O culegere de folclor din Maramureş de la jumătatea
secolului al XIX-iea
muzeograf Ioan Boroica

Opinia formulată de regretatul folclorist Dumitru Pop în
Folcloristica Maramureşului că mişcarea cultural-ştiinţifică înregistrată
în ultimele două decenii ale secolului al XIX în Maramureş, cu o
componentă însemnată reprezentată de culegerea şi valorificarea
folclorului local, mişcare comparată cu o replică târzie a Şcolii
Ardelene, este întru totul adevărată dacă aserţiunea se bazează
numai pe cercetarea surselor edite: presa şi cartea publicată în
această perioadă. 1 Cercetarea unor documente de arhivă
semnalează existenţa unor preocupări pentru culegerea de folclor şi
valorificarea sa în plăsmuiri culte datează chiar înainte de 1848, care
însă din motive legate de absenţa unor publicaţii care să găzduiască
astfel de producţii sau din alte motive nu au văzut lumina tiparului.
Astfel de culegeri au circulat mai ales în manuscris. Din autorii sau
copiştii unor astfel de versuri, cu ortografie maghiară am identificat un
nume: cel al preotului Ioan Man. 2
Cea mai consistentă colecţie este cea realizată de preotul
greco-catolic Laurenţiu Mihalyi (1815-1881) pe la jumătatea secolului
al XIX-iea. Despre Laurenţiu Mihalyi istoriografia locală oferă doar
puţine informaţii, acelea aparţinând celui care de altfel i-a fost
capelan şi admirator, vicarul greco-catolic de mai târziu al
Maramureşului, Tit Bud, care mai târziu a fost iniţiatorul unei mişcări
organizate de culegere a folclorului maramureşean, întreprinse de
învăţătorii din Maramureş asociaţi în Reuniunea docenţilor români
maramureşeni. Astfel Tit Bud nota laconic un portret al celui căruia îi
fusese superior bisericesc: ,,În 1862, primul protopop al Districtului
nou Înfiinţat a fost Laurenţiu Mihalyi de Apşa, paroch În loocf. Născut
În 1815, ordinat (hirotonit n.n.) În 1839. Teolog eminent al
Seminariului din Ungvar. S-a căsătorit cu nepoata episcopului de
mare nume Basiliu Popovici. A fost mai Întâi paroch În Sârbi, cântăreţ
Dumitru Pop, Folcloristica Maramureşului, Editura Minerva, Bucureşti, 1970, pp. 1011
2
Semnalăm astfel de câteva file din cândva foste colecţii de cântece de factură
cărturărească păstrate la Direcţia Judeţeană Maramureş a Arhivelor Naţionale (în
continuare DJMMAN) în colecţia Academician dr. Ioan Mihalyi de Apşa, inv. 353, ds.
42, f.34-36 (o oraţie de nuntă, o doină şi un cântec satirizând viciul băuturii într-un
dialog intre soţ şi soţie), f.43 (un bocet), în inv. 443, ds. 18, cântece de petrecere
copiate după I. Barac şi Ardelean Aureliu
3
Protopopiat înfiinţat în 1862, prin ordinaţiunea episcopală din 25 ianuarie 1862 prin
reorganizarea a două protopopiate Vişeu şi Iza.
1
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vestit, orator eminent, naţionalist Înfocat, care nu vorbea nicicând altă
decât cea românească. - A scris multe poesii poporale şi
viesuri de iertăciuni şi morţi. A scris şi poesii latine. Una cătră S. Sa
de Pie memorie Pontificiu Piu al IX-iea. A zelat mult pentru
Învăţământul şcolar şi a organizat şcolile din district. - S-a ocupat de
facerea unei maşine mobile perpetuum, - durere că instrumintele lui şi
maşina deja gata au ars dimpreună cu casa parochială din load,
arzând şi scriptele preţioase ale harnicului protopop. Sub dânsul s-a
organizat o capelanie statornică În load. Eu am fost capelan pe lângă
dânsul În trei ani şi am admirat ştiinţa lui profundă, vecina mea
crâşniciţa a suduit odată astfeliu pe pruncul ei: «tu genciu rău», /-am
Întrebat pe principalul meu ce Însemna suda/ma aceea, şi mi-a spus:
ieudenii sunt de viţă română şi incă n-a uitat suda/ma romană «tu
mala gens» = tu genciu rău. Durere că pierzându-şi soţia a devenit
om retras şi năcăjit. A repausat În 31 mai 1881 În etate de 66 ani, a
preoţiei 42. "1
Ceea ce a fost publicat din creaţia lui Laurenţiu Mihalyi îl
leagă de memorialistul Artemie Anderco, căruia îi compuse un
emoţionant verş la înmormântarea sa din 5 august 1877. 2
Din timpul studiilor la Liceul episcopal de Ungvar ne-au rămas
carneţele în care copiase piese de teatru şi poeme în limba maghiară
după cum nu fusese străin nici de plăsmuirile poetice ale lui Ioan
Barac. 3 Probabil în această perioadă luase contact cu ideile şcolii
ardelene, manifestând încă din această perioadă idei latiniste, care
cu siguranţă îi vor fi evoluat în o conştiinţă românească în opoziţie cu
filomaghiarismul şi filoslavismul vicarului Pentru Anderco care îi
fusese dascăl în clasa a treia la şcoala gramaticală. Despre această
vârstă, adică pe la 14 ani, făcu-se o scurtă însemnare, un dialog între
elevul Laurenţiu Mihaly şi vicarul profesor Petru Anderco:
-„ Cum te cheamă acasă fiule? întrebă vicariul Anderko la
examen alto semestriale încă în 1829, în clasa 3-a gram[amaticală].
- Lorinţ, răspunsei eu.
- Nu Flore?
- Nu d[omnu]le vicarie. Cum că Laurenţius a fost sfânt la
romani şi nu greco-catolic. Tocmai de aceea nu-s eu grec ci roman.
limbă

1

Bud, Tit, Date istorice ... p. 17
Koman, Artur, ing. Documente istorice maramureşene, Vişeu de Sus, Tip. Horovitz,
1937, pp. 86-91. Verşurile publicate în volum sunt compoziţii tipice pentru astfel de
acte ceremoniale, protopopul fiind de altfel foarte apreciat în partea locului pentru
calităţile sale de oratorice şi compunător de verşuri. Artur Koman menţiona în nota de
la sfârşitul verşului existenţa unui volum de poezii păstrat la vreuna din rudele lui
Laurenţiu Mihalyi cel mai posibil la urmaşii lui dr. Ioan Mihalyi de Apşa.
3
Colecţia dr. Ioan Mihaly de Apşa, inv 443, ds. 9 şi ds 18
2
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- Bine, bine!" 1
Începuse să culeagă folclor din satul unde funcţionase ca
paroh, Sârbi, cu siguranţă înainte de 1848, cel mai posibil pentru a-i
servi ca suport pentru plăsmuirile sale poetice proprii. După modelul
acelor verşuri ocazionale, având deprinderi de versificator, compuse
astfel de cântece şi oratii pentru nunti în care modelul poeziei
populare este fidel respe~tat. 2 Îşi exers'ase talentul de versificator
încă din adolescenţă, cu versuri în limba maghiară, unele datate
înainte de 1835 sau copiase versuri şi scurte piese de teatru din
autori maghiari. 3 La absolvirea teologiei, în 1839, deja îi dedicase o
poezie în limba latină, intitulată „Onomasticon" episcopului
Muncaciului, Basiliu Popovici, cu a cărui nepoată în acelaşi an se şi
4
căsătorise. Din 1842 datează câteva verşuri pentru morţi, gen de
creaţii în care de altfel a şi excelat în cursul carierei sale preoţeşti. 5
Menţionase doar accidental provenienţa unor versuri ca
„hoare poporană". Nu fusese străin de ideile romantismului european
ceea ce îndreptăţeşte presupunerea că imboldul lăuntric pentru
realizarea unor astfel de culegeri să se fi născut tocmai în contact cu
astfel de idei. 6
Culegerea amintită, fusese realizată cu siguranţă înainte de
1856, când toate „versuirile" sale, însumând peste 600 de pagini ale
unui carneţel, voise să le ordoneze după un plan ambiţios ce se
dorea a fi o epopee intitulată „Tataratatura". De altfel poeziile, notiţele
şi feluritele însemnări şi le notase în carneţele confecţionate artizanal
sau pe petice de hârtie, de format mic, din păcate doar puţine s-au
păstrat complet, unele necorespunzător. Cu rezonanţă onomatopeică
epopeea despre înfrângerea tătarilor Tauriei de către români,
însemna reintrarea lor în istorie pe care o scriseră alţii după bunul lor
plac. Limita dintre ficţiune şi realitate istorică sunt subtil întrepătrunse
într-o proiectata epopee, „un roman istoric versuit de anonimul
submaramureşan, ana 1856", a cărei menire literară a fost de-a relata
în versuri zdrobirea tătarilor în ultima lor invazie în Maramureş
întâmplată în 1717. Aici este introdus şi legendarul haiduc Pintea
Măgojdanul, care în momentul invaziei nu mai era demult în viaţă. Nu
atât versurile din amintita epopee sunt interesante, cât laboratorul de
1
Colecţia dr. Ioan Mihaly de Apşa, inv 353, ds. 42, f.15. Despre vicarul Anderco
Peter, vezi Filipaşcu, Alexandru, Istoria Maramureşului, Editura .Gutinul", Baia Mare,
1997,p. 167
2
Colecţia Academician dr. Ioan Mihalyi de Apşa, inv. 353, ds 42, ff 24-45
3
Colectia Academician dr. Ioan Mihalyi de Apşa, inv. 443, ds. 14 f. 10-25, 41-78
4
'
Idem. ds. 2, f. 133
5
Idem, ds. 3, f. 1-2
6
Idem, , inv. 353, ds 42f. 45. Epitetul romantic asociat poetului ii foloseşte într-o
plăsmuire intitulată „Regele şi poetul" întocmită însă după canoanele versificaţiei
clasice.
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creaţie al protopopului, dezvăluit în notele cu planul epopeii. Dealtfel
multe din „versuirile" sale sunt imaginate ca parte din structura
epopeii, cea mai amplă creaţie a sa. Structura epopeii o concepuse
ca un scenariu cu mai multe acte şi populată cu personaje istorice
sau legendare, care nu ni s-a păstrat decât fragmentar. Epopeea
debuta cu clasica invocare a muzei, continuarea scenariului în stadiul
actual al cercetării nu este limpede. Notiţele sale sugerează un
scenariu complex, stufos chiar, cu abundenţă de teme şi motive,
debutând cu „prochemarea nobilimii române la steag" fără îndoială la
auzul veştii năvălirii tătarilor. Apoi planurile „romanului istoric" se
întrepătrund: pe de-o parte puhoiul barbar este urmărit în drumul său
de-a lungul lzei, tătarii poposesc la Giuleşti şi fac sfat, pe Iza aruncă
pe o râpă ţiganii oferind o explicaţie toponimului râpei ce desparte
cursul inferior al lzei de cel superior - „Piatra ţiganului" - nume primit
de la ţiganul supraveţuitor, întâlnirea hanului cu fata strâmtureană,
apoi alte personaje populează scenariul: feminine: Anghelina,
Rozalia, prizoniere sau eliberatoare, Fratele Anghelinei, babalăul
satelor, solomonarul, babele din Borşa, iar pe de altă parte
naraţiunea urmăreşte pe haiducul Pintea „năzdrăvanul" şi pe care nul prind plumbii. La oferta de ajutor a acestuia i se răspunde: „noi
borşenii sântem destui". Deznodământul epopeii se desfăşoară la
Borşa, localitate căreia i se acordă o funcţie soteriolo~ică,
„Ierusalimul mic", unde borşenii ajutaţi de stihii îi înfrâng pe tătari.
Această epopee include balade şi tradiţii locale despre Pintea,
iar „Horea Pintei", una din baladele incluse în culegere, constituie o
etapă în realizarea documentării pentru realizarea „Tatarataturei" şi
serveşte la datarea culegerii, alături alte notiţe pe coperta ultimă a
carnetului, notiţe care cuprind elemente dintr-o altă plăsmuire poetică
„Maramureşiul", o cosmogeneză locală.
Carneţelul cu culegerea realizată în jurul anului 1850, conţine
30 de file, intitulat fiind „Scandaloase" cuprinde şi două balade care
au acelaşi actant principal: Gheorghiţă. În cea dintâi Gheorghiţă a
Popii întemniţat încearcă fidelitatea mamei şi a iubitei, iar în cea de a
doua Gheorghiţă întreprinde o călătorie iniţiatică în ţara muntenească
în căutarea nevestei, dar este otrăvit nerespectând prescripţiile
mamei sale, noua nevastă se transformă în „brăduliţă" refuzând să se
întoarcă acasă. Surprind prin ineditul lor baladele .A lui Novac", a
„Pătrovanului"şi „Moşu Ivan cu nepotus-o Stan". Balada „Hotinul" pare
să fie o plăsmuire a protopopului, iar „Voinicul" este un cântec cu
accente satirice despre iubita părăsită de voinic. „Din revolutie"
marchează intrarea în folclor a proaspetelor evenimente ale revoluţiei
I

Fragmente din epopeea „Tatarataratura" am identificat in Colecţia dr. Ioan Mihaly
de Apşa, inv.443. ds.6, 9 şi 19 şi inv 353, ds 26. Notiţe şi însemnări referitoare la
planul epopeii sunt diseminate şi în alte dosare din colecţia citată
1
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de la 1848, în care au fost participanţi şi românii maramureşeni mai
ales din satele învecinate cu Transilvania şi Chioarul.
Cele unsprezece hori numite .cele de-a frunzii", numite astfel
probabil după acompaniamentul .la frunză", sunt în cea mai mare
parte cântece de dragoste - nouă dintre ele, la care se mai adaugă
una satirizând apucăturile bahice ale stăpânului calului şi una legată
de foametea din 1804, când porumbul a fost înlocuit cu ovăzul,
„ruşinea mălaiului".

Semnalăm aici, prima colecţie de descântece realizată
probabil între 1845-1855 din care câteva sunt cu reală valoare
estetică. Avem şi o prezentare în versuri al posibilei informatoare a
protopopului, în una din poeziile sale de mai mare întindere „Mândra
Pălăguţă".

„C-o muiere

vrăjitoare,

Bătrână descântătoare,

Ca 'ntr-o zi de primăvară
Să mănânce numai două,
De puică dintâie ouă
Apoi doi pupuţi de pită,
Din prescuri la Paşti slujită,
Din fărină măcinată,
Prin moară 'ncă neumblată
Şi să beie dulce-amară,
Iarbă strânsă din hotară

Aproape-i, şi mai ştiută,
Doară şi de cât o sută.
Dânsa merge într-o seară
Să nu se nădăia doară
Lumea că se duce biata,
Tocma unde-a fost chemată,
La curtea cea Duncănească
Moşian ei ca să tomească
Şi fiartă-n apă curată
Şi ea tineri 'nvăţiare
Din fântân-ntâi săpată."
Poezia amintită mai sus, relatează în versuri populare o
dramă locală în Sârbi, un omor pasional săvârşit de un tânăr, a cărui
fostă iubită s-a căsătorit împotriva voinţei ei prin aranjamentele
părinţilor. Poezia este o dezvoltare a unei hori culese de la o
informatoare din sat:
Hoarea unei neveste
„De unde-s lemnele dese
După care nu-i scârbită.
lesă nora-i D„.asă,
Că de-ar fi trăit cu apă,
Numai gata şi tomnită,
N-ar fi grasă ca şi-o iapă.
lese de supt o rătită,
Şi-au roşit un foc oprit,
La obraz mi-i de-nfocată
A mulţi drăguţ ce-o iubit,
Gândeşti că-n sânge-i
Un foc nu-i din cununie
scăladată.
Care-i arde omenia,
Batăr farbă şi roşaţă
De ie să ţine că-i doamnă,
Nu i-o mâncat a ei faţă.
Zău, o ştiu de bună poamă
Luă o biată băutură
Că-i fata l...da
De la mulţi drăguţ din gură,
De bătă-o cât !ucru rău,
Aşe rumănă-o făcură.
Că bine şti cât mi-i de greu,
De tot horincă-ndulcită,
Că-mi iube bărbatu meu,
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Şi-mi face trăiucu rău.
Că de-ar fi doamna cum să

Nu-s şohan petrept olaltă!
De-ar fi doamnă pe câtu-i,
ţine,
Mă fură faţă să-i spui,
Să o-ntreb au slobodu-i,
N-ar turui lângă sine,
A iubi, şi nu p-a lui,
Care nu-s de-a ei obraz,
Nici holtei, nici însuraţi
O femeie doi bărbaţi
Care-s la prostie daţi,
Cu care nu-s cununaţi?
Că vicleru şi guba,
Da spune-i-oi să să iubască,
Şohan nu s-or însâmbra,
Cu drăguţu de p-acasă
Haine lungi şi ţă[ră]neşti,
Dacă de bărbat nu-i pasă
Şohan nu s-or mai văjî,
Pă Mihai mi-l lase mie
Crişpin şi cureaua lată,
Că mi-i soţ de cununie
Una dintre acestea „Oe preursit. (cu vin şi bosioc, afară la
lună)" face parte din genul de descântece „de ţâpătură", relevând
convingerea populară că anumite boli de piele sunt consecinţa unor
„făcături"
a unor persoane pricepute, rostul vindecător al
descântecului este de a returna plaga celui care a provocat-o 1: Din
aceeaşi colecţie urmează un alt descântec „Oe preursif', de aducere
a peţitorilor la tânăra fată, apoi un descântec „La vaci', pentru vacile
cărora le-a fost „luat" laptele, este urmat de un alt interesant
descântec „Oe deochiaf' ce sugerează întâlnirea dintre substratul
precreştin şi cel creştin.
Sunt notate aici şi alte descântece pentru vite, pentru
muşcătură de şarpe, de „scrântitură", „de soare", interesante nu atât
pentru vechimea culegerii cât pentru fondul arhaic, de cuvinte
continut, ci şi mai ales pentru începutul notării creatiilor folclorice.
' în afara colecţiei menţionate în caietele lui Laurenţiu Mihalyi
sunt consemnate şi alte producţii folclorice. Una dintre acestea:
„Mândrei mele" datată din 7 iulie 1853, bănuim a fi o prelucrare după
un cântec liric, unde judecat prin prisma graiului maramureşean, .
denotă o minimă intervenţie pe textul popular2:

1

2

Colecţia dr. Ioan Mihaly de Apşa, inv.353, ds.29, f. 3r-3v
Ibidem, p. 479
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„Umblă mândra cea din curte
Patu' ne-a fi pământu'
Colo-n vârful cel de munte
Peste dânsul aştenutu'
Să facem casă de vânt
Într-acea măreaţă casă
Cu cer de-acoperământ
Iarbă verde de mătasă
Pieptu' ne-a fi de cuptiori
Şi cu nori ne-om învăli
Vatră inima cu dor
Soarele nu ne-a păli
Masă ne-a fi genunchele
De-a lovi vre-o răutate
Furci, cuţite - degetele
Vom trăi cu sărutate"
Analizând textul primar consemnat, notiţele sale confirmă că
unele din ele au fost modificate, dar interventia pe text nu este
majoră, lăsând să se întrevadă varianta originală. însă nicăieri nu
arată sursa cugetării creaţiei lirice. ceea ce din perspectiva
folcloristicii actuale, putem pune la îndoială stricta autenticitate a
textelor culese, dar nu putem nega filonul popular şi deosebita
plasticitate sau valoare estetică. De altfel asemenea intervenţii sunt
obişnuite pentru culegătorii de folclor ai vremii.

De preursită
(Cu vin, busuoic, afară la lună)
Lună, lună,
Du scârba într-acele casă
Doamnă bună,
Ce pre mine-s mânioasă
Prin horn le-o bagă,
Fi-mi mie ajutătoare,
De ce mă rog astăzi ţie,
Bine furingează,
În casă le aşază,
Vino, linge-mi
Şi prelinge-mi
În solnita cea cu sare,
În blidu.cel cu mâncare,
Hâzenia
Să nu-şi încap'ă în veşminte,
Şi urgia
Eu să fiu ca mai înainte
Toată urgia
Ca şi ruja când înfioare,
Toată buba re
Ca şi steaua când răsare,
De pre faţa me
Dimineaţa-n primăvară.
Vino, linge-mi
Nici un lucru fără lege
Şi prelinge-mi
De mine să nu se lege,
Toată ura
Nici un lucru rău ce strică
Ţipătura
Nu-mi poată face nimică
Şi tot lucrul rău
De pe trupul meu.

Eu

afară-şi căutai,

Şi-n

părţi mă uitai,
am fost văzând,
Că lumea o fost arzând,
Da doară n-a arde lumea,

toate

Şi cătând

De preursit
(Alta)
Ci arde orânda mea!
Şi-am văzut o ciută biată
Şi o am întrebat pe dată:
-Ciutuliţă, ciută bălţată,

Ciută

cu foc

încălţată,
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Unde mergi, unde te duci?
De-aşa hrabur te apuci.
-Eu mă duc, eu mă apuc,
Ca s-aprind dealurile,
Dealurile şi văile.
-Da te-ntoarce înapoi,
Şi meri de-i face război,
În lume şi preste lume,
La patru cornuri de lume
La orânda me anume!
Meri la un fecior în sat.
Aprinde-i clopul pe cap
Şi obielele pe el,

Cu acea n-a fi mai mişel.
Nu-l lăsa să steie loc,
Cât ard obielele-n foc
Să n-aibă nicăieri stare,
N-aibă loc de aşezare
N-aibă aiure alinare,
Pân-a fi cu mine cu mine-n
cale
Pân' la mine n-a veni,
Pân' cu mine şi-a vorbi,
Dint-un blid nu va mânca ,
Şi-ntr-un pat nu s-a [culca]

La vaci
S-o luat văcariul,
Galben pă galben
Şi-şi urmăreşte plaiul,
Galben pă galben
La pădure,
Galben pă galben
Cu secure,
Galben pă galben
Să facă ocolul,
Galben pă galben
Vacilor, acolo,
Galben pă galben
Să mulgă în doniţă,
Galben pă galben
Într-o zi de joiţă,
Să-l străcoare-n oale,
Galben pă galben
Prin străcurătoare,
Galben pă galben
Glob de unt alesul-o
Bulz mare făcutul-o
'N vârv de munte dusul-o,
Sus la culmea muntelui,
'N vârvu Galileului,
Care aşea-i de ascuţât
Ca un ascuţâşu de cuţât.
De-acolo strigare

Aşa,

cu o gură mare
- O, voi luătoare
O, voi ducătoare,
Voi fărmecătoare,
Vacile-mi spăreţi,
Vlastu li-I răpirăţi,
Mana li-o aduceţi,
De curând aduceti,
În pulpe li-o puneţi,
Că de nu voi prinde,
Pe toate voi strânge,
O zi de marţi sară.
Ş-o v-ard la otară
Ele se luare,
'N cale, pe cărare,
Tot tăcând şi cugetând,
Şi verdeaţă aducând,
Strânsă din nouă otară,
La Ispas, în primăvară,
Şi mana ce o dusere,
În pulpe o pusere,
Vlastu readusere,
La lapte vlăstoase.
Şi mai unturoase
Decât în ce oare
Vacile fătare
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Se luară trei moiade,
Trei moiade ş-o moiadă,
La sfinţâta soarelui
Pe uliţa satului
Tăt rădnind şi hohotind
Şi „hihihi" rântezând
Se tâlniră pe-o cărare
Cu presfânta Maica-n cale
'N cale cum le-o ntâmpinat
Maica sfântă le-o întrebat
-Unde mereţi tri moiade,
Tri moiade ş-o moiadă
-Că ne ducem la cutare

Nejite,
Pricăjite,

Nejite prin duhuri rele,
Nejite cu dureri grele,
Nejite cu sărbătoare,
Nejite prin poteca cea mare,
leşi curând,
leşi mai curând,
leşi din creri capului,
leşi din faţa obrazului,
Rădăcina dinţilor,

Cupele

măselelor,

De nejit
Vinele grumazilor,
Du-te cât de iute
În câmpu cu lupii
În codru cerbi
O aceia ţi-s soţi
Pretini mai vlăstoşi
Bine te-or căuta
Şi te-or leaguna
Şi te-or supăra
Te-or şi adăpa
Descântecu l-am zis eu,
Leacu-i de la Dumezeu
De bubă
Nu te-npuroie,
Nu te tot aici,
Nu te căţeli,
Că 'napoi mânate-oi
Cu a mele spucate-oi

Bubă

de-a câte,
Bubă cât o linte,
Bubă cât un mac,
Fii-ar cât' un leac
Nu te mânie,
Nu te buboie,

De
Muşchirii muşcată,

De deochiat
Ce nume (Ilie, Mărie) are
-Ho! De acolo vă opresc,
Să nu mereţi vă poruncesc,
Că sorocu ce-l am eu,
Mare de la Dumnezeu
Ce mereţi la ţărmuri,
La ţărmuri Dunăre
Unde-i peştele ca mielu
Unde-i apa ca şi vinu
Acolo mâncaţi,
Acolo crepaţi,
Lui N. N. pace să-i daţi!

muşcătură

de verme
Din vârvu
Lapte de

Muşchirii zvinţii

Şarpelui

Ascute dinţii,
Din vârvu călinului.

mălinului,

Făcu-i pită

Sus cucuiată,
Jos aşezată

de

cenuşă,

cătuşă,

de leac,
gândac,
Cum mânca-sa,
Hrănite-oi
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Sănătate

Cum crepa-sa,
Fie boala, boalei

vitei!

Alta

Se luă hejita,
Se luă betejita,
Sus la munte suitu-s-o,
Jos pe apă coborâtu-s-o
Şi păscură iarbă verde
Şi băură apă rece
Şi-o ieşit din corci un verme

Să
Şi

peie fostu-i-o vreme
hejita o muşcară

Însă şi şerpele dară

Ce

muşcă

s-o întins la soare
ca o ciucoare
Hejita s-o scuturat
Şi nemic nu s-o umflat
Şi crepă

De sclintit
Când umblă Dumnezeu Sfânt
„Descântă-i numa, că poţi
Cu Sfânt Ion pe pământ,
Ca să fie os cu os
Se luă-n cale cărare
Ciont cu ciont, carne cu carne,
Măduva de ciont s-atârne
Printr-a românilor ţară
Şi-un om, cuget că săre
Să fie vine cu vine
Că aşa tare mere,
Ca mai 'nainte de bine."
Omu la un pod smintit
De-ar umbla Dumnezău sfânt
Încă ş-amu pe pământ,
Picioru şi l-o sclântit
„Descântă-i" zâsă-i Ioane
N-ar lipsi descâtătura
El răspunse „Nu ştiu Doamne"
Şi-ar vindeca sclintitura

Ciuturic, buric
Daţi, şedeţi pe loc,
Cât turta pe foc,
Cât şede-n pătul,
Cocoşul sătul

C-a veni sece trei zori,
A soarelui trei surori
La bolnav de soare,
Ce numai nu moare,
Una cântă,
Alta descântă,
A treia se duce,
Leacuri de-i aduce
Leacuri după boala lui,
Din razele soarelui.
Dacă ea se duse
Şi leacuri îi aduse
În trei numeri puse
Şi boalei aşa-i spuse:

De soare
„De rânză nu te-apuca
Cu tişca nu te juca
Ci te du amuietucă
Şi te joacă, şi te-apucă,
Ver cu nouă pietricele,
Ver cu nouă nodurele,
Ver cu nouă mieluşei,
Al buşei,
Ver cu cei nouă parcei,
Caciorei,
Cu cuibu paserilor,
Cu vârvu copacilor
Acolo să piei,
Acolo să respiei,
leşi curând,
Cât mai curând,
Cum apune soarele,
Lasă mâţişoarele,

Toate

brăţişoarele,
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Toate unghişoarele,
Că de nu-i ieşi
lată ce-i păţi
Cu sucitori sucite-oi,
Cu tocanău frecate-oi,

Cu
Cu
Cu
Cu

De muşcătură
Fie-mi de toatele ori,
Maica sfântă 'ntr-ajutori,
Precum Maica Preacurată,
Au stătut lângă o peatră,
De-au o afunzit odată
Şi peatra n-o mai crescut,
Rădăcină n-o făcut,
Precum din piatră nu poate
Şiarpele cuibu'şi-1 scoate
Precum prin un bulz de sare

de şerpe
Nu străbate 'nverinarea-i
Aşea atunci să 'nverinească,
Aşea atunci s-otrăvească
Prin muşcarea vermelui
Astă vită a omului,
Când şi-a scobi cuib vreodată,
Şarpele-n stâncă de peatră
Când preste-un bulz de sare
S-a năposti înverinare

fusele toarcete-oi,
acu împungete-oi,
petrile 'npetrite-oi,
lingura 'npărţite-oi

Gheorghiţă
Strigă, strigă,

cine strigă!
Strigă cui i-i dor şi frică,
Tot Gheorghiţă a Popii
Din funduţiu temniţii
Strigă tare 'n-gura mare:
-„Cine are, cine n-are,
Cine are fiuţu prins,
Să meargă maica-şi la dâns"'

-„Cum focu nu m-ai strigare,
Că la mine să-nzitare,
Tăt un şerpe, balaur mare,
Şi-mi mănâncă inimare
Şi mi-o mâncat jumătate
Ş-amu abate 'n ceia parte
Bagă mâna şi mi-l scoate."
-„Eu mâna nu mi-o băga,"
Îi răspunse maică-sa
-.Că făr' de mână nu pot si,
Fără tine pot trăi"

Şi mă-sa

l-au auzit
s-au trezit,
Cizme negre o-ncălţat,
Poale albe o sufulcat,
Şi la dânsu o alergat.
Demineaţa

Ea mi-şi rupse şi mi-şi zise:
-„Dipce ţi-i viaţa 'nchisă?
Ce ai stricat aşa de rău
Gheorghţă fiuţu meu?

El de la ea s-o înturnat
mai verde ş-o strigat
Ş-o strâgat în gura mare
-„Cine are, cine n-are,
Cine are drăguţ prins
Să meargă mândra dâns"'

Ce ai stricat aşa de tare
De stă apa ca-nchisoare?
Ce ai stricat aşe cu jele
De stă apa şi nu mere?

Mândra lui l-au auzit
Demineaţa s-au trezit
Cizme negre o 'ncălţat
Sugna neagră o sufulcat

Şi
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Şi

la el o alergat

Ea mâna că şi-o băgat
nu l-o aflat
Numa mintea i-o cătat

Şerpele

-„Ce ai strigat aşe cu jele?
De stă apa şi nu mere,
Cum focu nu mi-oi strigare,
Că la mine să-nzitare,
Tăt un şarpe, balaur mare
Şi-mi mănâncă inimare
Şi mi-o mâncat jumătate
Ş-amu abate 'n ceia parte
Bagă mâna şi mi-l scoate"
Îi răspunsă drăguţa
-„Eu mâna că mi-oi băga
Că făr' de mână poci trăi,
Fără tine nu poci fi,
Nici-o noapte, nici o zi"

El mi-şi rupse, el mi-şi zise
-„Vezi că viaţa mi de închise
Dă-ţi tu mândră zgărduţa
Şi-mi plăteşte temniţa
Că io atâta-am robotit
Cât lumea mi s-o negrit
Ochi-mi nu-s cei am d-am avut
De când soare n-am văzut

Atât umblu prin sălboc
De s-o rupt pana-mi în clop
Purtând mândră ferele
Mi s-o rupt ş-obelele"
Gheorghiţă

Multe gânduri o stricat,
Gheorghiţă pân-o plecat,
Gheorghiţă dup-o nevastă,
Tăt la ţara muntenească,
Tată-so

calu-i

Soru-sa

ştr:uţ

găte,

împlete,

Măsa-n casă-I sfătuie,

- Tu Gheorghii, dragu mami,
Dac-acolo că-i sosi,
Nu coborî ne rugat,
Nu 'ntra-n casă nechiemat,
Nu bea pahar ne 'nchinat,
Că-n ţara Moldovii
Pre tine ti-or otrăvi
Că

curvele muntencele,
Poartă moartea cu dânsele,
Că pun otravă la brâu
Să otrăvească omu viu

Curvele de lângă vale,
Poartă otrava cea mare
S-otrăvească pe fiecare.
Gheoghiţă n-o ascultat
Precum măsa l-o 'nvăţat
C-au coborâtu nerugat
Şi-casă o 'ntrat nechiemat
Şi pe el că l-o gătat
Şi-napoi s-o dinturnat
Şi pă pat că s-o lăsat
De acolo nu s-o sculat
-„Tu nuoră, draga mami"
Zise, „Gghorghiţ-a muri
Tu c-aicea vei şedea
O c-acasă vei merea"
-„Nici aice n-oi şede
Nici acasă n-oi mere
C-oi mere 'ntr-o păduriţă
Şi m-oi face o brăduliţă
De cofe şi de doniţă
Dept sufletu lui Gheorghiţă"
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Voinicul

Pe cel drum, pe cea cărare
Trece un voinic călare,
Voinicul trece râzând
Ş-o copilă suspinând
Şi din grai aşa grăind
-„Voinicele drăgălaş
Dipce fugi, dipce mă laşi?
Unde meri în fuga mare?
la-mă cu tine călare
Căci nu poci mere picioare
Că mi-i drumu colţiuros
Şi mi-i vântu viscolos!"
El din gură aşa striga
-„Pe tine nu te-oi lua
Că mi-i murgu micuţel
Şi-n picioare subţirel,
Murgu mic şi drumu rău,
Deabde duce trupu meu
Trupu cu păcatele
Şi paşul cu urmele"
-„Pă cal de nu mi lua,
Eu încă te-oi blăstăma,

Hotine, Hotine
Sărmanul de tine,
Armeză-te bine,
Spre zioa de mâne,
Că muscanul vine,
Cu oaste spre tine,
Pe colnic, pe vale,
Vin muscani pe cale,
Pe colnic cu pietri,
Vin muscani pedestri,
Pe valea cu luncă,
O armadă lungă
Pe colnic, pe munţi,
Cete de arnăuţi
Pe plai ca draci,
Arde.de cazaci
Pe drumuri mai mari,
Vin tot generali
Pe drumuri mai mici,

Să te-a ajungă dorul meu,
Unde a fi drumul mai reu,
Să te-ajungă jelea me,
Unde a fi calea mai gre,
Murgu ţi se poticnească,
La pământ să te trântească,
În creştet să te lovească,
Mâna dreaptă să-ţi
sclintească,

Mâna stângă să ţi-o frângă,
Să n-ai cine să te plângă
Şi s-a ajungi de rob la turci
Şi cu mânurile-n cătuşi,
Cu picioarele-n butuci
Şi să te-nsori de nouă ori
Şi aibi nouă feciori,
Cu feciori nouă nurori
Şi să te-nsori înc-o dată
Şi să aibi numai o fată
Care ţie cu cofiţă
Să-ţi care apă-n temniţă"

Hotinul
Oaste de voinici
Pe drumuri de loage
Ofiţeri, hotnoage
Pe unde cum pică,
Turnuri îşi rădică
Pe unde cum cade,
Muscana armade
De la miazănoapte,
Dă focuri de moarte
Başa-n bătălie,

Au căzut întâie,
Cel din miazănoapte,
Avuse rea soarte
Başa de Oltu,
Încă zace mortu
Başa de la Olt
Cu oaste cu tot
Brăileanu başă

Se

roagă

de pace,
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Până-n primăvară

Ca ieşi din ţară
Voinicul muscan,
Cumplitul ţăran
Muscanul tot strigă,
Oastea să se strângă,
Cătanele înseamnă,

La război îndeamnă,
Hupai la bătaie
Prădează şi taie
Muscanul demnică
Nu cruţă nemică!
Pe turc să răstea
-Unde ţie oastea!
Din cinci mii de inşi,
Ai rămas cu cinci
Ceia stau zdrobiţi
Din tunuri loviţi
Vai săracii turcii,

Cum zac ca butucii
Ca nesce berbeci,
Pă unde cum treci
Dar şi maicele,
Zac ca stelele,
Maicele cu prunci,
De români, de turci,
Turcii fug pe vale
Cu o fugă mare
Pănă-n Ţaringrad

L-ai său împărat
Arma muscănească
Să se amintească
Arma tărănească
în Ţara Românească
Hotine, Hotine
Sărmanul de tine
Fost-ai şi ai căzut
Să nu fii mai mult.

Horea Pintei
- Pintie, Pintie, d'armaş mare
Murgu ţi-i fără ţifrang,
Veste preste trei ţări are,
Trupul fără capeneag,
Dacă tare s-o 'narmat,
Capul făr' de comănac,
El bine că şi-o plecat,
Săbiuţa ta cea nouă,
Sus la vârvu muntelui,
Că se rupse drept în două"
La stăvuţa turcului,
Toţi prind a se olcăi:
Cu o sută şi cincizeci
-„Să luăm drumul Băii
Voinicei de cei aleşi
Să ne îndreptăm la Solnoc,
Numai dacă ş-o prânzât
Doară om fi mai cu noroc,
S-o culcat şi-o adormit
Sau c-om pei la un loc,
Şi pe dată s-o trezit
Ori de apă, ori de foc!"
Da' Pintea n-o ascultat,
Şi din gură şi-au grăit
-„Fecioraşi din oastea me,
Drumul Băii n-o lăsat,
Ce va cere va ave,
Până de drum s-o gătat,
Care fecior s-a lega
Din gură aşe ş-o strigat:
De visu-mi l-a dezlega?"
-„Fecioraşi din oastea me,
Dar un fecioraş mai mic
Ce va cere va ave,
La faţă cel mai behnic
Care fecior s-ar d-aflare,
Numai singur s-au aflat
Să margă la Baia Mare,
Şi din gură o strigat .
După vin şi după sare,
-„Pintie, Pintie, viteaz mare!
Şi după prafu de cel mare!"
Eu visu-ţi voi dezlegare,
Din oastea Pintii, fărtatu
Că tu bine te-ai visat,
Care visu au dezlegatu

176
https://biblioteca-digitala.ro

Numai unul s-au aflatu
Şi pe cal o încălecatu
Pintea strigă cu strigare
-„Cine mere-n Baia Mare,
Cel ce nu-i de legea mea,
Că nici cruce nu-şi făcea!"
Dacă elu-şi au venitu,
În Baia Mare au sositu,
Domnii de câne, bătrâni
Începuse al iscodi,
Să spuie moatea Pintii,
Până moartea le spunea,
Temniţele deschidea,
Lacătele descuia
Şi ferele le tomnea
El din gură aşa grăi
-„Voi măriţi domnii Băii,
Staţi să-mi scriu o cărticică
S-o trimit ia la Pintea!"
Pre când cartea îi sosea
Pintea atuncia prânzea.
Gata Pintea de-a prânzi
Prinse pe carte a ceti
Lacrimile a-l plut' năpădi
Şi din gură-şi a grăi:
-„Care şi-a ţine fărtatu,
C-al meu cap mi l-o mâncatu,
Toţi pe cai o încălecat,
Când în araşi o intrat,
Pre Pintea l-o împuşcat:

Cu trei cuie de potcoavă,
Ca de grâu grăunţe nouă,
Cu grăunţe ca de pară,
De grâuţi de primăvară,
Cu trei gloanţe de argint
Sub dreapta l-o nimerit
Şi dacă jos au picat
Feciorii s-o împrăştiat
Numai Ştefan Mureşanu!
Cu Dumitru Sălăgeanul
Şi cu Ion Ardeleanul
Din gură aşea strigase:
-„Fecioraşi din oastea noastră,
Pe Pintea să-l îngropăm,
De urât să nu-l lăsăm,
Că cinste bună ne-o dat,
Doamne bine ne-o purtat!"
Pe Pintea-1 puse-n pământ,
Armele lui de argint,
Şed în cui şi ruginează,
Nime nu le luciază
Şi ticuţa Pintii
Şede în poarta Băii
Ş-o cărat-o păsările
Şi şi-o nădit cuiburile
Jele-i Doamne, cui i jele,
Jele-i frunzei şi ierbei
De armele Pintei
Că şed în cui şi ruginează
Nime nu le luciază!

Din revolutie
,
Pe marginea celui Criş
Sunt trei poduri curmeziş,
Pe podul cel dinainte
Trece Urban cel cu minte.
Pe poduţiu din mijloc,
Trece Iancu cu noroc.
Da de unde Iancu pleacă,

Nu rămâne curte-ntreagă.
Da pe unde Iancu vine,
Nu rămâne curte plină.
La poduţiu din 'napoi,
Vine Kosuth cu va doi,
Cu sabie de răchită,
Cu guba tătă cârtită.
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A lui Novac
Cu frâiele ardeleneşti,
Şi cu bumbi moldoveneşti,
La voinicu cel mai mic,
Ce se vede mai behnic,
Pe din sus de guricioară,

Trei cocoşi mândri cântare,
Trei voinici se deşteptare,
Trei voinici ca nişte lei,
Ca şi nişte pui de zmei,
Ei tustrei şi-o sfătuit
Şi bine şi-o nimerit
Pe cea mai mare uliţă
La Aniţa, crâşmăriţa

Trasă-i neagră mustăcioară,

Crâşmăriţa buţilor,

Drăguţa

voinicilor.
De trei zile-n crâşm'o 'ntrat
Şi trei buţi o deşertat,
Şi crucer de ban n-o dat.
Ea tare s-o supărat,
Cizme galbine o 'ncălţat,
La 'mpărat o alergat
Şi din gure-şi o strigat
-,,Înălţate împărate,

Am venit să-mi faci dreptate,
Că la mine şi-o venitu,
De trei zile o cortilitu,
Trei voinici ca nişte lei,
Ca şi nişte pui de zmei,
Cu tarniţă tătărăşti,

-Bată-te, bată

Vasâi!
La ce primejdii sosâi,
Părul tău cel mândru,

creţ

Depănatu-i, fără preţ
Şi

l-o tras fără de vină
l-o ţipat în fântână!
Pe unde pă jos l-o tras,
Picuri de sânge-o rămas.
Că până ţi-l omorea.
Şi

Străşi p-afară streşiuna.
Pă uşea

de

cătră

vale,
zar mare
Pă uşa de cătră deal
Era lăcată şi zar,
Bată-te, bată Vasâi !
De câte ori îţi spusei,
Că ciocanu cel de-aramă,
Da

lăcată şi

Iar la cela mijlociu,
Pe deasupra ochiului,
Trasă-i pana corbului
Şi voinicu cel mai mare
Ca de rac musteţie are.
Musteţie ca şi de rac
Şi le-noadă după cap
Face nodul ca pumnul
Şi ti-e groază de dânsul"
Împăratul îi răspunse:
„Tu Aniţă Crâşmăriţă
Dă-le vin cât or pofti,
De bani nu le pomeni
Că-s feciorii lui Novac
De trei ori ţar' au prădat
Şi dacă s-or mânia
Şi cu noi or face aşia
Şi cu nemic om rămânea

Petrovanu/ui
Te-a pisa fără de seamă
Ciocanu ţi-i cel de-argint
Te-a pisa cătră pământ!
Văzându-se atacat .
El din gură aş-o strigat
-„O iubita mea soţie,
Ce rău ţi-am făcut io ţie? •
Nu te ie de mine o greaţă
Că mă laşi fără viaţă?

C-avem coconi micuţei,
Plină-a fi lumea de ei"
Fost-o Vasâi ca şi-un steag,
Niţa şi-o cătat mai drag,
Fost-o Vasâi ca şi-un struţ,
Niţa ş-o cătat drăguţ.

Pe bărbatu-şi cel d'urât,
Amândoi l-o omorât,
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-Scoală-te struţ
Că

nu oi pune

de pospan

şohan!

-Scoală, scoală struţ
Porunceşte

moarte cu dorori
de ruji
Porunceşte la mătuşi
Că iute moarte avuşi
Scoală, scoală, struţ

de flori

la surori,

C-avuşi

Bătrânului
Frunză

verde stăjărel,
Bun îi omu tinerel,
Leagă-se doru de el.

Apoi

dacă bătrâne

Şede-n

cur şi honcăie
Lumea nu-i mai trebuie

Cele de-a frunzei
Ruja ca para de foc,
Striga mândra din grădină,
Oi purta mândra la clop
La cea casă ce-i vecină
- Bine-a fi mândrut şi-aşa
- Că eu mândruţi m-oi face
Îi ciunta-o de-i pute
De aş şti că floare-ţi place,
Şi-i pute dacă oi vre!
Un firuţ de tămâiţă,
Apoi măi mândruţi m-oi face,
Pe la voi peste uliţă.
Di pă floarea ce bărnace
- Bine ar fi mândră şi aşa,
Numai gălbioară albină
Zise mândru către ea,
Şi-oi zbura tot pe ţarină
- Că şi eu mândr-o m-oi face
- Bine a fi mândră şi aşa
Dacă de-a mea casă-ţi place,
Zise mândru cătră ea
Un firuţ de măieran,
- Că tu pă flori îi turişî
Pe la voi peste pălant,
Eu pă vară oi gornici
Măiran răcătănat
Şi iară cu tine-oi fi
Cu tămâia s-o adunat
Nici aşia nu te-oi scuti
Măieran cu tămâiţă,
Dacă de mine nu-ţi place,
Drăguluţ cu drăguluţă
Lasă mândră că m-oi face
Ş-atât o strâns-o 'n braţă
Şi eu un gros şi mare nor
Până ce-o trecut de amiază
Şi oi trece cu-un vifor
Şi atât o sărutatu
M-oi năposti pe grădină,
De sfânt soare o scăpatat-o
Floare-oi bate cu grindină
Şi de mână sau luat
După ace m-oi înalţa,
Şi-n grădină sau băgat
De tine m-oi depărta,
Dacă în grădină au intrat
Tu-i plânge şi-i lăcrăma,
Ea din gură-şi au strigat:
Că ţi-am bătut grădina
- Că eu mândruţi m-oi face
- Bine a fi mândruţi ş-aşa,
Rujă domnească, bărnace
Bate-o numai de-i pute
- Bine a fi mândră şi aşa
Că şi eu mândruţi m-oi face,
Zise mândru cătră ea
Dacă floarea mea nu-ţi place
- Eu mâna cu doamnă oi da
Focu-I ardă şi-l înfoace,
Tu în sânu-ţi mi-i băga,
Un vânt de la miazănoapte
Tot de mine nu-i scăpa,
Şi departe te-oi abate
Eu rujiţa oi ciunta,
Şi iarăşi mândruţi m-oi face
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Ştiind că

de mine-ţi place
de neguriţă
Ca musteaţa-ţi pe guriţă
Şi pe munţi m-oi răsfira
Precum umblă negura
Şi cu nori m-oi mesteca
Şi cu tine m-oi aduna
- Bine-a fi mândră şi aşa,
Zise mândru către ea,
Şi guriţa i-o sărutat
Şi de mân-o apucat
Şi cu dânsa s-o luat
La ţara făr' de banat,
Peste munţii cei cu brazi,
Unde popa din doi fraţi,
Cunună care şi-şi dragi
Cunună

li
A lungul Cosăului,
Pe mijlocu drumului,
Trece voinic tinerel,
Cu cal negru, pătrărel,
La cea vatră covăcească,
Murgu să şi-l potcovească,
Mândra lui să nu-l cunoască,
Că voia s-o părăsească.
Ea înainte i-o ieşit,
Şi din gură-şi au grăit
„Duci-te mândruţu, duci,
La mine a sta nu apuci,
Duci-te şi eu rămâi,
Cu cine să mă mângâi"
„Mângâia-te-i mândră bine,
Sunt voinici bogaţi ca mine"
„Fie voinici pe cât iarbă,
Că mie mai mulţi nu-mi treabă,
Numai gura ta cea dragă!
De ţi-i ruşine de mine,
Fă-mă brâu pe lângă tine,
De ţi-i greu obrazul meu,
Fă-mă lumină de său,
Unde-i sta şi-i poposi,
Ca un svejnic ţi-oi sluji,
C-am cosiţie 'n patru iţe,

Cosiţia mi-oi despleti.
Verde otav-oi otăvi,
Murgu ţi I-oi priponi,
Ochii mi-i oi îndemna,
Izvoarele-oi aduna
Murgu ţi-l oi adăpa"
„O tu mândruliţa mea
Stai tu şi cam nărave
Până mă vezi că m-oi duce,
M-oi duce şi ţi-oi aduce
Potilat din Brăila,
(Din Brăila potilat
Tot pe banii de furat),
Cizme galbini din Braşeu"
„Du-te, du-te, mândru meu!"
Atâta l-o agodit,
Până când o bătrânit
Şi păru i-o cărunţit.
Faţa i s-o veştezit,
Trupul i s-o ponosit.
Se luă pe prundurele,
Vede două rândunele
Şi au dat bineţe cu ele
„Voi puiţi de rândune,
Umblata-ţi cât îi lume,
De-a lungu cu pământu,
Nu mi-aţi văzut drăguţiu"
„Ba poate că l-am văzut,
Oarecând şi dedemult,
La târguţi la Brăila,
Dacă lăsă copila,
Şi alta-n braţe o ţine,
Alta cu vin îl strope,
Alta tiară-i înnoda
Alta gura-i săruta"
Ea prinse a lăcrima
Şi din gură al blăstăma:
„Mânce-te mândruţu meu,
Ce a fi pe pământ mai rău,
Temniţa Hotinului '
Pe marginea drumului,
O, pentru omul cel iubit,
Cum am rămas de urât,
Să te văd eu cum te bat,
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Patru lemne din Bănat
Ş-alte patru din Hodod
Şi funea cea groasă cu ciot

Guriţa doi făgurei,
Mure coapte ochii tăi,
Acele 'neoa adămi-le.
C-acele mi-s leacurile!"

III
Poroncitu-mi-o mândra,
Să mă mai duc la dânsa,
Că-i mai moartă de beteagă
Măsa-şi plânge fata dragă
Şi pusăi pe murguţi frâie
Şi calea de zile nouă
O făcui numai în două,
Pornii luni de dimineaţă,
Când o martia sara
Îs în ocol la dânsa
Pe când acolo sosea,
Măsa scălduşa-i umplea,
Tatăs-o sălaş cioplea,
Ea din gură îşi striga

IV

„Scoală-te mândruţă, scoală,
Nu mai zace atâta boală,

ochii tăi,
Nu fie supărăţei,
Că iar oi 'nturna la ei,
Că de-o fost o zi o două bine,
Mai mult scârbă şi ruşine!
Că lasă mândră că-i vede
Ce o ajuns iubirea me,
Şi ce bună şi ce ră!
Ori câţi drăguţi îi căta,
Nici unu nu ţi-i afla,
Ca să-l poţi tu săruta,
Să te sărute p~ tine,
Să mă poţi uita pe mine,
Că batăr cum v-aţi săruta,
Cugetu-ţi la mine a sta
Şi-n noapte când tei scula,
Din cotuţiu de-a dreapta,
Că sărutări or fi bogate
Da n-or fi din iubire toate,

Spune-mi leacu, să m-apuc,
Să mă duc să ţi-l aduc.
C-aş da murgu pentru tine
Şi caftanu de pe mine
Şi-oi aduce leacurile"
„Ascultă-mă mândruţi bine,
Că mi-s mie leacurile,
Sloi de ghiaţă-n miez de vară,
Bulz de caş în iarnă iară,
Mure coapte-n postu mare
Şi la Paşti faguri de miere"
Se luă pe delurele
Să-i aducă leacurile
Ea văzându-l c-o plecat
Din gură aşea-o strigat
Tulai, ieşi, nătărău eşi!
„O, ce nu te nădăieşti!
Bulz de caş şi sloi de ghiaţă,
Este faţa albineaţă,

Care nu-i din inimă,
C-a mea-i din inimă dată,
Ca şi para înfocată,
Că săraca mândra me
Batăr îi cam micuţe,
Bine-i pe plăcerea me!
Că la ochi îi ca mierea,
Cu cămaşa încreţiţă,
Cu mătasă împistrită
Şi la frunte netezită
Ca-n lume să fii cătată
Păreche nu i-ai fi aflată
Că-i frumoasă la stat,
Cu gură de sărutat,
Cu trupşor de desmerdat,
Că nu mori de dor mai mare,
Ca de doru dumitale,
Că ţi-aş săruta gura

„Ţipă mamă scălduşa

De-a cui dor m-am războlit
lată-te c-o şi venit!"
El din gură-şi aşa grăia:

-Mândruliţă,

Că sărutarea lâncedă,
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Inima

mi-aş stâmpăra!

V
Nici nu îi boală mai rea,
Ca duşmana, iubirea!
Că de lungoare părul pică,
De te secii nu ţi-e nemică,
De lungoare păruţi creşte,
Dar iubirea te topeşte
Şi nimic nu-ţi trebuieşte.
Că nici eşti ziua cu lucrul,
Nici noaptea cu somnul:
Vino mândră de ai rând,
Nu-mi mai spune că n-ai când,
Că m-am urât aşteptând,
Doară te-oi vedea trecând.
Spune-mi drept ş-adevărat,
De ţi-i voie de lăsat
De ţi-i voie a mă lăsa,
Spune-mi nu mă încungiura.
Că altă mândră ca tine,
S-o d'ibdit mândră cu mine
Şi n-o păţit vreo ruşine!
Noi pe unde ne-adunăm,
Cinste bună nu luăm,
De ruşine nu scăpăm,
Doar n-o fost locul curat
Că totdeauna ne-o aflat.
Dar tu mândruliţa mea
Ascultă-mă pre mine
Pune-ţi tu rochiţa-n gard,
Să ţi-o bată vânt uscat,
C-or şti că noi ne-am lăsat
Şi mă lasă să te las
Nu-mi face atâta năcaz!
Vezi tu mândrâluţia mea,
Că ochi răi are lumea,
Că unde s-adună doi
Au grăiesc numai de noi
Că ne iubim amândoi.
Ne-ar pute da bună pace
Să trăim cum ne place,
De nu-ţi place îi rămâne
Sănătoasă măndra me

VI
.Mândra me nu vre să vadă,
Să vadă şi să se încreadă,
Că pentru ea, ard-o para,
Am gălbinit ca şi ceara
Ş-am negrit ca şi negreala
Şi pentru ea, ard-o focu,
Am gălbinit ca şi socu
Ş-am negrit ca şi corbu!
De-or bate atâtea zâle,
Câte m-o bătut pă mine.
Zâle rele d'atâtea
Nu i-ar fi dragă lumea
Că ziua lucru-mi rămâne
Şi noaptea somnu-mi nu-mi
vine!
Pentru dânsa, mândra me,
Acasă nu pot şede,
Pe la crâşme nu pot be,
De dosada ei cea grea,
Da mi-oi scrie o cărtice
Şi-o trimit la mândra me
Şi o aş trămite pe lună
Luna de sol nu ne-a fi bună,
Luna mere câtingan,
N-ar sosi nici într-un an!
De o aş trimite pe stele,
Şi stelele-s mărunţele,
Stelele-s tare mărunte,
Rău mă tem că s-or ascunde
Şi o aş trimite pe soare,
Pân-aş găta astă hoare
Că soarele-i luminos
Şi i-am fost cândva frumos"
Ea mi-şi rupse şi-mi răspunse:
„Nu-mi scrie cu negreală,
Că aceea-i mai multă-n ţară
Da mi-o scrie cu aurel,
Ca acela-i mai puţinel
Scrie o cărtice de drag
Ş-o trimite-n capeneag
Să mi-o cetescu cu drag!"
VII
- Ştii tu dragă gurioară,
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Ce ţi-am spus eu astă vară,
Când beam vinu pe lăicioară
Şi-am durmit la tine-n poală!
Când te-ai jurat că pe mine,
Mă iubeşti, pe altu nime
Şi am mărs sara la voi
Te-am aflat şezând cu doi,
Unu şede după masă,
Cum ar fi gazdă de casă,
Cela ce mai prost decât mine.
Şedea-n pat pe lângă tine
Blăstămată rău de câne!
Că eu bota oi lua,
Coastele ţi-oi num,ăra
Să văd cine m-a 'nfrica!
VIII
Frunză verde otintiţă,
Am drăguţă pe Dochiţă,
La sprâncene negruluţă,
Cum se cade ca drăguţă!
Când o văd ziua-n portiţă,
Dreaptă ca şi-o luminiţă,
Din dos ca şi-o păuniţă,
Faţa-i ca şi-o porumbiţă,
La buze ca şi-o rujiţă,
Cum o aş săruta-n guriţă!
Trupu tău cel cu tocmeală,
Cum mă trase de la şcoală.
Că-n şcoală dacă intram
Şi condeiul îl tomneam
Două de dânsa căpătam
(Două ca dânsa căpătam)
Ş-am pus condeiul pă masă
Ş-am mărs drept la dânsa
acasă

Să-mi

mai bage boala în
merem de-acole,
Merem cu voinţă re,
Plânge-mi inimioara me
Că rămâne singure!
Mândră, mândruliţa me,
Totdeauna a te vede,
Pofteşte inima me.
Dacă

oasă

Inima mea, inimioară,
Ca şi-o floare de ciucoare,
Când se topeşte de soare
Ce te deperţi aşea tare!
Vino, şezi între genunche,
Să-mi mai plângi brâul cu ţinte.
Mândruliţia mea cea dragă,
N-am odor să-ţi dau să-ţi placă
Da' pimeşte de la mine,
Dragostea ce-o am spre tine.
Nu-ţi trebue mai mult bine
Că de când mă iubesc cu tine
N-am carne de-un ban pe
mine
Ş-un picur de sânge-n vine,
Dă-mi da' mâna şi mă scoală
Ca de morţi de la o şcoală!
IX
Mere calul lancului,
Pe drumu Reteagului,
Calu mere rântezând
Iancu mere morcotind:
„Tu sărace murgu meu,
Doar de trupu mieu ţi greu,
O, de galben pistolaş
O, de crud aiest corbaci!"
„Da mi-i greu, de ce mi-i greu,
Că te bagi în fogodău,
Şi bei vin cu curvele,
Eu îmi bei zobelele
Şi mă ţii legat de gard
Neabrocat, neadăpat
Şi ţi-a fi mare păcat!"
Ianc-o dat, cal-o strigat
„Batăte-te focu stăpâne
N-ai pus pe foc lemne bune,
Dipce spui adevărat,
De corbaci nu' m-ai iertat!"
X
-Muiere, multe ţi-aş zice,
Dară inima mă-nvinge,
Stau pe loc şi prind a plânge
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Că dorul nu pot învinge,
Ca când îmi aduc aminte
De traiul cel dinainte
O dulceaţă mă cuprinde
Inima mi se aprinde!
Când era vremea ce bună,
Şedeam cu mândra la lună
Şi mai bine să-nţelegi,
Făceam din post câşâlegi.
Când eram pe vremea me
Trei, patru drăguţă avem!
Amu dacă-s însurat,
Drăguţele m-o lăsat,
M-au lăsat şi le-am lăsat,
Că nu pot umbla pân sat.
De când m-am căsătorit
Tot cu urgie am trăit,
Muierea m-o cărunţit,
Fără vreme am bătrânit.
De când am fii şi cocoane,
Pare-mi-se că am coarne
Treabă-mi cap, treabă-mi ochi
mari
Şi urechi ca de măgari!

XI
Plâng când îmi aduc aminte,
De zilele dinainte,
De zilele dezmierdate,
Când ne-ntreceam în bucate
Pe când era bun mălaiu
Nu trebuie mai bun traiu!
Cu căciula capului,
Băteam lungul satului,
Cu căciula 'ntr-o ureche,
Băteam lela după fete,
Din gură răcneam ca bica,
N-avem grijă de nimica
De cumu-1 bătura bruma,

Ni se mai cocoaie cuşma,
Mâncăm pită de ovăs
Şi nu horim aşea de des!
Ovăsu-i greu de mâncat,
Da' mai uşor de purtat,
Puteai lesne a juca,
Burduhul nu te-ngreca.
După el la Baia Mare,
Ne făcem lungă cărare,
La Baia Mare dup' ovăs
Facem cărare mai des.
Facem cărare dar doară,
S-a 'ndura Domnul şi iară
S-a face mălai în ţară
Şi-a scăpa bietul ovăs
Să nu-l căsnim aşa de des,
Nu l-am cerne şi prin sită
Şi prin ciur să-l facem pită
Şi ocara mălaiului
Am lăsa-o calului
Ba o am arunca 'ntr-o baltă,
Într-o baltă cu apă caldă
Şi l-am strânge într-o cadă
Şi l-am pune tot grămadă
Ş-am face bere bărnace
Că la nemţi bine le place
Să-nchinăm cu arcamuri mari
Căciulele să ne sară
Şi bumbii de pe pieptari,
Zicând la zăbot jupâne,
Huber şi ovăs de tine
Amu să ne pară bine
Mai ales când berea ciucla
A 'ncepe a ne-o rădica.
Atunci moşu şi cu baba
Or începe a juca
Strgând la mălai viva
Ovăsu l-or săruta.
1804
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Moşu

Ivan

Auzit-am auzit
Doi voinici că s-au gătit
Tot în ţara românească
La o moară supt o coastă
Nimerind aici voinici
Cu părul legat în tici
P-a românimii pământ
Ş-acei voinici care sunt
Că-i zău unu Moş Ivan
Altu-i nepotus-o Stan
Moş Ivan că şi-au strigat
Munţii s-au cutremurat
Şi codrii s-au legănat
Văi adânci s-au turburat
„Eşti acasă morariule
Au, barem tu socaciule
Doar ai sâtă şi covată
Să ne faci o coacă caldă
De ne-ai căpăta şi vin
Să ne faci telfu deplin"
Moraru, un blăsrămat
Din gură aşa a strigat
„Fiţi în pace măi voinici
De mine bine cinstiţi
Nici am sită, nici covată
Să vă fac o coacă caldă
Dară eu în sat mă duc
Sită şi lopată aduc"
Moariul în sat s-o dus
Din fir toate păr le-au spus
Că morariul n-au umblat
Cum porunca i-o fost dat
Duăî sâtă şi covată

Să

le facă coacă caldă
morarul rău s-o dus
Şi birăului i-o spus
C-au venit doi să-l omoară
Vai de viaţa lui amară
Birăul, un blăstămat
Satu-ndată o adunat
Multe gloate o adunat
Şi făcură mare sfat
Că

şi

cu nepotus-o Stan
Satul tot, cu mic cu mare
Toţi cu ciudele-n spinare
Moş Ivan s-o desculţat
Palişu lângă foc culcat
Pă uşa morii să uita
Şi tare să întrista
Văzând el cum năvălea
Gloate mari din sat ieşea
Ş-au cuvântat Moş Ivan
Cătră nepotu-so Stan
Alele măi nepoate
Acum le-om săvârşi toate
Că ia, morariul ne-aduce
Gloate pe noi să ne-apuce
Loc de sâtă şi lopată
Să ne facă o coacă caldă
Aduce satul cu gloate
Tăticu securi şi cu bote
în 1'oc să ne-aducă vin
Vai de mine că mulţi vin
Dară-mi pare măi nepoate
Ca acum le-om sfârşi pe toate
Da tu eşti cam gros la dos
Şi bine ţiapăn la os
Strâns la vână, bun la mână
Pune-ţi spinarea la uşă
Până mă scol din cenuşă
Că dacă m-oi încălţa
Făcăleţ oi apuca
Da să vezi ce-oi mai lucra"
Stan spinarea-n uşă o pune
Şi uşa bine o ţâne
Că satu şi de-npinge
Pe Stan tot nu-l învinge
Că era cam gros la dos
Şi bine ţapăn la os
Strâns la vână, bun la mână
Moş Ivan s-o d'încălţat
Cu caftan s-o d'îmbrăcat
Făcăleţiu o apucat
Şi şi-o pus căciula-n cap
Făcăleţu morilor
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Îndesători sacilor

Dac-a mână l-o apucat
El din gură-şi au strigat
.Dăte-n lături măi nepoate
C-acum le-om săvârşi toate
Pe uşia afară ieşia
Şi-ntre gloate să-vârtea
De picioare elogia
Şi de mânuri ciungăra
Capurile le spărgea
Vai de ei c-amar fugea
Pă sub moară fug să moară
Pă sub roată râu-i poartă
Pe sub scoc nu-şi află loc
Pe hăitaş fuge alaş
Dar morariul cu birăul
Fugea să nu vadă răul
Dac-au văzut că-i aşea

Vai Doamne tare fugea
Moş Ivan dac-au simţit
După dânşii s-au pornit
Şi la moară-i aduce
Nemică nu le făce
Şi la moară-i aduce
Că a morii piatră biată
Cu o mână o rădicat-o
Şi peatra morii cea gre
Peste dânşii o năposte
Şi pre dânşii o lăsa
Nemică n-o apăsa
Moş Ivan că şi-au sirigat
Munţii sau cutremurat
Blem de-aicea măi nepoate
C-acum le-am săvârşit toate
Că ştiu o luncă lungă, lată
De-am mai scăpat înc-o dată
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