c să arunce lăntişorul
cu mărţişoare când văd întâile berze sosind. Şi-l anmcă în sus, să
nu le vadă soarele, căci văzându-le, se îi�negresc la fa1r1 şi rostesc
,1c;este cuvin1Je :

Na-ţi negre/ele 

1Si-mi drn albetele ...

Pentrucă „cine poartă măr:tişoare, numai e pârlit de soare'', 
:tice un cântecel. 

Suntem în preajma ziki celor 4'0 de muoenici. - ,,lvTă.cinicii'' 
<1ela 9 Martie. Şi azi,

1 
dar mai n111lt în copirnria Hoastr�L aprindeam 

11 i� ele climineatf1 focurile p1 •jn grăcl'ini. F1,.1m11l binefăcător irnpied i.ci\ 
ci °1derea brumei· pcs1c pomj'i. abia îrnrn1gnriţi. Cu toporul, 111ergea111 

cli 11 . pom în pom s5. îniplinim o datină clin moşi strămoş i . 
Lovindu-l la răd5cin.i'1 cu muchia toporului, îl întrebc:Jttt 

. ,,1\1ărule, faci la vară mei·e ? ori te tain!". 
Răspundea unul dintre noi1 : ,,Lasă-l că face ! 11

• 

I 
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Apoi treceam cu întrebarea şi răspunsul la altul şi la altul 
până ce colindam toată grădina. 

Când primăvara stă sfioasă în zări de miază zi, copiii, nici mai 
mult nici mai puţin, - după un obiceiu moştenit --:- cu izbituri 
de main în pămârit, se apucă să gonea€că frigul, rostind 

-�-
. Pleacă ger şi ieşi cildurii ! 

leşi căldură din pământ, 
/ ,J ,• A V A � ntra tt, rzg zn pamant... � 

Un P?D-et uitat a pus acest oblceiu în versuri. Tată 

Patruzeci de mucenici, 
Câte pâtruzeci voin'z"ci, 
Degeraţi şi f rigurv�i · 
Cu peri albi ca nişte moşi, 
Mi-ţi ieşau de sub pământ 
Şi roteau cu toti în vânt, 
Câte-o bâtă sa?.t cion;ag 
ne mesteacăn sau de fag : 
- ,,lţaidc, patruzeci de _{?·aţi,
r:u ciom.ege lungi armaţi,
Că destul am suferit
Gerul iernii cd cu-nplit.
Haide, toţi într'un av6nt
Să lovim colea'n pdmânt ;
Sit crească iarbă şi flcJ'i

-·

.. 

Şi copacii roditori". 
Cum ciomegele loveau, 
Nămeţii ·se şi scurgeau,· 
Erburile încolţeau 
Şi cocorii se'ntorceau. 
- ,,Haideţi patruzeci de frafi
Să mai dăm şi să mai daţ;,
Ca la cei ce trag la plug,
Să le fie cu belşug'�.
Cum ciomegele roteau,
Peste (arini s'abăteau :
Tacă ieşea pe câmpii
Numa,'. lan.uri aurii.
M{icinici, bine-ati venit!
Scare cald a răsărit ...

Strămoşii noştri romani făcuseră din întoar,ce:rea primăverii o 
sărbătoare cu obiceie, cântece şi jocuri, pentru ca puterile Cerului 
să-şi reverse mila şi belşugul peste lume. Anul Nou începea cu lw1a 
:Vlartie, odată cu noul an agricol. 

UTlelc din: obiccielC' moştenite pc care le păstrăm de Anul ou, 
d"e Sfântul Vasile .şi în ajun, �e tiueau pe atunci l.1 1nceput11l lu:i
:'.\fa.rtie. 

Din pricina post.ului Paştilor, multe djn obiceie au fost oprite 
de orânduielile bisericeşti, iar altele au fost mutate de către păstră-
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torii tradiţiei la sărbătorile de iarnă, la A�ul Noru mai cu ·deosebire

(Pluguşoarele, uratul). Au rămas în „nelipsitul Martie din post''�

• focurile de prin grăd'ini de „1\'1ăcinici" cu întrebatul pomilor dacă 

a� să facă rnadă peste vară, cu baterea pământltlui cu maiele, să

gonească gerurile şi să scoată căldurile.

Nu e slobozenie pentru nunţi, petI'eceri, cântări şi jocuri în

aceste. luni când firea întreagă reîntinereşte. Totuşi poporul, supus 

credincios, dar mai ales tineretul, nu se poate înfrâna în faţa fru

museţilor înconjurătoare ş1 a dorului de vieaţă revărsată de primă

vară. Incălzeşte soarele, răsar ierburile, înverzeşte pădurea, înflo

resc .grădinile. Ici. o viorra, alăturea o brânduşă. Iată şi floarea

Paştelui cea vestitoa:r1e ! 
Vrăb1ile se sbenguesc ; ciocârliile înalţă triluri în apele al-

bastre ale cerului; s'au întors berzele; iar glasul cântăto•arelor răsună

in desişuri. 
Au cum să stea sufletul omu]ui zăvorît, când Dumnezeu a

lăsat µe lume atâtea 1mbieri ?
In postul Paştilor, când horele JJU-s îri.gădui.te, sunt

prin j ocuri la margeni de sate, sau prin plecări 1mpreună în lunci,

peste dealuri şi costi_şe , cl'upă întâile flori ale primăverii. ,,Hăulesc

un cântec fără vorbe, varcă e zi.s din bucium, ori din tulnic, ca un

glas al primăverii potriv1t de minune c.u tot ce e vieaţ{t uouft Îll

fire". 
Numai ce auzi isbuc11ind pe cel ce aude întâiaşi dată

cântând, întrecându-se C'll alţii :

Cµ,cule, 

_Pui ucule, 

C4ţi ani îmi vei dărui 

Până ce eu voiu muri ? 

Sar flăcăii de colo cu. strigătele lor

Cucule, 

Voinicule, 

·Câti ani îmi vei da

Până m'oiu •însura?
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ici fotele 1111 se lasă mai pre jos ; strig[\ şi ele : 

Cucule, 
Pui ucule, 
Câţi ani fmi vei da 
Până m'oiu mărita ? 

Şi 11umi.iri.i glasurile cucul�i ; fiecare glas e socotit drept un 
ru 1. Râsete, glume nevinorntc şi Yoia bunii 'ţi.ne până Dumi1iica 
v iito,a:re. 

Băietanii, m vitele la pă�.cut, îşi vâră degetele în urechi şi 
,,agug·ucsc", acli:iogând cu vin te ele glumii sau de joacă. Iată un 
u wu,o-uiL" din Vâlcea :

" b 

A - gu -9u - a! 

� � p>] j) 
" Vi no'n-coa ·ce. 

J 
fa! 

A - gu -gu ,- â ! 

,J 
A-gu-gu-ă,

- Notai: Gh.Breezul

A-gu-gu -

.Jl Jl PJ> 

a, 

(:) 
Ii, 

Vi no'n-coa-ce. mă! . 
li 

lJi1 1 câ11 IC'cc·le copilar<·şti primilvaJ'alic<', <;oarcfc cel di111tâ11u
este cantal şi de cântat : 

_, 

E�,. soa-re. di'n•chi-soa-,·e, • oe·ncăl-te -?te.

()

so-r, · la,;, C:i I-e frig la . co- pi. lai, I 

Natal: Gh.Sreazul 

O fi n'o fi oprit[t cântarea lumească·, d'ar pe urm.a plugului
auzi răsuflarea dorulni 

Frunză verde foi şi-o f ragd. 
la treci, iarnă, mai de graba, 
Să mă i:lid în primiivarii, 
Sii-mi bag plugu'n braw.ri iarri. 

Primdva;a', mama noastrd: 
la zăpada de pe coastd, 
Să ieşim cu plugu'n brazdă. 

Mă dusei din deal ln. Luncii; 
Văzui Iun.ca fmbobocită 
Şi câmpia înf lc.rită ; 
f'd:::,ui plugurile brikzdân.d 
Şi plugarii semi.inând. 
Frunzulene de �lune, 
Câte glasuri sunt pe Lume, 
Nu e glas ca al cucului 
Când e vremea plugului. 
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ftl r· 01fQ fr l 
de u1r - ba eres - le 
ra · când so - sej - te

Pi - mân - tul se'n ve-se - leş - te>

�-·r=e e Q Dl)!)} [l li
Pi � du - rea im - /Jo - /Jo - ceş - fe · 

J. Frunză verde iarba creşte
1 

Primăvara când soseşl<'
1 

• Pifmântul se'nueseleştc, 
Pădurea fmboboceştc. 

2. Când neica plugul pomeştr,
Mândra la pân:::ă 'nălbeşte �

l\1ândra'n luncâ hiiuleşle; 
Cine-i om, atunci trăeşte ... 

Este timpul să se mnplc o fadmie cu pămâut şi să se samene 
orz sau ovăz,,.pentru ca de Paşti, farfuria să stea, 'ÎnYcrzitc1, la loc 
ele cinste pe masă, impoclobiLă Cil ouă roşii. 

„Vin Floriile cu soare şi soarele cu Fltn·ii". Pc u11dc c obiceiul 
mnblatului cu. ,,Salcia", copiii nu rnai all ·astampi\r, ca în zilele 
colindatului de C1�ă c;iun. 

Se duc la pădure, in ·cete şi aduc crenguţe invel'Zile de sftlcii 
5nmănunchiale. P111b][1 pc la _casele creş tinilor în Sâmbăta Floriilor, 
cântând vesLirea Intrării Domnului Christos 111 Tcrusa]im călare 
J'C asin. şi inlocuind Jntârnpu1area cu rănmrcle de finic prin sălcii: 

Polrivil 

Mul-ţ, • m�a no - r� - du-lui. 

vc;• in,n le le �o - le 

1 .. I\ !ul! i,nca norudului,· 
[Doa111l"u, 

Aşternea pe cale ueşmintt3lc 
[sale; 

Nolal: Gh .Breazul 

Deam - ne, A� -- Ier - nea pe ca - le 

:l. Alţii ldimt ramuri de finic 

Şi cu bucurw 111i-L î1 1.tâ111-

[ pz'no.l�. 

< 
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[şi ziceau : 
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4. -. ,,Osana, Fiul lui David,
Bine eşti cuvântat cel ce ai

{venit .i 

5. Şi iarăşi vrei ca sJ. vii
Intru nwnele Domnului!".

Reped,

4, 1 i r � 1 ( elr· . a 
. Azi cu toti ·să

Nota!: Gh. 8reaiul 

r o .I F1 J3 I r o i co I
pra, - nu - jm _ •· Pe Duro - ne - zeu · 

� r Q I r J
. � � ,..., 

µ60 1 UQY1wtu1 
să-l mă - r1m. O,ristos vi - ne·n ·_ ce-ti - nel , _ Spre pa - li � mă 

' u Q) 
Refren 

I r � Co r Q I D r ----I 
ca un miel - O, ml nu - ne 

1 o. mi - nu - ne. 

1. Azi cu tdii priiznuim,
Pc Dumnezeu să-l niărim.
Christos 1 ,ine 'ncelinel
Spre pali11zc'i, ca un miel.
(O, minune! O, nu:,w.ne!)

2. Azi intră'n Ierusalim
. Călare pe mânz de-asin ;
De popor e'nconjurat
Ca un mare împărat.

3. La poartă e'ntâmpinat ;
Toţi „osa11:a" I-au r.ântat 
,,Osana dintru 'nălţime, 
Că Christos împărat vine". 

4: Pruncii, cu stâlpări în mână, 
<'ântil cu toţii împreuntz :· 
.,Osana dintru 'iidLtirne, 
Cii .Christos Împărat 1•;nr.". 

• 

.5. Veniţi cu toţi dimpreună, 
Să 'mpletim. cu tcţi,i cun_unii ;
De odrasle înverzite 
Şi de stâlpări înflorite. 

6. Pe Christos să 'ntâmpinăm
Şi Lui să ne închinăm ; .
Iar ale noastre vestm/nte,
Să le-aşternem înainte.

7. Astăzi toate priiznuesc
Şi pre Domnul proslăvesc : 
,,Osana din;tru 'nitlţime, 
Că Christos împărat vine". 

8. Şi ·de-acum până'n vecie;
Mila Domnului să fie!
L(J. mulţi ani cu s(znătate,
De Cristos sâ avem parte !

Rămurelele de sălcii sw1t apoi duse la biEeri.că, slujite şi îm
p�l't,ite 1a credincioşi de ziua Floriilor. 

In alte părţi, se aduna la· şcoală copiii şi copilele unde vine
preotul· cu cântăreţii si icoana Intrării Domn.ului în Ierusalirtl.

J 

--- / 
. 
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Dela şcoaliJ, preotul tmhriîcat în odăjdii şi purtând icoana în mâini, 
po.rneştc spre bisericii 1 u.sotit de alai ul copiilor c:e poartă în mâini 

·ramurele· de finic (adică <le stilcii) cântând cu toţii „Arătatu-s'au
ale adâncului· izvoare"

. ' 
Repejor Nolnl. Gh BreJsul 

4 � J. J> 1 fJ Jj Jl ;w--J&i).t'>_D .P 1 8 JJ.J Jdf=j 
- A - ră - la-lu-s·au _ a - le a - diin-cu•lui is - ·voa - re ___ u · mc

'J. Ji IJ>JJ�l 1 (_.,J I J. Ji 
s· au d•s- co - pe -:- rif-ju - n,i ne-im-păr-lă - �i -- te �i 

'�J?Jifi; I }JJO I J J?J1 I .P}J!J) I J IJ.* I J. JH 
mă- rii cei în - vâ- lu - i - le. h, - ine - li - i - le prin , vi - for ; · c:.d cu 

vo � ia 

� � , . 

I Ji .P_ ) .t&LQj) I J . .o I i'.PJ) .f1 1 JJJJJJilTJ] 
a� cer;lal pre dân - sa �i pre no- ra - dul cel a- Ies l-ai man lu -

4 J � Ji I &@) I J . l' I J JJ J> I .P J? J1 P I J I 1. 111 
- ii, cel ce Ţi cân - tă cân - la - re de bi -ru- in - tă, Doam - re.

Ajungâ.1;d la bisericii, ])LllI ri:i.1111ureJelc în pridvor, apoi iutrii
innăuntru, unde preotul citeşLe o rugăciune. 

Copiji sla·u in.genuuchial,i ; dupii aceea sw1t nunii!i, 
Crenguţ.ele de sălcii, aduse clela biserică, se pun la ,icoanr, la 

gi·incli'i, ]a :Ferestrele ca.selor, î11 grajd, si'\ felieasdt viltele ele boli. fu 
�ilte păr!i, rP·'t11cing creştinii <:LL t•ll', ca !>ii nu-i 111ui <loară şak1e. 

Pe ]a Orhei, este obic�iuJ ca tinet·ii. sfi se atingă _pe spate � 
un fel de sorcovire --- cu aceste rr1murele sfinţite, în samn ele fră
tie ... 

Strigarea peste sat 

Se mai ţine prin Ardeal şi Munteni.a un obiceiu care a făcut 
mult bine satelor pentru bw1ul nume al familiilor. In postul mare 
al Paştilor, mru obişnw!t într·o seară clin săptămâna Patimilor, sc
:/acc „strigarea peste :>at';. S'u auzim di11 descrierea lu.i Gheorghe 
Coşbuc : · 

„De cu ziua, ven.isera flacaii di11 deal, urniah de o droaie de
copii, fiecare ducând câte o sarcină· de paie, câte o despicătură două 
ele lerru1 .. ." şi hrăneau neconbcnit focul de pe culmea dealu.lu.i. 
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l 

e-am aşezat, cu şi preotul satului, pe dou[t scaune în dosul
casei. din grl\clinil, ca s[t au.zirn mai bine strig[itul c'e]or din deal.:. 

- E o judecal{t asprii strigarea pc�tL' snt, - îmi zise preotul
- dar ajut[t ! n.-i în stare nicio lege, nicio fricii de pedeapsă,
nicio autorita1e 5ţi_ moralizeze r1şa de nmlt satul, ca strigarea a�
ceasta .

De acolo din deal, strigă uuul - om priceput la asta -- nu
mele unui flăcău, al unei fete, al tmei neveste şi apoi începe să 
inşire toate păcatele celui numit. Mai mare ruşinea ! 

- Ş·i ce pileate anume i ]e înşiră ? Şi de unde le ştie pe toate
a�a CIL deamămmtul ? 

- Cc lucrn n1arc· sii cu1101t.i cu clcan1i:i11u11tul toate bunătăţile 
şi toate r·cJclc din sat ! Srn11cm o mană de oamen.i şi ne nmoaştem
unul pc altul.

] 011, cel ce strigi\, 1m e lăsa L n u�ai cu propri il1e-i cunoştinţe'; 
vin. oamenii si-i dau informatiuni despre lucruri pe care e] n'are 
de tinda s�i i'c ştie'. 

, 

Vin înşişi pi:\1·i11\,ii şi-l infonneaz[t despre obiceiurile rele ale 
fiilor lor, cari n·a�cullă de dojanii părintească. Strigarea peste sat 
este o binefacere pentru părinţi. 

O suta ele bătiii să dea un tahi copilului său, şi de-o sută de ori· 
să sară mama în cozile fetii,. nu fac atâta cât o s1rigare peste sat. 
Fata care a riimas ncstrigatii se mândreşte anul 1ntreg şi c prjvită 
ca frun.t,ea fetelor. Va\ ct'c rnşinea însi:\ n aceleia care a fost trigaUt 
de ·douit ori pc an ! 

- Toate bnuc, am zi· eu: dar C'll am o biinuiala, care-ti răs
toarnă toată lauda ce-o aduci acestor strigări. 

- Cii se face nedreptate şi abuz. Informaţiile pot să fie nea
devărate; pol. Eii vie dela oameni pisrni:\t5reţi, del� duşmani. Ce te 
faci atunci ? Năpăstuieşti oameni nevinovaţi, faci de râsul _satului 
pe tinerii cari nu merită batjocură. Şi apoi la urmă, înşuşi omul 
cel însărcinat cu strigarea poate· s5 fie duşmnnos cuiva. Dar presu
punând ci c de toaHi bun·a credi11l6, nu poate fi tras pe sfoară ele 
cei răutilcioşi şi ele cei şugube(i? 

- S'a 1nlctlllplat şi -,e mai Î11lAmplti s(1 strige lucruri. neadevă
rate. Dar cel oe strig-ii e fru111aş al satului, om nebănuit de 11i111>�111 
�i fuce s1uj1a asta <k neo zece a11i, crt <' b1111 el<' guri:\ -şi ţine hirrf 
n1intc. Când Iăru \TCre face \'l'CO 11ec.freplate, a doua zi ori de altă-
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şi l-a găsit Avrum de lângă pod. Cine nu-l crede, tot ca el să 
pală. 

Pn·utul u n'is ctl atiitu poftii, i1icâl am început şi ett să râ<l 
c& rnir('le s111·d. Şi. nn ştiu, ('ra a<leYilr ori păi-ere: de prin grădinile 
de prin prejur s'a ridicat un hohot de râs. un hohot _mare, neţăr
murit. Poate c;'\ in acel moment râ<lca salul întreg, ele pe garduri, 
de pe case, ele prin pomi. Sin.gnr, bi0tul Ton al Tudorei, sta undeva 
ascuns şi prins de ruşine �i ele necaz, inghitea noduri seci şi mo1r
rnăia printre dinţi. Eu,· într'adevă1:, n.'am înţeles multe din po
vestea cu Ion şi cu Avrnm, de aceea am întrebat pe preot. El mi-a 
spus că acest Ion îşi br.use cojocul în târg la un amimit Anum; iar 
nevestei sale i-a spns dt şi-a pierdut cojocul tunblând prin 
târg. Gluma era bine potrivitil .... 

- Aure, maure, ho, ho! - rilsună din nou de pe coastă ş1
tlin nou. aceiaşi întrebare din vale : 

- Ce-i maure, ce te-a prins ?
Şi iarăşi răspunse ruanre1e. Şi lucrul a continuat mereu aşa.
H.ăspw1surile m.aurelui, limpede şi desluşit auzite, erau pen-

tru mine tot atâtea oracole, fiindcă vorbea în pilde... P-este o sută 
de persoane, criticându-le purtările, arătându-le omenia şi dojenin.
clu-le firea. FlăcăiÎor şi bărbaţiiJ.or, le-a imputat şi i-a �mstrat că 
şi-au lăsat cutare loc nearat, că nu-şi_adapă vitele la timp, că umblă 
cu cis�e împnur:1,utate, C\<1. veşnic c.eţ tututi dela alţii, că şi-an 
hfmt cutare lucru, ori cutare l1am.ă, ţ:ă-şi bat 1;ievasta ... 

Cu m11Jt mai felurite şi mai bine spuse au fost strigările ne
vestelor şi ale fetelo,r. Ba că una ar voi să se m{trite şi ea doarme la

fur.că; alta că a jucat în post; că una şi-a dat mărgelele ca s'aducă 
tnică mă-sei; alta că n.u ştie să 1mie aluatul pe lopată ,pJn"i nu-l 
leagă cu funia... 

Acesta este ceeace am numit eu „tribunalul satului". lntr'a
uevăr, 1m tribunal sau mai bine o Curte cu Juraţi in toată legea. 
Sentin.ta maurelui e fără apel şie valabilă până la anul ... 1Trmările 
sentinţei maurelui sunt de multe ori hotnrîtoare în �oarta fetelor; 
tnăritarea lor atârnă mult de juclecătile maurelui. 

Tineietul mai ales, 111 săptămânile Postului. :Mare, �e tru
deşte să aibă purtare cât. d'e bună, ca să 1m fie trecntpe răbojul
.n iaurelui. 
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Ouăle roşii, ouăle încondeiate (scrise, împestriţarte, închistrite) 

După o legendă creştină, ouăle roşii ar f-i de când Iisus a fost 
işezat pe cruce. 

Maica Domn.ului văzând cum Sfântul Său Fiu este chinuit pe 
rruoo, aduse un coşuleţ cu ouă Cl.l care să îmblânzească pe tirani. Dar 
ei nici nu s'au uitat la ouă, ci mai tare Jl batjocoreau şi-l împungeau 
cu suliţele în coastă. Stând coşul cu ouă sub cruce la picioarele Răs
tignitului, sângele ce picura din răni, cădea drept pe ouă, roşindu-le 
şi împestriţându-le. Dmn'nul nostru Christos aplecându-şi privirile 
�i văzând cum ouăle s'au umplut de sânge, zise celor ce erau în 
preajma crucii : ,,De acu' înainte, să faceţi şi voi ouă roşii şi îm
pestritate înt1:u aducerea ami.J1te de răstignirea mea !". 

Dati.na ouălelor încondeiate se găseşte la toate popoarele cre5-
tine, dar mai ales la cele 01·todoxe. 

De când s'a întins vi.\psitul mineral, ouăle de Paşti se colorează 
pe lâng,) roşu, în galben, verde\ albastru şi 11�grt1; datina este astfel 

,6:lcat,'i. 
\ 

. 

încondeiatul este un meşteşug care cere multă indemânare şi 
nu orice femeile poate încondia· frumos. Tnchistrirea sau încondeia
tul ouălelor se face cu rlm.i�î instrumente : cliişiţa şi feleşteul. 

�� încondeiat ouăle. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Chişiţa (condeiul) este 1m beţişor subţire găurit la un. capăt cu 
sula. Jnăuntru se vâră 6 ţevişoară d-e tablă nu :i:nai largă ca un ac. 
Tevişoara are înăuntru un fir de p[ir de porc legat de mânerul c.hi
�i(ei ca să nu se mişte. 

Cu chişiţa se trag linjile. In împodobirea ouălelor, afară de 
linii, sunt şi puncte (picăţel-e, pui). Acestea se fac cu feleşteul (pă
mătuful) --- un beţ,işor oare are la un capăt câţiva câlţişori de bum
i.i.1c ori scamă de in. Pentru unele linii foarte subţirele, se fo]:oseşte 
1111 condeiu făcut din pană de gâscă; dar cu cât condeiul e mai fin, 
cu atât şi ti-ager�a unei linii drepte e mai grea. 

. ,,Scriitoarea de ouă" are grijă ca ouăle să fie bine spălate 
(uneori cu zer acru) şi hi�1.e şterse, ca să prindă bine ceara şi văp
Eeaua.. Incondeiatul se face lângă vatra cu tăciuni aprinşi, pentru 
( a ouăle să se păstreze deopotrivă de călduţe şi ceara (dintr'un. vas 
ri,irecare) topită, asemenea. 

Se întinge·vârful „condeiului" (chişita) în ceară şi se trag li
njile desenu.Ici ce vor r[un:âne albe, iar. cu feleşteul se fac ptmctele 
înflorite. 

Astfel zugrăvite cu ceară, ouăle se pun in culoarea roşie (sau 
uI,ă culoare dorită) şi se fierb. Căldura apei topeşte ceara, şi Jocul 
pe care s'a tras cu chişiţa rămâne alb; aşa avem un ou roşu împes
nitat cu felurite figuri albe. 

Când gospodin.a vTea să aibă ouă incond-eiate cu mai multe 
culori, trebue multă migală. Se „scriea oul alb mai întâiu şi apoi 
se pune î-n văpsea galbenă. După ce s'a ingălbenit, este „scris" pe 
galben şi pus în roş.ele ca să se înroşească. Se repetă „scrisul" pe 
roşu şi se face verele şi aşa mai departţ până la ultima culoare. 
Astfel de ouă se chiamă „muncite"_ sau „necăjite" pentruc,ă s'a1:1 
făcut cu m1mec1, după cum a fos·t muncit şi Domnul Christos. 

:Meştera intr'ale încondeiatului are mare îndemânare să lu-
. creze repede, să învârtească ouăle repede pâni't a nu se slei ceara 
topită de pe chişiţă . ,,Oul se ţine în. mâna stângă7 cu mâna înto,ars,i, 
c:dică vârful degetului mare pe dosul oului şi vârful degetului ară
tiilor pe vârful oului. Cu mâna dreaptă, având cotul rezimat dr 
corp, ca să nu se mişte, se ţine chişit,a cu vârful pe ou, şi învârtind 
oul intre cele două.degete, ca în jurul un.ei axe, cu vâ�ful degetului 
,,1 patrulea, linia trasă de chişiţ.ă iese dreaptă şi punctul cn care se 
începe linia se uneşte cu punctul cu care sfârşeşte". 

Ap. D. Culea. - Datini ii Muncii 
_. 9 
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1ode1ul de în:floriturH cel mai obi�m,it este înfăţişarea unor 
lucruri, satl pih ţi din ele, iuspirate d'in lumea înconj urăloare, re
petate de mai mulle ori în alb pe câmp (fond) roşu,

Frumusetea ouălelor scrise stă în desene, şi în vrâstarea colo
rilor. Ele aduc cu frunze şi nori ele fclu1 ile plante şi copaci ; cu 
melcul,-peştelc, gângănii; cu mlăd.-icrelc şarpelui, c1L coarnele bcr
beculuri; cu penele, picioarele şi crestele unor pasări; cu uuelte cas
nice: furca, cârligul, scara, pirostriile, fierăs1rih1l, t,apa, [ierul plu
g1ilui etc. printre cari steaua şi crucea se ckosehcsc cu uşnrinţă în 
\"rnple1itun1 liniilor şi îmbinarea Clllorilor. 

Scări \.3 cer. Scrânciob. Cruci. 

Calea rătc'..cilă. 

Apoi: broasca \estoasă, cârja ciobanului, coada raCLLlui, cio
bni 1 ul cn oile, coada r[111clu11 ici i, coada coco;,ulu i, circşica, luna, 
hriiclu\i, coltul lupului (al porcului), hora, copi: a caluhri, cloşca c1L 
p11i, cuibul grangurului, flori şi frunze ele te mici cc, ochiul şarpe
lui, mânăsti1 t', murr, soarele, pnl111ă, p[ilări0, viermişori, 1anţul 
CL'aSLLlui, porcii în colet, ut·t>chea iepurelui, vârtelniţa, ncrânciob 
c-Lc. rnele <lese11e cu dcirnmiri poiet.ice ca acestea: calea rătăciLă, 
brâul Maicii Domnului, steaua ciobmrnlui, poteca d'orului, calea 
n.1ărului, cercelul doam.nei, cucoana în foişor ş. a. m. d. 
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Vin, cu acest prilej, păriJ'.lţii, socrii, neamurile, vecinele, prie
tenele, cu danni (plocoane) de nou născut, să vadă prunculeţul, 
�i să-i mr ' tot binele. Ating cu mâna pe lehuză, zicându-i.; ,,Dum
nezeu să te rildice ... Dunmezeu să te întărească", sau: 

---

.... 
. ........ 

Bine v'am găsit 
ln ceas bun şi' fericit! 
Şi tot bine să vă fie 
De-acum şi până'n vecie . 
S'aiungeţi sâ-l botezaţi 

Şi să-l · cununaţi. 

Se duc la copil, îi laudă frumuseţea; îi urează creştere .uşoară, 
viaţă lungă, sănătate, minte ş1 .noroc. Apoi suflă peste el, 
,.Să nu-i fie de deochiu". · 

Botezul copilului 

Botezul este o d'atină �sfântă şi cea mai mare dela începutul 
Yieţii. Părintii copilului caută naşul sau nănaşul şil naşa ·sau nănaşa 
îndată după naştere şi chiar înainte. De obiceiu, botează naşii dela 
�ununie. Intre fini şi naşi se face o legătură mai strânsă decât cea 
de rudenie prin sânge. Dacă un frate botează UJTui: frate, ei îşi zic 
între ,ei cumetri în. loc ele frate. Este credinţa dl na-:;ul rare 'te-a 
rreştinat este mai mult decât părintele care ti-a dat ,-i,1 1 c1. De aceea 
este �ocotit păcat mare căsătoria întte cunretri. Zice 1111 cântec: 

Să măi ierţi, naşă, pe· mine : 

Nu mă pot iubi cu tine; 
Nici să fiu bărbatul tău, 
C'asta nu vrea Dumnezeu. • 
Finul pe naşa iubind, 

.. 

N'a fost şi n'o fi nici când. 

Cuvintele ele mânga1ere finişor-··finişoară, finut-finuţă,
(inicu-· finuca, arată dragostea intre fin (fină) şi. na_ş (naş{1) .. 

Naşii pregătesc cele trehuit.oare pentru botez, ·adică zestrea 
l'()pilului, îutre care lumânarea ÎmŢJodobi.tă este lucrul ele căpetenie. 

'Intor cela bn.ţ..e..z, naşul. (naşa) cu copilul în braţe şi lnmânarea 
· .1':1iU0.:)� 
. , 

l 

. l\\�-

✓ 
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,r 

r' 

I 

l 

-

, Vin, cu acest prilej, părinţii, socrii, neamurile, vecin.ele, prie-
1-enele, cu daruri (plocoane) de nou născut, să vad'ă prunculeţul, 

>i să-i ureze tot binele. Ating cu mâna pe lehuză, zicându-i; ,,Dum
)nezeu s.ă te rildice ... Dumnezeu să te întărească", sau :

} Bine v'am găsit 
ln ceas bun şi· fericit! 
Şi tot bine să vă fie 
De-acum şi până'n vecie. 
S'aiungeţi sr1-l botezaţi 

Şi să-l· cununaţi. 

Se duc la copil, îi laudă frumuseţ.ea; îi urează creştere .uşoară, 
viaţă lungă, sănătate, minte şi. noroc. Apoi suflă peste el, zicând: 
,.Să nu-i fie de deochiu". 

I 

Botezul copilului 

Botezul este o d'atină ·sfântă şi cea mai mare dela 1nceputul. 
vieţii. Părintii copilului caută naşul sau nănaşul şil naşa sau nănaşa 
îndată după naştere şi chiar înainte. De obiceiu, botează nuşii dela 
�unurtie. Intre fini şi naşi se face o legătură mai strânsă decâ"t cea 
,Je rudenie prin sânge. Dacă un frate botează mmi; .frate, ei îşi zic 
ÎJ1lre ;ei cumetri în loc ele frate. Este credinţa cii 11a��J.l n;re te-a 
,-reşt:inat este mai mult decât pih-i 11tele care ti-a J'at, ;,1 1

,1 11c aceea 
,,ste socotit păcat mare căsătoria înti'e cnmletri. Zice tlll d\ntec: 

Să mă, ierti, naşă, pe· mine : 
Nu mă pot iubi cu tine ; 
Nici să fiu bărbatul tău, 
C'rrsta nu vrea Dumnezeu. 
Finul pR naşa iubind, 
N'a fost şi n'o fi nici' când. 

Cuvintele de mângâiere : finişor--finişQară, finut-finuţă, 
linicn -- :finuca, arată dragoste� :intre fin (-fin{i) şi naş (naşă) .. 

Naşifi pregătesc cele· trehuit.oare pentru botez, ·adică zestrea 
copilului, între care lumânarea împodoh-i.til este lucrul de căpetenie. 

· lntor ela pn:tez, naşul_ (naşa) cu copilul in braţe şi lnmânarea
. �;�;�0-. 

q \ 
•. , . <\\-., . 

\� i:� .�� 
-., ---
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ciprinsă, .merge la cumătra (mama copilului) ŞJ zice acea ·tă :i'nchi,,: 
nare 

Poftim, cwnâtră, pruncul Cu pâine Şl cu sare 
Pe care l-am botezat Cu darul sfinţiâ sale; 
(>i iricreştz'nat Creşte-l uşor 
Ş;i'n lege l-am băgat. 

Şi ·sănătos. 
Ţi-l dăruim dumitale 

,,,-

„Birt€ şi noroc să dea Dumnezeu prw1,cului �1 creştere 
1işoară ! Durni tale, cumătră, sculare uşoară şi în,sănătoşire !" . 

. ·. Să-fi fie braţele pline, Aşa să ajungeţi 
Casa cu nc,1'oc şi bine ! Ca să-l şi creşteţi 
�inele să tot crească, Şi să 1x1. învredniciţi 
Dumnezeu altul sii vii Ca sâ-l si căsătoriti ; 

[ diiruiască !Şi sii p.ji:1ige_ţi să 1�ede(i 
pe acesta Şi fiii fiilor săi, Precum ati ajuns 

De l-aţi botezat 
Şi increştinat, 

Răspunde mama şi tata 

Adică pe nepofei ... 

- ,,Dumnezeu să te audă Să-ţi file cuvântul deplin. şi să
ajungi cu noi la toate cele ce ne-ai urat nouă şi copilului".· 

După aceea e dus la icoană de către naşă cu ace;'stă zicere : 
l,., 

Să fii, finule, cinstit, 
De toţi oamenii iubit 
Ca şi sfintele icoane. 
Toţi să se uite la tine 

· Şi aşa să fi se 'nchine,
•C'urn se 'nchină la icoane !

I 

• I .

Când îl aşeazfl pe o perină pe 1Jat, ori în leagăn, îi urează 

Finule, să trăieşti 
· Şi să creşti
Si să te'nmultesti !
, 

.. 
,. , 

Să ai atâtea oi cu mzeL
Şi vaci cu viţei
Şi norc.c, ·.
Câţi peri sunt în cojoc ...

• 1

• W, 
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Este obiceiul să se împartă celor de faţă, la botez, câte o 
:,mărturie": un bănuţ legat cu o fundă de _-panglic�, oe se poartă 
pc pieptul martorilor la încreşti:narea copilului prin botez. Aceste 
mărturii de botez se păstrează până s.e face copilul om şj cât tră
t'ş1 e. Obiceiul cu moneda mărturie este de pe vremea R.omanilor. 

_ _,,__ Pc atUTIJci nefiind registre de rii\scut:i ) cât,e Wl, bănuţ dus la templu 
(biseri;că) ţinea astfel numărt1l naşterilor. _Când R.orn�nii s'au făcut 
cTeştini, obiceiul cu bănutu] mărturie că s'a născut încă un fiu 
;d T3is<'ricii lui Chr�'-sto·s, s'a pi-\strat �ai -departe. 

De obiceiu, numele e ales şi pns ele naşi, sau clin familia pi\
rintilor pruncului. La darea numelui si'i avem grija să' ne păzim 
ohâ1·�ia neamului; să ne ferim de nume ,11:reine. 

Cele :mai vechi nume sunt de origină romană şi ele trehuc si\ 
fie ma-i ri\spândite: Savin - Saghin - Sabin; Cassia11; Maxim; Sorin; 
T:oghin; Mariu - Marin - Marina; Liviu .: Livia; Virgil; It1liu -

) 

· Tn1ia; ]ion '- Ioana - Ionică - Ton.el - Tonica - Ionu ta - Ionaş -
Ionaşcu - Nică - Ni.cu � Nicuţn - Cutii - Toniti\ - Niţă - �fu
?'iuţ.u - J oanca -.. Onu · - Oana - Onea - Oncn - Ioncu - Oancea
Onişor'_; Constantin - Costandin - Co'stan - Costea - Costiei\ - Ti:dt - >-.

Dinu - Dinuţă - Costănel .- Constanţ.a - Tanh1; ş�efan - Ştefănaş -
Ştefănel - Fănel - Fană - Ştef ănici\ - Făn.ucă - Ştefănucă
Fănică · - Ştefănita - Făni.ţ,n - Ştefănuti\ - Fănuţă; Andrei
:\ndrei)aş - An.dreieş - Andre11Jă - lJţa - Udrea; Luca; Lazi\r - Lă
z{?rica; Petr.1 - Pătru - Petrea - Petrica - Petruş - Pătraşcu - Pe
trncă - Petriş_or - Petruţi\ - Truţă - Petri�n; Flo11ea - Florin - Floa
rec1 - Florica; Stan - Stana - Stanca - Stăncut,a - Stăuică; Dumitru -
Du.mitra - Mitru - Dumitraş - Dumi.trică - Dumitâţă - Mitrică -
Mitriţ.5. - Mitrel - Miti�ă - Mitu - Mitmţu -. Truţă - lVîita-lVIitana
Tufo - Tuţu - Tia; Toader - Tudora - Tucl'orin - Dorin - Dorina
Toderaş - Toderită - Tudore] - Tndoriţa - Tt1d'oricii; Gheorghe -
Gheorghi;tă - Gheorghieş - Gherghina - Giurgiu - Gherghit,a;
·Marcu - Mărcntu - Mi'ircută ·_ Mărcuşor; NTaria - ·Marica - Mari-·
oara - Maricica - ]\fariuca - Mariţ•a - Miţa - 1Vlnrihca - Ţica -

·J\Tăriut,a; Domni)oa; Viorica; Irina; Margareta (Mărgărjnta); Păun
Pii1 ma - Păunel - Păunciş; Anca - .i\ncutc1-Haritn; Ecateri1:w - Cate
ri na - Catinca - Tinca - Tincuţa - Catincuta - Cuta - Tiţa; Elena -
Ileana - Henuţa : Nu.ta·- Ilinca; Pulcheria; Profira (Fira) ...

.-

Nume slavoneşti (dela R.uşi, Bulgari, Sârbi) dar care s'au ro-

î 
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rnţmi'zat cu totul: Vasile - Vasilicii - Silică - Vasilica - Vasilichia; 
Niculae - Niculina - Niculâeş - Niculiţă - Culiţii - Niculoea 
Nicoară - Nae - -Năi:ţă - Culae - Niculică - Culică; Grigore -
Gligore - Grigoraş - Grigoriţă; llie - lliaş - llea - Jliuţ[1 - Lut[1; 
Gavril - Gavrilaş - Gavriliţ{l i Pavel - Piivălaş - Pl\văluc{l - Pavc
licJ ,· 1\1.i.hail - Mihai - Mi hă ies - l\Iihăiţă - Mihăilă - -'.\1ihălut� -

, , 

"'.\Tihaela - Mihălas - Mihu - Miu; Parasca - Paraschivr1 - Pc11·as · 
d1iţa - Chiva - Chi;vuÎa � Chiţa - Pachiţa şi altele. 

De)a Greci : Costa.ndache, 1\!Ianolache, Petrache, Costache, 
\ lihalache, Dumitrache, Spiru - Spirache, Frosina, Li�aveta, Sma
rnnda, Zamfira, R.ucsaudra, Aspasia, Tane, Jana - Ian.ache, Anas
tasia 

Să păstrăm numele vechi româneşti ca: Vlad, l\lircea, Vi11-
1 dii, Haclu - Rncla. l<lorc'fl - FloarecJ. "'.\1iu, Şerban, Rarbu, Raluca.
Si1f1n. ·voicu - Voica, IlălaşcJ, Ptiun -- Păuna ...

Să lăsăm deoparte nmnele slnvoneşti ca: Vera, T van, Sonia,
Nndejda (Nadia), Tvanca,.Xeniki. şi Polixcn.ia, Pe11ca, Boris, Petct.:.
T\•tcana; sau frantuzeşti ca: Joon - Jenică - Jeana - .frnica, Ck
rnunsa, Ortansa etc.

După împreunarea cn Chri.stos prin. lPpilda1·N1 ele satana, l.1
h<Jlez, poporul creclr di ele atrmci c.opilnl este însotit ck nu îng<> 1·
pi"izitor, care-l apilr� de gr<"şeli şi i·�utăţi. fo preajma ]ui!. rnaruil
rn spun.e 1•ugnciuni îu numele copilului, până o sil 111.vE'ţt' si'\ le zidi
�, f'l, mi.cuţul. Tatn o r11gi\ciu11c ciHr<' îngernl păzitor :

!11ger. îngeraşul 111cu,
Roagif:-_te lui Dumnezeu
Pentru sufleţelul meu,
Peste zi şi peste noapte
Până'n ceasul cel de moarte.

l11gcr, îngeraşul 111r·u 
r{' mi-eşti dat de numnc::.cu l 

V i110 'n. sbor de aripioare 
f]e mă 'nveselcşte 
Şi mă friciilzeşte 
Şi pe urmii mii adoarme. 

Amin 

lngera;ml 111r'f. pr'i::.eşt<'; 
Sfrî11ta cruce 111ii'11Lilr<'şt,·; 
lngeraşul _mi-i lumiw'i, 
Sfânta cruce 111i-i !todind. ... 

lngcr, îngeraşul meu, 
1/oagii-tf' lui Dun11wzcu 
Pentru sufleţelul meu. 
Eu sunt mic. tu fif-rnd marr; 
Eu sunt slab, tu fă-m/1 tare; 
Ca şi noaptea care vine, 
Sit te lese lângă mine. 

1 ... 

' 
l --

... 
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Peste zi şt peste noapte 
Pân' la ceasul cel de moarte 1 

" 
• • 

Cruce'n casă, 
Cruce'n masii. 
Cruce'n cer� cruce'n primânt 
Şi 'ntr'al meu aşternut sfânt. 
Lângii şălăşelul meu, 
Şade singur Dumne;,eu 

Către l\'faica Domnnlai' 

l\llaicd Prea Curatd; 
Cu rugli rugată, 
Cu inimă plecati:ii, 
De Dumnezeu lifsatif, 

185 

Cu trei îngeri lângd: mine : 
linul mă adc.a.rnie bine, 
Unul din somn mă trezeşte, 
Unul veşnic mă păzeşte. 
lngeraş, adoarme-m'ă, 
lngeraş, deşteaptă-mii, 
/)r păcate iartă-mă, 
De rele fereşte-mă, 
Doamne milueşte-mă / 

Ajută-mi ;'>i mi"e, 
Să mă fnchin Ţie / 
Zic aste cuvinte 
Cu luare aminte, 

Scara rulcânrlu-mii, 
J)imincata sculându-mei.

Cumetria 

Di.11 n10şi-sldîrnoşi, Românul aşa aptLCât: :;a prăznuiască cu 
masi'i şi n'selie urice .întâmpfare marc din viaţa lui. Fie cât ele 
lil'voiaşi, priribţ-ii pnurcuJui botezat cautfi să cinstoascj <.:uni. se 
cttvine zina hotezu]ui şi pe cu.metri. De :n'are cu ce,· se împrurnul:'i 
�i datina tot se ţ,ine. Cumetria este sărbătoarea. hucurie.-i 111 jurul 
noului! niî:::cut; şi ea se face în chiar ziua botezului. 

La cnme1--rie iau parte cttmetrii, 11.earnnrik, veci 11 ii, prieten_i i; 
la 11iasă, moaşa aprinde lnmâni:lriJc dela botPz, cari ard loal(t zi1w 
51 zice acea!-'tă urare : 

Bună vreme la nomnia 
/Voastră 

rinstit1· meseni ş-i gospodari, 
Dar mai afr:s la cumelrii cei 

[mari! 
lată cii v'aduc lumini 

[frumc.ase1 

....... .. 

St.rlilucitc, luminoase. 
lnai°ntNL Domniilor Voqstre 
Sii şeadă, 
Să ardd:, 
La ele să cătaţi! 
Să c.spătaţi 
Şi să vă bucuraţi! 
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Onµă aceea. moaşa ,a copilul înfă5at, ghtit frumos şi-l duce 
înai�tea cunwt ri]or, rost inel această urare: 

.A 1•e11it din rcr în jos, 
A 1•c11il ăst /i'iit Frumos. 
rP/'(' cal dr ciiliirie 
�',i o stea ln pălărir; • 1• I 
Oa calul srÎ f if' brrn:.,
Cii-i fecior de om 1 1itrin::..

-·
...

• 

!?.., 
... •' 

Că-i isteţ şi e frumos 
Şi roinic şi sănătos. 
Ca grâul (cutare) să crească 
Şi întru mulţi ani să trăiască.I 
Poftim, (umătră mare, 
Finişorul Dumitale! 

Cu111ht·rn 11Lc1re (naşa) ia peste mas!', copilul din braţele moa
şei, îl �ăruti\ p(' fnrnte şi apoi îl t,·ece altei, cumetre şi tot aşa dela 
una IH aha, pâ11{i lrPce ,i la cumetri şi la toti mesenii. Copilul P 

dăruit cu bani, cu 1mhri-îciimi11tC', fi;ecare c.C1 ce ar.e. raharele :::e 
cioo1esc şi uriir·ilc se încnic:işeazi:i între mese111, din.t.re can 

lipsesc ,cuvintele : 

('um aţi ajuns de-a/i botezat, 
Aşn sir. nju11gefi sr'i cununaţi 
Şi iarăşi să bc.tezaţi. 

I 
-

• I

Cum/-'lr� mare! 
r'wnctriţd mnre! 
Să ni fin după f inf 
Să-(i fie 1•oia deplin! 

Dacă e băiat, se urează şi/ astfel : 

Sii fir, uoios, 
Sdndtos, 
Şi.frumos; 
lur.:rător, 
Ascultător 

Să trăiască 
Şi sii crească; 
Să fie harnic f oe, 
Să aibă mult ·noroc. 
Şi tu, mamă, să trăieşti, 
Să pc.ţi să-l creşti 
Şi să-l pouătueşti! 

Şi să creascdi; 
Să fie harnică foc, 
Să aibă mult noroc. 
Şi tu, mamă, să trăie;�fr, 
Să pc.fi s' o creşti 
Şi s' o povăţueştil 
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Fetele dela şcoala ţărănească l1oiaua Ca111pina-Pruhova botează un copil 

SC' obişn.uPştc prin Tolclova ca în timpul cumeLril'i, 11aş11 ..,h 
scalde copilul botezat de ci. 

Naşa. după cc 1-a înfăşat în scutecele aduse, dn copilul nw-
1 ai-si cu ac0astă urare : 

Pofti111, cumalrr'f, finul 
('urat cu111 este şi crinul; 
1:11 l-a111 scâldat. 
/,-a,11 î111brăcat 
�<.,'i !-a111 înfrumu,cţat. 

far dunweata 111i-l ti11e 
(,i mi-l creşte bine 
ru noroc şi siinâtate, 
Cu sri ai de dânsul parte. 

'\1111,ai cl11pă ..,ciildal, s<' încep0 111<1<,a nm1etriei. c,, vese1i,i1e 
ohi -;- 111,·_1C', H'-.elii c11 ci111.1ru•. jocuri, chiuituri: 

/Jragu 111i-i paharul plin, 
r'wnr7lrul nu prea biitrân; 
Dmg-11 mi-i paharul ra, 
Şi cumătrul nu prea gras. 

" 

TJmg-u 111i-i, câmpul cu flori 
Şi cumillrul uneori; 

l)rap;u 111i-i câ111pul cu iarbii
Şi cumâtra câtcodatd.

" 

l.r·lrrt albii t'a 0111dtul
Se /ol uitâ la cwnătrul;
/)a cumătra să nu ştie,
Vorbci'n casii să nu fie.
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Lelea albă c·um e caşul, 
Se tot uită la nănaşul; 
Da nănaşa să nu ştie, 

l,zvoraş cu apă rece, 
De-ar da Dumnez:eu să sece! 
Să rămâie numai tina 
Să dau mâna cu vecina. 

· Lungă vorbă să nu fie.
Da vecina nu-mi dă mâna, 

* 

.) 
... ·, .. . , 

I ar cumătra totdeauna . 

O chiuitură pentru mamă : 
) 

Dacă e 

• 

-• 

-. 

Uşoară-i floarea'n_ cosiţă; 
: Greu e cu copil d� tâţtl; 

Că eu floare n'am_ purtat,.
Cu copil m'am deşteptat. 

cel botezat : 

fată 

1 •, 

Dragul mamii sugător, 
Să trăeşti, sii creşti uşor! 
Să fii tatei de bun spor 
Şi mă,mutii de-ajutor. 

Draga mămicăi păpuşă, 
'Să trăeşti s'ajungi mătuşă; 
·Să fii bună jucăuşă.,
Cu gunoiul după uşă.

-- I

Cu colacii la cumetri 
.. . 

Părinţii copihilui botezat primind atâtea daruri 
trebue să· arate muJţu·m�!rea, recunoştinţa către cumetri într'un. 
chip. Ca răspuns la· cinstea făcută, este obiceiul să se ducă la cu
metri cu aolacj. Datina cere ca aceşti colaci să fie mari, împlet.iţ-i 
şi înfloriţi ; sm1.t duşi pe o tavă şi: acoperiţi cu o pânzătură. Găţj{l 
s,1rbătoreşte, cumetrii pornesc la cumetri. După un „bună ziua" 
sau „bună seara", închină ploconu] gazdei cu o oraţie potrivi.tă,. 
zisă de cm nătru sau de altcineva bun d!e gură : 
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Bună ziua I 
Bună ziua! 
Bunăseara I 
Bună seara I 
D-tale cumetre mare I
D-tale cumătră mare !
Ne-arătăm cu colăcei;
Cum vedeţi, fs frumuşei,
Că-s făcuţi din ·grâu frumos,
Ca şi faţa lui Christos.
Colif.ceii-s cum i-a dat
Dumnezeu cel prea'nd4ra/.
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Dar voia noa.stră-i mare 
Către faţa dumitale; 
V oia noastră e deplină 
Ş'inima încă ni-i bună. 
Nu vă pară n;ititei; 
De-abia-i ţ,in fn mână de grei; 
Dacă finul o trăi 
·Şi ccJacii s'or măn·,
Voia voastră s'o'mplini.
După cum ati fost ostenitori,
Şi cheltuitori,
Poftiţi, fiţi. binevoitori
Şi de colaci primitori.

Gazda mulţumeşte, ia tava cu colaci, aşezând-o pe masă. 
Se înti!nde masa cu mâncare şi băutură, cu glumle, povestiri 

întâmplate şi neîntâmplate; ba şi cu cântece cum e obiceiul româ
nesc. Cu acest prilej, naşii dăruesc fornlu-i! (finei) câte ceva: hăi
nute, bani, o viţi\ii, o oaie... te miri ce. 

Ieşirea la biseri�ă (îmbisericirea) !J 

Cel dintâiu drum ce trebue să-l facă mama şi cu prm1cul 
botezat, este la biserică, ca să i se ailtească rugăciunea de 4·0 de 
ztle. Ieşirea la biserică, după cele şase săptămâni., este zi mare .. 
l•'emeia, îmbăiată şi curăţită, se îmbracă .de sărbătoare; copilul de
asemenea. Stă în pragul uşii cu pruncul în braţe şi aşteaptă până 
vine preotul să-i citească. Ascultă rugăciunea în genunchi. Sfâr
şind rugăciunea de citit, preotul ia copi�ul din braţelţ mamei sale; 
care· acuma se scoală di)'.l. genunchi, face cu dânsul semnul .crucii 
inaintea uşilor bisericiil, zicând : ,,Imbisericează-se robul (roaba) 
lui Dumnezeu (cutare). ·1n numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfân-
1 ului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin". Apoi in
trând cu el în biserică, zice : ,,Intra-va în casa ta, închina-se-va 
către biserica cea sfântă a ta". După ce a intrat în biserică în des
părtitura bărbaţilor (femei1lqr) : ,,Imbisericează-se robu] (roaba) 
lui- Dumnezeu (cutare) ; prin mijlocul biseric"ei te va lăuda". In-
sfârşit, când ajunge înaintea uşilor altaru.lui :,Impiseritează-se 
robul lui Dumnezeu ... " ' � · 

I • 

, ..
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După aceasta, îl închină pe la toate icoanele 1mpi1rilteşt i �i 
npoi dacă copilul e de parte bărbătească, intră cu dânsul pe uşa .. ci" 
călre �mjiazi şi în altar, unde îl atinge cu capul ele tuspatrn laln
rilc mesei celei sfinte şi îl scoate pc uşa ele ciitrc miazi't-noapl C' în 
despărţi.tura bărbăteascn... Dacă :însă c ele p,irlC' frmC'insciî, 11.L1- l 

bagă în altar, ci.-1 închină numai în fa!,a icoanelor împărăLeşti ... 
\-iama copile� se duce până :în mijlocul biser:icii şi acolo aşL0c.1pli\ 
pnn�'i ce preotul o îmbisericeşte şi închin[t copilul pe la icoariC'. 
Dl�ă aceea bate trei mătănii, sărută icoana de pe tetl'apocl şi npoi. 
o r.idică (pe copilă) de jos şi se întoarce cu ea în clespi\rti1ura rc

meiască.
In multe locuri este datina ca nănaşul sau naşa copilului, 
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Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



c0pliului o turtă, care, după aceea, se împarte mosafi.r.ifior. Naşul 
ia foarfeca şi taie utJ smoc de păr din moţul copilului. Părul"'"e dat 
in mâna mamei _finului, care îl păstrează. 

Se scot banii d'-:in don.iţă şi se pun pe o tavă. Ve această tavi'1 
se mai pune şi un buchet de flori. Se lasă copilul să se ducă singur 
la tavă. Dacă întinde intâi mâna la flori, e semi:,. ciî în v-iaţft va fi 
iabit ca florile. :pacă va apuca întâi panii, va avea mare noroc de 
bani în viaţă. 

După ce s'a isprăvit cu împlinirea obiceielor (rămase dela Ro-· 
maruil), se pune 112·asa pentru cei poftiţi la aceasti\ snrbătoare de ·fa- -

milie.
· • 

Cu acest prilej copilul, căru�a i s'a luat d.in. moţ, oap,1ti't da
ruri dela naşii luţ, ca şi dela ceîlalţi mosafiri . 

• Lângă leagăn • 

Mama - vor'.:iesc de femeia dela ţară - nu se desparte cie 
copil nici când are trral,ă. Doar atunci când bun.i.cul, bunica„ o 
soră sau un frăţior il iau pe seamă, în. vreme cât ea (mama) e 
prinsă la te m�ri ce lucm. Ba am văzut femei cosind la câmp, i'n 
\'ăpăile verii, târîn.d după ele o albioară legată de mijloc cu o 
frânghie. In a)bioari'\ sta copilul _ador<!31il cu faţa acoperr-ită cu. nn 
ş�ergar. Când nu e ţi1t:it 1n braţe, micuţul îşi f�ce odi\hna lui într'o 
trochiţă, o copae-copăiţă sau postavă, albie-albioară, covată-covc'i
ţică sau un leagăn. Mâinile gospodinei nu stau nici când îşi leagii

. ni\ odorul, cum o '.0,pune scrii.toru,1 popllla1· df' .acum 100 de ani: 
Anton Pa1m: 

Copil dacă dobândeşte, 
Cu: lucru În mânli-1 rrrşte; 
ll leagăină cu piciorul
Şi din brâu toarce fuiorul.
Cu o mână îi dă ţdţii,
Cu alta f acul atâtâ.

Când nu capătă în dar dela naşi, cliela socri, dela neamuri, 
tata cumpătă un legănaş, ori îl ci'.opleşte singur cu dragoste şi. tot 

� 
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c11 dragoste, mama îl găteşte frumuşel ca pentrn îngeraş11l ei. Su
îlCL n'are, suflet tine, cu.111 spu11e-g]Jici1oarC'a leagi'\nnlui. 

Tn Banat, în Ardeal, pc alocurea, copilul este pmtat 1n.tr'un coş 
:11 spate sau într'o parte; iar în casi-'\ 1 coşuletul-leagi-'in esle atârnat 
prin, frânghii de Lavan şi mişcal l1u1a-l1uţa încoace ş�'ncolo ca s'a-
Ap D Culea - Datini şi Munci 13 
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cloarmă pruncul. Legănatul cu mâna sau cu p�i�rul, până,1adoar
me pruncul, e însoţ,it de )uluiri, de cântece a&ormitoare. Vine ma
ma dela u·eaba ei; se duce d11ept la copil. Ca in.tr'o s�ăpărare ele 
fulger, faţa-i: trudită de muncă se înseninează . .Ochii i se aprind şi 
cu priviri de dragoste învăluitoare, îşi soarbe odorul, trup . din 
trupul ei. Câteva clipe rămâne nemişca1i'i, pierdută de fericire. Mi
w,ţul n.u mai poate de ·somn; cască, se freacă la ochi �u mânuţele; 
pleoapele i se înch�d; scânce�te. 

·_ ,,Face nani, puiuţul mamii?" şopteşe mama cu cel m1ai 
dulce glas din lume. Şi începe legănatul cu revărsarea desmierdă
rilor în valuri de d'.uioşili materne. Se pomeneşte depănând o fărâ
mă de cântecel pe care nu l-a invăţat dela nimeni, nu l-a ştiut de 
mai. înainte; şi odată cu el, i-au venit pe buze şa; nişte vorbe dră
găstoase, mpte atunci di!Il sufletul ei. ,,Leagă· două-trei sune:te, 
aşa cum îngână păsările primăvara când îşi d'.reg sa':l potrivesc gla
�ul pentru a începe si\ cânte". Aşa se :înfiripeaz11 cântecul de lea
găn. Fie în braţ,e, fie în leagăn sau copăită, ca s'aţipească, sopilul 
are n.evoe de o uşoară legănare a �orpului, de hne mi§cări în tac:t 
uşor cari aduc somnul, ,,pe moş Ene peste gene", însoţite de un 
murmur muzical, domol, liniştit, adormitor. Şoaptele desmierd.'ă-
1 oare se :împletesc cu tactu 1 legănatului ; cuvintele şi melodia se 
topesc în.tr'o cântare si'.mplă, caldă şi dulce. Maitna îşi drăgăleşte, 
îşi lulueşte copilul' cu n'ani-nani, liuliu-liuliu, lui(-lui, lu--lea; luiCtl
luic.ă, (în Ardeal şi Banat cn abua-abua), cântate, ori pe jumătate 
cântate, până ce somnul a înch.is ochişorii puiuţului, de om din 
leagăn. Acest nani-nani aduce aminte de „nen.ia", cu care ma
mele romane ?dormeau pruncii lor Lot în cântece de leagăn ; şi 
i'.eamănă cu „nina-na'na" al Italiencelor şi ele urmaşele Romanelor. R ' l ' ca ş1 oman.ce e : 

Haide, hai la legănare 
Şi cu dor şi cu cântare, 
Să creşti puişor mb.i mare, 
Nani-nani-nani-na, 
Puiu ca tine n'oiu afla. 

'Nani-nani-nani-na, 
Fru.muşicd.-i fata mea, 

Cu ochi negri, cu sprincene 
Şi cu somnul' printre gene. 
Nani-nani cu mama, 
Nu ştiu cui îi semăna:
Subţirică,. 

· · 

frumuşică, 
Ocheşică, 
Hărnicică,

.. 

...

.• 

, 

•

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Şi frumoasă
şi· mintoasă. 
Liu-lui, liu-lui, liu-lea
Liu-lui cu mama ta. 
M a!ma la tine gân,deşte; 
Dormi, că mama te păzeşte,
Ca pe-un pui de rândunicii. 

19S 

Şi-l adoarme-doarme dulce.
Că puiu vrea sa se. culce ;
Şi-l ·adoarme-doarme dus,
Că mama-l pii:µ!şte sus.
Haida nr,mi-nani-nani, 
Puişorul dragul mamii ...

Ş'un boboc de floricică,' · • ...
1 Puişorul ,meu puiu... 1:_Î• � '"

rt 
.,,, 

Taci, puicuţă, nu mai plânie,
Că vine mo,şu la uşă; 
Un unchias si o mătusă 

.... 

Nani-nani somnzişor 
.
·•.i,.. •, �j

· Hai şi-l prinde· 'ncetişor; .1 

. . , , , 

ş,:-s trimeşi dela 'mpărat;
Ia pe cine nu-( culcat ...

Sunt poezioare, inspiratili de o clipă,· şi ale căror melodii nu 
le cunoaştem. 

Cu cine nu aseamănă mamele pe copiii lor în cântările lea
g;i.nului ? Cu îngerii, cu Feţi-Frumoşi şi Ilene Cosânzen.e, cu nu 
�ti:U ce'păsărele, floricele şi gândăoei ; cu soarele, cu luna şi ste
J ele, cu voinicii ca stejarii, ba şi cu Ştefan cel IM.are. Şi pruncu.I ui,
impodob.it cu toate darurile cerului şi ale p{imântului, îi cânUi 
l'Il:ama: 

Haide nani mititel 
Şi te scoală mii.ricel, 
Să creşti tatii voinicel, 
Mdndru ca un stejărel. 
S,â te foci un viteaz mare 
Ca Domnul Ştefan cel J_l,lare.
Cai nebuni să călăreşti, 
Cai nebuni să imblănzeştz,;

Oameni multi să stăpâne,,t.i
J 

Pe toţi· sii-i îmbogăţeşti. 
Haide liu-liu, liu-liu, Zea
Că maica ţie ţi�a da 
Buzdugan împărătesc 
Şi mondur de cel crăesc,
Săbic.,;r,ră aurie 
Şi curaj ca la o mie.,.

Un cântec de leagăn cu vorinicel-stejărel se aude prin. Oltenia : 

1. Nani, nani, puiul mamii 
(bis)

Puişorul mamii mic, 
Pace-te-ai, maică, voinic.

2. Nani, nani, puiul m_amii „
(bis)

Frumuşel şi voinicel, 
Mândru ca un stejerel.

} . Nani, nanz, puiul mamii 
(bis)

•• toi • Puiul mamzz
) 

pu�şor, 
Dormi, puiule, d_ormi uşor.
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Intr'alte cântece de legănare, vorbeşte şi cântă copilul pnn. 
p:ura mamii : 

Vino-vino cucuşor 
Şi mii lragăniJ uşcJ·; 
Şi mii lragânii. frumos. 
Să nu cad din leagăn jos. 
(;'aşa sunt eu rânduit 
Să n'adorm neluluit. 

C'aşn's pe Zum� lăsat, 

Sr'I. !l'arlorm nelegănat; 

(;fi dacă ,n'oiu Îlll·âta, 
Singurel m'oiu legăna. 

Alte ori copilului j se cântă „de legănare", dl:).r fără des
mierdări, fără nani-nani; un cântecel vesel ca pentru mica făp-' · 

t urft ce începe să se deschidă, o poveste rimată însoţi.tă de nişte su

nete muzicale ca să umple tactul ritmic al mişcării,' aducătoare de 

rnmn. Iatit W1 asemen.ea cântec-poveste pentru cei mititei : 

1.Mă dusei în târg, 

Cumpr'iraiu un puiu; 

Puiu' zice: pui, pui, pw, 

Pui, loniţii, pui ... 

2. Mii dusei fn târg,
Cumpr1miu o raţii;
Raţa zice: mac, mac, mac
Puiu' zice: pui, pui, pw,
Pui, fondă, puz ...

I 

.. 

.. ' 
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mac, mac, mac, 

J 
. ; 

� JlJ.PJ1J>JI ;JJJIJ ilJrjtj 
· 

Pv-iu zi- ce pw; pw,' pvi, Pui.Io-oi- lă pui. Mi dii-

')) I Jl 1· ))J) )IJ J I)) .P JI ;!>fi 
sei la târg, Cumpărai o gâscă; Gâsca zi- ce ga gu 

W;;I JJJJJI }) J I J>·j J\) 
ga gu Ra-fa z/- ce mac. mac.mac, Pu.-iv zi - ce; 

'J,)J.I JJ'J>J;i jrj 
pU!, put, put, Put. lo-rt/- f,i, pui: 

·}.Mă dusei la târg,
Cumpâraiu o gâscă; 
Gâsca zice:, ga-gu-ga-gu 
Rata· zice: mac, mac ,mac, 
Puiu'. zice: pui, pui, pui

1 

Pui, Te.nită, pui ... 

lată un cântec de leagăn clin Tiucov:ina cântat · seara, cân.d 
mama se intoarce dela lucrul câmpului ci'llare sau in căn1ţă 

.. i 
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Id 6 l � l � P I P J I @ J 
Ra ..5a, lu. ne>. ra . .5a, d ra • ga·. 5� _ Je 

�,?§ J I l f J J I@ I� J I # Jd va - da prin /1 • va- d,;/ llâ/ lu,; /l/t', ll/t� Iv/

i@ fl g I i I � J I li J I .h l J I 
lu- �a. 11(11.' lu�· ll/1 Iv. l,a cu m,· ma. 

1. · Răsai lună, rd:sai dragă, 
Să se vadă pri,i livadă. 
Hei! lui, lui, lui, lui, lu-Zea 
Hei! lui, lui, lu-Zea cu mama. 

2. 'lÎ cosesc pelin şi iarbă
Să dau Murgului să meargă:

Refren 

} . Ca să meargă mai în grabă: 
Puişorul să mi-l vadă. 

Refren. 

4. Haida, haide şi ne-om duce;
Că-i sară şi n'om a;un.ge.

Maica Domnului iş-i; leagănr, Pruncul Sfânt. De Crăciw1, se 
col i.ndă copiilor ac�st colind, care se potriveşte la tact· cu o cântare 
de leagăn: 

1. Sus în poarta Raiului
(Ziurel de zi)
Şade '!'daica Demnului,
(Ziurel de zi)

2. ('u Fiul Sfânt lângri Ea;
{)ar Fiul lare plângea:

}. - ,,Taci, Fiulf', nu mai' 

\ 

( plâ1tg<'. 
Că F.u Ţie ţi-oiu aduce 

4. nouă mere argintcle
Sâ te ;oei, Fiuţ, cu ele".

5. Fiul Sfânt aşa zicefT:
- ,,Nu plâng, Maică, de·

(aceea; 
6. Ci uită-te, Maică'n ios,

Colo'n jos, mai din jos,

'7. De vezi fauri făurind, 
Mie piroane făcând·'. 

8. Şi Fiul Sfânt tot plângerz.
Maica Sf ântă-L mângâia:

9. _: ,,Taci, Fiule nu mai
{plânge, 

Că Eu, Ţie ţi-oiu aduce 
1 O. Dc,uă mere aurel_e 

Să te ;oei, Fiu(,. cu ele". 
11. Fiul Sfânt aşa zicea:

- ,,Nu plâng, Maicd, de-
. 

{aceea; 
12. Ci te uitâ, Maică'n sus,

Colo'n sus, mai în sus,· 
1 J. De vezi bărdaşi Mrdtlincl 

Şi mie cr'uce făcând". 

, 
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I r ? 
Z/- U· 

.)c1 - dt' Ma,· - c,,;, fJon-1nu .-

I r 
r�I tEr I J

d<Z z/, 

j 

1 

li 
¾.Porn·,-,.,1 /Vo/-af Gh. Br�.uul rl

I@ � J J I J V I J j) I J ' Jl f J -J I 
.5v.s ,n po,u-- ra Rc1 • /U - /u';-"' Z✓ - u . 

,Rrzrren I 

1& .J �J l J t I J J I J B I J J I 
• rq_/ � u· ,JT- ci€ Md, • Cd Oom- mr 

* J=., r J 1 1 Rr)�.t, 1 J � i
1(./, 2/ - u - rd de ,z/ 

Dar legănarea cântată este in acelaş timp şi o spovedani'e ;i. 

dorinţelor şi tajnelor jnimii de mamă. ln închipnir:ea ei, mama îşi 
vede copihd crescut mare şi; voinic,. flăcău sau fată mare. Tar pe 
l'il se vede bătrână, trăind pe lângă el, feciorul său drag, ori pe 
lângă ea, fiid'1-sa. Dela luluiri1 şi desmierdăr:i, mama trece, în ace-· 
laş cântec, ]a mărluri.s-i rea propriilor <.'li'. dureri. Po.ate c.:ă tatăl co
pilului e plctat departe 

Liui-liui-liui şi iar liui, 

Liui-liui-liui că tata nu-i; 

r11 tatăl copilului, 

Pe drumul Sibiului ... 

Niama întristată, cn gândul la hărbalul plecat şi ea rămas{1 
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�ingw·ă acasă împovărată de 11.cv01, schimbă dulcele cântec de lea
giin într·'altul de jale 

Cine n'arc llO/'OC
, 

n'are
l 

De cum naşte pânii llloare; 
Nicc cu lllt am auut 
Decând ,nnma 111.'a făcut. 

A.'/aică, când m'ai legănat, 
l\.faicii, rifu m'ai blestemat; 
ln leagăn mi-ai pus neghină, 
Sii nu am în veci hodină. • 

Sau poate că sotu.l c mort. S'ar culc.a şi ca, dar. n 'arc cin_e o 
kgăna, ciîci „cille m · o luJuit, în pământ o putrezit", ca în ur
mătorul cântec de leagăn ardelea11. Intristata mamii toarce, câi1tă 
legăn.ându-şi pruncul cu piciorul 

cu:/- ca·, (ul- c.f, 

I' li 
/Vu- ma/ a · dor - mi .su' /v,-.. c..il""-:--"'-

jcl v ·1 l"�
. u ca-te, piau e, cu ca, 

(bis) 
Nu mai adormi su' furcii 
Lui, lui, lui şi lui, lui, lui 
Nu mai adormi su' furcii. 

2. Că şi eu cii m'aş culca,
(bis) 

Dar n'ar' cin' mă legdna, 
Refren 

Dar n'ar' cin' rnin leţpi.1ux. 

J.C'ă czne 111.'o lcgdnat-u,
(bis) 

De 111i111· s'c, depiirlat-u,
Refren 

4. Şi cine m'o lului-111 (bis),
Tn piimân.l o puti'czit-u,

H.efren
ln. pihnânt o putrezit-u ...

•• 

J 
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Sw1t bă1·bah nărăviţ:i ce-şi pierd timpul pela cârciumă, pe 
d rummi la judecăţi, sau· -îş:i părăsesc soţiile, casa. 

Femeia, răbdătoare, nu se_pune de pricină, ci tace, îşi închide 
c;uferinţa în :injmă, îş,t vede ele lucrul casei şi-şi revarsă toată dra
µ:oslen pentrn copil, singura ei mângâiere. Gir ochii scăldaţi în la
cr-imi, îşi1. adoarme pruncul în cântece triste : 

Puişor de rândunea, 
,W ulii-fi cuibul de-acolea, 
C'a l'<'nit tdtufa bat 
Şi-o găsit cuibul stricat ... 

Sau ca aceste strofe din părtilc ăsăudului pbn� de sbuciu
rnări sfâsietoare: 

• 1 

1. inimă de putregai, (bis)
-Sputie�mi, ce clurer<' ni? (bis)

2. Săraca inima (nea, (bis)
Iar începe a suspina. (bis)

} . Taci inimă'n sânul meu
(bis) 

Nu mai pldnge cii ţi-e rău. 
(bis) 

4. Inimii de putregai,

Spune-mi, ce durere ai?

Dii.-mi cuţitul să te tai,

Sii văd ce durere ai.

5. Nani, nani, puişor,

Pân' mâini la prânzişor,

.. 

Să te faci mai mărişor (bis)

Câte o fată ,.greşită", ademenită de făgăduelile unui uşu
ratec şi-apoi părăs.iită, îşi leagănă rodul păcatului, se tângue sie-şi . 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Durerea e1 s'a făcut cântec şi blestem, iar la lume nu 
1ese 

Perişor uscat pe culme, 
Câte fete sunt în lume, 
Nu-i nici una amărîtă 
Şi de lume de_spărţită 
Ca fata care-i greşitd. 
Când flăcăii joacă rea.tă, 
Ea se�apleacă pe covată; 
Şi tot plânge_ şi ofteazif� · 
Oftează şi lăcrămeazr'i. 
Fată mare şi greşită 
Şi de lume despărţită, -. 
Cine mi te-a învii.ţat 
Pe părinţi de-ai ruşinat7 
Pe neamuri le-ai supărat? 
Leagănă, puică şi taci, 
Că ţi-au fost feciorii dragi. 

._ . 

'. ' 

Feciorii'n ;oe or ;uca, 
Tu-i plânge şi-i legăn.a: 
„H aida · liu, liu, dragu_l 
Scumpul mamii, puiul 
N'ar a;unge zile bune 
Cel ce te-a făcut pe tine. 
El e Jus în ost:ă,şie, 
Numai vestea lui să-i vie, 
Trup acolc, să-i rămâie. 
Şi alunei el să se'nsoare, 
Când oiu fi eu fată mare; 
Şi atunci să se cunune,_ 
Când oiu ieşi eu la lume; 
Cum mi-a legat mânele. 
Lege-i-se zilele". 

Un cântec d·e leagăn din Bucovina : 

f'"'" 
J 

)J 
'-

• I .J I A JJ W 
lf.; - o'� l,a, /,�, 

1& .,
}l tl J J 

Scum• p<.1I. m.:, n,,i' 

1. Haida liu-liu dragul mamii,
· Scumpul mamii, bunul

(mamii. 
2. Haide liu-liu cu mama-a

Că mama te-a legăna-a

.. 
.J) 

<lrJ• 

.. 

J1 
1,,, 

·J I J w li
nul "'" r.,/i, 

l. 7'i-o-a cânta încetişor,
Doar îi creşte lllărişor.

4. Cu tine mă ziibo1Jesc
Şi lucrul nu-l 111ai (jiflesc.

5. Dragul mamii, dormi _în
{pace ;

Doară lucrul mi-l-ciu .face.
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Cântec de l�agăn din Dobrogea 

f
<

M
d< 

I R l 
_. ,¼ 

I� J)
,v„ -

J I J) j I J)
ni ncJ ,,,, ,,ov . i(/ h14 

J j) J ) J J) 
ni, na ni 

P" 
- -,u ma 

Nani, nani, puiul n·zamii (bis). 
Culcă-mi-te mititel 
Şi te scoală 1ru1ricel; l1

Sii te duci cu oile, 
Pe câmpul cu florile, 
Nani, nani, puiul ·mamii (bis). 

Cântec de leagăn din Basarabia- : 111 

( . -

•' 

mii, 

J 11 
nul. 

·"'
' I 

Nofaf · M. B�rc.§.· 

11= � t1 ;⇒ r I , .J1 r 1 � ;, Jl i1 1-.n J) J =li 
Cui- câ- rm- le mi "- I/- lei J/ ht .JCoa-1a· mâ- r/- al..5.;J /q c/(.ICI ev o / · le Pe cain-;:u.-1 CC/ /Io - n - /e. 

r� . n J • 

1. Lui, lui, lui, lui, lui, lui, Zea
J,ui, lui, Zea

? 
lui, lui, !ea -

Culcă-mi-te mititel
Şi te scoală mâricel,
Să te duci cu oile
Pe câmpul cu floriţe
Lui, lui, Zea, lui, lui, Zea (bi.�)

2. Să te duci cu bobocei,
Pe câmpul cu ghic.cei;
Să te duci cu mieluşei,
Pe câmpul cu brebenei.

Refren • 

.. 
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J. Să te duci cu vacile,
Pe ca'mpLfL C;U fragile;
ş,: să paşti junincile
Pe câmpul cu-aglicele.

Ftefren· 

Cântec de leagăn din Oltenia 
t. 

�e J m I F Ji I @ � I J .P4
IV.- · n,, na - ·n/ ;iu ivi ma· nui" 

� · 

I rr ' 

� li: g) lJ I f@ ;EJ I J fi- I J. =11.D J I J. li 
4,1 ca- mi·- lrz mi-K- /qf • .  
Ji le scoa - la . ma -1'1 - cd. 

J. l\la_ni, nani, puiul mamu,
Culcă-mi-te mititel

· Şi te scoală m.r'Jricel.
2. Nani, nani, puiul mamii, ·

Sii. te dur:i Cll mielu5ei
Pe câmpul cu brebenei." 

Câ11tec de ]eagăn di,n Banat :

r�.,- li❖�
),. 

Jl .t' I I .C:JZr 
Lu k C<, 

,@ � !, 

µ' JCJl
PJ - ,uJ ,,, 11a 

.1. Lu-lu cu leagănu, 
Până vine briabănu. 

2. Vină somn de mi-l adormi
Vino lin, adoarmţ-l lin

' ( 

" 

}. Nani, nani, puiul mamii, 
Să te duci cu oile 
Pe câmpul cu florile. 

4. Nani, nani, puiul mamii,
Să te duci cu vacile
Pe c4mpul cu fragile.

C'ulcJ IY. (/r.st.i. .. > 

�I Jl 
8· P.

/4a -
.9.; 

-
nu 

� � dv. F li
/:Jr1� .;(), 

}. Vină raţă de-l ia'n bra,(e; 
Şi tu mâtă de-i dă ţâţă .. 

4. Vină dulcă de 'mi-l culcă,
Haide vin cu legănelu
Până vine brebenelu ...
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Cântec de leagăn d'in, Transil va1�.ia :

1@ 

. ((ol;;;/ 6h . .Bre.aw( 

� J Ir � 
A - Ju, .a • ,;u, ' ci - .a:,, - cJ - re A - ·ou, .., 

I @' 
a- /Ju, a- Ju,'- a-re Ju • ·a - fe 

@ � 
. .., b. 

I IZ Jl J) ! .o J I 
cu mJ · m,:, - re 

J 
A-

t... 

p·, 
b./ 

;t1 

Ju - .;,· 

... ""' � 

J) I Jl JJ· !
le Cu mo 

r,.. ______ ..,,--A..._ ______ ..., 

i 
t,,., , �R12/r,zn '-

I@ h .1 I r JJ · J) ,P I j) J) ! .;) J 11
mii. re . A � Pi.I ;,;, - iv . a . � - a · re 

1 

1. Abu, abu, abua-re (bis) }. Şi din gură ţi-a cânta-re 
Abuă-te cu mama-re (bis) (bis) 
Abu, abu, abua-re.

Refren 

2. Că mama te-a legâna-re
(bis) 

Refren 

4. Cucă-te lu şi le-abuă

Refren 

5. Şi te scoală mâni la ziuă.

Cântec de leagăn din Transilvania 

ţi"'',;; 
ollpi �ch,m 5/o,d 

,�-1 f r:: E 1 1 a zş. a J1r
Lv/, lui --- lu, - Iv, - lu, - -lu, 

,ţ;u a .nz; I Jlt.l!, a li.NJ; ; I [ifid 
lw; lu,; lu/,

. lu,� lui cu ma - ma lui -� . JVa-n�- -

�t, .;@- l5 t)i. I@ Îr � Lr@ I 
na - n/, - p41 ..: tu' Inii - mii ş •N..1- ni _,... 

1ta )t, JJpffl Z, Jî� i.Jl#A, D Vil na· n�· .pu - /u 'rn<> - n,-i; fiai, k lu,. lu,; lu, /u. - lu - I 

I 
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Cântec de leagăn din Muntenia � 

.!,ol. Gh. f3nzaz.al 

I. 1fij:o fl j
· n, , nil n,, pv - iv 1 -· - ma · /'1?Î1; 

Cântec de leagăn din :Muntenia : 

� � 

· No1-.,; ·Gh. Bnzazul 

�� ·��tElJ I � E] I Q _@ I uJr I 
. IYJ • n,· na - n, · pu,· ca rno mii 

l@P:tr.@J I fi tÎ 15s,w 1Pi11 
Hd - nt - n• • n, t>u1 ca ma - m11 

1. Nani, nani, puica mcrmâ
(bis; 

} . Mititică mi-am culcat-o, 
[Vlărişoară mi-am sculat-o. 

2. Din sfinţit în răsărit,
Cc.cuta mi-a hodinit.

4. Că Domnul mi-a hodinit-o.

Şi frumos că mi-a crescut-o.

5. Nani, nanz, puica marnii
(bis) 

Alt cântec de leagăn <li)n. J\/[untenia 

L,v, #u. ha, liu, liu, laa, Cui- a,·.,,.,,. te 

·1� J) J ! ) 7
cu n1a . m;, 

,.., ' I W J I J
l J I) J 1 Jlll 

(ul· c.i • mi• le Cll ,na . ma. 

' f 
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l 

I 
... 

• 
t 

.li 

• 1

1 

' 

1. Liu--liu-lea (bis)
Culcă-mi-te cu "mama (bis)

2. Liu-liu-lea (bis)

< .... 

. . 
J. Liu-liu-lea (bis)

Culcă-te puiuţule,
. Că dorm tocte apele . 

Cântec de Leagăn din Oltenia : 

l-) A J Ji I Jj J I J lJ IJl FJ I J J I 
� . n✓; 17,:7 - nt; pv - ivi ma · n� IV�- 111� 

� 

. ' ' I 0) J I j ;§ I }Ef}J l} I JJJ[! I J7 Jjjd-
'-1' :-......- · · n · I · . 

ni/ - 11✓-, pv - lut ma ·m11 ra · 1 · ,Se, • ru rnc? · rnt1 

1@�1 � 1 s V I J o I P r, 1 w J 1 
. - .,____. '--' 1n1Z, re• ce. !eci,· ma,· - .caj vv,·· 1"7/c . 

l'rz17fru c1 .s/J,-;, 
' 

· �----, I . I

1@f'EJ J I 1' J I {J J I J rll)J li 
!Va- ni nc1 - ni na - 111 ne? • nr /?ii· n, 

1. Nani, nani, puiµ! mamii
(bis) 

Puişorul mamii mic 
Făcea-te-ai, maică, voin'ic. 

2. Nani, nani, puiul mamii
(bis) 

Frumuşel şi voinicel
Mândru ca un stejerel.

} . Nani, nani, puiul mamii 
(bis) 

J Puiul mamii, puişor 
Dormi, Ruiule, dormi uşor. 
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Cântec. rfo leagăn din Moldova 

(a· mc?·ma-rrz-a ;-9.a....-_ na ,J/ d,;;-". gv·ra

'j J I J r I J JJ I Ji J I _ţJJ IJ x
f 

. ._../ ' 

I. ,/·o c,:in· /;, /Va - ni - na• ni co . pi - .a,s 

� 

1. Nani, nani, puiul mamii,· 
[nani,-nanz. 

Că mama te-a legăna 
Şi din gură ţi-a cânt a: 
Nani, nani, copilaş· 
Dragul m.amu îngeraş. 

În · grz ra?. 

2. Nani, nani, puiul mc1,mii,
. [ nani, nan_i,

Şi-ti închide ochişorii,
Sr'f. cteascif. mamii f Pr:iori�, .s
Cii. eu bine te-am f d.şat
'

f

'p-am culrat, te-am legănat. 

} . Nani, nani, puiul marnii, 
[nani, nani, 

Doar îi creşte mârişor. 
I• Sd fii mamii d.e-ajutor, 

Nani ,nani, copila,ş 
Dragul mamii ingrraş. 

Cântec moldovenesc de leagăn pentn1 hi:i�t,i 
/ 

J. Nani, nani, copilaş,
Dragul maniâ fecioraş_;
Cii. mama te-a legăna·
Şi mama te-a căuta
Ca pe-o floare drăgălaşrr.,
Ca pe-un tngerel în faşă.

-
. 

2. Nani, nani cu mama
{;if. mama te-a descânta,
Sii. te faci un viteaz mare
Ca Domnul Ştefan cel Mare.
Să fii verde în războiu
Să scapi ţara de nevot.
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} . Nani, nani puiul meu, 
F Prici-te-ar Dwnneznt, 
Sâ /ii oacheş şi frumos, 
Ca un soare lwninc.s; 
Fetele să te 'ndrăgească, 
Flori În calea ta sâ creascâ. 

je . uo - ra� Ca /Tla • nu l'�-a /". 9.i 
F c v) I 

I·.&. .I J_ ) � (; �p:-o /Io.a -re dră · 9
a 

=� - � � E � ţ r r P= J CP) :li

Cântec moldovenesc de leagăn pentru fete 

�
an,1 . notai T l Bvrada 

=== .r tJ Ed I 1 .B F I J tl' r r =f I 
/V.J·/71 ·• n8-t?i CO -p1�/;,·-/,i /)/"d·ya ma-mei 

r r' � J 11: t: J c: 3
9a• ro· *· l,i ca· m,;, · ma le·a 

(u a - p,g d<?

I J J J 
. 2 r c �) I

na 

J 4JzJ V ţp .51 P'? 
ca 

. a 
.5i} /i, 

1. iVani, nani, copiliţii,,
Draga mamii garofiţă;
Că mama te-a legiina
Şi pe faţă te-a spăla
Cu apii dela izvoare,

/'(,;::,-

Ca să fii rupt ii. din soare.

Ap, D. Culea - Dati»i şi Munci 

-------

bE 
h?-a .>p,i 
ra d,n 

r J
la 

CP)ajl 
Joa ,. 

2. Nani, nani, drăguliţ"ă,
Creşte-ai ca o garofiţă;
Să fii 'naltă _trestioariî,
Albii, ca o lăcrii.mioară;
Blândă ca o titrturea
Şi f rumoasâ ca o stea.
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· Alt cântec de leagăn din Muntenia :

j'""'" · 
• No/al 6h. Bn-,uvl 

g .W J ; J .{) I J J l J' J I J J JfJ) I
/Ya-m. na - m; pv- ,;,.• ma-nu,, /Va- m, na- 'ni 

ţrio ! ; I iJ_}fl� I p;J@p I
cu ma, - "' ,, w - �.,,

7? Pr,- c,, - /a , 

Alt cântec de leagăn din Moldova : 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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1. H aida nani, puiul mamii
(bis J 

Că mama te-a legăna 
Şi din gură ţi-a cânta: 

2. Cucule, panii, galbenii,,
Eu mr,_rluc, tu mă Zlagăniî.

(bis J 

} . Şi mă leagănă frumos, 
Să nu cad din leagăn jos;· 

(bis) 
4. Şi mă leagănă încet,

Pân' mâini sânu mă deştept.
(bis, 

Cântec de leagăn clin foldova : ' J L -inistit notat G. Galinescu 

�lt J J J; I ; t;, I • l&z.J. ' 
fi.ai-da /iu, Jiu, pu - 1u le 

' ) d J,., I ) ) J J. I .JO I 
Ila/- da !tu 

1 
!tu, pu-1u - le -

' Y ffl I r;.,5:;z I ; � )-'J I JJ#J. I
Ci ma-ma te-,g 

le -gă - na --- Ca� ma· -- ma fea le -g,i __ 

�-fflJ1 I ;, tn
na--- Şt° din 

1. H aida liu-liu, puiule (bis)
Că mama te-a legăna ( bi.,)
{,i din gurii, ti-a cdnla ... .

I. Jz � li
2. Haida liu-liu, puiule (bis)

Să crPşti mare, măricel ( bis)
l\llăricel şi frumuşel...

" 

.... 

Un cântec de leagă1voltenesc 

1. Na,:â, nani, pui de om,
Cum aş face să tr,-adorm.

(bis) 
2. Vin găinii., dii-i hodină

Şi tu ratr'i de-l rr'isfatrl,
Tu ral breaz mi-l fă ,·itraz .

1 J. Porumbiel. flN sprintenPl,
Vin curcan şi mi-l fă Ban, 
Tu lăstun dă-i suflet bun, 

4. Tu mistreţ mi-l fă isteţ,
Vino somn dă-i dulce sc.mn,
Vino lin, adoarme-I lin.

• 

l., . dl 
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-�.12

J-n=i 
· 

· ,,Void/ !Ve-lv /011escv 

�N I P q I P .J I � EJ I .P 4±.J. l
G 9qra tncl7ua - _ _ -.- __ __ _ _ _ _ 

�. 

' � '

]I: �, r 1 � r I e, r I Lt I P ta
Nc1· r,1, rid• n, put' de om - CtHn 

pjJEJ1JiJ1R I� E !@Ul 
ci.) /a-ce - J,j l�-a dorn,, Cum a; '/.ice-

$ .P .J I J. I JlJ I �. mt I l U\1 
S,i le-a - . dorn, (- 9vr.., ,,,ch,J,ă/ 

Un câi1.tec ele ]eagi\u pentru baieţ.aşj ceva· mm mărişori 

I ��·g J tJ) ifJ V I ţ . ll r I J. t )3 )3 
� I 

/}rd ·9vl ,na• n11i pu - 1 · ,5or Doar . i, cre_j - le 

.1@•1• r V J I .r � h � o I r f) A 
meJ · r; · ;or 5J rn, le //c,d c,i, lra·- e;t/ 

1@ I, p 
m.;f 

1. Dragul mamii puişor,
Doar fi creşte mârişor
Să mi te văd că trăeşti
Să nu mii mai ne.cqjeşti.

2. Ca destul pieptul mi-ai sr(pt
Şi fâţele mi le-ai rupt.·
Fă-te miirişor şi creşti
Că tot cl;·agul mamii eşti;

tLJ ca • 

} . Şi la câmp când mi te-i duce, 
'J\{ama, mâhcare, ţi-a aduce. 
Dragul m.am.ii, Ionică, 
Puişor de rândunică, 

4. Numai dacli-i asculta
Cum c. zice tătuca,
Dumnezeu s' a bucura
Si ţie hrană ti-a cla.
, ' 

,

Cântec de leagăn compus pe o poezie de St. O. Iosif 
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1. Hai, odor, hai păsărică,
Dormi frumos, dormi fără

{frică, 
Să te-alinte Moş Cuminte 
Şi să-ţi cânte f.ncetinel: 
Mugur, mugur, nwgurel. .. 

213 

J.. Ce tresari? Nu-i mme, 
{nime ... 

Linişte-i şi'ntunedme; 
Doar zefirul, m:usafirul 
Cel şăgalnic ·şi pribeag, 

'A trecut pe lângă prag. 

2. Tngeri ·1 •in tiptil şi-alene 
Sd te mângâe pe gene; 

4. Şi-a trimis o gâză mică
Să-ţi acl�c'o scrisorică 

• f

�C,i mi-(i leagă'n du1cc leagăn 
i Trupu;wru_l tc1u ele crin,

Şi sit-ţi spună: noapte bună! 
Că si el, sătul de dru;n, , ' �: . 

· Ca sli dor.mi uşo,:, şi lin. Merg-e_ S�l. se-culce-c,cum.

GO. /(/r,;n 

I W J I :J ;J I J A . I .J ,;i I 
Ila,; o· .dor,. hal p,i- -5,j • n·- ca: _L>orm/·/rv· ·,

, moJ, dormi /a · rd_ /n • cei, ...fa le-a - /111 - l'e ,. , , 

.,1, . '. j 
. . 

Dl; ,JIJ 
r 

lr:tlJ JI 
, c� - m/n - le �✓ - .sa·fi c.iq -le 'n - ca-· ;-;--

i@E>J J I JJ I @ & I J J I tJ li 
Alt cântec popular 

iYMod«cM 

g �- � � p 
/f,;;. da na· n, 

de leagăn: � 

c, � Ir p @fi� 
cu n?a- ma C uri pi. C/O,... le-a 

. �
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1. Hairla nani cu nwma 2. S� dormi să, te odihneşti,
C'un picior te-a legăna, Mare, mărişor să creşti.
Ţâtă dulce că ţi-oiu da, Culcă-te cu rnarna ta,
Şi din gură ţ,i-oiu cânta. Ţâţă dulce ţi-oiu · mai da.

} . Când fi creşte manşor, 
Siî fii mamz'.i de-a;utc.r� 
Şi-i ara şi sernăna, 
Jl/lâmuca s'a bucura. 

Alt cântec popular de leagăn : 

rnddnhno . Noi•! C 8rh/o,o 

1 .. Nani, nani, copilaş: 
nragul ni,cMnii cdoraş, 
r'ă mama te-a legăna 
Şi pe ochi te-a sr1ruta. 
Nani, naru, puiul mamii, 
Nani, nanz, pwşor. 

2. ('ulcă-mi-te mititel,·
Şi te scoală măricel,
Copilaşul mamii mic,
Face-te-ai, maică, voinic.
Nani, nani, puiul -m'amii,
.Nani, nani; puişor.

} . Să Le duci cu oile 
fe câmpul r;:u florile; 
Să te duci cu vacile 
Pe câmpul cu fragile. 
Nani, nani.,. puiul rnamii, 

(bis) 
Nani

7 
nani, puişur. 
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Alt cântec de leagăn : 

1. Nani, nani, puiul mamii,
(bis) 

Nam:, nani, pui frumos, 
Tare-i puiul somnoros. 

2. Nani, nani, puiul mama,
(bis) 

Mi te culcă mititel 
Şi te scoală micricel. 

} . Nani, .nani, puiul mamii, 
(bis) 

/Va,/i, nani, copilaş, 
Dragul mamii odoraş. 

1@ J Jep I a (@ I Q @ I J t I F f- � I 
. /Va·m, - 17a - n1, - pu - , 1 - ,so,: Cei ma-

1@ r () I J Jso I E 'r I r rT) I r fp I 
ma le-a- /� · 9a · na - .,5/ dm g,,. ra „ 

I ·� .. 
1% J J I J t IP JJ I t) t b I J J.-r3 

/✓ -a can · /-=7. /V.;i - ni na · ni, - ,ov - iul -

� U r I J Jq, ID' r)I O @1J t I 
/77iJ • /77/1, /1,{.;,,- 171, • • /7i1 · n,, - f'U · I • )Or 
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1. Nani, nani, puiul mamzz,
Nani,' nani, puişor,
Cii mama te-a legăna
Şi din gură ti-a cânta:
l\Tani, nam, puiul ma,nii,
Nani1 nam, pui�(or.

216 

2. jlai liuliuţu şi-adormeşte,
'ă te poată mama creşte;

J. Sii fii- mamii iarna'n casr1,
Tătuţii vara la coasă;

4. Mână dreaptă de-aiutat,
Orice lucru de lucrat;

5. De-adus apă cu cofiţa,
De-aprins seara lumitiliţa. 

I 

g1•nhi>o · (,) C�s /V•lu lon,nu 

� R J_,ţ,J., I' J.ff J. li= r ;;; I !J! .h I 
Cu 9vra inch/.Ja- .I. !Va - ni /7-" - n,·, 

.II. /Va· n/ aa .·· ",· 

l(r#f' D I J ) =li O lJ I {5 J) 1 
P" · ivi ma· rn11 Cui- ,a· - ,,,,,,· - .lir dra · gui �- rn;; - mii 5a- f,; ,i dC/c/ ev 

I� .h1 J I D @ I O jJ I .P J I J. li 
m,- h hzl )1 fe .5coa- id n,a·r,·- cel ,n,,z. lu �u· P,z câ.rn - Zi"-'/ cu bre �f,,;. nrc,·.

1. Nani, nani, puiul mamii,
Culcă-mi-te mititel f-.. 
Şi te scoală măricel.

2. Nani, nani, dragul mamii,
Să te duci cu mieluşei
Pe câmpul, cu brebenei.

3. Nani, nani, puiul mamii,
Să te duci cu c,ile
Pe câmpul cu florile.

4. Nani, nani, dragul mamii,
Dormi. acuma cât eşti mic,
Si-1 creţti mare Şl voinic.

5. Nani, nani, puiul mamii,
Să creşti mare, să creşti tare
Pentru-a ţ,drh apărare.

Cântec de leagăn pentru fată (Munteni.a) 

1. Are mama o fetică,
Draga mamii turturicii
( Lui, lui, lui)
Şi-am s'o cresc s'o fac mare

·(Lui, lui, lui)
Şi frumoasă ca o floare,

2. Cu pâine şi lăptişor,
Sâ-i dea mamii a;utor.
(Lui, lui, l1J-i)_
Şi-am s'c, cresc pc'i. cum sunt

[ CH, 

(Lui, lui, lui)
Cu· credintă'n Dumnezeu.

î 
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} . Şi-am s'o'mbrac cum ştiu 
[mai bine, 

Ca să fie mândrâ.'n lume. 
Că feti( ă ca a mea, 
Să nu aibă nimenea. 

4. Şi când mare o să crească,
Gura lumii s'o vorbească;
De necaz, crape, nu-mi pasă;
Tot fata mea-z mai fru-

. [moasă. 

� Rvbato · notat TA vramescu

==::/!Vlr r1un VIµµ V V U, I 
· 

Are· ma-ma o te - t/ - că dr.aga. mc1meitur- ftJ 
�•• �x " � ' 

rf J ii=II r �hlli.rJ ;J I J r. I 
' r,C că Are rr - că Lur lui fur ,S,-am so 

c: r r I n .J I; I J J I r f I J .J J I t>] 
cresc să m,:o f'ac !ha - re Şi fru-moasi ca o f�oa- re. 

,• .. 

, 

AJ.t cârţlec de leagăn din Banat r. 
( . 
• 

Allegrel!o /!Q/af N. tlr.sll 

•R r Q I O 6v I r f I t Q 1 :i .
1. Lv Iv le , co - pt'- lu - le - re 

� 2. /I - nu m/ - e (I - nu · f;' - e

[�!= JJ_ 1 t:' t 1 @ €0 1 t, 3 =îla- ca .. v, 1.- ne mqt - că - ta. re Cu do, pui de ran - dv --- ne - le, 
li - n(J ev - cu -- /(li citi, vt'-- e 

"· 

Când copiii încep să meargă deabuşelea şi incearci să stea în • 

picioare, legăn.atul se răreşte. Marna îşi joacă copila pe genunchi 

în tacturi săltate : 
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I A- re ma-,na 

/V' Oa,-,c�a · '"' 

.t3 t±W W J J
· ma-,-rz /a - /.,1_· rn,;;- re 

1111 fî J. R f1 J .J J I , r El I 
fa- /-a· ma - re A- re ma · ma i. /,;, - /a· rna- re 

p D 
p� 

Ane � . 

1�;1 î ; J J I' JF·:r- fl li 1 J. J :J77 
/a- - /a· n1,:7- ,-rz /a- /a' ma- re tv oc/2, dvlc/cv 

"i, i l J J ('.} J.' J J I .n. J J 
.9'-' · ra· n11·- ca· --f ✓ - ev 9/as de . iân-dv _·· n,·. ca 

�m, - ,_ 

1��1 J. c:r I c r· r rqr 1 = r· LJ' 1 
!Vu rn.-:Q dat.1 P"' lu· n-?ea'n fl"eaga /d- /-.a m.:1- ma· 

1�11 J i t d 11ă r- .fiJ I u 4 � I 
. 

_dre?-.9a· dr� - 9,i fJ,·- m,· · n,za - /-a c.inq .se .scoală 

1tr(t J J J (]i J. J J =I 1J. J l I ..
�<7a d11, 1-d, din- -la, Je .Jcoah· .5/ ca/7d rd- de 

1§41;; J w'u (')-J_ B I ;-J J J I 
tV: /),·. lo.!1-re To,;,. le ra-L.e- . Ir de .5oa·rt? 

·� 

a'.c.ae 

l@-m r r I r ·� 5 fi 1, r· u I a.; n 11 
•\Bal- /;; 9,z,1111(,ln· lvrn,·-' 11oase cal-d(l. cc>�d� .şi /ru·· /710.i(Jt: . 

•
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1. Are mama fată mare,
Fr.ttă mare, fată. mare,

2. Şi când strigă dim(neata
Bună, bună dimfrwaţa,
lngerii din cer se lasă
Cu noroc la, noi în casă.

Cu ochi dulci cu gura micii
Şi cu glas_ de rândunică.
Nu mi-o dau pe lumea Şi din câmp de luptă -vine,

Dragostea la mine vine;
Când ea 'cântă primăvara,
Vine, vine primăvara. ·

· ['n(reagiî,
Fata mamii, dragii, dragă.
Dimineata Gând se sc9ală, ·
Cea dintâiu, din'tâiu se spalii;
Şi când râde iubitoare,
Toate razele de se.are

tine caldă şi, seninii,
Şi durerea mi-o alină;

Şi poveşti frw:noase
Din copilărie 'nvie.Bat - la geamuri luminoase,

Calde, calde şi• fr:tmoase.

• r l

� I ' . V
., ... ',,. 

} . Şi-ap9.i seara când adoarme 
Dulce, dulce când adoarme, 
· Toate visele curate
Vin spre dânsa laminate

(bis)
Peste noapte s' o păzească,
Să mi-o, să mi-o străjuiască.
Are mama fată mare,
Fată mare, fată mare,
Cu ochi dulci, cu gura mică
Şi' cu glas. de rândunică.
Şi e ch�pul tatii'ritreagă,
Draga mamii, dragă, dragă.

(L U. Soricu) 

Când legănatul s'a sfărşit, leagănu-i dus la pod, µnde se păs
trează până vine alt prunc la rând. Casa ţ{1ranului fără c�ţiva copii 
e-goală. Familia lui are nevoe de braţe de m'uncă şi-apoi e po
runca lui Dumillezeu să d'ucă mai departe sângele, spiţa neamuhii,
cum a spus sfânta cetanie a preotului la cununie.
. Poezia leagănului nu piere. Se af,cunde în �dânwl inimii de
mam_ă, ca semi;nţele toam:n.a în sâ1rnJ părn.ântului până ce primă
vara anunţ,ă altă rodire. Attunci l:ăsună iar lângă viitorul prunc, cu
nhe inspiraţii de dr�găiăşi-i _ cân.t�ate .

Alăturea de wvoare şi atâtea ţesături ş,� cusături, ţăranca noa
stră a fermecat pe strijini şi cu gingaşa poezie a ,,ietii oe se înfiripă 
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într' o albioară sau cărucior··: duioasa cântare din preajma lea-
gănului. ___ . , '. !! ffl1fl

Cele dintâi joace cu copilul 

Când copiii încep să gângurească câteva c�1vinte, când fac pri
mii paşi, mamele nu ·maJ pot de bucurie. Ii drăgălesc şi-i alintă în 
tot chipul: logofătul mamii, îngeraşul mamii, voinicelul marp.ii, 
floricica mami!i, căpitanul rnarhii, frumusetea ma�i... . , 

.,, 

· Dacă copilul J în leagăn, ori întins în pat pe perinuţă, ni.ult
se bucuriî când îl · vede zâmbindu-i şi mult îi place să-l facă să 
r,îdă. 

Printre alte mijloace, îl gâdilă cu deg_etele purtându-l� pe 
pântecele lui, pe mânuţe, picţoare şi. zicând 

- Ghidi-gbidi un'te duci ?
- La Răducu pân' aicL
- Şi de unde să-l' apuci ?
- •ra de-aici, cfo-ajci, de-ai•cL.
Şi când zice cuvinele din urmă, îl prinde cu degetele de un

0

picioruş sau mânuţă .... şi copilul _râdlil . 

Vlll 

... 

. " 

Copiilor le place mult să iasă înaintea părinţilor când aceştia 
deLa muncă, d!ela pădure; dela târg ... 
Tata îl sue pe Răducu în căruţă, călare; şi el, fericit, mână 

beii, caii. · · .,: ·. , · ' 
.. 

" " 

Cea dintâiu �ântare a qopi]ului este dn'.cl cântă din buze fă
rând un aaa ... a�aa ... Iar pe buza de jos scapătă pe rând, reped'e> 
degetele. In acelaş timp

1 
cine poate, zice şi vr,eo melodie ... 

.. \ 
" .. 

Copilul îşi face de jo9că în. pat; şi dacă e înconjurat ele_ al_t-
cineva, el se ascunde. Pune o buleandră în cap, strigă, iar ceilalti 
.îi răspund 

- Nu-i, n11-i, băiatul, nu-i
I -� Cu-cu! cu.:.au! strigă el. 

' ·' 

i, ..Iar dupft o vreme, îşi at'ati1 faţa, când cei din j1.1;r strigă : 
.- Uite-l! uite-l! , . 
. Şi încep a-l drăgăli. ' " 

.. �' 
• • 

• r 

,, 
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Ardeleanca poartă copilul în coşuleţ. 

CopilaşiJor le pJace să fie duşi în cârdi, fie apucându-Le cu 
1,rni11ile de gâL. iar ILl ţiin.du-1 de sub şezut, fie c,liare pc gâLLll teiu 
�i (-iindu-le de cap. Cei ce privesc se duc la el (ca la o 1ădit'ă cu 
mai-fă) şi gâd'ilându-1, îl 111Lrcabă: 

- Ce-ai de vânzare?
Jar Lu rnergi prin casii �i strigi: ,.\Iarfa! rnarl'ii!".' \
- Da-mi şi mie! dii-mi şi mie!
Şi când îl gâcliL, ori îl prinzi <le �1â11ă, de nas, de urechi. rlc

picior, copilul râde. 

J\1icutul sau micu1a se urcă la tata-suu în brate, şi i se Slte pc 
picior. El îl prinde de mânuţe să 1111-1 cadă de pe picior, începând 
a-l da hLtl,a în sus şi în jos: 
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Pân' la lelea 1\/[ ăriuţa; 
Şi-unele a fi drumul mai greu. 
Oiu pune şi calul meu ... 

Bănăleanca poartă copilul în spate. 

E seară. Copil11l n'arc chef; nici cântul mamei nu-i dă voia 
hună; nic[ somnul nu-i vine. Ar vnea putini:\ joaci:i. Pe perete se 
desenează �mbra mamei şi a copiluh11i!. J\1am:a face şi ca mnbr0 
r,e pereţi: un câine, care cleschidc merc11 hoL11l şi a]ea1·gă după um
bra copil Ll lui. z -ice mama : 

Merge cu.tu pC'-mcz. pP-1c1, • 
Şi face hap-hap de ici. 
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r u.ş 
Când zice vorba din urmă, îl prinde ou degetele de un piai�

sau mânută, de nas, de urechi;.... iar dopilul râde. 
I * 

•· . 

Copilul s'a lovit de un scaun, de-o masă, a căz.ut jos; plânge. 
Ylama se face că bate scaunul, masa: ,,na, na! Ce-ai cu băiatul?". 

·� Mama îi arată felurite jucării, doar l-o face să tacă. L'uându-i o 
. mânută şi• arătându-i toate degetele pe rând, începând dela tel 

i i. 
...... 

( .:.. 

.. 

� I' .
l',._ 

... . '-. �
- .. 
. 

• I ,I II � • 

rnarf- şi sfârşind cu cel mic, zice: 

Ă_sta-i urs, 
Ăsta-i ursoaică, 
Ăsta-i lup, 
/ista-i lupoaică, 

· Asta-i puiu de 'l)·ulpoaică;
Ar'e coada lungă,
Vine să mă 'mpungă

Mama înitinde mâna spre copil ca şi când ar voi să-l Împungă, 
zjcând în acelaş ti1mp „buuu !". Copilul uită durerea şi în.cepe să. 
râdă. 

ii * 
r• * 

Când se \Scoală copila, numai ce întreabă mama pe cjneva ce 
c de faţă: �·· �- i' 

_ - N'ai văzut pe fata mea?
� ·- Ba am văzut-o în s,acul unei tigiinci. 

·_ Nu, nu„s în sac! răspunde fetiţa prin gura
Şi dă drumul unui cântecel cu toaite laudele:

lată�mă bade-bădiţă Şi se scoală şi munceşte 
Şi-apoi iar se hodineşte . 
Şi-apoi verde măr sălciu, . 
Ca ,a mea fată nu ştiu ... 

f „ i ' ..... •

C'aduc apă 'ntr'c, cofiţă, 
Mâini oiu du_ce'n cobiliţă. 
Mititica, hărnicica, 
Doarme'n leagăn frumuşica; 

•. 

Scu1atul este întâmpriinat cu urale de bucurie. 
tata) îl ia de subţiori şi-l .ridică în' sus 

-. �- t ' 
Titaaa mµre 
Flăcău (fată) mare. 

Ba şi cu un cântecel ca acesta, care de multe ori e numai o 
z.icere de versuri:
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. �., .. Are mama un flăcău,

Un flăcău bucălău, 
Strigă fete.la' pârău; 
Frumos ca un bujorel, 
Tinerel şi voinicel, 
Să se laude cu el ... 

Ca să vo,rbească copiii, mamele le spun repetând: ma-ma ... · · 
ta-ta-ta ... Şii 11u mai pot de bucurie când prichindelul gungureşte 
ceva, caun puiu de turturi.că. Ca să-l faeă să râdă, îl gâdilă: 

Gâde-gâde-gâde/ici 
C)t1 eşti până la prichici ... 

I 
�• • r ţ 

I 

Iar o apucă pe mama· neînfrânatul neastâmpăr, de a-şi săruta 
ş.i a-şi si:â11ge Ja piept odorul scump; şi iar îi vine pe buze o aiureală 
de cuvinte cântate ca înJr'o beţie nebună: 

,_. Pe lume cât m!z�• · triiiesc, 
Tot cu tine mă mândr-esc. 
J11erge mama cu el la hcril, 
Să-şi ia mama'n casă, noră ... 
Puiul marry.ii, puiu ... 

Fericirea mamei e când îşi vede copilul că „umbl{1 pe .brânci",
I b 1 ° tv " t" " r ea uşe e,. apoi ,,s a pop , ,,s a popuşo,r . 

Ii; strigă mama: 

Să stai pop-popuşor, 
Că-ţi dă mamt;z-un ouşor. 

Hop-hop-hopa, 
Că ne vine popa ... 

Apoi cea,rcă să meargă, rezemându-se pe .perete. 
Mama, taita îl iau de mână, îl joacă, îi cântă ... 

Este' o horă în mic cu strigături potrivite acestor tânci: 

H ora-i mare„ 
Flăcăi n'are, 
C' au murf t de gălbinare. 
Fetele care-au rămas, 
Şede cu tulpan pe nas. 

. • .,i.: -•-.11f◄ ! 
. • .,r '�"t 

: � :., -: l .,- • � -I 
.,.al... • �• .:...•i 

Băieţelul mititel 
Jc.acă hora 'ncetinel. 
Frunză verde baraboi,. 
Ş'nainte şi 'napoi ... 
Dă, măi Ţucule, aşa, 
Cum u'nvată maică-ta ... 

·,.

.•

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Haide de:...a cir,j;p-cirip ! Mama apucă cu 3 degete de dosul pal
mei copilului; apoi cu cealaltă mână şi cecilaltă mânuţă a copilului . 
Mai pune mâna tata şi oricine. Se imită a_stf el ciupiri de ciocuri de 
păsărele. Aceste rn.âin� suprapuse se rid'ică şi se lasă mereu în zicerea: 
cirip-cmp-cirip .. , Apoi deodată mâinile se desfac, ridicându-se 
braţele în sus. 

- Brrrrr !. ..
Au sburat păsărelele ! Copilul râde.

. Şirul joacelor ,cu copiii până la 2,- 3ani\ este nesfârşit. Fie..: 

care ar putea adăoga altele din cele din lume aflate şi ]a lume date. 

\ 

, 

\ 

, 
\,, 

I 

' 

Aii D. Culea - Qatini şi Muncl 15 
,. 
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PLEACĂ FLĂCĂII LA ARMATĂ 

Cântece de despărţire 

Cum s'au sfârşit muncile de toamnă, feciorii (flăcăii) cei de un 
.leat şi. cu ordin. de che<mare în arm,atâ, se canta ca berzele înainte 
sa-şi ia sbo1u] către miază-zi. Pe unde e ob�ceinl, pun la cale şeză
tori .,,la focuri1'· aprinse cu rnultft grije de ei şi de fete; cutreer·ă în 
tovărăşii clăcile ele curăţa porumbul subt cerul 1�ber la luna şi la 
�tele, dar mai cu osebire şezăt•orile de lucnt ce se ţfo lan.t de cu 
toamnă. Sunt. pr·ilejut'i de :intâlniri de i�imi ce se leagă şi de apro

piatul riirnas buii. Jn aceste săptiimtrni şi luni de aşteptare a ceasu
lui de plecare la oas1e şi în aceste o:eri au înflorit frumoasele cân
tC'ce ale tinerefo şi ale. dorului. zise de „m..iliţ3e·' sau în Ardeal de 
,:c.ătăniie", dui!Oase rnarturisiri de despărţire şi de legământ, de 
p�istrarea_ credinţei între Ion şi !\ T aria. Cele mai multe aduc tris
teţea depărtării de sat, elf' pări1qi (_de mamă -mai ales) de mândra

1 

<le toţi au. casei. lui, de plug, de tar:in1_1� de vite, de calul oel drag . 

- Foaie verde mălurea,
Ce tot cânţi de jale-aşa?
Ori armata-ţi este grea?
- Foicică foi de fag,
Eu port raniţa cu drag
Şi mor pentru-al tării steag-.
Şi-o foiţă de· lalea,
Alta este jalea mea
Care-mi roade inima.
Şi iar verde pomi înalti.

.Am lăsat boii 'njuga(i 
�,;·,1 părintii supăraţi, 
Frâţioriz suspinâ"!,d 
Si suraile plângând. 
Plânge sora cea mai mare, 
Rămâne câmpul c,u jale; 
Plânge sora cea rnai micii, 
Grâu'n cdmp mi se usucă, 
Fn{nza'n patru se despică. 

Altele-s pline de voia bună can:- · îmbărbatează pe cei ce se 
dac. Parte din ele sunt :isvorîte d'in _ �ufletele fHicăilor; part.e cu-
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prind su.spinele fetelor în. toată curăţenia inimei după ceî ce au 
plecat la oast� departe. Biata fată ! Tare mult se bucură când pri
meşte rânduri dela cel drag. Ii scrie tot aşa de cald. 

Cântă ele 

Sus ii luna, jos t'i norul 
Departe-i badea cu doru/; 
Noru-i jos şi luna-i sus, 
Departe-i bădita dus. 

Bate-vântul, arde câmpul 
Şi-a rămas· numai pământui.; 
Şi-a rămas o buruiană 
De când e badea cătană; 
/:. rămas şi-un porumbiel 
Ca badea de singurel. 
Bate vântu'n trei fereşti, 
Dar tu, mândră, ce sădeşti? 

, .� 

Foaie verde busuioc, 

-· ' .,
I • .•

Rău mai e când n'ai noroc! 
Pleacă badea'n mihtie 

.. 

. r I 

•I I
."., .

* 
* * 

' .. 

* 
. . . 

De 
La grumaz n'am pus mărţ!ele 
Şi'n. cosiţă floricele, 
Nici în degete inele ... 

I • '♦ .li • _,.. . ' .... 

I 

Măgheran şi ffori do•nneşti 
Şi fire de tulipană· 
Să�i fac lui bădiţa pea_nă, 
C'am auzit că-i cătană_; 
Cătană la Orăştie· 
Tot cu pinteni la câlcâie. 
Când păşeşte, zurueşte 
Şi la mzne tot gândeşte. 

Tot cu râs şi veselie. 
Frunza'n cedru veştejeşte, .

I . · Când la horă badea nu-z 
Şi eu mor de dorul lui. 
Eu mă uit pela portiţă 
Şi el nu-i nici pe uliţii.. 
Sara mă duc în grădină 

,_ 
� J • 

Puica la el se gândeşte. 
Foaie verde foi din luncă 
Nu mă pot lua de furcă; 

_Nici cămeşa de gătit, 
Nici la horă de ieşit, 

� 

Pe vremea când sta să vină� 
Badea 'ncoace, badea nu-i 
Şi eu mc,r de dorul lu .. 

Ca după un semnal veniţ de undeva, cântecele acestea se re-
aprind la vremea lor, ca şi colindele, ba încă cu adausuri; trec 
dela flăciiu la fată şi îndărăt cu spovedanii în în.trebări ş,i1 răspu.n
ş1iri

1 
ca în aceste două cântece olteneşti:· 
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' Frun- ză 'Ier - de ia - 5o - mi• e Nu.ţi spu -neam e1J Lea-no ţi. e ; 

4 B 1 .g .J □J ➔-n .ro , .a n UJ O · , ; u .,· 
Că mai am trei luni de zi - le, 

4e J>' J I !JJ Jj 
· Şi lu, fa- tă. a-u - zeai 

dar a - cum ai sâ mă crezi 

El: 

t. - Frunză verde iasomie,
Nu ţi-am spus eu, Leano� tie
Că mai am trei luni de zifr:

Şi mă ia la mi - li - ti - e • 

I .P'J UÎ I !JJ JJ.
. � - u - zeai, dar nu ere - deai, 

I @ l:I .fj JO 1 ) J v 1_ V I., V 

că trei ani ou mă mai vezi . 

. Ea: 

2. - la-mă, neică, şi pe
'Să fac armata cu tine .
. El: 

i' 

Şi mâ ia la miliţie?
Şi tu fată auzeai,

- lVu te poate neica lua,
Că armata este grea.

.· Că de-ai fi o viorea,Auzeai, dar nu credeai; 
Dar acum ai să mă crezi
Că trei, ani n'o să mă vezi.

Mi te-aş pune la manta
Şi-aş face�armata cu ea. (bi:,)

El: 

3. - Că _de-ai fi o f loriâcă,
Mi te-aş pune la tunică;
{,i de-ai fi un bobocel,
Mi te-aş pune la capel .

Ea: 

- Cât oiu fi şi-oiu rriai trâi,
Militar n'c,iu mai iubi;
Militaru-i ff Urâ dulce, 
Te sărută şi se duce. 

i!

O
P 

�cLa p. )1 o ;14ţ-4tt=Îlj� &-
Foa. ie ver -de foa- ie la• lă Foa-ie ver 

1@1-'P .P. 1? Q Q o o I 
'e-

@ @� I p 
la ie�i mân - dro pân \a poar tă. Foa. ie ,er -

Cules: Gh.Fira 

I J :I
de, 

®· 11
de __ 
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El: 
-· Foaie verde foaie latd,
I a ieşi mândro pân' la poartă

2. Că mâine plec în • armată
Tn-i rămâne depărtatii .

229 

Ea 
3. - De te-(Ji, duce un'te-ai

(duca, 
Maica-ţi face şi ie-aduce; 

4. Şi-ai fi călăraş pe loc,
l\l'am mai fţ,- cu inima 'n Zoe.

.lntre feciorul şi fata ardeleană: 

-- Ştâ tu mândră ce ţi-am scris 
Când eu carte ţi-am trimis? 
Să porţi pană colelie, 
Sâ.-mi fii dragă numai mie. 
Dară tu porţi panâ verde, 
Să fii dragă cui te vede. 
-- Ba eu, ba, bădiţă ba! 
De-oiu călca cu.vântul tău, 
Să mă bată Dumnezeu.; 

D_e-oiu călca porunca ta„ 
-să mă bată Precista.
Cd de când, bade, te-ai dus,
Pană i:erde nu mi-am pus;
De când, bade, m'ai lăsat,
Haină albă n'am purtat;
Ci-am purtat tot mohorîtă,
Să-mi fie lumea urită. ·

Pânft la ziua <le ducă, ac:tf"l de dntece n.u mai contenesc pe 
11hţi, seara, prin dreptul casr'.c•r ru fetp mari înc1eose�·Jil. Ec0l1J lor 
1·i\sună în noapte ou oftai llri îrr' n-;�fo1tP ele chiote. Tar (�upă spar·tul 
ţ:f'zătorii celei din urrnă1 glasmile pAlculu1i: ele fliîd1i lasi1 să se au-

; ilii d'ln 1·area de uşurnire a rămasuhJi bun: 
Când de acasd am p· lecat. 

J .;. \) 
, 

Ziua bunii mi-am luat 
Dela prietenii iubiţi, 
Dela dulcii mei părinţi_; 

l)ela griidi17a cu flori; 
Dela fraţi dela surori; 
Dela plugul din rii.zc.are, 
Dela draga şezătoare. 

I· 

Jlam urmărit odată în seri cu hm5 pe uliţele satu lui nostru 
\inându-se de braţe şi călcând rar în pas cu cântecul pn�:lung şi in
n,]burat. Iată unul cules din părţile Făloiului: 

Andante Notat : I. Bularda 

;. 
17\ ..--..... > /':'I 

ij &li

� ) � r I f o I r'.ID ; I t@' j) u J ,j IM

J.. 

Foa-ie ver - � �. d�-• �u - ni _:_ tă, �ea-no. 

IJ�:i � D r I r w tu p Q. r T·r P � 
Foa-,e ver - de __ de-a - lu - ni - tă __ Co: Io·,. 

�;,, 

) rilaM .... >··-�---··-- ... 

-�:ci ti I Q p �- .n I� J J I• 
v� - le.'n po - ie;_ n·, - tă. lea - no. 
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1. F�aie verde de-aluniţă, Leano (bis)
Colea'n vale'n poieniţă Leano (bis)

2. Paşte calu' lu' Gheorghiţă, Leano (bis)
Pripon_it de-c garofiţă; Leano (bis)

} . Garofiţa s 'o uscrzt, Leano (bis)
Calu' lu' Ghiţ' o scâpat. Leano (bis)

4. Leana când o auzit, Leano (bis)
Ea di-n somn că s'o trezit, Leano (bis)

5. Pe prisp' afar' c. ieşit, Leano_ (bis)
Şi din gură mi-o griii.t: Leano (bis)

6. - ,,Tu te duci, puiule, duci, măi, măi (bis)
la-mă cu tine de-aiâ!" mâi, măi, (bis)

7. - ·,,Eu, drăgută, te-aş lua, I„eanc, (bis)
Da' armata mea e grea; Leano (bis)

8. Tu cu arma nu prdi da, Leano ·(bis)
Nici cu sabia a tăia"·. Leano (bis)

9. Foaie verde matostat, Leano (bis)
Eu din sat câi?a" am plecat, Leano (bis)•

10. A· plâns l,ean.a, am plâns şi eu, Leano
A plâns pietrele'n pârău
De amaru' ce-l .am eu

) 
Leanc,.!

Altu.I auzit în Muntenia ş.ii Oltenia: 

Pott'lvtt 

4J�J-1'1 r 4'

Oupâ Gh. Dumilrescu-Bistrila 
• (:I,• > • . 

tQ J! I J � �- m I r D I 
Foa-ie ver-de trei gra - na - le of' foa-ie ver - de 

p · &· b· � I p � z2) I i j J · 7 li 
• tre, gra-na-te tre-nu - le sâ nu ai par - le . _· _ 

1. Foaie verde trei granate } . Departe d(J mândra mea, 
l\,f i-ai lăsat într' o văl cea 
Unde apa este rea. 

((bis/ 
Trenule,. să nu ai parte 

2. De şuruburile toate 4. Foaie verde fir secară, î
Şi de şina de subt roate,
Că m.'ai dus într'altă parte;

Dorul mândrei mă omoară,
Su..f letu.l mi-e foc şi pară.

Intr'un cântec, feciorul spune mândrei 

până la întoarcere; 

. . 

••;, • ... .-... l '(--• , • .

c1.1,m să-l jelească 

.. 
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' . ; ,tl. 
• - '-li ... 

,:,n 

El 
- Eu plec, mândro, la hotare,
Dar te rc.g să nu pqrţi floare;
Nici să nu te'mpodobeşti,
Nici la joc să nu porneşti.

El: 

Ea: 
- !ie albă nu-mu cerni-,
Dacă tu bade-i porni.
Părul mi l-oiu despleti
Şi pre tine te-oiu jeli.

- Mândro, nu jeli cu portul,
Ci jeleşte· cu s1.ţfletul;
Nu ru iea incernită,
Ci cu inima mâhnită.

Să auzim un cântec de despărtire d-iln. Basarabia: 

·'

. .,.._ . .

.._ I 
: ""
��--' 
!, '. 'I 

. . 
, .. • A . . 

�· 
.. -- ' 
' .
> -.

. 

Melancolic 

4-s )' J J l_r Q 
Şi•em.11s ver - de 

- lea - nă'n deal la 

f5 tir, J :r •
le of! 

El 

r v Q r
de nâ 9a- ră 

" J � Q 
ge-eă OF! of! 

1. - ,,Şi-am zis uerâe de 1tăgarii,.

. . '' .. .. '' 
��I-. T „ I 

.. . . .. 
l .. • , ...,f " 

.. , " "\ 
' ' \ �. ' �

' � t• 
... .... �-r ..

. ' .. 
. ' . 

JJ , l • 
·t '• •I" ' • .

- I
' "t'
. •-•

..,
I 

Hai Ileană 'n deal la gară
( of, of; of dorule of !)

2. Şi ne-c.in mai pitrece-o �ară,
Hai Ileană 'n deal la gară,

J. Sara bz;ne-om pitrecut,
Iaca fi trinu-o venit .

4. Rămâi, mândră, sănătoasă
Ca o vâzdcl1gă frumoasă,

5. Când o rupi şi-o pui pe 111asd
(''f 

• • v" 
�Jl ace miros zn casa . 

Ea: 

6·. - ,Mfrgi, puiule, �iinătos 
('n 111� trandafir frumos, 

Cu!u din Buer1l,10 

I : LJ 
Hai I -

D: � l!=1 
of! do-

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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1- Când e vântul mânios
Şi-aduce miros frumos".

Amândoi; 

8. Şi-atu�ci trinu b plecat
Şi pe nc.i ne7o depărtat. ,1. 

Altul .di11 Oltenia : 

• � /i,a re ver-de VI- o rea mar I-

= r P 1).0 V V I V P _J I O Q I 

� 
_
lea-nă, La fin- /,;-n/J 

= � � I J J�.rll
na; I - !ea -IJ,9 

ch7 vâl-cea I - !ea-

Toţi sau toate cântă împreună: 

Ea: 1. Foaie perde viorea
(Măi Ileană) . 

11 
i

}. -. ,,Nu ţi-e jale, bade, ţie 
La fântâna din vâlcea

. ( Ileană, Ileană)
2 .. Sta e fată şi plângea 

Şi din gură aşa zzcea : 

El: 
,. 

. ....

I ' • •I ,. 
'• 

l 

. '' 
,. 

. ' 

(Măi bădiţă) 
Că pleci azi la miliţie?". 
(Bădiţă, bădiţă) 

• 11 

·I. -- ,,Ba mi-e, puică, ja�e-

... 

I' I ,A 

�, [amară, 
Că te las pe-un an şi-o vară. 

5. Dar în ·toamna care vine,
_V fi>iiţ fi iar'iifi lânţ'ă tin<

e", 
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Un legământ ameni11.ţat cu desfacerea în acest cânte? în doi :

El: · Că-s fată de măritat

' ; ,,Mândro, mândro; draga 

. 
.. 

[mea, 
Măritd-te nu m'aştepta. 
Numai fă-mi o cărticea, 

Şi destul am aşteptat;
/ac'un an şi fumatate
Şi ele tine n'avui parte .
Iar eu, bade-aş aştepta7 

Numa mă tem de asta
Că tu p' accJo-i pieri

-· -

,.. 

H 

tslove negre pe hârtie, 
Vorbe triste tu mi-i scrie 
Despre-a noastră despărţire, 
Cu oftaturi şi jelire". 

Ea: 

- ,,Bădişor, rctmâi cu bine,
la-ti nr.'idejdea dela mzne;

Şi eu bade-oiu 'mbăt.râni
Şi junii că m'or uri.
Eu, bădiţă, n'am ce face
Dacă nu-i tara pe pace.
Când ţara s'o'mpăciui,
Tu acasii că-i veni,
Altă mândră ţi-i găsi.

' IJ 
'· J:.,e-a d'at" ordin şi jandarmul că trebue să plece_;. :z;i(ce icântarea:

Şcoseiu boii dzn obor, 
Pe Brebu şi pe Bujor; 
Şi dacă mi-i înjugaiu, 
La deal, pe - ogor plecaiu. 
Foaie verde fir "de mei; 
Dc.uă brazde abia trăseiu ·

Când s'ajung cu brazda'n vale, 
l acă jandarmul în cale:
- ,,Măi Ioane-ai fost plugari
Ta mai fii şi militar.
Scoate plugul la drum mare
Că ai ordin de chemare".

'V * 
--

Foaie verde fir sucit, 
lată ordin mi-a venit. 
l\!Ti! duc, dragă, dela tine, 
!ni111ioara mea rdmâ!le.

• • 

De-a da Domnul bine'n ţară, 
Noi ne-om mai întâlni iară; 
Jar de-a fi o greutate,· 
Eu m'oiu duce mai departe. 

Şi ţi-ciu trimite o carte 
Care s'o âteşti deoparte 
De nu ziua prin grădină, 
Măcar n6'aptea la lumină.
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Rep�or Notat: I.Alexendrl!3ru 

,9 �-� }.)J. lp I fJii1 ti.J I J1J1tJ?11Ji li.) 11: �� r Qj- I 
Foaie gal - be - nă de nuc Ve-ni or-din să ină duc Să mâ duc_ in 

4 b I � o a I � �- @ I j .I' ,n11 J J. I JJ? 1J I J t 
m,-h-!1 - e _ Mandre meacui să râ• miiie. of! ofl Fa I - lea -,.no! 

1. FoaiP galbenă de nuc,. (bis)
Veni ordin_ să mă duc, (bis)
Să ma duc la miliţie ( bis) 
Mândra mea cui sif rdmâie? 

(bis) 
(Of! Of! Fa.lleruzo) 

2. Să rămâie cui o -,,rea
Până eu m'oiu libera.
Ea de loc nu m'a crPzut,
Când am urut ca s' o sifrut.

} . Dar acum o să mă creadă 
Că trei ani n'o să mă vadă; 

Si trei ani e-c. viată lungă,·, 
, ' ' 

Dorul greu să mi-o ajung-ii.. 
4. Tine-mă, mândro, ele mân1

Câ mai am o siiptămână;
Şi spune.-i şi maică-ta
Sâ 111d petrea�if şi ea.· ,,.

Nu mai puţin simţitoare e ,inima 11,0astră din Ardeal, în cea
surile despărti'rilor. Zice un dq1tec: ,,Mândro, dorul meu şi: cu al 
tuu, să le le;gi într'o nMramă şi s'o dai pe apa Mureşului. De s'a 
�cufunda; să-ţi ieij nădejd�a. dela mine, iar de-a pluti pe apă', să 
mă astept.i". , , . 

fotă cântarea feciorilor şi ·n ferelor din Ardeal de ziua lm-
11i,1Jui răma'.-' într'o schimbare oltenească: 

,. 
Moderato 

4 2 t r Q @ Kg n w: ·i, , Ji -tu
Notat Gh. Fira 

IZ fi,Q Q ijJit 
L Foa - ie ver- - de t-,...e, a - lu - ne._. · Eu mă duc mân-

dru - to in lu - me . _ 1 -m -ma mea 

I Qg@ l 
cui ră - mâ - ne� 

f 5 .P fl @ U U Q .@ Jl; I J li
Ră-mâ - ne a �-· cas' şi plâng�-

1. Foae verele trei alune,
. Eu mă duc mândruţo'n Zum<',

Inima mea cui rămâne?
Rif.m(Î.ne acas' şi plânge!

2. la-o dragă şi mi-o strânge;
Şi mi-o strânge şi ;,,.,i-o leagă
lntr'un colţ de basrna neagrif.
Şi-o rid pP npii s/1. mPm/;it.
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} . De-i vedea �ă s'a'nnecat,
Să ştii că m'am depărtat; 
De-'i vedea că ea- pluteşte, 
Să mai ai, drogă, 1U'îdeide; 

4. De-i vedea că stă la mal,
(bis) 

Să m'aştepţi mândrută'n deal 
. (bis}.

...

.• 

'1 

.' 

• I

. 
Andantino Holal:T. Brediceanu 

45"3 ţ � e I � D � D Q I )J)J1 J. I fO p I § D � D LJ I 
1. A- uzi frâm·bi•!• su-nând. A-no dre-gâ, A - uzi lrâmbi•ta· su-nând; 

'i J>Ji)· l lţ i F' I � f H .PpJ> J. I .P.f1p � � .P1 r J I
A-no dra-gă A-no să-nâ - la-le bu-nâ, As-fa-, zi-ua de pe 11r-mă 

El: 1. - ,,Auzi trâmbita sunând, Ano dragă (bis)

! 
. 

' ' 

\� 

Ea: 

11 .. 
\r 

Ano, sănătate bună, 
Asta-i ziua de pe urmă. 

2. "/1.,fândro, nu mă aştepta, Ano dragă
Numai fă-mi o că:rticea, (refren) 

J. Slove negre pe hârtie, A'nc. draga
Vorbe triste tu nu-mi scrie, ( refren.,)

4. Despre-a noastră despărţire, Ano dragii
Cu oftaturi şi ielire". ( refren.) 

5. - ,,Bădişor, rămâi cu bine, bade dragă
Jo-ţi nădejdea dela mine,
Badr;, sănătate bună,
Asta-i ziua de pe urmâ..

6. Că-s fată de măritat, bade dragă
Şi destul am aşteptat (refren.)

7. Iar eu, bade-aş aştepta, bade dragă
Numa mă tem de asta; (rPfren.)

8. Cii tu p?acolo-i pieri, bade dragă
Şi eu bade-oiu 'mbăfrâni. (rt>frPn.)

I' 

: . I � 

.._: .. i 
9. Hu bădiţă n'arri. ce face, badr dragii

· Dacă nu-i ·tora pe pace. (refren)

'" 
\ .. � 

JO. Când ţara _s'o 'mpăciui. barie drn{!ii, 
Tu acasă că-i veni, ( refren.) 

11. Altă mândră ti-i găsi, bade dragă,
,La mine ni-i mai gândi. (refren.)
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K • / 

• () pocopi,n•ivo Cules:D.Kiriac 

I FÎî ţj I J fG-$) J I JJ J 1 .P J I 
şi-o a - lu -nâ Bu-nă sea-ra mân-dră. 

l J 1 .P J '-"Îl 
•..._,__,..• �u - nă ___ . Bu - nă sea - ra mân-dră bu-nă.-

1. - Foaie verde şi-c, alună,
Bună seara, mândră bună,

(bis) 

2. Asta-i seara de pe urmă,
S'o petrecem împreună (bis)

} . Bună seara, mândra 111ca, 
Bună seara dacă-i vrea; 
Dacă nu, plec şz-aşa, măi ! 

Cântă Bănăţeanul: 

ttubato • ,.,.,, z_. ,.,,, IMal; Filaret Barbu 

f B �)�-�I Jg} I JtJ, �·�I 4J.J1111)jJ1�1% 
Mă- ri-e dra - gă_ Mă-ri- e- Mă-ri-e dra_-

f � fi � � .b u n J? JJ .e � 11ă � � .P J n � r �) � l 1 � � � î 11 
-9ă Mă-ri - e , Eu mă duc la că· lâ -ni - e , Eu niă duc la cil - la -ni - e . 

1. Mărie, dragă M iirie (bis)
Eu mă duc·la cătănie; (bis)

2. Şz- trei ani i-o vreme lungă,
Poate_ dorul sii ne-ajungă.

· J. Sdnătate, dodă Ană ' 

Pe trei ani mă duc căta�; 
4. Sânii.tate şi m'aş duce

Dar mi-i dor de eură dulce.
".I 

V 

Pleacă vonicul în armată si. nu .ştie cui să lase pe murgul, 
Tată-său e om bătrân; frate1c e primar, iar soră-sa e mereu pe lu 
şezători şi de cal n'or îngriji. 11 dă Îl1 seama alesei. i'nirnei lni pânfi 
la întoarcere: 

�ndanle 

@ �� 1
1p p· W r· I fîb· /j li��ţ1Jj o· O J
Frun :·a ,er - d� de ste Jar, mă, 1 M 'a luai ţa - ra mi - li • tar, mâ, ! 

,-n,_ Î-\ 

�:f-v-4=ţ-ktt!J D. u J I J Pjtjg
Mi-li - Iar in sni-li· ti- e Mur9ul mtu (Ul 5� rit llli•i,î. 

• I 

'. . 
. :-�;.��i�·

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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1. Frunză verde de ste;ar,
J\,f'a luat ţara militar,
Militar în ((li litie,

�I 

�l -

]vlur-gul meu oui să râmâie? 
2. Frunzâ v�rde de dudău,

L-aş lăsa lui tată-meu;
Tatâ'-meu e om bătrân,
Nu poate cosi la fân'.

J. F aicea- de pe pârr1u,
L-aş lăsa lui f raţe-meu;
Frate-meu e om. bogat,
Mai e şi primar în sât.

4. Dimineata s' a sculat,
După treburi a plecat;
Şi pe murgul l-a lăsat

.Vr>bâut şz nemâncat. 
5. Frunză verde viorea,

J>aş l_ăsa la sora mea;
Sora mea e fată mare,
Pune furca!n cingătoare,
Murgul meu de foame

{moare. 
6. Mori, murgule, de necaz

Că n'am unde să te las.
Hai, murgule, peste Prut
La puica ou dor mult.

7. Rămâne, puică, la• tine;
lngrz"ieşte de el bine
Pân' la liberarea mea
Şi-apoi ne vom cununa.

Amândoi sunt făgăduiţi unul altuia. El pleacă. Zice ea: ,,Eu 
cu drag te-oiu aştepta până când te-i libera". Răspunde el: ,,Şi 
c:poi când m'oin libera; amândoi ne-om cununia''. Să ascultăm 
cântarea din părţile Sibiului: 

• 
I 

• 

Rar 
(] .1 � �-;:---. -k _ tr h, 

., - -
1. Foa-ie ver-de de Ir, - foi -

:z. Foa - 1e ver-de r·os - ma - t••n -
'3. Foa- ;� 

,., j/ 
. v�r-de de 5ul - f, -

., 
I 

,, ,h.h-" k - � r-, 

.. - -

pe la noi_ - NtJ mai 

cu - rând vin - - Eu cu 

cu- rând 1vi - --nâ_ 

-r., 
ş·a-po• 

"" 

I � 

".J. r., 

, .. 
mea - - ·,Pâ-nâ 
ta - - Pâ -nâ 

(Cor/pp 

_.,..,. .,. Pe 11 no, 
Cu-r nd vm 
Cu - t• nd vin& 

nu __ -

-

pâ - nâ 
când_ -

r., 

-
-

-nă_ 
(Cor)oo 

... ... ... Oe trt - foi 
Ros-ma - rin 
De sul - fină 

tiolaf: N.Oancea 
.,..,-r;' /'.o."_ 

-
Nu VII ba de 
Vin bă di )� 
Vin bâ di !a 

--- .-

vin __ - nu maî vin mândru-ta 
drag re-o, a�-fep-drag __ 

ârnd __ 
(Cor/pp 

.. -
nu ma, 
eu cu 
fa -pDi 

... � 

-
-

• 

num'oi li - be - - ra 
rând te•i h - b� - - ra 

eu cu 
fa ·pOI cândteili- be· 

raa -

-- -- -
- -- -pa - na 

ra A- măn -doi - a - măo-doîne-omcu•nu -- ·· na 
(& p/J rall ...... ,, .; (Ccr)pp- (Cor)pp-

o) .... ,. .. ..,. "". "". -
p� n� "!' 
pa - na can!I 
a -rnân - doi ... 

r., 

• �
I, • be • ra 
li • be • ra 
CU.- l'IU • l'la 
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Ea: .. 

- Foaie verde de trifoi,
N,u vii,' bade, pela nc.i?

El 

- Nu rriai vin mândruţa mea
Până nu m'oiu liberq.

. ' 

Ea.: 

- Foaie verde rosmarin,
Vln, bădifă, curând vin.
Eu cu drag te-oiu .aştepta
Pdnă cdnd te-i libera.

'· 

'� 
Foaie verd<; de sulfină, 

. Vin,, bădiţă, curdnd vină; 
Şi-apoi când te-i libera, 
Amdridoi ne-om cununa . 

. . . --· �-.-.,.� . ..,:;�. 

�li)�;��::�
(

�::�-._·� . .. . � -:�) . 
Iată unul care şi-a făcut cântec singur, lăudân.du-se 

tele. plâng d'e se omoară la plecarea ·lui 'în aI'.mată: 

Bate vântul, vântul creşte, 
Ghiţă calu-şi pregăteşte. 
Se strâng f-etele buluc · 
Şi mii'ntreabă un' mă duc. 

' .
.,.r 

"f 
Eu le spun: la miliţ,ie. 
Ele plâng şi mă mângâe. · 
fi.fă 'ritrebă când· mai vin iară; 
Eu le spun: la .primăvară. 
Ele plâng de se omoară . 

Cântecele fetelor sunt mai: pline de duioşii şi de gingăşii 
naive; de dorinti copilăreşti cu neputinţă de împlinit, ca de pildă: 
rugăminţi să facă armata au el. .. Să se facă bobocel ca să o poarte 
la oap.el... s'o facă brău ori lumânare ca s'o poarte 'în sân. 

Frunză verde mărăcine, 
la-mă, Ghiţişor, cu tine. 
Fă-ma pană'n· pălărie 
Ca eu 'w.mbră să-ţi dau .ţie. 
De ţi-ar fi aşa ruşin,e, 
Fă-mă. brâu pe lângă tine; 
De fi-ar părea brâul greu, 
Fă-mii lumină de său 
Şi mă purzei'n sânul tău; 
De-i vedea că mă topesc, 
Suflă s.ă mă răcoresc. 

� -
•. ! ,.. ... 

Ori mii pune subsuoară 
Şi mă du cu tine'n ţară. 
Că eu unde-oiu 1.nsera, 
Calea ţi-o voiu lumina. 
Oamenii te-or întreba: 
- ,,Lumz·nă de cear' ori ba?"
Oamenii te-or asculta
Când' tu le vei cuvânta:
- ,,Asta-z: lumină de său,
Dragc.ste din satul meu". 

Ori să se prefacă într'o păsărică, ca să vină să 
stra ·cazărmili 

• I
I

. . 

.-, 
,, 
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Foaie verde poamă coarnă, 
- ,,Măi Gheorghe dela 

[ CauJ.rmă. 
I-auzi goarna cu111 te cheamă.
Foaie 1}erde şi-o lalea,
Gheorghe, goarna n'asculta;
Ci ascultă ·vorba mea:
Roagă-te lui Dumnezeu
Pentru sufle telul meu;
Rc.agă-te la Precista
P_entru suferinţa mea,
Sri nu, far'o păsărea;

.. 
J 

f 
'

t 
.. 

Păsărea cu pană neagră 
Sd 1·i11 la tine degrabâ; 
Pân' la tine la cazarmă. 
Să mă pun lângă fereastră 
Şi să-ţi cânt cântarea noastră". 
-. ,,MâT1:rlrii. nu fii cu'ntris-

[tare,
Cd-i ordin rl{' liberare; 
Că. mai rem două. trei zile 
Şi dau ranita'n primire 
Şi puşca la magazie 
Apoi te-oiu lua de soţie". 

Se roagă de căpitm1: să puie pP puişorul ei la o ,,mărgioa�ă,
,a-1 armata mai uşoară":) 

Alle�ro 
.. ,►h 

; J J11,lfJ a @ . 
,. 

r 
Frun-w-li - !ă doi bu- jori 

. ,►I 
i

• Jt ,,a□ E o 
frun�zu - li - !i doo bu-

'J � � c t? � D'
Că - po - lan de ro- ş1 -

1. Frunzuliţă doi b_ujori (bis)
(Măi, dorule, măi!)

�. Căpitari de- roşiori 
(Mă1·, dorule; măi!) 

J. Las' armata mai uşc.r (bis)
C'nm şi eu un puişor. 

@ 
jori 

@ 
ori_ 

Molat: I. Alexandrescu 

I l J! a J J . I f 
Măi do-ru- le - măi. 

j JI 6 � 
r.. 

ro 

Măi do- ru - le - măi. 

J I
mii do - ru- le - mii .. 

4. Sii nu mi-l pui Înainte, (bis)
Căci e mic şi fără minte;

5. Să nu-l pui nici la mijloc
(lYis): 

('fi acolo-i mare foc. 
I 
' 

6. Ci sd-l pui pe-o mărgioară.,
(bis) 

Câ-i armata mai· uşoară. 

I \ 
- "i 
t I 

.s·au dus flăcăi·i; au rămas fetele. De rine

6mu se 111tâlnesc, dacă nu de cei p�ecati? 01· fi

f!,ici'.ii, dar ăştia-s rămăşiţele satului, 1igori1le,

vorbesc ele 
rămas in sat alti 
nevrednici. să le 
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• 

y,oa_rte horele şi florile. Se tânguie eJe în. cântec că vor ·da jalbă la 
co1('}11Je), să le dea fliîcăii îndărăt ca să se mărite. Iată cântar.ea_ 
moldovenească 

Potrivit. tCu uu,oşieJ 

't� F r I V r .I p p p � I r r

Melodie din Basaraliia 
. 

La fân - ta - na. la fân -tâ - na din ce � la te 

-J:. 5Fft5(.):::::::::,.. 
ral/...... 

j -I ::i �J' .P Ji ;, J I r r I �E ·1 P � @ D a1 .ii I � I 
Au v� -nil _fo - te - le toa - te Sen-trea-bă u - na pe alia; 

1. La fântâna din, cetate,
'Au venit fetele toate,
Se'ntreabii una pe alta:

2. - ,,Ce nefacem noi, surată?
S'au dus flăciiii'n armată,
Rămânem nemăritate.

J. Şi-au rămas tigorile
Să ne'ntindâ horile, I 

� 
-. 

Să ne poarte florile. 7:, 

4. Decât floare de tigoare
ln zile de sărbiitoqre,
Mai bine pe-o apă mare.

5. Că pe apă 'mboboceşf!e,
lmboboceşte, ·înfloreşte;
La tigoare vestejeşte.

6. Să rugăm pe cclonei,
Să dea drumul la flăcăi,.
Să ne mărităm şi �oi".

@$ J � J. ]! j -JJ .;1 I � �- p i p p. "-" 

De la· deal de ca - I 

· sa noas - tră De ·ia deal de 

l 

' � �D � ,J, I .P Ji J> .P I Ji ;> ;, } I J. J! I J1J>JJhlJ] 
ca-sa t!Oas-tră ,Cre�le-o flo-ri - ci-c'al-bas-tră, • Ora· gă flo-ri-ci-ca':'... mea. 

"t. Dela deal la casa noastră, 
(bis) 

Creşte-o floricic' albastră 
(Dragă floricica mea) 

2. Dela deal de floricică, (bis)
Paşte - caii lui Ionică;

J. Dela d�al de caii lui, (bis)
Odihneşte _ dumnealui,

4. Fac umbră cu mantaua,
. (bis)

Trage vântul cu basmaua ;

5. Traţ·e vânt se răcoreşte (bis)

Şi de oaste se găteşte;
(bis) 

6. Că-i bujor între bujori, (bis)
... 

. . 
• < 

Caporal de re.şi.ori,
Dragă floricica mea.
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Altul, între fiăcăi şi fete; cântec din Oltenia: 

· At1tfa17/e 

�� {) r'-� 1· 4J r:W I � a n I J· r :ij ·
fa gra c// - 178 O :- C'O - ll - ta . 

� 
�,; Oe do - furi rii � co - ri - tii 

k=� J)) J) J I CJ != t, JtJ.s ) ;'I 
ln g:ră d,·_ n3 cu fior/ mul- le S� 1ter- ge mân 

��%9 .OliJJJ 
· dra pe . fhm - te 

1. l n grădina ocolită J. Foaie verde de vzorea, (bis)
Puişor, tu când îi pleca,Şi de vânturi răcorită,

In grădina cu flori multe,
Se şterge mândra pe fruntP.

Să dai prin grădina mea.
4. Să-ţi dau nişte mere dulci,2. Nu se şterge de-asudată, 1 

Ci de lacrimi rourată-; Unde-i sta să le mănânci;

Se şterge de supărată? 
Să-ţi aduci: puiule, aminte

Cii.-i pleacă puiu'n armată. ne-ale noastre dragi cuvinte._
5. Să-ţi dau, puiule, c. basma

Cusută-i de mâna mea;
Poartii.-o toată Dumineca,
Ca să nu mă poţi uita .

.. 

Jnsf ârşit, să .ascultăm plânsul cântat al fetelor când flădăiii 
erau duşi să lupte pentru România Mare, în războiul trecut; cân
tec care a ieşit iar la iveală. E aproape un bocet. Iată cum se ci\utft 
prin Ialomiţa: 

. 1. Foaie .verde trei granate, 
A trimis Regina carte: 

J. Nici în degete inele,
Nici la coade pamblicele;
Că-i ţara plină de rele ,
De tunuri şi mitraliere.

Fetele să nu mai poarte. 
Ccade lăsaţe pe spate. 

· 2. Nici să poarte fuste albe
Că au frăţiori la moarte; 
Să nu poarte păru'n coc, 
Că au frăţiori la foc. 

Ap, D. Culea - Datini şi Munci 

4. !şi· plâng fraţii tinerei
Că trec gloanţele prin ei; .
Tinerei f ăr' de mustaţă
Trece glonţul şi-i înghiaţă.

, ,. . " . . J . r -��-.. . ,:� .i
Y.- • • •c:,.•.1• •➔----...L J,... .llL�&.'...•.&.'Bf ��:I· 
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. �Rar. . , - . , \ . ... ... c Mlt1!. M. Vulj;esc& 

"' 
fâa-ie ver-.de tre/ gra - na - le

f · P a . ��r ;, 1 ; ;��-9 � :, 
· A fr/- mis - Re - _91.-na car

J 

te 

� !: I p V ·r p· � I v· -� ).
fe- le - le :..._,, să /JU ma/ noarte·.. Coa-de·

� ,} ) .. > J? J. } I ,J =ii 
'--' , 

, .. la.-sa - te. pe spa .. - te

Dezertorul llll găseşte milii şi a probare nici la iLtbita lui: 

La cireşul reteza.t, 
Şade Petre rezemat, 
Nebăut şi llemâncat' 

Foaip verde dP secară, 
Mi l-n prins patrula iară; 1

Mi l-a prins. mi l-a legal, 
•• 

/ 

.. ; 

... 

De trei gloanţp împuşcat; 
lubita-i_ plâllgea la cap, 
{:â, Petre a dezertat. 

• I.a inchiscare l-a biigat;
/,a închisoarp cu capac . ..., 

- De ce Petre ai dezertat?
- Fiindc 'am f osl persecuta/.
- i11ai bine persPcutat
TJecât w'i fi 'rler:,r>rtat.

/ Tnde dezertorii zac; 
I 'llde zac, undr bolesc, 
Fapte rele ispdşesc. 

r 

., .,._ 

Feciontl da c1ll'aj rnaicii-s.i. la dt'sp,îrt,i L'e, s�, 1m-l plângii _, ci1 
doar traiul ele soldat n.u-l petrere în oftat: 

11.'u mă 4,ur. maica, dt•-acasri. 
Nu plânge şi fii voioasa. 
Câ de-c, fi ţam pe prtCP

1 

Vine vremea m'oiu î11tortl'f'r. 
Şi de-o fi o rdulatr, 
:11'oiu lragP lang'o cetatr 
Şi-oiu scrie (rumcasli cari<', 
Carte'n patru conwrele 

Scristi cu lacrimi de jele. 
.\lu mai plânge, nu ofta. 
Ylaica, mdiculiţa mea, 
<'ri doar traiul de soldat 
11 pPLrec fă�·iî cjtal. 
(iPr1br1 plringi şi tot oftPzi, 
Ca. m.-iicuţd. nu mii pierzi 
Şi crt mâine iar mă vezi. 

. ., 

• 
. 

. , 
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Unul auzit ·prin părţile Hotinului: 

Stejerql 'nalt. şi frumos, 

la ţi-apleacă vârfu'n jos 
Să mă suiu în vârf ul tău, 
Să mă uit în satul meu; 

a::· 

Să rămâi sat sănătos 
Ca un trandafir frumos. 

Hai, mămuţă'n deal la gară 
Să vezi tr.enul cum ne cară ... 

Feciorul din Satu Mare, mai simtitor faţă de mama lui, o
rmigă într'o, doină de c5tănie să.-1 plângă cu q.or: 

. ' 
Potrivif ·- • .;,, 

� 2 r v v J> I . F' � J v :·J. I J .P ;, Jî I ,- J1 I Jg J. 
Plânge-mă ma - ':'ă cu dor-· Ca F·amrost man· dru fe - cier __ 

) � ,,f5'Ţ "l1 ;, Jdl J) I .J .J I � r= 
O· qo-rul fi /'am a -� ral __ 

Rubat·o 

şi de gri -je ti -am pur -faf. 

Notat: Od.l-'op 

4�1r a r D 11D o 1 11 k' o îYr t I'e ' i 'ip § r7r
Plânge ·mă ma - mă cu dor . ___ _ Că !i-am Fosf 

m�n-dru fe - cior __ O - go-rul /i :... !-am a - raf . __ _ 

i:;Ji �� y v =n;JZ�k@j 
;;i de gri •_je __ ._ 

a � w. J> 1 • a * 11_ 
!i-am purfa - fu. măi! 
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1. Pldnge-mă, mamă, cu dor 
Că ţi-am fost mândru fecior,
Ogorul ti l-am arat

2. Doru mi-i, măicuţă, dor
De cel cedru frătior; 
Şi de stâna cea de oi 

Şi de grijă ţi-am purtat. mc1i! Şi de cdntec de cimpoi. 

Numai Bănătanul, în cântarea plină de bărbăţie, se roagă de 
� 

parinti şi de soţie să fie cu voie, căci „ţara ne cheamă şi. grija 
\" odă al nost ne-o poartă". 

Rubalo N'otal: Meresen 
·i:i 

M, 

�=I r.-, . ii=! 

f t + î JTZE & I--f .fJthui jl ţ] J y IP
, Să nu ma, plân91 md mit �i tu ta · tă fii cu vo - ie Că am ple -

- cat ia - ră Sii mai slujesc pen-lru ta · ra 
J , • 

O ne• vas- lă lu dra - gâ 

ŞP DÎp j l fJJ I )L\JJJJJQ? î_g 
·

Ştii preabi-ne __ Do-rulmeude ti-ne mălea-gă 

1. Să nu mai plâng; mamă! 2. Să numai plângi, mamă!

Şi tu, tată, fii cu voie
Că am plecat iară

-.

Iar tu, tată, fii cu vqie,
Căci tara ne chiamă,
Grija V odă al nost ne-o

Să .moi �lujesc pentru tară.
O! nevastă, tu dragă,

[poartă. 

Ştii prea bine, dorul meu
De tfri' mă leagă.

Doamne, Dumnezeul meu! 
Fii cu mine, 
Sii pot lupta ca un smeu„ 

, 

} . Aşa să ştii, nwmă, 
Tată, frate şi soţie: 
Scrz'scarea mea aceasta 

· Scrisă-i dela cătănie.
Doamne, di}; sâ vă găsească 
Plini cu bine 
Şi Vodă să ne trăiască. 

.1. Foaie verde foile, 
* * 

Spală, spalii. 'mamă, măi; ,. 
Spală mamă, spală manu1 rufele, 

\. . �

li, I . .. .. 

-· '

(Hiii, măi, măi, hăi măi, măi, hăi mr1i I ) 

Că pleacă răcutele. 

.. • j 
...... """" • .,. ◄ ·- >..,.J�� 

r 

"' 

I· 1c1

...
.... 

. . 
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2. F oaze verde nucă seacă,
Mâine toţi recruţii pleacă (bis), pleacă,
Vine ·satul să-i petreacă.

J. Foaie verde bob secară,
;1 venit trenul la gară (bis), la gard,
Să mă ducă 'n cap de ţară.

4. Frunză. ve.rde mărăcine,
Rămâi, satule, cu bine (bis), cu bine,
Că eu mă despart de tine.

5. I[runzuliţe treciitoare
1 

Moderato 

Cerul e plin de cocoare (bis), de coroare,
Ochii mei de lăcrămioare .

Notat:(Jh f,r1

4bă , 1 1 r $ 1 e,D @D I u J I flttJ@J ·r I J_g
1. Foa - ie ·- ver __: de _ fo - i ,- le ___ Spa -

' 
��� . 

ije r Jl I no aD I .JJ J I r.if"� I ea ae I @Dam 
- lă. spa - lă, ma - ma. măi, Spa - lă, ma - mă, 

@� J J li:!D 00 I ffi j_ I J J I J y·.Ab 
....,, .....,,, ....__,; -- .._:,,/ 

I � 
·: i 

spa-lă. ma --- mă. ru - fe - le _ Hai,_ ma,, __ 

.. ,b J. JF I . .J. 4) I J. JfJ-44-=Z ! @-D .@$JJ 
măi, Hâi,_ măi, _. __ măi. Hăi, __ mat Câ plea -

ŞFn.-Q m3±fUp 1P I ,J 7
- că ra - cu -- �� - le . _ 

Frunzuleană lemn uscat, 
Ru, mândruţii, i-am. lăsat 
Cânepa nesăinănată 
Si gura nesărutată. 
A trecut un an şi-o varii. 
Ş'acasi1 când venii iarii, 
Cânepa i-am sămănat 
Şi gura i-am sărutat. 
Frunza verde de secară, 
La armată m'am dus iar_iii 

.. 

Ş'apoi când m'dim liberat 
Şi în sat · când am intrat, 
Cânepele erau culese 
Şi mândrele din sat alese; 
Cânepa era lucrată 
Şi-a mea mândră miiritată. 
Maica mea mă mângâia 
Si mereu îmi tot zicea:, . 
- ,,Satu-i mare, fete-s multe
9i mai mari şi mai mărunte,

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



Ţi-i găsi una de frunte". 
- ,,Maică, măiculiţa mea_!
reru-i mare, stele-s multe
Si mai mari şi mai miirunte
Da ca luna nu-i niciuna
Aşa mândră luminoasă
Ca Ileana de frumoase ('.
- ,,Dwgul mamii nu ofta,
Că maica te-a însura;
Satu-i mare f ete-s multe

246 

Şi mai mari şi ma,i mărunte 
Ţi-i alege, c' ai de unde". 

Of I f I f I . V V .  "I - ,, . o . o . matca, mazcuţa. 
Ceru-i mare, stele-s multe 
Şi mai mari şi mai miiruntc, 
A1ultr' stele-s _luminoase, 
J)ar ca luna nu-s frumoase;
/arii luna-i numai una
Şi lumină toată lumea".

Rar NolQf · Sof,a r�odo,·eanu . n -� ty)7J ir� I ft$ J�J i¼-4-U'"J r· Uif9
,Foa-ie-li-cea ___ bob o - re_ -- w Fc.i,e-li-cea __ 

� J !li JO I ţ} J. I J)FU§W.1 J. ? I
bob o - re -- zu Hn, rnd, -- cu - tă de mă vezi - hai mai -

� � tf = J 3 a@ I o1444�J. I J. J1
- cu-!ă ____ -hai_ pâ-nâ-; gr� -ic - le mai 

,� Jl J :a
verzi hai măi - cu - tă __ · hai 1 

1. Foaielicea bob orez;
Hai măicuţă de mii vezi
Până-s grâiele mai verzi:
(Hai, măicuţă, hai/)

\ 

2. Că dacă s'or secera,
Mult urmuţa mi-i _căta,
N'ai rle unde md vedea.
(Hai, măicuţă, hai!).

} . Oe-i , •edea că nu mai vin, • 
Pune-ţi tămâiţa În sân 
Şi s'o iei pe răzorele 
fân' ai rla de morminţele; 

4. T..:nde-or fi mormânturi mici,
Ar:ele-s de noi, l'C.inici. "'
Sri-ţi spun maică-adevărat
111 ormântu' mi-i înse1111w!:

5. Am la cnp floare de mar;
La gurită, romaniţâ;
T,a nwstrcţă, ismii crea( a;
[a mânuţe, scânteiuţr.

6. Iar la brâu, un fir dr grdu;
La picioare odolean,

• Să mă ştii c'am fost oştean
, Şi-o sii-ţi treacă dţ3 alecm,

., 
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Să ascultăm cântecul osta�a1ui dela Oi!tuz din 1917: 

Foale verde trei bujori, 
- Măi soldat dz�n uânători,
Unde-ai fost ursit să mori?
Sus pe 1x:j'rful munţilor,
Sub cetina brazilor,
ln ploaia gloanţelor,
ln spartul f!,·hi1del:clo1.
-- Lumânare cin' ţi-11 pus.J
-- SomPle când a apus,
- De scifldat cin' tP-n scăldat.')
-, Norii când s'au scuturat
��i roua ,:âncl a picat.

lJc'mpânzit, cin' te-a'm
[pânzit .1 

Şi cine te-a 'mpodc.bit? 
- Iarba când a tnverzit,. 

Florile când au fnflo.--it.
Dt?'ngropat cin' t€-a'n-. 

[grc.pat? 
- Codr'i, când s'a scuturat,
i11untel€ când s'a surpat.
�- Ot· jelit cin' 1''-a jelit?
- Plisdri!!'-r;u cinf·it
Şi pc m.i111· ni 'au jelii.
-- Foaie 1·t·rrle lrf'l huj1vi.
il!fai 1,itea:z: din 1'â111ltori,
La rno!'rnântul tiiu jurrim
j"ara sr1 ne-r, npărâni.

, . 

lu aj1u1ul plecării-, h1tl''o $al5 de joc, se adunii f'el{'l!:' rn rnn
. mel<-' lor. Fetele îşi strecoară pe furiş lafriimile Îll batistelt, ce illl 

,ii le dea c'el'Or ce pleacă mi1i:ne, --:- spune cântecu]: 

Ghitim·, când îi pleca, 
Să�ţi dea puica o basrna; 
Sâ-ţi aduci„ puiule, amintr 
JJe-ale neas� dragi curintl'; 
Să ai arma lângă tin,J 
Şi bptista dela mine ... 

Mamele suspină şi ele. ,,LeatuJ" stă departe, fiecare cum tH� 
sufletu]: unii tăcut-i şi .îngânduraţi, alţii fac glume. Se cântă mai 
;1p�h1s î11 această seară din unnă şi se joacă mai cu foc pentru ple
care. Leatul tot se prinde, iar_ jocul se deosebeşte de cel din alte sărt. 
bi ftori şi prfr1 chiuitw·ile c.elor ce mâine lasă satu]: 

Frunzr1 verde ş'un dudău, 
Mult mi-e drag ce este-al 71"/PU! 

Şi iubesc din răsputere,. 
Ce e nzi _ş_i mâine piere. 
T)ite'ncoa şi bateţi cinci! 
Trag-et� hom. mdi ·1 1oiniri/. 

Foaie ncrde ş'un dudău, 
Joacă fata c'un flăcău. 
!nc'odată şi'nc'odată
Că plec mâine la armată.
Hai la dreapta câte doi/
Foi -,,d i11hiti nmândoif·
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Frunză verde mătrăgună, 
Asta nu mi-este d'a bună; 
t'vl'a cuprins c. intristare, 
Parcă plec la îngropare. 
Daţi la stânga şi la dreapta! 
Să nu se rărească ceata. 
Câte trei paşi îndoiţi, 
Pămqntul să-l argăsiţi. 

.... 

• • 

. Frunză verde şi-o cicoare, 
Să nu începi iar cu plânsoare. 
Stau numai o săp_tămână 
Să-ţi pară gura mai_ bună. 
Zi cu fetele 'mpreună: 
Cale bună, voie bună! 
Foicele de pe cărare, 
Zor şi iute lăutare, 
Ce te uiţi mereu în jos? • 
Zi cu fc,c şi furios! !A. 
Strigaţi: una, dc,uă, trei 
Bate'n loc să··dea scântei. 

Fetelor, sli nu fÎti rele; 
- Ci-mi daţi boabe de mărgele

Să le mişc prin, degeţele,
Să md mângâiu eu cu ele.
Bateti din palme odată,
Să se ducă grija fontă!

* 
• • 

Frunză verde ş'o lalea, 
Măi flăcăi, nu-i 1 1i1uz mea 
Dacă ştiu care din fete 
Doarme ziua la perete; 
Şi de lu_cru-i este frică, 
Că din mdnă ;os fi pică. 

* 
• • 

Porni-ţi-o la dreapta, frate· 
Şi la stânga'ncepeţi bate, 
l ndărăt, apoi 'nainte,
Luati seama, fiţi cuminte,
Hora ca să nu se'ncurce,
Ba să facem chiar c, cruce.·

Răsuflă strigătorul, dar zjlce altul pe a l�i:

Mândra mea de peste Iii,. 
Eu plec, tu aici rămdi; 

Plec fn armată cdntând, 
Tu rămâi aici plângând .... 

Un. cântec din Ardeal zis de feciori şi fete pentru cei .ce pleaci1: 

Feci,orii ., I

1. Tot ţi-am spus, mdndro, 11ui

Fir de cucuruzi, 
!'nuzi 111ândr'auzi. 
Ecou (tetele): !'auzi bndr

[au-â ... 
[dur; ...

Ecou (fetele): eu l1lă duc ...
(>i tu tot nu m'ai crezut
Ecou (fetele): n'ai crez.ul ...

Refren: 

11 

l<f'tele 

2. Tu te duci, barie, sărace
fi:rou (feciorii): bade siiraa ...

:- ., Da cu doru ce voiu face?
Dragă şi iar dragă, ' • · • Ecou (feciorii): ce .voiu 
Fir de iarbă neatră, ,--:-_ . , [face .. , 

C. ... , '\.�;_,........ .w. � .
' .... , .-�� .... � -�:. 

::r-�����,-� .. -��,..,,____���.-��·.r��-�-�������1-...w=--.

. 1.j 
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r. 

• 

,. 

.. 

. ' '

Re-C1:en: 

..,
Dragă şi iar dragii, 
Fir de iarbă neagră, 
Fir de cucuruzi, 
l 'auzi bade-auzi.
Ecou (feciorii): !'auzi niun

idro-a uzt ... 
Feciorii 

} . Zău, mândră, cd rău i'mi 
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Tună'n cine despărţeşle . 
. Rcâu (feciorii): despărţeşte. . .. 

Refren; 
Feciorii 
Eu plec şi mă rog de tine, 
Rc:ou (fetele): mă rog de 

' [tine ... 
Ca sii nu mii uiţi· pe mznc. 

/ p art'... Refren ,""I 

l nima că rău mii doare . Fetele : 
F,cou fetele): nău mă de •arc ... \ 6. Na o floare din grădină

Refren : • F,cou (feâorii): din g·ră-
Fetele : 

· 1 .[dind ... 
4. Tună Doamne şi trăzn eştr. Şi-apoi du-te şi iar vină. 

Ecou (feciorii): Şi trăz- · Ecou (fecz;orii): şi iar ,Jină .. -
[n eştP... Refren (cu toţi;i) 

Andantino (B6ie".li .1) Ecwl(retel.) 

-� �, M w w r _11½- nt o �.J;P· y r§ o �.tr· , ,
1.Tot �-am spus mân - - dro mă duc _ Eu mă duc_ 

(Băieji) Ecoul(folele) 

4 �â i i r I r ct I i D �, i: � , fi O �-e, , li
Şi lu tot nu - m'ai ere - zut _ m"ai ere - iul_ 1 

Refren --== 

J1 D = ==--b r::, � ,�,,. r I ½ � J ' I _ţ § e) r I a ? . I if I 
Ora; gâ � iar dra- gă fir dP iar• bă nea - W fir de 

(:'I Ecoul(fei,,le) 
('.'I 

,-� i t e;;;e i '=-" w iii � ri I w e" ,. ,. 
i'a- uzi m�n-dr·a- uzi l"a• uzi ba-de·a- � cu- cu-ruz. _ 

R.ecrnţii sunt petrec-uţ,i de oei ră!rrlaşi în sat, <le fete şi flăcăi 
ina,i.' ales, în cântece. vjoaie_ de tinereţe voinicească. fată ceata feJte
ior de pe Someş şi dela Năsăud cân.tâ.nd feciorilor în clipele plecă
rii lor la cb\t[mie, ca să n::u niai pară aşa mohorîţi-: 

1. Alf erge badea'n cătănie
(Ei hai!)
Biidui dăina, bădui dăina
(Tit, lir, lir li la ba
Tir, lir, lir li la bN.)

J 
2. Oe mâncare ce-i d�cea?
} . Supâ de găină fi.artă,
4. lnvârtită'ntr'un ştergar
5. Cusut cu �ăr gări tar,
6. Pusă'n traist' de lânii, moale
7. Sii. n'o uite pânii, moare .
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Mi,cal ' ,.. · Notai: Gh Breazul 1 r.) Refren 

4 � .J. dJ) I .PjJ1 .JUEg®kpfli)Y I;; Jl J> 7
Mer - ge ba. dea'nră • la - m � e E,, hai! Ba-dui dâi -na, 

:J1a-dui dai- na , Tir lir. lir li la ba , T,r \"ir , tir li .la ba 

S.e aud tot mai rar· cântec<:>le de mili"(ie în care câ11t�ire\u1 du
ce d.oru} libertăţ�i lui1, jeleştţ,blestemă ca în cântecele haiduce�ti. 
In cele de azi, tresare chiar mândria de soldat apărător al Ţării. 
Tineriu de azi is tot mai tar.i la suflet şi :oum:ai" pleacă de acasă c11 
lucrimi şi jalie ca în alte dăţi. A venit ''.rPmea. ca aceste cânte,c10 tle 
despărţiDe de locul naşterii si"\ nu mai fie .:atât sau deloc tânguioase 
până la plânset. Cuvi.n.telc . ,,înstrăipat, departe", în cuprinsul
Uhii� româneşti nu mai au înţeles: 

. · Striti11 suni şi nu ştiu drumul, 
Md duce trinul şi fumul ... 

, 

.. 
◄ • • 

,.,._ 'r • • I\'-, ' . ...

� t1ader,/a · I, din Ardeal 

Yi) J 4J) a 11,;) ttJ a 1 
h- nv - le cu ro,:; le la - te, 

�p ); JJI JJQ iTci Q JO� 
Tre-nu- le cu roate la -· le ·--, !Iv măn stre- /_ 

t• J J 4kl) D I V iO, O O i 

�d.:� f 
par -

r.-. 
fe, Nu _,mă'n·- stre t'- ' 

, 

�� )}}li_ , 
na de·- par-te 

Trenule cu roate late 
. Nu mii 'nstrrinr1 rl�parte. 

...... 

j •• 

• -111

.,, 

-�► 
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·Flă.căii noştri se duc la armată cu voia bună ş1 oriunde da -
'.oria îi cliiamă. 

Cântece„ noui" :

Iată un cântec de recrtLt, urmat de cântecul la liberare,

,:11ziL îu Moldova pe valea Bistriţei: 

Ş am zis verde iarbă lată, Şi-am ZL°s" /,'erde trei migdale, 
S' aude cântând pe vale; 
Vin răcruţii'n liberare, 

.. 

'-.. " . ..
.... 

·,
. •, . 

•• 

·-
-..

. . ' 

' 

I ' 

.; 

f.'r 

Cine nu face armată, 
J)a-i-ar Dumnezeu răsplată;
Sece-i mâna ş'un ··picior,
Să rămâie cerşitor;
Să nu vadă soarele
Cum nu văd eu fetele;
Să nu vadă stelele
Cum nu văd vecinele. ,
Ru _când am plecat de-acrrni,
Lasaiu mândra mea fru-

{moasă; 
Dar acum cine-i în sat? 
Cel scutit şz refo,·mat! 
Recruţii se duc departe, 
Reformaţii stau pnn sate. 
Recruţii se duc prin lumrJ_ 
Reformaţii le. pun nume. 

fi' etele le ies în cale: 
Una zice: ,,Mă� lc.:lne, 
Vin' la m..ine, na o f Locre!:'. 
Alta zice: ,,Măi Gheorghitli., 
Vin' la mine, na guriţă! 
Că din sat când ai plecat, 
Eu la joc n'am mai umblat; 

• Nici guriţă n'am mai dat,
Pe tine te-am aşteptat!".

-- ,,Spune, mândră, ce ţi-i 
{gându, 

De eşti neagră· ca pă.mânt;i, 
Şi slabă de te ia vântu?". 

-
1
,Neagră sunt de felul meu 

Şi slabă de dorul tău!". 

Cântece de-ale grănicerilor de pe Nistru : 

Foaie vrede mărăcine, 
· Plânge pământu su/Jt nww
Şi eu plâng de-asupra lui,
Sus pe malul Nistrului.
Când e zi de sărbătoare,
Toţi civilii's la plimbare
Numai eu .în patrulare,
Cu graficul de şase oare
Şi treizeci. de'ncărcătoare.
Când sosesc din patrulare,
fv!ănânr; cµ. arma'n spJnare, ...

'/ 

Am. o oară de hodină, 
I mi şterg arma de rugină. 
M.i-am sters arma si mă culc,

, I 
1 ; 

Tar mă sţoală să mă duc..
lau cânelr de vânat
Şi cureaua de-arestant;
Şi mai iau un felinar
Şi grănade'n buzunar.
Şi-mi iau arma în spinare
Şi plec pe Nistru la vale.
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Ninge plc.uă, sau tră.zneşte, 
Grăniceru-atunci porneşte. 
Foaie verdf de orez, 
l.Voaptea mereu-patndez. 
Patrulez ziua şi noaptea, 
Tot alăturea cu moartea. 
Pa'trulez oraşe, sate, 
Ca să aibă libertate._ 

252, 

Trei zile cu trenu'n sus 
Tocma'n,gram'ţa la Rus. 
Merg în depărtarea zării 
Să păzesc graniţa tării. 
Du-te dor prin flori de, fân, 
Până la, mândruţa'n sân. 
De-i găsi-o supărată, 
S'o săruţi dorule-odată. 
De-i gă�i-o veselind, Şi iar verde iarbă fragă, 

Dorul mândruliţei dragă, 
Pune-l într' c. cană albă 

. Şi cu alţii petrecând, 

Şi dă-l pe Nistru să meargă. 
De-a merge pe Nistru'n sus,
Să ştii, mândro, că m'am dus, 

Să te'ntorci 'napoi oftând 
Şi din gură blestemând, 
Că de-un timp aşa de mare, 
N'am primit nici o scrisoare ... 

Cântece :houi c.e le cântă în IYllişcare 
�oldaţii: 

de marş premilitarii ,;;1 

ţMŞcare d: marf , 

Pe dio jos de . 

l � , 

au-fa mea, Lea-110 

dea-lu! ma re 

� li: )

' 110/ .,f /'!eh Ionescu 

Leano, Le-

Pe din jos de 

dea-hi· ma-re lre ce un re-g,· - mea! ca'-la - re 

) J 
Leano, Le - nu - ta mea Lea - 110 

1. Pe din ios de dealul mare,
( Leano, Lenuţa n;ea, Leano)
Pe din ios de dealul mare,

'Trece-un regiment călare
(�eano, J,enuţa mea, l,rnn())

• 

r & � 

. ... 

'1" . ·, 
.a•r; \ii. 

2. Ofiţerii fluierând
Şi soldaţii greu oftând.

J. - C'e. of taJi voi, măi soldati?
Fiinrlc;d la rdzboi plPcaţi?
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( 

4. - Nu mr1 tem, cii-i lupta 5. - Strânge frâul, măi
{băiete. . [grea, 

Ci mi-e
J 

dor de mdnclra mea. Nu te mai gândi la fete; 

' .. �

6. Că fetele păsuiesc '
Şi izbânda ţi-o dc.resc. 

7. Şi mi te-aşteaptă· cu dqr
Sâ te'ntorci învingător.

�-M,Scare de mar S noi ,I Nelu Ionescu 

l (P V 'ir W .1 (l V I PI r) P J
f,g um - 6r3 de pă - du - cel

) 
Lc1 um-

ţ g� � - J - . [vltJ ��IP?v r,l ·J)IJ1 J5 J.I 
bra de pi - d1..1 - cel. humos doarme uo gră-n1·- cer 

1. La umbra ele pâducel, (bis). }. - Nu te duce, fata mea
Frumos doarme-un gn1nicer Somnul nu i-l tulbura. 

2. Cu raniţa la căpătâiu,
Mâ duc, maică, sâ-l

( bi::) 4. Cd-i voinicul ostenit
De cât drurii a tot făcut. 

5. Las' să doarmă somn uşc.r,
{mângâiu Că se duce călător. 

6. Şi mi se îndreaptâ. iar
Sră pâzeascâ. la hotar. 

t 

1. l os pe valea Oltului,

* . ... 

2. Arma'n mână ei strângeau
Şi cu viers frumos cântau
(Mândră, mândruliţa mea).
Hai, hai) hai, armii. de foc,

Pe cărarea dorului,.
(Mândro, .mândruliţa mea)

Ştii tu, mândră, cin' trecea? 
[măi, 

, j . Că nu-i timp de stat pe l.ur:. 
Doi soldaţi alăturea, 
(Mânrlruhţa mea). 

�· · (Mândruliţa mea). 
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• 
' 

· J. De-ar fi puşca iarbă v�rde
Şi plu,tc.nul meu de fete 
(Mândră, mândrul�}a me.1.). 
Şi sf!rutul de-ar fi plata, 
S'ar face. uşor armata, .. 
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. t 

. (Mândruliţa mea). · . .) ◄-; i •.-· . . 

4. Ai vedea'n militărie
Numai râs şi veselie,
(Mândră, mândruliţa. m,w).
Eu le�aş fi serge�t major
Şi le-aş comanda cu dor .
(M ândrulita mea).

'Se.re de marş , notai /felu Ionescu 

� > J J> Ji I ;-; D . I µ µV V I 
Jos pe va-/ea Ol -lu-lu/- Pt, ca-ra-rea 

t ; v a 1 � r1 1 "V v _ v �a 1 {Ţ r � 1
. do- ru - lu/, Mâ!7dro, mândru-//- ia mea. -

�!:E � I � r r I r- p I ) H I p . [ [ V I 
St1,· fu, mândrfl, cin' fre - cea, meii .?. Do/ sol- da!t a - · 

' ';, J r I ) ) J J I J ţ :i 
_ lâ - tu-rea , Mândru.//- ta mea 

... 
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HORA SATULUI 

Citih1 în ci:onicile veacurilor trecute, · în însemnările călăto
rilor streini„ că· la cele nunţi şi petreceri donmeşti şi boiereşti ,ce 
t,ineau zile şi săptămân i, erau chemaţi „jucători şi zi,cători de 
tară ... cu strigături şi ji)Curi a se bucura". In mărturisiriie veclii, 
i.lŞa dar, odată cu cântrtreţ.ul, este pomenit jucătorul şi zicătorul 
îi11r'o treime ne�espărţi tă. 

,/;Doussa, �lt : Hora în Muntenia, 1848. 

Şi Românu], jucăuş cu faimă, întăreşte adevărul lege. că 
omul întâiu a jucat, apoi a vorbit şi• apoi a cântat. 

Joe e în viata lui del,a n:aştere până la moarte. Abia înfirjpă 
p1·im:ii paşi şi mişcări ritnc1i1ce din mânuţe şi ·picioare anuntă în
ceputul danţului'. Copilul înc{t n4. vorbeşte, dar loveşte în cad�nţe 
Cll ceva tare, ca să sune. E începutul ritmului de joc din care, mai 
npOll naşte rit.mul ,muzical.

1 
Legănatul ane mişcări de joc, Mama 
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Îş1 Joacă pruncui ţinându-l de mâini., ori1 pe genunchi; şi el surâd„ 
foricit. - ' � --·Jt�-:::--1,,

Danţul însoteşte datinile, petreoeri 'le, sărbătorile, umple ră
gazurile dintre munci:.; ba în_seilează în .ceputurile unor activităţi, 
ori le imită. Cine ar putea sust,inţ! ci:î „w �seasca" nu imită salturile 
ursului, iar „corăbe1asca" legănatul -cor ăbiei: pe valuri ? ,,Raţa". 
are .ceva din mişcările păsării ce-i poartă numele în strigăriie: 

• 

Raţa ici - raţa colea, 
Raţa trece Dunărea 
Cu bobocii după· ea ... · ', 

' 

„Troaca" ar:e mişcăr� din legănatul· troacei sau copăiţei unde 
aţipeşte copilul. ,,Leliţa Ioana", joc din p ,odgorii, este inspirat din 
călcările strugurilor în lin.uri şi a. m. d. 

· Mai păstrăm ceva din jocurile ce ai ii întovărăşit rugile către
-puterile cereşti, să reverse belşugul roadelo ·r, cum .e jocul paparude
lor, or,r chemarea duhurilor bune sau alur 1garea celor rele, cum e
jocul căhi.şarilor cu cele „peste '1 O jocuri -figuri - diferite „de
spre care sc,rie Dimitrie Cantemir. Fii�1dc ă âzi nu ne mai rugăm
dăntuind, acele jocuri ce trăi:esc încă nu 1 nai au rostul şi înţelesul
de altădată. Tot Cantemir Vodă pome�eş1 ,R- despre un danţ agrar
numit „Drăgaica" practicat ca o vrajă cân ,d holdele intrau în copt:
,,,Fetele din mai multe sate veciine aleg l ?e .cea mai frumoasă şi
n,ai voinică �intre toate numind-o „drf l€;aică". O duc cu mare
daiu la câmp, împodobită cu o. e0roană şi cu spice de grâu şi cu
multe panglici colorate şi-i prind de mâi □i · che_ile dela hamb9-rele
kr. Astfel.împodobită, cu mâinile întin� e şi cu pangl�cile _bătute
de vânt - încât să se înfăţişez� ca o sb1 irătioare - se întoarce de
la -câmp acasă cântând şi jucând ... ". Tdt pe vremea aceea era un
danţ descântec de vindecare dar şi dant războinic, pomenit ·de un
călător, episcopul catoli�, Bandini, în ti �ecere prin Comuna Lucă
şeşti-Bacău ameninţată de ciumă: ,,Tntr' o noapte, zece fete in vâr
sW. desp,wiiate alergară de mai multe cn'i împrejurul satului, miş
când hraţerl.e cu săltături şi jocuri cu câ n;tece, aruncând din mână:
beţe aprinse. Acestora le ieşeau. înaint ,e zece flăcăi tot despuiati,
:înarmaţi cu lă:µ.ci sclipitoare, salutând, l'--se în tă.cere unlii pe alţii
(flăcăii şi fetele) şi loveau lăncile lor c u braţele. Făcând aceasta,

L • 
, 
. 

. . � .. .. . , .... ..... -.. 
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Românii cred că ciuma nu se va atinge de oamenii goi, ci va avea1 

ruşine şi va cruţa pe cei de etate tânără". 
Când sfârşeşte cununi'a, preotul ia mirii şi nunii de mână, în

v{n:tindu-i în jurul sfintei mese de trei ori în cântarea „Isaia 
� d(mtuj)eşte". Este în această datină o horă sfântă. Povesteşte şi mi

trnyol:itul Moldov:if Dosoftei (veacul al 17 -lea): Mirii în.cbHjoară 
:,cu hm·a _sfintei n.mJ.te cântând". . 

1n jurul tronului ceresc, stă o horă de sfinţi şi o horă de în.
geri .. 1n biserici vechi, vedem hori zugrăvite cu lume îmbrăcată în 
\'t)şmintele vremii. 

Atâtea întrupări din credin.tele poporului român sw1t 
i nchipuite jucând: Zânele, ie)ele; făpturi aer{enţ ce roiesc pe �re
rne de lună, se ţi1n de mână ca la horă. Strigoii se strâng pe la ho- ·· 
lare, la răspântii de drumuri şi fac roata jucând „drăgaica". 

Dumnezeu, cât a stat pe pământ, a păscut oije. 
El. a .făcut fluierlJll şi l-a pus subt lâna oii. L-a găsit cioban.ul 

la vreme.a tunsului, şi a cântat din ·el de alinare şi joc. De pe vre
mea când lupii se luau de gât cu mieii .şi se sărutau în bot, se p,ol- •

vesteşte basmul celor douăsprezece· fete de împărat, ce li se făceau 
în fie.care zi câte o pereche de pantofi, pe care îi rupeau noaptea la 
<'lanţ. Plecau 111oaptea, pe furiş, diri palat şi se duceau într'un os
trov, unde dănt-uiau cu smeii până la cântatul cocoşilor. Altă fată 
de împărat, qe era nebună; după jcic, nu voia să se mărite decât cM 
unul .care ar întrece-o la danţ. l\folţi s'au h�tejit juciân.d, alţ�i au 
murit pe loc, alţii n'au mai încercat văzând cu ce patimă joacii 
domnita; ba jucau împrejurul ei şi mesele şi toate lucrurile săltau 
�i. se ·rot�au ... I-a venit de hac un. flăcăiaş isteţ, feciorul unei'. babe, 
care a întrecut-o cu danţul lui nebunatic de trei zile şi trei nopţi ... 

Intr.1un coli:n.d de tineri gospodari, soti'i se fericesc dănţuind: 

la tulpini de meri, . -. Dantu-mi dănţueşte 
Mese de boieri Şi mi-l înv_ârteşte,
Şi de negustori Toiag răsuceşte, 
Şi dgnţ d_e curteni. ln sus l'asvârleşte, 
Danţ.ul �ine-l poartă? 'N palmă-l sprijineşte 
Jupânul ... ( cutare) Şi se fericeşte .... 

Din vechi vremuri, poate că odată cu încreştinarea noastră, 
7.iua Domnului - ,,şase zile să lucrezi., iar a şaptea să dai ho.dină 

Ap, D. Cui•• - Dati�i şi Mu11cl 17 

•
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ITupului tău şi, sufletului tău" - s'a împărt,it în. două: dimineaţa 
e a bisericii, iar după amiaza e a hor·ii, Dumi'.nicile şi sărbătorile 
sunt „ zile de horă". .;. ' :74; 

Biserica şi hora sunt vechi aşezăminte obşteşti pentru apăra
rea, păstrarea şi creşterea sufletu lui românesc. 

Românul a şliut să facă la capătul săptămânii de apăsare a 
fiin1,ei lui prin griji şi muncn, o zi de clescordare a pu.t.ernor, o 
renaştere şi primeni�·e a lor. O sărbătoare care e, mai mult decât o 
zi de ocLibnă �,i

1 
alina1·e, de cnrăten.ie şi :îrn1oire, o zi de destindere 

cu bucurii de viaţf1, prilej de des{ătare şi înăltare sufleLească; zi I 
de horă ... adică nu numai joc cu adaosele înseninătoare ale poe-
ziei şi cânteculu.i (ba şi ele băutură cu,m s'a coborît până la terfe-
lire în zilele noastre). Ci să vedem în împletirea de brate pornite 
spre sburdăln.ţcii tinereşti, semnul împletirii sufletelor într'o săr
uiitorească înviorare a satului întreg. 

L C:răitele : joc oltenesc. 

Hora, joc obştesc, prin prindet·ec1 mâinilor în cerc, este icoana 
11nei sing11re familii adunat� s5 se bucure îrnpreună în uitare, 
i,, pi\care şi unire îuLr'un singur suflet înfrăţil. Ce e hora, o spune 
�i st�igătorul: 

•. 
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l-lora-i jc,c ele legăturâ 
Tntre inimii. şi gurii.; 
H ora-i ioc ele în f răţirr? 
Intre cuget şz: simţire. 

Frunziî verde măr creţesc, 
Drag ni-e jocul bătrânesc 
Ca şi portul s' râmoşesc . 
Nu ne plac paiaţele, 
Câ sperie raţele ... 
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Cine-a'nceput horile, 
Fie'n Raiu cu florile; 
Că horile-s stâmpărări 
fjt omul cu supârări ... 

Trageţi hora, măi băieţi,
Care vreţi, care puteţi, 
Care nu, nu vr1 prind'!ţi; 
Trageţi, băieţi, hora'ntinsiL 
Si tine fi lumea cuprinsij ...
, , 

La horă vine tot satul să petn1ci'i priv.i;ncl, g1umincl, jucând. 
Pfirintii să-şi vadă odras'iele cum 1e stau prinse în. horă; cei ce' 
n1erg spre apusul vie1,ii sii-şi aducă aminte de tinereţe, Mi schimbe 
pe câteva ceasuri de senină odihnă, truda săptămânii încheiate. 
Cu zâmbete pe faţă ş1; în voioşie, p6rtajii. horii - şi cei ce „joacii 
numai cu ochii şi inima" - îşi cl,au rriâna, bucurându-se de întâl
mre. � •. l \l. 0 j 

N_ecăjiţii, ami1rîţii, rnf)etele închise, ocolesc hora. 
Şi puzderia de copii se adună în preajma horii. Cei mai mi,ei 

�e hârjonesc a1ungându-se printre luime. Ba se vâri\ rn nişte sH1r
kze pri11 lantul horei. ,,Cei mai. m5ri�ori se 11i.L,1 tnnd•i la juc/îtori, · 
l11ând seama la biîtaia picioarelor. g.-11n si; le fitre rneşteşugul''. 

Dc\r ninwni n'asteapU\ mai fierhi'nJP rinrninica si hora ca ti-
, , 

1wrnnl: flăcifri şi fetele. Despi1rţiti c11 zil<0lP )1 siipli'imânile ele lu
cru, ard de doru] revederii. La ho;·j, ·i11imi:le se .aprnpie, se pun,
la caJe fericiri viitoare, Şi câii-i grij/1 pun în gfrteala de l1or1i cn ce 
,rn ma( curat şi mai frumoş. 

l-:Tora e un concurs de cw·ăţenie şi frunmseţă; o expozitie vie 
rlc izvoade cc se hnprumul'il pr\n imitaţie. Toţi şi toate au ambi
i)& sZ11'ure privirile nu numai, cu joc, cu îrnbn'\ci1minte şi podnab<-, 
ci şi cu deşti>pt.'\ciunea. 

De aici între�ere în glume, în grija ce o pun s/1 placă pr:in 
felul de a vorbi: 

J1ândrn. mea frt.1me2să nu e, 
Dar cu vorba mr1 mângâie .. 

·; 

IIL�.'- ·-
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Hora e te un regulator al purtării tuturor: dă fiecăruia tă
pânii.rea de sirne, acea ţinu l[t demnt't ca de o zi mare; m odereazi\ 

Invârlila la Mâodra (Făgăraş). 

cleşertăciunillt\ unc-k nC'sirn\iri cari lulburiî farmernl împ,·<'uni\ gus
at. De aJtfel se 1nsarcineaza pri, i1 ill' chiorîş<' şi �firliilurile usl11r{1-
·oc1re să ţină aceaşlă frână.

Hora a 11i\srnt. si înll'C'I i1111l rnvii11La sil gingiisia 1n1TP biîrba1 si 
f<-1n1eiC'. ,___ ' --

.::__ � .... , ' 

Loc ele î11tâlnire, de sfril, <le î1111Jărliîşire el<' 11evoi, <le plmern 
k, cale la te miri ce, de jucleci\ti şi observaţii dcsp1·<' cele- huM şi 
cele rele de peste săplămân.ă, hora esi,e şi o gazeta a satului. Aici se 
răspâudesc şlirile, căci în uicio alli\ zi ,.gLLra ltLmi.i ... gura satului (' 
nu e mai atentă ca la ho1·ă: 

TMd şi curcile din sat 
Ce pifţiră acest băiat: 
Pentru un pic de sărutat, 
Câinii'n goană l-au luat, 
lntr'o groapă l-au băgat; 
I., • •  

/11tr'o p;roapii ru urziri, 
l-au /ticul pic,lm băşici.

rând fu iar la siirut at,

.yu putea de sciirpinnt . . .

lată o întâmplare cu haz de peste s1'1plămân{i auzită în gura 
mare dela strigătorul horii .. 

,, 

.. 
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Alături de şezătoare, a fost pentru satele noastre o şcoală de 
desălbătici<re, de cioplire a omului, modelându-l prin supunerea sa
tului întneg unor reguli de măsură şi obiceie controlate Ia horă. 

A ieşi la lume e tot u_na cu a ieşi. la horă. 01idne a păţit o 
tuşine mar.e nu scoate capul în. sat. cu atât mai mult la hori-1 nu. 

Căci hora e şi un tribunal de judpcată, mai ales pentru par
tr�a femeiască ... 

.• -· -•. ---· - ... °"" -: . · "Purtatu" la Sălişte-Sibiu . 

E zi! mare peutnL flăcăul şi fata când se prind întâia 
l1oră. Vin părintii, neamurile, să vadă. In s[n-bătoarea aceea, pun 
rnultă grijă la gătire şi la joc. Altădată, flă.căii de vază mergeau 
·,nsoţiţi de lăuta_ril la casa 11oului tovarăş de 11rins în hor[1, unde

.enw cinstiţi şi se făcea· o mică l:wră de încercare în cinstea tinere-
tuhti ce trebuia -în. ziua aceea să intre în horă. ,,Prietenele fetei
vesteau flăcăii şi pe celelalte fete că în cutare vTeme, fata cutăruia
va fi scoasă la horă. In ziua hotărîtă de ieşit la horă, fata se ducea
el imineata la biserică, clădea o liturghie; venea acasă şi după- ce
mânca, se gătea împreună cu altele de hor:ă. Când erau gata,
mama fetei şi cu alte gospodine luan calea spre horă. Când ajun
geau la horă, flăcăii dădeau mâna cu fata, o purtau pe la celelalte
fete cu care dădeau mâna şi apoi o duceau la horă între flăcăii

( 
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gospodarilor mai cuprinşi; şi' la toate jocurile din ziua aceea, pe 
· dânsa o luau întâiu. Cu ea trebui.a să joace atunci toţi flăcăii
oricât de 'urită şi'. săracă ar fi fost ea şi oricât,de urît şi sărac ar fi
fost flăcăul".

Dar flăcăii nu. cruţă sfiiciunea şi stângăci.� în joc. 
Strigă co·danei abia prinsă în horă : 

Dragi fmi su11t oiţele 
Când.le dau corniţele. 
Dar mai dragi fetiţele 
Când le dau (ţ)Siţele :· 

Aş juca şi nu ştiu b'ine, 
M 1aş lăsa şi mi-e ruşine; 
Sunt voinici şi nu-s de mi1U::, 
I-aşi chema şi nu îmi 1•ine.

' 

" 
' 

Foicica peli11iţd, 
Draga mamii cc.piliţli, 
Astei vară sugeai ţâtr, 
1<:;i-acum dai barlii g_uri(ii. 

Nu le teme măi băiete 
De-i scăpa în sat de f ele; 
Fetele nu-s aşa rle rele 
Ca să pici lu ldngli ele ... 

Ca şi şezătoarea, hora scoale la iveală talentele satului: 

li-- _ • 
Jucăuşii,· cânăreţii, ghiduşii, ,,lumeţii" satului, isteţii fii' ai

,' lni Pepelea se sih1t aici .în largul lor. Să vă uitaţi la jucătoarele şi 
j11ci\tori:1 cn dar şi patimă la dant. Fcţ:e1e lor par transfigurate. 

Omul joaci\ cânu simte in el bucurii de viată, prirns de pu
l(•ri tinereşti ce se cer cheltuite în voia lrnnă a unor mi.şcă1·i de 
clc-sli11d�•rc. Ritmul <lan.tuliri aduce un suflu nou în toată fiinţa. . 

-

Corp1il şi; �11fletul par topite laolaltă. Nu mai e hotar .între·trup şi 
rnflet, între m1 jucntot· şi. altul. Una se fac, purta-ţi de acelaş avânt. 
Jud\to,nd �� uiti\ P"' sine cu tot cc e al lu i. şi· griji Ţ>er·sonale: vointa 
l11i a adormit; o teriţii:ti\iintrici\ i se citeşte în faţă. Şi. această 
hucurie de viată ri\suflă .în strigăturile ce-i însoţesc jocul. lată în 
I'(' mi\sură e pretuită hora 

Df' ce joc, de cc mă'ndemn, 
('iÎ nu-s f iicutrf de lemn; 
Dr r(' joc, d(' cr-aş ;uca, 
r{I mr,'nrlrnmnif inima. 

Oecâi sii nu ştiu ;ucn, 
IVI.ai bine slf nu ştiu lucra; 
('ifci cu jocul mâ cinstesc,· , 

l\1'a făcut maica· pe lună 
.C.ă fiu tot cu 1•oie bună; 
AJ'r, făcut maica'n co0ar

. . 
Sr'i fiu puiu de cr'fluşar. 

M'a făcut mama la f oe, 
Uşurel şi bun la joc; 
M'a făcut mama sub· şură, . 

� Cu lucrul mă ostenesc, I , Uşurel şi bun de gură,_
. , · . t 

.r 1-.� �--.. ��-�.�� .. �-�-�l:,,�.� 

,, 
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Cui nu-i place' horile, 
Bată-l ursitQrile; 
Cit pe mine nu mă bate, 
C'am horit o zi şi-o noapte. 

Cine ară şi nu cântă, 
Cine nu bea la zi sfântă, 
Cel ce'n horă nu se prinde 
Şi de fete nu se-aprinde, 
Să glumească, să le joace, 
Dă-l în foc: P prc.ţf şi pacP. 

Şi iar verde matostat, 
Pân'acuma n'am jucat, 
iVwnai că m'a111 răsfăţat; 
[)ar acuma am să joc 
Să stea soarele pP loc, 
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Să se mire cum_ mai joc. 
De-aşi fi bun eu la lucrat 
Precum is·bun l,a jucat, 
Aş fi putred de bogat. 

Du-te, lele, vezi de foc, 
Lasă-fi fata să ţi-e. joc; 
De nu fi-oiu juca-o bine, 
Să n'ai parte nici de mine . 

Purnză verde matostat, 
foc ca ăsta ri'am jucat, 
Parcă sunt un fermecat. 
Şi-am să jc.�, să joc. să joc 
Pânr;.-o sta soarele' n loc; 
Şi luna pe cer o sta 
Şi la noi că s'o uita. 

Ceeace dă viaţă horii, p1mând-o şi în rostul ej <le pazn1că a
bunelor pm'Lări în sat. sunt.acele strigături, chiuituri, iuiuituri, -

Fecioreasca din păi lile Clujului. 

pe alocurea li se zic şi 1 hori!. Sunt 4·-, 8 v�er�uri zise răspicat, jumă

late vorbă - jumătate cântec pe tactul pjciorului. Sunt ticluiri de 
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moment, din fugă, în. repeziciunea danţului. Dintre jucători şi jucă
toare, se întrec ca11e să spună tare „dorul şi păsul ini/rn.i.lor în vier
�llri scurte, făoute sau numai potriivite de ei, duioase şi gingaşe, pil
duitoare, glumeţe şi înţepătoare". Glnma şi înţepătura (fără a se 
pomenî nu.mele celor cărora se adresează ca în „strigarea pes·�e sat") 
sun:t mai uslurJtoare acolo în mijlocul horii când e strâns satul. 
Chnjwturile, când pline de nevinovată veselie, când tăioase, dau vioi
ciune jocului, înteţind11-l. Cei cr privesc fac haz, iar cei ce se ştiu 
r.u musca pe că,ciulă, tac şi înghit.

Ca iril cântecele, strigăturile călătoresc, se potrivesc după loc �i 
timp, caută să aibă cuprins local şi actual, în văzul şi auzul satului; 
altfel pie:r prin învechire, se uttă. 

Conducătorul horii; - vătaful - dă semnalul de Ît1Jceput hora. 
U\utarii cântă. Se aude �1!ligarea : 

Foaia matostatului, 
la auzi hora satului: 
Cum îşi chiamă · toţi f ecic.rii 
Ca cloşcuţa puişorii; 

rum îşi strigă fetele 
Ca cloşca puicuţ-ele: .. 
Intră'!'l horă măi Stoiene, 
C� te uiţi pe sub sprâncene 
la fata lui nenea Ene?' 

'" 

-

.. 
. . 

.,_,. .. J.. .. 

lncep strigături de poftiri la dan.ţ: 
'·... ..

Frunză verde de pe sc.c, 
Vino, mândră, să te joc; 
Să te joc să fii jucată, 

Hai tu fată să te joc, 
Deie-'ţi Dumnezeu noroc; 
Că pe câte le-am jucat, 
Dumnezeu noroc le-o dat. Sii mă pomeneşti vreodată. 

Frunzuliţe de foi late, 
Să trăiască toţi şi lct1Je 
{ii butucii dela roate 
Şi fetele nejucate. 

Astă horr7 place-mi mult 
Şi s'o ;c.c şi �•o ascult. 
Singur eu nu vreau să joc, 
Ci cu puica-mi la un loc; 

Şi s'o joc mereu-mereu 
Lângă sufletelul meu; 
Şi s'o strâng de mână eu 
Şi să-i cat în ochi mereu. 

I • 

' 

►• 
.... 

-. 
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Pentru tineretul ce întârzie să intre în danţ, pentru cele mof
turoase, v,n strigăturile acestea 

Cine n'a juca cu noi, 
Crească-i coarne ca la boi; 
Cine'n joc n'a chioti, 
Mândra lui l-a părăsi. 

J nacă, mandră, nu te face, 
Ori nu joci cu cine-ţi place; 

\ Căci cu cine. ţi-ar plăcea,
·, Ai juc(T şi nu te vrea.

. , . }

Haideţi, fetelor, la ioc, 
Ori vă duceţi toate'n foc; 
."f\l'aţi 1;enit să 11ă uitaţi, 
Ci-aţi venit ca să jucaţi . 

Cc1 si:i nu. lâncezească jocul, e nevoe din când in când de �trigă-
1 uri, ca o rnflare .în foc să se aţâţe 

Cine je:acă şi nu strigă, 
N'(Tibă'n casă mămăligii. 
N'aibă nici pâine uscată, 
Să-şi ţie gura că.scată. 
Că cine strigă în joc, 

De-aveţi gură, măi feciori, 
Nu şede"ti ca'n. şeză.tori; 
C'aveţi e·ură de strigat 
Şi picioare de jucat. - l

.1rc la illimă f oe. 
Cine ;oacr"i şi nu strigă, 
Face-i-s'ar gura pungă; 
C'nşa-i jocul rc.mânesc, 
Cu strigăt ,mă'nveselesc. 

Foaie _verde }i-o ferigă 
Nici-un flăcău nu ne strigă, 
Că sunt toţi de mămăligă. 

Stângaciului la joc, începii torului, i se· trimite chiU!i.tura : , 

Care fată joacă bine_, 
Mă învaţă şi pe mine; 
Care fată joacă rău, 
!mi strică şi jocul meu.

Două fire, două paie,
Joacă fata cea bălae; 
Frunzuleană foaie bată, 
Joacă fata sprâncenată; 
frunzuleană de sipică, 
Joacă fata ocheşică, 

Drag , mi-e jocul românesc,
Dar nu ştiu cum să-l pc.rnesc; 
Şi de mi l-oiu porni bine, 
Lesne- oiu păti ruşine. 

Aş juca şi nu ştiu bine, 
JV/'aşi lăsa şi mic -ruşine. 
De jucat nu pot juca, 
Dar mă'ndeamnă inima. 
Şi-am joc cu mândra mea, 
Aşa rău cum oiu putea, 
Num'!_i alţîi să n'o ia.
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Irt toi,ul danţ.ului, str'.igătmile ţâşnesc· clin voia bună a jucători
lor cu preamărirea jocului 

Câte fete joacă bine, 
Toate joacă lângă mine; 
Fata �are joacă rău, 
Joacă lângă alt flăcău. 

Daolică mor, m 'aprind, 
Căci ii'am loc ca să mă'ntind; 
Să mă'ntind sii te cuprind, 
Să�·ti cuprind eu mijlocelul 
Cum cuprinde lupul mielul. 

Uită-t<:, lele, 'la mine·: 
De ţi-o părea cr'i joc bine, 
Să-ţi dai fata după mine; .
De ţi-c. păr�a că joc rău, 
Să ţi-o ţii cu DuJmnezeu. 

Bate-mă, trânteşte-mii, 
J unghie-mă, omoară-mă; 
De mi-ai face ce mi-ai face, 
O sâ. joc tot ·cum îmi place: 

Culcă-mă, turteşte-mă, 
Frânge-mă, sluţeşte-mă; 
De mi-ai face ce mi-ai face, 
O sâ joc tot cum îmi place. 

> 

Foaie verde siminoc, 
Dragii mi-e cu cine joc, 
Că miroase-a busuioc 
Şi-mi aduce mult ne.roc; 
Şi eu mi-o ţiu de mijloc 
Să bată jocul pe loc. 

Foileană foi de fag, 
: N'am jucat aşa cu drag 

De când tata s'o'nsurat 
Şi mama s'o măritat. 

Câte fete cu cojoc, 
Tocttc--aşteaptă sli le joc; 
Să le joace cioarele, 
Că mă dor picioarele ... 

Taie-mii., rii.pune-11tii, 
ln frigare pu�e-mâ; 
De mi-i face ce mi-ai face, 
O să joc. tot cum îmi place. 

Foaie verde şi o lămâie, 
Brâuleţul pe călcâie,. 
Pe sărite, măi Dumitre; 
Tot pe ,,.ine, Constandine; 
Pe săltate, măi Stamate. 

,,. 

Incep chiuiturile biet>. Ce-a iscodit ochiul necruţător şt age'r 
nl ft1·igătorulU'i1, s'au făcu1 viersuri usturătoare. Fetele ce şi-au pier-

1lut cin.stea nu mai vin la horf\. De vin, nu ]e joacă nimeni; sunt 
pi-irăsite .. Flă caii Jill le iartă 

Foaie verde baraboi, 
Mdndre fete-s pe ia noi; 
Dar mănâncă nespălate, 
Fac copii necununate. 

Foaie verde trei sipici, 
N'am văzut sat ca pe-aici; 
Fete mari cit copii mici. 
Dar să vezi fn sat la noi: 
Toată fata are doi . 

•
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Fmnzulif a bobului, 
Scumpri-i cinstea omului; 
F,pn:::,uhţă nu prea mare, 
Scumpâ-i_ cins!Nr cine-o arc. 

Hora mare se'ntinde, 
Nicio fată nu St' prindr•; 
FC'tele câll'-or mai fi, 

• Şl'rl acnsii la copii.

Nu umbla cu capu sus, 
rri şi cinslea fi s'a dus. 
/.,rli(d, tr d<'splrteşle, 
lard cins!Pa ţi-o jeleşte. 

/,l'le, odald sd ştii, 
Intri' lloi sii 1111 ,nai u11. 
Şe:::.i nrnsa Încuiald. 
\'ici 12ernstd şi nici f ătd. 

,,Roata" din Bucovina. 

Aoleo, sâmca baba, 
C'r' fecior are de !rea/xi ... 
Când ('!"a dr'-O lunri-clc,\ur1, 
Fura cloşca de pe ouii; 
Când rra de-un an, mai mic, 
Ţinra rnlca la colnic,
Fârii Im(, fdrd nimic ... 

l Tşuraticek. fctt'IC' Cl'-�Î �d1i'mba drngutii, aud chiuiturile : 

Pe la culesul de in, 
[l 1i-a căzut drag C'o11stn11tin; 

Dela culesul de nie, 
J1or de dragul lui //ie. 
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Spune, mândră, adevărat! ' 
Câţi voinici te-au sărutat? 
-· Dapoi câţi să mă sărute
Pe vrute şi pe nevrute?

· Câţi umblă vara pe munţi
Şi mai mari şi mai mărunţi.

268 

Pe mândra cu doi drăguf 
l\T u-i vrednică s' o sdruţi 5 
Că umblă din mână'n mînii

1 

Ca găleata la fântână. 

Mândruliţă - dintre bălti 
Cu dragostea în trei părţi: 
Dai la unul, dai le; ·taţi. '/\,Jândra nenii, tu erai 

Care te făgăduiai
l -o'

\ 

Că pe alţul nu-l mai ai;
Dar aseară la fântână,
Te- prinseiµ, cu trei de mână:

' Aseară aveai cercei, 
Şi-acum nu te văd cu ei; 
·cine ti-o mai lua cercel.
Să se spânzure cu ei ;

• Cine ţi-o mai lua mărg,,fc.

• .
. , 

• 

... 

Unul lc.n şi unul Matei
Şi cu Niculae trei. Sii se deşire ca ele ... 

�t1 
•• I1':ra bjnc altddatd.: 

" � 
- ,I ... ll 

Se ducea f ldcifo la fată; 
Dar acurna-i' f cx1rte rău: 
Vine fata la f ld.cău. .. ..... . ,

Afurisiţii de flăcăi au aflat de fetele cutăruia că-s cam s0111-
u;roase; şi iată cum le încondej�ză la gazeta rntului 

Cucule, cucuti.Je, 
I a vino drăgutule� 
Cântă diminetile, 
Pe la toate porţile, 
Să răsune casele, 
Să se scoale fetele, 
Că le răm•ân vacile 
ln_chise, săracele ... 

"'i-

• •• 

.. i--. 

. .... 
' . ,.

Pit.ică, eu r:iJ te-aş lua, 
Dar. mi-e. spus vecină-ta, 
Că te culci sara cu soare, 
Te scoli pe la prânzu nw.re, ·
Şii tot te ţii cu bănat, 
Că de noapte te-ai sculat. 

• 

l 

Nesimţirea, necurătenia sunt fără. milă biciuite de strigători 
în pofida unora_ de fată. Dar ploaia de· săgeţi cade peste cele ce ·se 

. ,·ulemenesc prea des, dar· se spală.rar cu binecuvântata apă: 
«·r•r 

d f · l u· :;h V •• ;r Fod/e ver. .e "Oale atâ, zte, cata ora toata. ,.... J 

La leliţa sprâncenată, Da nu-i sprânceană curată 

Dela· Du�nezeu lăsată, 
. ·ci-i nitreală'nO:pnd/Jiatit. 
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Vai mândruţă din Albeşti, 

Albă, rumenă mai 'eşti! 
Dar eşti albă.:. de-albele, 
Rumenă ... de ruminefo. 

"/'vlândră-i nana'n sărbători 

{!_acă pu_ne-un car de flori, 
O coşarcă de albele 
Şi nita de ruminelP. 

' 

•' 

Câte mândre nespălate, 
To(!-te-s pline d,e păcate. 

Hai, drăguţă, hai de mână 
Şi te spală la fântână; 
Că de când te rumineşii, 
Nu ştiu cum la faţă eşti. 

Fata care dă cu pudră, 
Face mămăliga crudă; 
Chiamă mâţa s 1c, mănânce; 
Mâţa miauna şi fuge. 

Stri.gătoru.l bate şaua �ă priceapă iapa; w1 zâmbet îi 
colţul gurii. Aud fudulele, închipuitele, lenei;,Ple ... ,

răsare în 

La fata fudulă tare, � a Asta-i fata liludată 
ln ladă nimic nu are; ·,_ ">-, Cu casa nemâturată;
Doar oala cu ruminele 
Şi oglinda lângă ele; 
lnşiră mereu mărgele 

Gunoiul de-a mătura, 
Şapte care nu. l-or lua. . 

I, 

Să se gii.ţească cu ele; 
La horă'n pantofi de lac 
Şi-acasă mălai de leac. 

Mândra mz-e cu _floare'n coc_,

.., 

Mândră, cât dai pe. cercei, 
Poti cumpăra doi vitei; 
Mândră, cât dai pe mărgele, 
Poţi lua ·două vitele; 
Cât pe. rochii de mătasă, 
Ai putea să-ţi faci c, ca-să. 

De-ar fi mândra cum se ţinc, 
N'ar mai fi frunză pe !,pinc; 
Dar 'mândra-i numai ·cum 

{poate, 
Pe spmz-.'I frunzele toate. 

' .

�-

.. 

Vrednică-i când şade'n loc; 
Se 1;aietă că nu-i noroc� -
Da nu ştie face-u'n f oe. 
Numa stă şi flecăreşte, 
De nimica ·nu griieşte . 

La fetiţa cea frumoasă, 
Sii nu fie oglindii'n casă; 
Câ. tot şede la oglindii 
Şi gunoiu-a;unge'n tindii. 

Fata care-i în mii.tasă, 
N'ai la ce s'o duci în casă; 
Că-i trebue ţesătcare 
Şi se culcă tot cu soare, 
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Pata lui nenea Cutare 
Poale-la catrinţă n'are; 
Le are, da nu le-a pus, 
Că�s la maică-sa pe fus 
Şi le toarce-un puiu de urs. 

Ea ,. 

Foaie verde meri creţeşti, 
Geaba'n horă te găteşti; 

· Nu ştii coasa să'nvârteşti_,
Nici la sapă să prij.şeşti.

·
JO

-.- ;/es_dioarea p&nzelor,
Rărba{a bărbatelor; 
PâniJ. ţeşi un cot ele pânză, 
Codrul nu mai are frunzâ. 

lJite fata din Răstoaca 
Că nu ştie nwlge vdca; 
Nici sii. c:oasii, nici siJ. ţeasă, 
Că se crede f at' aleq.să. 

Pe teama horii, multe fete de cu Sâmbătă îşi fac curtea pahar, 
ca nu cumva �lde cutare, trecând pe acolo, ar arunca o privire, să 
nibă ce spune pe socoteala lor î.n chiuitur'i\. Incălzit d:e ja.c, flăcăul, 
îşi destăinue un gând ca să a�dă fata cutare ce-i trage nădejde 

Ce folos de boi şi vaci, 
Cu urîta ce te faci? 
Foaie verde măr cu foi 
Nu�mi trebue nici vaci, nic1. 

[boi� 
Numai c.chi-ţi amândoi. 

Pentru bani, pcimânt şi casă, 
Nu iau fata cea răniasă; 
Pentru vite'n bătătură 
Nu zau fata ştirbâ'n gură. 

1 O chiuitură dă povaţă flăcăului să nu-şi aleagă tovarăşe numai. 
de.la horă 

Frunză verde de-o alunâ, 
TJe ti

-:
i voia s'o iei. bună, 

N'o alege la strânsură, 
. I 

Acolo-i bună ele g_ură; 
Du-te acasă şi-o ocheşte 
�i�i vedea-ci ce plăreştP. 

Este un.flăcău (fe,cî.or) cam. mic de statură; s'a prins în horă. 
[•etele nu-l lasi;) şi-i trirrrit strigătura; ŞL flăcăul, fetii bondoace 

Am un drdgut ca un .ied, 
Secerând în holdă-l pierd; 

Nu ştiu ce i-aş da sd crească, 
Mai l-aş da ia câmp să pascii. 
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·Frunză verde busuioc, 
Cum ne ·potrivim la joc ;

fl.1iti'tel sun.t cât un plc.p
Şi tu mare cât un dop.

'�. 

l Badea meu înalt la sţa,t
Şade'n picioare su_b pat; 
Şi joacă şi tupăieşte .

Şi de pat nu se loveşte, 

Inţepături între flăcăi şi fete; cum îşi plătesc unii altora 

Foaie verde fir de rug, 
M,ă mână mama la plug. 
Eu la plug n 'am ce căta, 
Că la boi nu pot mâna,. 
Porumb nu ştiu semăna; 
Boii nu ştiu să-i înjug, 
Şi mă'npiedic după pluB·-

Pe cărarea r;u căpşune, 
, Fetele fac rugăciune· 
A1iercurea şi Sâmbăta, 
Să se poată mărita. 

Geaba ai sprâncene 
Că le tii posomc.rite; 
Mai bine mai puţintele 
şi· să caţi frumos cu ele ... ' 

Asear' am ieşit în coastă, 
iVl.'am uitat în curtea voastrli; 
Vă,zuiu brusturi şi cucute,. 

De m'ar chema Nicolae, 
S'ar tine fetele droae;,. 
De m'ar chema Consşantin, 
M'ar băga fetele'n sân; 
Pe mine mă cheamă !Vlarcu, 
Fug fetele ca de 'dracu. 

Frunză verde de trifoi, 
Aseară spuneai la noi 
Câ ai fote'n patru foi 
Şi logodnic cu opt bc.i 
Şi cu turme 'ntregi de oi. 
Vezi cum te-ai dat de min-

{ ciund: 
Că fota ţi-e într'o foaie, 
Logcdnicul cu o oaie. 

( 

Eu gândeam cd-s vite mulie; 
P-ăz.uiu spini şi porumbei, 
Eu credeam că-s oi şi miâ. 

Fetele-s viclene toate, 
Nevestele jumătate 
Şi din bal?_e-a treia parte. 

Ba. răsuflă la hore şi cele nevoi şi griji: 

1 M ăzi bădiţă moldoi;en.e, 
Nu ştii plugări la vreme: 
Ari de vreme, nu se face; 
Ari târziu, nu se p_rea coace. 

Vine zi de primăvară 
Şi 6amenii toţi pe-a/ ară: 
Cei bogaţi cu plugur'le, 
Cei săraci cu gândur'le. 

Frunză verde de dai n 'ai, 
la· nu da, să vezi cum ai. 
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Când glumel,e şi înţepăturile se potolesc, iar chiuitorii osteniţi. 
se dau deoparte, rămâne ho(ra liniş;ită. Strigăturile se schimbă şi ele. 
Sunt mărturisiri cie dor, de dragoste arzătoare, de mustrări, des-

- ţ' • 
' - I f°' 

(;ar ,ll'l... ' t .: , I 
' --=-� 

Dragoste şăgalnici\: 

A,searrJ-ye însărat, 
ll/l'o strigat mândra" din sat 
Să-i aju� la addpat. 
Eu sunt un fecior milos · '
Şi am primii bucuros. 
După ce· i-am_ ajutat, 
1-nm dat şi-un sărutat.

. .. 

... 

; .

- i

- Ieşi fetiţă la portiţă
De-mi dă apă şi guriţă .
-- Bade, eu apă f.i-oiu
Dm; guriţâ nu zic ba.

Mândro, 
Spune-i tu. la maicâ-ta 

A.5·eară la şez/itoare,
Tc.rceau fete din fuioare;
Noi le-nm. oprit fusele

• Sâ'ngrădească uliţa
cu ciulini si cu pelin' ' 

, Şi le-am ţucat gurele. 
Fetele se supărau, 
Şi în glfrmă ne l011eau; 
Dar iute ne-am . împăcat 
Si noi inrăsi le-am ţucrrt. 
, , 

- Măi ·bărli.ţă /randa/ir,
Lasă-mă să rup un fir.
- Il vei rupe, .el' va creşte:
A;Jai stai,mândro, mai fetc/c; f 
L-ai rupe,· se va usca
Şi tu nu te-i mărita. -· . -

,Mai mult sii nu ne'nlâlnir'l ...
Numai seara câteodată,·
Duminica ziua tcată,
Rare ori în sărbători
Şi'ntr'o â de două ori.

. - Frun:u1 verde şi-im bănuţ,
Nu stă lumea 'ntr'un mândruţ. 
-- Ba stă, zău, dacă-i drăguţii. 
--- Frunză verde şi-o f răguf; ă,. 
- Ba stă, zău, dacă-i drăguţ.
- Ba stă, zău, dacă-i drăguţă.

... l. • 

'. 

Haide, haide fetelor 
Pe valea Pomţtelor, 
Să dăm apă la vitei 
Şi guriţă la flăcăi. 

,· 

Florile ce le poartă feteJe la hori şi nunţi, i:nspiră pe flăcăi în 
zicerile lor de dragoste al>ia mărturisită 

.• 

.,, 
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Câte /lor( sunt pe pârău, 
Toate ştiu de dragul meu; 

. Câte f lc.ri -pe cea_ vâlcea, . 
Toate ştiu dragostea mea. 
Câte f Zori îs pe poiană, 
Nu-s ca tine, fa Ileană; 
Câte f lon· în grădinuţă, 
Nu-s ca tine, l'vlăriută; 
lntr'o mi"e şi 'ntr'o sutif, 
Ca Anuţa nu sărută; 
lntr'o sută şi 'ntr'o mie, 
Nu iubeşte ca Marie. 

Frunzuliţă viorelf!, 
La partita dragei mele, 
Mi-s două flc.ri înflorite 
Şi de mine sunt menite: 
Una-i ea şi una-s eu: 
Dorul ei şi dorul meu. 

t • 
:. 

. 
. I 

t 
. . 

• 
.. 

• 

273 

Mai în jos de sat la vale, 
Este-o apă c__urgătoare . 
Apa curge, flori adu.ce; 
Ieşi puicuţă şi le strânge 
Şi le leagă mănunchele, 
Poartă-te la cap cu ele. 

Seamănâ, . mândruţă flori, 
Udă-le roua din zori; 
..,�i când n'om fi împreună, 
Să le strâng sara pe lu'f1ă; 
Când c.iu săruta f Zorile, 
Să cred că ţi-s mâinile. 

il;Jult mi-s dragi, fetele, dr:;.gi, 
V ara când culeg la fragi;. 
Şi mi-s dragi la sărbători, 
Varq. când culeg la flori . 

Şi pasările cântătoare împărtăşes_c dragostea celor doi 

Ştejărel frunză măruntă, 
Pasările.'n tine cântă 
De vin mândrele s'ascuNî; . . 

Şi-o veni şi mândra mea 
Să-şi asculte pasarea 
Cum îi · cântă dragostea. 

Strigăturile dorului : 

Păsărică din Ardeal, 
Sboară tu din deal în 
Şi din deal peste vălcea 
Până la mândruţa mea. 
De-i găsi-·o încii jună,· 
Spune-i, dragă, vaze bund; 

Ap, O. Cu!ea - Datini fi Munci 

Dulci-s, Doamne, dm.gostile 
Când le cântă pasârile; 
Dulce-i dragostea şi buni!., 
Dacii ·şi'n codru răsună. 

� . 11�· - ;_. t )I...._\ "I [ ,- ., 4 
• ":- • t . t ( . .P .... 

�;:. � { ' � • • I 

De-i gdsi-o măritată, 
N'aibă bine niciodată_; 
Cu amar şi zile grele 
Cum îs şi zilele mele. 

Dq râde mândra ori plânge, 
.Mândra mzma mz-o f,.in.ge; 

18 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



Cdnd văd păru-i de măta�d, 
Tare rău dorul m'apasă; 
Cdnd văd faţa rumeoarif. 
Dorul aprig mă omoară; 
Şi cdnd trece şi -zâmbeşte, 
Câmpu'n faţă-i înfloreşte; 
Sara cdnd se prinde'n ;o<.; 
Şi se leagănă pe loc 
Ca creanga de busuioc, 
Prin flăcăi aruncă fc.c. 

27' 

Suflă vdntul cdt de rece, 
Cdte râuri toate sece, 
Florile jos să se plece, 
Dar de dorul tău nu-mi trece. 
Du-te dor unde te mân 
Şi te-aşează unde-ti spun: 
La mândra sub căpătâi 
Şi acolo să rămâi. 

Strigături cu făgăduieli; şi chemări 

Dacă eşti, bade, -viteaz, 
Fă-ţi fântână la pârlea.z 
Şi strigă seara pe lunâ .-
- Hai, mândro, la apli bunii.
Că cine bea . apă· bună,_
Se'mpreună, se cunună.
Hai mândro, să bem şi no.: .. 

Să ne luăm amândoi.

Hai, mândrută, după mine 
Că te-oiu ţine tare bine; 
Că mi-i casa'n deal la cruce, 
Suflă vântul - lemne -wh,,:e; 
Ploaia pică, le despică, 
Nu-i lucra, mândră, nimică. 

• 

t 

Am auzit o minciunâ. 
Că Oltul e apă bună; 
Cine-o beau, 
Pe loc se iau. 
Hai, mdndră, să bem şz noi 
Să ne luăm amdndoi. 

Trandafir din ceea part?-, 
Te-aş iubi dar eşti departe. 
To·t am zis şi mai zic iară, 
De-ciu ajun�e'n primăvc..ră_, 
Am să-l scot din rădăcină 
Şi l-oiu răsădi'n grădină. 

...... 

' • J. 

Vină, mândră, după min,?, 
Că-i vedea ca ti-a fi bine; 
Te-ciu ţine cu lapte dulce, 
Numai vacă de-i aduce. 

Lauda fetelor alese şi îndrăgite: 

Multe fete-s pe pământ, Câte fete cu mărgele, 
Da ca mdndra mea nu sunt; Ne curg ochii după ele; 
Cum e luna printre stele, Câte fete cu bandită, 
Afa-i mdndra printre ele. Poartă miere pe guriţă. 

. 

" 
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... . 

. , 

. --

.... 

Picioruş de oaie laie, 
.. 

Dragă mi-e fala bălaie; 
Picioruş de . oaie creaţă, 
Dragă mi-e f at.a isteaţă; 
Picioruş de mieluşicc1, 
_Dragă mi-e cea mărunţiet'i. 

l)ragu-mz1-i câmpu' cu iarbă 

�',i mq.ndra cu gropi în barbă; 
Dragu-mi-i câmpu' cu f rîn 
Si mândra cu flori la sân. 
' 

. . 

Strigături de dragoste arzătoa;re 

Bădiţă cu b'Ltze moi, 
Dece nu vii pe la noi? 
Că mă faci de îs beteagă ... 
Ca să' te văd, badţo dragă; 
De păreţi m'c.iu rezema_, 
După tine m'oiu uita. 

Cine'n lume nu iubeşte, 
f, păcat că mai trăieşte; 
Că iubi'rea-i ceva sfânt 
Ce ne tine pe pământ ... 

Dragostea de cin' se leagă, 
Nu-l lasă cu minte 'ntrea,gd. 
IZ face din om neom, 
IZ usucă ca _pe-un pom. 

Câtă boală e subt lună, 
Nu-i ca dragostea nebună; 
Că doru' undei se lasă, 
Face lacrămilor casă. 

Nu ştiu, DoamnP, ce să fac, 
Mă usc ca frunza'n copac; 
l\/u ştiu, Doamne, ce mi-e rnie 
Că mă. usc ca f runza'n vie; 
Şi nimica nu mă doare, 
Numa mă usc pe picio�re. 

Cine nu-i îndrăgostit, 
Doarme noaptea liniştit, 

Că se culcă pe'nserat 
Şi se scoală'n revărsat; 
Eu,, dacâ-s îndrăgostit, 

Nici azi noapte n'am:---4:_on,1.zt, 
De cinci ori m'am pomenit. 

Frunzuliţă măg_heran, 

Mă miram, puică, miram, 

Mă miram de ce slăbeam: 
Eu slăbeam de vreun rău, 
Ci slâbeam de dorul tii,u. 

Spune, puiculiţă, spune, 
Ce boală mi te răpune? 
-. - Dcjtoraş, iubite frate, 

Scoală-mă din ceas de moarte. 

- Numai care te iubeşte,

Acela te lecuieşte.,

Cine'n lume a văzut 
Lucru ne mai auzit: 

A trăi şi a nu muri 
A fi viu şi a nu iu'bi. 
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Păduricea deasă este, 
!11ândra mea departe este; 
Dar să ştiu că te-aş i•edea, 
Toată pădure-aşi tăia, 
Nicio creangă n'aşi lăsa; 
Nici cucului de cântat, 
Nici mierliţii de culcat. 

- Frunzuliţă de-o sipică,
Ioane, batista-ţi pică.
- I a-o, Leană, şi-o ridică
Şi mi-o spală'n lăcrămioare·
Usuc'o la inimioară.

276 

- Mândritfo, floare subiţrc,
Tu mă scoţi, dragă, din fi�·c.
- Eu, mândruţule, te-am s,.c,s
·Că eşti trandafir frumos.

Astă vară la lsp�s, 
Eram tinerel şi gras; 
Dar acum nu mi-a rămas 
Decât pielea pe obraz; 
De dragoste, m'am usc;at, 
Că mândruţa m'a lăsat. 

Trandafir dintre livezi, 
Bade ca al meu nu vezi. 
Umblă două să mi-l iee 
Dumnezeu ·să nu li-l deie; 
Umblă două să-l sărute, 
Dumnezeu să nu le-ajutP-. 
Dar de l-oiu săruta eu, 
Să mi-l ţie Dumnezeu. 

.... 

"- La horă, tinerii să văd şi se plac. Porunci dunmezeeşti călău-
zesc sufletele lor 

Merg ·za horă'n horă merg; 
O mândruţă să-mi aleg; 
Da nu găsesc cum· vreau e1 1; 

Cum ar vrea şi Dumnezeu. 

;Numa una, subtirea, 
Mi-este pe plăcerea mea. 

.· Toţi o vreau, o vreau şi 
C'aşa vrea şi Dum_nezeu. 

eu, 

Se laudă unii flăcăi în strigături, 

Sunt născut pe foi de mură 
Să fur dela fete gură; 
Sunt născut pe foi de fagi, 
Fetele să- mi fie dragi. 

Auzit-am din bătrâni 
Că nu-i · bun gardul de spfrâ 
Şi mândruţa din 1:ecini. 
Gardu-i bun de scânduri Iute 
Şi mândruţa de departe. 

" 

Foaie verde foz de nuc, 
Tot am zis mă duc, mă duc, 
Să strâng fetele buluc ... 
S'au strâns toate de departe, 
Să se lase sărutate ... 
Le sărut, dar nu mă duc, · 
Căci le văd că toate plâng ... 

.· 
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Mândruţa mea de astă seară 
Mă rc.�gă s'o iubesc iară; 
Dar eu n'oiu fi 'nebunit 
Să iubesc ce-am părăsit. • 

Câte fete'n braţe-am strâns, 
Toate după min' au plâns; 
De te-oiu strânge şi pe tine 
Şi tu-ai plânge după mine. 

,, 

Mândra mea de astă vară, 
Mă roagă•s'o iubesc iară; 
Dar eu nu-s fir de secară 
Să răsar a doua oară. 

Un fecior umblă după o fată care nu-l place. Ea îi face cântec 
f;A.U strigare 

Auzi bade - ba nu tu; 
Te sărut - dar nu amu; 
Te sărut - şi nu pe tine, 
Când am vreme - am pe cine ... 

Strigări pentru supărări, doruri ne.împlinite, desamăgiri1, pă

răsiri, despărţiri... spuse celor ce trebue să înţeleagă pe departe şi 
ocoblt : 

Bade, de dragostea noastră, 
Mi-o crescut un pom pe coastă. 
Tc.t creştea 
Şi nu 'nflorea, 
C'o ştiut că mi-i lăsa. 

Floricică de dudău, 
Cum nu dete Dumnezeu 

1 

Ce iubesc,. să fie al meu? 
Floricică fir sucit, 
Cine'n lume-a potrivit, 
Să iubeşti să părăseşti 
Şi să iai ce nu gândeşti? 

Frunzuliţă de vălcea · 
Cum să n'am inimă tea? 
Eu iubesc, altul mi-o ia . 
Lume, focu'n tine dea! 

. Jlllă'ntrebai, dragă, 'ntr'o zi, 
Cine'n lume s'o găsi 
Pe noi a ne despărţi? 
lată duşmani s'au găsit 
Pe noi de ne-du despărţit; 
Nici cu gard, nici cu nuielţ, 
Nici cu dealuri sau vălcele, 
Numai cu cuvinte rele . 
Intre viaţa ta şi-a mea, 
Au pus duşmanii perdea. 

Mândro, îţi fac rugăciuni", . 
Nu mă purta cu minciuni; 
Cu minciuna· m'ai purtat, 

Cu cuvântul m'ai legat 
Ş'.acum caţi la măritat
După unul din alt sat. '-
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Badea meu ou păr negruţ, __, 
De trei ani mi-ai fost drăguţ; 
De trei ani şi de trei luni, 
M'ai purtat tot cu ·minciuni; 
Tu acum vrei să te'nsc.ri? 
Dare-ar Dumnezeu să mori 
Să vin' eu să îţi pun flori! 

Rii.sai lunii. de cu seară 
Şi vezi badea unde 'nseară; 
De-o'nsera la vreo urîtă, 
Rli.sai lună mohorîtă; 
De-o'nsera la vreo frumoasă, 
Răsai lună luminoasă. 

Pasăre pană verzie, 
Spune lui Ghiţă să vie 
Să nu mai ţie mânie; 
Dragostea �ine s'o ţie? 

- Măi voinice, voinicele,
Să dai pace casei mele!
- Eu cu casa n'am nimică,
Da ţi-i fata frumuşică ...

Frunză verde trei scaieţi, 
Văzut-ati voi, măi băieţi, 
Fântână fără cărări, 
Dragoste fără mustrări? 

278 

• 

Foicică bob de mac, 
Nu mai ştiu ce să mai fac; 
Cu nimica nu mă'mpac: 
Cine-mi place, eu nu-i plac. 

Firişor de colelie, 
Nu mai ştiu ce-o să mai fie, 
Că nimfr nu mă mângâie: 
Cui plac eu, nu-mi place mie; 
Doru-i duc, dc.r mă sfdşie. 

Trandafir în cornu' mesii, 
Place-mi fata morăresii. 
Eu. o plac, ea nu mă place, 
Pietrile morii s'o calce. 

Ori ţi-i voia de .'nsurat, 
Nu-mi ţinea drumul legat. 
Tata vrea, mama nu vrea; 
l'inn pe-asuns şi mă ia. 
Şi mă. du la casa ta. 

Foaie verde fir secară, 

Cum dă soarele 'n diseară, 

Două gânduri mă omoară: 

Cel mai vechiu, mă linişteşte; 
Cel mai nc.u, mii amărăşte ... 
Mândra nu mă mai iubeşte. 

Să facem deosebire· între strigături (chiuituri) şi strigări. 

Strigările sunt comandele, numărările, anuntarea schimbă
rilor de figuri şi de persoane oe se produc del� începutul până la 
�![1rşitul jocului .. Cel ce strigă şi comandă este vătaful, conducă
·rn l horei. Unul st-rigă comen.ziLe. Chiui1turile se spun de oricine are
Cf'va pe suflet. Rostul strigării este disciplina şi păstrarea ritmului 
în mişcări. Odată <;.U cântecul/ stn�area atâţă jocu.l

i 
aducând în su-

, 
I 

t 
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fletele jucătorilor voia bună a· tinereţii sburdalnice. Când jocul în.-
cepe a lâncezi, vătaful are grijă, ca fochistul dela maşină, să dea iar 
presiune. Regulatorul este o strigare în bătaia mai vioaie a piciba
relor, însotită uneori de· o glumă r•ostită în versuri : 

Tot pe loc, pe loc, pe loc 
Să răsară busuioc ; 
Busuioc dela fetiţe 
Să le sărut pe guriţe. 
Tot pe Zc.c, pe loc, pe loc 
Qa să crească busuioc; 
!I ai să batem tot pe loc 
Din pământ să iasă foc 

Toti: 

Unul strigă: 
Şi la stânga tot aşa. 
Toţi: 
· -- lac' aşa !

Unul: 
I • 

'- · Fcicică de lalea, 
Şi la dreapta tot aşa, 

· - Iac'aşa I

Sus fârtaţi, băteţi pământul 
Ca să se. scornească vântul; 
Să plesnească talpa 'n două 
Să vă puneţi alta nouă. 
Tot pe rol!te, pe schimbate, 
Şi cu stângul mai departe; 
Cu dreptul mai înapoi, 
C' aşa-i chipul pe la noz. 

t 

Hai cu toţi flăcăi şi fete 
Să 'nvârtim hc;ra cu sete; 
Azi cu toţii pân' de-apoi; 

' I a-,r deseară câte doi. 

Foaie verde lobodă, 
Lăsaţi hora slobodă; 
Că-s feciori din multe sate 
Şi joacă care cum poate. 

Strigări - comenzi pentru însufleţirea cadenţei danţului: 

Hop, hop, hc,p, picior de 
Şepte fete pe-un colac; 
Şi colacu-i de neghină 
Şepte fete 'ntr'o grădină; 
Şi grădina-i CAf mohor -
Şepte f et� pe-un topor; 

rac, Şi toporu-i de cţel -
Şepte fete pe-un viţel; 
Şi viţelul n'are mamă -
Şepte fete pe-o năframă; 
Şi năframa-i de tulpan -

, Şepte fete pe-un cârlan; 

I• 

' 
. 
.... : 

Cârlanu-i f ăr' de codiţă
Şepte fete pe-o_ căpiţă; 
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Şi căpiţa fără vdrf -

Şepte fete pe-un sovdrf; .

Şi sovâriul fără flo;re -

Şepte fete pe-o cicoare; 
Şi cicoarea sboară lin -
Şepte fete pe-un pelin; 
Şi pelinul e lucios -

Şepte fete pică ;os; 
Şi_ picând se pălesc rău -
Şepte fete pe-un părău; 
Şi pârdl;ll curge hn -
Şepte fete beu la vin .... 
lu, •iu, iu şi tralala 
Şi la dreapţa tot aşa. 

280 

Are n_aşu şapte gâşte, 
Gâşte are, gâscani n'are; 
Are naşu şapte vaci, 
V aci el are, buhai n 'are; 
Are naşu şapte iepe, 
Iepe are şi .cai n'are; 
Are naşu şapte curci, 
Curci el are, curcani n'are; 
Are naşu şapte fete, 
Fete ·are, flăcăi n'are; 
Are naşu galbeni, are; 
Galbeni are, cinste n'are ... 

Se joacă- ,,Dura". Se în tretine vioiciw1ea danţului cu strigări: 

H ai�e dura, dura, dura, 
Săruta-i-ar neica gura, 
Nu la toate ci la una 
Pe care-o chiamă Păuna. 
Haide dura să-.i dăm două, 
C'a căzut cloşca pe ouă. 
Şi-a mai zis badea Andrei 
Sii dăm dura numai trei. 
Haide dura numai patru, 
l-o plecat lelivbărbatu.
Haide, bade'o, cu· opinci,

. Să dăm dura numai cinci 

Şi-a mai zis badea Năstase• 
Să dăm dura numai şase. 
Haide dura să-i dăm şapte 

. Că-i ·bărbatu-i papă lapte-. 
Fca.ie verde dovleac copt, 
Haide dura sli.-i dăm opt. 
Haide -dura să-i dăm nouă, 

C'am a;uns la lună nc.uă. 
Haide dura să-i dăm zece, 
Că din zece nu mai tre�e. 
Picioarele nu mă ţin, 
Parcă nu-s făcut· deplin. 

J 

.. 

Dacă-i vedea că leşin, 
. Ţine,-mii, lele, la sdn. 

.... 

.-

.. ....... . ,..r 

E mai frumos·sil se anunţ.e începnt11l altui joc prin versuri stri
gate decât pri;ntr'o �om&ndă ... 

Vătaful flăcăilor, la horă, află că dorinţa jucătorilor e să se 
Joace ,,Mânioasa". Anunţă prin strigar.e-comandă : 

Foaie. verde siminoc, 
Mânio(]sa acum la ;oe. 

... . 

. 
·-
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Comanda arată cum să- vină : 

Floricele la urechi, 
Hai perechi, perechi, perechi; 
Şi-o frunziţă de gutui 
Ri'care cu fata lui . . 

Vătaful comandă începutul danţuJui : · 

Frunzuleana busuic.c, 
Haide să pornim pe joc. 

Danţul se mişcă după comandă : 

F oq,ie verde micşunea 
Şi la stânga tot aşa; 
Foicică de lalea 
Şi la dreapta tot aşa. 

Ti'oaie verde măr mustos, 
I ntoarceţi hora pe dos; 
Şi iar verde siminoo, 
I ntoarceţi hora la loc; 

Foaie verde baraboi 
Şi la dreapta câte doi. 

Schimbările de figuri se anunţă prin comenzi strigate, bună
oară, trecerea fetelor de1a un flăcih1 ]a altul, din perecliea diri urmă 
la cea din�inte. VătaftH strigă 

Frunză verde tre� scaieţi, 
Schimbaţi fetele, băieţi. 

sau 

Foaie verde mărăcine, 
Du-te fată c' alta-m_i vine. 
Daţi-i drumul să se ducă, 
C'a mâncat un miez de nucă. 

Foaie verde şi-o sipică, 
Vin la neica ocheşică. 

Foae verde sălcie.ară, 
Vin la neica bălăioară. 
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Alt flăcău strigă 

"Altul 

Alt flăcău 

Foaie verde bob ndut, 
Cu asta mi s'a ur.ft. 
Foaie verde şi-o sz'pică, 
Că . tu eşti prea mititică .. 

Foaie verde de-avrămeasă, 
Nici cu asta nu fac casă ... 
Fugi fetiţă dela mine, 
'Că nu fac casă cu_.tine. 

Foaie verde floare aleasă, 
Vin la neica „mdnioasii"·. 

I' 

Iar vine rândul de schimbat, iar vătaful jocului'1 strigă: 

Foae verde şi-un dudău, 
Schimbă fata, măi flăcău ... 
Nici cu tine n'am ce face, 
Fiindcă mie-a treia.:.mi place 

... 

In cazul de faţă, fata trece tocmai peste g.l c;loilea la al treilea 
flăcău : · -� '· 

Sau:· 

Alt flăcău 

Foaie verde baraboi, 
Să 'ntoarcem hora 'napoi. 

Foaie -verde trei cucute, 
Mânioasă du-te, du-te ... 
Nici cu asta nu-i prea-prea 
Pân'nu vine mândra mea. 

Uiu-iu:iu şi iar aşa, 
Altă fatq. 'n dreapta mea. 

' 

I 

- '

,,_ 
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Când ,!iora se desface ş1 se facle la loc, tot chiuitorul dă de 
" veste : 

,; 

,,. 

Alţii adaogă 

Foaie verd_e trei lăstari, 
· Stricaţi hora fete mari.
Şi să strigăm siminoc ,
Să facem''hpra la loc.

Foaie verde şi-c. alună,
Ai să dăm mână cu mână,
Să 'nchegăm o horă_ bună ...
- Foaie verde măr mustos,
Mai frumc.asă cum a ţost.

1n curgerea jocului, perechile trebue să vin.ă la loc, fata lângă 
flăcăul pereche. Strigarea răsună : 

Foaie verde trei gutui, 
Fi-te-şi care fata lui. 

Foaie verde şi-o lalea, 
Na p'a ta şi dă-mi p'a mea! 

Aolec., ce dor, ce foc 
Că-mi veni mândra la loc. 

Spar'gerea jocului e anunţată de vătaf : . 

Fpaie verde lemn, sucit 
Mâni99sa s'a sfârşit ... 
- Foicica macului ,

Mai lăsaţi-o dracului ...

Danţul se schimbă la voia vătafului, la dorinţele celor din 
·;comitetul horii", la dorinţele mândrelor lor. Dela jocuri domoale
cu fete şi flăcăi, hor"a trece la ae-le iuti, frământate şi tropăite 11�mai
de flăcăi t,inute; dJe pildă, câte un brâuleţ de-i taie năduşelile:

Strigături de înteţire şi ·cadentă : 

/-auzi una, i-auzi două, 
Bateti două cu-amândouă, 
f!i•,drli,r stă pe rguii,, 
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(Strigă unul, ia[- ceilalţi cu toţii: i-auzea !) : 

·I-auzi două, i-auzi trei,
C'aşa-i place ·a.umneaei,
Să se poarte cu cercei ...

(Toti: i-auzea'!) 

I-auzi trei şi i:'auzi patru,
Fetiţa scutură patu;

• Şi se uită la băiatu'·
(Toti ;.. i-auzea !) 

La pământ şi daţi-i drumn' 
Că s'a 'ntărîtat nebunu ... 

(Şiru,l se lasă în tact_ pe vine; cu toţii sau pe rând). 
Câte unul, ducând batista la frunte, strigă 

Ac.Zică mor de cald 
Şi n_' am apă să mă scald; 
Mă duseiu la lacul sec, 
Fuseiu gata să mă 'nnec; 

Mă duseiu la lalomîţd, . 
Fuseiu gata să mă 'nghiţă; 
M'apucaiu de-un fir de 71t1ht, 
Iacătă-mă că scăpaiu... 

S'a spart hora; unii îşi conduc mândrele spre casă. Cei mai\ 
jucăuşi mai rămân pentru.câteva jocuri repezite .. :. Apoi în grupe,· 
pe întunecate, o iau rara-rara pe uliţe; şi până târziu, răsună satul 
de cântecele lor tinereşti ... 

* 
* * 

Dăm câteva jocuri cântate .... dela petreceri 
tori,· etc. �in Basarabia (,,Fata ca;re joa,că bine"): 

de. familie·, şeză-

., 

1. Fata care joacă bine,
Mă învaţă şi pe mine;
Fata_care ioacă rău,
!mi strică şi jocul meu.
Asta ştie a juca,.
C'a nvătat-o maică-sa.

2. la, te uită CLţm se'ritoarce
Parcă-i legată_ 'ntre doage;
la te uită cum s'aruncă,
Parcă sare de pe-o luncă.
De frumoasă eşti frumoasă
Şi-ai fi bună de mireasă;
Dar te strică gurifa,
Cd-ţi" umblă ca meliţa._

3. Of, mdndrută; albă eşti;
Albă eşti,. frumoasă· eşti;
D(l.r eşti albd de albele
Roşie ·de r1!,minele.
· Tc.ată ziua la oglindă
Jar gunoiul pdnă'n.grindă;
Hai să prindem şase boi 
Să mai scoat(Jm· d{n · ţuno,:, 

. ,. 

...

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Fala ca-re ;Oa: 
�
ă 

.
b,-ne, Lala la la !; , 

===• v � v P'I bd' v .J'J
1

l·v v kl v I ttj_l � tă in-v�-lă /!' pe m,lle, La� la la la

. I 

O „învârtită" din Ard�al: 

1. De-"ti�s bade, dragă, dragă, 2. Care-i cu cosiţa neagră,

De nu, iată lumea-i largă;

· la-ţi murgul şi ţi-l aleargă

Şi-ţi cată altă mai dragă,

Cu guriţa ca o fragă;

C' al meu -păr e gălbior

Şi sunt dragă tuturor.
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ta" Iv mea lar-gi · 

,.i J > AJr I J.ri l!=)Jh> 1 .ba 1
· Tr;ala la la la- laf.murgt1lf1· f i

-I a-

,,t t) r i J } ) ! •h I Jl ) J } r I
_· · leargă Tra la la la la la la la 

� � • > ' 

:j 1 M . � JJJ'rJzl� bl,J--J'r/ J_J?y y I J1:j 
. S1-'flcată al - la ma/ dragi Tra la la la la 

,,Sălcioara" cântec şi joc oltenesc : 

·"'

Draga ne/ch1�� draga ne/ ch1i· Ma r/ oa ră 

.1. Foaie verde sălcicară, 2, Ce-am a"'l,it eu aseară ? 

Draga neichii Marioară 
(bis) 

Că mdndrutu tău se'nsoară, 
(bis) 

' 
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3. la o fată bălăioară
Cu cosiţa gălbioară (bis)

4. - De-o fi făcută ca mine, 
Dumnezeu să le dea bine; 

(bis) 
-

287 

5. Dac'o fi şz: mai frumoasă,
Dumnezeu să-i tie casă

(bis) 
6. De-o lua-o mai urîtă,

Dumnezeu .nu le ajută.

,,Muşamaua" joc din Munt�n.ia 

� 

no/a! D.Cucv!i 

Ctb!I [f µ j#vr('r r:I 
foaie verde sio !a-lea Mâ- naft" ho-ra • 

$ > J J ,111=tfc 
la dreapta 

� 
r 

} . Foaie verde şi-o lalea, 
Mânati · hora la dreapta. 

2. Şi iar verde şi-o lalea, , 

Mânaţi hora la stânga. 
} . Foaie verde baraboi, 

F aceti hora câte doi .

4. Foaie verde mărăcine,
Du-te puică dela mine:

5. Na pe-a mea şi dă-mi pe-a
{ta! 

. Că ni s'a urît cu ea ... 
6. Fc.aie verde şi-o cucută,

Fugi de-aici că eşti urîtă.

; :li 

7. Foaie verde şi-o sipică, ·

Fugi ·de-aici cd eşti prea
[mică. 

8. Foaie verde _doi boboci,
Fugi -că tu nu ş"tii să joci.

9. Foaie verde avrămeasă,
- Nici CU; asta nu fac casă.

10. Fo�e verde şi-o alună,
Fugi de-aici că eşti' bătrână.

11. Foaie verde de lipan,
Să te văd de-acu 'ntr'un

[an. 
f 

12. Foaie verde siminoc,
Faceţi hora iar la loc.
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t nai ConSt/'!:2es,V

dio Ar. deal Naitrec/ din. coa - c; de . deal, Peste deal pe· 

$• 6 r- (t I 6 r- 1'1, .�- 81 :n. ; J 1 
·

J 
sie cam. p,i, · 1e af• lept m3ndrosi v,i , Mândrul,·. fi

�n.;I� ns,1 u· tllt:l. M 
din Ardeal '/raia la la la la la la la la la la Mai!reet·dti?coace

� 

del.i :Ir. 

deal :� la la la la la la la la la la la la la la

O „Ardeleană" djn Ardealul de : Iord : 

1. -· Mândruliţă din .drdeal,
Mai treci dincoace _de deal,
Peste deal, peste câmpii,
Te aştept, mândro, să vii;
Mândruliţă din Ardeal,
Mai treci dincoace de deal.

2. - Nu pot, bade, bădişor
Ca să trec aşa uşor,
Că mi-i casa prea departe,
Cale lungă ne desparte ;

Nu pot, bade, bădişor
Ca să trec aşa uşor.

} . - Mândruliţă şi-un bujor, 
Treci la badea bădişor; 
Tu eşti' floarea de sulfină, 
Garofiţă din grădină ;

Mândruliţă şi-un bujor, _ _

Treci la badea bădişor. 
4. - Numaz' dacă-i aştepta

Ca să treacă şi toamna;
Să vie primăvara
Şi -. - atunci viu la

[dumneata; 
Numai dacă-i. f!,ştepta 
Ca să treacă şi toamna 

,,Ciobănaşul" danţ răspândit pretutindeni ca şi ciobanii călă
tor� cu oile ce l-au dus î{1 toate părţile româneşti 

I 
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. � Tempo de hora dreapta 

iP p J!� )I N:15 Jrl �.o ta �C 

•..7 I..., 

. ma, Tu r/ai-gr,je mei ne - voi , Mi/. c10 - ba - oe 

�J __ rl ili GRJE a JrlOMJol 

J 
ma, . Tri I, I, I, · I, le , Tr, I, I, 

� )Y;tl m lJkQJ a JrlnmJ 
� la la , Tri li � li I, la , 7i-T li · 

_ f1t5 I _J J li 
li k. la la.

J. Frunză verde baraboi,
Măi . ciobane, măi !

J .. 7vl di cioba,ie dela oz, 
/Vfută-ti turma pe la noi, 

Tu n'ai grije, nici nevoi,
Măi ciobane, măi!

2. Că tu dormi pe pat de flori
De cu searâ până 'n zori ..

4. Că e iarbă pentru oi
Şi umbră pe.n.Lru-amândoi.

5. Măi cichane dela oi,
Bună-i brânza :dela voi ;.

... 

6. Bună-i brânza, bun e caşul,
Mai 'frumos e ciobănaşul .

,, .. . .. 

Nu se poate spune că avem în dan.tul românesc urme romane, 
ca în alte moşteniri. Romanii n'au iubit danţul şi nu l-au cultivat7 
le plăceau în schimb circurile şi stadioap.ele. 

�ocul împreună, ţinându-se de mâini - obişnuit numit horă 
-- vine ca nume dela Grecii cei vechi, având acelaş înţeles ca şi 
corul. Horele româneşti şi brâiele sunt vechi cu veacurile. Brâiele 
cele 1uţi şi năbădăioase, ,,cu cârlige"� sunt poate născute din jocuri 
războinice şi haiduceşti. 

Ap. lJ, Cule4,- Datini şi Munc;.li. 
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Temelia danţului românesc este Hora, clin care.--s'au născut 
1 

celelalte : brâiele, sârbele 1
) bătutele ... cu ţ.inut_e în şir, cer·c înche

iat sau mi, de mâini sau de batiste, cu mAi11ile pe umeri, 1ncrucişate 
la spate fie brâu (wrea) ... Mai noi, sunt jocui·i;Je în perechi şi cu 

' 

Hguri: Ciobănaşul, învârtitele ai>delene, t?ate joc."llrile inrudi'te cu 
,,De doi" răspânclitP în toate colţurile româneşti. ,,De doi" (în Do
brogea şi Muntenia) se mai chi'amă şi „ 'lnşamaua". E rudă cu 
,,Mânioasa" sau .,Baraboiul" oltenesc, cu ardelenele : Someşana, 
Haţegana, Abruqcana, L'ugojalla din Banat. 

In toate provinciile românRşti, întâlnim horele, sârbele, brâiele, 
Ciobănaşul şi uncasca (hora miresii, hora nunţii, joc de datină). 

J oi n'avern jocuri de 1111u.l singur, ci nwnai de perechi, de 
grupuri mai mari sau mai mici, danţuri împreună (colective), cum 
e ·nelip�ita horă, cuprinzând în1r'un cp1•c închis toată lumea jucă
toare. 

Instrumentele de cântat la horă, în ordinea vechimei, sun: flu
ierul, cimpoiul, cobza (pentru tactul joC11lui şi acompaniament la 
,.zicerile': baladelorî şi vioara (alăuta, scripca dibla, cetera) pome
nită ele pe vremc>A l11i NPAg-O<' l3asArah. 

Ca ş� în alte tări, când instrumentele de caJJtat erau rare, dan
turile erau purtate de cantăreti din gur-ă cari uimeau prin t in.erea 
de �in:e a _atâtor viersu7 şi „gbe'.snri" (1�1el?dii). Ei cântau o
ştrofa ş1 apoi hora repeta; sau hora. JUCa dupa cantarea clin voce a 
pri,vitorilor cântărcţ.i. 

'' · .41/egro modera/o � 

�
• H • V •. 

notat T Bred/ceanu 

� Toa fi • · �,ua • :ă j" · cim Pin� � sear.ă s.ă cin tâm,

lij J li J J I J J I r· 'Î I J, JI J J I tJ iJ _ I J. 1 !
Ch,v · eş·te nu strt'.ga . Sără- su-ns li • // ta 

I 

1) Numim „Sârba" un joc asem/lnălor cu unul sfirbesc şi numit ·în ţara vecin,l.

.,Româneasca". 

' 

..: 

\ 
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Miscare de Ardeleană . 

· nofac .M. B .. 

=t· 
. . . . . . j · };�-� 1 i' � i-�-.e·11�_[ 

C/ ne;J'n- ce. - put ho - r, - le \ Tra la la /,:1* . Ic?

� 
Ai-ba och, ca - zo - n- le I 

F· 

�Jtqg � I� t;; li, lO � � 1)1· 
fu_ga-1 su - pa - ra - r, __ - le } Tr ;, I. la � ţ f• _ ţa ca [!o _ r, _ /e ra „ a /a 

&;;m.t;@l�D .afa¼ 8- I j I
Ce-lu/ cea la- saţ or- ta-tu�} Trala la /a . la Ca o - mul da • ca of- tea-za 

p· DC.al .zne.

;_i,fj J IJl! c �I�� t,� l�:11 
/,1r- t4,-i /Joamne. toi �a- ca -ful_ } 7r . ., 1

1. I � ;3 /-'arca se mai u- su-rea za ,., la a ;; · 

Hora veche se ţi'.nea, pe rând, prjn curţile gospodarilor cu flăcăi 
şi fete. Bătrânii, bătrânele.stăteau pe prispele caselor şi priveau. Câte 
unuia i se ma� aprindeau. călcâiele şi-şi aducea aminte_ de tinereţea 
jucăuşă. 

Se prindeau în horă în ha'.?u1 tuturora. Hora veche.se ţinea cu 
flueru1 şi . cu cimpoiul cimpoierului clin sat. Bătrânii moldoveni 
jucau „Ră:iăşeasca", joc domol, rar, ca orijce j oe de oameni aşezaţi; 
iic de cerc, poate că acesta· e jocul răzeşilor. 

Foştii jucători _de altădată ţineau să arate - şi ţin şi azi -
jocurile tinereţii lor, cum e, de pildă, ,,l\focăn.easca" sau „Cătă
neasca" în vă tată dela ciobani. Meşterii jucători ai satului învătau 
„aruncând peste ciomag µicioarele încăiţate cu opjjnci... aruncau 
baltagul, săreau veseli în jurul lor; şi svâdind chijote, închegând 
frânturi de cântece, alegeau un j oe potolit. pe Gare îl întrerupeau cu 
sări'.turi de voinic în aer, cu izbituri din piciorul drept ori· din căl
câie_, după care roata iar se urnea .liniştit în îngânarea cântecului 
de joc". 

De când s'au răspândit instrumentele muzicale, cântecele de 
danţ cântate cu vadea ·şi-au pierdut din cătare. ,,Cea mai; mare 
parte s'au uitat şi n'au mai rămas clin ele decât versuri singur1a
tice, cari, în răstimpuri, plutesc ca un chiot pe deas_upra horelor şi 

• . , 
I 

I 

,· 
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îmbie pici;arele Jn fierbinţeala ropotului"; s·au prefăcut 1n „ziceri'� 
:şi chiuitu

r

i. 
In vremea unirii Mw1teniei cu Moldova, mult s'a răspândit 

fofriiţ.itorul gând prin jocul horei, dusă de către cărturari. Ja sate, 
târguri şi oraşe. ,,l:Iora Unirii" a colindat şi. colindă înc[1 toate col

. ţ.urile ţării, rar strigăturile insot,itoare ţâşneau din căldura inimilor, 

.. 

sbnrârJ.d din gură în gură: 

(lzi e zi· d� fericire, 
De română în[ răţire; 

· Să cântări} şi să jucăm ...

. . - .... • 
• 

-

Trageţi hora mare, mare, 
Cuza sfărfmă hotare; 
Trageţi hora mare, mare 
Din Carpaţi şi pân' la Mare . 

• 

In multe părţi de câmpie, in apr·opierea oraşelor, hora este in 
rlecaclenţ:ă. Au. răzbătut danţurile străine. Le d1.1c chiar „fiii satu
lni." ce au trăit şi trăiesc pc la oraşe·. Se fac dansuri la „salon" cu 
�,invitaţii"; se aJege ,,regina balului", se aruncă „confetti", atâtea 
prilej uri de caricatură a portului şi danţ.ului orăşenesc de cel mai: 
prost ·gust. Se aduuă surtucărimea şi din familiile mai bogate din 
:-:at; fc�ele şi flăcăii mijlocaşilor şi codaşiilor n'au poftire aici. Unii 
stau la uşii, se uită pe fereastră şi se r�izbună cu inţepiitmi: ,,U,te 
pe ăla ... mâine e domnu cu boii de funile ... Uite pe Aia cnm fact' 
pc domnişoara ... Am \•ăzut-o durându-se la grădinii Gil sapa învelită 
111 bfltistă". 

1n pauză, se cântă romanţe, cântece dela „Tnn.ase", până-şi 
.:iduc aminte s'o mai dea şi pe „româneşte". 

Pânfr nu se fac satel� noastre nişt'e mahalale <le ale oraşelor, 
si't r:estabilim hora ţărănească reînviind jocurile păriisi1te şi ujtate, 
aducând şi altele djn vecini\tnti româneşti 1nrudite, dacă repertoriul, 
,lanJur:ilor e prea si'irac. 

Tfoeretu1 de toate incleletnicirile, siitiesc şi orăşenesc, să dea 
;iceastă pildă a intoaroerii către arta jocului de baştină. 

Biruinta deplină a cântecului şi jocu]ui românesc va fi atunci 
câncl vom îritemei(a şcoli die cântare� joc şi teatm sătesc - un fel 
rle Conservator sau Academie de I\.Tuzică numai pentn1 sate - cum 
au Germanii. 
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� ., ·-
li. 

IN FLOAREA VIEŢII : CASATORIA ŞI NUNTA 

I.', .. 
.,j.. r
r 

., 
Ion şi Maria sunt tineri; se cunosc, simt că se potrivesc; s'au 

·fod;.ăgit. Vor să f:i'.e unul al aituia; vor şi părinţii. V.or să se înso-
ţeasc.1, ca să-şi :fie mângâiere şi ajutor unul altuia; tovarăşi cu 
-dragoste la bi.ne şi la rău, la bucurie şi la într.isare până la moarte.
Njm.e1.1ea să nu le facă vreodată mustrare că degeaba au ţinut um
bră pământului/, că n'au avut casă, familie, copii, cum e datul de -
dnd lumea. ,,Si:i aibă urmaşi care să le păstreze numele de familie 
ta sângele şi neamul lor să nu se stingă niciodată. Să aibă bvate de 
-0jutor în gospodărie. Să aibă ci�e moşteni averea părintească, ca
aceasta, să nu_ treacă în mâinii străine. Să aibă oine să-i îngrijească 
fa. bătrâneţă - toiagul bătrâneţelor cum se zice; iar după moarte, 
�r, aibă cine a-i jeli şi inmonnân.ta creştineşte, a-i pomeni şi a le d<' 
pomană şi_ a se ruga pentru iertarea păcatelor lor". 

� 

. \ 

I 

,{ .' 

I 

rj 

• 

• ' 

. �·

li 

; 

,._. 
... 

, . 

. Se fac pregătiri ca să se împlinească datina şi legea, c;um 
�nme o strigătură de joc la n�mtă: 

• I C'aşa-i legea din bătrâni, 
Din bătrâni din c.-:imeni buni: 
Bărbatul .făr.' de femeie, 
Ca lacatul fără cheie; 

Bărbatul lângă soţie, 
I • 

Ca haracul lângă vie ... 

Sau ca în zicătorile: ,,Bărbatul fări fe�eie, _.ca jumătate de 
• foarfecă ... Casă fărăJemeie, fântână fără căldare ...

Bărbatul e stâlpul casei şi femeia acoperi�ul... Bărbatul este 
:5n casă cap_ ul, femeia sufletul. .. " . 

.. 

• t .. . - t ' 
I • ., � � .. • 

-y 

l 

I • ■ 
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Feciorul ardelean şi mândra lui, ţinându-se de· mâini i11t.r·o
mişcare de' joc legănat, îşi mărturi�esc în cântec gândurjle: 

. 

nof. T Breo'/ceano $ Al/i>grt1 modera/o 

! p v a g I v v 21 J. r
Ev te joc•pe 

riLţy .. - - . - . t,.· . - .•.•• 

1; �L' li
t/- ne le -· /e Sa fii 170 - ră mai c11 me-/e 

1. - Eu te joc pe tine lele (bis)
Să fii noră maicii mele. (bis)

t - Bade, fie vorba ia,
Dar ce-o zice maică-ta?

} . - Zică maica ce va vrea, 
Da tu eşti Clleasa mea. 

4. - Spune, bade, maică-ta
Să mă'ndrăgească şi ea.

5. Că i-oiu fi no rit în ca;ă,
Şi ea maică drăgăstoasă.

6. - Lel� la joc legănat
Şi cuvântul aşezat:

· 7. Niciuna, ca dumneata,
N1:căieri n'oiu mai afla. 

Casa omului fără copii c casă goală şi tristă. Din bordeiu.I 
săracului ca şi din palatul pustiu de copii, se aude aceiaşi poveste· 
de dor: fi.. fost odată un moş şi o babă... A fost odată un împărat 
şi o împărăteasă, cari mult se tânguiau că li-e casa tristij din lipsa 
copiilor; că n'au: ce să desmierde, de ce să se bucure şi să uite neca
zurile vieţii. Toată asta _ar fi trecut. Durerea cea mare· era că nu. 
avea cine să moştenească tronul împărătesc şi avuţiile. Şi ma� mult 
decât asta era durerea că li se stinge sângele şi neamul. Toată lumea: 
rlin împărăţie era mâhnită, văzând că se pierde seminţia împă
ratului ... 

Aşa spun poveştile, � că dacă n' ar fi fost, n.u s 'ar povesti. 
Pentru grija urmaşilor şi a neamului, nu e deajuns o simplă 

Snvoială cu două iscălituri, după lege, m faţa primarului. Căsă-
1 oria este o poruncă dumnezeească dela ÎillCeputul lumii, pe care
perechea unită o primeşte m cele mai înalte clipe ale viieţii. Jmpre-

' 
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unarea 1jnerilor tr·ebue slujită de duhul sfânt într'o zi de săr
toare; căci sărbătoare tr'ebue să fie şi această însoţire. Sărbătoarea 

. r 

.aceasta se face odată în viaţa omulu� şi se chiamă nuntă. Nunta 
Bste sărbătodrea căsătorie�, mărturisirea bucuriei şi a dragostei, la 
cRre iau parte neamurile, prietenii'., vecinii, cunoscuţii, uneori s�tul 

intreg, cu urări şi (iaruri, cântec şi joc. Prilej, când, inima satului 
,e face una, tânără, voioa�ă şi sgomotoasă, topind vârstele şi alun
rând pe pustiµri cele năcazu;ri. Nuntă se face doar la cap d'e viaţă, 
rţind o familie nouă, o casă nouă începe. Când i!es mirele şi mi
reasa gătiti în „hai(ne de nuntă" şi flori, împresuraţi de ochi zâm
lii.tori şi cântec, lumea se bucură; se bucură şi Du:mniezeu. 

Zicătorile: ,,Gătit ca de nuntă.:. Vesel ca dela nuntă ... " sau 
7 ,Nurrtă fără lăutari n� se poate'\ arată în ce cadru sărbătoresc 
se desfăşoară univea dela Dumnez�u lăsată, a tinerilor căsătoriţi\. 
Pentru nuntă, femeile şi fetele migălesc în şezători şi clăci izvoade 
de tesături, alesături, podoabe de îmbrăcăminte cât ma,i/ frumoase: 
zestrea. Cu prilejul nunţilor se născocesc atâtea cântece, jocuri, 
câte glume în fel şi chipuri ca într'o întrecere. Şi �ăracii' şi betegi� 
fac nunti. De n'au cu _ce, se împrumută; fac, cum zice ·o vorbă, 
7 ;nuntă pe datorie". 

Căsătoria fără nuntă, adică fără sărbătoarea veseliei obşteşti, 
o fac oei ce ies din yăduvie, cei ce se însotesc prin nepotriviri ş1
interese. Aceasta nu-ii o căsătorie de inimă şi nu poate fi fericită.
Tinerii treb11e să facă nunta româneşte; cu o înşirare de obiceie
prin care Românul îşi deschide sufletul cu toate simţămintele lui,
m toate podoabele sufletului şi ale minţii sale isteţe.

. Până şi soarelui i s'a abătut să se însoare, - spune pov�stea;
7i a trimis peţiltori, luceferii, la fata care e asemenea miresei unde 
răsună cântarea de nhntă. Ba a umblat soarele nouă ani pe nou:ă 
caii, ca săgeata şi ca vântul, dar pereche n'a găsit asemen.ea, penei 
Sânzeana. Baladele: Cicoarea şi Nunta Soarelui (Soarele şi Luna), 
'basme cântate, au umplut zilele şi nopţile de peţr.ecEµ"i la nunţile .. 
întinse de altădată. 

Nunta este o mreajă vrăjită sub care nevăzutele pnt�ri · �e 
. , 

cârmuiesc lumea îşr ascund scopurile lor; atât în lumea omenească 
cât şi în lumea vietăţilor. Căci nuntesc nu numai Ion şi. Maria când 
viaţa li-e în. floare; nuntă e şi în natură 

In pulberea de aur a soarelui prjmăvăratec, perechi de fluturi 
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296 

jucăuşi, de libelule (calul dracului) asemenea unor aeroplane . pitice
roiuri de gândăcei,, îşi fac danţul lor ele nuntă :într'o fremi'ttare ne-· 
bun.atică. Floarea se îmbracă de nuntii când îşi dcs.facc

1
c11lor.ilc �i 

parfumul oa să ademenească jnsccla d1lătoaue din floc1rc î11 floarP; 
să primească crainicul nuntii ilodlor, care c vântul, cc le asignr�1 
rodul împerecherii. 

La început, chemărjle de dragoste, .l.n câ11rccelc pc.isiirilor, sLrnl 
rnai µline de foc; după nuntă, . .îşi pierd din YioiciLu1c �i clui:u�i·r, pfoi;1 
amuţesc cu totul. 

Nagâţii, sitarii fac jocuri de nuntii în. fa(:a fernciuşcclor: nri�
cfirţ de P'i;cioare, de cap, lăsări pe vine, înfoieri de coaclă şi ele arjp� 
ca cu;rcanii .. ,,Prin Jări depiîrt a Le, s1mt pasări cam îşi pregiilcsc a-
11,11mc loc pentru joc, făcând şi un chioşc din mi.:iclc :împletite îm
podobindu-l cu flori mereu proasprtt culese şi adm1ând pr:iln. prejur 
scoici strălucitoare, (el şi chipuri colora Le, aduse dela rnari. clepăr
tf'iri. Nrnnai după ce au t·erminat aceste pregătiri, 1nccp

0 

danţnl lor 
de nuntă, ca un soilu de chemare a miresei, care gilscştc odaia î11-
florită". 

Cocoşul, cocorul, curcanul, păunul, îşi înfoiesc cozjle, se urnfl;'i 
în pene, schiţând unele mişcări ce par cfe danţ, ca srt placă ale::elor 
lor. Barem păunuJ, mândru de găteala lui, cu coroni\a pc cap c9 
1m !Ilire, se învfirteşte în jurul păuniţei, rotilându.-şi( coada. Câner. 
mfre]e �e împăunează pe lângă mireasa lui� cântecul de nunli\ rnol -
dovenesc alminteşte de această asemănare: 

Moo'erafo 

pi - (JIJ Sl·O pă-u nt tă 

.. 

-

• 

... 
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1. Frunză 1 nde pelini! â.

Pe cel vârf de movilif d,

Se roteşte-o păuniţă,

Un păun şi-o păuni(ii.

297 

2. Jiâi(ni/ a-i albă/ n pene

Şi subfire la sprâncenr;

Pr7unif a se roteşte,

Pâunul se 'rrtpiiuneşte.

} . Oa 11u-z pr7un rol ilal-11, 

Ci-i _mirele fermecal-u, 

J)e mireasa din iist sal-u. 

Fermecat şi descântai-li ... 

Nunla fiind cea mai mare sărbătoare din viaJa omului, când 
•,e ho1firăşLe soarta lui până la moarte, zilele ac()lea ii mişdt toată 
fiinţa, căci zice o vorbă „Odată e omul rniţre". In clesfnşurarea da
tinei, fiecare nuntaş are de împlinit câte �11 rnst hotăr.ît mai dina
inte. ca nişte rolurj) dintr'o piesă de teatru. Cu cât rolurile sunt mai 
felurite, şi mai bine îrnplini'te. ni atâl 11unla este mai frumoas{1 �i 
riimâne în amintirea satului. Miireasa işi alege clinlrc fetele rude, 
t0ri prietene, ,,surori de mireasă" ceeacc slmt la oraşe domJ1.işoare 

Surori de mireasă din Maramureş, 
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<le onoare 1). Sworile de mireasă o gătesc, şi o insoţesc până o trec
pragul pe unde iese dintre fete, ca să i';ntre între nev:este. Mirele 
(sau gjnerica) îş� tocmeşte lăutari, îşi caută cântăreţi şi jucători, îşi 
nlege vornici, (vorni'cei, vătăjei sau chemători la nuntă, ·- un fel 
<le cavaleri de onoame dela oraş), oolăce17, conăcari, ce sunt urători 
cari zic conâcăriil sau oratii de nu,ntă; apoi ţ>ucărtărese (în Ardeal 
şocătiţe), stolnicese (femei ce aşează mas�), (în Olteni.a e şi pochin
zi.lreasa - o babă care ia în primire zestrea şi o duce la oasa milre
lui), vornicese, vătăjite, ce sunt femei nuntaşe, care primesc musa
firii, îi înveselesc cu glumele, cântecele şi jocurile lor. Vornjlceii 
sunt aoeia cari fac chemările sau poftirile; cum am zice, invitaţiile 
la nuntă. Găti;ţi sărbătoreşte, cu „floarea de nuntă" la piept, ori la 
pftlărie (sau căciulă), cu băţul sau toiagul de vornicel împodobi.t 
cn panglici, batiste sau ştergare, merg cu plosca să poftească mm
taşii. 

Nunta întăreşte actul căsător.i,ei, care e un contract ce poate fi 
făcut din interes, fără dragoste şi fără voie bună. Int.regul cerem�-· 
nial se desfăşoară sub sute de priviri martore, părtaşe unei. bucurii 
împreună, ca să mişte sufletele celor oe se însoţesc, să-i lege prin 
11evăzutele f.ii:re ce le d'au clipele gustate în dragostea şi voioşia tu
turora. Pe lângă binecuvântare:a bisericii, datinile de nuntă vâră 
în sufletele tinerilor căsătoriţi 1ncrederea că întovărăşirea lor este
pentru totdeauna, ca un drum fără întoarceJ;'e. Bună oară ,miresei 
i se spune că se va întoar'ce acasă la maică-sa 

Cdnd o face, plopul nucil 
Şi răchita mere dulci. 

Nunta româneasc/1 de ţară se desfăşoară deasupra vieţii· de 
toate zilele, într'o lume carr• e pe jumătate închipuire de poveste şi 
în oat1:e persoanele părtaşe vorbesc în limba nemuritorillor: în veir-

. 
' . 

suri şi în cântec. Totul aste transfigurat, ca să în.cânte şi să mişte. 
Totul se învestmântează pentru măreţia clipei: biserica, casa, curtile,, 
nliţele, oaspeţii pofititi;, ba şi chiar nepoftiţi. (Pe vremea lui Can
temir Vodă cărturarul, cum mai e pe alocurea şi asHlzi, dela casa 
mi:riesei\, la a mirelui, alaiul de nuntă mergea printr''<) alee de bră-

1) Să lăsăm deoparte numirea ucrainiană de „druşce" obişnuită ln r onlul ţll rii_
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.duţi). Intră în alai, împodobiţi: �ai{, poi�, vitele de ,zestre, cărutele, 
-PC duc zestrea şi nuntaşii. Parcă şi IJ,qtura ia p;:t.rt� la sărbătoare. 
Jntr'tu1 cântec de nuntă ardelenesc, e vorba de un măr, care a în-_ 
fJorit şi � rodit)a nunta ce se prăsnu.eşte. azi; căci a ·venit ,;ab�d. . 
�in Rai şi boare de Mai", a strălucit soarele mai tare ş� a copt m�.' 
-.::de de nuntă. Naşul le cu.lege şi le împarte 

1) : _ . 

{ .. � ._1 
1. Cel cumătru mare, } . Că erau de aur

.;,, 
. . ... .. . - ., -

'
r, 

t ,I 

, . t 

.-

Mândru măr mai arf!;
Măr mândru 'nf lorit
Cu flori de ·argint;
D'ab'urea din Rai
Bcarea cea de Mai,
Măru-mi legăna,

Jldăr din flori făcea, 
2. Roua 'nroura,

Soare strălucea,
ll 1 erele creştea
Şi mi le cocea;
V dntul s' abc'itea,
Măru-mi legăna,

. ll-1 erele pica
Şi nu se zdrobea. 

,.\

Ca puiţi de graur. 
Toţi se minunau; 
Naşu-aşa grăia: 
- ,,Merele mai inici,
Fie la voinici;
Cele mijlocii,
Fie la cuscrii ;

4. Merele mai mari,
Fie la cerfari;
ll-1ărul cel mai mare,
I -al miresei, care
/j.stăzi se cunună,
Cu inimă bună.
Mulţi ani să trăiască
Şi să se'nmulţească!".

Soarele îşi trimite bmecuvântarea de sus pe ploaia de raze. 
1ar de cwnva cerul s'a_ posomorit, şi nuntaşii sunt posomorîţi!; nunta 
şi-a pierdut din veselia ei obişnuită. ln oraţii şi( cântări

1 
mirele este 

·.�; .,. 
. > �"-. > . 

„ i 

:-asemuit fecioru.lui de împărat, soarelui, luceaf ărulu�; iar mireasa 
fetei de îm;părat, lunei, stţlei, unei flori ... O întrebare, un răspuns, 
o vestire, o poftire-, un dar,, se învălue în. gingăşia VU:ersu.lui, ori când
e cazul, în gluma ascuţită a strigăturei. Depozitarii datinilor satu
lui, cu darul ce-l au dela Dumnezeu, fac să freamăte sufletele, dela 
lacrima duioşiei până la râsul sănătos şi plin . .. 

., Alt,1dată, des'fătările de nunţi se ţineau lanţ, cu zilele, într'un 
-{'.]ocot de Yiaţii din belşug risipită ; de unde au răm1as· vorbele : 
:)'in:uţă de pomină ... nuntă ca'n poveşti". ,,Nuntai Zamfirei" (poie
zia lui Gheorghe Coşbuc) nn e m1�ai o inchipuire de poveste, ci şi 
·viaţă trăită:
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A fost atâta chiu şi cânt
C ' \ . 

✓ Um nu s a  pomenit cuvânt! 
Şi scarele, mirat, sta'n loc 
Că l-a ajuns şi-acest noroc 
Să va.dă el atâta joc 
P 'acest pământ ! 

Swzl grei bătrânii de pornit_; 
Dar de-i porneşti, sunt grei dr. 

[oprit! 1 

. -- Şi p(llruzeci 
_
de zile fntregi 

; �J;l;l . ..,. ... �llr����
Au tot nuntit ... 

Un călător străin descrie o nuntiţ la Târgovişte de acum 500• 
ue ani: ,,Toată noaptea dinaintea nunţii, mi!rele se plimbă cu prio-
1,enii călare, însoţiţi de cântăreţi şi torţe pe uliţe, i'.ar mireasa cu prh!
tenele în rădvane ... După nuntă, la fel, se plimbă noaptea întreagă în 
veselii, cântece şi chiote ce ţ.in 2·--5 zile în şir". La câte o nuntă 
'boierească, VJeneau satele clin imprej urimi şi depărtiiri �i rueselP. se· 
:înt,indeau în curţi ca să cuprindfi pc cei 15.000 de oaspet,i, �pun<." 
trecătorul străin. 

Vârsta căsătoriei 

Pe Ia sate, umhlă vorha ci\ sculatul de dimineaţ.ă şi insuralut 
de tânăr nu strică nicio�ată. Cică flăcăul se tmoanl si�1gux până> 
la 25 de aut; dt'la 25-50 ani îl însoară alţii ; dela 50-35 ani 
U însoară o babfi, iar dela 40 a11i înainte munai dracul îl mai 1n
:;oară 1 Urmând datina din moşi-strămoşi, cei. mai mulţi cuntre fe
i.iorii (flăcăii) noştri. ,,jntrii în dârdora insuratu h�i", le-a venit 

1 • "" ]" . d vl A ] C I<' 18 nr,. ceasu ur�1te1 , ,, 1 se aprm ca cae e' ... 1ntre -�� am.·

Florile de pc isvor 
Toate-mi strigii sd 1nă'nsor. 
(,"ar fi prea ,nare pileat 
Să rămân neînsurat; 
Stn.gii .floarea ele pe iaz, 
Sr'i nu-mi leg de cap niicaz ... 

. . 

.. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Dela 30 de ani, intră în rândul flăcăilor tomnatici (holtei
lor, burlacilor). Fetele îi ocolesc; pe la horă rar mai dau, fi:i'ndkjâ 
nu mai sunt în. ,,rândul flăcăilor".; iar înţepăturile şi ghuneie 
satului nu-i iartă că-au rămas „flăcăi stătuti'', ,,flăcăi răsuflaţiJ". 
O chiuitură de flăcău tânăr :în auzul unuia dintre aceştia : 

Foicele verzi de fân, 
A_m rămas flăcău bătrân; 
Şi-aş vrea ca să mii'nsor, 
Dar fetele nu mă vor; 
Ci-că am cincizeci de ai (ani) ' 
Şi nu pot mânc� mălai ... 

Floricicii floau;-albastră, 
Toată lumea-i cu nevastă, 
N_umai eu ca cucu'n coastă;. 
Toată lum_ea-i cu sotie, 
Numai eu ca cucu'n vie. 

Iată cum fetele iau la vale, pdn cântece, de ele 
fa<:<'i în ciuda celor întârziaţ·il cu înshră'toarea : 

• 

Frunză verde stejerel, 
Când eram' eu tinerel, 
Care mândră mă vedea, 
Porţile că-mi deschidea 
Şi in casă mă pc.ftea: 
- ,,Vino, bade, pe-acolea,
Că tit eşti de seama mea". 
Nume mie că-mi punea: 
- ,,Spate late de voinic,
Buze moi de copil mic". ·

Frunză verde fir sucit, 
După ce am f mbătrânit, 
Care mdndră mă vedea, 
Por4il� că-mi închidea: 
- ,,Ce caţi bade, pe-acolea?

.Că nu eşti de seama mea".
Nume, mie că-mi punea:
- ,,Spate late cocârjate,
Buze late, lăbărţate".

! 

Fetele dela ţară se mărită îndeobşte între 15-20 ele ani.. 
Spre deosebire de orăşence, se mărită mai de tinere şi se feresc să 
ia pe unul cu multi! ani mai mare. Fata a-re un fel de desgust de 
flăcăul bătrân. ,,Amândoi să fim de o seamă... să ne 'potrivim" • 
este dorinţa fetelor de ţară. Numai sărăcia, cusururile, îndem- · 
aul �ărintesc le fac să-şi calce pe suflet. Rar de tot, un tânăr i:a · o 
fat:'i ma� mare ca el, ori o vădană; şi asta o face tot pentru socoteli 
materiale. O chiuturii de fată mărturiseşte : 

Pe bădiţa f ăr' de mustaţă, 
ll sărut că nu mi-e greaţă; 
Dar badea cel mustăcios, 
'/\1ustăcios, bătrânicibs, 
M.ă sărută şi scuip jc.s. 

•
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Pereche din Ardeal. 

Cât de mult temeiu pune fala pe tinereţea Yiilorului s�ţ, se 
.. vede şi din următorul cântec din Ardea 1 

Frunză verde de thf oi, 1 
M'au cerut la maica do;: 
Unul tânăr şi sămr, 
Altul, bâtrân. şi bogat. 
Pe bătrân, lasii-l la f ocuL, 
Că el fti mâncă norocul; 

Eu îi pun cina pe masâ, 
El mă sudue din,casă; 
Ii fac patul să se culce, 
El mă sudue de cruce. 

Dar cer tânăr şi sărac, 
!mi face toate pe plac:
Eu îi pun cina pe masă,
El mă ia la joc prin casă;
Şi-i fac patul să se culce,
El mă sărută mai dulce ...
Trandaf/r crescut în fân,
Rău îţt· stă, june, bătrân ...
Trandafir crescut în iarbă,

Rău î(i stă, 7une, cu barbă ...

o 

• 

.. 

•
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.,; /11- 6esfe dra - gă ,u - 1;; sie Lea - no 

� 

Dar na,nte te gân - de'ste ' 

J' 
Că nv-ipe tec seif câr -peşt,; .mi,· c,· e 

kl, } J. ) J. i
vac să 

vă- ev-eşti. mă,·., 

1. Iubeşte, dragă, iubţşte,
Dar· nainte te gândeşte,

' Câ nu-i petec să-l cârpeşti, 
Ci e vac să vircuesti. 

2. Iubeşte p� cine-ţi �Zace, 
Că dragostea nu· se'n'toarce;
N'aştepta să t� mai rcage,
Prefăcută nu te face.

) 

.,: 1, , ,,.ţ
}. Ca" . l . d' V ,· ,Jj. 

lLl nrea e zn para: . 1 i 

Te arde şi te omoară. . i 
Iubeşte, dragă, iubeşte, 
Dar nainte te gândeşte. 

4. Că vremea se vremueşte,
Tinereţea 'mbătrâneşte; 
Faţa când s'o veşteji, 
Dragostele s' or trezi. 

O chiuitură de tânăr ăcăHt c� însurătoarea spune : 

Frunzuleană şi-o alună, 
Deci1.t cu căciula bună 
Şi cu nevasta bătrânr1, 
Mai bine căciulă rea 
Şi .nevastă tinerea. 

Astă iarnă mă'nsuraiu, 
Tinerică o luaiu: 

D'o sută cin:zeci- de ai ( ani) 
Şi la gât are mărgele, 
Şi'n gură n'are măsele. l 

,,Fetele trecute" sunt mai multe decât holteii. Ele, bieteţe, 
n'au nici o vin{t ; s'ar mărita bucuroase, dar le ocolesc feciox,i 
pentru cine ştie ce pricini: urâtenie sau alte ·cusurmi, vreo greşea
lă de neierat, sărăcie, ori îs de neam rău. Se mângâe că aşa le este 
ursita, ,,scrisul soartei" ... că "nu le-a venit ceasul" până le trece 
ceasul şi ursita. Dar tineretul satului nu înţ.elege aceste suflete chi-
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nuite. Petrece pe socotea]a lor ori de câte ori poate, prin cântece 
�i strigături înţ,ep,1toare la hore, la nunti, la şezători 

: 

" . J?ata care e bătrână, 
Şode'n casă, ţese lână; 
Cr'i ei vremea i-a trecut, ' 
Nu nw.i ştie de iubit. 

S11nt şi cântece delicat� care nu jicnesc simţirea fetii sfioase 

1
,ce se -vestejeşte în umb:rfi" 1)

1. Frun::ii verde de alună,
Md rl11seiu seara pr lună,

4. Hu.mlf plec, floarea-mi răs

2. Să ruleg o floricicli, 
Care mult inima-mi strică; 

}. Şi s'c.'ntreb, dece'n griirlinâ 
.Pleacr'i fru_ntca _şi suspină?

[pwule: 
-,,O grea jale mâ pălrunde! 

5. Arde sufletu-mi şi geme,
Pred md trec f c'fră de vreme .

6. Incât nimeni nu mă vede;· .
Jlloare sunt ori iarbă

-.. [verele?·'. 
• A

Iată acuma cântece, ce se cântă pe la petreceri tot îu pofida 
f ct elor nemăritate : 

@Allegro , n,faf 6h.8reazv/ 

bîJP v v I � 2 e; I J P P 2 A 
· fâa ie verde ma - tos - taf , Foaie ver- de

�• Q A J I G � ) >>))I )JJJ I
$ ma - tos - f al , /n tri pe f

i

· to - rii h sat. 1/.chi, li- ch1

•J.91 � �_)JJJJ11 JJ) J J.
ta, ln-ira pe _ft- Io r;insat, l-ch,, li - eh, - ta. 

• 1) Melodia la capitolul ,,în grătli1111 •.. ". 
J' 
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Unde-i dragoste . putinii, 
Lesne-i a găsi pricină. 
J)ragostea nu e moşie
Ca sit o iei cu chirie.

JJragostea trece prih apă, 
Nu-i e frică· că s_e'nneacă; ·
Urîtul trece prin sec 
Si strigă: ,,llfăJnnec, mă'nnecl';. 
c 

I . 
. ' ;i.,._ .. 

Dar ca să -se placă• şi ·să se iubeascii, ti!111er:ii trebue ·să aibă 
unele însuşiri potrivite cu dorinţele lor, pe lângă tinerete. Ea să 
fie fyumoasă sau :r&_car drăgăstoasă şi dulce, cu „hpri;ci",. să aibă 
pe "vino 'noo-ace"' pentru că : 

Totdeauna feţişoara � • .
Mărită pe fetişoara. 

f 1Ce folos de chip f rumos
1 

• 

· Dacii nu e lipicios ( driigăstos_).

Pe deal pe la Făgeţel, 
Cum se plimbd un băieţel 
Cu căciuliţa de miel. 
Dă-mâ, mamă, după el, 
Câ.-i şi nalt şi subtirel. 

Când i-a căzut dragă inimii lui, Român.ul nu se uită la a
vere ;sărăcia atunci nu-l împiedică să ia pe cine-i place. Se măr-. 
turiseşte prin strigături ; 

De-aş tră_i cât nucul în vie, 
.Nu iau fată cu moşie 
.Să-mi porunceascii ea mie. 
Oiu lua-o mai săracă, 
Ce i-oiu pc;runci, să facă. 
Şi să-mi fie mie dragă;. 
Că de mi-o fi dragă mie, 
Am Ş,: casă şi moşie. 

Decât fată cu moşie, 
Ilrîtă şi proastă fie 
Mai bine în sărăcie. 
Că de mi-o fi dragă mie, 
.Am şz casă şi moşie. 

De urît te poţi ascunde; 
Dar de dragoste n'ai unde; 
Că oriunde te-ai �scunde, 
Tot în suflet te pătrunde. 

Frunzuliţă colelie, 
Este-o tQP,ntă cu moşie; 
Locu-i bun, moşia-mi place, 
Dar cu toa-/ita n'am ce face . 

Iii' a trimis mama de-acasă 
Să joc fata cea frumoasei; 
Cea urîtă şeaz'acasă 
Să păzească de găini, 
sa. nu ouă prin vecini. 

Decât sâ'nting în unt 
Şi să mă uit în pământ, 
Mai bine oiu intinge'n sare 
Şi m'oiu uita la scare. 

Decât cu avere multă 
Şi cu nevastă ud.tă, 
]VI.ai bine cu puţintică, 
Dar nevastă frumuşică. 

.. 
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Fooie verde trei cicori, 
Butucoasa îmi dă flori, 
!mi dă flori, da nu fiori.
Ce păcat că e prea grafă,
Nir:i cu asta. nu fac casă.

Câte slute şi buzţ1te 
Toate se vor măritate; 
Săruta-le-ar pupăza 
Când s'o coace ccacăza. 

Bate-mă; Doa.mrie, cu bâtar 
Nu mă bate cu urîta; 
Cii fata cu care joc eu·r. 

A jucat şi-un moş de-al 

Frunzii verde dela noi .. 
Am acasă catru boi;
Dacă badea m 'Q lua, 
Şi alţi patru-oi·u cumpăra .. ' 

Fata popii dela noi 
Are plug cu şase bei 
Şi tânjala-i aurită, 
Da tot nu se mai nu1ritii. 

Altă strigătură - din partea fetelor : 

Bădiţa de după deal 
Ar veni şi n'are cal. 
Dar sii JJie şi pe jos 

Că l-om pnmz bucuros-.
Frunză verde nucă s�acă, 
Nu-mi trebue boi, nici vacă�. 
,Numai ochi şi om să·-mi placâ. 

Calităţile trupeşt1. ale alesei lui; Românul şi le-a· măt"tur·isit ·şi. 
• :.n cântece: 

Ru6a!o · · 

' 
r,7 

b 
17of ac 6h. Fira 

Câodto-ca la S/;;nt I - l
i 

- e.

'" @1 rfi r--J I U O bJ J. I•
Eu stam cu pui - cu - ia'rl · vi - e 

$0!:i ffi;m e 111 J> b !J JU l 
O. fi - ne-�m de cin -. gă - toa - re 

tt . 
Ş, pe . sfant: . � Năs - că - toa •r• .• 

�Pi 6 �Ji ,1 llt t�· u n J -lt
, S/mtju - ra pe · Sfan - tul soa - re 
CaÎ pe al - tul nÎ.I ma/ a - re. -

.� . 

,. 

1 
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. ·.i1

t 
f. 

f 
t ' • 

' . 

. . 
. 

.. 
l 

,-

, ..
C 

.. 
·�

' 

1. Când tcca la Sfânt Ilie,
Eu stam cu puicu'ţa'n vie.
O ţineam de cingătoare
Şi-mi jura pe sfântul scare
Şi pe Sfânta Născătoare
Că pe dltul nu mai are:

2. - ·,,Spune drept, cin'te-a
{făcut, 

Că frumos te-a zugrăvit: 

Frunză verde fragi şi mure, 
Mă duseiu fn cea pădure 
S'adun fragi, mure s_'adun, 
Că-s multe, fetele spun. 
Mai frumoase, prin pădure 
Găsii numai două mure. 

Fa, leliţă- M arioarii., 
Ochii tăi mă bagă'n boală, 
Sprâncenele mă omoară. 
Pentru ochi ca murele, 
lnconjur pădurile; 
Pentru sprâncene'ncordate, 
Umblu ţara jum.iitate. 

Lele, sprincenele tale 
Mult îs făcute pe cale; 
Tu le sui, tu le cobori, 
Tu, cu de, mii, omori . 
De n'ar fi ochi şi sprâncene, 
N'nr mni. fi'n lume greşele. 

Are sl�ta şase boi; 
Mândra mea n'are nici doi. 
N'aibă mândra nicio vacă, 

4- · Numai ochii ei să-mi placă. 

Nu âau ochii mândrei mele 
Nici pe boi, nici pe viţele. 

. . '

.I 

I 
.. 

f_ 

Sprâncenatd, durdulie, 
Faţa coală de hârtie, 
Dinţi mărunţi mărgăritar„ 
Oc,hişorii chilimbar. 

J. Cine te-a făcut pe tine,
Parcă m'a'ntrebat pe mine:
Aşa'naltă şi subtire,
Gură dulce· peste fire,
Că ţi�i trupul delicat
Şi ţi-i mersul legănat.

,,Mâ�ro, spune dumneata,. 

Mai fragă. ca gura ta 
Se mai află undeva? 
Mure dulci ca ochii tăi; 
N'am mai văzut pe la noi". 

Ceru-i_ mare, stele-s multe 
Şi mai mari şi mai m.ă.runte;: 
Dar nici una dintre stele 
Nu-i ca· ochii mândrei mele. 

Lele, lele şi iar lele 
Cu basmaua pe sprincene, 
Cu părul făcut inele, 
.:J\tl'ai răpus şi m'ai uscat, 
La grea boalii m 'ai br1gat. 

19i-am ·zis, lele, foi de foi, 
Pentru ochişcJ'ii tâi, 
M'aş băga argat la boi,. 
Simbrie nu ti-aş lua; 

. Dela mine ţi-aş mai da. 

Brâ1Îcluşică din livezi, 
Dragi mi-s mie ochii verzi; 
Nici cei negri nu-s urîti, 
Da-s în dor învăluiţi. 
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Iată o iatidi a ochilor mândrei în cântec: 

Are mândruliţa mea' 
Şi le poartă tot cu ea. 

/Foaie verde iarbă mare, 
Jvlândra mea f.}u-i ca oricare; 

· Foaie verde d'o cicoare,
Dc,uă stele lucitoare

Şi cât îi şade de bine 
Când le trimite spre mine-! 

Pe pământ şi sus în ceruri, 
Am văzut ·eu multe fel uri;_ 

C'ale mândrei nu mai sunt 
Nici în cer, nici pe pământ. 

- .. � ,; 

Do,nă . · /Si' , . . T Bred(ceanv 

��-WµUd r6% J,1 
!Ju-pi ochi ca mu•re- le ............ . 

$9a01 � e 1(m Jr a 
O - co - !ti pa ·· - <lu - r, - le · · · · - · A -

��f&�ruJJ-� I CQ © 
170 Lea no .- SI Ma-

m,· .... ·. .. e A-
· 

m, ---

r 
·e

. li 
1. După och( ca murele,

Ocolii pădurile.
2. După ochi ca mura coaptă,

Ocolii grădir:ia toată.
Ano, Leano şi Marie

.Dati-mi gura numai mie.
• 

Ano, Leano gură dulce;
Dela tin' nu m 'aş mai duce .

} . D,upă cehi ca sfântul soare, 
V mblu noaptea pe răcoare. 
Ano, Leqno, lemn uscat, 
Ce-ai gândit de m'ai lăsat? 

I • 

' I 

. I 

\... .

I 
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Lauda frumusetii în căsnici"e; ce e înalt e plăcut; ce e mărunt,. 
dimpotrivă: 

Şi-am zis verde iarbă grasă, 
Când ai nevastă frumoasă, 
Şi casa ţi-e luminoasă, 
Lurriea-ti pare drăgăstoasă, 
De sărăcie n-u-ţi pasă. 
lară eu cu ceea slută, 
Nici cerul nu-mi mai ajută; 
Nici mâncarea nu-i mâncare, 
Nici purtarea nu-i purtare, 
Umblă ca o arătare, 
Niciun Dumnezeu nu are. 

- Dragu'mi-e bărbatul mare
Şi pe jos şi pe călare; •
Dar bărbatul mititel,
Feri-mă, Doamne, de el!
- Şi femeia mititea,

.; ,Feri-mă, Doamne, de ea!. 

bădiţă sprâncenat, 
Unde-ai crescut aşa nalt? 
� Colo'n munte subt un brad_ 
-- Măi bă.di"ţă trup subţire� 
Cine te-a făcut pe tz'ne, 
Să-i dea Dumnez�u mult bine-

Nevasta frumoasă 
Mi-i lumină'n casă; 
Cea uritil şi grouivă 
Aduce'n casă otravă. 

Toată lwnea de-aş umbla
7 

Ca bădiţa n'aş vedea .. 
lladea-i nalt ca o făclie, 
L-aş cunoaşte dintr'o

Cele cu· metehne· nu numai că nu li se cer� mâna, dar îs luate
pe�te picior, la hori, prin chiuituri: 

Câte fete-s cu pi,ptare, 
Toate-s strâmbe de spinare; 
Nuriiai mândruliţa mea 
E dreaptă ca secera. 

Am o mândră albă tare 
Ca şi fundul de căldare; 
Am nădejde c'o albi 

, Deodată cu bivolii. 
I 

Cine naiba-a mai văzut 
Cioară· neagră cu albeaţă, 
Fată mare cu mustaţă? 

Taci, urîto, nu striga; 
Mai bine ţ.ine-ti gura. 
Că ţi-e mare ca şi şura 
Şi dinţii ca secera. 

De urît, m'am dus de-acasă� 
Da .urîtu' nu mă lasă; 
De urît, m 'am dus la tară� 
Urîtu-i cu mine iară. 
Cin' nu ştie ce-i urîtu� 
Poate săruta pământu' ; 
Dar eu ştiu că nu-l sărut,.. 

C'am trăit tot cu urît. 

' 
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. .lu,bii c.- floare de f atii., 
Luaiu sluta nespălată; 
C/ind o vezi ieşind pe uşe 
-Cu capul pli,nfde cenuşe;
Te'nfiori şi-ţtfaci cruce,
Noaptea ·cu ·ea. 'să nu· te apuce.

Frunză· verde de alună,
Suflet de nev�stă bund.,
Ce ţii mânq tot la gură?

. Nu ţi-s dinţii de-o mdsitrâ?

-Subtirică)i ·111.âridrd mea
De trei ori ca· putina;
De mijloc nlc, poţi cuprinde,
.Nici 'în braţe n 'o poţi prinde.

312 

. ,, 

Mi-aî strigat o strigătură 
'Şi-ai. făcut spume la g11-ră; 
Da eu câte am strigat 

•şi pe nimeni n'am,scuipa.'.

Nu mai rânji, mii.i fată� di:-iţii,
Că se sperie toţi sfinţii;
. ci de-i. mai rânji odată,
Sar şi.sfinţii să te bată.·

Bată-te Dumnezeu, lele,
Ţi-s buzele subfi.rele
De· trei degete �e-a mele;
Şi eşti.frumoasă la gură,
Cd şi vaca (lela sură .

• 

Mă uitaiu eu la avere, 
V ai de păcatele mele! 
S'a dus sluta în ocol. 
Desculţă, cu capul gol; 
Vitele s'au speriat 
§i-au fugit pân' au crăpat.

Cântece de veselie când cineva (un bărbat) vrea să- petreacă 
�re 8nf'.oteala unei neveste. urîte. Nu numai urîtul trupesc t!Ste res� 
. '?jng-ător şi antipatic, cil şi cel sufletesc: 

F enii._ seara dela sapă 
Ostenit şi plin de apă 

. Şi-a,;,, găsit pe, toanta'n vatră, 
Despletită, desmăţaiă: 

,f.·' eni 1toanta pân' la uşă · 
Cu capu' plin de cenuşă. 
llnde-o văd cu capul gol, 
Fug caii din ccol, 

I " ' 

Fug vacile din .obor 
Şi viţeii plină mor . 
- Leagă-te, toanto, la cap,
Că mă laşi de .tot sărac. 
Ptru! ptru! viţel bălfot 
Să te prind de lant, legat; 
Tot l-ai rupt şi ai scăpat! 

.,. 

\ 

. \., 
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� ,· Aodaolioo ootat 8. Anastasescif · � U1 r-U I 00 r I FI � U I
·

foaie ver de s/ iar ver - de foaie 

�.•r-Qtt; � I i,-1 O CTILJ €(J I 
1,,/ 

ver-de . s//ar ver-de Ce-amiv/;il nu se mai ve-de, 

vb J) to a f I LJ tr I tr l 1 
· 

/'le/câ, oe/,cu - l, făJ of.1 Ce-/Jm ,ob✓-t nvsemai' 

�l @ I rJ? - I b .rJ g; =I
vede Of/ . · ş/ /ar of! 

1. Foaie uerde şi iar verde (bis)
Ce-am iubit nu. se mai vede, ·
(Neică, neiculiţă!)
Ce-am iubit nu se mai vede.
(Of! şi iar of!)

2. Foaie verde, foaie lată, (bis)
Am iubit o diamantă
Şi-am luat o slutii toantă.

J. Foaie verde, foaie lată, (bis)
Că miinâncă nespălată
Şi se culcă ne'nchinată.

1. M'aş duce şi eu la nuntă,
Dar mi-e nevasta C(N11. slută.
Mă duseiu la verii mei,
Stau nevestele cu ei.

.. 

lară eu cu ciuma mea, " 
Scapă-md, Doamne, de ea!

. 4. F' caie verde baraboi, (bis) 
Mi-a dat socru-meu doi boz 
Şi pe toanta· dinapoi. 

S. Eu dau şease înapoi (bis)
Să-şi ia toanta dela nâ
Şi pe toanta dinapoi.

6. Măcar să-nii dea doi'sprezece„
Eu cu. toanta.n'oiu petrece,
Eu cu toanta n'oiu petrece.

-� t 
� . 

l 

2. C'am avut şi doi purcei (bis)
Şi-au murit de răul ei. (bis)
Se bagă tocma'n obor, (bis)
Fug şi boii de s'amor. (bis)
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J. Rupse boii funia (bis)
• Şi trecură Dunărea. (bis)

Na, na, na Joiana, nai
Că nu-i asta moartea ta,
Ci este netoata mea .
Na, na, na Joiana, na!

Vrîtul de e urit, 
Poartă-se şi premenit, 
Mândrei tot îi e urît. 
Frumosul de e frumos, 
Poartă-se şi trenţăros, 
Mândrei tct-i drăgăstos. 

. . 

$cobori, Doamne, pe pământ 
Să vezi lumea ce-a făcut: 
Desfăcut-a doi drăguţi 
Şi legat-a doi urfti. 

Frunzuliţă lemn spinos, 
De.ce n'a lăsat Christos 
Să ,:a frumos pe frumos, 
Şă trăiascq. drăgăstos? 
Să ia urît pe urît, 
Să Lrdiască amărit? 
Foaie verele fir sucit, 
Dumnezeu a potrivit 
Să ia frumc.s pe urit,. 
Să trăiască afurisit; · · 
Să ia urît pe frumo� 
Să trăiască mănios. 
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De cât __ cu argint în ladă 
Şi cu nevastă neroadă, 
Mai bine cu ladă seacă 
Şi cu nevastă să-mi placă. 

,. 
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Dritul unde coseşte, 
Floarea'n crâng se vestejeşte,.. 

Vine iarna, viscoleşte. 
Dragostea ,unde s'adună, 
Tot s·oare-i şi vreme bună, 
Poţi să strângi fânul pe lună. 

Alege tânărul fata f�oasă, dar şi fata alege. Frumuseţea,, 
hiîrbatului n.u-i o podoabă de preţ ca la femee. Ea se mulţumeşte� 
cand „bărbatul e puţintel mai frumos decât dracul", dar are alte� 
calităti: 

Dă-mă, maică, cui mă place! 
De n'm'l! casă, şi-a face; 
C'c.m munci o lună, două ni 
Şi ne-om face casă nouă; 
{,i-om munci un an şi doi, 
Ne-om face şi car şi boi. 

la iubesc şi eu o fată 
Cum iubeşte lumea toată.r 
Dar mândruţa ce iubesc, 
liste dupâ cum dor,esc: 
Pe faţă .nu se bci,eşte, 
Când vorbeşte te sfinţeşte,.. 

De toate se îngrijeşte 
Şi pe nimeni nu bârfeşte .• � 

.• 

Frunză verde muşeţ'el, 
Geaba-i omul frumuşel, 
Dacă nu-i nz1mfr de.el. 
Geaba e omul voinic, 
Dacă nu-i bun de nimic! 

Ce mi-i drag mie pe lume?. 
Măru roşu dela vz'e, 
Bddita de omen'ie_; 
Şi mi-1 drag ijomu' cu prune 
Şi omu' cu vorbe bune; 
Şi mi-i drag: nucul cu nuci 
Şi omul cu vorbe dulci . 

. Portretu.i mândrului visat de fete este zugrăvit astfel:.: 

Pe mândrul de l-ai vedea, 
Tu să mi-l cunoşti aşa: 
f? eţiŞ_oara_ lui, 
Spuma laptelui, 
. Mai de'n sus de gurişoară, 
Trasă-i neagră mustăcioră; 

Ochişorii lui, 
Mura câmpului. 
Mai în sus de ochii lui-:-. 
Scrisă-i pana corbului . 
ln fata obra:z,.ul�1'.,
Scrisă-i f/Qarea macului_ 

•
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Unele fete sunt prea orbite numa· de frumuseţea alesului 
iu:Qnii şi nu-i văd lipsurile şi cusururile. Mamele · 1e trag luarea 

.aminte: 

Fata mamei, nu te duce 
După cel cu gura dulce;· 
Nici du.pă omul frumos, 
Când frumosu-i lenevc.s 
Şi tu n'ai niciun folos. 

„ Frumosul e de multe o.ri uşur'atec, lăudăros, nestatornic 
.. un fluture ce umblă din floare în floare: 

Tot iubitul are un dar, 
Că-i si dulce si arnar. 
Tu t� uiţi la 'bun 'şi rău, 
.Că nu ştii care-i al tău,; 
Uită-te pe cin' iubeşti, 
Căci ca mâine te cr1ieşti. 

Iubeşte, fată iubeşte, 
Dar bine te socoteşte; 
Nu iubi pe fiecine, 
Că-ţi faci neamul de ruşine; 
Să iubeşti un om f rµmos, 
Să-ţi fie nea1:1-ul fălos. 

Floricică de pe coastă, 
_Cum mi-i mintea fetii proastii..1 
Eu grăesc cu dânsa'n şagă, 
Ea gândeşte că mi-:i dragă. 
Eu grăesc d-e c;:; ştiu eu, 
Ea gândeşte c'am s'o. ieu. 

Prin alte cântece;
1 

dacă. femeia îşi uată dragostea 
�mut! frumos, îl blestemă câte'. odată, dar îl şi iartă: 

r;±regreflo 

�i PD 2· W I G � f) "" N,1ndrufd c,§t J ia� i I Manclru/a, mân r Om frumos tu nu iu - bi 

tj �,r. r�J=l'JJ'I )! J J J: I V S -Ji Ji 
drvtă uruli Ca rru - mq- Si/-1 bun de fa - lă � " · -�

1 
Te des· m,ardJ �Jn�teh . sa- tă 

Ş: k. Q � a 'I r J ·I� .t, t.i a ;M Man drv ,(a, man· - ·drv tă. Man · drv- ţa, .11a"ndrutJ
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i1. Miînărată, cât îi trăi, 
M ânil:nufă, mândruţă, . 
:Om frumos tu. nu iubi.I
Mândruţă, mândruţă. 
,Că frumosu-i bun de fală, 
Te desmeardă pân' te'nşală, 
Mândruţă, mândruţă. 

2. N�ciun om frumos pe lume
Nu mai are gânduri bune;'
Da-fi grăeşte tot de bine,
Numai cât îi lângă tine.

llnrle, Doamne, ai mai văzut 
Garduri marj fără proptele, 
Om frumos. fără greşele? 
Vncle, Doamne, ai mai văzut 
1.Gard bun nestreşinit, 
·Om frumos şi :negreşit?

} . Şi de merge in alta parte. 
Darul tău nici cdnd nu-l· 

{arde. 
Că frumosu' tot iubeşte 
Toate câte le'ntâln:eşte. 

4. Astăzi una, mâine două
Şi poimâine opt şi nouă.
Nu gândi, fetico, zău,
Că f rumoslfl e al tău.

5. E al tău cât te sărută;
Dacă pleacă, el te uită;
Şi-apoi câte fete vede,
Dupr1 toate se repede.

Nu-i bine, Dc,r;[mne, nu-'i oine: 
Nu-i bine de om frumos, 

, lntră'n pământ păcătos. 
Nu-i bine, Doamne, nu-i bine: 
Nu-i bine de om urît; 
lntră'n pământ amărît. 

Dar Românul are o părere a lui despre frumos, câud spum': 
„Nu e frumos ce e frumos, ci e frumos ce-mi -place mi.e". Cân-l 
c1:n.eva .nu se simte, nu ştie- să-şi puie în valoare fn.1Jmuseteu pri11 

· .grija ţinutei, a îmbrăcămintei ,a curăţeniei, nu-i „stă bine" fo,
,cât de frumos. Sunt fete şi flăcăi îmbrăcaţi simplu, fi'tră podoabe,
<lar cu gust, se poartă sjmţ.iţfi şi curaţi, le stă ;iiin.e :

Nu-i frumos cine se fine, 
Ci-i frumos cui îi stă bine; 
Nu-i frumos cin' se găteşte, ' 
Ci e ciii se potriveşte. 

"' 

'
Omul frumos şi îmbrăcat, 
E ca griul cel curat; 
Omul hâd cu haine bune, 
E ca grâul cu tăciunei 
Om frwmos cu haine rele,. 
Tot îi stă bine cu rle. 

, Poate fi tânăncât de frumos, dacă o fi firav, fără multă vla

gă, dacă nu e arătos, nu place fetif Să , fie chipeş,· voinic, să aibă
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o ţinută mândră, să ştie birui în viJată şi să facă isprăvi, să ai'bă
toate semnele sănătăţii şi ale puterii. Intr'un cântec de militie, fe
tţle se plâng că le-a plecat floarea tineretului şi au rămas în sat.
numai cu sfrijitii (tigorile):

� 

,M,eralo 

· � notJI PVovc.i Soroc, 

La fan - fâ - na, la Fa11- !â - m {a de 

�-· lf l)-1,I )J��\f I ţ r I @'f [ , � 
p/a - fră Sau s/r8nsfeft"- fe- le roa - că 

$�b rra ll I r J I J li
Se'ntrea-bă u - na pe alfa.:

1. La. fântâna, la fântâniţa de
. [piatră,

S'au strâns fetiţele· rcată,
Se'ntr_eabă una pe alta:

2 . . - ,,Ce să facem, noz, 
· [surate?

S'au dus_ flăcâii'n armate, 
Rămânem nemăritate. 

J. Şi-au rămas tigorile
Să ne'ntindă horile,
Să �e poarte 1lo"rile.
• 

I • 

4. tJC:aât floare la tigoare
ln zile de săcbătoare,
Mai bine p'o apă mare.

5. Că pe apă 'mboboceşte,
I mbobc.ceşte, în f Zoreşte;
La tigoare vesteieşte.

6. Să rugăm pe colonei,
Să dea drumul la flăcăi
Să ne mărit'ăm

Voinicul dă femeii încredere şi sturantă, că va 
greutăţile vi�ţii; căci, 

I' • Voinicul e cu noroc 
': 

Şi cu dânsul, treci prin f�c. 
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� Dragu mi-i bărbatu mare 
Şi pe mers şi pe căra,:e. 
Dar bărbatu mititel, 
fieri-mă, Doamne, de el! 

El:. 

,._ Şi femeia�mititea 
Feri-mă, Doamne, de ea! 

Sfiosul, cel lips:it de curai, fie şi frum_os, nu pm1.e stăpânire 
pe inima fetelor ca bărbatul „cruce de voinic". In. cântecele bă
t1·â:neşti (baladele), femeia îşi alege de bărbat dihtre cei ce o 'iu
beşte, pe acel ce invi;nge într'o luptă dreaptă, voinicească; iar în 
;baladele dunărene (Iana Ghizuleana, Rada), pe acel ce trecţ Du
năre1:1. înnotân:d, buzdugan ţinând, dela un mal la altul şi îndărăt. 
Ce nu făgădueşte căpitan Matei frumoasei Rada să-l aleagă 

/� _fe el !? 
� I �� \V

';f' 

î!�·:� 
r<� 
_., 

Blană lungă, moale 
Cu samur în poale, 
Şi un aşternut 
Cu aur ţesut ... 

Dur Rada îj răspunde 

Cr'ipitan Matei, 
"/\,!fă vrei, nu mă vrez; 
Cât eşti de he.gat, 
Nu mi-i fi bărbat; 
Că ţi-e barba sură 
Şi n 'ai dinţi în gură. 

Bărbat oiu lua, 
Care s'a afla 
Dunărea s'�'nnoate 
Ridicând din coate, 
ln picioare stând, 
Buzdugan purtând. 

Nici căpitan:uil, nici alţi� nu s'a� ·încumetat să tr�acă I)u
n.ărea cum dorea Rada cea frumoasă. Numaţ „un argăţel, tânăr· 
voin�cel" a trecut Dunărea. în picioare, înnotând în coate şi pur-: -.. 
tân.d buzduganul şi iar se întorcea. Radei îi crescu inima c�c;l_ "' 

·-văzu pe acest tânăr viteaz: ( ,. · · 

/ 

' 

, .... \ 
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Vin voinicule! 
P . 

\ 
a tzne te vreau 

Băbat sii te iau; 
Cii-i o ziciitoare 
ne însurătoare_. 

1' 

I;, 
. .

.,Cine bate Dunărea, 
Nu mi-l bate muierea". 

/ (V. f\lecsantlri) 

Românul dela ţară ţine la fn11rnse10n · l,isali\ dt' Dumue
lCu, "fără dresurile aduse dela oraş. De fetele care îşi schimo11osesc 
feţele cu sulima}iuri, îş� bat joc, mai ales când ele nu-s curale şi_ 
ou se poartă cum e portul satului, când se „coconesc". Pentru cele 
murdare şi sulimenite, flăcăii au clesgust şi le aruncă hatjocurj; în 
cântece şi în strigăturile de joc: 

Mândrulă, odc.rul meu, 
Râu ne potrivim noi, rău. 
Tu te dai cu suliman, 
Când m,ă vezi că port suman. 

li'�tiţo de pe cel plai, 
Moftyroasă tu erai 
Şi frumoasă te credeai, 
Nici c. ceapă nu plăteai. 
Acuma te rumineşti„ 
Două cepe nu plăteşti; 
(:ăci fetiţele pudrate 
Parcă-s cepe de/ferate; 
Şi sunt dragi flăcăilor 
r:a uliuZ- găinilor. 

Fetele din satul nost' 
Tot umblă după frumos; 
Dar frumosul nu-i pe ele, 
Ci-i în târg la ruminele. 

Am un plug cu patru boi, 
Astă vară vdnduiu doi 
Să-mi iau rochie şi colan 
Şi-o litră de suliman. 

I 

� -1� 
I • 

-.Lt, 
.. 
. 

Foaie verde de trifoi, 
Aşa-i moda pe la noi: 
Fetele îs împudrate 
Şi cu anii nespiilate. 

Care f ată-i ruminită, 
Trebuieşte ocărîtă, 
Cu ocară ţigănească, 
Să nu se mai rumineascd. 
flata care-i ruminită, 
li cu dracul potrivită. 

Nu eşti, mândră, aşa frumoasă: 
Cum te ţin ai tăi de-acasă; 
Că eşti. albă de-albele 
{ii roşie de ruminele. 

Nu te uita, lele, hei! 
Nu te uita'n ochii mei. 
Nu eşti albă de frumoasă

7 

. Nici eşti roşie de grasă� 
Ci eşti albă de nălbele, 
Roşie de rum inele ... 
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Tei cunoşti, lele, pe frunte, 
C'ai pus ruminele multe! 
Nu mai da cu 'mpudrături, 
Că intră prin zbârcituri. 
Nu ştiu cum naiba le-ai pus 
Că pe nas nu ţi-au •ajuns. 

Prunză verde baraboi, 
Aste fete nu-s de noi; 
Aste f ete-s văruite 
Şi cu· noi nu-s pot,;ivite. 

Foaie verde trei lalele, 
Leliţa -Ioana, lele, · 
N'are 'n gură tre,i măsele, 
Dar se dă.cu ruminele. 
Degeaba se tot boieşte, 
Că tc.t nimenz: n'o'ndrăgeşte. 
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'\ 

... .  

• 

Coconiţă dela tară 
· Care n'ai ce pune'n oală,
Nu mai da cu 'mpudrături,
Că intră prin zbărcituri;·
Mi-dşti tânără, ştii colea I 

Deodată cu soacră-mea.·

Mândra mea cea harnică
ln poale se'mpiedică;
Nu iese nici la vecini
Şi face la rugăciuni,
Să-i vie apa la uşă,
Să se spele de cenuşă.

Te-am·urît de-acum un an,
Fiindcă-ţi dai cu suliman

.Şi nu te-ai lăut de-un an.
Pune oala şi-a căldare· · 
Să te. speli şi pe picioare.
Dacă vrei să ai cătare,
Fii curată, fată mare.

� • de la sprifl- ce - ne,.' Oe la 

j
#

�IJJ·JY� 
sub-ţ1· - rele. 

6u-

·1

ze .. 

Ap. IJ. Culeo.-D.olîni şi ·Muncă 

. , ' 

I 
\, 

I. 

' 
\ 

..J 

\· ' 
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1. Dac' ai şti, dac' ai cunoaşte
Dragostea de un' se naşte!
'Dela ochi, dela sprâncene,
Dela buze subţirele.

2. Dela mânute. curate
Şi picioarele spălate;
Dela gâtul cu mărgele,
Juca-s'ar neica cu ele.

�a săriţi feciori mai des 
Să mutqm f ântâna'n şes, 
Să se spele fetele, 
Că-s negre ca noptile. 

Şedeţi fete pe gunoi, 
C' or veni flăcăi la voi 
Cu căruţa cu trei cai, 
Când o fi Crăciun în Mai. 

leşi !elită din bordei 
Cu pantofi de mii de lei, 
Cu catrin'ta toată fir, 
Mămăligă niciun fir. 

Asta-i fata lăudată, 
Cu casa nemăturată 
Şi la păr nepieptănată. 
Că-i plin pieptul de mărgele 
$i 1n degete inele. 

} . Şi începe cu fiori 
· Duminica pe la hori;
Vara pe dealuri cu f Zori,
Iarna pe la şezători.

4. Urîtul de un' se naşte?
Din picioare nespălate
Şi din pc.ale necurate
Şi din cozi nepieptănate.

La lehţa pe cercei, 
Doi păduchi fs voinicei; 
Pe cr1rarea capului, 
li cireada satului ... 

Lelea-i cu panglice late 
Şi cu cofe nespâlate; 
ln lăuntru cu bureţi, 
Pe afară cum. le vezi. 

Uitie lelea la portiţă, 
Gura-i umblâ meliţii, 
Pe toţi de rele vorbeşte, 
Da de ea nu se'ngrifeşte . 

. Lasă, lele,. vorbele 
Şi-ţi spală catrinţele; 
Frunză verde calonfir 
Că nu se mai vede fir, 

'. 

Căci de când ţi le-ai tesut, 
Apă ele n'au văzut ... 

.. 

' 

Credinţa stă la temelia dragostei peste trecătoarea orbi re a: 

()chil or. Zice fata către ales'Ul ei: 

Iubeşte-mă, neiculiţă, 
Dacă ştii că ai credinţă; 
Dacă nu, neicuţă nu, 
la-ti căciula şi' te du. 

Jnşauă-ţi murgul şi aleargă 
Şi-.ţi caută altă dragă, 
Mai înaltă, mâi subţire, 
Nu ca mine grea de fire ... 
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. .
--- Sa;·a bună, mândra mea, - Bade, bădişorul meu,

Şapte ani de nu-i veni, 
Eu pe tine te-oiu dori; 
Vino negru cum e ţina, 
Mi-i fi drag ca şi lumina; 
Vina negru cum e lutul, 
lvli-i fi drag cu sufletul... 

' ,-- f

Eu mă duc, tu-i rămânea. 
lară._d;-oiu veni vrecdată, 
Te-oiu găsi, ştiu, măritată; 
Măritată, cu bărbat, 
Pe mine mi-i fi uitat. 

Indeobşte, feciorii aleg fete de frumusete mijlocie, dar şi cu 
alte calităţi decât numai cele de frurnusete, căc,i zice o vorbă: ,,Şi 
frumoasă şi•rnintoasă şi de vr�e acasă, nu se poate". 

-iMăi.feciorilor din lume.! 
Ascultaţi-mă pe 1nine: 
N'alegeti fete frumoase, 
Că nu-s bune pentru case. 
Luaţi fete mai bătrâne, 

. Că-s mai bune gosp9dine. 
'Ascultati şi-_ţi face bine 
Şi nu veţi păţi ca mine. 

Nu luaţi.· fete bogate, 
-Că de bani nu-ţi avea parte;
Ci luaţi mai sărăcut(!,
Că-s mai bune la căsuţe.
Nu vă uitaţi la avere
Că-n'aduce mângâiere.;
Că averea trece dealul •
Şi tu rămâi cu amarul.

Se tângue fata că prea a umblat după frumos şi n' a ales � 
. cel O\llllinte: 

_ j 

Frunză verde ele hamei, 
.J\.fult le-am spus ochilor mez, 
Să nu fie lăcomoşi 
După oamenii f rumc.şi. 
Eu le-am spus_, ei nu m'ascultă, 
Tot după frumos se uită; 
Plângeţi ochi şi lăcrămaţi, 
Dacă seama nu luaţv. 

Că v'am dat lumea 'nainte 
Să v'alegeţ.i om cuminte. 
Dară voi ce v'ati ales? 
Ce-a mai rămas de cules; 
Rădăcjna florilor, 
Urîtul feciorilor. 

1 • 1I ◄ 

'
• I 

Un vis de fată mare cuprinde această frântură de câniteq� · 
Alesul ei este fericit, dacă pe lângă altele, este împodobit precum 
rosteste cântarea: 

t 

,. 

Cine tace, 
Rău mai face 
Şi acela de-om nu face; 

., 

Bun de gură şi cântat, 
Are trecere în sat; 
Bun la jc.c şi la :muncit 7 
Dumnezeu l-a fericit . . t.l 
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Zice O vorbă bătrâneas�ă: ,,Când te însori, să te însori, iar 
nu să te măriţi". Românul caută ca nlevasta lui să nu -file mai pre
sus de el; altfel îl pune s11ib papuc şi-i comandă ca unei' slugi: 

De-aş trăi o veşnicie, 
N' aş lua fată cu moşie; 
Căci aceea cu moşie 
Are multă fudulie. 
Foaie- verde şi-o lalea, 
De'nsurat m'aş fnsu.,:a, 
Nici urîtă n'aş lua; 

Nici urîtă, nici frumoasă, 
Numa.i ca să ţină casă; 
Nici frumoasă nici urîtă, 
Numai să fie plăcută. 
Nici frumoasă, nici prea bună, 
Că ţi-o ia altul din mână. 

De'nsurat m'aş însura, 
Nici urîtă nu ·mi-aş lua, 
Nici frumoasă nu prea, prea, 
Nu eşti sigură de ea; 
Că frumoasa prea mult place 
Şi prea mulţi prieteni face; 
Nici frumoasă, nici urîtă 
Numai să fie plăcută. 

'Asta-iniândra ce-c, să-mi placă: Nici săracă, nici bogată, 
Numai mie ca să�mi placă; 
Nici bogată nu-mi prea vine 
Să po;·uncească la mine. 

•

l\1ai bine una săracă, 

Frumuşică şi săracă, 
Să m'asculte şi. sr1 tacă, 
Decât _una mai bogată, 
Năzuroasă şz buzată. 

Câ l • f 
V'" 

V f V 

. 
nc.. ozu spune „ q,. , sa :aca 

• Şi din gură o să tacă.

El ştie că frumuseţea u_-ece ca floarea. Femeia lui trebue să 
aibă şi alte daruri cu care să ţină o casiL Să fie cuminte, înţe
leaptă: 

. ' .
l •

� •. 

• • 

I 
;, Frumuseţea veştezeşte, 

Mintea bu;;,ă tot sporeşte . 
Nevasta cu mintea bună, 
E bărbatului cunună. 

Fiindcă „nimeni nu întreabă de c�sa frumosului, ia:r la casa 

• 

t\ 

,, 
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�:rednicului toată lumea întoarce capul", Românul îşi caută to
•rnrăsă hamjcă J:i: go.spodină, vorba cântecului: 

I� 

Frunză verde colelie, 
De-i vrea să-ţi alegi �c.ţie, 
Du-te acasă şi ochefte 
Şi-i uedea-o ce plăteşte: 

De-i vedea lada'ncărcată, 
la-o, mă, că-i bună fată; 
De n' avea n6nic pe ladă, 
Las-c. la mă-sa să şadă. 

Leneşele, uşuratecele, fudul ele, prea jucăuşele, sunt biciuite, 
r,re�Ulm aflF din aceste' �trigături: 

,;;, - Hai, nevastă, la prăşit.I 
; •- Valeu, rău m'am îmbol-

[ nituit! 
- Hai, nevastă, la băut!

. - Bogdaproste, mi-a trecut! 
. -- Du-te, nevastă, la tors! 

- Valeu, boala m'a întoiîs!
__, Hai, nevastă, la mâncare!

. � - Unde-i lingura cea mare?
l•{ • I 

tl�ţ:""� 1-�
�:.� �

Mi-am luat si eu nevastă,
V ai şi ctmar de �asa noastră!

I • 

Eu o mân după surcele,
Ra-rni aduce floricele;
Eu o mân sii facă f oe,
Ea mq, chiamă ca să jc.c.

Foaie verde de pelin,
. Haidem, mândro, să sărim,
Că la joc ne potrivim,
Da la lucru ne codim.

1. - Mă femeie şi-a mea
[dragă! (bis) 

Coaptă-i cânepa'n ograd(i. 
Şi tu stai pe pat bolnavd. 

2. - Măi, bărbate şi-al meu
{drag (bis)! 

la tu coasa şi-o coseşte, 
De boală mii mâ_ntuieşte. 

.... � li' 

, 

. 

. t 

Am o mândră ca şi-o cruce, 
La cosit nu-o pot duce; 
Dimineaţa-i roua mare 
Şi se udă pe picicare. 
De-aplecat, nu se apleacă, 
Cicii o doare de o seacii; 
Fân' ce face-o legătoare, 
De trei ori cată la soare. 

Asta-i fata lăudată, 
Cu casa nemiiturată, 
Cu gunoiu mult dupii uşă, 
Vatra plină de cenuşă. 
Puneţi boii la patru care 
Şi scoateţi g,unoiu afară.

Mândră 'naltă şi voinică 
Doarme lângă mmrnăligă; 
.Măm�'1liga fierbe'n oală, 
Ea cu somnul se omoară. 

_}. - Măi, femeie, hai Z.a �ţug! 
(bis) 

•.-- Ba, bărbate, boii 'mpung 
(bis) 

4. -· Măi, femeie, hai la.sapă!
- Ba, bărbate_, că-s bolnavă.
Măi, femeie, hai la fân!
- Ba, bărbate, că .mă'nspin.
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'Paco rub,,f o 
, 

nai.a'. S Orăgoi 
. 

::d JD () y li; 5 v tjJJi 
Nai fe - me - ie .Şl�a mea dra - gă 

$i � U V vi&, D Jî UL Jl 
Mai fe - me - ie sia mea . dra - gă -

� V g a f ,0 IIA.l' a o ttJJ I 
· Coaptă-/ câ ne pan o - gr,g - di

p JD (} 9
· S, tu sta, pe paf bol - na - vă 

5. - Măi, f.emeie, hai la târg! 6. - lVlăi, femeie şi-al meu
1 (bis) [ drag, (bis) 

- Stai, bărbate, să
mă'nschimb (bis)

Dacă vrei să ai avere, 
Lri,s' o dracului şedere. 

7. - Măi, bărbate şi-al meu
[drag, 

Dacă vrei să ai muiere, 
Dă-o dracului de-avere. 

J. Frunză. verde ş'o lalea, mă!
(bis) 

Harnică-i mândruţa mea, 
{mă! 

Harnică naz'ba s'o ia, mă! 

2. Se scoală de dimi,:ieaţă,
Pân' la prdnz abia se'ncalţă,
Şi-şi ia sapa la spinare,
Motăie fn drumu' mare.

3. De-ai şti toarce la fuioare
Cum ştii bate din 'picioare,
(Căci) dintr'o sută de fu

{ioare,
Mi-ai făcut o ştergătoare ...

.. 
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• 

,, 
• 

.. 
' 
.. 
• 

' !' 

327 

�
Mol/o rubato 

� "' I, frunza ver - de

· notai S Orăgo/

1 v-o 
-

slo la - !ea ma, 

I - I,ea- --- ma 

V 

Harm-că-/ mindru-,ţa mea. rna Ilar - m -

na, - ba. , . . - I ca so 1a --- ma .

Găsi-l-ar sughiţ şi tuse 
Pă-l de face furci şi fuse, 
Că la treabă mă tot puse. 

La horă mă'ndes; mă'ndes, 
La răsbciu nu pot să tes; 
Pân' ţesuiu.un cot de pânză., 

· Mâncaiu un burduf de brânză.

La . mândruţa jucăuşâ., 
Stă gunoiul după uşă; 
La mândruta'n joc bărbatâ., 
Curtea stă nemătura�ă; 
La mqndruţa'n joc voinicâ., 

· Spală oala tu- pisică;
T o·ată ziua se oglindă
Şi gunoiu-i până'n grindă;
Hai s'aducem car cu bei
Să mai scoatem din gunoi.

., 

Când s'ar ţese pânza'n baltă, 
Fără iţe, fără spată, 
Ar ţese şi-a mea netoată! 

Lelea-i mică, 
Subţirică, 
Harnică ca o furnică; 
Şi iubeşte 
De pârleşte, 
De-aceia nu poate creşte. 

Omu'n lume multe vede: 
La casa cu patru fete 
Şi fântâna sub perete, 
Apă'n cofă nu se vede, 
Câinele moare de sete. 

Mândra care-o am acuma, 
Harnici i e, bat-o bruma! 
C'a luat de jos o prună 
Şi-a zăcut de boală o lună; 
Si-a ridicat un bostan 
Şi-a bolit din g�eu un an . 

r 

.. 
'I 

< \ 
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Mândră pieptar zugrr;'lvit 
Cu cuptorul nelipit; 
Pe sub vatră, 
Câinii latră; 
Pe sub horn, 
Motanii dorm. 

Drag·a ,namii Mariucă, 

328 

Cum mănâncă, cum se culcă; 
Cum se scoală, iar i-i foame; 
Cum mănâncă, iar adoarme . 

lnvârteşte-te leicuţă, 
Dacă _ştii că-mi eşti drăguţă„ 
Şi te'nvârte'ntr'un picic,r, 
Dacă ştii toarce fuior; 
Şi te'nvârte'ntr'amândouâ, 
De ştii tese pânză nour'i.. 

l\rldndra mea s·a'mbolnăvit, 
C'a spălat asearii ·un blid. 
:Vl.dndra 1nea zace dr boalâ, 
C'a spălat aseară o oală. 

... 

Flăcăii se feresc de fetele prostănace, toante, n;esimţite, chiar 
când au zestre. Fetele, la fel, de flăcăii cei nătângi; şi bleg-i.. Să au--
zim spovedaniile lor : 

Dacă vrei, mândro, să-ţi. spui 
Câte blide ai în cui, 
Trei cu blidu mâţului: 
Unu'n cui,• unu subt pat, 
Da niciunu nu-i spălat, 
Iar al mâţului e spart. 

-

Fetele din satul nostru 
Nu ştiu zice „Tatăl Nostru" 
Şi mănâncă nespălate 
Şi se culcă ne'nchinat,e. 

Sus, băieţii dacd-at,: mâncat 
Lapt_e dulce cu păsat 
Şi piisatul nepisat, 
Laptele nestrecurat. 

Foaie verde şi-o gherghină 
Rage-o vacă într'o grădinii;· 
lese toanta şi mi-o'ngânri. 

Uite, Doamne,· ce-am, ales, 
Am ales pân�-am cules: 
O grăsuliţă de fată 
Şi bogată şî netoată, 
Ce-mi dă blidul nespăldt 
Şi lingura ele subt pat. 

.C, - ne oa - re s/ar da sea-ma 
, 

t 

•
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1. Strugurel frumos de poamă
Cine care şi-ar da seama?

2. Numai unul Dumnezeu
T mi ştie necazul meu,

} . Că mi'i.icufa m�a m 'a dat 
Unde eu n'am căutat; 

4. Cit mi'i.icuţa m'a trimes
Dupii cine nu-i ales:

5. Du.1/un tont, dup'un nălâng
Şi de asta'ntr'una plâng.

�·�· I 1

Altă podoabă de fată mare este modestia ş.i ,cuviinta; să .nul 
..se ţină mândră, să nu fi:e fudulă, să nu se cr.i:adă mai mult decât 
·este, să nu fie poftitoare pentru lucruri ce n -s de· nasul ei. Altfel
"biciul fHicăilor le plesneşte peste obraz şi nici măritişul aşteptat
nu vine atât de 1'epede. Când au pr�lej, ş1 ele se răsbună pe câte
-amul ce face pe domnişorul:

Foaie verde dr trifoi, 
Aşa-i moda pe la noi: 
Fecic.r'ii-fs domnişm'i 
Şi părinţii cerşetori. 

l\1ariţică din bcnlei 
Cu. iie şi cu cercei, 
{"'Ju iie şi cu ilic, � 
N'arc pâine nici un pzc. .◄ 

Hopa, ţopa, uite-o lele 
r"' dă 1 1aca pe mărgele, 
Pc mărgele, ruminele, 
}}1: viţica pe-o oglindă; 
Tot se uită şi se strâmbă 
Să vadri câtu-i de mdndră. 

' 
1 

· Ce te ţii, mândră măreaţă:,
De.ar nu eşti ruptâ din ceaţă? '

Ce te ţii aşa de bunii
Doar nu eşti ruptă din lună.
Mumă-ta-i poale 'nădite,

· Tată-tiiu opinci cârpite.

l\1ândruţa cu bani pe frunte, 
Ar mânca n 'are de unde; 
N' are pită m·ci un pic, 
Nici mălai, în sac nimic. 
Că tot şi-c. vândut din casă 
Să-şi ia rochii de mătasă, 
Şi basmale ciucurate 
Sii n'o'ntreacă celelalte. 

La.să fată fudulia, 
Las'o'ncolo la pustia, 

Frunză verde nuci amare, 
Tu te crezi frumoasă tare; 
De te. vezi într'c, fântână, 
O să fugă o săptămână. 

I 

Tropa, trapa pe podele, 
Că cismele nu-s a mele, 
Că-s din sat de căpătat, 
l\fultumim cui mi le.-a dat, 
Că mi-am făr,;ut ,,cinste" 'n sat. 
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ŢI' ai de mine, mulţi suntem! 
N'avem fete să ;ucăm. 
Fete-s multe şi destule, 
Dar de noi se tin fudule. 
Care f ete-s mai fudule, 

330 

La boieri la barabule (cartofi) 
Care-s fete de bogat, 
La boieri la adunat .. 
Care-s fete ma.i de soi, 
l,a boieri la P!J.puşoi. 

Lelea cu salu'ndoit, 
' ' 

Badea cu suman cârpit 
Doamne, bine s'au lovit! 
Şi-:a veni luna lui Maiu 
Şi-a da şalul pe mălaiu. 
Şi-a veni luna cea ma.rţ 
} Şi-a da şalul pe mâncare. 
Şi-a veni luna cea mică 
Şi-a da şalul pe nemică. 

La fetiţa cea frumoasă 
Să nu fie oglindă'n casă; 
Că tot şade la oglindă 
Şi gunoiu-ajunge'n grindă. 

Foaie verde şi-o lalea, 
Când erai drăguta mea, 
Te purtai tot premenită, 
Aveai casa văruită, 
Bătătura curăţită. 
De când, mândro, te lăsaiu, 
Găsii casa grajd de cai 
Şi· por_ti'ta mucegai ... 
Rău puică mii ofti'caiu 1 

•• 
De jucat ştii a juca, 
ln războiu nu ştii· a da, 
Nz'ci o vacă cum se mulge, 
Nici cu acu' cum se'mpunge. 

Eu la joc, mândra la joc1 

Mii.măliga dă în f oe; 
· Cu mândruţa jucăuşă,
Mămăliga-i tct cenuşă.

Astă fată se mărită
Şi nu ştie face pită;
C'a făcut odată opt
Şi m'ci una nu s'a copt .

Huz\ hui, hui,
Ce să vă spui?
Hora nouă-o ştiu juca,
Ardeleana iar aşa,
Cu suveica ftU ştiu da,
Pânea n'o ştiu frământa.

Lelea cu tocuri înalte 
Şi cu oala după lapte; 
Mai bine cu papucei 
Şi cu fapte'n putinei. 

.. ' 
.. .... ... 

.. 

. 

• l

. 
I 
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- Şi mă" cere' mazca, cere
- Cine, f�tă, te mai cere?
- Şi mă cere un plugăraş;
Nu vreau, maică, plugăraş.
Că hrana plugarului
E în coada carului.
Toată ziua hăis si cea

. , 

Sara n'are ce mânca.
--; Şi mă cere, maică, cere
-. Cine, fată, t_e mai cere?
- Şi mă_ cere un croitor;
Nu vreau, maică, croitor. 

Taie, taie şi croieşte, 
Mămăliga nu sporeşte. 
Şi mi!, cere, maică, cere 
- Cz'ne, fată, te mai cere?
- Şi· mă cere u_n slujbaş,
M'aş duce după slujbaş;
Că slujbaşu'leafă are,
lmi aduce de mâncare,
Nu mai săp la câmp -pe soa,r_e.
Dă-mă, mamă'ntr'un noroc, .
Că slujbaşu-şi face loc.

. ] 

Mândra mea se ţ,ine mare 
Nici o iie bună n'are; 
C'aseari am fost la ea, 
A mai bună şi-o cârpea, 

I 

A mai rea era pe ea. 

I 

Fata nu trebue să fie lesne crezătoare, să nu fie cu inima 
11.-.şoară lă�ân_du-se furată de făgăduelile unuia pe care nu-l cu
noaş_te de�juns. Greşala o plăteşte ea şi n11 flăcăul. Iar când e vpr- · 
ba d� măritiş; să nu grăbească cu cuvântul dat ·până nu ascultă şi 
.alte sfatur�; să chibzuiâscă bine, cum spune cântecul: 

. ·!Andante_ notat 6 hra 

�1�-::p:.c;==e.r ::::jJtt=) e=D �p �;�a:::==t:==�r:s::j:s_J==;:;;:=:::::jl 
Fa - ta· mandra ev- pa 

�rJµµ�kl 
rl/lC/--

PJ J' J- S I 
· Nv gră/JJ" să te ma - r;/1 Nll grăb

i

fz; a JV J#J-.o I Jd@ ii 
/,J 

mc1 -· r, - taf Ca f!oc1rea la seu - tu - rat 
I 

J. Fată mândră cu părinţi!
Nu grăbi să te măriţi;
Nu grăbi la măritat
Ca floorea la· scuturat.

' 

2. Flcarea mai înfioare-odată
Dar tu nu te mai faci fată.
La'nsurat, la măritat
Nu trebue omu'ndemnat; 
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} . Insurat'nu-i târg de boi, 
Cumperi Marţi să vinzi Joi; 
Şi nici nu. e târg de ţară, 
Ce cumperi să mai vznzz 

{iară. 

Fata „greşită" nu este cruţată în strigături; tineretul n'o 
iartă,_şi o dă în gura lumji. Tine la cur:,�tenia feciorelnică a fetei 
mari: 

.... 

. .. 

Nu eşti, mândră, vrednică 
Să mergi la biserică� 
Că biserica-i sf intită 
Şi tu eşti, mândră, greşită . 
Că biserica-i curată 
Şi tu, mdndră, eşti pătată. 

„ 
Tu co - p/- /i, ne -

l 

vas -

Pa" - ru lung s1 mm fea proastă , 

,�.5b . vB=I Et_ t==G �o �E)�=EfiS=.J E! J�v���s;�tr 
De it·ar {;. mm- tea ca pi ru . !Va/ 

$· · D @ m u I j 1

ere-

► 

de la tof m/ - • feh 

1. 1'u 'l r;c,pz ă, tu nevastă,
Flint lung şi mintea proastd;
De fi-ar fi mintea ca păru,
N' ai crede la tot mişelu.

2. Că mişelu-i mare cd,w,.
El te'nşală-azi şi mâne;
Tot fţi spune dulci cuvinte
Pân'ce te scoate din minte.

. .. 
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} . El se duce şi-a juca, 
Tu vei sta .şi-i 7egăT!,a; 

• El a fi fecior în lume,
■- !"'� Tu-i fi fată cu răi!- nume.

Dacă pe lângă alte însuşiri ale soţilor, vine şi o zestre, e şi 
mai bin.e pentru b:aiul drăg-ăstos. Zice o vorbă: ,,Acolo unde intră 
sărăoj!a pe uşă, dragostea iese pe fereastră", iar cântecul adaogă: 

... 
... 

Fată,. flăcăul bogat 
Nu-i Român de lepădat;· 
El cu boi şi el cu vacă 
Te ia pe- tine săracă; 
Tu cu ochi şi cu guripii, 
Ţ,:,1-eţi amândoi căsuţă. 

• 
. 

ft!lereu mama:_ mă îm.bie 
Să mă duc după Ilie, 
r'ă Ilie-i frumuşel, 
Dar păcat cii.'-i "golănel. 
Cum să fac casă cu el? 
Gc.spodar cu trei cămă.şi: 
Una'n târg şi două'n Ieşi. 

Poţi lua fată săracă, n'ai grijă de asta: ho.gat e Dmnnezeu 
şi-ti dă. Omui care e oon face din nimic ceva. Averea este bună, 
dar m�i bună e femeia harnică; cu ea vine b<6gă1li.a. Vorba cân

t tecului: 

Să ţi-o iei albină, 
Să nu-ţi iei găină! 

Cine umblă numai după zestre, z1ce la început: 

Fie slută ca o naibă, 
Numai barii să aibă; 
Când sunt la mijloc banii, 
Nu �e mai întreabă anii. 

Săracii boi cornuţi 
Cum însoară nişte sluţi! 
Săracele de mii şi sute 
Cum măritt!i. nişte slutei 

- Peniru bani luqiu bătrână
Şi mă băgaiu la stăpână ... ·
- Pentru· bani luaiu bătrân
Şi mă băgaiu la stăpân ...

, 
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Iată alt cântec dela nunţi: 

La bădiţa meu la poartă, 
Două fete mari se ceartă: 
Una-i slută dar bogată, 
Alta-i mândră şi săracă; 
Cea bogată cânt'aşa: 

· Ruba!o /Iola! N. Oancea 

ţi g b W f· I EU t kfJII? r r � I 
Sic. s/c,sic.su- ra-tă. fa -- Nu vreaoa-dee1 

:ţ r Q J. :li J ) r µ ,I ; to J. I 
să te 1a , · Că tu na,· a -·- ve- rea mea, 

$ J n J UIJ );,. Iii J J; j @ I 
Că tu ·nai a - ve rea mea. Are ta- ta ze-ce 

$;;Fli!" Yll!rl J �.;; 1 
boi , Cale zece surlfde sq1 -- Oo/11 W/7· de, 

.�BI ; Jr I n �1 n I .l J H 
c/oio- pre'?fe, Şase-m/ dimie de zestre --

1. Sic, sic, sicl surată fa!
Nu vrea badea să te ia,
Că tu n'ai averea mea (bis).

Cea săracă cânt'aşa: 

2. Sic, sic, sic, surată fa!
Ba vrea badea să mă. ia
Că eu am averPa ta (bis):

Are tata zece boi, 
Câte zece sunt de soi; 
Doi îi vinde, doi opreşte, 
Şase-mi dă mie de zestre. 

-c·am de zestre ochii mei
Care fac cât boii tăi;

Nu dă badea gura mea 
Pe toată averea ta. 

.. 

.. 
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Flăcăii caută soţii din neaim bun de oameni şi de omenie„ 
�nstiţi şi cu vază în sat. pe neam prost, de cei pătaţi prin ciue �e 
c.e fapte rele, se fereşte şi flăcăul şi fata. 

r: 

Ce mi-i drag mie pe lume? 
I Mărul roşu dela vie, 

Bădiţa de omenie; 
Şi mi-i drag· pomul cu prune 
Şi omul cu vorbe bune; 
Şi mi-i drag nucul cu nuci 
Şi dmul cu vorbe dulci. 

� 
I 

. ' 

Mai ales de femei rele de gură, cicălitoare, ,,viespele satu
lui", se feresc feciorii ca de nu ştiu ce molim:ă. ,,Nu vreau .Sft 
intru în nea;m cu alde cutare, că zi şi noapte le umblă gura ca me
liţa'' ... ,,Te trece Dunărea cu ocara pentru te miri ce ... Vorba ăluia: 
Mai bine cu muta decât cu limbuta ... Să te ferească Dumnezeu de 
femeia rea şi de durere de măsea"◄ 

Indrăgostirea tinerilor înrudiţi este socotită ca· o fărădelege, 
Amestecul de sânge strică familia, iar UJim_aşii sunt neputincioşi, 
pociţi la trup şi la minte. Poporul păstrează datina veche care � 
preşte căsătoria între rude până la a patra, ba şi până la a şaptea 
spiţă. Tot între păcate se socoteşte şi căsătoria între rude de suflet,. 
ca ş-� cea între rude de sânge. 

1
,Dacă un naş botează unuia un bă

iat şi altuia •o, fată, aceşti copii sunt socotiţi ca fraţ� sufleteşti· şi nu 
se pot însoţi. Ba, mai mult: fraţi sufleteşti sunt şi aceia cari ar fi 
fost botezaţi în aceiaşi apă. Nici copilul luat d:e suflet nu se poate 
căsători cu copilul adevăr,at al tatălui său de suflet, nici cu vreo 
rudenie de ale acestuia". Intr'un sat odată, un flăcău se tânguia 
că nu mai poate lua nici o fată din. satul lui, f�indcă toate îi sU!D.t 
ori culmetre ori cuscre. 

Şi flăcăii şi fetele caută, pe cât pot, să facă însoţiril OUJ cineva 
din satul lor, unde află la părinţ,i şi la neamuri mângâiere şi 
sprijin' în necazuri. In.străinarea de sat a isoodit atâtea cântece de . 
dor şi jale : 

Spusu-ţi-am, măicută, 
Să tii zile pentru mine, 
Să mă dai în sat ou tin,e. 
N'ai ţinui: zile deplz'.n 
.Şi m'ai dat în sat străin. 

... 
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Alt cântec: 
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Care fată-şi lasă satul, 
l\iânce-o jalea şi bănatul; 
Că şi eu mi l-am lăsat, 
IV!ultă jale m'a mâncat 
Până ce m'am învăţat 
Şi ele casă am uitat ... 

Astăzi această habotnicie de a nu se deslipi de sat a mai slă-
bit. Fata şi flăcăul „merg după ursită" şi în alre sate, unele de tot „ 
depărtate. 

Tot rău este so.cotită �iJcăsătoria între perechile de lege deose
bită, adică de altă religie, sau de alt neam. Iată cum se fereşte fata: 

Dacă ai f 1-tu de neam rom1n, 
ffi-aş purta dragc.stea'n sân; 
Tu nu eşti de legea mea, 
Ne-am iubi,· da n'om putea .. 

Şi flăcăul şovăe între pornirea inimii şr dragostea de neam 
şi le�e : • 

Mândrulică, draga mea, 
Te-aş iubi de te-aş putea; 
Dară maica nu te vrea, 
Că nu eşti de legea mea. 

Dac' ai fi o româncuţă, 
Cum te-aş luai eu de mânuţă! 
Şi de-ar vrea maica sau ba, 
Noi, rlragă, ne-n.m cununa. 

Pe străina de alt neam, n'o îngădue nici la joc: 

Şi te'nvârte pe sub mână, 
l)acă ştii că eşti română; 
Iar de-i fi de altă lege, 

.;_. Pe sub mâna mea n'ai trece. 
�:>. 

Românca d� Basarabia nu poate suferi pe. cel ce s'a muscă-
lit. Z.ijce cântând flăcăului: 

' 

Când erai Rom.ân curat, 
Sufletul meu. ţi l-am dat; 
Dar de când te-ai căză.cit, 
Eşh ca dracul de .urît. 
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Răspunde flăcăul 

Puiculiţa ce-am iubit 
Zice că m'am muscăl,it; 

Şi-mi vorbeşte duşmăneşte 
De pe mal când mă priveşte. 

Părinţii tinerilor ce voiesc să se căs�tore�scă ţin ca copiii lor 
-s;1 intre într'o casă de oameni de bun neam, cu omenie, cinstiţi şi;
huni gospodari. Şi unul şi altul să n'aibă năravuri urîte ş:i să fre
sănătoşi. Casa unde „ce ştie satul nu şti;e bărbatul" este o casă
pătată şi e ocolită. Şi mai spune o vorbă bătrânească despre fenneia
uşuratică, - de soiu rău, rea de muscă, care sa:re pârleazul, uşar
rucă, teleleică, cum i se mai zice ·_ � ,;se poate păzi un sac de
pur.eci, o tunnă de iepuri, dar nu o fem�ie".

_ ' ,_letele ce n'au fost fecioare duc viaţă grea şi mereu li se scot
ohcii cu necinstea; căc:i) cum a fost când era fată, aşa va fi �i ca
gospodină. Ferice de femeia care nu ştile decât de un bărbat! E
uşurată de ponoase şi de păcate, pe lumea asta şi pe cealaltă.

In sat la �oi, nu. era ruşine mai mare pe-o casă decât
:atun9 când fetele făceau copjji de fete p:nari. Asemenea neruşi-

• :n.ate nici în biserică nu erau primite până nu se măritau după ci
neva ... Şi oricât se păzeau ele, satul tot afla . Şi când fata avea în
_drăzneala să vie la biserică, atunci preuteasa care şedea în fruntea
_gospodinelor de samă di!n sat, se sfătuia cu câteva din gospodine

.. şi le�a în. pridvornl bisericei pe fata ruşinată. Legatul fetei se fă
-cea aşa: preuteasa pregătea un bariz ori un tulpan negru şi o ba
tistă de cap; una din. gospodine chema fata cu pricina în pridvor.'
.Preuteasa şi cu gospodine1e prindeau fata, îi smulgeau florile ori
.găteala de pe cap, îi lega capul cu batista, o îmbrobodeau cu tul
panul şi o aşezau în biserică în urma nevestelor tinere.

O asemenea ruşine se- ţmpr:ăştia ca fulgerul în _sat, că fata
cutare .a fost legată; şi ea de ruşine nu putea ieşi mai niicăieri. :A
desea îşi lua lumea în .cap ş:i! se ducea slugă în alt sat, numai să
scape de ruşine şi de gura lumii. Şi ruşinea fetei o trăgea şi pă
rintii! ei, cari adesea o alungau de la casa lor, ca să nu le fie de
poillOS.

La cinstea casei lui\, gospodarul a ţinut şi ţine. Pentru ea, a
desea cade în păcate grele şi chiar crimă face pentru ea ... Şi snnt
Ap. D. Culea,-Datini şi Munc! 22 

I 

\ 
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-dese cazurile când pentru necinstea casei, bărbatul şi-a lăsat fe ...
meia, fetele au fost alungate şi chinuite, adeseori de.srnlo�tenite�
căci nimic nu-� :m:ai frumos pe lume decât fruntea senină şi cin
stea curată".

Atât de mlU.lt ţine tânărul căsătorit la cinstea sotiei, câ a
doua zi, după. nuntă, se întâmplă şi azi să-şi-o. trimită la părinţii
ei„ dacă n'a găsit-o fecioară. Iar naşa se buouxă cântând, când află;
că fina a fost fată fără pată : .

Bine-mi pare, bine-mi pare 
• C'a fost fina fată mare

o 
Şi curată ca o floare ...

· Românul are suflet adânc simţitor. Când este· în,drăgostit:r
suferă lipsa fiinţei sc:umpe până la durere şii lacrămi. De dragoste
şi dor, câte ,m flăcău ori fată se usucă pe pilcioare; o spun atâtea, 
câ:n.tP.ce 

··-

� Anda,;!, . · 

I rl � r V I @ P � ,llill' lZ § t 
A - 11/- co� su - fle - /tJI meu�mil;Am a - u - z/f 

� ttî V I JJyl J@ D DI iii]� I 
că t,:, rem. mit� Dar nici mi - e 11(/ mN 

$ V Vti:@ I µ V a µ li LJ V I J J r li 
u 

b,· - ne , Tot gJnrlindt/ - mă la t
i
- ne.

1. Anico, sufletul meu,
Am auzit că fi-e rău.
Dar nici mie nu mi-i bine
Tot gândz'ndu-m?J. la tine.

.. 
2. Nu ştiu, Doamne, ce să fac

De mă usc ca frunza'n fag;
Nu ştiu, Doamne, ce mi-e

{mie 
Că· mă usc ca frunza'n vie. 

3. Doamne, ce rău ara făcut
De mă usc ca frunza'n nuc?
Că nimica nu mă doare,
Numai mă usc pe picioare.

li 

. . 
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Când zice cântar� ,,arde nnma în mine ca un c.uptoraş de 
pâne", vrea să arate că patima fierbinte a dragostei e vecină cu 
boala: 

Câtă boală-i pe sub soare, 
Nu-i ca dorul arzătoare; 
Că dorul unde se lasă, 

•• 
Lacrimilor face casă. 
Doru'n inimă se pune 

-Şi arde ca un cărbune;
-Şi nu-l peţi stinge uşor
Nici''cu apă de izvor;
Nici cu apă def ântână,
De-i turna o săptămână.

- Codrule de brad mare,
Scoate-mi mândru pe cărare.
Codrule, cu frunza rară,
Lasă-mă de mas pe sară.

Dorule, arde-te-ar para, 
Mi-ai făcut faţa ca ceara; 
Dorule, arde-te-ar focul, 
Mi-ai făcut fata ca focul. 
Nicio boală nu-i mai grea 
Ca dorul şi dragostea; 
Boala dorului când te-apucă, 
Te omoară, te usucă; 
Ori să-l ai pe care-l poartă; 
Ori mai bine să fii moartă . 

- Eu cu drag mi v'aş lăsa,
Mă tem că v'aţi săruta
Şi frunza mi s'a usca;
C'aşa-i dorul de fierbinte,
Cc'i pe loc eu m'aş aprinde.

r•p�Or - . . 

fi" O(.i,f.Of. of! fru�z� ver�de .de s� - ca-ră 

9 G' 9 v v I � � J
1 ,l I i.J-11/ J v � I 

Ceam a- uzd eu a- sea-râ, Leano/ Că mândra•e ţ J J Jî} I J J. I L.1 } } )I J J I 
· • bo/.nă- vioară , Leano :, Ci mân-dra-e bol-nă-

ţ J � I
vioara ... 

-

Leano. 

1.. Of' of! of! Frunză. verde de 
. -·· .. [ secară, 

. ' 

t 
' 

Ce-am auzit eu aseară? 
Că mândra e bolnăvioară 

(Leano) (bis)

L 
Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



2. De-c. fi boala pentru mine,
Dumnezeu s'o facă bine;
Iar de-o fi din altă parte,
Să:..i. d�a Domnu greutate.

• 

J. Rele-s, Doamne, frigurile„
Da-s mai rele dragostile.
Maica, dz'n friguri, mă·

. {scoate,. 
.,. 

Dar din dragoste nu poate.
I 

\ � ...

!_ • • ' 

f 

4. Zis-a m�ica că mă scoa,te
Dela câte dela toate;

.,, 

Dela două nu mă poate;
Dela mândră, ;dela mc.arte.

Foaie verde trei alace, 
Fă-mă, Doamne, ce mă-i face; 
Fă-mă pasăre de argint 
Şi cu penele de vânt, 
Să mă d'uc pe un' mi-i gând. 
'Fă-mă„ Doamne, o păsărea 
Să mă duc pe u-nde-oiu vrea; 

'Şi să sbor 
Unde mi-i dor; 
Şi să trag 
Unde mi-i drag. 

Rău-i, Doamne, dacă n'ai 
Dragostea cui să ti-o dai; 
Rău-i, Doamne, dacă nu-i 
Drago�tea cui să ti-o spui; 
Aş spune-o sara la stele, 
N' c. pot spune că-s guri rele; 
-Aş, spune-o noaptea la lună,
Dar:ă nici ea nu-i mai bună,
La lume să nu te spun_ă .... 

Frunzii verde· de chirăit, 
Cine cântă cf.tm cânt eu? 
De nu cân't şi hăuli, 
Dorul greu m'ar prd.pâdi; 
Cu cât c_ânt şi hăulesc, 
Dorul mi-l mai răcoresc. 

Foaie verde de mohor1 •· 

Mândră, gura ta-i izvor, 
Nu de apă, ci de dor; 
Cin''s'adapă cdată'n ea, · 
Nu te mai poate uita. 
Că şi eu m'am adăpat 
Intr'un ceas rău blestemat 
Şi de-atuncea setea-mi creşte, 
Inima mi se topeşte; 
Se topeşte ca şi ceara, 
Ca .zăpada primăvara; 
Se uscă -7/?reu intr'una 
Ca floarea când cade bruma. 

Lung îi drumul Clujului, 
Da-i mai lung al dorului_; 
Al Clujului ·se sporeşte, 
Al dorului mă topeşte; 
C'al Clujului se mai gată, 
Da al dorului nici odată; 
Drumul Clujulµi sfârşeşte, 
Da al dorului se lungeşte.�. 

\ Vai de cel ce mii iubeşte, 
; Lui hodina nu-i prieşte, 
Nz:ci mâncarea· nu-i ticneşte, 
Tot la !urne se gândeşte. 
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Foaie verde matostat, 
S' a dus mândrul, m 'a lăsat; 
Tcată tara l-am cătat; 
L-al'n cătat şi l-am aflar
ln mijlocirf. codrului,
La curţile Dorului,
Unde stau porţi�e 'nchise,
Mândrele pe .table scrise.
Prinde Doru-a mă'ntreba:
Cat oare ue cineva?... • 

Numai pentru 

Milă'n glasul vântului ... 

Şi-l aud seara trecân'd, 

Ramurile clătinând; 

Dar de mândra tot nu-mi .,;pune 

Că e rău, ori că c bine? 

Foaie verde•forbă neagră, 

De cine doru se leagă, 

Că s'a legat d'un voinic 

Şi-a uitat bcii'n 

Plugu'n brazdă ruginit 
Şi căluţul p.riponit; 

· Trei părţi din cântecele ţărăneşti sunt de dragoste, de dor7 

de jale, pe toate coardele: dragoste nehotărîtii, dragoste cu �ci, 
CLl glume, neîntelegeri şi temeri între îndTăgostiţi, dojenfri în ne
credinţă, dragoste desfăcuti'1, mustrări ·şi blesteme cânrl. vinr. pă
răsirea, :mustrări din partea fetei silită la măritiş, cânt,·c� clP, in-
streinare şi depărtare de fiinţa iubită,· moartea fiinţei dra�t, jalea-
111 căsătoriile nepotrivite. Dorul este o simţire a noastră, a Români.:. 
Lor, ce n'o întâlneşti_ într'aşa grad la alte _neamuri. şi nu poate fi: 
tălmăcită în. alte lim�i. Câ:,;id despărţirea intre cei dragi este pen-
tru totdeauna, dorul se face jale. Cântecul de jale nu e tot una cu-
f,lânsetul cântat care e bocetul. Cântecul de jale e o duioşie tân� 
gui'1toare după' ceva drag ce se duce. Cântarea uşurează valul a..!.. 

mar; ia oful dela inimă, cum se zice: 
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-· "li'mp doina _ - , _ notat T.,f re<ltceanu

-1;�,1 r�m1u,,J
· [/ne ma-li - de --- cântând - C/-ne 

:kjl�;I rifq � ffJ ir- rlb o·pj 
mau - de --- · can - ·fand ----- Z1 ce ca nam 

�� § � � 
c.�

]CP
0

i o � p v li c. p )2,J J . ., 11.
Zt�ce ca n'am mei - un qând

1. Cihe m'aude cântând,
Zice că n'am ,dciun gând.

2. Gândul care-l gândesc eu,
Nu i-l dee Dumnezeu;

J. Că nu cânt că ştiu cânta,
Da-mi mai stâmpăr inima.

Dorul românesc nu e numai dor de mândră şi nevastă, (de 
mândru, de bărbat), de familie, de sat, ,de col�ul de natură. de ca:re 

·s'a rnpt odată, ci e o simţire în care se topesc multe sirnţim.inte. , 
Dohu e - dragoste curată amestecată cu: aşteptare şi speranţă, cu 
:tristeta depărtării; dorul cuprinde · visuri neîndeplinite, tristeţa 
,.�ătăţii, nelinişti, presimţiri, mângru!erile aşteptării, înviorări 
-de bucurii, depărtate; dorinţi nelămurite pentru ceva că undeva
,.ar fi . mai bine ...

_1. Foaie verde iasc.mie, 
(Leană mândră), 
Mult mi-ai fost tu dragă mie, 
(Leană mândră); 
Mi-ai fost dragă la privit 
(Leană mândră), 
Ca buiorul inflorit, 
(Leană mândră). 

.. 

2. Foaie verde de răsură,
Drag mi-a fost a ta făptură,
. Că doar ea m 'a mângâiat
Cât am fost înstreinat.

}. Foaie verde iasomie, 
Cât am -fost în pribegie, 
Mi-a f c.st spriiin şi toiaig 
Numai chipul tău cel drqg . 

.. 

,. 
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no/ N. Oaacea 

J Jilii ;11').r, d 
foaie ver- rfe ia- so - mi._ e , Leaoă mâ.n-

$ � r �
,. 

P""""'r 

ll' J._J ..ii .J1 I .; J tJ E I. ) J I 
Ca bu --jo - rit/ 1ÎJ - flo - rt'f.

J 
Lea ni mân - dt:ă 

Iii Moderato ooLal Oh hr.7 

@i }) j > .P JI tO;_l.b fi 1PM 
Foa-/e ver-de ar- s1 - m - ca, fo;;,e ver-de 

� J✓n 1•� > .i.11 Î!i>; tv r 
ar - s, - . 17/- ci tJn' te duc/ fu --

�- . �r t�> 1?-J I J
) 

;JţJ
) 

t-S f [1 r;
mă/ bă- {it'- ?J-, 1/11' te - dud- tu- • 

f!J� .n1v·11 . j mă/ bi- dl' - că, 

1. Foaie verde arşinică (bis)
Un'te duci tu, măi bădică?

(bis) 
2. f\/u ştiu soarele răsare,

Ori mi-i bădica călare;

} ' Şi se. sue tot mai sus, 
Bădica pe deal s' a dus_ 

4. Sfântul soare stă'n răscruce:
Şi bădica tot se duce;

5. Sfântul soare asfiriteşte,
Badea nu se mai zăreşte.Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Mândră-i floarea de cireş, 
Dar mai mândnl'>'i Gheorgl;Jieş; 
.P erde-i frunza macului; . 
ll,iândm-i chipul dragului:. 
Frun�ă verde pelinz"tă, 
11'1m· bădiţă, m('ii bădiţă� 
Nu-ţi găsesc seamăn pe lun1.e., .. 
�Viei la ;uf let, nici la nume i , 

. ' 

a- pa~. re - ce

Orr e pui - ca 

1. Nu ştiu luna pe cer trpce,
Ori pui<.,:a la apă rece.
Nu ştiu lzma-i luminoasă,
O[i e puica mea frumoasă.

.2. Nu ştiu luna s'a ivit, 
Ori puicuţa mi-a zâmbit. 
Nu ştiu luna s'a ascuns, 
Ori puica nu-mi dă răspuns. 

3. Bate vântu'n valuri mari .'
Peste munţi cu codri rari;
Bate vântul şi tot creşte,

. Dorul puicii nu1 topeştP;

I( oaie verde lemn de sus 
De cânrl Ghitişor s'a dus, 
Trei garoafe'n poartă ,un 

• 

[pus, 
<âtr. !rele mi s'rzu prins; 

• 

.,' 

Nici la ochi, nici la sp-!"âncene, 
Două, ape• două pene; 

· Nici la limbă _viers de frunză
Când vrei mândra să te-auză
Şi din gură să-ţi răspunză,
M ăi bă'ţi,iţă Gheorghieş,
Mândră fle.are de cire;,f

'�. ' . ' 

li 
prea · fro -- moa- să-

4. Bate vântul frunza culcă,
Dorul puicii mă usucii;
Bate vântul frunza rară,
Dorul puicii mă omoară.

5. Vântul bate peste sat
{,i puicuţa m'o lâsat.
Trece vântul tot pe sus,
Puica mec{, biata, s'o dus.

6. LJMce-,n'aş cu vântu',i nor
Czţ al puicii mele dor;
Duce-m'aş cu norii'n lume
Cu al puicii mel

e, 
·,wme .

Mi s'au prins, au înflorit,
Ghiţişor n'a mai venit.
jl1i-a trimis Chiţ, ·or wrte·
Pe trei foi şi i•:�· 1iuat",

f 

( 
. .

} � 

' 

... 

., 

. 
.. 
. ! 

J 
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N uo'taşi din părţile N ăsă u dului 

Sd-i trimit şi eu o floare; 
S'o trimit pe sfântul soare? 
Sfântul soare arde tare 
Şi strică fata la floare. 

S'o trimit pe sfânta lunăi' 
Sf ânla lună că-i mai bur.li� 
Că-i la trup mai răcoroasă 
Şi ,m-q du.ce-o mai fru-

[moasă. 

Şi e mai îngăduită, 
Duce floare înfloritd, 
Neclintită, nec.filită, 
Pe_ntru Ghiţişor gătitr'i ... 

Foaie verde foaie fragă, 
Aleargă, dorule-aleargă 
Pând-ţi este lumea dragă; 
Că dacă-i îmbătrâni, 
Ai şedea şi-ai odihni, 
Ai plânge şi te-i că

i

. 
Dorule, tu ştii ce ştii: 
Tot la inimioară vii; 
Dorule, tu ai ce ai: 
Tot la inimioară stai. 
Frunză. verde bob areu, 
Ce n'a lăsat Dumnezeu, 

Ce-oiu iubi să fi.e-al meu 
Şi să mor când oiu vrea eu? 
N'aş mai muri niciodată, 
Mi-ar fi dragă lumea toată

:,
. 

Şi cu puica desmierdată. 

Foaie verde de trei fragi, 
De�aş iubi câte mi-s dragi, 
N' ar mai fi frunză prin fagi; 
Nici prin fagi, nici prin gorunf..

.,. 

Nici pe jos pe sub alun;. 
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IA.să-mă, măicuţă'n pace 
.Să iubesc· pe cjne-mi place; 
•Că pe cine-ţi place tie,
Măicută,. nu-mi place mie.
.Maică, ce nu-mi place mie,
..Nici la moarte-mi să nu vie;_ .
.Nici lumânarea s'o ţie,
Nici în groapă să se uite,

,C'am avut duşmance multe.
Dragostea 'ntre doi frumoşi

•'Ca trandafirii cei roşi;
Dragostea 'ntre doi urîfli,

•.Ca trandafin·i păliţi.

Dorul, badeo, dela tine,
.Peste văi şi dealuri vine,
fle nu-l poatţ opn· nime ...

Du-te, bade, dar iar vină,
Nu mă mai lăsa streină;
. Dar _nici floarea nu-i streină,
Că ea are rădăcină.

Mi-a trimis bădiţa dor •
.Pe-o foaie din via lor; 
l-am trimis dorul acasă

Pe-o frunză din via noastră.

Bate vântul din Ardeal 
Şi-mi aduce dorul val; 
Şi-mi aduce dor duios 
Dela badea cel frumos. 
Bate vântul, vâjâeşte, 
Dorul badei mă topeşte; 
I3ate vântul, iarba culcă, 
Dor'1}_ badei mă usucă; 
Bate vântul prin ogoară, 
Dorul badei mă doboară. 
Frunză verde din pădure, 

V ai şi-amar, puică-i de mine 
Că mi-i gândul tot la tine. 
Unde merg, unde mă'ntorc, 
Parcă merg pe drum de foc; 
Picioarele merg pe cale, 
Gândul mi-i la tine'n vale; 
Picioarele-mi merg pe văi, 
Gândul mi-i la c.chii tăi. 

i. 

.. 

Dorul tău şi cu al meu, 
De s'ar -face:.un ferestre1-1:, 
Om tăia cel deal în două, 
Să ne facem cale nouă. 

1 

! 

-..

Frunză verde de susai, 
Puseiu şegua pe doi cai 
Şi plecaiu cu ei la Rai. 
Nici la Rai nu pc.ţi să stai; 
Ce cătaiu� eu nu aflaiu, 
Pe mândruţa de pe plai. 't 

ln grădină la tulpină 
A prins dorul rădăcină; 
Am voit s'o duc acasii., 
Rădăcina nu mă lasă. 

Măi bădiţă ochi de mure, 
Lungi-s căile pustii, 

.. 

' 

Mult mă uit �i nu mai va; 
Lung e drumul ocolit, 
Mult mă uit; nu te-am zărit. 
Hei, dorule, doruţul meu, 
De eşti tu sufletul meu, 
Du-te iară înapoi 
Peste drumuri, peste văi, 
Pe. faţa pământul_ui, 
Pe aripa vdntului, 

• •' I 

f 

�

... 

I �. f-'•1-�
.., 
, 

'( 

., 

.. 

; 

.. 
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Pân' la bădişorul meu 
Şi spune-i ce ţi-am spus eu: 
Spune-i că la noi în lară, 
Cântă cucul de se-omoară; 
Dar eu nu-l pot asculta 

Până el nu s'o'nturna, 
Şi spune-i că pe la noi, 
Cresc florile şi 'nf leu se, 

· Dar mie nu-mi trebuiesc,
Că de-al lui dor mă topesc. 

�Conmoto notat A. Vo1ev1o'ca 

1. Frunzii. verd� de trei fire,
Măi bădiţă, măi Vasile,·

2. Aseară te-am aşteptat
Tot cu dor şi cu oftat;

} . Tot cu foc şi cu lumină 
Până ce-o trecut de ciriă. 

4. Dac'am văzut că nu vii„
Pus-am dorul căpătâi,

,5. Cu oftaturi mă'nvălii, 
De doru-li mă răccni. 

6. Celui ce-a lăsat oftatu!,
Iertat-i-e, Doamne, păcatul;.. 

l 
-. 

• 
6 • 

7. Că omul dacă oftează,
Parcă se mai uşurează..

,. 

1. Suflă vântul _de pe munţi,.
Vine-mi dor dela pdrinţi;_ 

Suflă vântul printre brazi,
Vine-mi

.
dorul dela fraţi;

. 2. Suflă vântul printre flori,- lt i
Vine-mi dor dela surori. • • 
De-ar fi câmpul de mohor,- . , '} 
N.'� maJ duce-atâta dor:_ ', 
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348 

� Larghefto
\ 

J. Şi aşa-mi vine când şi când,
Să mă văd la munti urcând;
Şi aşa-mi vine câteodată,

4. Să-mi fac ochişorii roată,
Să mă uit fn lumea toată.
Foaie. verde de susaz'.u,
Ce văzuiu mă întristaiu.-

.. 

--
,/" 

Să mii. suiu la munti cu
[ piatră 

5. Fraţii mei s'au prăpădit,
Surorile s'au răsnit,
Florile s'au cfilit, 1 
Iar părintii mi-au rnurit.

notc1t P. Cioragaru 

. ·�

f 

" 

... 

.. 

' 
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Săraci! dragostele noastre 
Ne-au rămas pustii pe coaste; 
.Şi-am fost Vineri pe la ele: 
Răsăr_ise viorele, 
Viorele flori cu dungi, 
Cand le vezi, mândruto, plângi. 

Du-te dor J f •
" !: � t • Pană e nor; k ,Că dacă s'o'nsenin'a, 

Mai departe ·te-l\ÎU mdna; 
Du-te dor până te mâiu 
Şi te-aşează unde-ţi spuiu: 
La mândra la căpătâiu. 

Tot aud încotrova, 
De mi-i dor de cineva; 
Foaie 1·erde de scumpie, 
Curn S(' poate să nu-mi fie? 
Când şi muntele că-i munte 
Şi'ncă are doruri multe, 
Cine-ar sta să le asculte? 

.Cine-a zis darului dor, 
Pare c'a fost ghic�tor; 
O fi fost înstreinat 
'Cel carr l-a botezat; 
Ori rlc lume ne'nţeles 
Ca spicul cel necules, 
Ce rămâne pe răzor 
Nestrâns de secerător. 

349 

Duce-m'aş şi m'aş tot duce 
Dor să nu mă mai apuce; 
Duce-m'aş în cale lungă; 
D�r să nu mă mai ajungă. 

Foaie 1;erde trei gutui, 
N'am o scară să mă sui 
Tocma'n slava cerului, 
Să dau drumul dorului 
Pe fata pământului, 
I n · bătaia vântului. 

Cucule cu pene multe, 
C'e te sin: 1 1ara la munte? 
lan mai vino'ncoa' la ţară 
Şi-i cânta 'ntr'o luncă rară 
Şi-a ieşi pui ouţ' afară; 
Şi cu drag te-a asculta 
Prin luncă cum ii cânta. 
Cucule cu gura sf ân_tă, 
Jl/lergi la puica mea şi cânff-; 
Şi-i cânta pe cel pârău, 
Ca s'o ajungă doru.Z mru . 

Multe stele sunt pe yer, 
Eu de dorul mândrii pier; 
l\llândră-i luna când răsare, 
Eu ni.ă'ntrist de darul mare. 
J\11 ult întreb pe ceea stea.: 
lklai vedea-te-oiu mândra mea? 

Dorul e una din ce_le mai frumoase podoabl:' ale sufletului 
românesc. In dragoste şi c�snic:i!e, dorul e mărtuna trăiniciei şi a 
credintei. SÎI¾:,,o-urătatea, depărtarea sporesc dragostea ·între soţi şi 
'\!iitorii soţi: 

Du-te, du-te dorule, 
Du-te câlătorule, 

Legănat pe i•ânt de seară 
Să ajungi la noi în (ară. 
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C' acolc. am eu lăsată 
O mândrută desmierdată. 
De-o trăi, să i te'nchini 
Cu noroc de prin străini; 
Iar de mi-i mândruta moartă, 
Dorule, să-i plângi la poartă; 
Şi din lacrimile. tele 
Să răsară viorele. 
Foicică flori cJ,omneşti, 
Vai, bade, departe eşti ! I „

Eu departe, tu departe, 
Nouă ţări cd ne desparte; 
Nc.uă ţări şi-o apă mare· 
Noi trăim în supărare. 
Cercănel de lângă lună, 
Spune-i badii voie bună; 
Cercănel de lângă soare, 
Trimite-mi, bade, scrz'soare; 
Şi mi�o trimete pe vânt, 
Ca să vie mai curând ... 

Şi făpturile lui'. Drurnnezeu îi poartă dorurile, iau parte la îm-
plinirea dorinţelor îndrăgostitului : 

- Bădişor depărtişor, r} 
Nu-mi trz'mite · atâta dor
Pe pârâu şi pe izvor,
Pe gurile tuturor;
Nici pe lună, nici pe soare,
Nici pe cald, nici pe răccare,
Nir;,i pe stele mărunţele,
Nici pe sbor de rândunele.
Trimite-mi mai putintel,
Dar vino dumneata cu el.

Foaie verde de pelin, 
Toate trec şi iară vin: 
Numai dorul ce-am iubit 
S'a ·dus şi n'a mai venit.· 
De când nu te-ai mai ivit, 
Iarba verde a'r1:gălbenit, 
FrIJ,nza'n codru s'a păl,it. 

1. Foaie verde murelf!,
la-mă'n braţe dorule
Şi mă treci pâraiele,
Ca să-mi văd mândruţele.

l 

- Vai, bădiţă, dor ţi-o fi!
N'am prin cine tăinui:
Doar pe lwy.ă
Voie bună;
Şi pe stele
Multă jele;
Şi pe vânt
Câte-au cuvânt ...

De când nu te-ai arătat, 
Izvoarele au săcat, 
Frunza'n cedru s'a uscat7 
S' a uscat de dorul tău 
Şi-a picat toată'n pârău, 
Dragul sufletului meu. 

2. lnverusq pădurile,
Se deschid potecile,
Unde-am stat cu mârulrele
Toate primăverile.
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vi 
Foa-ie ver - de ' . 

notat FI Badoiu 

r 
mu - re - le 

�-. )} ) ;, I J J IJli I ) ) ) ;, I
· · la-man,brcJ-te do - ru-· le - Si mă trec,pă�

, . 
. . . 

�&J 00 I J "' ·J J I J J I J. I 
ra- e - le, Ca simt' văd mân-dru- ţe - le 

r I f?f 1 
Şi mă treci pa - ra - e - · le - , 

; IJ I J � 
si-mi v# mJn - dt:u - te le ·_ 

li 
, : ..

, 

I 

·,

J. Du-mă, dc.rule, mereu,
Unde stă mândruţul meu:

. - \ 

La. poalele codrului
Sub desişul fagului.

j 

� 

l�

2. Eu pe deal, mândra pe vale
(bis) 

Nu ştiu cum să-i ies în cale 

. 
(bis) 

f Pai, Doamne, da greu-i 
. {dc;ru!) 

2. Eu aici, mândra departe, .

Două dealuri ne desparte; 
( 

. 

i • 

J. Două dealuri şi-o pădure
Cu smeură şi cu mure.

4. Pădurea de s'o usca,
I ar dealu' de s',.. surpa,

5. Să se facă din deal şes
Si:, vie mândra mai des.
.(Pai, Doamne, da greu-i

[dorul) 

I 

�
�ii

li ,?ii t::d 
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Fupe deal,mândrape va-le, Fu pe deal, mi0-

�"H· p F])IU.rl H p V Ir Q I 
dra pe va - le. !Yo sf/u comsă-i ies ia 

�l r Q :; I µ J l ) I . J . .Ji I Qd 
ca- le Nu sf/u cum să-i ies În ca - le, 

� "ţ 
' ·�

. 

k r., � j 

r-� 1 � cr � v·l=rfQ/ et Ir· _J I 
, - Sa te dvc1 la 

s1 mi- fe n du-ra · Ve _ ste ma-re 

F¾' "-'. ·� '@ tv al& a .n:1:1, m f 1 J\JI 
N1 cu -- I�- 1 Mii C(I - cu-le� tu sa-1 r., ua, 

şQJ)tJI 
măi-----

... 
Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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� 

Moderato pofal T Teodorescu 

E•ll t Jr r 1 � P e-11 @ a r ·r I
Ma/lin do-ru- le mai lil7 Că stJnl pe pă-

� 
··� . ,  � . • p_ J ev I J?Y r I JJ

1 "'--EJ I
� manfs/ră,n • Ca!ldotufi la

, 
ca-sa ., m�a -- ,

=· .P Jd r Ir· I ) .P J r I' J J' co I 
Nit. do-rt1-le măi 1 {//-no pe zi câ/ 1t vrea„

� � � 
� C't � J J 133 

Mei/ do - ru le mii! 

1. !-/!ai lill, dorule, 111ai lill
Că sunt pe pământ strein;
Când oiu fi la casa mea,
Vino pe zi când îi vrea,
(Miii dorule. măi!)

4. - Cucule, de un_de vii?
� Vin din sus dela Sibii.
- Dar de mândra ce mai

[ ştii? 

. • t 

2. Cine are dor pe vale,
Ştie luna când răsare

• 
1 

Şi noaptea cât e de mare;
} . Cine are dor pe luncă, 

Ştie luna când se culci'i · 
Şi noaµteo cât r· ele lungi'i. 

5. - A_m lă.sat-o la ferea!tră
Şi cosea la o cămaşă

l Cu arniciu şi cu mătasă ...
(Măi dorule, măi.I}

• 

1. Foaie verde liliac,
Pă.sărică de pe lac,

J. Foaie verdei de mohor,
Păsăr'ică ţe su_b nor,
lmi faci dorul călător.

. ' � ' J ., 

Nu mă blestema să zac.
2. Că m'ai blestemat odată

De-am zăcut c, vară toată
Şi-o iarnă pe jumătate.

Ap, IJ. Culea.- Dalioi şi Munci 

• 

., 
.... 

4. Să-mi dai aripioara ta
Să sbor pân' la draga mea,
S'ă-mi răcoresc inima.

I 

� ., . •l . j,,. "
► t 

' . 

r 

' :! 

·23
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1. Vântul bate 'ncetişor
Şi-mi aduce'n suflet dor;
Bate vânt de primdvară
Cu miros de lăcrămioarii;

2. Şi-un miros de viorea
Şi-un dor dela mândra mea.
Bate vântul dela munte
Şi-mi vine cu cloruri multe.

J. V dntule, mai conteneşte,
Inima mi-o linişteşte.
Vântule, tu nu mai bale.
l)p/a mândra de·deparle.

4. Vântul, măre-a au::,it,
Din bătaie s'a oprit. ,, 

4 

Doru' parcii-i potolit.
Vântule, dece mi-ai stat?
Cii m'apucă iar oftat.

� Moderai -

Ba-fe vant de pr, - mă-
' du- ce 'n - su- fle/ dor [!Hm mi - ros d� vi 

- o -
'°' • I I � • 

� J J I .P J I J5 J I J� _I J� J. :li 
va-ra" Cu-m,·- ros de la.- cr,- rn1oa-ra 
rea - ş,:un dor de - la . m;m - dra meiJ , 

J 

" 
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t. 
I 

2. Arde lumina pe masă,
Cine mi-e drag1 nu-i acasă;
Arde luminiţa bine,

1. Sub fereastra mdndrei mele,
Curge-un pârâia.ş cu jele;
lese mândra' să se spele,
Vede că-s-lacrimile mele.

♦ I .Cine mi-e drag nu mai vine.

Depărtat eşti puişor
De nu poţi trimite dor;

' 
. 

Filr' pe lu_'nă voie bună
Şi pe vânt· câte-un cuvânt
Şi pe_ stele _dor ·şi je{e,
Din adâncu inimii mele,
Mândruliţa mea!

Depărtat eşti puişor
De nu pc.ţi trimite dor;
F ăr' pe luriă voie bună
Şi pe vânt câte-un cuvânt
Şi pe stele dor şi jela,
Din adâncu inimii mele,
Mândruliţa mea!

Credinţa şi statornicia în dragoste sunt mereu pomenite în 
�· cântece, · legende şi poveşti!. Paza lor formează temelia căsniciei. 

J�1tă povestea unei dragoste neclintită de piedic� 

(;ărăruşă prin ogor, 
Mă iubea Uf1 mândru fecior; 
Ne iubeam cu mare frică, 
Maica nu ştia nimică. 

.J 

La cămară-a pus lacată 
Şi deasupra stâncă naltă. 
Mă uitam printre lacată; 
Vedeam soare luminând, 
Fete cu flăcăi râzând, 
Numai al meu mândru plân-

Dar pizmaşa de vecină, .. . ·

M'a văzut sara'n grădină. 
Maica mea, ca mamele, {gând. 

- ,, Taci, pui·ule, nu mai M'a Ş,i spus la fratele; 
Frat�le, ca f;iiţioru, 
M'a. luat cu b.iniş01:u; 

{plânge, 
Inimioara nu ţi-o frânge, 

Şi· m'a luat de mânuţă 
Şi m'a dus în cămărut"ti; 

C'o da Dumnezeu un vânt 
Şi-a da stânca la pământ 

Şi lăcq.ta a rugini 
Şi uşile-or putrezi; 
Eu de aicea vciu ieşi 
Şi-amândoi tot ne-om însoţi ... 

·-! 

• 

lll 
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ne/ de peste deal 

I Jl J. I P J:"lţ;;â fi I fi tt:, I
mai, măt .1 măt; mă/ /V'a, ve titf la no/ dbn an

ma, ma, 
1. - · ,,Ionel de peste deal,

(Măi, măi)
N'ai venit la noi d'un an".

2. - ,,N'am venit că n'am
( putut, 

C'am fost bolnau şi-am 
[ zrlcut; 

J. Am zăcut pe prisp' afară,
Galben ca turta de ceară.

1. - De când, bădiţă, te-ai
[dus, 

Negură 1n carte ai pus 
Şi în carte şi pe ea 
Şi in irdmioara mea. 

4. Dupd boală m'am sculat,
Un cal negru am 'ncălecat,

5. După mândra am plecat;
IV ouii sate am colindat,

'6. Nouă -cai am betejit, 
Nouă şei am ponosit, 

7. Nouli bice-am despletit,
Da pe mândra n'am găsit.

8. Ba'm gif.sit-o în mormânt
lnvelită cu pământ".

2. De când badea mi s'a dus,
Mărgelele nu le-am pus,
Nir:i inele n'am purtat,
Nici cu altul n'am jucat.
Câte zile trec şi vin,
Trăesc cu necaz şi chin.

J. Nice noaptea nu. m'alin,
Tot cu gânduri şi suspin;

. Gându-mi stă tot să mă duc 
Pe bădiţa să-l ajung. 
Câte zile vin şi trec, 
Tot cu dorul lui petrec. 

• 

7 
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�••c ; D ;, J. ; r · ffi::r 3'! 
Oe când bi-dt - li te-a, df/s·---

. r;u/es P Ciorogaru 

�-. ; a ) ;. j V r· r · 'i I r· V V r- I 
Ne-gu - rci'rl car-te ai pvs S/ ii, cc1r- le 

F .r- V r?Q:-,=r I r · v O' r I 
1' pe ea -- �i ;� , - n,--

mioa - ra 

,,. r f1 
ŞI pe ea 1 - 111 - m1oar3 met!l

�An&nt, r,:--- r,c' 

) tr· G � S I � • p· W tr I v ,J · I r- � W � I · �
Oe cand - ba" - d/- ta te-ai dus .,. floa:re·n -

� p �r � o· 1 t J. I � � r 57 li � fJ - I
cap ev nu m,:am pus Şt" de-am pus, am ·· pus us -

J:_ r.\ ��� . � � ,.�• QjJ_lli li .r J li� � J' kJ: 1 
ca _ ta , Ca- mi-e 1 - m - man-frtS'-ta - la 

1. De când, bădiţă, le-ai dus:r
Floare'n cap eu nu· mi-am

[ pus;
Şi de-am pus, am pus uscată
Că mi-e inima 'ntristată.
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2. De când le-ai dus, băieţele,
La grumaz n 'am pus măr

[gele,
Nici în degete inele�

} . De când, bade, ai plecat, 
Haină albă n'am purtat; 
Ci-am purtat-o mohc.rît&, 
Ca să fiu lumii urîtă. 

Nicf in coade floricele.

Căsătorii prin fugă, ,dragoste despărţită, căsătorii silite, căsătorii 
nefericite 

Când f,eciorul (flăcăul) şi fata se înţ.eleg, se potrivesc Şii. se 
iubesc, iar părinţii lor deasemenea le dau binecuvântarea cu toati\ 
inima, căsătoria aceasta este fericiţă. Când dragostea tinerilor est,� 
.p; ea înflăcărată, iar părinţii se împotrivesc căsătoriei, în clio:>e de 
întunec.are a judecăţii, ei se hotărăsc să fugă., adică tânărul aduce 
în taină 'acasă pe aleasa· sufletului srm, înai.nte de nuntă.. Iată un 
cântec cu astfel ele spovedanie (din Ardeal) : 

tAndanhno notat POOrogar,U 

�vi v rJ' v v I rr P v· � I v v v G I r ! I
' 

foa-,e ver.de lrei/a-le-/e , Mălbidi- li măt, 

=p v � w v I D v P- � I v v v w Ir � I v �I 
Bă-di - tă de la Să-ce-le, Măibidi-tâ ma''i. Ha,:de 

�� P k I ). >) J I µ } J � I J � J 
v1-·no · la ve - de re , Mai ba-di - fa mai 1 

iJ,f V V V V 1· J JJ Ji J .f J J I (El 
Uir I.a părinţi de mâ ce-re Măi6ă-dt�{ă măt't 

,. . 

1. Foaie verde -trei· lalele, . , 

Bădiţă dela Săcele,
Haide, vino la vedere,
Vino la. p'ărz'nţi mă cere.·

. . . . .,.
L_ _____ c� -S,. ••• "'4 '9-. �. ' 
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2. De m'or dit., de nu m'.or da,
Scrie'n carte că-s a ta..
Pe fereastră ne-om fura
Şi-om fugi încotrova.

} . Haide, mândră, să fugim 
Că prea mult ne îndrăgim; 
Acuma-i vremea de fugă 
Până sunt holdele' n pârgă. 

4. După cc ne-om depărta,
La · soare ne-om înoredinta,
La lunii. ne-dm cununa,
· Cerul ne va iudeca.

Căsătoriile prin fugă, bpsite la inceput de voia părinţilor; mt. 
sfârşesc totdeauna bine. Vălul dragostei oarbe se rupe de pe och» 
ru trecrea vrerniri( şi atunci tinerii işi văcl cusururile şi nepotl1'ivi
rile; începe de multe ori traiul rău in casă. Când îndrăgostihi sunt. 
de o fire prea simţitoar� îşi pierd câte odaUt cumpătul 5i mer� 
la sî.?:�uci;dere, dacă părintii sţăruesc să împiedice unirea celor 
<louă inimi. Iată un. cântec născut <lintr'o astfel de nenorocire :: _ 

� ..... ilJt.•.-� --•-. 

1. Frunză verde din doi fragi,
S'au avut doi tineri dragi.

2. Vine vremea să se iee,
Pă,:intii n'au vrut să-i dee.

}. Ei de mână s'�u luat, 
S'au dus şi s'au înnecat. 

) 

.. 
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4. Părinţii, când i-au aflat,
Pe amândoi i--au îngropat,

7. Ruia peste drum s'a 'ntins,
De ruiuliţă s'a prins ..

5. Faţă'n fa�ă lângă drum,
Sub o tufă de alun.

8. Câţi f ecz'c.ri pe drum treceau,
Cu lacrimi, aşa zice<!u:

-6. Din fedor,. crescu u,n ·ru;,
Im- din fată-o ru;ulitii. 

9. ,,Asta-� dragoste cwat_ă
Intre-un fecior şi-o faţă''.

Astăzi, tiner:i.'i ce nu se pot căsători, nu pun la inimă piedi
,cile, iar vremea îşi 1a sarcina să vindece rănile. Voinţa, stăpânir�a 
-de· sine, hirue. Cântecul ieşit dintr'o astfel de .stare sufletească nu

mai este trist, ci dimpotrivă. 
Toată iarna fata :piare a aşteptat să se măritq; nu vre� să i 

.c;e zică „fată trecută".: O ur.inăreşte un gând negru; apoi se scu.
ltură de el glumind 

'-. ''r 

• I 

• I· 

,,
�- '.

-·

4stăzi e lăsat de sec, 
Mă , duc, maică, să mă'nnec 
Unde:o fi balta mai °lată, 
i;a să' 'ncap cu zestrea t,oată 
Şi-o fi apa mai' secată, 
C'am rămas n�măritată. 
D'apoi iară mă gândesc: 
De ce să mă prăpădesc?· 
lvlulte ca mine păţes�, 
lară'n lume tot trăiesc. 

Vine iertarea, vine uitarea. Flăcăul sau fata îşi urmează -
$0arta. Cântecul spune că nu cu părere ,de _rău': 

1. V ai, bădiţă, drag/ ne-:Weni, } : Şi la ochi şi la sprâncene
Ne-am lua,. nu ne puteni; Ca doi porumbei· la pene; 

2. Ne-am lăsa, nu ne'ndurăm, · ·. 4-. Şi la stat şi la umblat
Că prea bine semănăm; ş_i la dulce sărutat.
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· la. . Va,;6i-d/-fi drag/nea-ve/77 b la .la la la

f' r* I µ· � � V I p �. J I • l J J Jt I J H
la . Ne-am lua nu ne pu - fem , La la la- /;1 :.... 

�*p-� �VIµµ J lfJJ))J)IJ>I 
· Ne-amlua,nune pu-tem - La la la , I.a la la

*i )J >; I ) J) V Y I 'ţ a �1_1
� A- q - ztf· am f'O şbu b, - ne ca te "',S"'""' 

r m � b JJI 4' D Jj . � (t 
dro de m1"-ne . La - să - te cu D(lm-ne - zeu 

$ 111>>1 I r I � D Jjj 
Tra la la la la, la la Ca m✓ -e nu- m, 

� 

. 
➔ �➔ J @U4rll1il}ilJ1 

·pa - re - rau Tra la la la la la la 

. Cules P.CtorogaNu 

1. Auzit-am şi-c, ştiu bine
Că te la.şi, mândro, de mine.
Lasă-te _ cu Dumnezeu, ·

(Tra, la la .. .}
Cli mie nu-mi pare rlt.u.

(T:ra, la la .. .)-

I 
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2. Cii nici drumul .nu l-oiu
{trece, 

Oiu tţăsi oa tine zece; 
Cii nu._î lumea ca ,O datâ: 
Şapte_ feciori pe o f atd;

363 

} . Că pe lume nu-i mai· rău, 
Zece fete la un flăcău. 
Au,ât-am ien� la moară 
C[i şi-al meu bade se'nsoa1·ii. 

4. lnsoară-se 'cu Du.mnezeu,
Ciî mie nu-mi pare rău; ..
lnsoa.ră-se, trăiască bine,
Să gândeasr;;ă tot la mine.

(Tr{Z, la la .. .) 

nof.al M. ]orii � AH"ff""H• .comado 

i J J J •H � I r r llt ) J i i l 
foa-t'e ver-de 6ob se - ca - râ !oa ie. ver -de 

� ' � l�. J a ' [ f a p t � I J )I 
. 

hoh se - ca - ri Flv- e - ri /·- on pea - fa -r.i,. 

$u 9 C v � o
Flu e- r.i · 1- on pe a 

1. Foaie verde bob secară,
Fluieră Ion pe-afară;

-2. Nu. fluieră de altceva, 
Fluieră ;mam·a mea, 
c�am aflat Cll pe-alta ia. 

J. Poţi să-li iei, neică, şi zece,
La iubit tot nu mă 'ntrece.

5. Poţi să-li ieî, iieic?J, şi o sută,
Ca mine tot .nu te-ascultă;

' 

;) I 
fa - ri · 

6. Poţi să-ţi iei, neică, şr -M 

[mie., 
Ca mine nu te mângâe. 

7. Altă foaie bob secară,
Am aflat că Ion se 'nsoari..

8. lnscară-se cu Dumnezeu,
Că. prea mult nu-mi pare

[rău.; 
9. Dar nici bine nu-mi prea •

[pare, 
Numa/ la ininui mă doare. 

"' 
.� ... I!-. J. _ ..
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Umil clin Ardeal : 

�ro . . . . _ . notat T. Bre0freanv. �ir v Ir r I r r I r=r r C7 -�., 
- J/01- ni - · cel cu pi- rt1I cret I¼ fe 

��gD I •P I J. r I r- V I r r I 
t l 

- oe - a. · -:- sa ma - ret , Vo,.:.n/ - cel cu 

Wri r I O I r-' Q I a {) I J � 
parul creţ . Nu- le // - ne - a şa ma-

��:l-rl r v I r r i r r I âh.il 
ref . Nu sta ma·sa'rJ - lr'ti11 p1 - c/or , 

��ţ·� k -� � ? I t((U I J J I J i. I r v I
NICI lu - mea dm - tr un le - c1or IYu fac, 

$•b r r I r r I ff ".l I E" O I O l 
Cq-Să cu'n CI/ - 1uţ , /'I 1ct' lu - mea, ·

ttr7• I J J IJ rl 
- � • '  

din - ir.:.. un dr,i - guţ 

1: - Voinicel cu părul creţ, 
Nu te ţine aşa măreţ: 
Nu stă masa într'un picior, 

' Nici lumea dintr'un fecior; 
Nu faci casă c'un cuiuţ, 
Nici lumea dintr'un drăguţ. 

2. - Nici tu,. mândro, nu
/t;ândE 

Ca tine că n'or ma.i /�; 
Că nu-i lumea ca odată: 
Zece feciori la o fată. 
Ci e lumea cum se vede: 
tJ n fecior la zece fete. 

."" 
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Altul din Basarabia : 

r, 
nocat /li Oancea 

ţi r- O'. @ I f} 14' �lJ' 
ver-de de

1 

mă - .fa se Io, lu 

lţt ; J J J I J i
lu. lu,. lu, lu, lu. 

.I 

1. Foaie verde de mătase · (bis)
(Li�, lu, lu, lu, lu, .. .)

}. Dacă n'ai fost bucu.rodă.· 

2. Rămâi, mândro sănătoasă,
(Refre:1-) 

._,___: Tr,ei pasări sboară pe su"s, 
Mi-o trimis mâ�dru răspuns 
Pe trei fire de secarif. 
Să mrt. miirit,. crt se'nsoarc'l. 

4. Dela tine pân'acasă,
5. Âf?· găsit alta frumoasă,
6. Nu ca tine-o mofturoasă I

Dara şi ·eu i-am ·trimăs
Pe trei fire de ovăz:

- ,,lnsoară-te sănătos,

,Că mn ali:u( mai frumos".

Tristeţea despărtiri_i o cântă cucul singuratec 'şi o turtm�i;că 
stingheră. Iată cântecul moldovenesc: 

� 

Moder,lo no/al A Vo,ewdca 

►
b
i ·; J!J- J I J r !g r I J; �{) I 

. ' , . fi-un zi ver- tle tle na - ga - ri, of I tlo - cu -

=
p Dl' Ir= 1 „ I r 6' r l' I r a v r I 

le of' Co Ion deal ,n - . tre Îlo - ta - r,/ 

$&"re D li e, I ;: j r I ·
; OP do - ru - le of 1 

. .,. - .. 
' 

t 
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• j 

1. F_runză verde de năgară,
Colo 'n deal intre hotară,

5. Mai tri jos la rădăcină,
Cântă-o pasăre streină;

2. Este-un nuc cu f �unza rarii.,.
· Cântă cucii de s'omoară.

6. Şi-aşa ccîntă de frumos,
· Frunza 'n codru pică jos;

J. Iar la vârf ul nucului,
Cân.'Ut- mama cucului.

7. Şi aşa cântă de cu jele
.De se clatin' rămurelr;

-'fi. Mai în jos, pe-o rămuriciî, 
Cântă şi ci turturicii. 

8. Toate-mi ccîntă'n glas su'/f
[tire

,. 

Pentru-a noastră despărţire.-

Vine amara desamăgixe. El s'a înşelat şi poate a fost înşerdt. 
(:ântecul mărturiseşte urmările : 

I 

, 

Fată de neam riiu: 
Cârpă pe pârâu, 
Rogi pe Dumnezeu 
Ca să te iau eu ? 
Află că te-oiu lua, 
Când te voiu vedea t

Cu prunc_u' pe braţă
1 

Cu lacrimi pe fată; 
Află că te-oiu lua, 
Când eu voiu vedea ... -· 

7Jrsul cu cercei 
TJmblând după miPi : 
Lupu cu cimpoi 
Umblănd după oi

J 

Vulpea cu mărgele 
Culegdnd surcele_; 
Şi-un iq?ure•schic.p 
lntr'un vârf de plop·: 
T e-oiu lua atunci, 
Atunci şi nici atunci. 

'. . � 
. . 

. . 

Alt cântec l'µspândit în tot Ardealul ••,1�� ,"l:("r, ; '1!"' ,' 

�/JmOs � 

�� 4-t J,_,� J--.+� -l-++-µ�J-IJ--h, ţ-+-L-+-fSEJ�· �f ;li,.!-'.. 7 =J 
co Q/'(/ -Ca-te pa sar/ S(lllf ih 

�!fţţ V I 
"loafe cin fă mai la mo-dru; 

't ;; I r- li Jî J J. fJ ?J I J.' I
M � \ � . '-...... ._;/ m1-maI pa -sa - rea stra 1 

/'/;ci nu ci - n-ă , Nic/sa-/;' 

' 

I J. 7. �

173 -

•f

. "':1 

• 

„ t 

•
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1. Câte păsări sunt în codru,
1'oate cântă mai la modru,;
Numai pasărea streină
·Nici nu cină, nici s'alină;

2. Nici cântă seara pe lună,
Dind inima nu-i bună;
Ci e'ncinsă cu curele
ş.,.· păţeşte multe rele.

]\(['am. silit la măritat 
Ca floarea la scuturat,; 

Si m'am silit la iubit 
,. 

Ca pomul la înfforit ... 

Foaie verde trei lalele, 
Cine ţi-o mai zice lf!le, 
Să poarte ccadele tele. 
Cz'ne ţi-o mai lua inele, 
Sit se'ncovoaie ca ele. 
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} . Cine n'�oultă de tată7 
• i-

N'qre noroc niciodatd; 
Cine n 'ascultă de mantă, 
N' are· noroc fără samii. 

4. Că nici eu n'd,m ascultat
Şi Dumnezeu m'a 'rsercat;
Şi-am făcut de capul meu„
Acum văd că este rău ...

J)ă de când m'am măritat, 
Trăiesc numa 'ntr'un oftat; 
Casa-mi pare putregai 
Şi ograda spini şi scai 

Cine ti-o mai lua cercei, 
Să se spânzure ca ei. 
Cine ţi-e, mai lua mlirgele, 
Să se deşire ca ele. 
Cii. mi-ai făcut zile rele ... 

Unii pări;nti pu.n la cale căsătorii fără voia fiilor şi făr·ă dra
gostea acestora între ei. Aceste căsnicii silite, ?e cele mai mdte on 
sunt nefericite, fiii(nd ieşite din nepotriveli. Suferinţele se alină şi 
:fl_l'i:n cântec. O su.meden.iie de cântece ele jale. de blestem, de urît, 
..te înstrăinare amestecate cu unt, care mai de care m:ai înduiofă·· 
taa-re tirculă din gq.ră în gură. J ată unul din părtile Sorocii : 

r!ţ{ri�or . � nof. P. Vovca -Soroca 

�iJltJIVCU'I� (;JJ 
St�am zis ver de lt' - /J 

..,. 

ac mai-

� i; ;a 17Y 1 � o I iue, ar 1 
Lea - 170 s,:,9/ll ZIS ver- o'e -

f,@f.PJIJ,t=f iV W l
/,· - // -· ac măi. rai 1 rat' / ra// ra/ ! 

ra, I rill I 
t! .. 

\ 
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1. Şi-am zîs verde lil�ac, miii
[ Leano (bis) 

( rai, rai, rai ... ) 
2. Mi-o venit mire ·r1in sat,

Dar măicuţa nu rn'o dat,
C'aşteptat unul bogat.

} . Şi-am zîs verde trei alune, 
O venit un rău din lume 
Cu vreo douăsprezece nume, 

.f.. Ne văzut; necunoscut, 
Părinţilor le-o plăcut; 
Că-i fecior dP 0111 avut. 

5. Şi dacii el m'o peţit,
Cu dânsul m'o logodit. (bis) 

6. Şi decât mă logcdea,
Mai bine mă prohodea; (bis)

7. Şi decât mii cununa,
Mai bine în groapă m.ă da.

(bis) 

Frunzuliţă brazi ntărunţi, 
Singur'am fost la părinţi, 
Câ Fedoara fntre sfint,:. 
Frunză verde matc.�tat, 
Părinţii s' au fndurat, 

368 

8. Şi-am zis verde trei ciuline
1 

N'o trecut iarna chiar bine.
Şi-o venit maica la mine.

9. Nici casă n'o intrat
Şi m'o luat la fntrebat:
--, ,,Cum ţi-e, fată, la /Jăr

[bat?". 
10. - Eu. de frică, de ruşine,

Am spus maicăi că mi-e ·
[bine. (bis) 

11. - ,,Draga maicăi, de ti-i
[bine, 

Un'ţi-e carnea de pe tine?" 
. 

(bis) 
12. - ,,Măiculiţă, drept p.-oiu

{spune: 
1\1.z:-o mâncă cel rău din 

{lume, 
Cel au douăsprezece nume". 

Pe· mine m'au măritat, 
Şi· steinilor m 'au dat; 
Peste dealuri, peste munţi, 
La pă,rinţi streini şi crunţi; 
Peste dealuri, peste văi, 
La părinţi str ei ni şi ,·ăi. 

O chiuitură spune desp11e astfel de nepotriviri între tineri ce 
nu se doresc ,a·fi impreună: 

u .d . "/ ) raz e mzn.e Ce sa. · ac. 
Care-mi place eu nu-i plac. 
Vai de mine ce sr1 fie? 

,._. 
. '• l 

Că argintul şade în lad,ă, 
Uri.tul la mine cată 
Şi mă'ntreabă cdteodată: 

Cu-i plac eu, nu-mi place mie. - Ce şezi, drag_ă, supărată?

Frunză verde de doi scai, 
Cată, maică, cui mă dai; 
Nu căta argintului 
Să. mii dai urîtului; 

.. 

. � 
. . 

- Eu nu şed de nici un rău,
Ci şed de urîtzd tău .

Urîtul unde se pune, 
Se întunecă o lume; 

• 

, L' 

• 

" 
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Vnde s'aşează urîtul, J. •
Se înegreşte pământul· .., • 
Unde şade dragostea, 

.Se'nverzeşte pa,iiştea. 
l.l_rftul de poposeşte, 

Boala, maica mi-o mai scoate, 
Dar urftul nu mai poate. 
Frunzuliţă şi-o lalea, 

Bate vânt şi vremueşte; 
Drago�tea unde s'adună, 
Tot soare-i şi 1 -reme bunii. 
.Pe un.de trece uritul, 
Arde grâul şi pământul; 

.Pe unde trece frumosul, 

Maică,. măiculiţa mea! 
La urît nu mă'ndemna. 
Câtă boală şi durere 
Are leac şi mângâere; 
Câtă boală şi of tare 
Ar.e leac şi alinare; 
Numai boala de urît 
N'are leacul pe pământ. 
Căci urîtul nu-i pe-o zi, 

" t ,f 
. I 

.. ��-'. 
I I -� 

<Creşte grâul şi ov'iizul. 

..:Vegru, negru c ·pământul, 
. Dar mai negru e urîtul; 
Pe pământ tu po.f,i călca, 

. La urît nu poti căta. 

.Frunzuliţă şi-o lalea, 

�. 
J11 az"cii., măiculiţa .mea! . ,._ 

a,i:..t .De ţi-a fost dragă lumea, 
•'t.: Nu mi-o lega pe a mea 
� • •:�" · ·Cu cine nu mi-i vo_ia; 
' ' •' !I ţ.. .' - ,Ci mi-o leagă, maică leagă, 
I', ._• .Cu cine eu nu ozu vrea. 

· � CÎ-i, maică, cât oiu triîi;

� 
Că urîtu' nu-i pe�o noapte, 

· �f 
c; e, ma;că, pân' la moarte .

�,. 
/ Eu mă duc, urîtul vine 

• r't' Tot alăturea de mine;

�"•� Eu gândesc că-s singurea, 
V riţul e alăturea; 
Eu mă duc să nu m'ajungă, 
Dritu-mi ţine de umbră. 

' 

Urîtul din ce-i făcut? 
Din d,mul care-i tă.cut : 

..,. .Decât cu uritu'n ·casă, 
(::,. , l\1.ai bine cu boolo'n oasP. ... ,. 

Pune-:.o buză peste alta 
Şi iată uritul gata. 

1 hr ·.:.. � 
JA. •., 

Să ascultăm cum se tângue o

�1i!
1 

i;· •
. •C desgustată până la scârbă:

femee de bărbatul său, de care 

f. �, � . • F ca.ie verde de sălcufă, · 1-; 

.:j,_.._. ! . Sună.rată-mi eşti puicuţă. 

���- �... Dar de ce te-ai supărat 
lif�• · , .. !'fl, ,Pe p�stiul de bărba�_?

-Toată ziua am lucrat,
Am ţesut şi-am depănat,
Cu vârte�niţa din sat,
Cu războiu de cdpă.tat".
Geaba, ma�că, m'ai fdcut,

... 

.. flii" ...... 
�f!� 4� ·- Vzne dela crâşma beat. 

• .,,_ • • Şi mă'ntreabă ce-am lucrat; , M'ai [ăcut şi m'ar.· crescut 
· Şi m 'ai da1t după urît; · 

Om urit şi nărăvit 

T 

. .... . 
r .Eu fi spun adevărat: 

3 .. � ), ... , .,,Dimineaţa m'am sculat, 
. De lucru m 'am apucat, 

;:A:p. D. Culea- lila..�n i şi Muncij 

.1-. , De mi-e şi pământul strimt . 

I 
I 
r 
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RrurJ,ză. verde iarbh. mare, 
Toată lumea de sub soare 
Are o· zi de sărbiitoare; 

Că muncesc şi munca-i grea,. , 
Jar bărbatu'n crâşmă bea; • 

� 'fYumai eu n'am nicz c. tihmt, 
Nici q zi pentru odihnă. 

:Bea-l-(lr şerpii şi veninul, 
Cum în crâsmă bea .tot vinul; 
·Bea-l-ar ot;av� şi,,f ocul,

, Cum mi-a mâncat el ncrocuL 

Să· ascultăm acuma şi pe un. bărbaL despre femeia lui : 

8rb am fost eu la vedere, 
Qâri.d a fost să-mi iau muiere; 
1l1 1am bucumt la avere; 
Mi-am luat făr'de p_lăcere 
O stn·goaz'că de pe lume 
Să mă I ac, bogat cu nume. 
JYu am nici o zi ,cu pace, 
Toată ziua nu mai tace; 
Mă judecă cum îi place, 
Traiul cu pelin mi-l face. 
Âr vrea tot să poruncească_, 
Altele s'o slugărească. · 
elmblâ mereu îmbufnată 
Şi pe faţă nespălată, 
$i la cap nepieptănat& 
&a o buf nz"tă fmpdnată. 

Nu mă da, maică, la deal 
Gâ se face grâul rar 
Şi-i iarba numai şovar� 
0i mă dă, maică, la ses , , .

€tl se face grâul des 
Şi-i iarba-i numai ovăz. 

Să sar, să o bat, nu-mi vine, 
I ar să strige, mi-i ruşine. 
Nu ştiu cum să fac ma.i bine 
Of! amar şi vai de mine' 
Dcamne, -Doamne, mă ro{f ·ţie„ 

Scapă-hiă dela robie; 
Taie-z"viata ei, _ori mie 
Decât tot aşa să fie. 
Măi, băiete, ia aminţe 
Aste câ_teva cuvinte·.-
Nu te'nsura ori cu cine: 
Ci deschide-ţi ochii bine, 
Şi te uită mul( anume 
Cu cine te legi pe 'lume; 
Şi-ţi ia una care-ti place· 
Să trăeşti cu. ea în pace; 
Nu căta c'o N săracă, 
Ci pe voe ea să-ţi facă. 

Şi mă dă, mm.'că, 'n vecini 
Să te văd seara de cini� , 
Dimineaţa_ ce prânzeşti, 
Peste zi cum mai ,trăeşti_ 

/ 

1. Frunză !'verde mărăcine,
De ţi-i dor, maică, de. mine,
Lasă lucru patru zile
Şi vin, maică, pe ?a mine.

-

r 

" 
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I 

-.

} . Cu străinul, trăesc bine, 
· Nu taie (emnc pe mine,
Ci taie pe-o tăietoare,
Nu mă'ntreabă i::P mă doare ..

I 

2. Că nimica nu poftesc,
Două vc:rbe să-ţi vorbesc,
Numai sd mă jeluesc,
Cu strifinul cum 'trăesc.

·

, 

Moderato 

- . 

. fruoz.i ver - de mă ră - ci ne 

g.½fl r I d I tn' ta I J I
De f1-1 dor„ ma, -- că, de mi -- ne, '

w 
i

, -

,., 8Jeawpra rle rii,sărit, 
!Două stele s'au iviti
J)or 0.celet1 n/J, sunt stele,
Ci-s două .�urori a mele:
Vna _plânge şi llna râde;

,.-... 

• 
t 

'\ 
•• 

.:1; df' râde„
l Foc aprinde;

t _ 1 de plânge, ", . 
F1JC1.Jl stinge. 

Părinţii ni s'au 'ntristat 
Că ne-om duce într'alt sat.; 

Ei pe noi vor sri ric măn'te, 
Şi-om rămâ11:1' desr>iirţite. 
Scrisa ta-i la răsărit, 
Că ţi-e locul potrivit; 
far n mea-i la asf inp:t, 
Că mi-r locul mm ferit. 

.. 

• • - Dece plângi. soro, mereu?
'"., - Plâng, sc.ro, amarul greu! n r li 

, 

...• 
Foai.e verde şi-o sulfină, 
Smulge-c. floare din grădină; 
f:um nu creşte, se usucă 
,('um mă usc eu, mămucii.. 
.f'ti m'ai scos din satul meu

Cel păzit de Dumnezeu; 
Şi m'ai dat printre străini 
la prin străini de cei haini. 
f/ ai de flcarea care-i smulsă 
Şi'n grr'idina altu-i pusă! 
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Un.ul moldovenesc de pe valea Bistriţei 

l ,-:-

� f r/-/i Ba-ie vân-tul· o cren-gu 0 f.i, · Ba-te vântC1I 

_ 1. Sus, sus, sus pe măguriţă, .

(bis) 
Bate vântul o cre11gu(ă. 

(bis) 

} . Că cu cin' mă potr{·vesc (bis},. 

Nu mă lasă să trăesc ·(bis)_ 
4. De aleanul vieţii mele .(bis),.

2. Şi nu-{vina crenguţii (bis)
Cum fi' vina mămutii (bis).

Plânge apa'n fântânele (bis)_.

' 
·' ' 
. . .

5. Şi pietrele din pârău (bis),
Plâ.ng toate.de-aleanul meu ...

. . · . (bis). 

Alt cântec moldovenesc pe ,care l-a notat şi Emin•escu : 

E'u hâ.rleţul mi-am luat M ămuta m 'o măritat 
După un rău dintr' alt sat; 
Dar nici luna n'arn plinit 
Şi'napoi că am venit. 
Mămuţa, c.dnd ;n''o văzul, 
La. pământ jos am căzut. 
Atunci mama; m 'o luat 

· Şi'n grădină am intrat,

Ş}i în casă m'c, băgat; 
tv.l'o luat, m'o pieptănat, J 
Mâ.ndră cămaşe mi-o ·dat. 

I. ... , ''!ţ, ...

lVlulte straturi mi-am săpat
7 

Mâ.ndre flc;r_i mi-am semănat:
Şi tare le-am blestemat:
„Creşte-ţi f Zori şi înfloriţi,.·
Că mie nu-ini trebuiţi!
Creşte-ţi flori cât gr.J:rdurile!'
Să vă bată vânturile
Ca pe mine gândurile!"_

.. 

( 
•

• 

\ 

.t 
• 

., 
I . ... 

., ' 
9 

lt"' 
I ..... I 
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Iată un cântec oltenesc rămas de pe vremea când se răpfatii'.. 

fetele fără voija lor : 
• Oi, 

. s/o la - !ea. - Când e- Fam m floa _:_ re� 

*t'Bi±D Iii im Ji 11 J li.
Of.. ,01', Lea'-no, . o/'.: .mea--�-�-

·'j. Foa�·e verde .şî-o. lalea,.
Când. erâm în floarea mea, 

2. Sburam ca o pdsărea,'
Nimeni nu mă'ntrecea.

} . Şi sburam din cracă'n cracă, 
. (biş) 

. iV'avea nimeni ce sa-mifacă. 
. (bis) 

4. Dm,: un hot de ·vânător,
!şi făcu' un· lăţişor, _ ·

5. Puse, laţu} · la izvor . :
�i mă. prz'nse de picior.

1. M.ăritiJ,-te, mândra mea,,
Nu trage ·nddefdea mea.

2. Mărită-te, mândră, bine,
la-ţi nădejdea dela mine,

J. Că nădejdea dela mine,
E·ca ala de subţire.

I 

·" .

.... 

•· . 

..6. Şi- mă.- puse:n colivie, 
Mai triult moartă decât vie:::: 

7. Şi mă .duse în ,�obie,
-� 

Ca să fiu a lui sotie.
8. Nu mi-e ciudii că măprinse

:,

Dar mi--e ciudă că mă'nchise_
9

°

.'. Săriti fraţii · l 
( 

. 
N · V l V t .1 ·f bis)u ma asa 1 

10. Săriţi fraţi care mm· poate,,.. 

Să mă scoateţi dela moarte_

4. O'aşa trec zilele._mele.·
Una bună, doaă :rele.

·• 

5; C'aşa ţrece viata mea:.· 
." Când mai bună, când mai 

/rerz_ 

6. Jl/Jărită-_te, mândră, ză�,
, Să te tin/i. _Dumnezeu.
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Mi f'i--ti - te

,�
b 

f ,; � Ud â LaV 

mân-dr,!) mea .• 

Nu tra-ge na - de/ - dea mea 

I,. J1 

Nu . tra - qe ni de/ - tfe3 mea 

' 

noi. $olla Te,x/Orean,· 

•"t tQf D ra I tr g J1t@o1 
. Foaie verde - st- mt"-- no- cu, Foaie - ver-1',•b ryt0 !,g r· I iID v r I· de -- s1�m1·:.. no - cu 

· 
BB-fă- fe - ar tru-

� b{ 

, .· .· 
�-p -'11 r1" r· 1 (F2J J) r '11 

-- ceano-ro- cu - , Bată-te - ar crv-

'&k 
J;J ®J Yj 
cea oo - ro -- ct/ 

} . Si la toti le-ai dat noroc. , , ', ... 1. Foaie verde siminoc-u,
Bată-te crucea. noroc, Pe mz'.ne mă· arzi. cu foc; 

.2. Că la toţi le-ai. jăcut parte; 
Numai mie strâmbătate. 

4. Peste alţii dai năvală,
Pe mine mă arzi în fl(lră.

• 

\ 

'l 
I 

' 

• 

. ,. 
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1. Mândro, când ie-ai miiritat,,
Ai făcut mare păcat
(Mii,i,drulz'ţă mândră).\

2. Că ştii, mândro, cum ziceai
Lâ.ngă mine când şedeai�
(Mândruliţă mândră).

} . Nouă ani de-oiib cătăni, 
Pentru mine tu-1: feti, 

· (Mâ,idruliţă mândră).

& 

4. Nici un an tu n'q,i_ mai stat„
Până ce te-ai mărit{l-t,
(Mândruliţă mândră), ..

Iată câ11,tecul fetii lăsată şi uitată de �.ândrul ei: 

Jj:riw/ · _,- � notat Sofii, Teodoreanv 

�1 Po fîEtt I tr � r r rtg. . ·frunză verde ,"arbă nea-gră_, '

� p y r·rm I LJ b J ;. ! 
Frllllzi �rde -----

,.�� u r r 
iarbă nea- gri 

J 

I· J J 111 9 J 
"' 

Trec pe drum lu-· . mea mă'rl - trea, -
. b

av,

i•
pi rJ 

\ 
Căde ce-s nea·- gra Sf sla i,i 

; 

.. 

. 
I 

t_ " ... A .t,... l 

j 

I.
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::d.. Frunză verde iarb;t. neagrd, 
· '; (bis) .

Trec pe drum, lumea }nil,_'n- .-:_ . 
{treabă 

Că dece-s neagrii şi slabă. 

,,Frunză. verde de arţar, 
.Rău d1 mine, riiu şi-amar ... 
Aud două turturele 

.-Colo'n crâng cu viorele; 
Da nu mi-e grindul la ele, 

·Că nu pot s'ascult de jele;

Frunză. vprde foi de mac,
. .Săracu-s, Doamne, .sărac;
• .Sii.racu-s şi n'am pe nime,

l. 

Că nici mândra nu-i cu mine:

2. Neagră sunt de .felul meu;
Slabă sunt de dorul tău.
Slabă sunt ,că m'ai iăsat, ·
Tn'stă sunt că m 'ai uitat:

Plec capul, văd lăcrdmioare, 
Mă gândesc la surioare; 
Dau s'ascult o turturea. 
Tn.stă-i ca ininy,a mea; 
Limba'ntoarce, limba'ntoarce, 

. Cântecul ei lacrimi stoarce. 

Fie Domnul lăudat, 
Că şi mândra ni-a lă.sat; 
Şi-acum eu chiar n'am pe nime, 
Numai Domnule cu mine. 

.O diespi1.rţ.ire amenint.ată şi.apoi -îndreptată cu puterea Celui 
"1le sus�

..Ro.dea, de dragostea noastră, 
Răsărit-a pom. în coastă. 

_Nu ştiu cine-o cutezat, 
I)ragostea ni s'o stricat.�. 

., 

Dară Dumnezeu cel Sfânt 
A plouat ploaie cu vânt; 
Pomu' iar a otăvit, 
Drage.stea iar s'a ivit ... 

Traiul rău cu bărbatul, cu soa era cu neamu.rile lui, face pe 
fem-efa tânără să se simtă tot mai streină în casa nouă şi-o_ păleşte 

., .. loru.1 oe ai săi dela casa părintească. Jalea aceasta se face cânt�: 

,De clind sunt la casa .ZUl� 
.!Vu-s nici floare_. nµ,-s nici 

· {pui,
. Nici nu-s dragă nimănui. 
.JJe--a.ş lucra no:i,ptea pe lună, 
"Tot ar zice că nu-s ·bună; 

-De n'aş mân�a nici n'aş bea,
'"IQ1: or zicr> că-s o rea.

� 

De cât mă mai măritam, 
Mai bine groapă--m� s"ăpain; 
Banii dela lăutari, 
li dădeam la clopotari; 
Şalu' dela cununie, 
L'aşterneam pe năsălie . 

• 

I 

f 
.J 

. . 

I • 

� t 

. 
i 

I I 

. 
,. ' 
• 

,, 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



Foae verde cdolean, 
Mă trudesc, man:ză, de-un an 
Să fac pelinul ziihar, 
Dar mi-a fost truda'n zadar; 
Că pelinu-i· tot amar. 
Foait, verde trei granate, 

Mă trudesc şz zz şi noapte, 
Să fac din străin un frate, 
Dar strâinii-s tot departe. 
Din cumnat nu_ mai faci frate 
Pân'o da din piatrii. lapte; 
Nici cumnatii. surioarii 
S'o lipeşti de inimioară ... 

In afară de traiul rău; poate că şi depărtaxea de Jocul naşterii 
sporeşte· jalea: 

Aşa-s, Doamne, de streină 
Ca f iruţul de neghină 
lntr'un miiloc de farină; 
Nici aceea nu-i streină 
Câ stau două într'o tulpină. 

Foicică de-o lalea, 
Când eram la mama mea, 
Eram pui de rândunea. 
De când sunt la mama lui, 
Nu-s nici pasăre, nici pui, 
Nici nu-s dragă nimănui. 

Frunzuleană trei smicele, 
Colo 'n vale 'n prundurele 
Răror, maică, două stele 
Parcă-s douii, sure.rele·. 
Cea _mai mică aşa zicea: 
- ,,Mărita-m'aş mărita"
Cea mai mare-aşa zicea:
-. · ,,Taci, soră, nu mai ofta
Că _pe rând ne-om. mărita:

Fuileană trei lalele, 
Doamne, lacrimile 
.Unde cad 
Ph.mântui ard;. 

. '

Unde pică 
Lemn despică. 
Numai foaie de 
Fru",,,za codrilor azi picii„ 
Inima mi se despică 
/)e durere şi de dor;. 
De dorul părinţilor, 
De ;alea surorilor 
Şi de dorul frafilor 

Una 'n sus pe Tutova, 
Una 'n jos la Craiova. 
Decât, maică,· prin streini, 
Mai bine pe-un gard de- spintj,� 
Că de spini te-i scutura 
Da de străini nu-z scăpa". 

Două cântece moldoveneşti tot pe aceiaşi strună: 

1. Aiungă-ţi, puiule, ajungă! 2. Că mânia 'ndelungatd,,.
Ce atâta mârJ.ie lungă; Este inimă stricată 

Şi dragoste depărtaţii_ 
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ni ---- e Iun ----- gi _?

�rtq � k r ti,-1 y jj. 

J. Frunză verde şi-o mălină,
C.ine trece prin grădină?
Bădiţa cu biciu 'n m"dnă ..

4.- - ,,Bădiţă, te'ntreb pe tine,
Pe tine cine te ţine · 
De nu mai vii pe la mine?" 

5. - ,,Nu pc,t, veni fără treabă,
Toată lumea mă întreabă
Şi pricepe că mi-eşti dragă"

� Andanhno _, m 

ita nu I Q D t:, rf �� !i I J �l 

� 

frunw /eana tre� Stnl -. [' le Ma, man dru Ie, ma,

t LQrfu U W I E Pi_ -01 I J q
Măibăd,lă Braso - vene !1arman-dru--le 7 ma, 

_ 1. Frunzuleană trei smicele, 
!V/ă bădz'.ţă moldovene 

2. Leagă calul de zăbrele
Şi-i dă fân cu floricele.

} . Vin acasă mai de vreme, 
Nu mă prinde a mă teme_; 

4. Că de cine te-ai temut,
S'a făcut de mult . pământ;

5. La altul nu m'oiu uita,
Că mă bate Precista .

.. 

.. 
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Cântecul de „înstreinar;" al celui dus departe de ai săi;,. 
poa.te fi nu numai al• femeei,- ci . ş-.• al bărbatului dus cu oile, la, 
mund,,. mânat de soartă nnde n'a gândit: 

,, Mână-ţi, bade, oile, 
Pe coasta cu florile 
Să-mi aleg 
Şi să-mi culeg; 
Să-mi culeg o cunu'l;ea, 
S' o trimit la maica mea 
Pe şuierul vântului, 

.. 
♦ 

La, fundul pământului, 
Ca să vadă 
Şi să creadă 
Că miluţa de părinte, 
E ca Jocul de fierbinte; 
Dar mila dela strein1 

E ca umbra de sub �pin . 

Jelui m'aş muriţilor 
De dorul părinţilor; 
Jelui-m'aş brazilc.r 
Vai, de dorul fraţilor; 
hlui-m'aş florilor 

. "- � . . .

Jl,,f'aşi sui pe ,nunţi de piatră 
Să-mi văd mamă, să-mi văd 

{tată ... 
Să mă uit spre răsărit� 
Să văd dincotr' o am venit.·..

�ate vântul vălurele 
Ş-i-mi aduce dqr de ;ele 
Dela locurile mele, 
Depărtată sunt de ele. 
Bate vântul vâiâieşte, 
Dor de-ai_ mei mă prăpădeşte. 
Aşa-mi vine câte-odată 

. Să mă suiu la munti cu piatră,

l1 

:�· .. J 
'.,.: . 

De dorul surorilor ..• 

Să-mi fac ochişe:ri roată, 
Să-mi văd mamă, 

Aşa-mi vine uneori 
Să mă suiu la munti cu flori 
Să mă jăluiesc la nori, 
Să-mi mai treacă de plânsori. 

Poate intra în sufletul unW:a din soţi o în.doială, o bănuială, 
un gh:i.mpe „un spin". Iată un cântec, - spovedanie de pe valea 
Sistri,liei : 

1. Foaie verde tilipin,
Am la inimioară-un .spm
Şi-o băltiţă de venin.

I Dare-ar Dumneuu şi-ar da 
Şi băltiţa de-a seca. 
Spinişorul s'a usca. 

3. Dar aşa băltiţa creşte„
Spinişorul odrăsleşte,
Inimz'oara se sfârşeşte ...

"I-. Câte rele sunt pe lume. 
Câte rele, câte bune, 
T ci la mzne 'n gazdă 
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'Moderato { · notat 6 {}p!,flescu

'==i µ a a � I µ µ V � I bi µ e V I 
foaie. verde f;- //- p1�n(I Foa /e ver - o'e 

1i$ J�JJ1 JJl.PJl,J) -t) J 
"' 

ft� k- p/- nu Am la 

' 
---. 

t1r � w s 
s,� o /Jăl - t/ - ta� ' 

Ct'mtece cu blesteme:

Maidf, când m'ai legănat, 
Maică, rău. m'ai bfestemat;. 
r7n lea�ân, mi-oi pus neghină 
:Sif- nu am în veci hodină; 

I- 17/ m1oaNJ - uo Sp117

I ) J ;_;g 
de ve - r11 - nv 

t 

t 
Şi su·b periniţă spini, 

· Sii triiiesc între streini, 
Ca sii. nm pe lume parte 
Numai rle străiniitnte ... 

li 

I 
-mi ._I .,� Candpe mi- ne fă--. cu! ,.;,ă ,_, ,,,. • I 

.1. Bine, maică, ţi-o părut, 
Când pe mine m'ai făcut. 

.2. C'o mână m'ai legănat, 
�u .una ţâţa mi-ai dat. 

} . Şi m'ai legănat uşor,
Să n'am noroc până mor, 

4. Şi l?}'ai legănat în dungă,
Sii. nu d

':
c viaţă lungă.

5 . .Jar acum la măritat, 
N'ai cătat la cin' m'ai dat. 

" 

,,,. 

\ 

.. 
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Şi-am zis verde foaie lată, 
Să fii, maică, blestemată, 
De ce m'ai făcut o fată; 
Să fiu de soacră mustratd, 
De socru nwreu certată, 

.. 

Şi ele bârbat alungati1. 
--·"'lillt 

flotc1t Ch. Ara 

Ha/ mine/ro să lu - am 

1W°J).jQIQ@ V rl�g@ Wtrl
S/'a mâodo/ să ne ju ram : Ca - re ckn no, 

$tll' ) >1•g ver Q I 1 J ; 
' ;.- J so a - -sa· , · Ca iar - bc1 se . va us - ca . 

�vs a·� G·1� G··w� 1G. G··et o 1 
. j De teai !ă-sa Dumnea-ta ··-- > sa- te ba - tă 

itl� fl Jrl�a@&t,,l)li@ 
_., 

Sam --bă -ia ; 

ma ba 

J. li ai, mândro, să ne luăm
Şi-amândoi să ne ,jurăm;

· 'carţ din noi s'o lăsa,
Ca iarba se·· va µ,sca.
De te-ai lăsa dumneata, .

Să te bată Sâmbăta;
Şi de-o fi �ă mă las eu,
Să mă bată Dumnezeu.

I' 

• 
. 

de-o f
i
· sa ma- las 

). 7 =li 
·tă Dumne-zeu

2. Vai, mânaruto, ştii tu bin�
Cârl.rl, vorbeai seara cu' mine,
Cum, mândro, mi te ;urai
Că pe ,altu 'n lume n'ai;

" 

Şi 'ii lume cât vei trăi,
Pe altul nu vei iubi. :1
La icoane te'nchinai
Şi din gură cuvântai:

• 

l -� 
. 

i 
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Ji. Cât o· fi soare pe lume, 
Dragă n'ciu mai fi la nime; 
Dar înghiţă-te pămdntul 

·l\t[ult ţi-ai ţinut jurr'imântul;
Soarele n' a asfinţit,
Tu la altul te-ai gândit.
Cum de-acasă am plecat,
Pe mine m'ai şi uitat.

382 

4. Sâ iti de·e Dumnezeu
Ce-ţi gdndesc, mândruţo, eu:·
Să n'ai leac cât îi pământul;.
Numai crucea şi nwrmân-

ltu.!.
. Să-ţi văd iarba pe mormânt
Legănânrj,u-se la vânt;
Să-ţi fie ţărâna uşoară
Ca nişte pietre de moara ..

Mult n'ispânditul cântec oltenesc, aici e locul lui : 

ver-·m1 Of.' Of! -- ' 1/n - de câo-ta� 

�- ---

,....._ 

vn-de cart ·- fă pu-,·- ul r m1er -- .11 

I 

1. Foaie verde firul ierbii,
Apucaiu pe drumul Cernii
Cam peste dealul I svernii,
Unde cântă puiul mierlii

2. La puica cu ochii negrii
M' a lăsat, mânca-o-ar

[viermii!
M'a lăsat, mânca-o-ar naiba�
Căci ea m'a urft degeaba.
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J. M'a.lăsat-d� gure rele,
De-om pleca; uităm d� ele.
Hai, mândro, să trecem

{ dealul,
(!;'amândoi ne ştim amarul;

Bădiţă la chip mândruţ, 
.De trei ani mi-ai f osf drăguţ; 
Dar acum de-o săptămână, 
Rău· te superi de-o •minciiJ,nă. 
Dela o haită de nevastă, 
S' a stricat dragostea noastră. 
Nu m'ai lăsat dJe urftă, 
Ci m'ai lăsat de pârîtă. 

383 

. / 

4. Hai, mândre:, s9ii. trecem
' · {culme61.,

Să nu n� mai· ştie •lumea;
Hai, mândro; !;ă trecem

1 [ Oltul,,

Să s:hitnbăm vorba şi portul.

Cine ne-a stricat pe noi_, 
Pe noi, bade,_ pe-amândoi, 
Aibă pasul racului 

· Şi tihna gândacului;
Aibă casa cucului'
Şi hcdina vântului.
Căci" cucul nu are casă,
Nici vântul ţară ale"asă .

. Cine strică dragostea,
Să n'aibă parte de ea! 

. 

li 

Bate-i, Doamne, pe părinţi 
_ Ce desparte doi iubiţi, I 

' 
.De mititei _îndrăgiţi, 1 

De Dumnezeu potriviţi 
Si de lume fericiţi. 
, .,, 

P. este munţii Lotrului 
Suflă vântul codrului; 
Rupe meri şi .rupe peri 
Şi' desparte pe doi veri; 
Rupe iarbă şi trifoi, 
Ne desparte şi pe noi._ 
Pe noi, mândro, amândoi. •·
Şi cine _ne-a ·despărţit, 
Fie-i moartea di:n ·cuţit! 

Măi bădiţă Gheo,rghieş, 
la te uită'n măcieş 
Cum mai căntă-o turturea 
Tristă ca i�ima mea! 

,, 

De ne-o despărţi bărbat, 
Piară necuminicat! 
De _ne-o despărţi femeie,
Cu, funia'n grumaz să stee! 
De ne-o despărţi vreo fată, 
Cununia nu şi-o vadă! 
De ne-0-desP,ărţi fecior: 
S'aibă ''!loartea din topor! 
Din topor fără rugz'nă, 
Să moară f iiră llll.mină�. 

Turturică singurică, 
Bade,. ţie nuJi-i frică, 
Că te-a bate I)umnezeu„ 
Cum bate pe orice rău 

• I 
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Care, tj.raga lui şi-o lasă 
Şi de ddnsa nu-_i mai pasă? 
Am. să plâng ca turturica 
Toată ziua, ziulica 
Pân's'o'ndura Dumnezeu, 
Dumnezeu, de pldnsul meu: 

384 

,,V ai, sărmanul turturel! 
Greu şi-amar a fi de el! 
Noaptea pldnge, ziua plângP'; _ 
Aşa mi te-aş blestema, 
De cumva tu m'ai lc'i.sa. 

·�
110/af A. Voevrdca 

'
ndanfe 

iJ v r I f 2 I Cr lJ I f;f r I v o I 
Foaie verde 

o/� 

ver-de 

e Cr I 
6a - dea ce nu 

�o a lfi)
sa lă -. sal 

1. Foaie verde trei sulfine,
Nu ştiu badea ce nu·vine
De ce s'a lăsat de mine.

2. - ,,Mărită-te, puică, bine,
Ia-ţi nădejdea dela nu.·ne;
Că nădejdea dela ·mine,
E ca sdrma de subţire".

sul - 'fi" - ne, foa- /e 

Qr tţ

su/ 

VI ne ' De ce

o/ 
q 

� ,, I J 4#,; ţ j 
de ml - ile

ir 

}. - ,,Ba eu n-u m'oiu mi1ritcr-
• Până tu te-i însura,

Să văd pe cine-i lua,
Pe urmă te-oiu bles.terna.

4. De-i lua una ca mine,
Să-ţi dea Dumnezeu tot bine i
De vq fi, badeo, mai rea,
Să fii, bade'n veci cu ea.

-I 

5-. }Je-i lua-o mai f ru,:n�asă, 
Să n'ai -parte să ţii'. casă, 
Să te'nsori de nouă c.ri, 
Să n'ai parte de feciori" . 

. 
. . . 

... • H' � 
.r. � _ .. ii: • '°� .... 1_. �'C"! .,,. 

w 

. � 
•• 

,...-; 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Ori cum ar fi· potriviriile intre tiner.i, tot bărbatul (flăcă1.1l 
de însurat) este acela care în.cepe, căci : . 

Fata este ca şi-o floare; 
Şede'n grădină la soare. 
Badeu intră în grădină<, 
Toate florile-i se'nclină. 

· El priveşte şi tot tace
Şi-apoi rupe care-i place.

• J
•

.. 

Frunzuliţă clin doi nuci, 
Să te duci; bădiţă, duci 
Unde-i găsi cuci arând, 
B4ndunele semănând, 
Ciocârliile grăpând 

-· 1
. _.-::, 

Şi cicara cu traista'n spate 
Cerând la plugari bucate. 
Du-te,. bade, ducă-te, 
Dor de mine ajungă-te; 
Du-te, bade, duce-te-ai 
Unde-o sta apa· să stai, 
Drâ{f(J.ţă să nu mai ai; 
Că drifguţă ţi-am fost· eu, 
Dată de DuJmnezeu; 
Drăguţă ţi-ain fo.�t odată 
Dela Dumnezeu lâsatii: 

Bădiţă, să te usuci 
Ca pâinea care-o mânci; 
Şi ca vinu care-l bei 
Fiindcă-ai zis c'ai să mă zez,

Dar acuma nu mai vrei. 
Bate-te-ar, bădilă, vântul 
Să nu te ţie pământul, 
Că fi-ai călcat jurământul. 
Nici din sat nu. ai ieşit, 
Şi iute "m. 'ai şi părăsit. 
Părăsi-te-ar Dumnezeu 
D nde-o fi locul mai rău. 
Ap. O. Culeo - Datini ţi Muncfi 

Şi-apoi să-ti aduci aminte, 
Că nu-i blestem -de oriunde. 
Blestemu-i dat cu înfocare 
De-c. sărmană fată mare, 
Pe care ai iubit-o odată 
Şi-ai lăsat-o supărată. 

Ai gândit, bade, gândit 
Că-s o floare ele prăsit, 
Ţie de batjocorit; 

· Da eu-s floare din grădină,·
Tu eşti pleavă şi neghină;-,
Eu-s floare rourată,
Tu eşti pleavă vânturată.
Ai găndit, bade, gândit
Cti. soarele a răsăr-i't,
Răsărit la tine'n curte
Şi tu; bade, eşti de frunte.
Soarele-i la lumea tcată
Şi tu, bade, eşti la coadă.
N' avuşi milă, nici blândepe
De-ale mele tinereţe.
Să ştie şi-a ta măicuţă
Ăst blestem dela drăguţă:
Când îi ieşi'n primăvară,
Să te scoată cu patu afară;
Când îi fi mai sănătc.s,
Sâ nu iei un paiu de jos;

25 
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Când te-i simţi in putere, 
Să nu ridici trei surcele; 
Când fi crede că ţi-i bine, 
Şapte doftori după tine; 
Şi să-ţi crească scai în prag, 
Mincinos ce ,ni-ai f oşt drag:; 
Romă,nz"tă la portiţă 
Cii nu ti-oiu mai fi drăguţă; 
Nici c, floare la' fereastră, 
Cil eu _1111 ti-oiu fi nf'va.stă. 

O spune şi-o strjgătură: 

Flăcăul care momeşte 
Şi pe fată o părăseşte, 
Fie într'una blestemat 
Şi de râs la toţi din sat. 

. 386 

Aşa-i blestemul de fată 
Iubită şi-apoi lăsată. 
Cine iubeşte şi lasă, 
Blestemat să n'aibă casă; 
Că cine iubeşte şi spune, 
Nu-l-răbda, Doamne, pe lume. 
Cine iubeşte şi tace, 
Rabdă:..l, Doamne, şi-i dă pace.

Iar cine-şi uită cuvântul, 
Să mi-l •înghitr1 pământul. 

Parte să n'aibă de casă, 
Ci singur să stea la masă; 
Nici o fată să nu-l placă, 
Cununie să nu f acii. 

Iată un cântec unde e vorba de răsbunarea fetei părăsite: 

Pe dealul C'8l rouă, 
S'a făcut o casă nouă 
Cu uşile la scttre, 
Cu două umbrare 
Pentru şezătoare. 
Da fn casd cine şede? 
Vădana cu două fete. 
Cea mai mare s'a sculat, 
Apă pe obraz a dat, 
La icoană s' a rugat 
Şi'n oglindă s'a cătat, 
Păr galben şi-a pieptănat . 

. Apoi a prins a of ta, 
A of ta şi-a lăcriima. 
Maică-sa lucra, 
Maică-sa torcea, 
Din gură zicea-: 

' 

- ,,Fiicd, draga mea,
De ce ţi-e a ofta?

" .

De ce· nu lucrezi 
Şi din ochi lăcrămezi?". 
- ,,Cum eu, mamă, oiu ţucra,
Când mă doare inima?
Nu mă df?are de durere,
Ci de scârbă şi de jele.
Avui un mândru frumos
.Şi-a plecat pe cale'n jos
S'aducă arnici în fire
Să-i cos cămaşa de mire;
A plecat la târg găt,;t,
Cum s'a dus, n'a mai venit.
Mi-a trimis răspuns pe vânt
Ca sâ-l desleg de cuvânt; '

Mi-a trimis răspuns pe soare,
Să-i dau voe să se'nsoare;
Mi-a trimis rdspuns pe lună,
Să mă duc ca să-i fiu nună.
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Ooare cum să-l fac finut, 
Când şi el -rrti-a fost drăguţ?". 
1\/faica rău s'a întristat, 
Pe gânduri s'a aşezat, 
Şi aşa a cuvântat: 
--, ,,Fă-te că ţi-e vc.ia bună, 
Dumnezeu să-ţi dea lumină, 
Aibii-te în pazii norocul, 
Domnul să-ţi aline focul". -
S'a du� ea la Cernău,ti-
Şi-a venit cu un păhăruţ, • 
Piihăruţ de· vi; pelin, 
Vin pelin şi cu venin ... 

,,Finule, jinutul meu , 
Să n'ajungi în Anul Nou! 
Finu'ţă, finuţa mea, 
Să n'ajungi tu Sâmbăta!". 

A strigat ea'n gura mare: 
-·- ,,Mână, Ioane, mai tare!
S' ajung la nuntă, cu soare!".
ln biserică dac'a intrat, 
G_ând mirii s'au cununat, 

. Sfântul soare'n loc a stat 
Şi-au prins icoanele a plânge 
Şi luminele a se stinge. I! ..... . . . . . . . 

�;, •., ?, _.r. ; ,'-. ;.I� . ..!.J.= ... , __ , --
-� -

. - ,_,F ace-m 'oiu un curcubeu
,) • � Să mă suiu la Dumnezeu, 

Să-i spun c' a murit o fată 
Şi-a avut dragc.ste curată". 

Oi împeţit (la sta.rostit) acum 50 de ani 

Trece vara, vine toamna. Vinul fierbe în crămi; coşările (po
rumbar, pătul, leasă) sunt phne; treaba câmpului a mai slăbit şi 
lumea se adună pe' acasă. La casa gospodarului ... · flăcăul cade pe 
gânduri. 

Nici mâncarea nu-i ticneşte, 
Nici ce bea nu-i prea prieş�e ... 

Ochiul mamei nu doarme; vede că nu-i-e bine; se pune luntre 
şi punte şi află că feciorul ei ar .vrea să ia pe fata cutăruia; că sunt 
chiar în ,dragoste. Mama ca mama, sp�e lui bărbatu-său, mai 
întâiu pe departe, că a venit vremea feciorului de însurătoare. 

- Ce zici dacă ar lua pe fata cutăruia, oare ar fi rău? E gos
. podină, e frumµşioă, are zestre bunicică, ae ne mai trebue? Vezi
mă, eu am slăbit din putere; nu mai pot munci ca'n tinereţe, iar 
tiouă braţe tinere is mai spor în casă. Ş� o să fie pentru m;ine treabă 
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mai uşoară; o să Yăd de casă şi să mai legăn nepoţeii. Ce gândeşti, 
omule, rău zic ori· ba? 

Stau părinţii de se socotesc; intreabă, află că nu-s rnde, nici. 
cumetri, nici cuscri cu alde cutare. 

Ispitesc în coace şi: încolo, să Yadă Cf' fel de oameni mnt pă
rinţii fetei, ·căcj surcica nu sare departe de trunchiu. 

După ce părint,i.i s'au inţ,eles intre ci: seara când vine feciorul 
dela lucru, după ce s'a ridicat masa, tatăl chiamă flăcăul lângă 
dânsul şi-l începe la descusut: ,,Gândeşte-te la ce• vrei) sft faci ... 
Asta nu-:1 mftr să-l muşci şi <le nu-ţi place sa-l asvâdi, c1-1 pentru 
viaţ:ă;' şi cuim 'ţ.i-i aşterne, aşa-i dormi. Soco1eşte bine dc"-Ji place 
fata şi. de te bizui pe ea că-i putea duce casă cu ea". 

Dacă feci;orul stărueşte în hotfirin• că vrea �i vrea, atunci 
tată-său îi zice cu noroc şi. merge de cată gospodari drept starostit 
(peţiltorii) pentru a se duce intr·o zi <le sărbătoare .la fata cutăruia 

1>'0 impeţească. Se aleg _oameni. de omenie ctt vorbă aşezat/\, cari să 
şt:i.e cum sa ia lucntl, pentru a face cinste· satului şi p1.\rinţilor flă
dinlui. 

Peţitorii dau de veste; pornesc giitiţi ca de siirbâtoare, cu 
plosca. S'au adunat şi câteva din neamurile fetei. Deodati\ se 
aude 1m huet afară. Femeile cu neastâmpărul firii lor strigă: ,,Pe
t itori:i 1 peţito,·ii !n. · nul dfr1tre cei veniti strigi\: 

- Hodinesc oamenii?
- Hodinesc şi nici prea.
Şi ies af'ară în ti!ndă unde aşteaptă.
- Bună sear-a la dumneavoastră! � e-t,i face UH bine să n.e

pi·imiţi pe mas, căci stmtem de depa1te şi afadi ploui\ şi c întu
nerec. 

- Da ci.ne sunteţi d-voastră? in.treahft în partea
·•_ Suntem vânf1tori. şi umbli\nt dupfi vânat; ne-am răt,ici.t.

- De sunt�h vânători, atunci im.de vft unt vânaturile?
1 nul (lin peţ.itori ara1.i\ o pasi\re (de obic.ciu, o găina . ..

"\o· ----1 Fiti bin1eveniti ! De acum vă credem; poftit,i în casă! •
� �� .„ Jn. v-rE>mea asta, fata s'a asc1ms tmdeva şi de ado]o trage cu

urechea şi CLl ochiuJ. 
- Bună seara 'n casă!

Mulţ.umim d-voastră !

.. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



Dar nu ne'ntr�baţi la ,ce-am vel}it ? 
Atunci. un.ul din starosti, mai bun d·e gură ce şti.e uţ·a frumos, 

-se ridică în picioare, îndreptându-se către părinţii fetii, zice a-
cc�stă oratie ( conăcărie, colăcărie) : 

Tâniirul nostru împărat 
. . . . . (?) cel de toti lăuda't, 
De cu seară ne-a chemat 
Şi astă poruncă ne-a dat: 
,,Sr'i strângeţi cete de voinici, 
,Câţi s'or găsi pe aici. 
Ca să fac o vânâtoare; 
De păsări gălbioare,· 
De mândre ·căprioare". 
Noi cu toţii ne-am supus, 
La ziândtoare ne-am dus. t.. 

. Imp_ăratul, în spre seară, 
Zibi q, urmii uşoară �-

\ 

De sprintenă căprioară. 
Vnii, cică-i. urmă ele pasăre de 

[Raiu 
Să fie împăratului de bun traiu; 
Alţii,· cică-i urmă de zână, 
Să fie împr'irat�dui grădină, 
De frumoase r,oduri plinii.. 
Atunci tânărul nostru împărat, 
,ln scări de aur s'a ridicat, 
PestA ceată a cătat, 

Şi a ZlS : , 

,,Care s'ar afla, 
Pe urma-i a UJmbla, 
Pe ur'ma-i să se ducii. 
Şi răspuns s'aducă?". 
Atunci noi ne-am ales� 
Pe loc am purces. 
Cu suflarea vântului 
Pe faţa pământului. 
Pe când noi alergam,· 
Şi nimic mi. întâlneam .. 
lată atuncea că -se lasă 
O stea mândră, luminoasă, 
Drept pe casa d-voastră. 
Noi, după stea ne-am luat 
Şi ·în curte am intrat; -
Şi aice, când am sosit, 
Floare'.n curte am ziJ.rit, 
Ffo'.lre mândră, floricea, 
Mai mândră d_er;ât o stea, 
lmpăratul nostru o vrea. 
Şi ne-a tn'mes după ea 
Să i-o ducem de mireasă, 
Să şi-o facă 'mpărăteasii ... 

fo acest tîmp, peţitorji pun plosca pe_ masă. 
- Acum înţelegem noi la ce-ah venit, - răspunde gazda.
- Cinştiţi. gospodari _-· zi1c iar starostii, - unul din ei -

mult ne bucurăm că Zâna cea mult cătată pentru tânărul împi'lrat, 

Acea scumpă floricea_ 
Mai mândră decât ·o stea, 
Care a'nflori 'nfloreşte, 
Da _ele rodit nu rodeşte.:. 
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arn aflat-o în casa d-voastră; dar ca mulfomirea �ă ne fie deplÎ.Tu\. 
mult am vrea să ştim cu ce-ati umple lăzile şi aţ� împodobi răd--; 

vanele fiicei d-voastră când ar pleca spre curţile tânărului împărat� 
Tftnărul împărat (numele flăcău:lui) ne aşteaptă răspuns să-i du-·
cern. 

. 

I 

De aci încolo se lasă drumul ocolit al povestei şi se intr[i dea-
dreptul în invoială. 

In. sfârŞ,"it, când starostii în.treabă pc pnrinţi ce răspuns le 
dau, zic: 

- De va fi _de la Dumnezeu, bucuros, dar noi nu suntetm.
g&ta în.că. Din ce trebue nu ni-e deajuns; mai din schi':mburi n'a. 
avut vreme să coasă, că a fost la cosit. 

- =I'ânărului îi place s'o primească cum se găseşte.
- Oameni buni, înMegeti, n✓-s gata de măritat.
-. De măritat şi de moarte, niciodat11 omul nu-i gata.
Ce or mai trebui, se pot face şi mai pe urmă, numai trai,T

bun şi noroc să dee Dumnezeu, şi toate merg ca din apă. 
- E vorba că-i fată de gospodar şi nu mă 'n dur s'o dau cu te

miri ce. 
- Nun1ai să se placă băeţ1i, c[1 ne 'mpăcăm n.oi din zestre ..
-L,1 C'un gând s·o dau şi cu zece nu; asta mi-i şi fatf1 şi fe-

ci_or; într'însa avem tot spri;jinul. 
- Băgaţi de seamă sfi nu scăpaţi. din. mână w1 băiat bun ca

acesta; căci vă va părea rău şi va fi prea târziu, că noTocul nu 
bate de multe ori la uşă. 

- Ei ce zici tu, babă?
- Apo·i\ de, cum zici dumneata.
Unul se duce de 'ntreabă pe fată.
Cei din casă întreabă:

.... Ei cum e: aguridă, poamă bătută de brumă? 
•- Ba e tămâioasă de să-ţi lase gura apă. 

Atunci ce mai_ zici cuscre ? 
- Apoi să vedem ce are flăcăul?
- Ia doi boi şi o vacă, hainele de pe el şi alt rând de purtare

şi alt rând de sărbătoare. Cinci prăjini în vatra satului, loc de ca
apoi o falcie de arătură şi 20 prăjini de fâneaţă. 

Şi de acolo înainte· numai noroc să le dea Dumnezeu, căci) cu. 
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· JJ'eştele mic prinzi pe cel mare, ca ş1 ştejarul: cât ti-i de stejar
tot dintr'o gl;i.indă răsare.

- Acum nu vă fiţ cu bănat, să vedem ce zestre are fata.
Atunci tatăl şi mama, pe rând, după putere, spun cam ur- ·

mătoare]e: 

1 icoană a Maicii Domnului; 
1 ladă braşovenească de ţinut zestrea. 
40 coţi de pânză de bumbac. 
40 coti de pânză de fuior şi vreo 6'0 pânză de câlţi. 
12 şervete de bumbac sau de fuior. 
6 ştergare· de câlţi de dus mâncare la câmp .şi vreo 6 ştergare 

<le găteaHi în casă. 
6 lăvicere bătute cu pileptenele sau cu alesături. 
Câţiva coţi de lână subţire în patru iţe, din care se vede 1s

.cusinţa fetii. 
24• coti' <le ţol pentru car sau aşternut. 
Vxeo 60 coti de pânză pentru saci. 
VTeo 30 de coţi de lână sau de câlţi pentru trăisti. 
1 scoarţă cu alesăturii, pe delături în chenaruri. 

:2 fete de masf' vrâsta te. 
2 prostiri ( cearşafuri) c;le borangic cu horbotă. 
1 cămaşă de mire .. 
Peşchire (ştergare) pentru nuntaşii mirelui. 
Pentru socri şi cumnate, a lucra de-acuma, după cum ne-om 

1)Utea împăca. 
6 perne (1). · 
1 ogheal (plapomă); 
1 cataveică (scurtei.că) cu blană de postav, dinai�ţele cu bla-

nă de vulpe. 
1 contăşel blănit; 

1) Zestrea fetii este o g-rijă clin vl'eme; să fie în rântl cu lumea, Să nu ziclăr cili·

11 luat-o ca degetul, ori cu ce e pe ea. Daci!. n'are ce trebue, gura lumii cântă: 

Douăsprezece perne mari' 
/s umplute cu� frunz_ar.i; 
Dc.uăsprezece mijloc_ii 
Umplute cu frunze de vii. 

1 .. .. 

, •. .. .. . .. 
' 

Douăsprezece perne mici 
ls umplute cu urzici; 
Douăsprezece poloboace 
Fără funduri, fără doage. 
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1 ie şi o catrinţă de lână subţ:ire cu alesături. 
1 rochie de lână cu polcii cu tot. 
2 rochii de cit. 
1 fustă albă cu horbotă. 
1 pereche pantofi 
1 pereche de papuci. 
Vreo câteva barize.
Vreo două trei' tulpane. 
Jn_sfârşit, un cal de căruţă şi o vacă cu viţel. 
Tatăl fetii. înşirând aceste toate, zice : 
- Asta-i zestrea fetii mele, numai .de vf1 °va place.
- Ne plaaaaace!· strigă cu toţii,.
Atunci un staroste intjude gospodarului plosca.
- Cum a da Dumnezeu într'un noroc' •
Bat mâna; pun plosca la gură şi gâl, gâl. ..
Apoi o întinde gospodinei zicând: ��:;_3.�..=.::.=�����

...i 

- Ţine, măi nevastâ !
>-;- �e vede că a sosi)t ceasul s·o dăm. Să triieşti moşnegel 

� Să ne ·bucurnm, si1 trăiti şi d-voastră cu toţii ! Pnn plosca 
la gură şi j:,ar gâl, gâl, gâl... De ai.ci. incepe cinstea� 

- Ţine fină, na cumiitră, pofti]Ţl cuscre.
Şi aşa J)6nă cinstesc toţi plosca, trecâ1J<l-o clin niârni îu mana.

Tiii habii, · cln-te d0 p1·i11<le o giiină şi ne-o cli1 Fripturii. 
Un riean1 al mirC'sci chiamă fata; unul clin p�titori chia.mfr 

şi flăcăul. Tatnl ei, luând-o ele mîm?\, o rlnce lâuga cel mai b{1tdin 
clin.. casă. Flăcăul vine şi el înaintea bătrânului.· Ii sărută mi1tta pe· 
r[md. 

- Ia vezi nepoate, ti-i dragă .copila asta?
: >- Mi-i dragă. 

• lt � - Dar bagă bine de samă, că tatăl ei nu ţi-o dii ca n'arn
ce mânca şi ce purta

7 
_dar ti-o dă ca să-ţi fie sotie pânii în• �fârşi.t. 

-_ Acum·a poate ti-i dragă unde-i -frumuşici'i, dar peste om 
trec ş� vre(rnruri bune şi vremuri rele. Poate se strici\ gura c11.pto
rulun şi se vâră înăuntru s'o lipească şi când va ieşi afară) ţ.i-a părea 
că-i dracul. Acuma poate ţ,i-i dragii m1cle-i vojnică şi bunii de· 

_muncă; dar nu se ştie: poate vine vremea că se 'mboJnăveşte, şi. 
de_ slabă şi prăp{\dită, nu poate învârti o m[1măligă şi nici să ridice o 
.surcea de jos. Cum _gândeşti? Ţi-a fi dragă şi atw1,cjj? · Bagă bine 
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• 

., 

·I 

393 

<le sam5: însurătoarea nu-i măr să-l musd şi de nu-ti-a pli:\cea să-l " 
wârh jos. 

Şi vorbele, glumele, sfaturile se întind ... 
Tinerii făgădujţi sărută mânile părinţilor ş1 viitorilor socn 

·pe rând,
l\Iasa e gata, ospătează, urmează cântări şi joc; cinstesc până 

noaptea târziu. După ce s'a pus sorocul logodnei, petitorii se :în-
1.orc acasă .... 

(clupă Elena Semstos) 

Dacă tinerii nu suut din acelaşi sat, atw1.ci p/:\dnt,ii fetii ş:i 
ai fl[icăului îşi fac nişte vizite zise 71pe vedere" să vadă 
starea gospodăriei cuscri lor, să tragă CLL urechea, să tragă cu o
-chiul cam ce purtare are viitorul gi110re (noră) şi cam c: z�stre ai· 
.avea. Pentru iscoacli\, se mai trimit „diutători · de casă", 1ucle sau 
prieteni de creclin(ă. 

lntelegerea pi\rintilor din zestre şi tot ce treime viitorilor că
:z;ători'ţi, se chiamă „aşezat" sm1 ,,aşezare" . 

Nuntaşi colăceri din -părţile Fagăraşuluf-, 
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,. 

-

Logodna şi după logodnă 

Tilnerii s'au făgăduit unul altuia cu voia sall fără voia părin
ţilor, cari, în cele din urmă oonsimt ca odraslele lor să se însoţească� 
_Până la Ciăsătorie, este obiceiu l ca tinerii să · mărturisească în fata, 
familiei, a neamurilor, a pr,îieitenilor că îşi vor păstra cuvântul dat 
unul altuia. Semnul de încrediniare in faţa lumii a.1 fiigăduiala. 
se preface În legământ, este inelul ş.ii năframa (batista). Tânărul dă 
fetei un inel, zis inelul de credinţă (inelul de logodnft), iar fata îi 
cli1, in schimb, 2 năframă (batisUt) cusută de ea, zisă năframa de·

crrdintii, sau batistă de logodnă. Prin părţile de apus ale Transil-· 
vaniei şi Banat nici nu se zice logodnă, ci credinţă sau încredin-· 
tu; e. Se zice pe acolo: Maria şi Nicolae şi-au dat credintă = au· 
fâcut credinţă = s'au încredinţat = s'au log1odit. Şi-au stricat cre
clinţa, însemnează că şi-au• stricat logodna. De obicei, logodna, (în
credinţarea) se face în casa fetei, unde se adună familii le, neamu-· 
rile, prieteni, t un ospăţ de seară cL1 cântece de lăutari şi joc ..
Tn1ă câteva cântece dela mesele de logodnă: 

iar 

Ei f� ţ I D D I f � � I D J [ 
Oe a - id f)â - na la mân- dl'<'! 

�r-vlV�;pÎ@EJ@ [ * . Fă:cui ca• /ea ca o' - g!,: _ da :�,· I 

= i r F tj I r CE? r ffl I i;;? r 
· do-ru- le hai, ------ fla// * � & .f-; I .f!2J J li

ha,� ·do - rt1 le --- /2a,·! 

• 

' 
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r:-De aici până la mândra, 
Făcuiu calea ca oglinda. 

2. Deseară, pe drum de stele,
Sunt La casa mândrei mele.

395 

4. Şi la c.�hi şi la sprâncene
Ca ·doi porumbei la pene;

5. Şi la ochi şi la uitat,
Ca doi porumbi la sburat.

J. Mândro, să ne logodim,
C' amândoi ne potrivim

6. 111/.ândro, dorul meu şi-al tău
lmpreunâ-l Dumnezeu. 

'1ar 

) 
!oa- te ver- de . /a- so - m, - e 

� 

�-

� ţ_Pp �nr V ltşfî� I � r =r ?7 
� Ma, do- ru-let ., ti,_a, , · Matla deal dAlt-

J) J E·I i_?) JtJ ij !AlJ J, I
sandrt' - e , ,Mat · do - ru -..; lef , mc11 • 

Repede _ · ·-¼ __ _ � � 
b r )cJF,;g-); r/J�Ll=l.=:.t� jl � f I ,,. 

Ra ra ra · r; r.a ra ra ra Ra ra ra ra N 

,. J J� > I J r J I r. ? ). J J� I 
ra rB r.1 . rB ra Ra ra ra ra f'8 ra ra 

'bi J I ) )} J J1 # J. ]I J. '�
ra ra_ ra ra r:a ra 1ra ra . ra ra ra 

Foaie verde iasomze, 
111/.ai la deat de"':..Alixăndrie, • 
S,; face de-o primârie. 

Da nu scrie cuni se scn·e, 
Ci când scrie, te mdngâie . 
Când citeşte, te slăveşte; 

§i la masă, pe hârtie, Şi aşa le potriveşte, 
lJn mândru flăcău îmi scrie. Cu luna m'asemuieşte .... 

.. 

' 
I 
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....., ma-· u- z1l de-o min - c,ti - n� 

1. ,-1,n auzit, mândra, band,
Am auzit rle"-o minciund,

2. rr, apa de fii e bund; 
Cine-c. bPa, mi SC' cunună .. 

} . Hai, mândro, sd bcni şi noi, 
Ne cununăm amândoi. 

• � Allegro 

· 
-. 

&5 .t J J ,l_ft_ 1] I J ;� v J J I. J :ij. 
f(J,'lie verde de s11- sa, Of of of şa- o - /ev. 

,. B �{frµŢV ; J ;, I ,; [ "" 
Man-fi-co de pe pia, Of of of ş'a • o leu 

,-;rIT-t I � J J t1 J v J J I J ) 
.., 

J)a gv- rt'- ţa cu7 o, da/_? Of, o( of şa - o - /ev! 

J .. -. Foaie rcrd<' rle susai, 
J\lariţico d_e pe plai, 
Da gurifa cui i-o dai? 

2. -. la, o dau cui mii iubeşle 
Şi la mine tot gândeşte 
Şi nu md mai pa'riiseşte. 

2. - IJă-mi-d, draga, numai
[niie, 

('if pe la. Sfântul Ilie, 
Om porni la cununie. 
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Prin alte locuri, inelele tinerilor se schimbă, ei între. ei; se 
ascund inelele în:tJ:''un blid cu grâu curat, semnul belşuguJuil ţără
nesc şi al cinstei, unul într'o parte şi altul în cealaltă parte. Tinerii 
logodiţi. stau alăturea şi învârtesc blidul astfel ca inelul flăcăului' 
să vie în dreptul fetei7 iar al fetei în dreptul ./flăcăului. Cineva
spune să scoată inelele din grâu. Tinerit încredintaţi se supun. Fe.,. 
ciorul vâră în deget inelul fetei, iar fata pe al fecior•ului. Tinerii 
încredinţaţi iau câte un pumn ·de grâu din.blid şi-l aruncă în cru
ciş prin casă. Se mai păstrează bunul obiceiu ca la logodnă să fie 
c;hwnat şi preotul satului. Preotul se aşează între tineri şi-i în
treabă dacă cu voi;a lor vor să se impreune şi nu siliţi de nimeni. 
Fiecare răspunde „cu voia m:ea''. După acee,a le împreună mâinile 
drepte şi rostesc odată „Tatăl Nostru". Işi scot inekle .de credinţ.:'i, 
schimbându-1,e; apoi preotul zice: ,,Cu voia amândorora, se împreu
nează feciorul (autare) cu fecioara (cutare). 

C_ântec. de logodnă la schimbatul inelelor : (pe alocurea, acest 
cântec se cântă şi la masa de cununie). 

�Andante oot. A. Vo1�v1dca 

'/- ne - fus . ba· 
· 

lut 

�,:Or11µ9 ,0S]itF @lptlr�I 
. g,;,t A- man "'do, va{, po. - tr✓ - vit --

de-ar-

$ J)@ I Jc) I Q Q I 
I - ne - !vs /Jav - fv!: de-a 

_, 

ma 

�J�,JD I.Q Dl JLL�� li
A - man- do/ sun - feb de·o, sea - ma -

ra 

1. lneluŞ, bătut de-argint,
Amândoi v 'aţi potri1jit;
Ineluş bătut de-aramă,
AmtJ,ndoi sunteţi de-c, samă.

• I , 
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2. Şi la stat şi la purtat
Şi la dulce sărutat;
Şi la ochi şi la sprincene,
Ca doi porumbei la pene.

398 

}. Haide, mergeţi aJruîndai 
Să mâncati miere de soi; 
Sli vă iubiţi a,rzândoi 
Şi tot doi şi numai doi. 

Inelele ş1 năframa (batista) de logodnă sunt semnele unirii 
ş1 credinţii nestrămutate, fijtnd purtate până la moarte. Multe 
cântece pomenesc de păstrarea acestor semne ale unirii sufleteşti. 
Să citim cântecul bătrânesc „Inelul şi Năframa" notat de Vasile 
Alecsandri 

Fost-au fost un crazşor 
Tinerel, mândru fecior, 
Cum e .brad_ul codrilor 
Sus pe vârful munţilor. 
De soţie şi-au luat, 
O copilă din cel sat, 
Copiliţă româncuţă, 
Toţi voin'icilor drăgută; 
Cu chip dulce, luminc.s, 
Cu trup gingaş, mlădios, 
Cum e floarea câmpului 
/n lumina soarelui. 
Iată lui _că i-au sosit 
Carte mare de pornit, 
La. tabără de ieşit. .,. 
El în suflet s'a mâhnit 
Şi din gură a grăit: 
-· ,,Draga mea, suflrtul meu,
Ţine lu inelul meu;
Pune-l În degetul tifu;
Când inelu-a rugini,
Să ştii, dragă, c'oiu muri�'.
---, _,,De mii laşi plângân'd acasă,
Na-ti năframa de mâtasă
Pe margini cu aur trasă;
Aurul cdnd s'a topi,
Să ştii, dragă, c'oiu muri".

El pe cal a'nciilecat 
Şi pe drum au apucat .. 
Mers-au el pân' la un 
Şi-au aprins un mare foc 
ln mijlocul codrului, 
La fdntânr;z cerbului. 
Crăişorul tot mergând, 
I s'aprinse dor în sân. 
La. năframă tot privea 
Şi deodată fncremen.ea 
De vederea ce uedca: 
Aurul că se topea. 
Mâna'n sdn el şi-o băga, 
La năframă se uita, 
Inima-i se despica. 
- ,,Dragii mei, ostaşii mez,
Puişori viteji de smei,
Staţi pe loc de ospătati
Şi la umbră vă· culcati.
Eu sunt gata de plecat
Acasă, că mi-am uitat
PalQşul cel rc.tilat
Pe-o masă aruncat".
lridiirăt el a pornit,
C'un. 11oinic s'a'ntâlnit,
C'un voinic cu calul mic:

,,Noroc bun, tânăr voinic! 
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Ce vest�? de unde vii?". 
- ,�Dacă vrei, Doamne, s'o

{ştii, 
De altul poate a fi bine, 
Dar e rău şi a.mar de tine. 
Tatăl tău că s'a sculat, 
Ţara 'ntreagă ne-a _călcat 
Pân'ce mândra ti-a aflat 
Şi Pfl! dâns' c. aruncat 
lntr'un tău adânc şi lat". 
-�,Na, 1;oinice,. calul meu
Să mi-l difci la tatăl rrieu;
De-a'ntreba unde sunt eu,
Tu să-i spui că eu m'am dus

. Pe malul' apei în sus
Şi că în apă m'a'm svârlit
La copila ce-am iubit".
Tatăl său ţar' a sculat,
Tău întreg de l-au secat
Şi copiii şi-au aflat
Amândoi îmbrăţişati
Pe nisip „galben culcaţi;
Amândoi senini la faţă
ne păreau că s14nt în viată .

Atunci craiul s'a căft, 
I n mătase i-a'nvelit 
Şi'n biserică i-au dus, 

Pe biserică plecat; 
Şi din ea o viişoară, 
lnflorită, mlădioară, 
Ce ·din zori şi până'n Sfară, 
Pe biserică s'a'ntins 
Şi cu bradul s'a cuprins ... 
Tună, Doamne:i şi trăzneşte, 
Tună'n cine qespărţeşte, 
Dulcea dragoste 'nfocâtă 
De�un fecior şi de o f atli. 

• 

*-"" � 
Când logodna se strJc{1, semnele de credinţă trebuesc înapo

iate. Când voinicul îşi calcă cuvântul şi fata începe a-l urî, cânte

� - tJ. 
cul care vine pe buzele ei este cam acesta: 

�- ;li! 

---�}'ţ,;,">! 

... � w �'\.,
.ţ.''.:1r� : �· ·;,·��---� , r-:f;; 

.. ..t,,;. , 'lJ ... ,i;;..,,, 
-1 'l...-_ .. ,.,,..._, 
·-. - lr i..,. • •
-I �•. I •.J. Sl.:""7,:1•.-

,. •• ;� u ' 

Io ... �)'l'i'i,1•-(•c.� . ;'" .... } 

El zice c' a să mă ia. 
Uite, maică, la mişelul 
Cum îmi poartă el inelul! 
Eu îl cer ca să mi-l dea. 
De-aş şti, maică, că m'ai da 
Mai bine m'aş spânzura ... 

"'7' Şi strămoşii romani (tinerii logodiţr) îşi schimbau inelele. 
l\1ireasa purta inelul dat de mire în degetul al patrulea, ca şi noi. 
Incredinţarea (logodn.a) se fă.cea cu oaspeţi! invitaţi, cw masă, în·
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timpul căreia se hotăra nunta; iar mireasa pnmea darµri ca ş1 
azi. 

După ce s'a hotărît ziua cunun.iei şi tinerii şi-au găsit naşii, 
încep pregăt�rile de nuntă - şi la socrii mari şi la socrii mici. La 
casa m:iresii e zor mare. O fi zestr·ea pregăt�tă, dar au răauas atâtea 
lucruri ce trebuesc făcute acuma. Mireasa, cu mâna ei, coase nă
frama (batista) şi cămaşa mirelui ;_ apoi ştergarele, batistele pentru 
flăcăii· nuntaşi pentru viitoarele cumnate şi viitorii cumnaţi, că
măşile de socri şi alte daruri din lucrul eil pentru nuntaşii cei mai 
ele· aproape şi rude. Ii vin într'ajutor neamurile; vecinele, priete
nele, ca să fie gata la timp. Se lucrează până noaptea tâ.rziu; se 
fc\C şi clăci. M:irele, uneori. însotit de prieteni, v:in Jn vizi[fa la mi
reâsă in toiul acestor treburi. Se vorbeşte, se glumeşte, se cântă, 
dar şi zoresc la munca pentru surata ce se duce din rândul lor. Ca
sa miresili se rnnple de voie bună. Acolo un.de se adună tineret1ea, 
veselia vine ca vântul şi . ca gândul. Acestea-s zilele ceie mai f�4 
ricite din viaţa unei tinere; şi le aminteşte cu drag până. la: brutrâ ... 
neţe. · Zilele de speranţă, de vis:uri făurite alăturea de alesul iubit, 
zilele senine ale aşteptării. Fata logodită le aşteaptă să treacă cât 
mai iute. Iată. c{1m numără eă zilele s{tptămânei dinaintea cu-
11un1e1: 

.. 

• 
.•. V I ... 

Luni, Marţi, - una

Marţi
y 

N!iercuri, ---, două 

Joi, _Vineri, - frei 

Sâmbâtă, Duminică dura cu 

f.' � 
{cif.ruta. I- -

, 1 a 

Intre obiceţ,ele de a-şi arăta dragostea unţl1 fa1ă de altul, 
sunt: logodnicii se ţ,in ele mân[i când merg ori stau; muşcă din a-. 
ce]as fn1ct (măr, pară, prună, -fragă etc.) unul după altul; din. a
ceiaşi prfijitură� plăcintă şi beau apă cu acelaş pahar. Aceste seni
ne tâk.uesc unire.a lor in totul, ik3r fiinţa -lor, una singură, îşi trage 
puterea de viaţă din. acelaş isvor. 

Cântecul bănăţean (o dragoste desfăcută) pomeneşte de a-
cest obiceiu : 

) 

I 

-·

,. 
• l

.. 
. 

,,. �.
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tJ I ar r ! Iii t;. r, *:a 
A-man- do, un_ � rJ1 ;, măr mân-cum, Lu-go:;B - no

-.. 1'4;� iţi� o D Iii o J I J � li
� • · • · mar meneam, Lu-go-ja - no ' . i .
... ,. 

.; 

J. Ştii, . nzdnrlro, când ne iu
/beam, 

Amândoi un 
(LugoJano) 

măr mâncam, 

2. Ştii, mândro, când

Amândoi mâncam 

mi-erai
{dragd,

o fragă.

} . Şlii când ne ţineam de mân_ă,
Amândoi mâncam o prună; 

4. Dar acum de-ar fi şz: zece,
Nici de sete nu mi-ar trece.

5. C'aşa fost-a soarta noastră,
Ca tu să nu-mi fii nevastă.
ff;ugojano)

Ves6rea şi poftirea la nw1tă o face vornicul care merge cu 
JJ]osca djn casă în casă, rostind 

/• 
.

Id -�.� .. � ... " . .. 

Mirele nostru vestit, 
Azi prin mine v'a poftit 
Ca să f aceti o cale 
Pan' la curtea dumisale, · 
La un scaun de hodina 
Şi cu multâ 1 ·oe bună. 
Eu sunt solul împărătesc, 
La curtea lui vă poftesc; 

Şi dacd mi-ţi asculta, 
Căciula din cap mi-oiu lua, ' 
Pân' la pământ m'oiu pleca, 

:!-
D-Voastrii m'oiu ruga,
Să faceţi bine să veniţi.
Dar să nu mă bănuiţi... ,,I''\ 

u - :
• .a • � I

...._
� • > - • r. .. 

, ., •r Vornicul Îf!ti,11.cle plosca şi păhărelul celor de faţă ji fochi.nii 
urări_; apoi pleacă la alt jn.vitat. In multe părţ,t, vornicii mirelui şi 
ai miresii pleacă 1� poftit însoţ,�ţi de·Jăutari, care cântc'i w1 marş la 
intrarea şi ieşirea din gospodărie. Alt obiceiu frumos este mergf!
n·a îm1Jreună la târg a soc�jlor cu mireasa (nora), mi'rele, ba şi 

Ap. D. Culeo - De!ini şi Muncă 26 
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naşii uneori, să facă cum,părături de nuntă: peteala,· lămâiţa, so
vonul (vălul), rochia şi pantofii de mireasă, lumânările, floa'rea. 
ginerelui şi florile nuntaşilor, bradul, ,cum şi alte podoabe. Se mai 
fac târgueli pentru masa de nuntă şi pentru viitoarea casă a însu
răţeilor. Cât despre foaia de ,zestre, obiceiu moştenit dela Romani,: 
s'a avut grijă, după logod.nă, să fie :înltocmită, ile1călită de părinţi,. 
d(! tinerii însurăţei şi de martori. Această danie părintească înscri
să într'un act zis foaie de zestre sau act dotal, trebue întărit de ju
decător. Afară' de părilnti, înzestrarea se poate face şi de o rudă cu 
inimă bună, sau chiar de străini de neamul însurăţeilor. Averea de· 
zestre este gospodărită de bărbat şi nu poate fi înstrăinată decât 
cLt învoirea tribunalului. Dacă fata este urîţică, ori are ai)ne ştie ce· 
rneteahnă, lipsurile se „astupii cu o zestre grasă", cuni. zice vol'ba :: 

. r 

Zestrea tcate le astupă 

Şi pe dracu ea îl pupă ... 

Căci: zecile mărită secile ... 

Sutele măritii slutele ... 

Iar mjile urgiile ... 

Inainte ,,reme, ginerele (mirele) care_ mergea pe jos la cu
nunie, era socotit un. biet nevoiaş. In toctmeli1e dintre cuscri era în
datorirea din parte.a părinţilor fetii ca să l:lea un cal cu care s{t pft 
ducă _la cununie, zis ,,cal de ginere". 

· __ .Zestrea femeii, :în cazul când e pierdută de {oţul de care se
desparte, este urmărită prin lege până şi de neamuri. De aici vor
ba românească: ,,Zestrea femeii nu se pierde nici în apă". 

Pentru apărarea căsnicie:il, ca să se facă �ât mai curată şi trai
nică, s'au orândui,t strigările sau vestirile la biserică, în trei Du-• 
n.inici la rând. După slujbă, preotul iese în faţa altarului şi. zice:
;,N. feciorul lui I. O. s'a încredinţat (logodit) cu A. fica lui V. M. 
Cine ştie vreo piedică oarecare între dânşiii, să aducă la cunoştinţa 
noastră şi a bisericii':. Dacă nimeni n'are nimic de spus, se face tă-• 
ce:>re. Câte un glas răspunde: ,,Dwnnezew să le ajute!" ... 

. ,Dumenezeu să le dea noroc ... Să aibă parte. unul de altul" .... 
Vest1!rile de căsătorie sau strigările. se fac şi prin. anunţurile

Jmse la primărie. 

J 

... 

y • 

• 1.. 
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Se mai tine prin unele părţi, în Ardeal mai ales, bunul obi
<:eiu ca preotul, după logodirea tinerilor, să-i)ntrebe şi să-i asculte 
<lacă ştiu rugăciunile cc trebu.e să le ştie orice creştin. Mireasa tre
lJue să arate în. faţa primarului, preotului şi a altor bătrâni că ştie 
să gătească câteva feluri de bucate. Mirele deasemenea, trebue să 
dovedească iarăş că a pus atâţ,ia pom.i roditori în grădina părin
ter1s0r.'i. Altfel nu puteau fi; cununaţi. Că se mai găseau câte � 
flăcău-d.oi, care împlântau iar.na în zăpadă câte o c:reai:igă de copac, 
zicând că sunt pomi puşi de mâna lui asta e doar o glumă de ici
·colo. Orişicum, era un bun obiceiu acesta al grijei pe care o punea11
t:.'.md este vorba de căsătoria tinerilor. Şi tare mult se bucurau, când
fecionil ş1 fata treceau cu cinste în rândul lumii.

" „ 1 

:,., .
, 

. . .., 
• ti

' 

... 

Br adul 

Un brâd tânăr la nuntă, o cracă de brad măcar, este un obi
·ceiu vechiu.

„Drept ca bradul ... voinic ca un brad ... verde va bradul ce
nu vestejeşte ... '' sunt vorbe ce arată că acest copac este adus la
uuntă ca un semn al trăiniciei, al statorniciei (verde neschimbat:
şi vai-a şi iama),- căci verdele dă simţiminte de bucUJrie şi sănătate.

Bradul de n.unt.:1. se aşează pe casa mireJui (sau la poartă) şi a 
·miresei.

Carele ca_re duc zestrea sunt gătite cu crengi de brad. Bradul 
,gătit de nuntă merge cu alaiul, pu:r:-tat de u11 flăfăU ca.re îl joacă. 
�ltădată se :înfigeau brăduţi dela casa mirelui. pânft la cea a mi
rese:i. 

Cand e vorba de brad de riuntă, nuntaşii de pe şesmiie Du
ilarii se duc departe să-l cumpere. Astăzi când trebue să cru,ţăm 
'l•razii, şi cei mfr.i şi cei mari, se caută a se h1locui, prin verdele 
-Bltui copac, apropiat ca ru:emăt1:are. 

„Bradul" sau „breadul" se _chiamă jocul din ajunul nuntii în 
{:Urtea casei mri'resei. Se ·,,joacă bradul gătit de nm:Îtă" adus de nun
taşi (şi purtat de :un flăcău) dela casa :rnirelni, cu lăutari. Dacă mi
reasa este din alt sat, bradul e adus de-a călare. Iată frumosul obi
•�ciu cum se păstrează in Oltenia : Flăcăul brădar ( colăcerul) se 
·coală cu noaptea'n ·cap, se îmbracă .de sărbătoare şi-şi găteşte ca
Jnl. ,,Când alba va intra în sat, va fi departe; până să se ridice soa-

. ... I. • 
• .,, • � # J 
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rele de-o suliţă pe cer, bradul trebue să fie sus pe prăjină la casa 
miresei. Incălecat pe un cal bine potrivit şi înşeuat, cu ·flori la 
ci1păstru, până în ziuă, brădarul, ţinâ:ţ:1d în mână:un biciu cu ples
nituri, trebue să fie la casa mirelui ... Mirele îi- dă o ploscă cu vin 
pe care brădarul ·,:colăcerul) şi-o atârnă după gât. în tăcere, ia bra
dul, apucă coama caluJui şi încalecă iarăşi dintr'o săritură, zice
,,Doarnne ajută" şi îşi face semnul crucii. Pe drumnri dosnice, fe
rindu-se de î11tâln.iri; brădarul iese din sat. Se opreşte la poarta ca
$ei. Pocneşte din bicilu ori trage cu.un pistol. S'a auzit. Socrii mici,. 

flăcăii şi fetele din par'tea miresei, ies în curte. 
Colăcerul, cu bradul în mână, zice o oraţie: 

Tânărul nostru împărat 
De dimineaţă s'a sqdat; 
Şi întâlnindu-mă prin 
Tare m'a rugat 
Să vă aduc acest brad. 
Şi aşa am plecat 
Cu murgu 'nstrunat, 

Cu paloşu îiitr' o mânii� 
Cu bradu'n altă mână. 
Şi am trecut văi, 
A.m ocolit pe după clăi,
Pe drumuri nebătute,
Prin ape nescăzute,
Ca să ajung la Dumnea

{voastră . . �

Cum zăreşte pe mireasă, flăcăul ooliker o salută: 

-..

lmpărdteasă mireasă 
De'nzpăratul nostru aleasă, 
Bine te-am găsit sănătoasă! 

ş1 fermeile răspund împreună: 

'· 

• ,f - � 4 

Bine ai venit sănătos, 
Ca un brad frumos. ,._ 

A pai brădaru1l colăcer zice această conăcărie: 

Fetelor dumneavoastrii mă'n-
[ chin 

Şi'n loc de-c. cr;,că de măslin 
Eu vă aduc acest brad înalt, 
De'mpăratul nc.stru 'mbrăcat, 

Să-l stttpâneştf. voioasâ 
Cu toată casa, sănătoasii. 
Şi mi-a zis împăratul nostru'7 

Să fie în cinstea şz auzul 
[vostrif 
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Ca să-l înăl�aţi, 
Ca să-l împlântaţi 
Sus pe vârf de munte 
Unde-s fete multe, 
Ca ele să-l stropească, 
Să nu se ofilească. 
Dacă muntele e departe 
Şi n'aveţ-i care ferecate 
Apoi tânărul nostru împărat 
La faţă s'a'nbujorat 
Şi aşa mi-a cuvântat: 
--f ,,Pe-a dumneavoastră casă 
Să fn"tindeti c. masă; 

De-acolo să vă rotifi, 
Un locşor bun să chitifi 
Acestui sfânt şi blagoslovit 

' {braă,_ 
Pentru cinstea mandrului 

[nostru •împărat .. _ ţ 

Aşa vă zic cu siinătate! 
La vară cu bucate! 
La mulţi ani cu ·sănătate! 
Sv v•ţ·/ a trm z. ...... .

- J\. 

Colăcerul descalecă, scoate plosca, se inchină. bea un gât şi o
d{t celorlalţi. Cu bradul în mână, împreună cu f e.tele şi flăcăii, în
cep .jocul. Vîutarii, fetele şi flăcăii cân.ltă : 

nolal Gh Fti>.? 

r� a I D " 1 J J J r 

D IP r1 i J ;iftiJ 
Siju-

�*�> �·· �LJv g �I
cim bra-dul mi-re-s1i", Sa ;u- cim bra._dul m,-re-s,i 

,.. . 1

Să jucăm bradu{ ·miresii, 
Să 1·ucăm si să cântăm 

� Pân' oatista o căpătăm, 
C'aşa fost-a din bătrâni, 
Din fJătrâni şi din străbuni ... 

Se dă fiecăruia câte o batistă şi li se pw1. o panglicuţă cu pe-
teală ln piept, semn că sunt nuntaşi . 

,I ,

1

4 
�r 1.

,,, t. t. 

--

� - i.
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Gătirea mirelui. Bărbieritul 

D1m1inecă chmineată, în casa mirelui'., se adună.flăcăii. poftiţi7 

-vornici, colăceri şi altă. lume, toţi în haine de nuntă. _Se împlineşte
-0 dati;nă care se respectă cu sfintenje_ Mirele este mişcat, fiinddi
privirile tuturor (cele mai multe glumeţe) se îndreaptă asupra lui,

·încercuindu-l. Se aşează pe un scaun în mijlocul casei învăluit cu
un -prea frumos şervet în jurul gâtului\. Se face linişte, parcă s'ar

· săvârşi o taină. Un flăcău se desp1�in.de din ceată şi desface briâul
-,<�a să bărbierească de cunuuje pe ginerică, udându-i faţa cu apă,
--săpun şi vjn roşu (semnul sănătăţii). Unul rosteşte

Ginericâ bucuros, \ 

Să te facem mai frumos! 

I 

Cei din jur glu;rnesc. Lăutarii încep „Cântecul rni.relui. la băr-
�-bierit". 

I 

$� p· r � 1 G r Prr· 1 r f i � r y 1
MâtJdrăzt'sa ma✓ -1· - w/: , Mân-dru soa-re-a 

1',v "UJ. I G y-r-v jf:J@ lrf- ,j
ră-să - r/t- ' St'pe mi-re 

, 

/'am ga" 

.. ...
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... 

... 
} . Cu căciulă brumărie 1. Frunzuliţă frunză creaţd

(bis), 
Duminică dimineată, 
M_ândră zi s'a mai {vit, 
Mândru. swre-a răsărit 

Cu cunună argintie, 
D-am gătit de cununie;
Ca să-şi capete soţie,
Draga lui pentru vecie.

Şi pe mire 'l-am gătit. 
4. Dintre· noi, el a plecat (bis)

.,,. 

2. Nu ştiu soai•e-a 1:ăsărfr,
(bis), 

Ori mirele- a'nflorit;
Că frumos· mai e gătit:
Cu podoaba târgului,
Cu mireasma câmpului.

Ziua bună şi-a luat
Dela fetele din sat,
Dela strat cu busuioc;
Dela flăcăii din joc.

i.. 
1

La auzul cântecului de despărtire (ieşire din flăcăit) m:irele
lăcrămează �deseori. Ca să fie „despărtirea" mai înduioşătoare

,.,.
• 

cântecele de jale se zi_c cu acest p�lej. Iată- unul:

Foaie verde şi-un dudău 
Bine mai trăiam flăcău; 
lncăleca� calul meu 
Şi plecam unde.. voiam eu. 
Dar acu1n m'am însurat, 
Grija casei mi-am luai. ' I:" • 

_După bărbierit, mirele se îmbracă cu cămaşa de mire cusută.

de mireasă, cu hainele noi de cununie."Işi pune „floarea de m_iţe''"
în piept: Se sărută cu toţi flăcăii, ca d_e plecare în altă viaţă, ndu�L 

. 

Gătirea miresei i . � 

Pentru mireasă, clipele cele mai\ înduioşătoare sunt atunci,

cdmd sur:orile de mi\reasă, împreună cu alte fete, încep gătirea de
cununie: ·o pieptănă după ce şi-a pus cămaşa de mireasă; şi-a: pus.. 
pantofii cumpăraţi de mir·e; o îmbracă cu rochia de nuntă; îi pre
gătesc lămâiţa aşezată pe frun,te, beteala sau peteala peste care
cade vălul (sovonul} iar în alte părţi, cununa pe care o poartă pe
cap în ajunul oununi�i şi a douazi la cununie. ln acest timp de 'gă-
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"l.ue, hîutarji, iar. în multe părţi fetele şi mai ales nevestele înrudtte 
-cantă njşte cântece în care arată ce-o aşteaptă pe mireasă Î:'1 căsă
·itorie; cântece car� să lase în sufletul !')Î părerea de rău că se des-
11arte ele părinti, de fraţi şil surori, de casă, de satul de naştere da
·cn pleaci\ 'ln altă parte, de fetelp tovarăşe de fetie. fată, de pildă, 
•cu� o jelescîn cântec fetele şi nevestele (în alte părti în locul aces-
'tora cântă lăutarii) :

·Copiliţâ cu 'pârinţi,
/La. ce f ecul te măriţi?
cCă mila dela părinţi
Anevoe-o s'o mai uiţi.
,C'ii mila dela streini,

Ca gardul de mărăcini. 
Când gândeşti să trăeşti bine, 
Atuncea e vai de _tine; 
Copilaşi te-o'mpresura, 
Br'i.rbăţelul te-o mustra ... 

Când îi împletesc cozile_, surorile de mireasă şi alte fete cântă: 

# 
. I;'\ --

�
Rar 

· -� JEjjt§--11-r-s,
..--,,

r
...,.,.._

: ,-.--......IJ�-1 J
a--

� ;

_j....,.._.I

. I 
Of! of1 Îoa - ie verde să- mu-

�tqzgf f I g:$ I 
la - s/-ră Of1 of! Se mă - r/ - ta� 

c r zl n1 
�; r-1 lZ§ J I ··c r· I Ct O 

Leaoa aoas tră Of1 of1 S/ pe fl()i re-

J1. Foaie z_-erde sii,n ulaslră, 
Se mărită Leana noastră 
.Şi pe noi fete ne lasii 
\r. - . 

I
. 

'L,u znzm.a nptă, arsă. 

sa 

2. - ,,Leano, nu te mărita·,
Că'nf lorită-i grădina;
Şi de ea te-i 'nstrăina
Şi de naz asem.enea".
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} . ,,las' o, las' o să'nflo:.., 

[rească . '

Floare o să�mi trebui�scă, 
Oiu purta-o ca nevastă 

-� Sub un colţ de basma deasă". 

gătitului, cântă ş1 flăcfoi. Iată lll'll 

I • . ' ...

Trec ll(Jfl - taft cu cai ·mult/

1. Floricică -de pe munţi,
Dela d(!al de Rădăuţi,
Trec nuntaşi cu cai mulţi.

2. Trec prin grâie până'n frqie,
Prin săcări vin până'n. scări,
Trec prin oarze până'n· 

{scoarte. 

} . Toţi caii beau şi mănâncă; 
lVumai calul mirelui, 
LVici nu bea, nici nu mă-

{ nâncă. 

5. - ,, Tu,. mireasii, prea fru
[ moasii

De stăpânu' meu aleasă! 

Paşte-mă prin iarbă deasă�

6. Mif. poartă şi mă_ hri1.neş'te
Şi cu mine te mândreşte? 

Pentru mire mâ gif.teşte:

7. Tot cu scoarţă vişi.n.ie
Să pornească'n cununie,
Să te iee de soţie.

8. Să fi'ţi soţiori iubiti,
ln lume nedespărtzH
Şi pe vecie uniţi".

In unele părţi, cununa (coroana) de mireasă nu-i făcută din 
flmi de târg (flori artificiale), ci din flori naturale, culese de pe
câmp de către mijreasă ori de mire, printre care se aşează ş1 sp:i,ce 
de grâu. 

I�•
I * 

•r
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!li'oaie verde trei bujori, 
.V en#i fraţi, veniţi surai 
Să facem cununi de flori. 
.Se plâng flăcâii dzn sat 
Că de ce m 'am măritat. 

Bătătura, bătătura 
Cine te-o mai mătura? 
l\1ăicuta când o putea, 
Ori pană de rândunea 
Şi cine "te va uda? 

Las' să plângă că nu-mi pasă, 
Trebuia ca sâ-mi fac casă. 

Doar ceru' când o ploua. 

.., .

' 

lf-no 

I Vidu 

le- le 'r7 

�: r c.t I s, p I P V � q a I ţ 6 V r
Să cu- le - gem fa--mâ- 1 - fă 

gr,i - · d✓ - n✓- - fă 

�;:n�&IGţvv 
fi rU-JI - {,9 

"' 

5a ... ne fa- cem cu-nu- n✓-- tă, Cu-nu-nt - ti 

' -. 
� . . 

. �v _c;r e Cr I JJ a� I
>

� Gr;@A 
fru - mu - se.;; , Să ne'n-cu-nu - nam cu 

'I .. , . 

� � 

ea, 

.. 

.. . 

· Cu-nu - nt - tă fru - ml/

cu-- nu - · năm cu 

1. Vino, lele, 'n grădiniţii
Sii culegem tămâiţă şi rujiţă
Să ne facem cu nu nită,
Cununiţă f rumuşea,
Să ne cununăm cu ea ...

} J 
Să neo-

;. 

) .. " 

I. -
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2. S'o'mpletim în două fi1ie
Seninul de nedespărţire;
S'o'mpletim cu flori din

{lunci,
S'avem anii lungi şi dulci;
S'o'mpletim cu busuioc,
Să fim, lele, cu noroc (bis).

411 

J. Să ne ştie lumea'ntreagă,
Nimenea să nu ne-aleagă;

• Să ne ştie mândrul soare,
Cc,piliţe şi fecioare.
Dc.i părinti buni l'ainândoi::,

Să le fie drag de noi (bis).

O, cunună, dl:f!:ga mea! 
De-aş şti· că te fac spre bine, 
Te-aş t9t face până mâne. 

rcasă: 

De-aş şti că te fac spre rău, 
Mai bin' t;-aş svârli'n pârâu. 
Şi-aş şedea la tată-meu. 

'Solema, m,Şca, n. Sol Teo"t/oreant/ 

r - � L =1:
frunză ver-de . pom a - do - su -

Câ - fe floripe • iaz- 111 su- su

· �• ţ S ; ral] f J T1 li
Toa- te .mâ-na mea le-a pus 

2. Şi cu apă le-am udat,1. Frunză -verde polŢl adus,
Cdte flori pe z'az în sus,
Toate mâna mea le-a pus.

De pasări le-a,n apărat_,
1 

Le-am cântat, le-am descân
[tat .. 
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3. Când a fost pe la plivit,
La plivit, la'mbobocit

1 

Petitorii mi-au 1)enit. �

41:? 

4. Creşteţi flori şi înfloriţi!
Că de azi nu-mi trebuiţi,

. Eu mă duc de la părznti. 

f. Creşteţi flori şi infloriti!
Şi pământul să-l umbriţi,
De mine să pomeniţi.

Alt cântec de n.1mtii şi tot moldovenesc: 

.Jnf loriţi, flori, în floriii, ,.. .., l 
Că mie nu-mi trebuiţi; �-•.' • l 
Jnfloriţ,i şi staţi perete, , •. 
Că eu mi-am ieşit din fete; • ·

Ce-a fost azi, mân§ nu este, 
Mâne intru 'ntre neveste. 

Săraci le gâţişoare ! 
De-amu n'or mai purta floare; 
Eu mă schimb că mă mărit 
Precum soarta mi-o menit. 
(''aşa este'n lume dat, 
Fata sil-şi ia un bărbat. 

Ţjnerii nuntaşi nu se lasă mai prejos. Mirele îşi cântă c,ân
tecul cummei făcute: 

Mai la· valr de Ostriţa, 
Paşte boii lui bădiţa; 
Boii pasc la iarbă verde, 
Mirele în zadar nu şede. 
El cu mâna flori adună 
M_ărioarei de cunună, 
Cununii cu iasomie 
.S'o pornească'n cununie; 

Cunună cu mintă creaţă 
Să i-o trecem peste fată; 
Cunună cu busuioc 
Să i-o punem de noroc. 
Mărioară, iţi cântăm, 
Mândră cunună-ţi gătăm 

{ii pe cnp să ţi-o punem. 

Timpul cât se aşează lămâi(l:.�, peteala, cununa pe cap, sun:t 
dipe mişc,1toar�. Nuntaşele cântă (ori lăutarii) cântecul µetelt:i, 
cântecul cununei, cântecul „taci mireasă nu mai plânp;e'· ... 

Iahi-1 pe ce! oltenesc:· 

1. Frunză. verde, frunză verde
. [ mătăcină, 

Ja-ti, mireasă, ziua bună 
(bis} 

Dela fraţi dela surori, 
Dela grădina qu f lc;ri, 
Dela strat de busrtioc, 
Drla fetele din joc. 

• 

J 

" 

• 

" 
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) ' . 
� Amfani. con Fuoco . n Gh r,ra 

� bi � C V p I � µ V C I ţ' - c;, I 
· frunză verde frunză verde mi - li -

ci- na

� t- -.. � 

of of la-t
i 

mi - rea - sa 

� . ·=�-�1 '1/ v '1 G Iii � (] # 13 ;, li
z1- ua bu-ni Of of of la-I,· nJJ -

rea - sa z I - va bu - nă or of 

,� 'R___J__!'..·j ,J"'-l-..,._� --1...t..-� -!-.--J._�- I __J........!'.j ;.""-l-.-,v. ---1------+r 1------J.J �l--' --i.r.--Q v�· I 
De-la frc1fi de- la su-_ror1, De- la gră-c/J"-

na cu f!on , De - la sfrBI o'e ou - su - ioc 

Fi�•' J ' 
� • � , �J 2' � v Ir� v Ir =I] 

De- la - fe- te - le --'---� din joc -

2. la-fi rif.mas şi-ţi ia rămas
[ dela găteala; 

Cil n"(ti sii mai pui peteală, 
(bis) 

Nici la coadă floricele, 
JYici hi degete inele, '
Şi nici în.urechi cercei, 
.Yih n'ai şedea cu fliicâi. 

} . Cununiţa-ţi, cununiţa.-ţi 
{bine şede, 

Cum se miră cin· te 1•ede, 
(bis), 

rum le scr:r1tc dintre fete 
Şi ·,e dii intre ne1·es�e! 
Şi cununa cea de flori 
Te pune între nurori. 
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Altul din Moldova: 

Frunză verde lăcriîmioară, 
Lado, Lado surioară, 
Du-te'n haină de mireasă 
La bărbatu tău acasă. 
Lasă mamă, lasă tată, 

414 

Cii de-acum eşti măritată. 
Lasă fraţi, lasă surc;ri, 
Lasă �rădina de flori; 
Că tu sini·ur'ai să fii 
O grădină de copii. 

� Moderat miscat � ·notată V. Popov1ci 

vii; i; r· li Ev � I r rc.P i 
Tac, m, rea si flU --- ma, plân-ge 

� � 

I 3 I 

��c: ţ � I V r:.. p I LJ ) V r� i:, 
Tact' mi - rea -să · nu maiplaÎlge -,

$b ) J. J. J I) N (rr r €} I 
· Co coana m, - rea- să , Că la mai - cr'c/-· 

$d) J. Ir t.P I J5 J Cditt) I I 
ta te-om. du-ce Co-coa-mi ---- mi-

�• i l J Iii ) ; v r· I Wt c I 
rea sa -- , Când o fa - ce plo pu 

,� r r·=) I fiJc'[ , I v &1 I 
me re S/ ră chi- ta -

'b V J ti rs n i J J. J. Î I li J I 
mic - şu- ne le , Co- coa- mi m1· - rea - să

.. 

1. Taci mireasă nu mai plânge 2. Când s'o'ntoarce ceru pe do.,;:. 
(bis)

Că la maica-ta te-om duce,
Când o face plopu' mere
Şi răchita micşunele;

I ...._ 

Şi plopul cu vârf u'n jos,
Tot atunci şi nici atunci;
Când o face plc.pu' nuci
Şi ;::ăchita mere dulci ...
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Câte un flăcău văzând pe mireasă lădrămând, prietenele ei 
.asemenea, ca să aducă puţină voie bună şji să scurteze clipele în
,duioşătoare, trimite câteva strigături: 

Plâng�ţi ochi_ şi_ lăcrdmati, t:l 
Că voi sunteţi vmovaţz; 

,. 

Ce vedeţi nu mai uitati, � • 
-Ce iubzJi numai lăsapi. &li" 
Frunză VN(le neghiniţă, 
.Se mărit-o copiliţii; 
frunză verde măgheran, 
ll.1ai· putea feti un an. 

. \ 
. - .

.. 

� �.,j 

l\d ireasă, nu lăcrăma 
Că pleci dela maică-ta; 
Lăcrămeze celelalte 
Câ rămân nemăritate. ·. 

Plângi mireasă şz' nu prea 
Că nu ştiz1 cine te i:a . 
Mireaso, de-ai şti .ca mine, 
Tu ai plânge până mâne; 
De-ai şti cum e măritată, 
Ai şedea la' mă-ta fată. 

.. 

In Ardeal, cântecul acesta €ste numai puţin schimbat:_. 
Jn .Basarabia răsună astfel: .. ' 

. ! 
Andante notat M. Barca 

' �lingi Iii cti plângi SI 

Ic v 
sus pt - na Că , mergi m 

ca să sfre - i. - nă--

:1 . .Plângi
.? 

fiică, plângi şz sus-
[ pz\riă, 

Că ,mergi in casă streină, 

4. Câ-i plânge şi-i suspina
Şi oftând, vei căuta

2. Şi te-or mustra făr.ă vină
Şi nu-i fi cu voie bună.

J. Că mila de bărbat,
Ca frunza de pom uscat.

_ 5. Când in cer când in pământ 
Şi tu nu-i zice-un cuv4nt. 
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Altă cântar:e a miresei din Ardeal: 

... _ Floare mândră de sulcină, 
Tu mlădiţă de grădină, 
Ce-ai făcut de-ai înflorit? 

Până-s mere mitit1Ze, 
Stau şiruţe'n rămurele_; 
Dac' apucâ ele se coc, 

Ori soarele te-a'ncălzit? 
- Nici maica nu m'o păzit,

. Colo, toamna, picli ;os; 
, Până-s fete micuţele, 

Scarele nu m'o'ncălzit;
C' a,şa-i râ,:uJ,ul fetelor 
Cum ·e rândul merelor. 

.. ... .  

,. 

: "ţ: • 

Li-e drag la părinţi de elţ; 
Dacă fetele mai cresp, 
Streinii mi le'ndrăgesc. 

Când se pune vi.Hul 
(în Banat) aşa: 

(sovonul) pe�te peteală, păr.i nţii cântă 

./r ••••:--. 

• -
#

ll,l3nl� dvpa 7ili. 8red,Ce.,nu 

---� �1 J J O I cJ I L I D r I 
fla, să z/· - cem Doam ne-.g - ;u -

$'f I (t q I r r I J I D J I � li 
la, Ha, sa z1-cem , Doam - ne-:; - ;u - fa 

1. Hai sr'J. zicem. Doamne a;utii!
(b'is) 

2. ş;· $01..'onu-i de 1ndtasă,
Să-l p9rti, fiică, sănătoasă;

} . Şi sovo,ut-i de bumbac, 
Să-l porţi, fiicâ, după plac . 

. .. . 

La iertăciune 

La toate popoarele creştine este obiceiul ca mirele şi mireasa 
să C€ară .părinţilor ;iertare şi binecuvântare înaihte de a se st'tvârşi 
căsătoria, căci „pe întinderea lumească, nu-i filu la părinţi si'1. 
crească şi lor să n.u le greşească". 

.· 

Binecuvântarea părinţilor 
I ntăreşte casa fii lor; 
Iar blestemu'! părinţilor 
Risipeşte casa fiilor. 

·"
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Clipele sunt de o măreţie mişcătoare. In faţa casei nLi
resei, sau într'o odaie curată, se aşterne pe jos o scoarţă, iar pe 
._sc.oarţă două perne. Mirele şi mireasa îngenunche pe câte o pernă, 
cu fata la icoane spre 1ăsărit. �ăr.futii şi naşii staUJ pe scaune, iar 
rudele, fetele şi flăcăii stau în picioare. In spatele mirilor, stă co
lăcerul sau conăcarul, acela care trebue să zidă oratia de iertă
oiune. Iată una, oltenească, din. multele obişnuite la nunţi: 

. \ 

'Poitim, nunta,ţi, stati 
Şi ascultaţi ! 
Şi Dumneavoastră cinstiţi, 
Buni şi îndurati părinţi, 
Care szmtefi rânduiţi 
Ca nişte pomi înfloriţi 
Ce fac roadă ramurilor 
Din fL!,ndul rădăcinilor. 
Ascultaţi, luaţi aminte 
La vreo câteva cuvinte 
Cm:e, _în cărţi ne stau scrise 
Şi astăzi trebuesc zise. 
Când Dumnezeu, cu cuvântul, 
Făcu cerul şi pdmântul, 
fe-a dat podoabe miirete 
Şi. destulă frumuseţe: 
(:eru'nipodobit cu sc.dre 
-Şi cu str;de lucitoare;
Pământul umplut de vite
Cu sc.iuri deosebite;

• 

A văzduhului nălţz1me
Cu sburătoare multime;
Marea si apele toate

, , � 

Cu a peştilor multe gloate;-
Deci vrând să se proslăvească 
Fapta-i cea dumnezeiască,
lntinzând prea sfânta-I mână,
Zidi pe Adam din tărână
Dup' a Sa asemiinare
Cu cuvânt şi cu suflare. (
Şi a văzut Dumnezeu
Cd este omului greu ; i''

Ap. D. Culeo - Datini şi Munci 

Singur pe lume să fie; 
Şi-a gândit să-i dea sotie. 
19atu-z'.-a Domnul aţuncp 
Lui Adam un somn dulce; 
Şi făcu, din a lui cc.astă 
Pe Eva, strămoaşa noastră. 
Adam, când s'a deşteptat, 
Cu glas mare a strigat: 
---'-1 „Of! of! Doamne, ce mi-a:t.·· 

[dat?". 
Dumnezeu prea îndurat, 
Lui Adam a cuvântat: 
- ,,Adame, Adame!
Fiule Adame'
t'Vu te înspăimânta!
Asta e soţia ta;
Carne e dz'.n carnea ta
Şi• cu ea te-i mângâia.
Iar in veci'n veci umţz,
Aveţi să vă înmulţiţi
Ca florile câmpului,
Ca iarba pământului,
Ca nisipul mării,
Ca stelele zării".
Şi aşa s'a întdmplat
Precum Domnu' a cuvântat:
Doi cu doi se adună,
/şi lasă tată şi mu,;,_ă;
Se adună, se cunună
Să trăiască împreună;
C' aşa Dumnezeu voeşte
Ş'aşa legea-orândueşte.

. 
. 

., 
I 

! . •
. ' 

\ 
J 

·f
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Cinstiţi socri mari, acuma 
Ai tinerilor tată, mumă, 
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Vă poftim pe Dumneavc.astră 
S'ascultati la zisa noastră: 
Ştiţi că omul cât trăeşte, 
Multe'n lume el greşeşte 
Cu fapta şi cu cuvântul 
Şi îl suferă pământul. 
Cilci- Dumnezeu cu răbdare 
Se fntowce cu îndurare, 
Când cădem în pocăinţă 
Şi-L rugăm cu umilinţă. 
De aceea, acuma dară, 
Aceşti fii ce'ngenunchiară, 
Smeriţi şi cu rugăciune 
Vă cer astăzi iertăciune, 
Ca unii ce· i-aţi născut 
Şi până acum i-aţi crpscut. 

Părinţii răspund: 

Vă uor fi supărat poate 
Neascultându-vă,_ la te.ale; 
Sau că v'nu răspuns cuvinte 
Din prostie şi ne minte; 
Şi poate în acea vreme 
Să fi zis niscai blesteme; 
De aceea cer iertare 
Şi cer binecuvântare. 
Chemaţi, ca sr1-i f.ntăreascii, 
"/\1.ila cea dumnezeiască, 
Sâ. lr dpa unire'ncasă 
Şi tot belşugul pe masă; 
Să'nverzească ca miislinu"z 
Sii'nfloreascii ca şi crinul; 
In .1·iată prin tot locul, 
Sii-i fericească nare.eul; 
In traiu bun sii se resfefe 
Pân' la adânci bătrânPţe. 

Să fiţi curaţi 
Şi de noi iertaţi; 
Vă iertăm, 
Vă binecuvântăm. 

Toţi fac semnul crucii şi se îmbrăţişează, în timp oe se .cântă:

1. Frunză verde, frunză verde-
[ amărăciune, 

Ia-ţi copilă iertăciune 
Dela mamii,, dela tată, 
Dacă le-ai greşit vreodată. 

2. Frunză verde, frunză verde-
[ amărăciune

7 

Ia-ţi copilă iertăciune 
Dela fraţi şi surioare 
Dela veri şi verişoare. 

} . Frunză verde, frunză verde-
[ amărăciune, 

la-ti copilă, iertăciune 
Dela unchi, dela mătuşe 
Dela fetele din uşe. 

- . .. .. 

,, 

•

• 
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ţdante cu11fuuco . nola',!!h-hr · 

� � r ·v r I v r p r I v r r�� I.., 
fr(ft1li verde, /r(fllZ,!J ver-de-a - mă- ră ---

f f·IIK r P' f 'L Y Ir F 1v r t I 
c,u - ne , la-fico- pi - li 1er-ti - c1t1 - ne -

Oe/a ma - ma de-la ia - ti , Oa ca le- ai -

�îr ff r v I rrJSr· I
gre,f!l vre-o - da -ti 

Cum au căpătat binecuvântarea părintească: mirii sculându
Sf: clin genunchi, sărută mâinile părinţilor, socrilor, naşilor, rude
lor de aproape; cu fetele cu cari au fetit se sărută; flăcăii

se îmbrăţişează cu mirele de rămas bun şi despărţire. Nevestele 
cântă: 

notat 61,.Fira 

r r 
Bu - su -
Ra - mâ/ 

ioc man -

maică 
dru 
să Pt:. na 

ma· sa
toa- să 

) J 
A !ai, !ai,

1. Busuioc rr;.ândru pe masă,
Rămâi, maică, sănătoasă ...

r. i1 I i:, JJ I :J. I
la1, la,· la,, /ai. /81 

,, 

2. Busuioc mândru tufos,
Rămâi, tată, sănăţos ...

In Ardeal; la plecarea suratei, se cântă: 

1. Pleacă, pleacă surata
Şi ,;_ămâne grădina.

2. Da oar'ce i-am sămăna
Să se'ntoarcă iar la ea?

J. Sămăna-z'-cm buşuioc
Să şe'ntoarcă iar la loc;

4. Sămăna-i-om viorele
Să se'ntoarcă iar la ele ...

, 

I 
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A�egrelto . ., �., d�/Co,1� 

S ifv r I r'J.r I t; ti I r'J] r_ I 
P!ea - ci , /!/ea - c.i su - r,1 fa --

� = � =-
=-

r�·�· I rL'� CJ I rT� rz. I r ! 1 
.ş,· ra� ma ne gră - dt - na 

Doină de nuntă din Bucovina păduroasă ce se cântă şi peste 
munţi, în Ardealul de nord. Femeile cântă miresei când pleacă de 

.,, acasă la cununje, pe melodia „Eu mă duc, codrul rilmâne" : 
J. Eu mă duc, mamă, ca mâne }. Cân'te-a;unge dor de fntă, . 

Dorul meu ţie-ţi rămâne, Descui lada şi mă cată. 
Ia-l, mamii şi-l pune bine, De-a fi clorul ofilit, 
Să-l şliu numai eu cu tine. Să ştii, mamii, c'am murit. 

2. Şi-l pune deasupra'n ladă, 4. Plânge-mii., mamă, cu jele
Nime'n lume sinu-l vadă; Cii fi-am fost de mângâier�_;
-Şi să nu uiţi niciodată . Plânge-mă, mamă, cu dor,
C'am fost şi eu măritată. Câ ru ti-nm fost scump odcr.

Iar mirelui i se cântă această doină: 
�Lento 

• C J ;-J I J J,.J I .J J „ J - I J :j 
Eu mă duc co - drul ră_ - ma - ne 
rrunu plân- ge du- pa mi - ne 

�•U ; J ; ; I J J J J I V V ·p I 
Du-pi mtn'nu plânge. nt"-me Tra la la • ,, � p r I r" % J -J :I w ; I

la . la . la . la la . la. la Ca� pe I(/ - me

�• J J J I Q±� I J. J I J J I
n'a-re c/ .. ne --- la , la la la

� • J , J J :I J � I
la;- la :- la. la 
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.J. Eu mă duc codrul rămâne, 
Frunza plânge după mine. 
După min' .nu plânge nimc 
(Tra la la .. .) 
Că pe lume n'are czne. 
(Tra la la ... )' 

421 

2. Că mie când mi-a fi jele,
Singur m'oiu plânge la stele;
Şi mie când mi-o fi greu,
(Tra la la ... )
Mi l-oiu trage singur eu ...
(Tra la la ... )

In Oltenia este obicewl ca inainte de a pleca alaiul la cununie, 
-să se facă ,;Adusul apei", sau jocul „Apa", sau „Găleata". Doi
{Jăcăi nuntaşi aduc o vadră de apă dela fântână; vasul e î mpo
--dobit c;:u busuioc şi cu o basma. Mireasa ia apă cu mâna ş1 stro
:peşte în cruce spre cele patru vânturi. Lăutarii cântă: 

'oa'erato 
· 

notai {ih hi-a 

1. Frunză verde şi-o alună,
Hai mireasă la fântână
Cu vedriţa toată lună,
Să aducem apă bună5

.2. Apă bună şi sfinţită 
Dela Domnul dăruită; 
Să stropim ·.ograda'n 70s, 
Să-ţi vie mire voios; 

� 

a - pa bu-/'la

} . Pe cal negru înspumat 
Ca Făt Frumos întrupat. 
Să strc.pim ogracl.a'n sus 
Ca să ai noroc la fus; 

4 � 
I 

. Sa stropim ·ograda'n cruce, 
Că mirele tot te-a duce; 
Te-a duce cu buchetele· 
C'o să ieşi din floricele. 

,_ 
Fetele stropesc curtea cu apă. Lăutarii cântă „Stropitul": 

, . . 
' . 

; 

., 

' 
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Sa�-rtH le·- te şa - Ier gaf/ Ma, re � p�- de-

� V H :i P O �-� I D D �· � I 
� 

da pv- caţ, • Sli-op ma- re de a - f,i sfin tă, 

lVG�l�UGiVOe�t 
Ca sâ fa- ceh si voi nuntă . Nvr,- tă m,;- re 

�ou�1Ju =�I ;;;111 
s,· frv-moasă J. Ca la Crăia - sa� a - /ea. sa. 

La Romani, cu apa aceasta dela fântână, se spălau mirii pe 
picioare in semn de curăţenie şi spre fericirea lor. Intre doufr 
făclii, se cununau 'şi mipi romani. Jl'l.conjurau altarul de jertfăr 
mergând unul cu o făclie aprinsă înainte. Şi ei ca şi noi, înconju
rau altarul lor de trei ori, ţfoându-se de niână. Pâinea de grâu (co
lacul nostru) dela nunţi, obişnuită la Francezi, Itab/eni Spaf)-ioli,. 
era obişnuită şi de Romani în aceleaşi prilejuri. Obiceiul de a· 
arunca în timpul cununiei fructe (nuci, alune, stafide) zaharicale· 
(cofeturi), eS'l:e o mo�tenire romană. La Romani, când mireasa intra. 
în casa soţului său, avea 5n. mână furca şi cu fusul. 

Inai:Ute să vină mj.rele să ia mireasa, în curtea ei se :încinge o,
horă; se cântă, se chiue: 

--Ruialină 
Din grădină, 
Ce-ai grăbit 
De-ai înflorit? 
Au soarele te-a priP.it? 
- Soa.rele nu m'd pn'pit,
Ci măicuţa m 'a grăbit;

Nu ştiu ceasul mi-a venit, 
Maica m'a făgăduit 
Unui· mire tinerel 
Şi mireasa-i ca şi el. 
Bate ceasul bate ·doi, 
Plec, dragi fete, dintre vei. 

' 

J 
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Bate ceasul bate trei, 
Fino mire să mă iei. 
Bate ceasul patru bate, 
Rămâneţi cu bine toate. 
Bate· ceasul bate cinci, 
Mă duc, fetelor, de-aici. 
Bate ceasµ.l bate şasă, 
Plec,, dragi.fete, de �casă·. 

Cântaţi, fete, şi horiţi 
. 

. 

Până sunteţi la pă.rinţi; 
Cântaţi, fete, horile 
Şi vă purtaţi florile. 
După ce v' aţi mărita, 
Horile n'ati mai ;uca, 
Florile n'at,: mai purta. 

Când mireasa pleacă în alt sat, i se cântă (în Ardeal): 

,Când de-acasă atn plecat, 
Ziua b�nă mi-am luat 
Dela toţi pomii 'nf loriţi, 
Dela d"ulcii mei' părinţi; 
Dela griJ.dina de flori, 
De.la frati, dela surori; 
Dela veri şi verişoare 
Dela draga şezătoare; 

Dela pâlc de busuic.r:, 
Dela feciori� din ;oe; 
Dela flori de lămâiţă, 
Dela fete din portiţă, 
Să rămâneţi sănătoşi 

, Şi deapururea voioşi! 
Să fiti toate sănătoase 
Ca rujile de frnmoase. 

Mirelui şi miresei, gătiţi de cununie, se cântă în. Moldova 
<:ântecul păunului şi al păunitei 1

):
1. Frunză verde peliniţă, } . Da nu-i păuri rotilat, 

Pe cel vârf de moviliţă, ... Ci-i mirele fermecat 
• '• Se roteşte o păuniţă, De mireasa din ăst sat, 

Un păun şi-o păuniţă. Fermecat şi de�cântat: 
.2. Pâuniţa-i' albă'n pene • 4. Cu sulfină din grădină,

. Şi subtire la sprâncene; Apă lină di1n fântână,
�� Păunita se roteşte,• , , t ' Cu pariă de liliac,

Păunul se'mj:Jăuneşte. : •
-,, 1

'' Bine· i-a dat peste leac. 

t Când au pornit :miilrii la cununie, se cântă: 

Ori mirii mî s'au gătit. 1. Frunzuliţă izmă creaţă,
Duminică dimineaţă,·
l'll-â.ndru soare a răsărit,
Mândră lună s'a ivit:

Că frumcs s'au 'mpodobit 1 

-2. Nu ştiu luna s'a ivit, 
Ori soarele a· rq.sărit, � 

l) Melodia la pag, 296.

... -· .. 

J. Cu cunune de argint;
La. bise·rică au pornit,
La icoane_ să se'nchine,
Doi cu doi să se'mpreune.

" 
.G 
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� lr

!![
zult

_:_ 
fă . ,Z- ma crea --_ 
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t .J 1 '1 tr o e 1 � re 1. v r· .f
tă Ou - m/ - ni - ca ci/- m/ - nea-tă/ 

�)a Ql,iJi,vl c,r�: 
Mândru· soa- re-a ri-să - r✓ -

� i Ii V o DI Jr 1) J. 
lu 

I 
Mân-<lră lu - na .:_ sa i - VIC<I 

Iar mmtaşii urează la plecarea alaiului: 

Să'nf loriţi ca merii, ca -perii 
ln mijlocul verii; 
Ca toanina cea bog·ală, 
Cu de toate îmbelşug-nlă. 

Prin părţi:le BihoruJui, înainte ca alaiul să plece de"la casa· 
»riresei sr._re 'biserică, feciorii înc:i:hipuind o oprire, întreabă prin 

c;-ântec, cerând oarecum socoteală mirelui. Strigă la portar: ,,L'ă...:
saţi portile în jos! Ai venit,, mire, şi ai rupt o floare de rujă din
irădina noastră. Noi n.u ţi-om da-o, până ··nu ne-i spune, unde·
.ii să duci floarea de rujiţă ?":

1. Lăsaţi, portai-i, poarta'n jos-u (bis) di hoi, lerui dai ler portare,,. 

2. Că pcarta-i a noastră (bis) di hoi, lerui dai ler portare,
J. Că tu mire, te-ai băgat-u (bis) di hoi, lerui dai Zer mirel(l,
1-. ln grădina noastră, mir� (bis) di hoi, Zerui dai Zer mirei�.
5. Şi tu ruja ne-o ai rupt-u (bis) di hoi, lerui dai Zer mirele,
•· Dar noi ruja nu ti-om da-re (bis) di hoi, lerui dai ler mirelc-
7. Până nu te-om întreba-re (bis) di hoi, lerl!i dai ler mirele:
l. ,,Unde-i duce rujiţa-re?" (bis) di hoi, lerui dai Zer mireler
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,. ,,rgo 

ţi G V l:2 }lt r- ; G Jl li l) I 
Lă safi por- tar/, poada'n jo- su, Lă-sa,f/ 

,�; JI t.0 rli J J.� Jl Iii LJ I .
por Iar/ poar - la 'n Jo - so, , D1 - /201 -- , 

' ' . �� "' 

., 

�ti J1 to JEJ I P P ) ;. li 
Ier - u1 da/ ./er, por-ta - re .

Acest obiceiu aduce aminte vechile obiceie d_e la nunţile de 
�ltădată descrise de Cantemir Vodă, cărturarul, despre Moldova: 

Se trimeteau c:olăceri să -:estească la casa rniresit sosirea mi
xelui. 

Nuntaş:ii dela casa niiresii făceau pregătiri de apărare, în
•chipwnd un fel de războiu, ca să opr�ască pe călă.J.:eţii colăceri � 
mirelui să ·nu năvălească cu caii lor cei iu!j• 

Colăcerii m.irelui şi ai miresei se întreceau cari să aibă caii 
-cei mai iuţi. Dacă erau prinşi, ii legau bine şi-i puneau pe -ca.i cu
:faţa spre. coadă.

„Când ajung acolo, sunt .întrebaţi ce vor. Şi răspund că stmt 
trim.işi ca să declare războiu, iar oastea va sosi îndată cu destulă 

_putere ca să ia cetatea. Apoi sunt poftiţi in casă ... 
Când sosesc la casa miresei, se încep întreceri cu caii şi se pune 

·un nremiu ( ... pânză, tesături, postav ... ) Se trimit înainte oameni
-cari să fixeze locul de

0

oprire. Un crainic dă semnalul plecării şi 
-înda

tă ce i se aude glasul, cei ce cred că au cai rn,ai bun:i, dau pin-
teni cailor. Invingătorul primeşte din mân.a miresii premiul hotărît,
iar calul este împodobit cu o coroană de flori împletită frumos".
Şi azi, în Basarabia m.irele îşi numeşte tovarăşii (alaiul) de nuntă
„oastea" sa. Conăcarul basarabean, nuntaşul de azi, vo�beşte ca
,din vremile descrise de Cantemir Vodă:

Tânărul nostru împăra,t, 
De când în scaun s'a ridicat, 
-Oaslea şi-a strigat
Şi oastea şz-a adunat;

De multă şi grea, 
Pământul nu o ţinea; 
Sut� şi mii nesocotz�e 
De se' cutremură pământul. 
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ln scări de aur s'a înălţat, 
Şi'n paloş de-argint s'a rezemat, 
Şi -peste oaste a cătat; 
Şi şi-a făcut ochii roată 
Şi şi-a văzut oastea toată. 
Din cetele de voinic�, 
Ne-a ales pe noi, cinci. 
Cu cai .murgi tari de vânii. 
Noi voinici.buni de gură, 
Şi ne-a poruncit de sârg 
Şi ne-a trimis din târg fn târg 
Şi ne-a trz'mis di" n sat în sat 
Pe drum necălcat .. 
Ne-am pornit pe lumina ste

[lelor, 

426 

Pe semnele movilelor 
Şi lungă cale am făcut; 
Căci am auzit de o f la,;r,re ce a 

{crescut,. 

Că toată ziua creşte şi'nf loreşter 
. Dar noaptea se veşte;eşte. 
De aceea tânărul nc.stru împă-

{ rat r 
Ne-a strdns şi a făcut sfat 
Ca s'o smulgă din rădăcină 
Şi' s'o ,rii.să.deascil în a sa gră-· 

{rlină;. 

Şi flori să înflorească 
Şi rod să rodească ... 

Când vin mirii dela 
pragul uşii. In aceste clipe, 
ţile ţării: 

cununie, îi întâmpină -socni mari iru 
se parctică inuhe obicee în toate păr-

Intră în casă jucând laµţ şi atunci vomicul care conduce jo...'. 
eul face de trei ori cruce cu băţul pe uşă şi strigă: 

Noroc bun şi viaţă, 
Traiu bun ,cu dulceaţă! 
Să trăiţi să odrii.sliţi, 
Ca iarba să vă'nmulţiţi! 

Cele bune 
Să se adune; 
Cele rele 
Să se spele.:. 

Sau: mireasa ia pe soacră în braţe şal dacă o poate ridica, ea 
va fi mai mare în casă, iar de nu, soacra. Tot atunici soacra întinde 
mirilor pâine, miere şi unt zicând: . 

Eu vă dau pâine, miere şi unt 
Domnu,l să vă dea dulcetele de 

[pe pămdnt. 
• 

Colăcerii chiuiie: 

Bucură-te soacră mare 
Că ţi-am adus lucrătcare, 
O noră ca şi o f !oare; 
Am plimbat-o prin grădi,:iă, 

Ţi-am adus o gospodinăi 
Gospodină lucrătoare, 
Frumuşică ca şi-o f loa,re „
Tot s'o pui la chiotcare. 

,. 
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feşi afară soacră mare, 
Yino t ară tmârziare, 
Şi-i vedea pe nc.ra ta: 

·-
Fru·muşică, 
Tinerică, 
Ca un fir. 
De trandafir '. 

. t • ' �· I: ,..,.� 
�· 

. . 

-�

Prin Ardeal. soacra mare întâmpină nora şi feciorul mire cu 
pâine şi sare, tinând înt;'o ·mână o făclie apr;in.să, rostind această 
;UTare: 

.Noră drăgălaşă, · 
'Să fii voioasă! 
(]' otdeauna sănătoasă! 
.Nu fii întristată 
.Şi nici supărată "" 

.. 

Pentru• maz'ca ta iubită 
Care a rămas ctmărî'tă. 
Că şi eu maică îti suni 
ln purtare fl. în cuvânt . 
Bine-mi pare c' ai venit 
Şz' la noi că ai sosit. 

'·' 

In unele părţi, soacra m;are întinde la .j)ntrare în oasă peste 
, ·pr�, un cpvor, o velintă, ca mireasa să n'atingă pragul uşii. Sau 

·socrul mare, ori un vornic, o ridică pe sus să n'atingă ·pragul. Iri
alte loc{iri, soacra pune miresii la uşă uri. · frâu d·e cal şi aşa c:au-tl;r
-s'o trngă în casă, crezând că aşa va ,fi noroc de vite în astă casă
nouă: şi va fi;"sup�ă bărbatului. ca şi calul. Prin Dobrogea, în ·Ia-
1om.ţia, Brăila, soacra mare trage pe miri în. casă cu un brâu salu:
-cu un ştergar. Lăutarji cântă atunci cântecul soacrei:

.Se.acră, soacră 
Poamii acră! 
De te-ai coace 
Cât te-ai coace, 

De te-ai coace un' an şi-o vară, 
Tot eşti acră şi amară. 
De te-ai coace cât te-ai coace, 
Ca mămuca nu te-i face . 

.pulce nu te ma.i poţi face. 
• .!

Iar colă-OerUl, cu oraţia lui, zădăr'eşte şi mai mult (în glUjmă) 
11e soacră, chiuind: 

... 
Bucură-te soacră ma.re, 
Că pi-aduc pieptănătoare; 
Pe unde te-a pieptăna, 

, .... Şapte ani nu te-a mânca. 

•
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Adusul zestrei. 

Adusul zestrei 'dela casa. miresei la casa mirellli face parte· 
, d.in alaiul de nuntă. Căruţa e gătită cu brazi ; caii ori boii au 

clopqte, crăcute de brazi la hamuri (sau la juguri), ba şi ştergare .. 
Vorniceii cu această sarcină sunt deasemenea gătiţi. Zestrea, dela 
scos din cas� la încărcat şi dela încărcat până e dusă în casa nouă„ 
este cântatrt şi jucată de nuntaşi, pernă cu pernă, plapome şi cele-· 
]aJte ... 

Câte o nevastă văzând că părinfo miresei lăcrămează, îi , · 
A A • • A J11angae ou acest! cantec: 

Frunză verde foaie lată, 
Cuscr'a rămas f ăr'de fată; 
De-ar fi cuscra siinătoasă, 
Face-o fatiJ mai frumoasă. 

Frunză verde de cicoare, 
Cuscre mare, cuscre mare, 
.Vu şedea cu supărare, 
Cr7-i mai face şi·-altă f lcare: 

In unele părţi, mireasa se aşează sus în căruţă pe zestre şi aşa 
pleacă dela casa părinţilor. 

In Bucovina, ,,cum soseşte mirele, tronul, adică lada rnil1esei . 
plină cu valuri de pânză şi cu hainele ei, împreună cu sculele de
casă ale femeei, precum furcă, fus; iţe ... se pun în car, spre a în-· 
semna· că mireasa are să îmbrace. familia oea nouă cu toate veş-
1nin.tele de pânză. Apoi deasupra se aşează mireasa impreună cu 
mai multe fete şi femei; iar în c�lălalt car, în care ,se află jugul„ 
sapa, toporul... uneltele bărbăteşti pentru lucrarea câmpului, ca 
angajament că bărbatul, întru sudoarea feţei lui, va face roade
pentril hrana famili_ei, - se 1ucă mirele, flăcăii şi alţi bărbaţi". 

-:.· Luarea şi ducerea furcei, a fusului, ba şi! a răsboiului dinn- . 
pre�ă cu mireasa în carul de nuntă, era obişnuită şi la Romani� 

După îndărcatul zestrei, vornicelul strigă: 

.... 

Bine-mi pare, bine-mi pare, 
C' am umplut ăst car mare 
Cu perini şi cu scortare . 

' 
... . . 

., 

Glumele nu se opresc. Unii leagă de căniţe câte o v..i\tă slabă,.. 

-ne• pisică ; alţii încarcă, de haz, lucruri 'ce nu-s de dat zestre, nu-

, 

' 

' 
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mai ca veselia să fie mereu stârnită. Iată un cântec de jucat ze
strea din părţile Hotinului, zis Oleandra: . 

� �o;u ., ' notat I K,r,;,c 

)JJ'))j �V�� Iµ� '41b I
lla11-lea-rJă d(j-pă mine > !-/ea - nă , /-

� J JI µ@ G-1;1 J►t, ffil J' J 1 Jl
lea/7a, Ci te-oit1 r- lle ta .:.re ght� ne, I- /e.9-nă.,, /-

ţ a J I JOOJIJ JI ;JJJ/JDI 
lea,?ă, /-/ea - nă, I - /ea-ni. La prăs!l mi te-oh lu-

� 

' 

'� � ? © I ; � , � I J ; I J J' �� >I 7t,I 
� 

a , 1- lea·ni,I - /ea-nă ; Cu-ci-ru-/a te-o1U /J'ff'

�� S I J 0 t> ;·1 J Jl 
ta , I - !ea nă , I - /ea-na 

I 
B. H'ai Ileană dupâ mine,

(lleanii., Ileană!)
Că te-oi tine tare ghine!
( Ileană, Ileană!)
La prăşit nu te-oiu lua,
Cu căruţa te-oiu purta.

ll. 1. Ghine' nunta n'o trecut,
2 .' Hai Ileană la prăşit! 

,,,

F. }. Bai Gheorghe m'am bol
[ năvit ! 

F. 4. Bai 'Gheorghe m'am bol
{năvit ! 

i. 1. Hai l leanii la băut !
F. 2. Hai Gheorghe că mi-o

{trecut !' 

B. } .'Hai Jlean' la -săcerat !
F. 4. Bal Gheorghe iar m'a

{pucatt 
B. 1. Hai Ilean' că-i nuntă'n

{sat! 
F. 2. Hai Gheorghe c_ă m'o

[l V ' . asat. 
II 

B. } . Hai Ileană după mine,
B. 4. Că. te-oiu ţine tare ghine;
B. 1. De mâncat nu te-oiu'n-

[treba, 
B. 2. Oiu mânca ce s'a'ntâm,pla.
F. } . Când eu îi fac bor,ş cu

{pui, 
F. 4. El mi-arată ghiciu'n cui.

•
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F. 1. Cdnd îi fac borşu cu peşte,
F. 2. El cu ghidu m'ă croeşte.
F. } . Eu fi pun oala la foc, 
F. 4. El mă ia de păr la joc.
F. 1. Eu fi pun borşul pe masă,

F. 2. El mă ia de chept priin. 
[cas4. 

B. şi. F. [mpreună:
}. Arclii-l focu măritat (în

{surat) 
4. Tare-i acru şi sărat! (1).

In Oltenia, se obişnueşte să ducă zestrea, s'o aşeze şi s'o 
păzească ,o babă numită „poch_inzărj�ă". E hazul nunţii şi ţjnta 

,glumelor tineretului. Cum o văd sus în cărută, mmtaşi.i o jau în 
râs cu cântece vesele însoţite de lăutari: 

'OIU . noi. 6hJir., 

· 1. PochinziJ., pochin.zăriţă,
'Cu ochii ele gărgăriţă,

2. Cu sprâncene •de buf nită,
Cu copul cât o baniţă;

J. Cocoşată ca. vai de en,
Parc'ar vrea să fure zestrea.

4. Ţineţi, fraţilc.r, da ea,
Ca să nu ne fure zestrea.

Se încinge o horă în jurul căruţei şi se cântă: 

1. Periniţa cea dintâiu,
(Leliţo, leliţ,o, fa!)
Mi-oiu pune-o · za căpătâiu;
( Leliţo, lelzf.o, f al)

2. Periniţa cea peslriţă,
(Leliţo, leliţo, fa!)
Mi-oiu pune-o pe sub rostiţă.
(Lelifo, lelipo, fa!)

1) Cântă câncl un hăi-bat (B), câncl o femeie (F). După fiecare rânu se rppetă:

Ileană, Ile'allă. 
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�
Allegro · notai 011. fira

�B Je, W >12 ip I fiqQ J.P I 
P� ·. rr' - nr' - fa cec! dtnja'"( Le I/ fo le

· w Mi-o, pu ne-o Ja ca pa ta, , ' 

sub cos-//. fă Le• k - ./o, le - I/ - to f'a. 
I • I. , , 

• 
Ospăţul (masa de nuntă). Darurile . f 

„Masa mare" se dă, de obiceiu, după cununie. Poftirea o face 
ccnăcarul (vornicuJ) cu rostire în viersuri!: Iată una din. Bucovina: 

la poftim jupâne mire! 
Şi Dumneata nune mare 
Şi cinstită nună mare 
Şi cinstiţii socri mari 
Şi D-voastrii. gospodari. 
Poftim luaţi 
Din bucate, ospătaţi! 
Care cu furculiţe, 
Care cu linguriţe, • 
Care cu cutite. 
Dar care n'aveţi nici de unele, 
Să faceţi bine să luaţi cu mâ-

[n[!le 
De· vă vor părea nesărate, 
Este ocna cam departe; 
Iar de-c. fi nepiperate, 
Ţ«rigradu-i şi mai departe; 

far de-o fi ne/ierte, 
c,:.edeti, că n'am avut lemne 

{tăiete. 
Poate bucatele-or fi otrăvite; 
Deci oiu gusta eu înainte. 
Că decât a pieri oastea 'mpăra

[ tului, 
Mai bine eu, mincinosul satu

[lui. 

Poftim toţi şi ospătati, 
Dar din barbă să nu dati! 

. .. , 

Poftiţi fripturi, 
Plosca cu băuturi 
Pentru cinstitele voastre 
Poftz'ţi plăânte 
Pentrit cinstiţii oaspeţi gătite. 
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Sunt câteva oale cu găluşce, 
Dar acele-s pentru drusce. 
Druscele le-or mânca. 
Până ce s'or sătura, 
Doar se pot şi ele mărita. 
Apoi care nu-ţi lua, 
Pe mine mă-ţi aştepta; 
Ct1 eu pe 4lba oiu încăleca, 
J,a Suceava oiu alerga, 
După linguri zugrăvite 
Şi furculiţe aurite. 
Toate ·poate nu le-oiu gc'isi, 
Acolo mult oiu zăbovi, 
Bucatele s'or răci 
D-voastră-ţi f lr1mânzi. 
Face ţi bine şi luaţi 
Ca ai n_oştri fraţi; 
Mai rupeţi cu dintii, 
Că pe noi pădnţji 
De' când am apucat, 
Aşa ne-au fnvăţ{It. 
Hop găluşcă umflată, 
De trei zile fiartă, 
lntr'un hârb de oală spartă! 
Hop în astă gură căscată! 
Şi apoi mie mi s' ar cădea, 
Pentru osteneala mea, 
Un ştergar dela o druşcă, 
Ca să mă şterg de gc'iluşcă. 
De-oiu lăsa, 
Poate c'oiu căpăta 
Năfrămuţă de mătasii 
Dela cinstită mireasă; 
Dacă n'a ji de mătasă, 

432. 

• 
. L..o 

.. 

Poate să fie de in 
Şi mi-oiu şterge gura de vin. 
Poate fi şi de bumbac 
Că mie toate îmi plac. 
Poate că v'aşi mai ura 
lncă ceva; 
Dar druscele-s cam viclene 
Şz' prind a mă teme, 
Că paharul o seca 
Şi 'tlin vin nu mi-or de,. 
Mult cinstite mire, 
Te poftesc 
Să binevoieşti 
Şi să îndulceşti 
Aceste bucate 
Pe masă 'nşirate. 
Da nu le-indulci 
Cu alean şi cu jele, 
Ci le'ndulceşte 
C'un fagur de miere 
Dela albinele d-tale, 
C' aşa te voesc 
Mesenii d-tale. 
Dumnezeu a da 
Cu cât s'a'ndura; 
Iar noi .cu cât ştim,. 
Cu atât vorbim. 
Faceţi bine mai luaţi 
· Şi mai ospătaţi;
Că eu ele urat tot aş mai' urfl.,
Da mă tem că n'om ave«
Destulă vreme când mâ.nca.

.. 

. . ' 

Când a sfârşit colăcerul oraţia, mesenii, cari c1u ascultat cu 
luare aminte şi veselie, încep a gusta din bucate. Incepe şi1

, voia 
bună, paharele se ciocnesc, se golesc. Odată c� ele încep şi urările 
nuntaşilor şi tot în viersuri cele mai multe: 
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Soacre niare, soacre mare, 
Dă, Doamne, pâine şi sare 
Fiilor domniei tale! 
S'aibă zile să trăiască, 
Pe păn·nţi să-i pomenească! .. 

Soacră, mare, soacr,ă .mare, 
S'ai noroc şi vaie bună; 
Că suntem azi împreună; 
Şi-atunci când te-c.iu mai 
··· ... · [ vedea, .
Nz1ci atunei cu voie' red. 

. Vornicii, conăcarii, can �ntreţin vesel:iia, stârnesc glumele; 
:zice câte unul: • 

' ) 

Luaţi dar şi mâncaţi, 
De'mbiat nu aşteptaţi; 
.Că gazda nu ne,-a'mbia, 

Că mâncarea-ar rămânea. 
Chiar acum mi-a făcut semn 

. " 

Ca să nu vă null îndemn. 
C hfar flămânzi de-om rămâ-

. {nea, 
:Eine foarte i-ar părea 

La dânsa nu vă uitaţi; 
De mine să ascultaţi, 
De mâncare v'apucafi. 

Altu], dela locul lui, adaogă_: 

Tai'e cuie şi resteie 
Şi paharul să nu stee. 

Altul din altă parte: 

Cine nu goleşte paharul, 
Să sărute lăutarul. 

Incep poz1tele de haz: vornicul . mir1esei 
<Căpătând câte un ştergar, îl apucă de colţuri, 
ţin vi\n şi apoi încep să-l scuture: 

şi vornicul mireilui 
toarnă pestei el pu--

„Cum s'a năvădit urzeala cu băteala (bătătura), aşa să se 
năvădească tin'erii unul cu altul; să se îndri:igească şi în fericire să, 
trăiască". 

Hiritiselele nu ma1 contenesc: 
-- ,,Să te văd sănătoasă, nună mare! Norci,c şi 

lui şi finei d-t-alel... Sii trăieşti să mai cununi!". 
Altă femeie închină: 

., :v::rrr
' j 

sănătate finu-

- ,,Dumnezeu să le dea noroc! De un.de dau, Dumnezeu săi.
le împlinească pentru o mie·!" 

Ap. D. Culea - Dutini ·,·.i Munca 28 
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- ,,Nună mare, nună mare! -- auzi pe altă nevastă zicând
să. ai p�rte de fini ! Cum ai ajun.s de i-ai cununat, aşa să a-

jmwi să le şi botezi !. .. " 
- ,,.Amin,· - răspunde una - să te audă Dumnezel,l ! Să

tP văd ş:ii pe dumneata ca mâine cununâ:nd-, măritând şi însurând, 
• 

I 

ca să viu şi eu la veselia d-voastră !. .. ". : 
In Transilvania, prin· unele părti, cum s'au aşezat nuntaşii 

la masă, colăcerul deschide masa creştineşte: Î 

IV/ai nainte de mâncare, 
Dăm ceruta închinare 
Prea bunului Dumnezeu, 
Pentru mare darul său. 

In alte părţi, zice oonăcarul în locul mirelui: 

' 

I 

Mirele tânăr grăieşte 
Şi grăind, vă mult urneşte; 
Mai întdiu lui Dumnezeu 
Şi-apoi la întregul neamul său. 
După acest cuvânt al nc.stru 
Să zicem un „Tatăl nostru". 

Preotul începe un „Tatăl nostru"; ba, pe alocurea, în Ardea! 
'binecuvântează masa cu pomenirea nunţii din Cana şi ·cu cântarea 
religioasă „Cana Ga�ileei" întocmită pentru nunţi, iar nu pentru 
cântări de stea ·1a Crăciun. Preoţii deschid cântădle la masă Cl.J. acest 
cântec vechiu. Mesenji ascultă rep�tând cu totii „In Cana Ga-
Jileei" : .. ,tt..·;m.tfl� 

�Allegro 

· dVfi I. Chirescu

,. Ga - // - le - ,i" Fos-1-a s1 /_ 

� J D I J J I J Ji J IJ J_ I @D. 
sus che - maf ln Ca-na Oa-lt - le 
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:J.. La nunta ce s'a 'ntâmplat
ln Cana Galileii? 

Fost-a şi Iisus chemat 
ln Cana Galileii. 

2. Şi vrând,_ trişti
,__

_ a nu-i lăsa, .
A venit cu maica sa.

3. Şeztind la masă şi bând,
Băv,tura n.eajungând,

4. Şi din câţi la masă sta, .
ln tăcere se uita, .� 

.De mai este vin, au ba. 
<6. lară muma lui Iisus, 

Văzând că n'au vin deajwns; 
. 7. Zice: - ,.;Fiul meu iubit, 

Vinul li s'a isprăvit". 
. 8. lară Iisus s'(J, sculat 

Şi slugile au chemat; 
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9. 'N şase vase ap'au pus
Ş,i le-a"f/l umplut până sus.

10. Christos le-a bin'cuvântat,
Apa în vin s'a preschimbat.

11. Si-a zis să dea'ntâiu la' 
{nun, 

Să guste vinul de--i bun. 
12. Jar nunul dac'a gustat,

. Cu glas mare a strigat:
1}. - ,,Ceia cari fac mese 

[mari, 
Dau_ întâiu vinuri mai tari; 
Şi dacă se ?nvţselesc, 

14. Şi de cel mai prost primesc .
15. Iar noi, cel prost am băut,·

Şi pre cel bun am pinut" .

Cântecele ce se cântă. în timpul mesii de nuntă, sau la „masa 

itnare" cum i se mai zice: 

� Răr � nolaf 6h F,ra 

H'i � v·v �I Cp I J I �@.b-Er1 
fi,!/- rea să, ml- rea 1- să, of of of--. 

f, � g @ µ I > �) I J:�.Flo - r1 ci -, r.0 - /ea -: să 1 

1. 1\1.ireasă, mireasii,
Floricic' aleasă,

2. Cu ochii ca viorica,
Cu trupul ca rândunica,

3. Pen'şorul ca şofranul
Ca să-ţi omoare-aleanul. ( 

4. Guriţă de porumbiţă, 
. Să fii mirelui drăguţă, 

5. Azi fată, mâine nevastă.
Să nu ai nicio năpastă:

6. Bărbăţelu' te-aţi,{ea
Pe braţe te-a mângâia.
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1. (Of, of, Leano, of!}
Foaie verde şi-o lalea�
Când eram fj,z floarea mea,
(Of, of, Leano, of!)

2. Umblam ca o păsărea,
Nu mă ştia nimenea.

436 

} . Dar un hop de vânăt or 
!şi făcu un lăţişor;

4. Puse latul la izvc.r
Şi" mă prinse de picior

5. Şi mă duse 'n.colivie,
Ca să-i fiu a lui soţie ... 1)_

Cântarea unnează pe tonuri schimbătoare, când dulce cân.d'. 

amară, una caldă alta rece. 

Rar notat- P.Ciorogc1rtv 

'epg r□IJV@J_.,I VOI 
Foaie ver-de de mo - ho,- ro , Do - rv/ 1

� r J I J.0 @ J. ri J U V V V V i 
meue 17(1-/mai do· - r(I /'/(I./ pot spv-ne.fu-C(I -,- ,

'gliJI J J .[J JI JD V V V p I
roru - ., Foa /e ver - de. Nu-l pof spv- ne cu- f11-

' 2B9A J J V J I 
�· 

raru-·- foaie ver -de. 

1-. Foaie verele de mohor, 
Dorul meu e numai dor, 
Nu-l pot spune tuturor 

(bis) 
(Foaie verde .. .) 

2. Când eram nemiiritată,
Nu 'nvăţam să b·u ne:vastă;
M ântam pâine de secară
Oernută prin sită rară.

1) Aceiaşi melodie ca la pag. 573.
! 

·,.

} . Când eram la mama fată
,. 

Nu ştiam ce ştie-o fată; 
Nu ţ'eseam, nu nălbeam 

[pânzit 

Şi umblam cântând din 
{frunză. 

4. Iar de când m'am măritat,.
Gnja casei am luat;·
Pun războiul şi tes pânză
Şi-0 dau naibii ei de frunză_

I 
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Nici mirele, nici mireasa nu-s slăbiţi deloc; Şţ mereu le amin...:

teste cântecul că de acum altă viată încep : , 
/' 

Fcaie -verde şi-un d�dău, 
• Când eram şi eu flăcău,

!VI ă duceam unde vream eu; "'

,,. 

.. 
I' .... 

Dar acum ni'am însurat, 
Grija casei am luat ... 

Când eram la mama fată, 
Ştiam floarea cum se poartă; 
Puneam floare(!.· la ureche 
Şi plecam. în sat la fete. 
Dar acum m'am măritat, 
Grija casei am luat ... 

Cântecul naşului: 
/ 

f � j 
·J

� 
Andant� , , _ noi-;t 6. Breaz vi 

fffeiµ µ µ a I E' Q I tU:2JJ J. v I
O,iJ o - raş, din Bu - cu resfi 

/.. l (,)' J 
Oin pa-la -le - le dom - nest/ - Mândră 

' 
. . 

P_JJj v y y ţi)))�, 31/Jt,.'; f
- oaste le porneşte, Mândră nuntă se - gi-

' � . ' .  �

teţ-te 
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1.. Din ora,ş din Bucureşti, 
Din palatele domneşti, 
Mdndră oaste se porneşte, '' 
Mândră nuntă se găteşte.' 

(bis) 

se'nsoard !aticu Vodă „ 
Şi-l cu.nună Mihnea V odă. 
Dar fata de unde-o za? , 
De cc.lo din Rasova: (bis) 

·'
. J. Fată de Letin bogat 

Şi de lege lepădat. 
--J � � 
� x· 
... 

Oastea, măre, se gătea, 
Nunta, măre, că-mi pornea; 

.i 
4: I mi pornea dela Sân-Pietru 

(bis) 
Şi-ajungea pe la Sân-Medru. 
Tot rădvane, cu cocoane, 

5 . .Şi carete sto.bc.rîte, 
Prin' afară zugrăvite, 
Cu postavuri învălite, 
Că de nuntii sunt gătite 

De mergea şi iar mergea 
,Ş' acolo de-,mi · ajungea, 
Le• 

., "f" )tzn
,_ 

mare, ce-mz acea. 
Porţile că-şi încu,ia 
Şi zăvoare le punea, 
ln foişor se urca 
Iar din gură ce-mi zicea? 
- .,,Care-mi este, ,nirele,
Mirele, ginerele?
Să s'aleagă din nuntaşi,
. Din nuntaşi, din călăraşi,

(bis) 

Să saie zidurile, 
Să descuie pc;rţile 
Să'nceapă -petrecer' le". 
·Tancu V cdă de-auzea,
Iancu V odă c' amuţea
Şi din umeri că 'nălţa,

· /nălţa umerele
Ca şoimul aripele
. Câ,nd îl bat păsările
To�te'n toate părţile.'
I ar naşu-său de-l vedea,
El din gură ce-i zicea?

- ,�Sta,i, fine, nu te mira!
Ori câte prfâni or fi,
Naşu-tău le-o potoli",

Până vorba-şi isprăvea, 
Mihnea calu-şi repezea, 
Zidurile că-mi sărea, 
Porţile 1..'ă-mf descuia, 
Nunta'n curte că intra; 

· Tot nuntaşi şi călii.raşi,
Tot rădvane cu cucoane
Şi carete stoborîte
Pe din'afar' zugrăvite,
Că de nuntă sunt gătite.
Savai, Letinul bogat
Şi de lege lepădat,
El p'atât nu se lăsa:
Teancuri de postav pun.ea
Şi din gură ce-mi grăia?

·,__. ,,Să s'aleagă mirele,
Mirele, ginerele,
Din nunta,şi, .din călăraşi,
Să saie teancurile
Să ia postavurile,
Să le'mpârtă la nuntaşi,
La nuntaşi, la călăraşi" .
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Iancu V odă d 'auzea, 
Iancu V odă 'ncremenea, 

1 Şi 'nl.ilţa umeril.e 
Ca şoimul aripile 
Când îl bat păsările . �
Toate'n toate părţile. 
Dar naşu:..său q_e-i zicea? 

439 

- .

·,,
,.,

1 
• - ,,Stai, fine, nu 'te mira! .r

Ori câte pricil'7:i or fi
Naşu-tău le-or potoli!". •. 

Mihnea calu-şi fnchinga, 
Teancurile că siirea. 

Posta:vurile lua, 
La nuntaşi că le 

So.vai, Letinul he.gat 
Şi de lege lepădat, 
Nici p'atât nu se lăsa: 
La pivnicer poruncea, 
Nouă buţi de vin scoatea, 
Nouă buţi în şir punea 

· Şi din gură ce-mi grăia?
- ,,Să s'aleagii mirele,
Mirele, ginerele,
Să s' aleagă din nuntaşi,
Dih nuntaşi, din călăraşi,
Ca să. sară buţile;
Să 'mpartii. vinurile
Să le'_mpartă la nuntaşi,
La numaşi, la dilăraşi".

Ginerele de-auzea, 
Ginerele 'nmărmurea. 
Mihnea Vodă iar zicea-: 
- ,,Stai; fine, nu te mira!
Ori-câte pricini or_ fi,
Naşu-tău le-o potoli!".

1t 

Până vorba-şi isprăvea, 
Mihnea calu-şi repezea, 
Nouă buţi că mi-şi sărea. 
V tnurile că lua, 
Vinurile că'mpqrţea: 

. Şapte buţi pe la nuntaşi, 
Două buţi la călăraşi. 

Dar Letinul, om bogat 
Şi de lege lepădat, 
Nici p'atdt nu se lăsa. 
Şapte fete că'mbrăca, 
Tot un pc.rt şi tot un fel 
Şi din casă le scotea_ 

Şi din gură mai striga: 
- ,,Să pc.f tească mirele�
Mirele, ginerele,
Să-şi aleaB·ă mireasa
Să se cunune cu ea!".

Iancu V odă de-auzea 
Şi mai mult înmărmurea;· 
Dar naş'su de-l vedea, 
Din gură mai zicea? 

S - r· 
- '- ,, taz, z-ne, nu te mzra. 

Că orice pricini- or fi 
Naşu-tău le-o potoli!". 

Bine vorba ,iu sfârşea, 
Spada din teacă trăgea, 
1 n mână că şi-o lua 
Către fete se ducea, 
La picioare-o arunca 
Şi din gură ce-mi zicea:> 
-- ,,Să s' aleagă mireasa, 
Ca să-mi aducă spada, 
Că e spadă veninaţă 
Ce retează cap de fată!". 

. .. 

• 

.r 

;, 

,.. .. 

,-. 

., 
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Mireasa dac'auzea, 
Dintre fete s'alegea, 
.Spada, măre, ridi0t1,. 
Iar Letinul de vedea, 
Nunta, măre, începea 

:Şi-apoi nunta se pc.rnea 
De colo din Raşova. 

ţ 

• 

' 

. . 

/mi pc.rnea pe la Sân-Mediru 
Şi-ajungea pe la Sân-Pietru 
ln oraş la Bucureşti 
ln palatele domneşti, 
Unde nuntă se făcea 
Cum e Domnilor legea, 
Şi legea şi �atin(l. 

Ceeaoe mireasa a pregătit pentru mire, iar mirel� a cumpărat 
·11entru �easă în vederea cununiei, se numesc schimbup. Schim
lmrile se dau cu alaiu, din care nu lipsesc lăutarii şi zicerile de
-oraţii. Aceste daruri de nuntă sunt purtate pe tăvi împodobite şi
amintesc parc.:\ dusul plocoanelor la curţile domneşti• şi înalte feţe 

l>oiereşti de altădată. 
Darur.ile aduse miresei se închină cu· această oratie: 

' ' 

Jupi/neasă mireasă 
-Ca o garoafă frumoasă!
Tânărul nostru împărat,
De. când pe d-ta te-a aflat,

.La mare grijă a intrat.

-. 

Toate_ oraşele le'-a călcat,
-Chiar şi'n Ţarigrad a umblat
l/ eşminte de ţi-a af l(!t.
Iar când s'a înturnat
Din oraş din Ţărigrad
Unde haine ţi-a. cumpărat,
Dumnez.eu sfântul a dat
-Vn ger mare şi turbat;
Corăbiile au îngheţat
.Şi pe mare'n loc au stat.
Dar tânărul împărat
·Cu atâta nu s'a lăsat:·
ln scări de aur s'a'nălţat,
La Dumnezeu s'a rugat, 
Dumnezeu s'a îndurat 
.Şi apele-a desgheţat; 

..

I• 
1. 

I. 

• 

, 

. . 

. . 
. 

4 

J 

Şi tânărul împărat, 
ln oraş a alergat 
Şi mulţi boi a cumpărat .. 
Şi-a prins. bd multi şi vârtoşi 
Şi bivoli tari şi frumoşi; 
Şi torăbiile-au scos 
Din locul primejdios. 
Ş\ le-au dus la mal pe toate 
Şi s'qu dat la descărcate� 
Şi-a. pus hainele cele mari, 
Pe caii săi cei mai tari; 
Jar hainele, cele mici, 
Pe cai mai puţin voinici . 
Şi du-pă. ce mi le-a pus, 
Mai departe cii ne-am dus, 
Şi'n astă sar'am ajuns 
La d-voastră aici 
Cu hainele cele mici; 
Ba nu, şi cu celelalte 
Să ai de dânsele parte: •

.; 
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Poftim ;upâneasă . 

Mireasă! 
.... 

• r
De cumva nu vrei să crezi, 
l ntinde mâna şi vezi 1).

Iată o închinare moldovenească a zestrei adusă de mireasă: 
filîr."-i 

Se închină doamna mirea_să (li 
A dumitale prea aleasă 
C' o zestre gospodărească. 
Intr' o ladă braşovenească. 
La,da ne este cam grea, 
Dar nu ştiu ce-o fi în ea. 
Noi gândim să fie :bani; 
Jumătate gologani, 
Jumătate bani. frumoşi, 
J UJmătate de cei roşi. 

,Să-ţi spun drept, să nu_ te'nşel
Că. nu e frumos de fel: 
Ci-s prosoape şi ştergare 
Şi tr{!i teancuri de basmale 
Ca să-ţi fie dumitale 
De dus la masa cea mare. 
Se nu:a· închină dumitale 
Cu covoare înflorate, 
Tar'e-s mândre şi ciudate! 
Se închină dumitale 
C' o scoarţă mare şi lată 
Tare frumos lucrată! 
Toată lumea s'o mirat 
Şi eu mult m'am minunat. 
Se închină dumitale 
Cu lăicere frumoase 
/nvrâstate cu mătase. 

Se închină dumitale 
Nişte saci trainici de lână 
Ca să pui în ei făină; 
Fiţ.ină squ păpuşoi 
Pentru moara dela noi. 
Se închină du1Ţ1.itale 
Cu nişte perne mici şi mari, 
Lumea zice că-s umplute cu 

{frunzari_ 
Da noi zicem precum este, 
Să nu fie de P<?veste: 
Că-s umplute cu pene de răfoi

.,. 

Ca să-ţi fie sub cap moi. 
Se mai închină dumitale 
C'un oghi"al şi c'o saltea 
Pentru-un om ca dumneata-. 

PatlJI, rânduri de prostire 
Din pânză. de cea subţire. 
I a te uită, aici îs tc.,;i.te 
Chiar din ladă ţi le-oiu scoate_ 
Să vă fie de ·mult bine 
Să mă cinstiţi şi pe mine. 
C'-un păhărel de vin 
Şi-o năframă de in, 

, Să-mi şterg guriţa de vin, 
Să vă fie chef ul dep_lin, 
Ca să zic şi eu amin. 

1) Această ·conăcărie aminteşte vremile de acum sute de ani, când ne veneau•

mărfuri pe corăbii clin Ţariguad (Coustantinopole, Istanbul. . .) prin_ porturile Brăila„ 

Galaţi, Chilia, Cetatea Albă. De aceea tava, vasul ce poartă darurile, se numeşte în, 

!VfoWova ,,corabie", iar vornicul ce o -poartll. ,,corăbier".

/ 
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Tot' asem.enea, darurile aduse mirelui din partea miresei, se 
iuchină cu această oraţi1e; un colăcer din alaiu rosteşte: 

Tânăra· noastră 'mpărăteasă, 
Aleasa şi m'ult frumoasă, 
Toate tdrgurile 
Şi toate oraşele 
A umblat; 
Marfă 'pentr� faţa dumitale 
N'a aflat.' 
De loc nu s' a lăsat; 
Ci din corn a buciumat, 
Sfetnicii s'au adunat 
Şi cu dânşii ţinând sfat, 
ln corăbii i-a urcat 
Şi îndată 'au plecat 

. '

La oraş la' Ţarigrad. 
Mărfi de mire au aflat, 
Pe corăbii le-au cărat 
Şi pe mare au plecat. 
Când au fost la mijloc de mare, 
A dat Dc.mnul un vânt tCţJ·e; 
P ântul,. marea'nvolburat, 
Corabia s'a răsturnat, 
Mărfurile s'au înnecat. 
Noi câţiva ostenitori, 

Deasemenea călători, 
Pe acqlo că ne-am aflat 
Şi-am slirzi şi le-am H.dpat. 
Le-am luat toate'n caic-? 
Şi le·-am adus toate aice; 
Le-am adus la d-voasi.râ 
Cu toată sudoarea noa.,trâ: 
. Cămăşiucd de bumb,;tc 
Ca să-ti fie tot pe pla�. 
Bătută cu bcn.i.ngic 
Să se lipească .de trup; 
Cămăşuică de fuior 
Să-ţi fie pe trupuşo;•; 
Cămăşuică mân'dră de in 
Să-ţi fie cheful deplin; 
Brqu ţesut cu fir fn t'rei, 
Nu cumva să mi te ei 
Să umbli dup'alte femei. 
Şi-o ntiframă'n fir şi flori 

.să:.ţi fie de sărbători. 
De cumva nu vrei să crezi, 
lntinde mâna şi vezi'. ... 

Prin alte locuri câte o „soră de inireasă" dă darurile 
ţite de aceste cuvinte: 

Poftim darurz·, 
Jupâne mire,·. 
Dela jupâneasa 
Mireasa: 
Cămeşuică de in 

.. . 

Cu .fir şi cu ibrişin. 
Nu bănui că-i cam groasă, 

. Că-i în şezătoare toarsă; 

Căci jupdneasa 
Mireasa· 
Ziua n'a avut timp, 
C'a umblat la lucru'n câmp. 
Prea cinstite, de nu crezi, 
Pof(im, pune mâna şi vezi ... 
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Atât mireasa cât şi rirele primesc dela neamuri, vecini, prie
teni, dela in.vitaţij; la nuntă daruri �folurite, fie de ale mâncării 
(brânzeturi, pasări, fructe, etc.), fie lucruri pentru gospodăria cea 
nouă. Aceste plocoane se mai numesc şi „cinste". Fiecare nuntaş; 
când dărueşte miresei (mirelui) darul, z:iJce această închinăciune:· 

I năltată împărăteasă 
Ca şi-o garoafă frumoasă! 
Aflaţi că femeile 
Din toate· părţile · �• 
Năzuesc ca albinelf! 

La d-vcastră, 
Şi v' aduc colăcei 
Mândri şi frumuşei. 

I nălţate împărate 
Vin oameni de departe• 
Şi v 'aduc colăcei 
Mândri şi frumuşei 
Să aveţi parte de ei. 
Colac mândru şi frumos 
Ca şi faţa lui Christos, 
Să face ţi' bine să-l primiţi 
Şi să nu ne bănuiţi ... 

Când mireasa vrea să dea colăcerului o basma de dar pentrw 
podoaba băţului său de vornic, acesta explică glumeţ întrebuinta-• 
rea toiagului, cracă de copac: 

Meseni cinstz"ti, 
Nu'ntaşi iubiţi! 

Mulţi copaci la pământ 
A doborît, 

. Ascultaţi două �uvinte 
Ce-s de Domnul rânduite: 

De-au închis drumurile 
Cu vârfurile. 

A dat/ Dumnezeu 
Ploi grele, 
Vânturi rele; " ,. � •i 

Dar cinstita noastră mireas<i 
A făcut. basmale de mătasă ·. 
Şi-a ridicat 

,( ' Aceşti copaci de pe masă. 

Jn timp ce mireasa leagă băsmăluţa de 
ţumeşte: 

!nălţată 'mpărăteasă,
Cinstita noastră mireasă!
Să te bucure Dumnezeu,
Cum s'a · bucurat
Fericitul Aron
Ţiind toiagul în mână.
Neavând riidă(ină,
De trei ani fiind uscat,
A în f l:otit neudat.
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Cân.d ,soacra mică dă ginerelui darur�, ea sau vomicul închi
nă urând astfel: 

Milostivul Dumnezeu 
.Să te îndrepteze . 
Pe loc, 
·Cu .noroc

, 1...._ • . ..... ,,1 �•. 
• j. 

.Şi la viaţă
• ( j, • •• ...t }\ •. I 

11' j .:I• •Cu dulceaţă; 
.Să-ţi dăruiască 
Bunul Dumnezeu 
•Cele şase daruri

,. ' 

• • ""7 I t

�, î' ... 
t ·-(ţ�.

Care le-a dăruit 
La cei şase oameni: 
Bogăţia lui lov, 
Frumuseţea lui Iosif, 
Blândeţ.ea lui David, 
Inţelepciunea lui Solon?-c.n, 
Tăria lui Samson 
Şi vitejia lui Alexandru im-

. [ părat. 

Când mireasa \dă daruri naşului (nunuluâ): . 

-Cinstite jupân nun, 
.Părinte iubit şi buni 
Mi-reasa aşa grăieşte 
-Şi frumos vă mulţumeşte
·Că odihna v'aţi lii.sat
Pe dânşii i-ati cununat;
Dumneata sii. fii cinstit şi

[mărit 
,Şi pe la cap de mese poftit.,. 

Ea frumos vă mulţumeşte 
Cu danţri vă dărueşte: 
Cu năframă de mătasă 
Să fie podoab'în casă; 
Nunei i-a cinstit o iie 
S'o. poarte cu bucurie. 

Către socrul mare când primeşte daruri dela noră : 

lat'u'! dar bun şi frumos 
.Să-l primească bucuros 
Dela cinstita mireasă, 
•Care vine azi· în casă;
Dumneata să-l primeşti
.Şi frumos să-i mulţumeşti.

Nune mare, nune mare, 
Dăruieşte, că ai stare: 
Finuţei pdine şt sare, 
Finului spânzurătcare; 
Finei vacă cu viţel. 
Finului Zant cu inel . 
Să-l văd dus ca un căţel. 

Când mireasa întinde darurile soacrei mari, zice: 

Nora voastră cea aleasă, 
�are astăzi e mireasă, 
Cu umilinţă cinsteşte 
.Şi soacrei cei mari, o iie, 
Fiindc' a coase nu mai ştie; 
.Sau nu vede că-i bătrână 

,, ... ,

-�

Nici chiar ziua la lumină, 
Deci d-ta s'o primeşti 
Noră-tei să-i multumeşti, 
lnvăţând-o cu tot sfr:rtul 
Cum să-şi cinstească bărbatul. 
li vei .cinsh. şij,o grifdină, 

Căci mireasa e străină. 
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Pentru soacra cea mică, conăcarul ar.e aceste rânduri gata: 

Cinstiţi oaspeţi prea iub1:fi! 
· I ncii. una să mai ştiţi:
. Soacra micii., lada ·mare

Şi-a gdit-o foarte tare 
De năframe şi de pânză; 
Cine a scăpat, să râză . 

Către sfârşitul mesei;, .când mirii s'au retras, mesenii trec la 
obiceiul zis ;,paharul de dar". Conăcaru] cel şăgalnic şi bun de 
.. gură pune pe un taler paharele cu vin şi le trece prin faţa oaspe-

' ţilor, 1ncepâ11cl cu nunul, cărora le spune câte o oratie. Prin acea
âU1 oraţie, caută să smu]gă un dar de bani aruncat :în pahar. Pen
tru :înteţirea voei bune, -oa pungile să so deschidă cât mai larg, fe
meile· cu jocurile }pr iau parte la acest asalt împotriva celor prea 
.,;frânşi la mână. Strângătorul conăcar ia talerul oo pahar, se duce 
în faţa nunului mare şi îi cuvântează precum unnea:ză: 

Domnul nostru cel 1Jestit, 
,Chiar astăzi a pornit 
Ca sii-i caut de cheltuială 
Bani de-argint din altă ţară; 
Sau de-ar fi şi de hârtie 
Bine-ar fi, numai să fie. 
Căci având el nuntă mare, 
Unde vin cu 1Ţlio cu mare, 
Jmpii.raţi şi impării.tese; 
.V oevozi, crai şi crd.iese, 
Nevestice .f rmuşele 
Şi copile tinerele

) 

Feciori tineri, mici şi mari 
Cu mulţime de lăutari', 
·Oaste mare o mulţime,
Călăreţi şi pedestrime
.Şi-a fost rrw.re şi vestită
.Lumii întregi cunoscută.
Jar atuncea, din întâmplare,
ln cămara lui cea mare,
S' a iscat -o ruginime
-Şi o ceată de şoricime,
Că toţi banii i-a stricat

Câţi ·pe-acolo s'au aflat. 

' 

'1:► 

( 

� . ...

Pân.d ce alţii q face, 
Dacii. cumva o. mai face; 
M'a trimis în lumea-mare 
Să-i caut de zor parale. 
Câte sate am alergat 
$i oraşe am călcat, 
Câţi oameni am. întrebat 
Cine'n lume-i mai he.gat, 
Toţi aici m'au îndreptat; 
Chiar casa mi-au · arătat 
La dumneavoastră, cinstit 
Nun mare şi, vestit, 
Zicând că eşti tare 
Peste lumea mare 
'Si ai o mulţime 
Bani şi bogăţime 
Si eşti îndurător 
Si dai ajutor 
·Oricui, tuturor.
Deci, te rog cu rugă,
Bagă-ţi mâna'n pungă;
Aruncă câţiva lei în dar
Să-ţi dau şi un pahar.
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Către socrul mare se îndreaptă această zicere: 
' 

Soocre_ mare, soacre mare, 
Prea vestit şi tare, 
Iacă seara s'a lăsat 
Şi amândc.i n'am închinat 
Cu cuvinte bune, 
Cu pahare pline, r�· 

Cu vin din Odobeşti, 
De pungă să te găteşti, 
La tineri să dărueşti 

1 

" 
j 

t 

Ce te-a'ndura Dumnezeu 
. Şi nu fi-a pica prea greu. 

Vreo sută de oi cu miei, 
Vreo patru vaci cu viţei, 
Câteva scroafe CUJ purcei. 
S!)i. gustăm vin de Cotnar 
Să bagi mâna'n buzunar� 
Să nu scoţi cremene şi a'!1nar,., 
Numai pumnul plin de bani. 

· Nune mare, nune mare,
Bagă mâna'n buzunare
Pentru finii. dumitale; ,

. 
• , I 

. Zece galbeni să-i cinsteşti,
Ca'n'tru mulţi ani să trăieşti!

Dărueşte nunul, dărueşte bani ş1 nuna'. Conăcarul muJtu
meşte: 

Păsărica rugului, 
,Pe coarnele plugului, 

Ciripeşte, voroveşte, 
D-tale mulţumeşte.

Nunul porneşte cu „paharul de dar" îndemnându-i: 

.. 

I' 

Luaţi câte un pahar de dar; 
Şi cine-şi va · băga nasul în 

{pahar, 
Să-şi bage şi mâna în buzunar; 
Şi cine îşi va bea paharul, 
Să fie gata cu darul. 

Câte un mesean dă drumul unui!. cântec _glumeţ cu paharul;, 

ca să înveselească lumea. Pahar·ele cântate şi îndesite îndeamnă pe 
oaspeţi' să fie mai darnici: 

Păhărel cu f loriceze: Eu te beau şi tu mă'mbeţi, 
Multe năravuri mă'nveti; 
Da dacă m'oiu desbăta, 

Cum te-ar bea buzele mele; 
Păhărelul cât un cui, 

, Când îl pun la gură, nu-i. De năravuri m'oiu lăsa. 

.. 
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Când .vornicelul vine.cu tava plină cu plocoane (daruri) de la 
fetele prietene, zice oraţia (în Basarabia): 

J7 ă rugăm, face ţi-ne cale şi 
/cărare 

Până la scaunul cinstitei floare. 
Poftim, cc.ană mireasii, plo-· 

[ coane do,mnest.i 
Carele dumneatale poft;şti, 
Că pn·n târgurile noastre 

[ caliceşti, 
Plocoane de acestea nu găseşti ... 

Nici conu mire nu grăbeşte, 
Că la alta se gândeşte; 
Şi-ar porni in zor f ierbinfe 
Cu călcâile înainte; 
Da pân'ce s'o'ncălta, 
Soarele s'a'nălţa,; 
Şi pân'ce se găteşte, 
Soarele asfinţeşte ... 

., 

Poftim ... (mireasa întinde 
{mâna) 

___J Nu te grăbi la luat 
Cum te-ai grăbit la măritat; 
Că de nu te-ai fi g[ăbit, 
Altul mai bun s'ar fi găsit .. � 
Pofti'm ... (îi trage tava îndărăt) 

} 
... 

Mireasă nu suspina, 
Că de el nu ti-i lăsa; 
Numai lumea ţi-ai întunecat 
Şi zilele ţi le-ai legat ... 
na, coahrf. mireasă, dumneata, 
La ce spun nu mai căta; 
Ci mai bine cu aceşti pantofi 

[ te,.-az'. încălţa 
�i pân' ce-o mai fi, ne-ai mai· 

{juca! 

Deosebit de alte „cinste" sau „daruri" ce se ·dau la nw1ti, estP 
<latina să se strângă dela nuntaşi.' şi daruri de bani pentru însură
ţei, fie să acopere cheltuelile cu nunta, ori ceJe nevoi de casă nouă. 
1ţunul sim� românesc nu cere banul deadreptul, ca o listă de sub
-scriptie. Ci a născocit mijloace ocolite şi plăcute totodată, prin care 
-să cucerească sufletele nuntaşilor, făcându-le să dăruiasc{t cu bu-
curile, în schimbul celor văzute şi auzite, fiecare după pungă şi dăr
nicie.

Cântecul ţăinei smulge, în mijlocul veseliei dela „masa mare" 
<lupc"t cununie, cât poate din dărnicia mosafirilor. Una din femeilt> 
nuntaşe (stolniceasa) a fript ? găină ş� a împodobit-o cu flori. 

/Capul e prins de trup. In ci,oc, i se vâră o monedă de argin.t. Găina 
-se aşează pe o farfurie; sub_ ea, se pune un ou fiert. Nuntaşa intră
pe uşă cu farfuria într'o mână, cântând şi legănând găina. Se apro
pie încet de naşi; iar după terminarea cântecului\, dă găina naşu-
lui, care aruncă un dar de bani în farfurie.
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notat 6Breazvl 

IA n } J J, i 
la ft'- ga-ne arcuiJ mana Hop gă-1·-

rj r:J n 
na:hop, hop! una dupa� 

t 
flopgă-, -na Z/ f

i 

- .ga-ne 
St' z,:.m, ·I.I- na 

n Jlnu te . ra - ce cum im, f?!a- ce 

op ga - 1 

1. la p"rfane ai-cu'n mânii
Şi zi una după mine�
Zi, ţigane, nu te f~ace

- na

Şi zi-mi una cum îmi place.
(Hop, găină, hop!)

2. Hop săracă nună mare,
Fă_ bine scoală'n picioare;
Că şi eu mă suiu pe vatril.
Şi-s cât dumneata de naltă.
(Hop, găină, hop!)

}. Hop, săracu' nunu' mare! 
V orbelor nu-ţi dau crezare; 
Iţi taiu capul la găină 
De mi-i pune suta'n mână. 
(Hop, găină, hop!) 

(Se face că o dă naşului, dar o retrage 

iute). 

4. Că bărbatu' aşa mi-a spus,
Să-mi dai suta de a;uns.
Aha,. ha, că eu ţi-oiu da,
Punga de mi-i arăta.
(Hop, găină, hop!)

.__ .. - .& 

:r 

) li 
hop, hop! 

,, 

5. C'asta-i o gă;·nă bună.
Nu ţi-oiu da-c. pe o mi11-

[ ciunii; 
C'asta-i o _găină grasă 
Crescutei pe lângă casă. 
(Hop, găină, hop!) 

6. lu, iu, iu găină friptă!
Naşu'n gură ţi se uită;
lară naşa te-ar mânca,
Numai de te-ar căpăta.
(Hop, găină, hop!)

7. Ştii, găină, ce ziceai,
Când mereu sub pat cloceai?'
,,lmpărat mă va mânca
La o nuntă, undeva".
(Hop, găină, hop!)

8. Măgheran pe vale'n jos,
Eu i--oiu da-0 bucuros
Lui naşu că e frumos
Şi sub-nas cam mustăcios-
(Hop, găina, hop!) ; 
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'J. Măgheranul otiiveşte, 
" t 

11. De nu crezi c'am fript-o
la, naşule, îndrăzneşte; 

· Găina de mi-o primeşte;
•Apoi bine mi-o plăteşte.
(Hop, găină, hop!)

. [eu, 
, Să mă bată Dumnezeu! 

De nu crezi,c'am fript-o'n 
r,·ar � '

(Iar se face că o dă na,şului �i iar o 

tral:'e înapoi). 

Să mă fac vin în pahar. 
(Hop, găină, hop!) 

10. Las-o, las-c. că-i a mea! 12. Paharul să fie larg,· ,
Şi mai am. tr�abă cu ea.
Oiu juca-o, oiu chiui-o
Şi-oiu da-o cui mi-o plăti-o.
(Hop, găină, hop!)

-. 

" 

Să mă bea cine. mi.,.i dra;:.;
Să mă bea nunul ce{ _man:,
Că i-am fript găina tare.
(Hop, găină, hop!)

După isprăvirea cântecului, nuntaşa pune . găina pe masă în 
faţa nuni)or şi aşteaptă dela ei darul sunător. :En.ainte să înceapă să 
taie din friptură, naşul (nunul) rosteşte: 

. ·1. 

i!,• U ! iu, iu găină grasă_! < 
Eri erai pe după casă, 
Astăzi eşti friptă pe masă. 
U ! iu, iu giiină sură' 
Eri .erai pe după_ şură, 
Astăzi eşti la mine'n gurâ. 

Pri,n Moldova de Nord, mirele capătă o găină friptă şi trebue 
s'o rupă, c,a să�şi arate voinicia şi dibăcia. Şi de o rupe din.tr'odată, 
c semn bun. 

Iată alt cânt.�c de haz ce se zicţ pe la nunţi: 

-: -

� . - ' 

.!:· � .... 
r 

' . . 

, 

Frunzuliţă, frunz'ai fost, 
Mai văzut-ai nuntă'n post 
Cu (asele şi cu borş? 
- Ba. chiar şi la ea am fost! .
Cucc.şul s'a potcovit,
Pentru • nu._ntă s' a gătit;
Da găina cârâia,

. Ziceq .cd merge şi ea;
Da cocoşul n 'o lăsa,
Se temea că s'a, oua ...

Ap. D. Cvle• - Datini şi M•ncă 
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Ip părtile Clujului, după notarea lui Octavian Pop, învăţ�tor, la. 

masa mare, oele două şocăciţe (bucătărese, stolnicese) aduc farfuria 
cu găinai friptă .împodobită cu florL Arţa are o li.ngură mare de 
lemn .în mână, iar Floarea poartă farfuria cu găina: 

Floarea : 

Faceti-n�i că�are lungă 
Până la nănaş s'ajungă; 
F aceti::-nii un pic de loc

y 

S4 joc cu nănaşu-un joc, 
De trei ori să-l învârtesc, 
Toţi banii să-i celuiesc. 
Nănaşu' ele n'a juca, 
Din găină n'a mânca. ,.._

V: .. iu ... iu ... 
(Se npropic de nănaş) 

Astă găin.â nu-i rea, 
Că-i puicuţă tinerea 
Şi-am cătat bine la ea. 

... 

i I 

Aseară când a ·nserat, .J 

Multe grâunţe i-am ·dat. 
Eu; puica, nu am tiiiat 
Până nu s'a îngrăşat. 
Nănaş_, de nu ti-a plăcea, 
Mă duc fuga'n câmp cu ea 
Până ce s'a îngră,şa. 
I a hai celea pe la cină 
Că mai am ş'altă găină. 
Dacă pe-asta n'o vei lua, 
Eu şi-aceea ţ,i-o 1•oiu da. 
V ... zu ... zu ... 

Nănaşa: 

Şocăciţă, draga mea, 
Prea fţi lauzi găina; 
Du-te'n lume, du-te'n 
Şi frige găina iară; 

tară 
• Î 

După paie de ovii;:, 
Şi mi-o frige mai vârtos; 
După pnie de alac 
Ş� mi-o frige mai pe plac. 
ft ... iu ... zu ... 

Ana: 

Noi nu suntem dela sate 
Sd umblăm cu paie' n spate; 
Şi n'auem lemne uscate, 
Că păclurile-s departe; 
Nici măcar lemne tocmite, 
Că pădurile-s oprite. 
V ... iu ... iu .... 

·Floarea · ..... 

Şi nu-mi pune hârtii multe: 
Numai de câte cinci sute. 
Pune una de c. mie 
C'aceea mi-i dragă mie. 
Pentru patru sute ... cinci ... 
N'am să mai z;in pe aici; 
Pentru cinci şi pentru şasă, 
Nu mă mai pcJ·nesc de-acasă. 
Mă duc la Cluj c'o găină 
Şi mă'ntorc cu punga plină. 
N'o duc friptă şi nici fiartă, 
Da vin cu punga 'ncărcată. 
Asta-i friptă în unsoare, 

. ,

Cum să n'o dau cu preţ mare? 
V ... iu ... z'.u ... 
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Nănaşu mare 
Şocăciţă, hai încoace! 
Ce-ai făcut, mie nu-mi place, 
Nici nu-i friptă, nici nu�i fiartă 

� 

Numai câtu-i afumată. 
' . 

451 

' 

-

Ana: 

"� .J, ···�l
·
_ Ba, zău, nu e chiar aşa; 

0 Numai· gura ta e rea. 
la mi-o cearcă pe· spinare • �
Ca pe_ Hănaşa cea mare? 

Floarea: 
Nănaşule, ţucu-te, 
Pune icea zeee sute, 
La nănaşu nu-s prea multe, 
Că nilnaşu-i om de frunte. 
Care'n pungă bani nu are, 
Nu se face nănaş mare. 

Ana: 
I ar nănaşul tot suspină, 
Că i-e gândul la. găină; 
N'a mâncat de-o săptămţi,nă, 
Vrea s'o guste.de e bună. 

Fl ,O,\REA se apropie de nănaş şi-i pune găina pe masă. Nănaşa îi taie· capul 
"" gâtul, Nănaşul pune în cioc bani şi împreună cu un colac, face da_r şocăciţelor: 

la nănaşă din găină 
Şi-i vedea că-i tare bună. 
A1ult m'a purtat ea pe mzne 
Pe la curţifo strdine. 

Chiar de-acolo 'am venit 
Şi nii-e trupul c.stenit. 
lvlă doar-un picior:..şi-o mână 
Şi nu-s bună-o săptămdnă. 

După ce a primit capul, gâtul şi da:J.1ul de bani, continuă: 

"I AtJulţam, naşă, în tot locul, 
Că mi-ai ·dat capul şi ciocul 
Şi-o ţârucă de gâtlan 
Tot oiu pomeni un an ... 
U ... iu ... iu ... că bine-mi pare, 
Daru-i dela nănaş mare. 

LăutaI'uJ. încetează; vine cu vioara întoarsă la nănaş mare şi cere d�r pentm 
strune: 

.; f 
Ţudor lăutarul: Găina de-aicea sboară5 

Nănaşul cu punga plină, Că-i grăsuţă şi uşcară 
Mâncă carne de găină. Şi se duce ca o cioră, 
Da de i-ar fi punga goală, Mi-o duce vântu-afară. 

-Altă nadă de prins bani dela nuntaşi pentru miri, e jocul Ca
pra, cam la fel cu cea. dela Crăciun.
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„In timpul mesei, unul di.n lautari se în.departează pc furi� de 
taraf. Din scândurele şi pânzrt boit�, şi-a făcut ·w1 cap de capră cu. 
coarne adevărate. Şi-l aşează pe umeri; imbraca un cojoc ciobi.înesc 
intors' pe_ dos şi, dus de lanţ dP căLre un alt lăutar, se .înclreaptiî spn'!
naşi. Jn acelaş timp, se a11de o vuvă _(dobă, clara) i'at· ,·nvf1itor11l cân
ti\ 

1
,cân.Lecul caprei". 

Face pe capra şi câte un poznaş de mesean dintre LiJ1ereL: 

� A /legro . r... no!,t 6h. hra 

cc� � g E I Mi S G O I � , D O i 
' [ Ha-1�-ho] Ca-pra v, .  ne . � ;w -,i, . nă 

= ) s Nrr•t) r I s ltt.t I ad 
Ca-pra. ţa-f1i" că-pri-cea Sa gis,! db bu- rv- . t= 

J 
7=14 c$,,'''"''""'"! 

_-ffij _, G '�=-� > J I � .L� I 
ia-nă Ca-pra pa-,tti' ca-pri-cea S1ţ,sa. sa,sa, 

�nu1fiR1nJ011 
sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, 

1. Capra 1 •ine din poiană Şi-a g-ăsit o buruiană 
(Capra fatii ci/pricea) (Capra !nfii căpricen) 

Ta, ta, ţa ... 
Ţn, ta, fa ... 

� Re,oeo'e ' -notai Nelu/nnessu 

=-•g V V ; W I ţ V G � I � v' ttd 
W- ne ca-pra dti, pi- du -re, A fost la cu-

ţ" ' l, 

. � 

Ies de m(J-re (a fa ţa. ci_-' pr✓ --fti

$r V a ½ I J J J =I
· Ta ta ţa , ca� - prt ţci ta

ta 
•
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2: Vine capra din păd1�re, 
A f 9st la cules de mure. 

J. Asta-i capr' âdeudratd;
. Pe la spate codiilatâ,

4. Şi la cap încornorată
7 

Şi la spate deşelată.

5. Daţi-i banii cu ocaua
Şi umpleţi-i teşchereaua .

Capra clămp[1i<' din fa.lei. Toti mesenii, în picioare, bat în 
·iact din palme. Cel· care ţine capra de lanţ, strigă · pe naş.
T)ela masă, i se spune să-l caute în coşare. Acolo nu-l găseşte. In
t�·eabi.\ jar. Colindă toatii curtea şi însfârşit descopere pe naş la ma
·5ă. Capra, de bucurie, începe a juca în vuetuJ vuvei (dobei). aşul
untreabă: 

. . 

- De un.de Yii , căprită?
- Vine dela poeruţă, răspunde cineva. : -t- Şi ce caută căpriţa? 1 
- Vreo zeciuială.
Şi tot jucând, capra face ocolul meselor P;irnind dela frecare 

<lar de bani. 
Cantecul fusului. Tot pentru întreţinerea voioşiei,• câte un 

nuntaş cere lăutarilor să zidi „cânter.uJ fusLtlui··, cântare săltăr�a-
1-ă nbiscocitr1 pentru -înveselirea acestor clipe ca ş1 a celor de muncă 
,Jela şez[1tori! şi clăci. 

I ,i'iutarul cântă (în Oltenia): 

,R,p�or no/JI M.t'.6eorgescu 

�➔➔ ��� 

li 
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1. 
- Foaie verde trei muşcate, 
la ascultă măi bărbate, 
Tot te lauzi că m'ăi bate, 
Da .ţi-s_ mâinile legate. 
Foaie verde bob de linte, 
Măi bărbate, fii cuminte, 
Vz'nde cânepa de sus, 
Că eu nu mai găsesc fus. 
(Sfâr! ... sfdr! .. .) 

Refren: 
Fir'ai al naibii de fus, 
Unde naiba mi t'e-ai dus? 
O fi ici, o fi colea, 
O fi'n sân la dumneata; 
Dă-l încoa, pupa-ti-aş gura, 
Că mă ·bate soacră-mea; 
Soacră-mea-i femeie rea, 
Sparge casa când o vrea. 

2, Măi bărbate, fă ca mine, 
Vinde cânepa că-i bine; 
Că Luni eu nu o pot toarce, 
Marţi e rău de dobitoace� 
Mie,:cur{e mare păcat, 
Joi e rău de âeochiat, 
Vineri e rău de orbit, 
SdmbiJ,tă de văduvit ... 
(Sfâr! ... sfâr! .. .) 

Refrenul. 

3. Duminica-i să,;bătoare,
Mergem şi noi la plimbare,
Pe colnice şi cărdri
Să uităm de supărări. C 

Mergem chiar şi prin pă
[dure,

Să culegem flori şi mure.
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Vinde cânepa, 
C'aşa trec zilele toate. 
(Sfâr! ... sf â,:f. .. ) 

Refrenul. 

4. Foaie verde sălcicară,
Cânepa mea d'astă varâ,
Stă 'nvelită subt-o ţoală;
Cân'd o văd) 1nă bagă'n

[boalăr 
Nu pot să m'apuc s'o torc, 
Că ar merge toată'n f oe, 
Iar pârdalnicul de fus 
Nu mai ştiu unde e pus. 
(Sfâr! ... sfâr! .. .) 

Refrenul. 

5. - Foaie verde sămulastră„
I a ascultă, ,:năi, nevastă,
Cată fusul, furca bine,
Să te-apuci de tors chiar

{mâine. 
Şase zz'le'n siiptămânâ 
Să te văd cu fusu'n mână; 
Toate-s zile lucrătoare. 
Ce stai ca o bocitoare? ... 
(Sfâr! ... sfâr! ... ) 

Refreniµ. 

6. - Fusul ici, fusul colea,
- L-am găsit la dumner;zta.

Ia-l şi toarce tot fuiorul,
Dă-i cu zorul să ai sporul ..• 

Şi du capul firului 
!La. vârful pz'ciorului, 
De dragul bărbatului

1 

Sii faci fala satului. 
(Sfâr! ... sfdr! .. .) 
' Refrenul. 

,... 

1!7, 
_,Al I t • 

,. . t, ; 1 · 
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7. Fire-ai tu. să fii de fus,
Te7am găsitunde-q_i_ fost

[pus ... 
. •{h- de-aci�ma o fi bine, 

Fir de cân[!pă '.ri.ăll1/tq, 
Să nu zicz'. cif-:i.lenepiţă.; 
. O să toarcă stând în prag, 
Răsucindu-:te cu (i,rag .. 
(Şfârf_ .. sj(Îr!..;) V a toarce -lelea cu tine 

Refrenul. 

· Când trece pe· la fiecare dintre _meseni şi, mesene, lăutarul, cu
vârful arcuşului, se face a căuta fusul întrebând în cântec: ,,O fi ici 
'° .f i 

c'olea, o fi 'n ·sân la D-ta". 
Se roag:ă să-i dea fusul că-l bate soacra. 
Lu.mea [e intrece cu glumele şi păcălelele. ,,Ia vezi c'o fi la 

,c1.1;tare ... ". J n v_remea asta il'litră p� uşă soacra mare. 
Lifotaru l o întâmpină cu 

F°usul ici',· fusul ccJ.ea, 
L-am găsit la dumneata ...

Din. sânul soacrei scoate fusul. Râs sgomotos la. toţi mesenii. 
Lăutarul continuă 

. I 

Ia-l şi toarce tot f uic.rul 
Dă-i cu zorul să ai sporul. 

Un cântec glumeţ dela nunţile ardelene pe socoteala mi�relui: 

� ,I';\ r.. ·...-;--
�V101u nolaf.- Emt'I Luca 

nt1 sensala 

J-, 
Ca fe-âoru/ când se nsoară 

$• - ; � I J J. =I �.,:;.4 
-li! la la la la la
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1. Nimeni'n· lume nu se'nşală
·Ca feciorul când se'nsoară;

2. P'rinde patru boi la car
Si-fi aduce lui amm·;

J. Cu cântare şi cu masa�
· Aduce. amaru'n casn.

4. Şi-o duce amaru 'napoi�.
Când o fi Paştele Joi:

5. Duce-l-ar, însă nu poate
C'a jurat pdnă la moarte.

In Li,mpul mesii, nuntaşele cântăreţe ori lăutarii se apropie de
miri şi le zice câte un 'Cântf:'C ca ace'sta (în Ardeal): 

frunză verde o'e sul- fi' -nă lt'-ala la la· la la Id 

ţ tn J I p p li p I V P .,J 

� 
_

1, la la Frunzi v,r-de de s�I-
; , �

== r e f r r r r I r· r 1 1 J) 

Tra la li/ la la la la la Ma· du -se/ În,-

� I , . • 
�,1 �J'JIJ'wt,rrler t.rJ l
. · !ro gr:ă-c/J.-nă lic1 la la la 13 la la la la la la

ţ.:PJ.li r; I� v Ji JI):@ JJ U1 I J. r li
·" Ş✓ - a -.fla/ o ru-Je p!t'-ni Trala la la la la la la

1. R1;urua·1�f)·de_de sulfină (bis)
Mă duseiu într'o grădină

' ' 

Şi aflaiu- ·o ruje plină;

2. Ruja plină cu f lc.ri 111.ulte
Şi mai mari şi mai nulrunte.
Ce· caznă şi ce folos?

Wu aflaiu niciun miros.

3.Mă,dus.eiu mai în.colea
Şi aflaiu o vi'orea;
Viorică'n tuf' ascun.�ii
Şi de soare neajunsâ.

4. Mă plecaiu ş{o,rupsJiu (bis)
. Şi acasă. mi-o duseiu

Şi'n grădină o puseiu. • · · ·-

" 
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� Repe/Or . • 

s c a , 1·1 ; 1 ) ; I J ; -a 4 
· . Mi su-ii i'n deal În sus, ma_. h la, /ai 

Minfalnti cuiJ . pui de __ urs, ma. 

� t:, � tll= � J -;; I ; J J J t F .. . . , I • la/. /ai . lat 1/r - su-c1 zis. ca mar ,o - a . ma_• 
,, "· ,, Ma - maa zis ca nv ma diJ , ma . 

f)Jela.mrl 
h /a1'. /ai. liJ/. la,. !ai. 

:1.. !Viii. sui,:• în deal în ·sus, mă; 
Mă'ntdlnii cu'n puiu._de urs; 
Ursu-a zis cii. m'ar lua; 
Marna-a· zis cd nu m.'ar· da: 

,, . 

2. Pân's'a coace cânepa (bis} . ·
.

. 

Cea' ele vară, cea ele tcanuiă,
Să-mi facă haine de doamn�.

I 

'1�� _.-
,� J J I J„JJ iJ ii I .J v i?J J J 1_· 

Or__agu · m1;1 man -drp . de. b � i7e ia /.a · 

' 

Canate vad pe lan - ga m,-ne . 

• J gi I J fiJ I lfn I J J I J ? J # I
· la la la la la !Jragu mi/ câmpu cu 

$.J. rl rr I r r I d # ( I .î J I .î ; I J. J I 
laâ, Ş/ mândra cu fior/ 1n sân . La la la. la 

$•D.QIJDr!JJ lpJIJ J-Qlp� 
· . la la la la la la la la la la 

1. Dragu-mi-i, mândr·c., de
[tine

Când te văd pe lângă mine;
Dragu mi-i cdmpu' cu fân
Şi mândra ciÎ:'flori la sân.

2. Dragu mi-i ,câmpu cu iarbă
Şi mândra cu gropi in barbă;
Dragu mi-i câmpu' cu flori,
Mândra prinsâ'n subţiori.
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Nu�taşii (sau lăutarii) au cântece ele _petrecere pentru neves-
tele nuntaşe. Iată unul din Basarabi.la: · :

! • 
,'; 

� A!legrello no/al V.fbpowc,"-"{ Bârc,i 

i ==*! Jt V µ V I; V [] I }. } � �� }] 
Leii-fa cu teste - mel lr-a la la la 

�J) J J �- I J H � I � � D I Jl 1 ! 
la la la la Nare va ci ev. vi - tel l-a la1 

ţ � J ) I J JJ YJ IJ JS ) I O Jj I 
, la la la la la la !lu 111,l!' bor.r cu pa .. - se -

*siJJl);'I J)JJ�- I JJ l@ .ii
. . .tel Tra la la la la la la la -?i u9u - ne· s/ un

f J J; 11 l >) J I > 1 > ) ; li
pi-trvnjel Tra la la la, la la la la 

; l 

1. Leliţa cu testemel
N'are vacă ·cu vifel;
ţiu.mai borş cu păsăţel
)f,i pune. şi-u!i pât run;ez.

2. Şi-amu 'plânge şi suspinâ
I 

(bis) 
Cere brânză şi smântână 
Şi spune că nu e bună. 

1. De ce-i lelea tot cu dracul,
Vede sapa, leagă capul;
Se'nvârteşte ca o roată,
Strică'n casă treaba toată.

J .'- Leleo, nu te_ legăna�
Că rochita nu-i a ta 
Şi casânca tot aşa, 
Testemelul înc'aşa. 

4. - Aşa-i place babh: mele
Sii se poarte cu mărgele;
La degete cu inele,
JJa'n gurii n'are măsele.

2. De ce-i lelea 'mpeliţală,
Tc.t la horă ea e gata;
Se'nvârteşte ca o roatâ,
Strică'n casă treaba toată_
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r1otat Z/f,a 

'
Allegretto ~

' ' : i J ) p � � I p V o V I ·v r G 
"' /Jeceile.lec1 tot cu dra- cui 

f . 
� 

' .=r -.i J J) 

V . w � I , � F l I V r V _I 
J 
la. 

· la,· /Iede sa-pa leagă ca-pl/l, Trala la 

' � V � p I V � � }I V r � I r I
Senvâf'-!es-te ca o roati lra la la /a:· 

· , ' V V_ � , µ_ I V y p J I P r J I J . I
· Stri ca'o ca - sa trea-ba toa- tă. Tra la la- /-a

Umil din Oltenia: 

Foa 1e ver- de 

notat I Brii/anu 

I V· V µ y I r ' F 
. I r . I 

de ro - goz , de ro - goz 
J 

t ) ) V V I ' V � lf I cr I r Ii• A
:,

o miin-dru- _tă la Go1:
f , la. . Go,y· 

• G „ h u 1 ) '.iJ '1 1, ; n a I r 1t- li-, la _ la la . la la la la I, la 

� ivii V I fJ I Ff' A I J I � Tra la la la la la la ja · la. la la ; 
2. Naltă, mândrii, frumuşea

De mii uit cu ·drryr,,la ea.
1. Foaie ,·errfp de rogoz, de

froţ?,I).:,, 
Am o .mândruţii. la Cori_, la 

{Gor/. 

L I l .._ • a • 
.. � -
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2. Umblă falnic, legăn.al, le-
. {gdnat; 

Cu glasul ,n'a fermecat; 

Din Muntenia 

Moderc1to
tţ 

4ŞO 

J. Ochii cu scâlltei de f oe, de
{foc„ 

I)' opreşte voinicu 'n, loc, în. 
' [loc_ 

' 

notat G Cucu 

fJlµ.ti� 
sal - CI oa - ra, ma, 

� • r:.-,e ver-de sil - c, - oa - ri Ora-9,11 .'

mi· Ma - n - oa - ra , ma""/, ma/ .1ne 

1. Foaie 1•erde sălcioară, miii
(bis)

Foaie verde sălcioară

2. Când ţi-oiu face semn di
{seară, măi (bis)' 

Să nu stai la bănuială, 
Drag-a nenii J\lf ari�ară, mdi. Să ieşi la neica af arii, măi. 

Din Ardeal: 

J. Sii spui t.u, să spun şi eu,
măi (bis); 

Sii spui t.u, s�1. spun. şi eu, 
Sii ·,,edem cui şade rău, miii. 

notat P C/orogartJ 

I v � l)jj-

ijla w Biv_, di ,_o G µ I
Am a - u-zd mandri eu 

J 
Ca mâ - m-ta-/ 

$!•J1; r I , a , �

fr(Jn-z aJ ver de de du - dău _, 

) ) 
pa- re rav Ci te IU - besc m1-maI eu. 

" 

I 
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2. Spune, mândro, mâni-ta -
Să 'ngrădeascii grădina
Tot cu soc şi cu pelin,

1. Fruru:ii verde de dudău,
Am auzit, mândră, eu,
Că mdni-ta-i pare rău
Că /f- iubesc nunrai eu. iV]ai mult sii nu ne 'ntâlnim,

• 

J. Decât Sâmbi:ita odată;
Duminica ziua toată,
Duminica'n .w1rbători
Şi seara la şezătcâ ...

: ' 

D�1.1 Muntenia ş1 Oltenia; către trnii nuntaşi între două 

vârste: 

� 
v,o,u 

. !"oa- te ver - de ca l
i
- pa

I ·J I 
llU, • 

1 r· 1 r r 1 
M,· .sa 

• 

des pof-co v1f ca-. lui, leaoa mea , Tot tre -

,,,J 

cand la 
J Jj J. } iJ J-1J 
mandra deaclu!� Leana mea. 

) I 

1. Foaie verde ca lipanu (bis)
!Vli s'a despotcovit calu'
Tot trecând la mândra

{dealu' 

4. Frunză verdr de potbeal
(bis}, 

Surpii-te pustiu de deal, 

2. /loaiR verde-a. dealului (bis)
Nu <' uina calului,
Nici a potcovarului;

J. Ci e vina rnânrlrei mele (bis),
C'a pus rnsa'n dealuri grele,
De lllt poţi urca la <'le.

Sâ pvt merge fără cal. 

5. Când eram vouuc lotrean.
Suiam dealul, cobe.ram;
De cinci ori f.l ocoleam
Şi deloc nu osteneam.

6. Iar acum am „11wtoril''
Şi murgul a'mbătrânit.
De m'aş ·1 edea 1n deal suit
Şi de vale coborît ! 

•
t .. • 

• _j.,; . ., ' • l •. t.� � 
�\•-U,-a.I� 
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Lăutarii se apropie de o nuntaşă tânără şi zic: 

w:ndanle 
,

. l J J
A-ctJm

) ) 

•• 

J J) � �

cea-stJI /;a- te

} ) 
Vti7' le 1; · - ,fă de-mi dă 

notat N. Oancea 

t'1! �

(/ ntJ 

r 
J 

dru- mu . ·

-1

�-f 
- -===- r.- I,, 

�(Jj l)JJj}l}� J Q-I_J .. 1 
H// ha,-, Pra-ho-vaJ Frv moa si-i le - l

i 

- ta

1. Acum ceasul bate unu,
Fin, leliţă, de-rni dc'i. drumu.
(Hi, hai, Prahova!)
Frumoasă-i leliţa mea,
(Hi, hai, Prahova!) .

De drag m'aş (ubi cu ca.

mea 

2. Acum ceasul bate două,
Vin, leliţă, că mc'i. plouă,

Refren. 

} . Acum ceasul bate trei, 
Vin, leliţă, de mă vrei, 

Refren. 

4. A.cum ceasul s'a strr'cnt
Şi leliţa m.'a !lisat.

Refren. 

In.tre nuntaşele ele la masă· este şi sot-ia unui cârciumar. 
L'ăutarii' se apropie şi-i brodesc cântecul: 

1. ia bordeiu cu crucea 11altii,
La leliţa sprâncenată,
J oacii hora încheiată,
Curge lumea fermecată.

2. Vinu-i Imn, ocaua micii,
Beau voinicii de se stricli;
Nu se'ndur ca să se ducă;.
Noaptea la ddnsa-i apucă.
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} ._ Cine vine'n patru boi, 
Se'ntoarnă numai cu doi; 
-Cine vine de-a călare,
Pleacă cu şaua'n spinare.

463 

4. far pe ;os oricine vi-ne,
I şi bea tot de lângă sine;
Câ leliţa-i sprâncenată,
Cu ochi dulci pe toţi îmbată.

Lăutarii se apropie de „surorile de mireasă „şile  zic cântece 
ca pentru ele şi pentru flăcăii de alăttu·ea: 

� Alfe!Jl'dfo m,dera!� nd,f O. 6. Kriuc 

�P!? I- �·v V V ffl?r V� m I 
Foa-1e verde - m- dt' - .fel,

mă/, Foaie ver-de c/; - d/ - tel -

�� 

�· 

l I 
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1. Foaie verde dedetel,
Uite, mamă, /c.nel

J. De-ar şti mama că m'ar lua,
Singură m'aş° spânwrn

2. 'M-ia batista şi-un inel
Şi-mi spune să fug cu PI.

.. 4. De craca pelinului, · 
Pe marginea drumului; 

5. De ciucurii• brâului,
De gâtul flăcăului.

Dela ·tineret, lăutarii trec la ?ătrânet să le zică cântarea ani lor: 

� L1ii1St1f
- e11les FI Bădo,U

=· •r 1 a t.J 1 (t � a:r.-d 
. foa-· e ver ·_ de 

� r - V ·r.lJQ, I J � J J r I J:: p I 
' mar ere - tesc - , · mii . Riu unt e ci 'm 

� • lW t; J::y I J _ I ;, ) r I ; I 
bi - trâ - nesc , ma, , Ce 11a7 da sa'/7.

�I = � ) J n I J ='.:
fi-· ne - resc , măi 

1. Foaie verde măr creţesc,
(bis) 

Rău mi-e cii 'mbiitrânesc, 
Cc n'aş da sii 'ntinen�sc! 

2. Aş da vacă cu vi/el
Să mă mai văd tinerrl;
Şi-aş da �oii din obor,
Dac'aş şti că nu mai mor.

J. Lasă-md, 1111oarte, md tasii;
Nu fii aşa duşmănoasii:
}Viei de viaţii nu-s sr7tul,
�',i nici n'am iubit destul.

ln rnjfilocul veseliei mesenilor, în.cep glwnele de JWlrec<•re pe 
�ocoteala unuia sau altufa; pentru bătrâni şi babe in hazul t�turoi·a 
(în Moldova): 

•
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nolat G. Muz/ce::.·cu 

; ·J 

fosta/ le-leo cânda/ 

�t-J J�.I rl p c J .J\J J- p "f r I 
·dra-gă

. le - leo S/a/ ră - mas un lu - u·u prost,

� 
\ Fine Fete • 

îtt- Pr +±#3 I j, J,�.J 7 I J .;l r J) {
,.; 

, , J ga
v 

'e _ leo to-sla/, 6a -dco., re - 1eo , ora - 11 

Bărbaţ.i: 

1. Fosta�,:, lelelo, când ai fost,
(Lelea, dragă, leleo}. 
Şi7ai rămd.s un lucr�,. prc.�t. 
( Lelea, dragii, lelea) 

Femei: 

bi-rit" - sor--, 
I\. 

JJ j J 
. . 

nt- mic , 6a -o'eo li - dt-_

-�
I I 

Femei: 

Avuşi, b�deo,. ochii dârzi 
( Badea, bădişor) 
Şi-acum · mergi fn patru 

[cârii" 

A 

I 

.. 

Fost-ai, badea, om· vomzc 
, (Badea, biidişor) 

( Badea, biidişor) 

Bărbaţi: 

} . Fost-ai, leleo, cu lipici 
( Lelea, dragii., leleo) 

... > 
-�·,
.. ,. f

Şi-ai riimas om rle nimic. 
( Badeo, bădişor) 

Bărbaţ,i: 
L 

2. Avu.şi, lelea, ·floricele
..... 

( Lelea, 'dragă, lelao)
Şi-acum ai sbârci,:i la piele.
(Lelea, dragă, lelea}
.Ap. D. Cule� - Datini r-i Munc� 

li 

i' 

,. 
.. .,.
. 
& • 

, . 

. Şi-:ai rămas cu fugi de-aici. 
( Lelea, dragii, leleo) 

Femei: 

Fost-ai, badqo, om vzc,zu 
( Badeo, bădişor) 
Şi-ai rămas ca un strigc,iu. 
( Badeo, bădişor! 

30 
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sa-m, ,au o iapa Tra la la la I.!> . la la 

fra la . .(�, Ja 
1 .. Am un snopuşor de ceapă 

Şi-am să-l vând să-mi iau ·o 
{iapă. 

2. Am o mână de ovăz
Şi-am să:.l vând să-mi iau

• [un hăţ". 

-la- 111 la 

J. Am o rnânt't de tărîţfi
. Şi-am s'o vând sâ-mi iau

{cărută� 

4. Fie iapa chiar şi chioară,
Am- cu ce duce la moară.

Cântecele de petrecere, în tact vesel, aduc pofta ele joc către 
sfârşitul mesii. Semnalul se dă prin strigături: 

Frunză verde d� urzică, 
Aş juca: da casa-i mică. 
Foae verde de năgară, 
Hai şi-om scoate danţu afară. 
Frunză verde siminoc, 

LVlc.i poftim. nie3eni la ic.c, 
Cil. destul de când- mâncaţi, 
Mai poftim de mai jucaţi; 
Mai daţi' cy picioarele, 
TJe - aşezaţi sarmalele. 

Lăutarii cântă (în M untenia) ,,Nuneasca" sau „Hora :Mi
resii". 

Lanţul de :i:neseni,, după ce a 
curte şi întinde hora. Chiuituri: 

Frunzd verde iarbd g/asii, 
De trei ori pe lrJ.ngă masă, 
Să scoatem floarea di,� casâ. 
Roiţi ca albinele, 
Să 'trăiască mirele. 

-

înconjurat masa, iese afară în, 

Frunză verde busuioc, 
. Hai,. scoală nune la foc

7 

Finişorul ia-l de mânâ. 
Şi cu fina.dimpreu,iii, 
De. 'nvârtifi o horă bună, 
Să v'aju:ig-' c, săptdmânâ. 
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' 

J I 

„In Dobrogea, prin Prahova şi Hâmnic, clup,1 ce nuntaşii s'au 
Tidicat dela masa de cununie, s9crul cel mare leagă câţ,iva lei într'o 
11�ifraruă pe care o atârnă intr'un par foarte :înalt. In partea mu.n

. ieiui. in par mai. este legat un brădişor, un colac, lumânărele, smo
chine şi alte bunătăţi după vTerea fiecăruia. In Dobrogea, un.g par
rul cu seu şi clupă ce l-au împlântat bine în pământ, zice flăcăilor: 

-- ,,Acuma-i acum băeţ.i ! Ia s{t vedem pt1terea ! S,1 nu mă daţ,i 
<le ruşine că vă văd fetele!". 

AtW:1.ci flăcăii, ce nu fac ca să se urce p� par! Mânele le lu-, 
necă, varsă sudori de moarte, dar tot nu se lasă. Ii văd Şl fetel,•. 
Ei ştiu că înaintea femeăti, vitejia este înainte de toate". 

· Aşa z�ce femeia din „PiîLmaş1,1) Codrilor":

Ba nu, nu bădiţă frate 
Că vreau luptă pe dreptate; 
Şi ori care a birui, 

Ru cu dânsul m'oiu iubi. 

'Sau cum e obiceiul femeei .�ă zică: 

l\1i-i drag omul ce se luptâ din 
[ putere 

Şi care în veci nu cere 
· Ajutor dela muiere ...
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Danţul nuntii 

B } i) ) v V I J' 7} . ) y y· ! } 1 J� ;, y � l
foi!�ie verde s1- mi- noe Si'rlvâr-tim ho-

ra CU foc . ,, ! 5t, 'na - 1n - fe s/ 'na - pot· 

r1 , . . . � 
dij,==4=t=ţ Y:'.::J. )c:J�� ;t=)=r=I. =;==r□Ib =;==7==r ::::=]:j

Cum se ;oa-ci pe.- la . no( 

1. Foaie verde siminoc,

Să 'nvârtim hora cu foc
Şi 'nnainte şi 'napoi,
Cum se jcacii pe _la naz.

{bis 

l ·. ' 

2. 1;ot pe loc, pe loc, pe loc
(bis}' 

Să răsaril. busuioc; 
[bis 

_Să răsarii câte un fir
(bis} 

Câte-un fir rle trandafz:r. 

} . Sii răsară câte-un smoc 
(bis) 

,

Să miroas' a busuioc; 
· Bate talpa la pâmânt.. - _ (bis) 
Sii ne-audă Domnul Sfânt. 

( 

In Moldova: 

j. Busuioace, busuioace,
Răsărit-ai, nu te-ai coace.
Dar dece să nu mă coc?

u __ (:a-s o flca.re cu noroc.
Că eu cresc în grăµiniţă,
Mă iau fetele 'n -cosită,
Şi flăcăii 'n pălărie,
De noroc ca să le fie.

' :
.. 

I ; 

2. J)usuioc mândru 'n cd rare
Sămănat de-o fală mare; -
A plătit de l-a plivit, 
La flâcăi l-a dăruit; 
La flăcăi fără mustaţă 
Ct;zre'nvat' a strdnge'n braţ"e· 
Şi sărută cu dulceaţă (bis) 

,I 

o 
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J. Busuioc de pe dâmbuţ-u,
N'ai viizut al-meu driiguţ-u?
L-am văzut la. Boboeşti
Culegând mere domneşti ...
De trei ori pe după casă,
Sâ zasă răul di'1. cas,ă,
Sci rămâie binili,
Să trăiască tinerii.'

, 

i 
I .

-

f 

:v 
· Un „Bi1suioc" cu strlgături, fluierat şi cu roluri împărţ.ite:

lVIireasa : 
1,. Busuioc în patru crengi,_ 

Hai ,naică de mii petreci. 
Soacra mică: · .;;, 

Petreacă-te cin'te ia, 
Că nu mai eşti fata mea. 

U1ţ conăcar: 
. 3. Dar clece sii n�t mă coc?

'Că-s o floare cu nor,0c.
Mii pun fetele'n cosite
,Şi nevestele 'n altiţe . . .

Pe freacă - te 
Că nu ma, e.ş/1 

pa - lru-creng, 
de mă petreci 

cin· :te ,a·

fa - ta mea_ 

O soră de mireasă:
2. Busu._ioace, busuioace,' · '

Răsărit-ai nu te.-ai coace;
Nu te-ai coace-un an şi-o

. ,{varâ 
Ca -sii nu te samăn iarij.. 

4. Vornicul:_
De trei c.ri pe după masă
Să (asă · răul d�·n casă;·· 
Sii rămâie binili
Sâ trăiască tinerii!

... _ 

·J

o 
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S1 la ·stafl

1. I-l aide, haide nune mare
Cu doi fini ai durnitale (bis

Strigăt:
(Frunză verde şi-o lalea,
Şi la stânga ţot aşa)

2. Potriviţi ca două pene
Şi la och_i şi la sprâncene
';ţi 'la buze subtirele

' Şi vorbuliţa cu rniere. 
Strigăt: 

(Frunză verde floare aleasii, 
Sii joace şi cea mireasă). 

s'o /a 

-�1„9;
- ga tot a - -?a 

J 

Strigăt: 

/ea 

.i 

( Foaie verde foaie latii 
Să joci mire hora toatii}. 

Haide, haide scacrii mare
.,,. 

Nu fugi de pe cărare. 
Frunzii verde avrămeasă, 
C'o să-ţi dea cămaş'aleaiă_ 

4. Hafrleţi
) 

fetelor, la foc,
Cii rămâneţi voi în loc„
La anul cu sănătate,
Sâ vâ. vedem măritate.

Jocurile se urmează; ş1 cu- ele ş1 chiuiturile. Cele dintâi se 
t uvi� miresei şi mirelui. 

•
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Nuntaşii şi nuntaşele se intrec :în strigături; zic· şi mihle · Şl 
mireasa, sau fhkăii şi fetele în locul lor:· 

lese luna din pom.elf' 
Şi Ileana dintre fete; 
lese soarele din nori 
Şi Vasile din f Pciori. 

Frunză verde depe coastă, 
. Frumoasă-i mireasa noas_tră;
Frunze verzi depe pârău, · 

Nici lui mire nu-i stâ rău. 
O chiuitură trilmisă mi:rielui s'o ţ,ină mjnte: 

Foaie verde orice. ar fi, 
Altă f atii. 7:i-i mai iubi 

Mirele se .înfierbântă la j_oc. O strigăturii clL şfichiu pr:iete-
Ylesc îl mai potoleşte: 

Nu te �i·i.ibi la jucai l n J·ârle cu ape seci.
Cum grăbişi tu la 'nsurat. Te-ai dus şi la spânzurat 
Tal' -Io te-a ţinui de rdu /)e c. cracd de fân uscat, 
Pân' să 1Jie ceasul tău; ln mijlocul râmpulul 

Ba 1:oiai chiar sii te'nneci Cu aţa păianjenului.". 
Intre strigături- şi ·jo�, pentru schimbare, mai vine ·câte u� 

.cântec jucat. lată unul pentru lll ireasa ş.i soacră: 
rJfodi?rat, . 1JOtat Gh. fira 

J, }. )]. 
fu la joc ma - ma la ;oe. . Le le, le ./e,

le ie, le, G'i-,· - na sa fa-ci foc Le le: le le, 

,. 

; J JI· 
le /e, le Ra-fe-!e -au fa-cu! laptoc Le le, le le, 

ţi J ) I J J J J I J) V 1�v � �- � I
le. le le P,arc 'ar/; hat moara foc. Le le le le 

iÎ/ty ;, V I 
le le , le 

!\ -

; 
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. 1. Eu la 70c mama la ioc, 
Găina să facă foc; 

, 

Raţele au făcut lăptoc 

. ' 

Parc'ar fi luat moara foc 

4'18 

'--
2. Curca bată putineiul,

· Mâţa să sfH!le pc;rdeiut .
Hora nouă o ştiu ;uca„
Ciobănaşul iar aşa,
Cu SLtveica nu. ştz

'.u da�
Pâne nu ştiu frământa.

Dăm câteva jocuri cântate din toate părţile României:. 

... . 

• . ,,Bordeiul" din Oltenia:

• 

J. Bordeiaş, bordei, bordei
Cu mărtacii subţirei
S'a 'ncuibat dragostea 'n ei,
Bordeiaş, bordei, bordei.

2. Bordeiaş fără gârlici,
Tu mă faci să viu pe-aici„
Desculţ şi fără opinci,
Bordeiaş fără gârli�i.

no!âf C /onescv 

.t1 f'el 
clei bor-o'e/ I. ba - /Jaf$/ / • ha - 1711! 

� 

' I . ' � 

li J 
6orde - ias 

1 
6or - o'e/ /;or-tle1 tler> 6or-o'e1 

} . Bc.rdeiaş cu uşa 'n vale, 
Tu mâ faci să viu cd.lare 
Bordeiaş, bordei, bordei 
Cu mărtacii subţirei. 

Djn Basarabia: 

1. B_ate vântul vălurele (bis)
.. P.e (leasupra _casei mele (bis)

2. Şi·-mi aduce dor·de fele (bis)
· Dela trei ·surori· de-a mele

,, 
(bis) 

- I I. I

4. Bordeiaş fără fereşti•,_
Lele-a dracului rnaz· eşti;·
Nici nu râzi, ·nici nu 1)orbeştj
Numai din buze zâmbeşti.

} . yine-a spune sora-nu vine, 
(bis) 

Are-un colac dela mi"ne, (bis) 

4 .. .Colac mândru şi rotat, (bis)
Numai 'n lacrăm,i.f rământat„ 

(bis) 

•
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la la la la • Ba-te vân - tul vi- lu - re- le 

VPv )9 I J!rJÎ77 ID V a.,1
La la la la la la la· Pe dea- su- pra, 

*'�r J r 1 I J J � .P y J IJ" 3/ 1 J � r El 
casei mele 'Jr� la la /a la la la la 

W O v t� J r Ji r J'I Jl J i
Pe dea- su - pra ca- se/mele Tra la la la 

1'f; d Ji7 Q I Jr; J r I 
la- la la la ' la la la

Iahi w1 joc de flăcăi şi fete obişnuit în judeţul Ialomiţa. Stri
l1;ărjfo :vătafului care conduce ,,1\/[uşamaua" J.): 

1. Foaie verde şi-o lalea,
Mânati. har.a la dreapta.

-.2. Şi ·iar verde şi-; lalea. 
•. . ţ,fânaţ'i hora Zii, stânga: 

_'}. /loaie verde baraboi, 
Faceţi hora câte doi 

-4. Foa.ie verde mărăcine,
Du-te, puică, dela mine. 

'f_ N'a pe-a mea şi dă-mi 
[ pc-ata! 

c� "-1i-s'a _wît cu ea. 

· ·;a) Melodia lt_pag. 287.

' 

· 6. Foaie 11Prde şi-o cucutâ,
Fugi de-aici că eşti urită. 

7. Foaie verde şi o sipică,
Fugi de-ici cc'i eşti prea mică.

8. Fcaie verde rloi boboci,
Fugi elf tu nu ştii să joci.

9. Foaie verde avrameasă,
Nici cu asta nu fac casii..·

1 O. Foaie verde şi-o alună,

. Fugi de-aici di eşti oă
f trână.
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11. /!'oaie verde de lipan,
Sd te vr7d de-acu 'ntr'un an.

'f nrina dela Moţi'.:

.J. Foaie verde- dintre vii 
Spune-mi, bade vii nu vii? 
Băelită, ele nu-i veni, 
Te-oiu blestema şi-i mun: 

� Alle9fetto 

!oa -: ie ver-de 

12. Foaie v.erde siminoc,
Facetj hora iar la loc_

2. Steaua cea ele lângă lunii •
Şi credinţa mea cea bună;
Amlindouă să te bată
De-ai minţit ce-ai zis odată_

n N/codem Gane 

rltil ..:. !re VII, 

Ct 
SptJ 17& m/ /;a - de 

J 
wi" , 17tl · Vt/?

,,h, J. J .;' a I ) a ) ) I J J! ) l I 
� 

r . -

· 8.i-dt� fi de flu-/ ve - fli, ia la -la la.

t@J) ) tl) ; ) � 1 I l J J O I
.., , 

la la la la la la la la la Te--01(1 bleste· - mB 

,. ) 1' ) )f} ) p 
"' ...__, 

-Şi/ rqu - r/ La la la la li
/;; 

,,J>>J J d 
la la la la la 

Alte strjgătw:-i; dela nunti: 

Frunză, verele /loare aleasă, 
Să joace şi cea mireasă; 
Să joci, mire, hora toată 
Flăcău ne-i fi niciodată. 

I 
\ 

Frunză verde I oi de soc, 
S'a mutat puica_ dz'n loc t1-' 
Şi s'o dus după noroc. ', 

j I ♦ _4 . .I- 1 ,i_L..._ ___ _ 
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la, te _uită spr.� apus., 
.Sboară doi porumbi pe sus: 

. Un porumb şi-o pc,rumbi:ţ,ă, 
E Ileana cu Gheorghiţă. 

Dorul, mândre., şi al tliu 
L-a 'm.p,-eunat .Dumn(!ţ,eu.
Dorul meu şi al .dun:âtale,
Facă-l Dumnezeu o floare;
O floare mii·o;itoare
(;_a s'o port la cingăt_oal'e.

].'ine minte, dragă fată, 
Bine-i să fii măritată 
C'un fecior tânăr chipos, 
Frumuşel ;si sănătos ·· 
Şi ca tine drăgăstos, 
Nicindatii mânios. 

Fata mare să 'n floreascâ, 
Nevestică sâ rodească; 
Fată dulce şi_ frumoasă, 
-Norii, supusă la casă;

\. 

Fata "iute, harnică, 
1Vevastif. ohavnică; 
Mămulică drăgăstoasă 
Şi-o sii-i fie casa casă; 
Soal,'i miloasă cu toţi, 
Bunicuţă 1;u nepoţi. 

Bine-i stă la cer cu lunii. 
Ca şi mândrei cu cunună; 
Bine-i stă ·la cer cu stele 
Ca şi mândrei cu mărgele. 

Trandafir cu frunza deasă, 
Dulce-i gura de mireasă; 
Dar nu-i dulce cum să fie, 
Ci-i ca strugurul din vie. 

476 

'. 

l 

. . 
.. 

Frunză verde măr uscat, 
As'tă noapte m'am visat 
Că mirele m'a săŢutaţ . 
M'am trezit şi-am pipăit, 
Dar nimica n'am .. găsit. 
Nu,mai dorul inimii 
Scris pe faţa perinii", 
ru mătasea genelor 
Şi cu roua c.�hilor ... 

fi ai, mândruţo, lângă mine, 
C'o să-ţi fie tare bine; 
N'oiu mai fi singur pe _ lume_; 
Că durerea am cui spune; 
Ne-om mângâia împreună 
Şi-om tră�- fn voie bună. 

Floricică de pe şeş, 
Din o mie te-am ales, 
Te-am ales numai pe 

la mai dă ş.i p'a subţire, 
C'arde inimioara 'n mine; 
Şi mai trage-i şi p' a groasă, 
Că mi-e inimioara arsii. 
Zi, ţigane, din vioară 
Că-mi veni apa la moară; 
Zi-i de toJ_§i zi mereu 
Şi să 'nceh când oiu vrea eu . 

Câte sate am umblat, 
Ca (numele miresii) n'am 

{aflat; 
Câte f ete-s şi neveste. 
Ca (. ..... ) nu mai este. 
Mă duseiu la şezătoare 
Şi-am văzut o mândrăjloare; 
Puseiu mâna ca s'o ieu 
Şi juraiu pe Dumnezeu 
Că pe alta nu mai vreau. 

,, 
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Că noi,· mândro, .dragi_ ne-
[ avenz, 

/Vicio vinâ nu purtăm; 
O fi dela Dumnezeu • 

I Ca sii fiu eu tot al tău ... � �., 
• 

El: 

Te-am cerut să-mi fii mireasă 
Că eşti mândra ,;..,,ea aleasă, 
-Cinstea sli-ţi fie cunună
Şi-o să meargă _toate strunii.;
Să fi,: bună gospodină,
Floare-aleasă fn gŢădină.

Ea: 

Eu mireasă îţi v�iu fi 
.Şi-asta trebue să ştii: 
Să fii vrednic şi voios 
�,"îi sd nu fii mânios. 

Şl-o fi dela Precesia 
Ca să fii tu tot a mea, 
Oricât. răii ne-or cârti 
Şi ni s'ar împotrivi. 

Ea: 
t 

Mândru meu este voios, 
Da nu este prea, frumos ..
A vrut Dumnewu să fie 
Ca să-i fiu a lui soţie. 

El: --

ivf ândra mea 'ntâiu sâ ş�ii 
Casa'n regulă s'o ţii; 

' Cc.piii cum să ti-i creşti 
Şi bărbatul sd�l cinsteşti. 

Către soacra sa JJrinsă în hora nuntii: 

Pân' nu joc pe lângă pat, 
Nu-mi dă soacra de mâncat; 
Iar când joc pe lâ.ngă casă, 
.Soacra mă pune la masă. 
O săraca soacra mea.I 
Jmi dd lapte într'o lulea 
1V!r'fmăligă p'o surcea; 
Eu miinânc şi-a rămânea 
Pentru biata soacră-mea. 

Soacră, .macrii poamă acră, 
De te-ai coace cât te-ai coace, 
Dulce nu te vei mai face; 
lJe te-oi coace un an şi o vară, 
Tot eşti acră şi amară 

Mâ duseiu la soacră mea 
Să văd zestre ce-mi-a da; 
Soacră. mea cum mâ vedea,
Ea la masă mă punea_; 
De mânca�e ea ce-mi da? 
M ăm_ăligă pe-o surcea 
Lapte acru 'ntr'c. lulea. 

Câte un bătrânel sau babă îşi mai aduc amfo.te de tinereţă 
".?.i luati de vântuJ jucătorilor, se prind în horă. Strigături pentru ei: 

Sub potcoava cism,ei mele, 
Şade dracu şi-o muere 
Şi mă 'nvată să fac rele. 

De ce joc ge ce-aş juca, 
Parcă ţunt fâcut aşa _; 
De ce joc de ce mă'ndernn, 
Că doar nu-s făcut din lemn 
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·JJată-vă pzcicare moi
Că nu pot juca cu voi;

' 

Că eu dau să vă 'nâreptaţi,
V oi mai tare' vă strdmbaţi ...

Foaie verde de su/cină,
Cdtu-i baba de bătrdnă,
Tot aşteaptă voie bunii;
Şi-un colac şi-o lumânare
Şi-un voinic frumos călare.

Cât e omul tinerel,
Se ţine dorul de el
Ca oiţa după miel,
Ca vaca după viţel;
Omul d�că îmbătrâneşte,
Dorul se călătoreşte, �-;
La iubit nu mai gândeşte ...

Aista picior mă doare

Vai de voi pzcware moi, 
C'a dat naiba peste voi! 
Inima cere să joc 
Şi-am să pun la călcâi foc. 

Hiu ... hiu ... zi, mă! ... 
Câte-o leacă, câte-un pic · 
Doar o face iarba·spic; 
Câte-ul} pic şi 'ncetişor, 
Doar o face spicuşor ... 

Aolică ce ruşine 
Că joacă şi-ale bătrâne; 
Ia te uită-te colea, 
Joacă şi bunica mea. 

Adă mâna la bătrâna 
Să te joc mânca-ti-aş gurai 
Nu te teme ·că-i cădea 
Pân'ă-i fi sub mâna mea. 

Foaie verde de urzică, 
Şi cu-aista dau mai tare.
Aista ce mi-o trecut, 
Cu aista dau mai mult. 

J cacă baba de se strică. 
/'· . Se întinde� se tot suceşte 

Şi-i pare că 'ntinereşte. 

Un glume:\; zice ca pentru moşneguţul prins în horă: 

• I 

Cât îi omul de bătrân, 
Tot ar mânca măr din sân; 
Cât îi omul alb la plete, 
Tct îi place-a vedea fete ... 

Un. alt jucător îi aduce aminte: 

De-acum sapa şi lopata, 
. Iar nu mărul, şi nici fata, 
Că de-acum ţi-ai trăit traiul, 
Şi-ai mânca�, bade,. mălaiul ... 

. .• 

" 

.... 
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Si iar uerde si-un tutun. 
� , . 

Daolicii sunt bătrân, 

� .... 

Dar Sl.ll'Jt bun'la strân.s de fân; 
Firicel de in topit, 
Daolic'am bătrânit 
Că şi câinii m 'au urÎ.t ... 

JVlă duseiu pe .. drumul lun{J--f 
Bă:trâneţele m'ajung; 
Mă duseiu pe dealul sec, 
Bătrâneţele :mă 'ntrec. 

Foaie verde _trei granate, 
Doua 'n lume nu se poate:· 
Omul de moarte să scape, 
Să întinerească itu poate. 

.. . ' 

t-·

I oacă, joacii şi -bătrânii 
Că se scittură ciulinii; 
Ciulinii s'�u scuturat ,· 
Biit,�ânii ;, au buourat. 
Joacă, joacă babele 
C'au scurs toate ·oalele. 

]\,J oşiFi cu barba cărunti!,;. 
Cine l-c. adus la nuntă? 
Nici n� joacă, .nici nu crî,ntă, 
Numai şede 

1
si mănâncă, 

Cât e moşul de bătrân, 
Tot doreşte măr din sân; 
Cât e baba de bătrână, 

· Tot doreşte voie•bund.

Ce-ar mai fi să fie: 
.Mortul să învie , 
Boii să vorbească, 
1\1 C\sii sâ iubească 

Feciol'i� ce se tem că, însurându-se, vor lua neveste
•care nu_ s"or putea Împăca, strigă aşa:

Ctîte /!ori ies pe răzor, 
Toate-,�1i strigă să mă'nsor 

. -Să duc mamez' ajutor. 
I ..
• 

ivi ândră mândrulita mea, 
Mândră-ai fost la maică ta; 
Mândră-ai fost cât ai fost fată 
Ca f loa,:ţta nescuturată; 
Dar ai::ur{la, măritată, i 

Numai floarea de pe ia� 
lmi cântă să mai mă las, 
-Să nu duc mamei n,_eca

0

:z, · 

Câte păsărele sboară, 

Pari-o claie negreblată. 
•. " ' 
....... 

Toate zic, bade, te. 'nsoară. 
Nunwi biata rândunea, 
Ea din gură aşa zicea: 
- ,,Bade, nu.-ţi lua belea". 

Zis-am zău şi, m'am jurat 
C'oiu trăi şi ne'nsurat. 
Bc.gătia trecu dealul 
,Şi riimăseiu cu amarul. 

I 
J 1,

Nuntaşii din joc, ca să petreacă pe seama nevestelor, le trimit
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'.nţer�turi, potriveli adevărate sau închipuite, glume nevinovate 
care stârnes·c râsul; ba câte odată şi pricijlli de supărări. şi certuri_ 

Strigăturile sunt şi prilejuri de spovedanii, când „răsuflă nă-
duf urile": 

Săraca nevasta mea� 
Eu zic una, zece ea._ 
lnsurat tm.i trebuia? 
Pentru avere luaiu bătrdna 
Şi mă băgaiu lq,_ stăpdna; 
Dau să scap şi nu-mi dă mâna 

Când aveam oiţele, 
Jl1 ă curtau fetiţele; 
Cum pierduiu oitele, 
M'<;t.u lăsat fetitele. 
Mânca-le-ar noroacele! 
Veni-le-ar soroacele! 
Că tare-s amăgitoare 
Şi meştere. 'nşelătoare. 

Dragă mi-i !elita 'naltă 
Că-mi dă gură peste poartă 5 
I ară cea mai scurticea, 
Se'ntindea şi n'aiungea. 

Foicică grâu in spic, 
• Cată-ţi, lele, alt voi_nic,
Cif_ci cu niine n'ai ,;_im.ic;
Uită-te că sunt cam mic.
Să mă laşi ca sd mai cresc
Şi-atunci 'voia ţi-o 'mplinesc.

'

Gură dulce pe 'ndelete
Nu se află pe la fete;
Ba se află la neveste,
Numai nu se povesteşte;
Că dacă s'ar povesti.,
Gură 'dulce n'ar mai fi. 

•

' 
. 

. . -�� 

Lelea care e iubeaţă, 
Se scoală de dimineată; 
Pe ochi, pe faţă se sp_ald, 
la dc.uă-trei boabe'n poalâ 
Şi iese pe prispâ. afară, 
/;i'trigă, strigă de s'omoară: 
- ,,Vino rată, găscuţiţă,
f/ino 'ncoace, miji bădiţă !

- 'Pui, pui, pui, Porumba, pui !
Ce-ai uăzut să nu mai spui".

Foaie verde mere-pere,
Nu te însura măi vere
C'o ·să ai năcazuri grele
Şi femeile sunt rele.
Că şi eu m'a.m însurat;
Ce-am păţ-it pân'am scăpat!

Foaie verde bob de linte,
Fereşte-mii, Doamne· Sfinte,
De femeia prefăcută,
Poale lungi şi minte scurtă!
Te ia 'n brate, te sărutd
Ca să crezi că nu se uită ...

Frunzuliţe lemn uscat,
Fa, nevastă cu bărbat,
I a te uită pe supat,
Că de-un an n'ai măturat.
Pune boii la tânj eală
Şi' cară gunoiu-a/ ară.

Pe leliţa cu ochii verzi
Niciodată să n'o crezi;
Cân.d o zice zău şi zău

· Atunci· te minte mai rău.

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Rău f ăcuiu de mă'nsuraiu! 
A naibii nevastă-mi luaiu! 
Şade 'n vatră şi mă latră, 
Cu casa, nemăturată. 

Dragă mi-e liliţa 'n ;oe 
Când se leagănă cu foc; 
Unde pune ea piciorul, 
Se aprinde jucătorul; 
Unde-aruncă-un ochişor, 
Ar1e sufletul de d9r. 

Uşurel şi legănat, 
Cum leliţa m'a învătat; 
V şurel şi mărunţel, 
Ca frunza de pătrunjel ... 

Fa leliţă jucăuşă, 
Tu mă ţii de cureluşă 
Parc'aş fi o căţeluşă; 
Nu mă trage după uşă. 

Leliţă de. pe cel mal, 
Să te chem la tribunal, 
Să spuz' tu, să spun şi eu 
Să văd cui îi şade rău: 
Tu, femeie cu bărbat, 
Eu, flăcău neînsurat. 

•' . 

...

• • 
• 

..• 

Nevastrj. cu ochi cicori 
Ce te uiţi după f e;cion·? 
Da te uită la bărbat 
Dacă soarta ti l-a dat. ' I : r 

Foae ver4B mărăcine, 
Mdi vecine, măi creştine, 
Nu-ţi purta neva,sta bine, 
CI. fuge de lângd tine.

...
L 

� 
L • 

I• 

�' 

Ap, D. CMle� - Datini şi Munci 
• ţ

lt/ândră-i lelea cu cercez, 
Dragă mi-e şi fără ei; 
Mândră-i lelea cu mărgele, 
Dragă mi-e şi fără ele. 

Luna ştie dar nu spune 
Să nu fie vrajbă 'n lume; 
Că de-ar spune câte ştie, 
N;ar fi minte să le ţie. 

Foaie verde trei migdal
e_
, 

Lele, sprâncenele tale, 
Mult îs făcute cu 'cale 
De 111,ă bagă, vai, în bc.ale. 

/'auzi lelea în cămară, 
Plânge râsul de-astă vară. 

Lelişoară, dragă-mi eş,ti 
Numai când te premeneşti; 
Dar când eşti nepre,,,;_enită, 
Şi dracului eşti urîtă. 

Aseară la vrenwa cin'iz', 
M'asmuţea, lelea, cu câinii; 
-vl'asm.uţea şi nu prea-prea,
Că ştia că merg la ea.

Fost-ai lele cât ai fost 
Şi-ai rămas -un lucru prcst; 
Avuşi lele floricele 
Şi-acum is veştede şi ele; 
Fost-ai floare din pahar, 
Dar acum eşti vai şi-amar: 

Aoleo, m'am siiturat, 

') 

' . 
. ,. 

Sd vezi ce toantă-am luat! 
Ctind md uit la sluta 'n pat, 
Mă mir cum nu m''l mâncat: 
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.Foaie verde iarbă dulce, 
Mi-e nevasta ca o cruce 
Şi la munfă n'o pot duce; 
Dimineaţa-i roua nwrr 
:Şi se udă pe picioare; 
.Peste zi, soare fierbillte 
.Şi mă tem di s'a aprinde. 

482 

Frunză verde trei alune, 
Derar putea fereastra spune, 
Multe taine-ar da la lume. 
Da f?reastra tace, tace 
Şi nimic nu ponte face; 
Fereal'jtra e mare mutâ, 
Nu ştie cin'mil sărutr'l. 

Frumoasă-i Ileana mea 
Cu catrinţa depe ea; 
Dar mai bine i-ar şedea 
De-ar fi lucrată de ea. 

Dar femeile nu se lasă; plătesc ii ele bărbaţilor cu aaeiaşi mo
nedă. Strigă una: 

Săracu bărbatu meu, Dragul meu s' a lâudat 
Că-i cel mai bogat din sat. 
Când a fost la însurat, 
lată, măre, ce-am aflat: 

Cum mănâncă ce-i dau eu 
Şi s_e poartă cum vreau eu I 

Badea numai cizme are 
Şi se ţine fudul tare; 
De-ar avea şi haine noi, 
Nici n'ar mai vorbi cu noi. 

Trei cămeşe petecitf' 
Şi ciobotele cârpite. 

Săracii iţarii mei! 
A jucat tata cu ei 
Şi i-a lepădat de răi. 
Iar când m'a făcut pe mine, 
I-a cârpit şi i-a pus bi'ne. 

O nevastă s'a nemerit la joc cu un spân. Il arde cu o chiuitură: 

Drag mi-este bădiţa spân, 
Că-i şi tânăr şi brţtrân. 

O leliţă joacă cu un flăcă; cam stângaciu. Cineva ii chiue: 

Dragu lelii de băiat, 
Ce stai aşa supărat? 
lndrăzneşte de vcJ·beşte 
Să te 'nvăt cum se iubeşte; 
Că eşti tânăr fără minte, 
Dragostea-aşteaptă cuvinte ... 

,J 
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Răzbunări pe o soacră cicălitoare: 

Tânără d'ac�s' plecaiu 
Si rea soacră căpătaiu. 
Aseard şi-alaltă· seară, 
Mii certoiu cu soacra ia/ii. 
Şade �n vatră şi mă ceartâ 
Şi zice că.-s prea1înceată. 

' 

r J. 

La bărbat mă tot pârăşte· 
Şi prin sat mă tot huleşte; 
De-aş şti, soacră, c' ai muri, 
M'aş albi, m'aş rumeni. 
Aseară şi-alaltă seară, 
Mă certaiu cu soacra iară 1).

Joacă o pereche; ea şi el sunt graşi: 

Eu uşor, lelea uş·oară 
Ca două pietre de moară, 
Pe-amândoi. vântu'ne sboară. 

Mărturis�ri, hazuri de necazuri: 

Cine are vaci şi boi, 
N'are grijă nici nevoi; 
Ilar eu m'am nici o păreche, 
Pun căciula pe-o ureche; 
.Şi ciiciuia-i brumă.rie, 
Spartă 'n fund de datorie. 

Floricică floare-albastrâ, 
Toatâ lumea-i cu nevastâ; 
Toată lumea-i cu soţie, 
·'Numai eu ca cucu 'n vie .

.. 

Preotul satulu1, fie că s'a prins în joc, fie că priveşte numai; 
cum. e văzut de chiuitori, i se trimite strigătura: 

Spovedeşte-mă� p�rinte
1 

Dar nu-mi da păcate multe, 
Că-s cu mândruţa făcute. 
Şi nu-mi. da păcate grele, 
Ci mai dă şi mândrei' mele, 
Că-z' şi ea parta,ş la ele. 

Un jucător despre tată-său şi mama sa prinşi în joc şi cari 
frământă pământul cu însufletire: 

Eu iubesc, maica iubeşte, 
Casa ni se pră-pădeşte; 
De-ar iubi ·şi tată-meu, 
Ne�ar cădea casa'n pârău. 

I) �lodia l,a pag. +94 ..
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Un jucător ştie ceva despre o dragoste ameninţată. Cei te a1� 
urechi de a�zit înţeleg din strigătura cu înţeles: 

Foaie verde tilipin, 
După n:or vine senin, 
Dwpă dragoste, suspin. 

La _danh îs şi perechi nepotrivite; cineva e prea bătrân şi ne
vasta prea tâniirii. Chiuitura cuiva �trage luarea aminte: 

Frunză.· verde iarbă dulce, 
Lelea-i dreaptă ca ş' o crµce 
Şi mc.şul de-abia o duce; 
Lelea-i mândră ca şi-o floare, 
Mc.şul de-abia stă'n picioare. 

· Mai încet, măi vorniceîe-
7 

C' aşa-i în părţile mele:
Iau moşnegii fetele I

Şi flăcăii babele ...

Un flăcău s'a încurcat cu o văduvă şi nu s'au cununat. ,.,Gura 
satului" nru:-1 iartă când îi trimite chiuitura: 

Fr�nzuleană mcţ rotat, 
Nici flăcău, nicz însurat; 
Numai capul mi-am legat 
Ca un dobitoc la gard ... 

S'au prins în. horă: notarul, perceptorul şi alţi f�ncţiona-ri_ 
Sunt primiţi cu glu:rna: 

Scrie, logo/ ete, scrie! 
Scrz!e, scrie pe hârtie! 
Aşteaptă Zea/ a să-ţi vie 
Şi mănânci pe datorie 

Cântăretii nunţilor ş1 ai petrecerilor, prinşi în joc, îşi laudă 
durul pri:n strigături): 

Când eram în vremea mea, 
Vioară nu-mi trebuia, 
Că era gurita mea; 
Vicar0:-i o doagă spartă, 
Gura mea, lumea o cată; 

Yioara-i o doagă ruptă, 
Gura mea, multi o ascultă:, 

Cine-aude gura mea, 
Lasă viizu'l•şi··nu-l bea„ 
Să m'asculte cât-o vrea_ . , 

- "'·

> -
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.§Jade, qorul dela tine 
.Peste multe dealuri vine, 
Dar nu-l poate opri nime; 
.Nici când gura a cânta, 
.Numai eu cu inima. 

..Cine are viers şi cântă, 
. li pare ziua mai scurtăj 

Cine are viers duz\os, 
.Pare-i traiul mai frumc.s. 

• 

Dec;ât c' o vioară rea, 
Mai bine cu gura mea; 
Vioara-i cu patru strune, 
Şi mai rele şi mai bune, 
Gura mea toate le spune; ' 
Vioara mai şi greşeşte, 
Gura mea le potriveşte . 

S'a prins în horă o vădană; iată ce-i aud urechile: 

Frunză verde trei sulfine, 
Aş trăi şi n 'am cu cine; 
Aş muri, moartea nu vine 
Şi mi-i gânâul tot la tine ... 

Ge aud bărbaţii şi femeile băutoare: 

Cu ne.vasta băutoare, 
.Să nu 'ntinzi grâul la soare, 
Că mi-l duce fn catr.!::nţă 
Şi strigă la crâşmăriţă: 
,:,Câtă băutură-mi dai 
Pe făină de-un mălai!". 
Ea îşi bea pantof ii noi 
.Şi opregul dinapoi. 

,Cu bărbatul băutor 
Nu-i face pită'n cuptor; 
Numai mămăligă 'n oală 

. .Şi aceea mâ11ca-o goală. 

Fetele până sunt fete, 
. Nu le vezi. în crâşmă bete; 
Lar după ce se mărită, 
Câte două la o litră. 

.... ,. . 

Azi tot beau şi mâine beau·, 
Nu ştiu bani de un' să iauj 
Căci cu cO'asa nu cosesc, 
Cu securea nu cioplesc 
Şi banii se isprăvesc 

Cine naib' a mai văzut: 
V ara iepun'i cosind, 
Iepuroaicele adunân<!,, 
]3roască cu capul legat, 
Om frumos şi când e beat. 

Bală-! f oczc de bărbat, 
Că mult tare-i blestemat! 
Eu muncesc fn câmp la soare, 
El stă 'n crâşmă la răcoare . 

Cine-a făcut crâşma 'n sat, 
Fost-a un om blăstămat; 
Că de beu şi mă îmbăt, 
Toate babele mă văd. 
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Busuioace, de te-ai coace, 
Să te duci prin iarmaroace 
Să vezi puiul meu· ce face. 
De-l vei găsi 'n crâşmă beat, 
Spune-i că-l mai am în gând ;

De-l vei găsi în crâşmă beat, 
Spune-z cil m'am măritat. 

Frun;ji verde păpădie, 
Rea boală eşti tu beţie! 
Dacâ omit' s'a 'mbătat

7' 

M.intile i le-ai iuat,
Parcă-i un cdne turbat ..
Umblă cumpănindu-se

')! 

V orbeşte sf ădindu-se
7 

Mântue bătându-se,
Apoi judecându-se,
Pe urmă căindu-se.

Din când în când, jocul trebue însufleţit. Strigăturile intre� 
viojciunea şi regulează ritmul. Chiuitorii încep iar şil tactul jocului
e ţinut mei;eu viu: 

Fc.a.ie verde trei scaieţi, 
Jucaţi fete, măi băieţi; 
Căci când vă veti însura, 
Fete mari nu-ţi mai juca. 

Cine 'n horă nu se prinde 
Şi la fete nu se 'ntinde, 
Să glumească, să le joace, 
Dă-l pe gdrlă! E prcst şi pace! 

Cine joacă şi nu strigă, 
Facă i-s'ar gura strâmbă; 
C'aşa-i jocul românesc 
Obiceiul strămoşesc 
Să strigăm de veselie, 
•Chiuind de bucurie.

Gine n'a juca cu noi,
<Jrească-i coarne ca la boi;
·rJine nu s'a băga'n joc,
Crească-i nasul ca la porc;
Oine'n joc n·'o chioti,

· Jl!Jdndruliţa i-a muri.

Iaca una, măA bdeti, 
Leliţa cu părul cre'ţ!; 
Iaca una, iaca două, 
J .,ele a cu roc hi ta nouă; 
Iacii două, iaca trei, 
Lelea cu ochii căprii; 
I -auzi trei şi i-auzi patru„ 
Lelea a'ndrăgit pe altul; 
!-auzi patru, i-auzi cinci, 
S'a dus lelea de pe-aici; 
!-auzi cinci şi i-«uzi şasii, 
Şi de mine nu-i mai pasăi 
I-auzi şase, i-auzi şapte,
Lelea joacă pân'.la neapte;
1-aitzi şapte, i-auzi opt,
Şi de doru-ţi nu mai pot !
I-auzi opt şi i-auzi nouă,
Mi s'a rupt inima'n două!
I-au.zi nouă, i'-auzi zece
Şi de doru-ţi nu-ţi mai trece
Şi 'ncă una peste zece -

Inimioara 'n mine-i rece;
Hai, lele, şi mai petrece!

,; 

r 

•
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', 

V 

Zicături de haz pentru veselirea tuturora: 

Frunzuliţă frunză ai fost, 
, Un' s'a văzut nuntă'n post? 
Ba eu şi la asta ·am fost: 
Cocoşul cotcodăcea---.. 

' Şi g'ltzna cârâia, 
Zicea c'a merge şi ea. 
Iar cocoşul fi zicea: 
- ,,Pe tine nu te-oiu lua,
Că mă tem că te-i oua".

lci-i loc de casă nouă, 
Şade curca şi se ouă; 
Şi se c.uă două ouă, 

· Să vă facă papă vouii.

Şapte gâşte potcovite 
Au plecat să se mărite; 
Găina cotcodăcea 
Că se mărită şi ea; 
Dar cocoşu' de colea 
Strigă: ,,Hop, că eşti a mea!". 

Astă vară la Crâciun, 
Mâncam mere dintr'un prun 
Şi cireşe din alun. 

Şi mai daţi cu gurile 
C'am gătit minciunile; 
Bagă mâna după ladă, 
Scoate la minciuni grămadă; 
Bagă mâna pe subt pat, 
Că mai e un sac legat. 

Jocul s'a încins cu călduri şi năduşeH. Chiuitorul zice: 

Vai de mine. mor de cald ! 
Şi n�am apă să mă scald; 
Mă d1�seiu la râul sec, 
Gata-gata sr'i mă'nnec; 

Mă duseiu la lalomiţă; 
Fuseiu gata să mă'nghită. 
M'apucaiu bine d'un paiu, 
Scăpaiu nu mă'nnecaiu. 

Pentru ca s_ă pară mai deosebit de altul
2 

câte unul joacă şi 
teatru în horă: se preface că e beat, joacă bălăbăninc:Lu-se şi. aruncă 
câte-o strigătură pe dos. Râsetele ţâş:n,esc din nou: 

Dela beat cârciumă viu 
Merg pe gard de drum mă ţiu, 
Niciun latră nu mă câine. ... 

Dacă cineva e „făcut bine", are chiuitura cuvenită: 

Bat femeile-un bărbat, 
Că vata cât a lucrat, 
Cisme nu şi-a cumpărat, 
Tot prin crâime şi-a lăsat. 
Au strâns ele c'un leu:.doi 

Şi i-au luat cismuţe noz; 
Şi cisme şi pălărie; 
Şi el are bucurie, 
Bucurie şz: nici prea-prea, 
Că şi pe-acelea le-a bea. 
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S'a dus racu să se'nsoare, 
S'a'ntâlnit c'o broască'n cale: 
- lJn'te duci tu, răcuşor?
---i Mă duc, broască, să mă'n-

Cii-mi trebue ajutor 
Şi-aici fetele nu vor. 

{sor. 

- la-ină, răcuşor, pe mine
Că ti-oiu duce casa bine;
Că pe_ lume nu e nime
Mai frumoasă decât mine.
Lumea spune câte toate
Ci-că ai ochii la spate;
Şi te dai ca un şiret
T oatr1. viaţa îndărăt.
- Pe tine nu te-oiu lua,
Pc.pa nu ne-o cununa;
Că n'ai cap de'ncununat,
Nici picioare dP'ncălţat.
- Stăi, racule, nu te duce
Că te-oiu ţine'ii cântec dulce:

Pleacă racu' să se'nsoare, 
(Chef, Marico, floare.I) 

•• 
Şi broasca să se mărite 
Joacă, lele, pe sărite.' •• 

I. 

1 • ...Şi când racul se ducea 
(Chef, M.drico, fa!) 
Broasca'n cale mi-o'ntâlnea: 
(Chef, Marica, fa.I) 
-/ �,Un'te duci race sărace? 
Se vede că n'ai ce face: 
la vin în baltă la noi 
Şi-om triii noi amândc.i.; 

Dimineata oac! oac! oac! 
Şi pe seară miorc! miorc! 

{miore! 
Cum îţi este ţ,ie drag 
Şi broştimii mai pe plac. 
- Broască, de cântecul tă11,
Mi-am lăsat cotlonul meu;
Eu pe tine nu te vreu
Nevestică să te iau.
Gura ta parcă-i un sac
Şi nu este pe-al meu plac;
Tu n'ai coade pe spinare
Ca să pari a fată mare;
Capul nu-i de legătoare,
Mijloc n'ai de cingătc.are,
La gat tu nu porti mărgele,
ln degete n' ai inele;
Nu ţi-e trupul de'mbrăcat,
Nici picioare de 'ncăl(at;
Nici nu eşti f ăoută bine
Pentr'un voinicel ca mine!

la-mă tu, race, pe mine 
Că mult tare ţi-a fi bine". 
Făcea racu' ce făcea, 
Acasă că se ducea, 
Cu bi"oa.sca de-aliiturea, 
Şi de nuntii se gătea: 
Două muşte 'mpiedicate 
Trag'un car cu pntru roate; 
Purecele-t' 1�·izitiu 
Şi tine pe mi�sc.ă'n frâu. 
Lăutarii sunt ţânţarii, 
Toboşarii sunt 'măgarii. 

r 
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lară barza, toacă varza; 
Găl:na cerne făina; 
Dumnealui, domnu cocoş, 
S'tii la vatră, suflă'n borş. 
Să vezi ursu cu ismene 
Plecând cu caru la lemne, 
Piţigoii m_ânârid boii. 
Da cc.coru' tot dă zoru 
Taie lemne cu toporu; 
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1 

Gâştele şi raţele 
Le cară cu braţele. 
Să vezi vulpea cu papuci 
De-o lună cară la curci; 
Să vezi lupu' cu cimpoiu 
Cântând hora din zăvoiu ... 
Hai să mai jucăm şi noi! 

· lnainte şi'napoi!

Unii flăcăi văzând că fetele cele alese şi mai frumoase se mă-
ri tă şi că pentru, ei rămân codaşele satului, până o să le vină rân
<lul la însurătoare, se răzbună prin strigături: 

Câte f ete'_n sat la noi 
Toate se mărită, măi! 
Şi ra'îmân cele urîte 
Naiba să le mai sărute! 

Fetele din Satul Nc.u 
Vând gă:inele cu un ou; 
Bani ii dau pe la feciori 
Să le joace'n sărbători.· 

�edeţi fete pe gunoi 
Pân' or veni după voi 
Cu caru cu şase boi, 
Cu căruţa cu trei cai, 
Când o fi Paştele'n Mai. 

Iarbă lată subt perete 
Un fecior la şase fete; 
Frunză verde de cucută -
Cinci-s surde wia-i mută. 

Multe dintr'însele nu-s tocmai într'a,tâta de frumoase ca să 
placă tuturor şi ni:ci atâta de urîte ca să nu placă nici unuia. Ele. 
totuşi îş� găsesc apărători între flăcăi, cari răspund în locul lor, 
când ele singure mi cutează să nu-i foarfece prin strigături: 

Aş da zece boi şi-o vacă 
Să găsesc flăcău să-mi placă; 
Tot degeaba am cătat, 
Că pe plac eu, n'am· aflat.

la te ui'tă-te la el, 
Mai i-aş spu[le că-i vitel; 

· Nasul cât o pătlăgea,
Cine naiba să-l mai ia? 

Când glU)lllele şi înţepăturile se potolesc, iar nuntaşii osteniţi 
i;e dau deoparte, rămâne hora liniştită a flăcăilor şi a fetelor. St:ri-. 
găturile se schimbă şi ele. Sunt spovedaniii de dor, de dragoste, de 
mustrări, de diespărtire, ca şi cele dela, horile obişnuite. 
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Luarea petelei, a vălului miresei (hohotul) şi legarea la �ap 

.După ce mirn au intrat în casă, nuna face pregăti1ri pep.tru. 
luarea sovonulu� (vălului), apoi peteala, lămâiţa şi. celelalte podoa
be de pe capul miresei. Sunt iarăşi clipe mişcătoare. 1hreasa lăcră-
mează. Fetele, femeile sau lăutarii câ11.tă: 

. r 
... � Rar · � · no/at G/7 F/ra

ij§i�ttt I ff U•��-,·�ts·; 
'f �Io. ;;t'__:lon ,n . {Ion/,, Ci m,e nY• m, 

·�§ftr tr1 Ur.Pr Iv a ·w t i
ere --· bu - /t,· ----

� f� ,, cand ,im· 

:r tlt rz, 
/re -- bu - 1at1 Of I Vo, e-

�frrEt1&c1t1 
lune, -- ,m - bo 

lf 
bo - etah" 

1. Infloriţi f lc.ri, inf loriti,
Că nu-mi ma;i tr(3buiţi;
Că voi când îmi trebuiaţi,
V oi atuncea 'mbobc.ceaţi.

2. Când r:ram la maica fată,
Ştiam floarea cum se poartă,
Dar acum mă măritaiu,
După uşe-o lepădaiu.

In Ba111at, este obiceiul ca Dum;in:ică seara să vie la casa mire
lui un alaiu de femei şi bărbaţi care cân.tii afară, di11. uhţă, sub
fereastră. După :is:prăv:irea cântări�, sunt poftiţi în casă: 

1. Frunză v�rde struguraş-u
(bis) 

�ună sara domnu naş-ul 
2. Ş'am avut un junelaş-u (bis)

Şi-o plecat astăzi d' acas'
J. Şi aşa am auzit-u (bis)

Că aici s'o abătut-u.

4. Bună sara domnu nq.ş-u!
(bis! 

ln ce voe v'am aflat-u? 
5. Vreţi voi fata să ni-o daţi?

(bis) 
'!J.1.JS1JO(l, V.J.OU _1-'J?.l'J.SlJ'QU VJ,V.!] 

6. Deschideţi porţile-re (bis)
Că vin şi cuscriţele-re.

} 
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�Molto rubato 110/a!, Iv' {/rsu 

Obiceiul de a se acoperi cu văl nu numai capul ci şi faţa mire
sii

i 
îl aveau şi R.01nanii, ca un semn al sfiel\� şi nevinovăţiei fecio-

reşti. ) 
Când nuna începe a lua vălul de pe oapul miresii, tma din 

,,surori de mireasă" sau chiar rni1rele, ţ,ine în faţa ei oglinda pe dos.
Lăutarii cântă: , .i 

� Moderato -· · · 

Cc r-V r J I ( µ F J I ; .• ; • J J I 
Of,să-ra- ce pă-ru ae-gru, Oo-ru- le 

I 
m,i, 

$ F a F � I r- ti_ r J I r· 'µ r J I . 
do - ru - le Cum aş vrea să - m/- le /e-- gu 

' r· V L r I J # J J i I J ) # J J I 
Do-ru - le, mă,· do - ru - le . Mer' vântul � 

·� r a (F_I r· V J .J_I.� J @J_ I
nu te ba-ta • Oo-ru- le 

J 
ma/ lloru - le , mai!

$ J l; J I F. a f F_I r-V J w.J j,J fF f li
!Irc, soare le sa. nu !e ar-da Doru- le mat, do - ru- le_ · 
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1. Of! sărace păru negru
· iCum aş vrea să mi te leg-u!

Nici vântul să nu te--bată, ..
Nici soarele să nu te ardii.

J. De mu,;,ceam, de nu mun-
f cea,n, 

Mamei, tot dra{fă-i eram; 
Şi beam apă. din ulcior 
Şi eram ca un bujor. 

2. Foicică foaie lată,
F oaz'e lată de pe baltă,
Bine· mai trăiam, surată,
Când eram la mama fată!

4. Dar de când m'am măritat,
Grija casii c'am luat.
Ce bine era ·odată
Când eram la mama fată!

La urmă, nuna zice finei Sn cântecul de lăutari: 

--< Fii, finuţă, sănătoasă 
Că de-acum ţi-ai f âcut casii. 

-· Sărut mâna nănăşică
Că m'ai făcut nevesticii..

'
t

"' 

Când nuna acoperă cu tulpan capul miresei, se zice în Mol
dova de sus că rn:ireasa a fost înhobotată. 

La 1nhobotat, nuna şi surorile de mireasă cântă însoţi.te de 
.acompani

':1-mentul lăutarjJor: 

� A,i&,nt., � � 

• V V V t; SY @i:t Iv P' 9 Y I
i Oragoste-le-S cu 6/âmfe-ţe -- • Tu!-,o� ne- lu!_

ţi '1 v ,u o/ 1 er f r a G r I
sa'h-ve- ch/, Ora-gos fe=-

, rr, D J 11 ,.
,;'or ra - ci
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1. Tulpănel cu douif, feţe,
Dragostele-s cu: blândeţe;
Tulpănelu s'a 'nvechi,
Dragostele s 1or răci.

2. -; Strânge-#, puică, flor.ile
Că trec sărbătorile ...

- Las' să treacă ci/, nu-mi
[pasă,

Că de-acu n'c,iu fi mireasă.

} . V oi cosiţe mohorîte, 
De astăzi acoperite 
Cu tulpan şi cu basma, 
Floare'ri păr n'aţi mai purta_ 

4. Voi cosiţe gălbioare,
N'qfi mai purta nicio floare;
N' aţi vedea la vară soare,

1Numai umbră şi răcoare.

Legatul capului (îmbrobodirea) se face deob:i,ceiu a doua zi, 
Luni, în semn că mireasa a intrat în rândul nevestelor. Dupăce-şi 
..-ede nora legată la cap, soacra se porneşte pe joc cântând (sau zi
eând) următorul cântec sau strigătură: 

Nu-mi dă nora de mâncat 
Pân' nu joc pe lângă pat; 
Cum mi-e, zice oiu juca, 
Doar mi-a da şz ozu mânca 

Pentru veselia nuntaşilor, acest „cântec jucat" de femei 
răsună spre bucuria soacrelor: 

1. Trandafir C"i:'- două flori
Mamă dragă soacră, hăi!_
Soacra-i cu doucţ nurori,,
Mamă dragă soacră, hăi!
Una-i ruja macului,
Alta-i rura dracului.

2. Un1a-i pune lăutoare
Ca sa-j fie-opăritoare;
Alta merge la .fântână
Cu cămaşa soacrii'n mână_

} . Şi-o'nmoaie cdat'n apă: 
-,,Na-fi-o, mamă, că-i spă

[lată". 
Şi-o. întinde pe-o nuia, 
ii{ ârâie câz1nii la ea. 
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Alt cântec de petrecere şi pentru soacra şi pentru nora: 

Alle :ve1to I.Vidu.

&�i1 J DIU ll�J lt1U]?l 
frun· zei ver • de de su.· · sai · -

t� ; DI D l!Ll BIO tJ1 
.,J Îci • nă • râ mâ mâ • ri • talu.. A-sea. 

f • � B J Q I 9 p 11 J_ ' Ji 
rc1. �r-a • Jal • ta · sea.- ra.,Ma c.er 

&!,� J l3 ll) LJ li d rl 
f aiu w soa • cr.a ia• ră.. 

,. 
( 

. r 

1 

, 
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1'. Frunză verde de susaiu, 
Tânără mă, măritaiu; 
Aseară şi-alaltă seard, 

} . Şade'n vatră şi mă ceartă
Şi zice că-s prea înceată; 

Refren 
!\/fă certaiu cu soacra iarâ. 

, 

2. Tânără rl'acas' plecaiu
Şi rea soacră căpătaiu;

Refren 

·4. La bărbat mă tot pârif_şte,
Şi prin sat mă tot huleşte. 

Refren 

5. De-aş şti, soacră, că-i mun,
Jvl'aş albi, ni'aş rumeni ...

Refren 

După nuntă 

A doua zi după nm�tă, petrecerea nu conteneşte. 
Lu n.i dirrrineaţa, lăutarfa cântă „Zorile": 

� 
,. 

'

/lloderafo }, • :Jr · notai �h. F,i-a

� t � µ 1 O 1 y· I r r I M � V I 
� 

_
Scoală g1Cne-rt· Că, scoală, !Vu dorm, cu 

� ��-I r r Iii l' w r fii✓ I
. ca pu'n poala . Of, of, of, 

' @ I I JqQ'. W t!lî� BJ r·

1. Scoală, ginerică, scoală!
Nu dormi cu capu'n poală,
Că af ară-i ziua mare
Şi e lumea'n aşteptare.

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



2. Ridică-ţi capul din poală, • 
Te îmbracă şi te spală; 
Te spală pe feţişcarli. 
:'Şi te'nchină la icoană. 
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} . Ş' apoi foaie de negară, 
Să ieşim cu dantu-af ar.ă, 
Să vedem de-i floarea bunif 

' · Să poarte mereu cunun.ă. 

Alaiul de nuntaşi şi 11tmtaşe trece de la casa nunilor la a mi- � 
\ �

relui. Alaiul merge câ-ntând, jucând şi chiuind pe uliti. Trecătorii 
nu-s lăsaţi în pace. Sunt cinstiţi cu câte-un pahar, ba sunt şi luaţi 
la joc. Vreo femee şăgalnică şi cu dar la cântat îi:ţâlneşte un băr-
băţel trecând cu, carul. Ii potriveşte cântecul: 

�Andant,no 
l 

i r 

ma, 

,� 
ti - , Gheor ---

1. Mână, Gheorghe, boii bin.e
( Gheorghiţă, Gheorghz'ţă

' [măi .I) 
Nu te mai uita la mine 
( Gheorghiţă, Gheorghită 

[măi!) 

2. Ochii mei sunt verzi ca
. {iarba: 

Nu te mai uita degeaba. 
·•

.. 

bi - ne -- 6heor-

glll - tă --- , m.1i· / 

} . Ochii mei sunt căpriori, 
Când te uiţi, ţe prind fiori. 

4. Ochii mei sunt negri corbi�
Nu te mai uita să-i sorbi.

5. Ochii mei sunt măritaţi,
Nu mai· cată alţi bărbati .

1J 
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Nuntaşii şi nuntaşele se duc în alaiu şi cu lăutari la părinţii 
miresei cu o sticlă de rachiu roşu. Nuntaşele-i cântă: 

�Mllderato 
, 

1t iJ ;, J, ; I ; J) ,;) ; I I J� J J I 
Soacră ma re . soa-cra ma-re , Nu şe - dea -cv 

� � � � I � � 

j J ) ), I J
l J1 j J) I i. J> V v I 

s11-pă-ra -re, C'a, se-z11f s1-a1 . le- gă- na- fu 

))J)J))j)lnn Dl 
la/ crescu- fu 

r 

,�ai le- gă-nat, la la. la "la . la la 

la la la la la la la la la la la la 

., 

Kf �-J!lr r I r r I r r I Jl .P J li
/a·-la la la la la h la la la la /.:; la la 

1. Soacră mare, soacră mare,
1Vu şedea cu supărare!
C'ai şezut şi-ai legănat,
I-ai crescut şi-ai măritat,

2. Bună cinste-ai căpătat,
Face cinste la un sat.
La nuntaşi bine le pare
Că ţi-i fiica ca o floare;

} . Ca o floare fnf lorită 
De albină 'ndulcită. 
\Flon·cică dela munţi.·, 
Face cinste lâ părinţi; 

4. Floricică dintre flori,
Face cinste la surori; ,
Floridcă dintre brazi,
Face cinste şi la fraţi.

Socrii sunt tinta tuturor glumelor şi năzbâtiilor: îi gătesc ca
raghios cu te miri ce în cap şi pe umeri. Le-atârnă de gât câte un 
săculeţ cu raţe vii. Soacrei' îi atârnă de gât vatale, iţe, câte şi mai 
câte altele. Gura satului se ia la întrecere în scornituri ştiute şi 

Ap. D. Culea Datini şi Munc! 
32 
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\ 
neştiute. Nu:m:a� ce a.uzi: ,,Ia mai spune ce ştii de .... cutare?". Câte 
un şoltic se apropie de o nevestică şi-i şopteşte: 

- Ei ce zici? Să spun ce ştiu eu?
- Ba mai tine-ţi gura, di...
Petrecerea p.ne Luni ba şi Marţi. Când socrii vor să se retra

gfl spre casele lor, tineretul rămâne şi strigă 'n urmă: 

Du-te, soacre, sănătos, 
Ţi-am luat ce-a fost frumos; 

Du-te, soacră, sănătoasă, 
Că ţi-am luat sporu' din casă. 

Şi aşa se sfârşeşte nunta. 

J 

I 
I 

I 

) 

� 

I 
j 
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Teodorescu K.irileanu S. 
Tocilescu Gr. 
Tutescu St. St. 
Tzigara Sarmurcaş Al. • · 
Ţiplea Al. 
Ureche 'Gr. (cronicarul) 
Ursu N. 

· V asili'UJ Al.
. Vercescu Elena
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Viciu Al. 
Virgiliu 
Vlahută A. 
V oronca Elena 
Vuia R. 
Vulpescu M.' 
Wavrin Jean 
Wolf Andreas 
Zanne I. 

PERIODICE: 

Şezătoarea, Ion Creangă„ Izvoraşul, Arhivele Olteniei, Cuget 
.Clar, Albina, Floarea Dal'urilor, Muzică şi Poezie, Lucea
fărul, Satul, Arhiva· de Folclor, Făt Frumos

2 
Foaia Poporului. 

Viaţa Săceleană, Cuvâp.t Moldovenesc, Li.bertatea-,Orăştie, 
Neamul Românesc pentru _popor, Frângureţe etc. 

'· 

I 
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