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prima oară şi principiul autenticităţii, nu întotdeauna respectat chi
cel care l-a impus. Concepţiile sale vor influenţa însă benefic pe am
culegători ca G. Dem. Teodorescu sau Simion Florea Marian.
În această „răscruce" de atitudini începe editarea revistei „Ion
Creangă". Pentru a întregi conturarea contextului cultural trebuie s mai
subliniem atenţia sporită acordată spiritualităţii populare şi r lului
intelectualilor de la sate printr-un adevărat curent de genero itate
sufletească datorat memorabilului ministru al învăţământului
Haret.
Ctitorii revistei al cărui prim număr a apărut la 1 martie 1908 au
fost Tudor Pamfile şi Mihai Lupescu. Cel dintâi rămâne un nume de
referinţă în folcloristica românească, hărnicia sa de culegător şi rnarea
varietate a preocupărilor reflectându-se direct în paginile revistei. Ofiţer
în Regimentul 3 roşiori din Bârlad, unitate de elită a armatei române - în
1919 a intrat primul în Budapesta - nu a avut studii de specialitate, fiind
călăuzit în toate activităţile sale de inteligenţă, bun simţ şi o stare de spirit
dominată de afecţiune pentru tot ceea ce se cheamă popor. Într-o exi~tenţă
de numai 38 de ani (1883-1921) a lăsat o operă enormă, uimitbr de
extinsă dacă luăm în consideraţie ocupaţiile sale cotidiene, anii petrecuţi
pe front ( 1919-1921 ). Ca şi în cazul lui Eminescu, te întrebi firesc r'oare
când a avut timp?". Pe lângă celelalte lucrări se impun, în primul :rând,
volumele apărute sub egida Academiei Române, vizând constituire~ unui
sistem al mitologiei naţionale. Desigur, amatorului în ultimă in$tanţă
Tudor Pamfile, i s-au adus postum multe reproşuri, unele îndreptăţite,
altele simple chiţibuşuri, reproşuri datorat~ însă celor care profesează în
universităţi şi institute tocmai pe baza operei sale. Într-un fel se reeditează
situaţia arheologului amator Schliemann care, contrazicând specialiştii, a
descoperit Troia, fiind apoi criticat de aceştia, ce n-au fost în stare să o
descopere. Folclorist cu performanţe mai modeste, Mihai Lupescu s-a
înscris în marea categorie a învăţătorilor iubitori şi căutători de folclor,
suportând cu stoicism toate eforturile pe care Ie-a implicat publicaţia din
punct de vedere administrativ.
În lipsa unui sprijin financiar din partea autorităţilor, redactorii
s-au luptat pe donaţii şi pe vânzarea anevoioasă a puţinelor exemplare
pe care puteau să le tipărească, de aici şi modestia aspectului grafic al
publicaţiei. În schimb, conţinutul fiecărui număr se dovedeşte bogat şi
variat, cuprinzând un editorial, articole de orientare teoretică, versuri de
cântece folclorice însoţite uneori de notaţii muzicale, basme, istorisiri,
legende, tradiţii, consemnări legate de etnografie şi artă populară, texte
VI
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REVISTA DE FOLCLOR „ION CREANGĂ"
ÎN PEISAJUL CULTURAL VASLUIAN

Bucurându-se de o largă popularizare şi de o acceptare
sintagma sadoveniană prin care târgurile moldoveneşti erau
definite drept „locuri unde nu s-a întâmplat nimic" este contrazisă până
la o firească anihilare de orice privire mai atentă în timp asupra evoluţiei
culturale a acestora. Este drept, nu vom întâlni manifestări ample,
agre~iune, explozii ale dezvoltării industriale - emanaţii ale materiei în
ultirrtă instanţă - dar vom fi copleşiţi de mulţimea personalităţilor ivite
în aceste locuri şi de cea a evenimentelor culturale, înfăptuiri modeste la
încermturi, ulterior însă cu reverberaţii pe plan naţional.
Un astfel de loc presupus în care ,,nu s-a întâmplat nimic" a fost şi
Bârli:tdul, sute de ani reşedinţă a Marelui Vornic al Ţării de Jos şi a
ţinuwlui Tutova, actualmente municipiu în judeţul Vaslui. Existenţa aici,
încă din 1846 a „clanului Codreanului", al doilea centru de învăţământ
secu dar din Moldova după cel din laşi, apariţia din 1869 a ziarului
Să ănătorul", - denumirea nu face carieră - au determinat constituirea
~nui climat de elevată spiritualitate. Între altele, subliniem prezenţa unei
bog e activităţi publicistice, cu profil cultural, de-a lungul timpului
imp nându-se atenţiei noastre reviste ca „Făt Frumos'', „Florile dalbe",
„Gr iul nostru", „Miron Costin'', „Răzeşul", „Documente răzăşeşti" etc.
Dar, cea mai importantă poate, rămâne revista de folclor „Ion Creangă", a
dou publicaţie de acest gen din România, după „Şezătoarea" din
Fălti em.
Apariţia ei între anii 1908 - 1921 o înscrie în rândul celor mai
ate iniţiative culturale din arealul actualului judeţ Vaslui, cu o
long vitate şi o continuitate mai rar întâlnite în epocă. Totodată, revista
„Ion Creangă" rămâne o contribuţie majoră la dezvoltarea ulterioară a
stud ilor de folclor şi etnografie din ţara noastră.
În perioada respectivă, folcloristica românească se afla încă la
înce uturi, dacă avem în vedere încercările de implementare a spiritului
ştiin ific, a rigorilor pe care le presupune acesta. Calea culegerilor din
crea ia populară fusese deschisă spectaculos de Vasile Alecsandri,
aces a impunând şi criterii de ordin sentimental - patriotic sau estetic în
con iderarea şi valorificarea sa. Bogdan Petriceicu-Hasdeu, pe de altă
part , introduce o nouă viziune asupra folclorului, care cuprinde pentru
entutiastă,
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şi relatări

despre performarea obiceiurilor, piese satirice în versuri sau
elemente de mitologie, corespondenţă etc. Sunt reprezentate toate
provinciile româneşti, ceea ce a determinat interesul de ordin naţional de
care s-a bucurat revista. Materialele acoperă largi arii geografice,
reliefându-se cele din Oltenia şi sudul Moldovei, până atunci aflate mai
puţin în atenţia culegătorilor de folclor.
Revista „Ion Creangă" a avut însă şi un important ecou european
fiind difuzată, studiată şi prezentată în seminarii de către Jan UrbanJamik, Gustav Weigand, Wilhelm Meyer-Lubke, la universităţile din
Praga, Leipzig şi Viena, textele fiind considerate exemple de bună limbă
proză,

română.

Ocolind spectaculozitatea sau festivismul, paginile revistei se
disting prin sobrietate, autenticitate, corectitudinea culegătorilor care
rareori şi-au permis intruziuni în texte. Să-i amintim pe cei mai
importanţi dintre aceştia.
Teodor Bălăşel, învăţător şi preot din Oltenia, va contribui cu
balade şi povestiri moralizatoare, cu texte de cântece din provincia sa
natală. Preotul Ioan C. Beldie, din Jorăşti-Galaţi, a fost unul dintre cei mai
apropiaţi colaboratori ai revistei şi ai lui Tudor Pamfile, culegând
numeroase piese cu conţinut liric, cântece de stea şi de leagăn. Virgil
Caraivan, din Şuletea-Vaslui, se prezintă ca un bun povestitor al unor
basme culese de el sau adaptate din folclorul altor popoare. N.I.
Dumitraşcu, considerat „cel mai harnic folclorist oltean", a fost şi unul
dintre cei mai harnici colaboratori ai revistei „Ion Creangă", publicând
anecdote populare (snoave, dafii, etc.), povestiri, legende. Gheorghe Fira,
interesat în primul rând de folclorul muzical, va fi unul dintre puţinii din
cercul revistei care, având în vedere sincretismul actului folcloric, va
adăuga.versurilor notaţiile muzicale.
G.T. Kirileanu, unul dintre cei mai erudiţi folclorişti ai vremii,
colaborator de bază al revistei, pus în rândul întemeietorilor acesteia,
publică interesante mărturii istorice, asupra creaţiei populare din
vechime. C.N. Mateescu, din Vâlcea, s-a remarcat prin frumuseţea
baladelor culese, iar Mateescu-Movilă, din Neamţ, prin basme şi
snoave. Leon Mrejeriu, din judeţul Suceava, învăţător ca formaţie şi
coleg cu Mihai Lupescu, poate fi considerat şi el între fondatorii revistei
„Ion Creangă", contribuţiile sale folclorice intrând în substanţa unor
lucrări scrise împreună cu Tudor Pamfile şi colegul său. Din Jorăşti - ca
şi Ioan C. Beldie - Petru Gh. Savin va colabora cu snoave, denumite
jitii, taclale, pologănii. Ştefan Tuţescu, culegător de folclor de toate
VII
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de o rară consecvenţă, încheie seria colaboratorilor
Trebuie să-l amintim şi pe reputatul folclorist din Dorohoi,
preotul Dumitru Furtună, format în spiritul revistei „Ion Creangă" şi
editor al publicaţiei „Tudor Pamfile", ca semn al admiraţiei pentru
maestrul său.
Din nefericire, au mai rămas extrem de puţine exemplare din
revista apărută la Bârlad. Problema este foarte veche, semnificativă în
acest sens fiind corespondenţa din decembrie 1922 şi februarie 1923
dintre doamna Elena Tudor Pamfile şi Gh. N. Dumitrescu - Bistriţa.
Acesta, fondatorul celei de-a treia reviste româneşti de folclor,
„Izvoraşul'', solicita numere din „Ion Creangă", iar doamna către care se
adresa era deja în imposibilitate de a le oferi, presupunea că s-ar mai afla
unele la Orfelinatul din Zorleni, unde a funcţionat administraţia.
Actualmente, în judeţul Vaslui există o singură colecţie „Ion Creangă"
donată de curând Bibliotecii „Stroe Belloescu" din Bârlad de un urmaş al
familiei de cărturari Antonovici.
În aceste condiţii, iniţiativa Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui, director Rodica
Pop, de a realiza reeditarea anastatică a revistei „Ion Creangă" va aduce
un mare serviciu cercetătorilor şi tuturor celor interesaţi de folclorul
autentic din întreaga ţară. Vor reintra astfel în circuitul cultural texte
mai puţin cunoscute, permiţând noi sugestii şi deschizând noi căi pentru
elucidarea unor aspecte mai încifrate ale creaţiei folclorice. Largul
ansamblu al cunoştinţelor contemporane va găsi noi interpretări
ştiinţifice şi o nouă poziţionare valorică pentru piese folclorice care nu
au stârnit în epocă interesul cuvenit.
De asemenea, paginile revistei vor oferi elemente de substanţă
pentru alcătuirea unor monografii folclorice de comune sau judeţe.
Actualmente, când colecţii complete se găsesc doar în câteva mari
centre universitare, iar preţurile absurde de la hoteluri fac imposibilă
cazarea cercetătorilor din provincie, numai această reeditare poate
permite o documentare adecvată. Totodată ediţia anastatică va contribui
la impunerea în conştiinţa naţională a unor noi coordonate ale
contribuţiei arealului actual al judeţului Vaslui la constituirea tezaurului
cultural şi sufletesc al românilor.
genurile

şi

importanţi.

DANRAVARU
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sunt
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rugaţi

a

vechi

şi

noi

trimite micul

abonament al revistei.

I

„Ion

Creangă"
-·

-

INŞTIINŢJ\RI
· R.ugtlm ai toatd stdrui11ţa. pe abonaţii noştri sd ne achite abo11amen ·
tul, singurul mijloc de trai al revistei. Plătindu-ne datoria, ajutoră chipul
·
de a putea culege inţelepciunile poporului;
\

Muljumim din inimă tuturor acelora cari ni-ati achitat abonamentul
la prezentarea chitanţelor prin poştă.
Uni<t, iau ac\.'st chip de achitare ca. ceva necuviincios. Noi, din
potriv:'i, credc:11 că le facem un serviciu, scutindu-i de cheltueli cu mandate1e poştale.
Rugăm pe abonaţii cari îşi schimbă domiciliul să ne inştiinţeze,

s~re a .nu suferi întreruperi şi ~ nu ne face în urmă cereri d

n~au . p_ri ·
n1..1t ~ev1s~a. „Jon Creangă" se trimite regµlat, în primele zile a.le fie. c;ire1 luni.
Rugăm pe abonaţii ce nu vroesc a primi revista să ne înnapoeze
numerile primite ; e o elementar! regulă de cinstirea propietăţii.

Unii dintre abonaţi primind revista un an şi mai bine, o refuză pe
motiv că n'au primit-o. Avem dovezi dela factorii rurali că li s'a dat
revista, dar se tăgădueşte dreptul nostru.
Câtiva dintre cetitori primind revista regulat, o refuză cu cuvinte
de insultă.-Păstrăm dovezile. ·

Cine

pri.J1z!Şt.! doud num'.!re consecutive se considerd abonat.

Cl'rerile de. abonament vor fi însoţite de plată. Nu mai trimitem
revista pe credit.
Cine ne face cinci abonamente şi trimite bani, al său va fi gratuit.
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15.-Stoica : Copii cu Sorcova.

COL&INDE

9.--la sculaţi , boeri,
la sculaţi şi vă spălaţi.
Şi sculaţi şi slugile,

sculaţi,

Să măture curţile.

Că vă vin colindători,
Noaptea pe la cântători.
Şi nu vă vin nici cu-un rău,
Şi vă vin cu Dumnezeu,
Să vă mântue de rău.
Mititel şi ' nfăşăţel,
Faşă albă de matasă,
Cu scufia de bumbac,

Bătută cu diamant.
-Iar in vârful scufiţii,
Este-o piatră nestimată ,
Ce cuprinde-o ţară .toată,
Ţarigrad pe jumătate.
-Iar boeri, beţi şi mâncaţi,
Pe Dumnezeu nu-l uitaţi.

Beţi boeri şi veseliţi,
Şi la rele nu gândiţi.

-Busuioc verde pe masii,

~ămâi gazdă sănătoasă.
Auzit dela sAteanul Jordache Mangalagiu, floreşti-Tutova.

Virginia Stan.

https://biblioteca-digitala.ro

ION C'REANOĂ

2

10.-Domnul stă, doi crai în
se spăimântară,
Oraşile ii slăvesc
Munţii se topesc şi pi~,
C'a aflat pe Domnu'n far.ii.
Petile de jidovic
L'aştet1ptii cu b{rcurie .
Mi-l aşteaptă cu blândeţe
Pentru sfintele judt:ţe.

Ţările

ţară.

Sus în poarta lui Hristos,
R4mâi om bun s4n4tos
Cn-ai t4i fraţi, cu-ai I.iii pl!rinţi,
Ai lui DuJllnezeu să. fiţi,
Să trăiţi, să

ml!rginiţi

Ca stele cerului,
Ca florile mărului !
lJin •Colinde din popor•
1909, p, 42.

Craiova

Şt. St. Tuţescu.

POVEŞTI
~9.--

PovHt•• c:u JUaxal\dru Macheclon.

A fost 01.h!iă un impl!rat ş1 o imparăteasă care nu făceau copii.
Pe împărat ii ciuma Filip. lntr'o zi trece pe la pClarta în;ip!ratului un
doftor :o;lri;:t~r:d : ~oftor de copii, doftor de copii! Jmpăratul ii chemi! şi
ceru t:oflor;i. r:o '.l~::·ul ilsla era un astronom foarte învăţat, care ştiea
lot. F.1 ii dete . c'.lndiţie ca el să fie socotit de tată al copilului. Când
a so·;it 1imjiul ~d 1'.ască, doftorul li încins pe împărăteasă cu cercuri de
fer, c.: s i nu na;c.i în zodia aea şi să nască în altă zodie, ca să nu
aibă moarte ; însă nu s'a putut şi impăr.Heasa născu un băiat, care fu
numit Alexandru.
·
Când a fost de patru ani, dascălul, adicăte tată-so, 1-a luat să-l
înveţe. Cum erau casele cu foişor înnalt, ei stăteau şi dimineaţa şi sar'a
~ i-1 ir.va;a să cilt><::;c:d pe stele : ast fel, când a fost de cinci spre zece
ani invăţai:e să citească pe stele ca şi dascălul său. Acum trebuea
dascălul să-l mai înveţe ~e mai rămăsese de învăţat. lntr'o seara, cum
slclteau ei în fcişor, Alexandru zise c!ascălului s4u: 11 Dacl1 eşti tu aşa
de de~te;it şi ştii toate, spune de ce moarte vei murl". Dascălul zâmbind
răspunse: 11 Ei, o să mor de mâna copilului meu". Alexandru se gândi :
„f:u nu sânt băiatul lui; la să-i dau brănci peste foişor şi să-l omor,
-să vedem, spuse el adevărat? 11 Zicând acest~a. îi dete brând şi căzu jos.
Dascălul el!111ci îi zise : 11 Alexandre, Alexandre, de mă lăsai să
mai tde:>c trei zile, te învăţam să nu mai ai moarte". Atur.ci Alexandru se duse iute la mamă-sa şi zise: 11 Mamă, spune-mi cine mi-e tatA".
Aceasta răspunse : 11 Dascălul ţi-e tată". Alexandru îi povei:ti apoi cum
1-a omorit şi se puse pe plâns ; însă era prea târziu.
După ce 1-a inm~rmântat, a mai trecut câtva timp şi Alexandru
s'a însurat. La vârsta de două zeci .do ani el a vrut să plece jn război,
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dar tlltăl s!u nu 1-a !!sat, zicând că e prea tânăr. ln sfârşit el tot a
plecat cu război prin părţile noastre, căci pe atunci pe aici era un popor sălln:tec, (are-şi avea casele din blăni, -- şi 1-n supus. Dup!i ce n
purtat ci nizboaie cu toata lumea şi a supus toate ţt'lrile. a purtat un
război cu Parduşii, nişte uriaşi mari. Când a ajuns acolo, a v.izut un
stâlp gros, pe care eril scris ce pătimesc acei care i.drăzn~s: s:i intre
innăuntru la ei. Alexandru acoperi stâlpul, ca să nu vazil ostaşii ce era
scris. Ostaşii atunci i-au zis: „Alexandre, Alexandre, nu e destul cli ai
supus toatit lumea, no-ai adus aici, ca să ne batem şi cu sălbate'.'ii ?"
Iar Alexandru le Zise: „Dac4 nu vă place, şi vă e frică că vil veţi
pr4pădi, plecaţi." Ostaşii ins4 n'au voit să plece şi au rămas cu el.
Alexandru a b4tut şi pe Parduşi şi a plecat să se bată cu ş!!rpii.
Pământul pe acolo era moalr ca piftiea şi şerpii avenu aripi, şi
când prindeau pe câte an soldat, ii aruneau în aer. Cu toate că i-a omorit mulţi soldaţi, Alexandru tot i-a biruit. De aci a plecat pe râul
lfractu, unde se aflA împ!ratul Livantie cu· stemă de papură în cap şi
cu scaun de papur!, pe un râu cu. _apă vie. Alexandru l-a întrebat : „Cu
câte băniţi de aur vrei să te d!rue.sc, Livantie?" Şi Livllntie surazânc.J
i-a răspuns: „N'am nevoe de aurul tău. Mai bine na patru ciocdnele
cu apă vie, dar să le p~sttezi ; şi când vei fi tăiat, să pue nevastă-ta
bucată langă bucală şi să te stropească". Pe urmă şi-a luat Alexandru
ziua bună dela el şi a plecat îil război cu Darie, apoi cu Por imp!ratul şi cu Tasilin (sic), pe cari 1-a blitut şi 1-a omorit. Pe urmii a vrut
să se ducii la raiu, dar nu a fost lăsat şi a luat dru.nul spre iad, unde
ajungând, a spus ostaşilor s4-1 aştepte afar! şi dacă n'a veni peste trei
zile, si plece. Când a intrat, a găsit pe Darie şi pe Por prefikuti de
draci în urşi şi păziau la poarta iadului.
Aceştia cum l-au văzut, au început să plângă şi sit zicit :
"Alexandre, Alexandre, ai venit şi tu să ne întălneşti ? "Alexandru
însă răs?unse : „Nu I Eu nu sunt din lumea asta, ci a~ venit să văz
ce face1i".
Văzând el atâtea chinuri, i-a crescut barba mare şi a imb.!itrâaiit.
După trei zile, când a ieşit, nu l-au mai cunoscut solJa\ii şi l'nu întreb:~t :
însă zice· „N'arn văzut,
"Moşule, n'ai văzut un tânăr pe acolo ?" Acesta
.
.
dragii moşului !" Şi ittrând in cort, se spălă şi eşi afara. Soldaţii când
l'au văzut, au început s4 plângă şi l\U plecat acasă.
lntr'o zi el a fost t!iat de un ministru, dar soţia sa :-a stropit cu
apă şi a înviat şi a pedepsit pe ministru, spânzurându-l
Alexandru avea în palatul său trei îngrijitoare. F.le a· eau voe în
toate dulapurile să umble, numai în dulapul cu cheia galbenă (unele
ţinea sticluţele cu apă vie) sA nu umble.
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lntr'o zi, pe când Alexandru şi nevasta sa nu erau aca~ă, cele
trei fete căutând în dulapul oprit, dete peste sticluţe şi le luară.
Şi ele numai decât au zburat. Acestea sunt cele trei sfinte mdestre despre care se spune multe.
Alexandru, puţin după aceasta, s'a îmbolnăvit rău şi ne· mai .având apă vie, a murit.
(Aceastil pO\·este mi-n fost comunicata de elevul Angelescu N. N'colae c:atr a auzit-o d.!ln bu:1ic:il-sa Elen:i Oavriles.:u ln etate de peste 60 11ni şi de loc din oraşul
Drligil~nni.'.

C. N. MateHcu.
20.-- Feciorul cu pielea de f•rpe.
Era

odată

un om

şi

o femee

şi

aceştia

n'aveau nici un copil.

Odată au luat şi s'au dus în pădure după lemne ş'au găsit un puiu de
~arpe.

L'au luat, l'au dus acasă şi l'au crescut mare, pân4 ce a învi!ţat a vorbi. Şi el, se spune,
că numai era acoperit cu piele de şerpe,
dar de alfeliu ern om. Şi era tare frumos, când desbr!ca pelea de
şerpe, frumos cum n'avea p!reche. Aşa a crescut el mare, pânăcl! a
venit vorba să se insoare. A umblat mult pe la toate fetele, cele mai
frumoase din toată lumea, până ce s'a însurat cu o fat!, tare frumoasă,
de împărat. $-a trăit cu dânsa, până ce a fost în poziţie. Atunci a venit o babii la dânsa, să-i fie ca moaş.!l, dar ea s'a j41uit babei, că tare
drag ii are pe bărbatul ei, numai când nu-i îmbr4cat cu pielea de şerpe
,·ăci îmbrăcat e tare slut. Ear baba o sfătuit-o s4 ardă pielea, şi ea
aşa a şi făcut; a făcut foc în cuptor şi a ars-o. Când s'a sculat el
ş'a vrut să plece la vânătoare, ia pielea c"e unde nu-i. El s'a înfuriat
şi i-a tras o palmă peste nas, de i-au curs trei picături de sânge şi i-au
stropit dlmaşa lui. Ea a zis atunci, că atunci s4 se spele picăturile de
s:inge, când li-oi spăla eu.
Iar el i-a răspuns, că atunci să se nască pruncul când oi pune
mâna mea pe pântecele tău. Aşa a s.pus ş'a eşit.
A lăsat-o şi s'a dus la muntele negru, la măniistirea de marmoră,
unde un paiu ţine ş'un paiu razimă· Iar când s'a dus, i-a spus, c! cu
opinci de fer se va încălţa şi-l va căuta, dar nu-l va g4si.
Dar ea în sf âr~it răzbită de durerile naşterei, ş'a cercuit pântecele ş'a plecat în lumea mare, să-l caute pe dâusul. A mers şi tot a
mers prin păduri şi câmpii şi întreba pe unul şi pe altul, dar nimeni
nu-i putea da nici un rbpuns. Aşa a mers cuprinsă de durere, pân4 la
sf Anta Vinere. Ea şec!ca într'o chilie în fundul pAduril şi când a văzut-o
a strigat, dl de eşti d11rd 1) de pădure mai afundll-te 'n pădure-,· de eşti
om pământean apropie-te de chilia mea. A luat-o sfânta Vinere ş'a pri·

oni -riu, 111bati1:.
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mit-o de mas ş'a întrebat-o de ce umblă, iar ea i s'a jăluit totul. Sfânta
Vinere s'a sculat dimineaţă ş'a strigat puii la dânsa şi i'a întrebat: ~puiu
mic, puia chior, puiu şchiop, nu ştiţi, n'aţi auzit de muntde negri•, de
măn!stirea de marmor!, unde lin paiu tine şi unul razim§.?" N·.1 ~.tim,
n'am auzit, au răspuns puii. ldr sfânta Vinere i-a dat două mere de aur şi ea le-a luat şi s'a dus la sfânta Sâmbătă. Şi c..ice a întrebat de
muntele negru, de mănăstirea de marmoră. Şi sfânta Sâmbătă s'a sculat dimineaţă ş'a 'ntrebat pe toţi puii, ori de nu ştie, n'au auzit de miin.istirea de marmoră şi puii tot aşa au răspuns, dl. nu ştiu, n'au văzut,
n'au auzit. Atunci sfânta Sâmbătă i-a dat o fure! şi două fuse de aur.
Le-a luat şi s'.a dus până la sfânta Duminică. A innoptat şi iarăşi a
întrebat de m!nilstirea de marmoră dar sfânta Duminică s'a sculat di·
mineaţă, ş'a strigat toţi puii şi i-a întrebat ori de nu ştiu ei sau poate
au auzit de măniistirea de marmoră. Ei au rilspuns, că nu ştiu. Când
iată că se apropie un puiu, cel din urmă, atât de sfllrâmat şi de ciuntit
că de abea se târâe. El a sous că ştie unde-i mânăstirea aceia. Şi sfânta
Duminică i-a dat o cloşcă cu doisprezece pui iar ea i-a lu11t ş'a pornit
cu puii la muntele negru, la mânăstirea de marmoră uude un paiu ţinc
şi unul razimii. Aproape de mânăstire, a ajuns la un şipot ~i a giisit
pe hargata soţului ei, căci '!I trăia acum cu o altă fată de 'mpărat şi
avea avere mare şi hargaţi mulţi.
Tocmai atunci hargata spăla cămaşa, ce era picurată de sângele
ei. Ea a luat ş'a pus mâna şi s'a spălat cămaşa. Atunci hargata nu
ştiea ce bine să-i facă de bucurie, căcî întotdeauna avt>a huet, e<i nu
putea spăla camaşa pătat! de sânge. Ea a luat-o şi s'a dus la împă
răteasă şi i-a spus, că este o femee afară, care are marfă frumoasă
de vândut. Când a auzit imp!răteasa asta, a spus s'o cheme la curte
şi să-i arilte marfa. Ea a venit şi i-a nătat merele de aur ~i i-ll spus
că nu cere plată pe ele, numai să lese impărilteasa, să se culce impă
ratul cu dânsa o noapte 'n pat. Jmpărăteasa s'a învoit şi i-fl aşternut
patul împăratului, dar i-a pus în pet un ciolan de om r.:01 I, aşa ni inpăratul a dormit ca un mort toată noaptea, fără sii ~·tie cint:-i lângă
dânsul. Degeaba ii tot scula ea cu cuvintele : „Soţ I soţior!· întinde mitnn
ta pe pântecele meu, să se nască pruncul tău." El m1 s'a mai tn:zit.
A doua zi i-a vândut împăriltcsei furca şi fusele de aur, tot su acelaş
preţ şi tot aceleaşi cuvinte Ic-a repeţit, dar el tot nu s'a trezit. A treia
zi i-a vândut cloşca cu puii, dar şi intr'această noapte n'ar fi t1uzit el
vorbele ei, dacă nu i-ar fi ieşit hargata înnainte şi nu i-ar fi spus dl
femeia aceia spune noaptea multe vorbe c4tril dânsul, dar ci n'1) aude.
Atunci el, când a auzit asta s'a culcat în patul hargaţitor, ş'a pus mâna
pe pântecele ei şi s'a n4scut pruncul.
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Iar a doua zi, de ciudă pe femeea a doua, cil a vrut s'o
pe cea dintăiu, a legat-o de coada calului şi i-a dat drumul în
iar el a trăit iarăşi cu femeea cea dintăi.

peardă

lume,

(Culensll din Mitocul Dragomimei districtul Sucevei, Bucovina).

Era1t Ho1tiac.

Variantil : No. 5.

Plagaforal
4.-·Bună

vremea, bună vremea,
boeri mari !.. „
De când sara s'a lasat,
Plug c'al nostru n'a brazdat :
Aşa mândru minunat,
Cu grindeiu de lemn de brad.
Poroncit la Tarigrad,
Cu brazdar de lemn de tisd.
S1i-mi ţie unde-i clisă.
Şi cu roate de smochine
Să ne meargă brazda bine
la mânaţi măi ! hăi ! hăi !
Ş'a

purces jupân gazda.
purces în zi de joi,
Cu 12 pluguri, cu câte 12 boi
Şi feciorii tot în doi.
La dealul garalin11/11i.
Sub poala Rusalimului.
La mărul rotat,
Unde-i campul curat,
Şi şes bun de arat.
Şi chitea din deal in vale,
Cum îi place Dumisale să are :
Lunile văgăunele, Marteie marginele,
Mer<'urile dâmburile, Joile văile,
Vinerile grindurile şi Sâmbetele
capetele.
Şi striga, m4ri, striga, jupân gazda
tot aşa:

Şi

de boi

v'al4turaţi,

Şi mânaţi măi, mânaţii

h4i I

Ş'au

hăi

!

purses, mări, a ara,
Brazd! neagră a răsturna,
Şi din puh4 tot pocnea.
Văile se sguduia,
De lui jupân gazda, barba-i râdea.
D11r când fură la mijloc :
Au stat plugurile-o loc.
Că ajungând ferăle în nişte oase
de râmă.
S'au făcut plugurile fărâmii.
la mai mânaţi măi, I hili ! hăi!.

Ş'a

Jupân gazda supărat,
ln barbă s'a fc!rpinat.
Acasă-a a'ergat.
ln grajdiu a intrat,
A scos un cal inşauat:
Numa bun de'ncăli<'at.
Pe el s'a aruncat,
Şi la meşter a plecat.
La feciorul Dorofântului,
Din fundul pământulu :
Cu cioarecii cruşiţi,
Cu luleaua'n dinţi,
Cu ochii la soare sgâiţi.
Cu brâul de lână
Cu ciocanu-ntr'o mână.
Cu pila-n ceia laWI,
La subţioară c'o daltă.

tndemnaţi fl!căi argaţi

Şi c;iocănea şi ciocănia,
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Şi

pilea cât putea,
plugurile pe brazdă dregea.
Şi drumul să are, le dădea
Şi câmpul negru îl flicea.
Iar pe urmă sămăna :
Grâu de vară ru nagară,
Se răsară până-n sară.
Grâu mărunt şi arnăut,
Cu pret mare la vândut.
la mânaţi mlli ! ht'li ! hăi !
Şi

Şi

s'a dus jupân gazda,
La o lună ş'o săptllmiin.11,
Să vadă holda dt' bună.
Da grâu era frumos.
Cumu-i fata lui Hristos.
Mare-n spic ca vr1lbioiul,
lnfr11ţit ca măturoiul,
La fir ca de mărgăritar
Să v11 dee şi D ·voastr11 Domnul
boeri mari,
Ca să daţi şi la plugari.
De departe inroşa,
De aproape ingălbinea,
Numai bun de seceră să făcea.
la mânaţi măi! hăi ! hăi !.
Jupân gazda-mbucurat,
Iute acasă s'a-nturnat,
Un pum de galbini a umflat,
ln grajdiu a intrat.
Ş i-a ales calul graur,
Cu şaua de <iur;
Procovd(ul de matasă,
l1npletită viţa-n şasă,

De duduca ce-i frumoasă.
Cu scilrile de argint,
Ce n'am văzut de când sunt.
Dârlogi cu mărgăritari,
Ca la-imparaţii cei mari.
la mânaţi măi ! hăi ! hăi!.
El pe cal

s'a-ncălicat,

CIU:A'\O,\

i

La Tmigrad a plecat,
Seci>rclt' ;i cumpărat ~
Secerele cârlig;iţcle,
La mâner cu floricele,
Cu dinţi l'e di1tmanţt:le.
Ş'o luat o testen cu mi\11t.>re dl!
ciunil;i11.
Cu c.Hri nm seccrnt şi eu.
la mfinnţi, m<1i ! hăi ! hiii !
Ş'o chem; t la secerai :
Nt'potei ~i nopoţelc,
Tot copile tinerelt'.
Şi fetiţt. frumuşele,
Şi neveste ruşinoase,
Cari ştiu frumos a conse,
Nu care S<! planJ.'! de lru1.l<1,
Şi f ·c mămăliga crud;i.
Ş'a dat vcs1e să s'adum"
Ş'o sută t abe h<'ltrâm:.
Meşkre la făcut pânc.
la mi:nati măi ! IHii ! h;ii !
Ş'au inn~p1t I.lin Cltpul la1wlui:
Unde-i gre:1l duşmanului.
Din marginea pământuluL
ln geli.şlea vântului,
Că-i indăi:1iinli voinicului.
Cu dreapta secera,
Cu st!lnga lega,
Şi şedeau mănunchelell! :
Ca stelele.
Snop;i ca nourii.
Şi tot spicul da merticul.
Şi tot snopul oborocul.
Ş'au durat 12 cilii, mari irrnl\ak
Dt! toţi bot:rii l<luuak.
Ari'\ a fărnt'o la hurirnl pttmi111tului,
ln prăvi/11/ \'ântului.
Cu priboiul d.! argint,
Să mă batt!ţi de vă mint.
la mâmrţi măi ! hzii ! luii !
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Ş'n

scos Jupân

I 2 juncani

gazdă

:

jugăniţi,

La picioare potcoviţi,
Dinainte cu argint,
Că bat bine la pământ ;
Dinapoi cu aramă,
Că bat bine la corfw/1(1.
Cu cozile c!nite,
Cu coarnele poleite,
Cu urechile zugrlivite,
Negri ca corbul,
Iuţi ca focul,
De nu-i prindea locul:
Unde calea, scântei scapara.
Cu picioarele treera,
Cu nările vântura,
Cu cozile felezuia,
Cu urechile·n saci punea,
Crluş nu le trebuia.
la mai mânţi flăclli ! hăi ! hăi !
Şi umplea tot sac: vargaţi
De la O-zeu tasaţi.
Ş'au pornit I 2 card,
lncarcat•! cu povolră,
La moar! la izvoan1.
Carele scârţia
Capetele se-ndoia,
Galbeni cu zimţi curg~a.
Jupân gazda mi-i strângea,
Câte-o poală aducea,
Şi pe divan ii punea.
Nenumiraţi ii tasa
Par-că nu-i mai trebuia.
la mai îndemnaţi flăcăi ! hăi ! hăi !

Dl' hulutuia de moarli,
Când văzu atâtea card,
Cu nămolul de povarll,
Scârţâind aşa de tare,
Puse coada pe spinare,
Ş'apucă în galop la vale,
Pe lăptoc spre luncn mare,

Unde-i umbră şi rikoare.
Iar morari'\11 meşter inare.
Hă tu-i mama cui-I are,
Cu opinci de lânii,
Cu brâul pe mână,
Cu lulea de oalil,
Iute mi se scoalâ,
la cojiţă cu tărâţe,
Şi cojocul cel cu miţd
Esă pe portiţ4.
Şi mHi prinde a nicheza.
Tpru, tpru, tpru şi na, na, na.
Şi fugind ca un nebun,
Vede moara prin cătun,
Moara atunci mi-se oprea,
Şi la dânsul se uita,
Şi-ncepu a sughiţa,
Că-n covata nu era.
Ş'amiigind'o cu tărâţe.
Mi f o 'nhată de caşni{d,
Ş'o adure d'! ddlog,
Pân o pune pe lăptoc,
Unde-i dă cioc bac,
O aşază iar la loc,
Şi-i dă cu ciocanu-n şele,
Ca s'o pue pe mâ$ele.
Ş'o mai drege şi cu ouâ.
De face moara ca nouă.
la mai îndemnaţi flăcăi! h!i! hâi !
Jupân gazda turnă-n CQŞ,
Grâu mărunţel de cel roş,
Din covatd doi argati
Umpleau sacii cei vargaţi
Nu cu făină de rând,
Ci cu galbeni, gălbinei,
De câte o sută de lei
Cine n'a crede, să n'aibă parte
de ei.
Mânaţi flăcăi ! hăi ! hăi !
Iar

jupâniţa
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Bucuroasă şi voioasă,

plimba mereu prin casă,
papucii pliscăind,
rochiţa vânt făcând,
mâneci suflecate,
sprincenele 'nchinate,
Braţe albe şi curate,
Ca de albini muşcate,
Pe la coate mai-ngălbenite,
Ca nişte tânjăli pârlite,
Şi când vede la zăvoară
Că se întorc de la moară,
Dă cu fuga la camară,
Ca s'aleagă o sâtă mare
Pentru plugarii de afară
Şi părându-i că-i prea rară
Trece-ntr'a noaua camară,
Şi iea sâta cea mai deasă,
Cu pânza de matasă,
Pentru cuconaşii din casă.

Se
Cu
Cu
Cu
Cu

Bătu-n sâtă şi-n covată,

Şi înpleti colacu-n dată
Şi-l puse-n cuiul de jos

I

sete D-striî rdell', boalele, farmecele, lipsurile ; să rămâneţi curaţi
şi sănătoşi,

I. Că sunteţi

I

I

I.

I

mai ştim câte ceva,
Da ni-i că am însăra,
Pe la este curţi nalte, sprincenate,
La uşi cu aur ferecate,
Cu fere~tele ghintuite.
ln argint poleite.
Departe de bordeele noaslr'!
Care-s, mititele, mititele,
C•" ferestrele-n podele,
Ca să ne uităm la stele,
Vedem cloşca-n pod prin ele
Pe la uşă cu rogoz,
Bate vântul şi-l dă jos.
Pe sub ştreşini, cu urzică.
Să nu-l strice vr'o pisică.
la mai îndemnaţi măi, hăi! hăi
Că

Că

noi nu suntem

Să

fie plugarilor spre folos,
la mai strigaţi flăcăi I hăi ! hăi !

Jupân gazda mai avea,
O sabie încordată,
Oe 99 meşteri lucrată,
Şi când eşea cu dânsa afară,
Slobozea foc şi pară,
Trase-n jos nu să rupse.
Trase-n sus nu să frânse,
Trase-ntr'o faţă de arie,
lntr'un pâlc de porumbei,
Porumbeii au început a se imprăştia,

Unu câte unu, doi, câte doi, patru câte patru, opt câte opt, până'n
doisprezece.
Cum s'au împrăştiat acei porumbei
Aşa să se răsipească de la ca-

boeri smd11oşi.

Că noi de urat am mai ura,

d~

pe ici, de
pe colea,

Ci toc111ai din Buza-veche,
Unde mâţa strechie,
Cu motani:) de ureche,
Prin cotruţă pe la fete,
Pe cuptior pe la neveste,
Alţii îs de la Mitoc,
Umblă cu căciuli de porc,
Şi-s lungi şi urâte ca uişte băbălăi.
Ştiu numai să strtîge hăl hăi.
Şi vedem că vine o ploae mare
in(urtunată

Cu fulgere amestecată
noi bieţi argaţi.
Nu suntem aşa-mbrăcaţi,
N'nvem sumane, nici mantale,
Sântem mai în peile goale
Num11i unu-i cu ilic

Şi
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tot sgribură de frig
Mânaţi mâi, hăi ! hăi !

Ne-am ruga de D-strli,
Sli ne daţi un gălbior,
Să cumpărăm un boldişor
Să inpungem işti juncani in curişor,
Să meargă mai iutişor

C'avem de trecut

nişte munţi

mMi

întunecoşi.

Rămâneţi

La anul

Boeri mari sănătoşi
la multi ani, aho !.

şi

Moş Hoşokii

Auzitll do: la

ain l'intrn·

_Nenmt de

D. I. Farcasanu.

-~~~-==-·=====-....:.-..:..=...-::=:.·.--:----

-
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Povestiri fi Laegende
54.-Vorba bifrâneasci face un galbin.
pe un om ii robise Turcii. Şi o stat el robit acolo timp de
zeci de ani. Da ce.o Mcut. ce-o dres, că după işti dol'll-zeci de
ani o scăpa.I din robie şi venea acasă. Da el avea la dânsul 3 galbeni
cari erau toată avt-rea lui făcută în 20 ani cât stătuse robit. Ajunge la
la un sat.
La o casă, ce \'ede el, lume adunată. Se duce şi să vadă ce-i ?
Crlnd colo, era un moşneag care, ca să-ţi spue o vorbâ cerea un galbăn.
--„Măi, mare comedie, îşi z-ire omu ceala. la să-i dau şi eu un
i;:albăn din toată sărăcia mea sâ văd ce mi-a spune.
--„La apa mare sii nu te faci viteaz"! şi tace.
Se gândeşte omu ceata, şi zice : "'măi ia să mai dau un galben,
s;'i-mi mai spue o vorbă că mie nu mi-a ajunge până acasâ. Şi-i mai dă
un galben şi moşneagul ii zice iar :
-Mânia de seară, să o laşi pe a doua zi.
Omu după asta pleacă la drum. Merge cât merge şi numai iaca
dă peste o apă, mare mare, şi tulbure. Da el ştia să înoate. Şi se pregătea să se arunce în apa să o treacă înot. Da numai şi-aduce aminte
de vorba bătrânului celuia :
„ Doamne, eu dădui un galben pentru vorba moşneagului celuia ş1
mi-o zis că la apă mare sâ nu mă fac viteaz ; ia, mai bine să mai
aştept; poate s'a trage încolo la vale.
Şi se pune jos mai departe şi prinde a mânca din traistă ce avea.
Cum mânca el aşa, numai iată că vinea, vinea, un voinic pe un cal,
de mânca pământul nu altceva. Cum ajunge la api „ştiolbâc" sare cu
cal cu tot şi s'o fâcut nevăzut. După puţin timp a eşit numai calu la
mal înapoi,iar omul i-l prinse şi găsi pe cal o pereche de desagi de
pele, chişc4 cu gălbeni şi scumpeturi iar la şaua calului 2 pistoale.
Măi, îşi zise omu, aista trebue să fi fost un hoţ ; acu văd, că
Acu

cică

două
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n'am dat degeaba un galben pe o vorb4 la moşneagu ceata. Şi bucuros
indled calul şi plecă după ce se mai trase apa. Merge, şi ajunge acas:i noapka târziu. Prubulueşte el cam unde era casa lui şi intr.ă in ogradfi.
Vedt: la ft:rei~!r.'I lumină. Descalică şi se uitA pe fereastra. Da fimeea
lui rămăsese, ccind 1-a robit pt: d.insul, grea şi avea un băetan, acum
flăc<iu în tot locul şi numai bine atunci flăcău se la.
„Iote, s'o şi măritat", îşi zise omul cu ciud4 şi se duse la cal să
ia un pbtol sA o împuşte şi pe dânsa şi pe bărbatu-său. D.t, pesemne
O-zeu i-o dat în gând ca să'I ferească de pl'lcat şi şi-a adus aminte de
vorba bătrânului celuia :
„Am ascultat de vorba cea dintâi şi bine mi-o priit; ia să ascult şi
dc asta de a doua şi să-mi las mânia din sara asta, pe mâni." Şi se
duce la un frate a lui. Acolo aftă cil acela-i băelu lui, iar femeia i-o
rc:imas credincioasă şi l-a plâns şi-a filcut pomenile toate şi cand aflA
omul nostru se umplu de bucurie.
A doua zi s~ duse întins acao;ă îşi s!rută, nevasta şi băetul, cari
nu-şi cn:deau ochilor, iar el, le povesti vorbele b!trânului, care vorbe,
una 1-a îmboglllit cu atâta amar de b11ni, alta 1-a ferit de un păcat.
p,l\'c!.t:tă

de m:1m11, Zoild Sa,·in, iar ca n nuzii-o dela tntlll el Sp4111rul Chirie Jin

Pefttru Gh. Sauift.

Jorăşli-Covurlui.

55.-.Jbta • part•~- l_':'P._~~~!"__ I __ _
(Obiceiu- Verlli11)

Mai demult, 'ci-că era ohlireri11' : că de câte ori un Român s~
ducca cu 1•1g11' 1) de cioareci la vr'un croitor să'i coase vrc·o haină,=)
ori vrc-o piircrhc de cioareci '), 'ci· că croitoru' avea obliceriu' dc-'şi
tiiia m11i intâiu ca un cot, şi 'şi-l arunca pe fereastrcl, in grAndinii,
zicând:
--Asta,--şi-'şi măsura din umere până'n cleşte-, sii'I arunc;im
.!11p11llli'", .. -şi-'I şi asvârlea pe fer ·aslră, unde avea un biiie1t gata ca

sin prijonm1.
Asia eree1 ca

un

fel de

barşiş; dar

bacşiş, ştii,

c.prit

chiar

de croitor! ....
Acu', dacă omul erea cuminte, ii lba ; însă dacii erea prost, dr4cuia, ju1 a şi curll, că di ce să'-i ia din vig ?....
I)

~\atcrin tesut~.

21

Şuba.

JJ Nildra~ ; pantaloni (cu iciitan~).
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--Nu, nu se poate frate„ .. eeee„ .. asta e .... di ce s4 pierd cu atâta
din vig ?"- şi şi dA fu~a să'şi-'I iă,· dar în timpul ăsta. el lăsa vigul cd
mare în casă, şi croitorul, îşi luA în voie cât vrea!!.... ii era pe seamă
(zice c'aşa a fâcut o fomee).
Alţii veneau cu revestele, cs unul să stea
în casă să nu taie
croitorul din vig, când ălâlalt da fuga să-'şi ia petecul „lupului"
din grădină !. ...

N. I. Dumlfrascu.
,
55.--Trif si
, Stratenia
------------- -· -------- ---~---

Şi

la patru zeci c!e zile după Naşterea Mântuitorului, Maica Donului hui doi pt•i de turturele şi se porni spre biserică că se implinise
sorocul dupii lege. Mergea să'şi închine pe Mântuitorul la templu.
Cum mergea pe drum iată. 'ntr'o grădină sub un copac sta Trif
rn un cuţitaş in mână şi curăţa pomii de omizi. Trif când vede pe Maica
Domnului începe „s'o Llşească„ crezând di ar fi o altă femeie şi rau Ea.
Maica Domnului a întors capu' şi a văzut pe Trif. Supărându-se
s'a întors înapoi zicând: „fie azi (ziua) a ta căci a mea o sd fie mâni."'
Şi s'a 'ntors acasă spre a se duce a doua zi la tempu.
Şi de aceia la I Februarie cade Triful (ziua s!intului Trifon) şi la
2 cade stratmia adicii lntimpinarea Domnului).
(Oe ln mnm:i, Joriişti.Covurlui)

Pr. I. C. Beldie.

Cântec• de sfcaa
2. ···- !\stcizi cel prea "'udai
Al lnJ:erilnr mare sfat,
l11tr' tlll loc se adunară
/lrea mtlriml Dmw1ezeirea
Cui va izluivi zidirea.

Şi

Cine a blagns/ovit
Atunci pe luda vodil?
luda, 11t1nzdtor de nm
Şi iubitor de bani;
Ortii roiră a Lui duşmani :
-.,,/Ja{i-111i treizeci de argi11{i
S<i l'i-1 dau, să-l rdsli![lll/i!„
Treizrri de arKin{i i-au dat .'
Pe Hristos ni L'au luat

Sus pe cruce că-l suiau
Cu piroane-L pironeau.

iar, luda cd /'au dat !
La Oolgnla L'au lmuil/al
Şi-oro/o L'au judecai:
Niri o vi11d n'au aflai !

l-au btllut piroane 'n frunte
De ne-a scos pe 11oi din 11111/te ;
l-au bătut pirnrme '11 111t1i11i.
/-au pus ru111111d de• ,\pirti;
l-au bătui pircar1! '11 fa/pe
Penim-ale noastre pdcate„
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Cu suliţa L-au impuns
Sc2nge şi apă i-au curs.
here cu oţet i-au dat
Pe El de L'au adăpat;
. Soarele i11vdlit ln sdnge,
/rzf.!erii incepur' a pldnge!...
Raiule. gradina dulce,
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Noi de-aici mi 11r.-am mai d111·e
De c1;ntul l11gerilor,
De dulceaţa pomilc-r,
De viersul păsărilor
Şi mirosul florilor! ...

rrnn

lliiicşli-Vâlceu].

Vezi Colini.lui nr. 7.

N. I. DumUra11cu.
Datine fi Credinf•
265.·-Crăciunul.

Locuitorii acestor comune ţin regulat toate sărbătorile legale de
biserica creştinA.
Una din sărbătorile mari este Crăciunul, când sătenii din localitate au petreceri şi datine, ce se deosebesc mult de ale celorlc11te săr
bători.

Această sărbătoare, pot zice cu drept cuvânt, este cea mai vesel<\
aceasta din mai multe puncte de vedere şi anume : mai întăi se ştie
că Crăciunul e însemnat prin tăerea porcului şi urmând
ţostul
Crdci111m/11i. Ei bine, suferinţa din acest post unită cu cunoaşterea frumoaselor datine din sărbătorile Crăciunului, fac ca locuitorii să o aş
tepte cu nerăbdare. La sosirea lui sunt veseli atât că au scăpat de
postul cel greu, cât fiindcă acestea sunt zilele lor de petrecere.
Al doilea, sărbătoarea aceasta cade iarna, când locuitorii au pren
puţin de lucru, şi de aci veselie liniştită şi fără gr;jă.
Petreceri. Mai înti\i de toate merg la biserica cu toţii imbr<ica\i
în hainele cele r.1ai bune pe cari le. au. Aci duc colaci în cinstea pralnicului. Aceştia remiîn preoţilor şi cântăreţilor.
ln ziua de anul nou· afară de colaci mai duc şi colive, cei cari
poartă numele Vasile.
ln Dolj-Catane, mai ales la Sf. Ştefan, Sf. Vasile şi Sf. Ion, duc
colacii, ăi de le e ziua lor şi colive, sau numai colive, la biserică 1).
După săvârşirea serviciului religios se înnapoiază pe la casele lor
unde găsesc masa încărcată cu fel de fel de mâncări gătite din carne
de porc şi după ce ş'au încărcat. stomacul atât d~ bine inciît unii din
ei mai slabi sau mai lacomi ii condamnă să sufere, pleacă la hanul
unde se face hora, care este aproape singura distracţie a poporului
local.
Aci încep horite formate de flăcăii şi fetele satului, precum şi de
oamenii însura(i, însă mai tineri.
şi

IJ Culese i.lc mine.
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Hora se face în modul următor :
Când încep lăutarii să cânte, flăcăii prind singuri hora, apoi se
prind fetele, fiecare lângă <:etla pe care şi-l alege. ln urmă se prind
~i onn:enii ".'<1sători;i şi il!>lfel hora ~e măreşte foarte mult.
lntr'u parte şi intr'alta a hcrei se găsesc ca privitori: blieţii şi fe.
t .le cari nu joac.1, (acestora li se zic în localitate că nu au eşit încă
la I orii~. părinţii flăcăilor ş! fetelor, mai în sfârşii orice om care vrea
s:i pr;vcască la Yesela petrecere a tinerilor.
Du pi ce s'a tem :n1 t l:cre, fetele se retrag la un loc ; iar flăcăii
se vcrl"t:sc intre li ce au fă ccmande lăutarilor, să le cânte sau se duc
l~e se cirstesc între ei. Dupii o scurlă recrea1ie începe din nou jocul
ş: astfel urmeaui pnnă scara, când se innapoiază pe la casele lor.
A doua zi, a treia şi in ziua de anul nou, urmează petrecerile
l:in ziua dintiii.
Datinele şi obiceiurile din localitate se mărginesc la tăerea porrilor şi colin:lele. Tăerea porcilor se face în ziua de Ignat (Decembrie).
ln acca-;L<I 1i di:> de dimi 1ea\ii, nu a:JZi altceva decât ţipetele sfâşietoare
a!1.: r-orcilor şi lătratul câinelor. Porcul injunghi<1t se pârleşte cu pae
s~u cu lemne de bra:I: în urmii se cură\ă bine, se tae in bucăţi mă
' irde, s~ sarli şi se pur.e la păstrare, ca c!e obiceiu pe un aşternui de
p:H'. în pivniţă sau în podul cas-ei.
Din c<1rnea miiruntii, a porcJlui, se fac cârna\l şi cartaboşi.
C;ifi11dele. Ohiceiul d'a merge ia colindat,, se practică şi in celelalte
localiL<i\i.
l.1 sarn de 22 D~cembrie, copiii delo!\ etatea de 7-·-12, 13 ani se
intn1n~·~c la unul din h.rnurile mttri ale comm1ei, cam de obicei în anl~n. unde! S•' face horn. Aci dll fiecare câte 5, I O, 15 bani după puler.: şi fac o ~urnă pe cnre o dau cârciumarului, ca să le dea lăutarii
~r1 Ic cânte şi ei joacil.
L1 a:~a sar.:'I na \;ine nimeni la han decât numai copiii.
l'dreccrea lor tine piini'i la 12 sau I noaptea, când se împart în
~rupuri de câte 5 - 6 sub conducerea unuia mai mare din ei. Pleacă
toti în toitle pi'ir\ile, slrig1ind pe la ferestrele locuitorilor: bu!ld dimineaţa
fa moş-nj1:11 ! Stăpânul casei esă şi le dă covrigi, mere, nuci sau colindeţe care sunt singura răsplată a umbletului lor.
ln sara de <•jun (24 Decembrie) copii şi flăcăii, de toate vârstele,
în grupuri de câte 5 -- 6, cutreeră satul colindând pe la casele oamenilor mai cu dare de mână. ln urma colindului, gazda casei le dă cât
''oeşte I O, 20, .~O bani, pe care-i strânge unul, din colindători", de obiceiu cel mai mare.
https://biblioteca-digitala.ro
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I
colind ~ lui

După terminarea
se dL:c la casa unuia din colindători
împart banii în părti egale în faţa părinţilor băiatului.
Sub : e~tele colindelor su t cam de obiceiu religioase.
ln sărbătorile Crăciun111 t· este obiceiul de a umbla cu steaua gru puri de cale 4 copii de şcoal , din casă în casă cântând cântece di!
stea şi Trei crai dela răsărit.
şi
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Tot atunci este obiceiul de a umbla · cu Irozii, o

grupă

de

flăd\i

imbrAcaţi în costume, ce închipuesc pe Irod, pe cei 3 magi dela răsărit,

ciobanul

şi

îngerul.
dau reprezintaţii teatrale având ca subiect pe Irod

Aceştia

şi magii dela răsărit.
Lclutarii de aseminea umblă la colindat în sărbiitori.
ln sara de anul nou umblă flădl.ii cu pluguşorul, cântând oraţia
sub numele de : pluguşorul, însoţită la sfârşitul fiecărei strofe de plesnituri de bice şi sunete de clopote.
ln ziua de anul nou umblă copiii cu sorcova : o ramurii de arbore cu trei creci, împodobite cu hârtie de difeiile culori. Ei umblil din
casA, in casA, sorcovind pe toţi, în schimbul a 5, I O bani.

Dupii um manuscripl, de V. GAVRIL.
Din Predeal, Prahovn.

$t. St. TutHcu .

•

dracul a dat gaură c'un sfredel,
intr'un colţ al corăbiei, ca să intre apă în ea, şi să se înnece corabia
cu totul. Pe urmă s'a fAcut nevăzut. Niipârca a biigat de seamii; şi
cum a pierit dracu, şi-a vârît coada în gaură, şi s'a înţepenit acolo.
tar când s'o scoatii - mai scoate-o dacă poţi. I s'a rupt coada în gaură, sc4pând dela innec atâlea suflete, singurele cari mai r4măsese pe

266.- ln vremea potopului,

faţa pământului.

Dumnezeu, cică ar fi blagloslovit-o.
D'atunci a rămas nilpârca ciută de coadă: şi ciut4 e şi'n ziua
de azi. Şi tot d'aia, cică, cu toat4 riiutatea ei, e pileat s4 omori nApârca.

267.- Pâinea, care se rupe in capu' miresii la nuntl'i, c bine să
apuci din ea, şi s'o dai vitei, pe care o scoti în târg, pentru vânzare,
dlci se strânge lumea la ea roiu, ca la nuntă.
Ooleştii-Radci,

Muscel.

O. /t\ihalache.

VORBE ADANCI
62.-D111calţă-te ş' apoi

vezi, adică gândeşte-te şi judecă bine.
6.1.--Â dl11c4.nta de ceas rdu, ad. a-l bate bine, c'un ciomag.
64.-L-am dl8c4ntat eu, ad. l-am bătut bine.
6S.-L-om apucat la dlacu•ut, ad. a început să-l cerceteze.
66.--./i lipseşte-o tloagit, ad. ii cam prost.
67.-N'are toate doagele, ad. n'are toată mintea.

https://biblioteca-digitala.ro

-

ION CREANGĂ
..

--- - - -

-·

17
- - - - ---·----~-'---==---'

- --·- - ·

- - - - --- .
- - - - - - - „.
·-·-··----------~~~~,~=~~~~~-~

68.-/i cam într'o doagd, ad. nu-i tocmai teafăr la cap (minte).
69.-Bate doba la urechea surdului, se zice celui care nu te mai
pricepe sau se face că nu te pricepe ce-i tot spui !
70. -Do bd de carte, ad. ştie f. mult; Dobd de somn, ad. a
dormit f. mult; Dobă de apd, ad. a băut f. mult etc.
7I.-Merge'n doctu, ad. nu ştie ce face!
72. - Vezi doamne te ·i al nostru, ad. ar trebui să tie cu noi !
73.--Domnule cu boii de funie, se spune râzând celui care nu
prea cauţi a-i zice tot domnule, nepotrivindu-se fată de noi ca mai mari.
74.-Schimbarea <lomntlor bucuria nebunilor, se spune adesa,
când se vede bucurie, la orice schimbare de conducători mai cu samă,
dorind statornicie.
75.-CcU wz do,.,, se zice cuiva care e scurt la statură.
76.-Nu dd două ad. e nelipsit de acolo I
77.-!vu zice nici două, ad. se supune numai decât I
78.-Se dă'n doud, ad. caută numai decât să fie pe-a sa,
să reuşiască.

Urmare la cele din revisto •ProjJJfirea. a
cc, cu an.VII. (1905), o. incetatat de-a mai

Neamţul,

(Vo urma)

societiiţeii

apiireă

corpului didnctic din Jud.
I Vezi şi oici An. II. p. :?12.

George A. Co1movici.
Târgul- :S eam\ul

79.-Femeea de-al doilea e ca mâncarea încălzită.
nu cheltueşti orzul pe gâşte.
81.-Ce are a face banii birului şi cu poarta ţarinii ?
82 .-Pentru cheful lui Hatâr, merge roata dâr, dâr, dâr !I
BJ.-Mâna ce nu poţi s'o rupi, s'o săruţi.
84.--Un părinte ţine zece feciori, da I O feciori nu pot ţine
80.-Să

un

părinte.

8S.-Răbdă inimă cât poţi, nu-ţi da taina pe la toţi

!
86.--Nu te'ncrede fiecui, că te muşcă când nu ştii.
87.---Când te roagă cineva să-i cumperi ceva din târg,
pâne să-i iei, că de nu-i place, o mânânci tu.

numai

M. l.upe1cu.

88.---l-ai lovit peste cofiţa cu oudle, l-ai atins unde-l doare.
89. -Nu-i ajungi Cil prt'ljina la nas, ii fundul.
9o.-Nu md lua de-a spinare, nu mă lua în râs.
91 .--1-a ieşit brdnza 111 barbd, s'a dat pe faţă, şi-a aratat arama
şi-a dat în petec.
.
. .
9.".--A md11cat şi melul şi purcelul şi peştele cdlugdrulw şi tot mei
vra. A luat şi bun şi rău, şi tot nu se mulţămeşte.
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9J.-Lupul jlămdnd chita-i in gdnd,
şi

C'eva

L_

i se zice

celui ce-i trebue

n'are.

94. --Vorb:i el:! bdlrdn, pute dar pe urm:! amirosă, se

dind

n'ai ascultat sfatul unui om
Culese <lin

după

Jorlişti-Covurlui

bătrân ~i

Je

păţit

ai

zice

atunci

ceva.

Petru Gh. Savin.

9.5.---Barbatul se întoarce după cJvântul femeiei, ca moriş.:a
\•ânt.
96. -- -Cm-intele unei femei, sunt ca scrisul pe nisip în voia vântului.
V. B. Tirica

'

QANTECE
359.- Trecu anul de ctlnd zac,
AU-a crescut inrbtl la cap;
Nici n'nm jr.iţi ca s'o cosască,
Nici surori cd s'o plivească.
360.- Puicti de dor dela line,
vine,·
Eu m'oi d11ce'n cta [ffădină
Sub o cre.m.~J d! glz!orgltină
Şi-oi ;:!1111ge o sJpldmc111d,
Pd:z s'a f..:re o f cJntdnd
Şi-oi striga rnra la fur.a:
fiai puică la apă bund.
Multă supămre'mi

\'icovul

tl~

su,;, 13ucorin:i,

P. Cârstoan.
.36J .-Mdrgin /11111e nu nmi b,zi11e,

Vl'n

neasă

n'am pe nim:.

jă!11i-m'aş şi 1:'am cu',
}cilui-m'aş cd111pu/ui,

Cdl11pul are frwzza lui
nu crede nimdrui;
jdlui-m'aş codrului.
lodrul are peliniţd
Şi ce spun eu n' am credinţă.
Şi

362.-Pe cel deal pe cea costind
Este o creangă cu cetină
Di11 vdrf pdrz'la rddăcinii. ,·
Da nu i de gind crenguţa
Da-i de gind mămuţa
Cd mz md lasd sit iubăsc.
Cu cine md potrivdsc
Şi nu mă lasă sd lrăesc
Cu cir.e md potrivăsc.
Stroja-Bucov:na

n

IJm1.

36.1.-Cine trece pe la vie?
Costar:he cu pdldrie ;
Stl descalicd, se spa/d,
Şi se şterge de o ntifram<i ,·
Dare-ar Ti11culiţa samd,
Cd nu i-o cusut naframti .
Iar Tincuţa bumroasd,
Sd i11tre la dd:rsa'n casti,
/ndatd li puse'll mas<i
O gdind friptă grasd:
Pe de-asupra ruminild
Şi la mijloc olrc1vită.
Costache cdnd a gustat,
Limba'n gurd-i s'a legat,
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De trei ori a leşi11at,
Dela uşă pdn la pat.
. Cdntă cucul pe pelin,
Costache varsă venin !
Cdntă cucul pe otavă,
Costache varsă otravă. !
Culese din com.

Griviţa

(Tutova). de

T. P1Jpovtct.
J64.-Foae verde trei spanace,
Pentr'o mdndră. care-mi place.
7rei zile pe drum aşi face.
Trei zile ş'o să.ptămd.nă,
Că i-a fost guriţa bund.
Trei zile ş'o lună 'ntreagă
Că. i-a fost guriţa fragă..
Fooe verde şi-un lă.md.iu,
Jcea-i viea, feea-i dealul
Unde lega neica calul ;
lcea-i dealul, iceai-i viea
Unde iubeam pe Maria.
Auzit dela s.ilteanul Oh. Cucu din com.
Crucea, lalomi\a.

I. Idlceanu,

inv.ilţlltor.

J65.-Foi/eana grdu mărunt
Eri mi-am zis, cu giură.md.nt,
Să trec Prutul innotdnd,
Valu-i curmeziş tăind,
Fraţii să-mi imbrdţoşez,

Dom/ sd-mi mai uşurez.
Verde foae lemn cdlţos,
Prutule, duşman cd.nos,
Ci-mi vii aşa mănios,
Tulbure şi duşmd11os ?!•••
Sa,d-i Doamne, apele,
Să-i rltmde chetrele,
Să. le arză soarele,
Sd-1 trec cu picioarele,
Sd-mi vdd surioarele „ ...
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J66.-Foileand trei lalele
Doamne, lacrimile mele
Unde cad pămd.ntul ard,
Unde pică lemu despicd
Numai foae de sipicd
Frunza codrilor azi chică
Inima mi se deschică.
De durere şi de dor I
De durerea fraţilor.
De ;alea surorilor I !
Din Basarabia (1906).

I. T. Popovlcl,

Ungheni-l11ş!.

267.-Foaie verde stuh de ba/M
cd sunt fată.;
Mi s'o ros c.. „„de vatrd,
Şi coastele de cuptiori
De cdnd aştept peţitori.

Mă.rita-m'aş

J68.-Cdnd eram ln vremea mea
Scripcă nu'mi mai trebuid
Scripcă era gura mea.
De-o fi şi m' oi înstrelnd.
Tot cu gura m' oi lua.
J69.-Pentru tine fa Ileană,
S'o uscdt iarba'n poiană;
Cdnd era iarba de coasă,
Eu dormiam la tine'n casă
Cdnd erd. de adanat
Eu dormiam la tine' ll pat.
Din

Pipirig-Neamţ.

Gr. Yaatliu,

invllţltor.

J70 --Frunză verde lemn de brad
Spune puie' adevărat :
Cine mi te-a sdrutat. ?
-Nimeni, fleică, neiculiţă.
M'a ciupit o albi11iţă,
Cdnd dormiam in grddiniţd
Cu mdna dreapld la ţdţll
Ctt picioar'le sub rodziţd.
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J71.-Vinde-ţi, maic11, boii
De md scapd dintre hoţi.
Vinde-ţi maicd şi rochiţa
De mă scapd din temniţd ;
Căci temniţa·i cu capac,
De unde nu pot să scap.

toţi

Tllt11rca-Covurlui
J72.-Fmnză

Mi-i
Mi.a
Şi'nc'

verde de-alior,

bărbatul băutor.

vre-o şasd boi
a mai rămas dator.

băut

Schitul Duca, Vaslui.

Ioan N. JTârle#ea1iu.
373.-frunzd verde lemn uscat
Groaznic vis am mai visat:
Şe'11ti11sese aspra noapte
Clocotind numai in şoapte.
Căci veneau, veniau in stol
Ducdnd moarte şi pdrjol
.Fiare hddre, şi' ncruntate,
De pacate insetate,
Ca să-mi fure lumind
Şi sd-mi sugd inimd.
Ele-le I fdrtate vdnt
Suflă groaznic pe pdmdnt.
Cdntă-ti doina ta cu dor
Cu viteazul zorilor,
ln frdntul pdgdnului
lzbdnda Romdnullli.
Frunză verde mărgdrint,
Dar tu soare, rdsdrirul
Au perii ctt miile,
De-au umplut secriile
Ş' au căzut ca spicile
De-au fugit nălucile.
Ele-lei ftlrtate vdnt„ ..

Auzit dela vi!rul meu At. N. Zugravu

I.

o

374.-Tinirica mamei fată
De te-aşi vedea măritatd ;
Şi nu ştiu cum te-i purta
Că do11ră te-ai mdrita.
Să te duci in şezători;
Să te lipeşti de feciori,
Să le spui pe/a ureche
Cd doar'nu eşti fattl veche.
Numai unul de-o mai trece
Eşti de 4o şi zece.„.
Dinţii i-ai şi sunt cam mari
Se hurducd şi's cam rari
Şi mai ai doud măsele
Şi-s legate',: lopeţele,
Şi-amdrtlsţi lumea cu ele.
Şi să meargd vestea'n sat
Că-şi tu te-ai măritat.
Auzită

dela Simion Coca.

375.-Cucule pasdre bldndd,
Du-te pe pdduri de cdntd,
Pe cine-i avea mdnie
Blastdmd-1 strdin să fie I
Nu-i mai trebui' altd pdne
Ca străinătate' n lume I
Nici o pd11e nu-i amară
Ca strdindtatea'n ţară I
Altă foaie trei cdline
Nime nu-i străin ca mine I
Fără-i mer/a din pădure .
• „ .Şi mer/a cdnd-ii beteagă
Vine cucu şi mi-o 'ntreabd:
-Ce ţi-i ţie, soro dragă?
Numai eu u'am pe nimi(e)
Şi mă petrec streinii,
Cdci pe cine-am mai avut,
S'o dus şi n'o mai venit.
C'o pus capu' la pămdnt.
Par'că fost cu jurdmd11t !

ZrtOl'ClVU.

Ţuţcani -Covurlui.
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De-ar fi noaptea ca ziud
M'aşi duce la mdicuţd,
Dar noaptea-i mare, stele multe
Şi m'oi rătăci pe-un munte
De-ar fi fund de cu sard
M'aşi duce la maica'n ţară,
Dar luna răsare tărziu
Nu pot m!!re şi să viu.
Auzitll dela Chifor Lazllr, la o cumlitrie
Dorna-Succavu.

Ioan Zotta,.
J76.-foae verde de negară
UJ, leliţo Mdrioară,
Ce ţi-i guriţa aruard ?
Ori de pdrze de sacard,
Ori rle grdu de primiivară ?
--Nici de pdne de sacard
Nici de grtlu de primăvară;
Am mdncat, bade, căi ine
sărute 1zimt:,
Să nu nuJ.
-Tot căline de-i nzdnca
Şi eu tot te-oi săruta.
Cojoci-Suceava.

I. MUocartu

şi

C. l'aslliu.

J77.-Foaie verde liliac
Mdi bddiţd şi-al 7lell drag
Eu nu ştiu ce sd md. fac !
- Te-a 'nvăţa bădiţa bine
la bucceaua hai cu mine
--Mdi bddiţd tu-mi eşti drag
Eu bucceaua oi lua-o
Dar mi-i teamd de vre-o vamă.
De vama Braşovului,
De graniţa neamţului,
Mdi bddiţd tu-mi eşti drag I
-Nici mi-i fricd, 1zici m-i teamă,
Căci eu fost-am pe la vamd
la vama Braşovuhti, ·
la graniţa neamţului.
(De la Ruxanda Constantin fcnieie de
de 65 de ani din 84rlad).

l:jt. Mcmole.

21

J78,-Am umblat şi-am ocolit,
Am fost pe unde-am iubit
Şi-am găsit locul pdrlit :
De-asupra vdrztul sujldnd,
Mărioara suspindnd,
Suspindnd, mereu oftdnd,
Tot de fleica lntrebdnd„„
O să las cu jurtlmdnt,
Că cin' m'o bdgtln mormdnt
leagă-'mi dragostea de gdt,
Că ea m'a şi omorlt !„„
(Dela N. I.

Dumitraşcu,

lfoureni-Doljiu).

George Gh. Mttre.
J79.-Strdgă, strdgă

Sd se strdngă
Ca şi oile la strungă
Ciobănoşul sd le mulgc1,
JBo.-Foaie i;erde busuioc
S-o'ntartat proştii la gioc
Foaie verde cadrama 1)
Nu ştiu proşti-a se lăsa.
JB/ .--Şi-aşa gioacd pc• la noi
Ca cucoşii pe gunoi.
Eu cazac şi tu cazac
Sări-ţi-ar ochii din cap
Să rdmdie scăfd.rlia
Să se oaue ciocdrlia
Să se oaue oaue verzi
Tu cu ochii sd nu vezi.
J82.-Foaie vede de dudău
Hop şi eu Cil motanu' neu !
JBJ.-Urtde-i bine,
Nu-i de mine.
Unde-i rcfo
Hap şi eu.
1)

floare.
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384 .- Foaie verde lapte acru
Lasd babele la dracul!.
385.-Aşa

Ca

mdţa

giJacd babele
cu labele.

J86.-Hei primavara mama 11oastrd
Cdnd vra sare de pe coastd.
387.-Foaie verde de mdrari
Bocdneţe 1) cu vdrzari,
Foaie verde pitrinjdi,
Bocdneţe cu mujdei.
388.-Frunzd verde pdpddie,
Ard-o foca de beţie,
Cd din om fruntaş in sat
Am agiuns golan, hargat.
389.-La pdmdnt cu talpa
C-o sdrit carnea din oa/dl

goală,

390.--Sus, sus, sus
Haragii sus :
Poale la cameşă nu-s
Hei, poale nu-s
Cd nu le-o pus.
391 .-Asta-i lelea, bat-o sfinţii.
O chicat din podu tinzii
Şi-o /armat barba şi dinţii.
392.--Are lelea opt cdmeşi
Tril is rupte
Patru-s sparte.
Şi-amu nu ştiu
Mai departe
Da ştiu cd tare.s spălate I
393 -Cucoş negru potcovit
I) PAnicclc mid cât pumnul, cari se
dau colindlltorilori .

La nwztd că s'o gătit,
Da gdina cd.redia
Cd hai s' a duce şi ea
Da cucoşu s'o'nalţat
Şi de cap o-apucat !
394.-·Mâi ciobane, ciobănaş
Tu cu fete sub pdrete,
Şi-mi chia oile de sete I
395.-Hei sdracu ciobdnaş
De seard aduce caş
Dimneaţa urdd dulce
Şi sdrutd şi se duce I
396.-La pdrdu cu tufele,
Spală mdndra rufele
Şi le'ntinde pe nuiele
Hdrdie cdnii la ele
397.-Hu-la-lu-lu-lu-lu,
bun de zamă
Iepuroaica de friptură
Lelea de pupat ln gurd.
Iepuraşu-i

398.--Copchila cdt o furnică,
Dă-i bdtaie şi dd-i frică
lesă sara la portiţd
Şi se'nvaţă-a da guriţa.
J99.-Pentru tine, mdndruleand,
Ni-o perit iarba'n poiand,Pentru tine fa mdndruţă,
Ni-o perit iarba'n căpiţe.
400.-Hei la fata cea
Raţa mdtwă in casa

frumoasă,

Şi-un rdţoi
Cară

gunoi.

*
4ol.--Hei saracii feciorii
Cum se mai insoară ei
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Vai de ddnşii cum se'nsoard
iau fete de la fard
Cu sprincene de sacard
Cu cercei de mdmdligd
Cand jldm4nzesc
li manancd I

·1

Şi

402.-Eu m4 duc pe sub poiatd
Furca şi fu.su' md catd;
- Toarce furcd, toarce fus
Putrezi-ai unt! te·am pus I
(Din

Pltrluţi,

pe Suceava).

A.leac. Morarlu.
4oJ.-ldnd oi zice de-avrdmeasd.
Dragd 'mi-e fetiţa 'nnaltd
De·mi dd gura peste poarld;
Dar mai drag' a mdrunţicd
Cd sa suie pe opincd
De-'mi dd guriţa de jricd;
Şi mai drag'a mijlocie
Cd-'mi dd gura numai mie„. I
Auzitl delu D-tru P. Mitre, din
reni-Ooljiu.
Variantil No, 125.

Bou-

404.-Şi 'mai zi şi magheran„„
Ma cdsnesc puicd de-un an
Sd fac pelinul zahar:
Şi zaharul, tot zahar
Şi pelinul tot amar„„
Pelin beau, pelin mdndnc,
Pe pelin sara m4 culc,
Dumineafa cdnd md scol,
Cu pelin amar md spdl„„

(Scris de soru-mea Floarea, Boureni·
Doljiu)
Variantl No, 136.

N. I. DumUra1cu.
405. -Soacrd, soacrd
Poamd acrd,
De te-ai coace, cdt te-ai coace,
Dulce tot nu te-ai mai face.

23

406.-Vai de tine, fata noastrd
Pdrul lung şi mintea proastd,
De ţi-ar fi mintea ca pdrul
N'ai vorbi cu tot mişelul.
407.-Sd sfddesc feciorii roatd
Pentr'un tabuef de fald,
Staţi feciori, nu vd sfddiţi,
Cd mai vine-un tdbueţ.
Bucovina
y, Ungurean.
408.- Vineri mama m'o fdcut,
Sambdtd m-o botezat ;
Duminicd m-o 'nsurat,
Luni cu puica m'am plimbat,
Marţi la oaste m-o luat ;
Rdspuns mamei am tasat.
Sd-mi fie puicuţa bine
Cu pane şi cu smochine,
Cu rachiu de tiscovine
Sd nu-i fie dor de mine.
Md rog domnule maior,
Nu-mi reteza parul tare
Cd am foi de liberare.
Md rog Domnu Cdpitan,
Daţi-mi drumu pe cinci zile
Ca sd-mi vdd puicuţa bine.
Drum pe cinci zile mi-a dat,
Acasa cdnd am plecat
Md 'ntdlniu c'un moş bdtrdn
-Buna calea moş bdtran
--Mulţumim, sqldat strain.
-Ce mai veste 'n ţara mea ?
-Nu-i nici o veste rea.
De la deal de casa mea
Oioacd nunta nord mea,
De,-de de,-murguţule.
Cd-aceia-i nevasta nzea.
Acasd cand am ajuns.
Chiciom pe prag l-am pus,
Staţi nuntaşi, nu vd'ntristafi
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Un pahar de 1in să-mi daţi,·
Cu otrava, cu pelin
Sd vd fie nunta 'n plin.
1

Auzit! de la Catinca A. lrimia-Solca.
Jutl.·Neamt.

C4ndeşti

A . M ot11cl.

Veni şi ea 1) pe la mine I
Eu plecai la mdcelar
Sd iau carne de (dnţar
Cdpdţind de tăune
Sd fac soacră mii lrgumr !
.

Ooleştii·B11dei-Muscel,

D. Mlhalrtclte.
409.--Pe pddurea rară 'n jos
Trece badea cel frurr.os
l't! 1111 ct'truţ de obedea11 1 ).
Cu-o palld de mdrglieran
Marghera!l de cel albuţ
Să-mi pun pana ln dragu(.
la-ce focul sd-i pu!l pa11d
Cd-i la Cernduţi cdtand
Mi-oi pune pand'n runund
Şi-oi trdi cu voie buud;
Mi-oi pune pand'n cosiţe
Şi-oi trdi ca cucu' n frunziţe ;
Mi-oi pune pand in plete
Mi-oi pune o 'n pletele mele
Şi-oi trdi in mdndră jele
Ali-oi pune-o pand ln brdu
Şi-oi trdi cu cine ştiu;
Mi-ni pune pantf'n c11rea,
Şi-oi trdi Cil cine-oi vrea„
Culese din Mltocul·Dragomimei distr.
Suce\·ei.

Erw•t Ho11tiuc.
4ro.-Frun:u1 verde trei smicele,
Mdi bdrbale, bdrbd(e/e
Tot torcd.nd sd-(i fac ismene,
Mi-am pierdut f11su 'n obiele.
41 ! .-Fr11nzd verde de lalea
Ma dusdi la soacrd mea
O găsii c'o treanţă rea
Ctl p'a bunii o cdrpia.
P<i unde bngd ea acu'
Btig11 şi cotoiu' .:ap11'.

412. -Şi-afid foaie trei 111ds/i11e,
La doll(J-trei luni de zile
I j Obedean-planll.

41.J.-Frunzd verde trei lalele,
Leaga (i co/11/ de' zăbrele,
Şi-i dd fdll cu .floricele.
Verde trei lalele.
414.- Cifle vine de la deal?
lui Crucean.
- Da ce are'n buzunar r
-Acadele şi zahar.
-Şi cine sd le mdndnce ?
-Anicu(a gură dulce.
-/oniţ'a

Delu Anic11, Ciure,;ti-Tutovo.

Gh. Y. lju111•ea.

415.-}oiana cu trei vi(ei
N'are lapte'n putinei,
Unu suge, unu zbate
Unu dd sd i vie lapte,
joiana s'a ldudat
Cd c'o (d(d fine-un sat.
Dela solJ11tul \'asile Constuntin.

4r6.-Foaie verde matostat
Dela cdrciumd viu beat
Nici vinul 1111 1-nm gustat.
Foaie verde mdr sălciii;
Dela beat circimd viii
Cu gardul de mdni md /iii
Pin satul mijlocului ;
Cu partea la o cdriuld
Niciun latrd. nu md cline.
Dela sergentul Dumitru lordoche, compunia 2-a, t<eg. Matei Hasarub I\ o, 35.
Vezi: Glu111t, No. 66-7.

Ioan N.
I) Soocrl-:;1ca.
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PREMlll.aE REVISIEI „ION CRENGA 11
grăbi culegerea limbei,
liternturei şi artei populare roaceastă revistă, prin cei ce vor avea inimă şi mijloacele de o cam
dată, deschide urtnătoarele premii :

Pentru a

mâne,

lntălul premiu „Ion Creangă"
Se: va împărţi în ziua de 31 Decembrie 191 O celegerei de legende
poveşti, povestiri, datine, obiceiuri, credin(e, cântece, descântece, zică
toti şi ori ce material din literatura popular.!!, netip.!!rită, cu privire la
fiinţele şi
duhurile închipuite, ajutătoare sau duşmănoase omului,
precum :
Dumnezeu, Isus Hristos, Maica Domnului, Sfinţi, lngeri, apoi: Aves-

ti(a, Balauri, Borze, Babe rele, Ciuma, Cdpcduni, Ca/ie, Deavoli, Dragoici,
Ele, Holera, jidovi, Maestle, Miez de noapfe. Moartea, Mama-padurii, Pitici
(Vriei), Rusalii, Strigoi sau Moroi, Sburdtori, Sdmzene, Tatari, Ţincu pă
mdniu/ui, Urieşi, Ursitoare, Vdrcolaci, Zmei, Zdne, Zorild, Zilele sdptdmdnei
ca sfinte ş. a. multe.
Manuscriptele vor fi

ceteţ

scrise pe o

singură faţă

a hârtiei având

însemnate după fiecare bucată numele persoanei dela ca. e s'a cules,
satul şi judeţul ; ele sunt propietatea revistei care le poate folosi după
nevoie.
Termenul trimiterei p. in recomandare a culegerilor la redacţia revistei este până la I August 191 O.
Premiul dat de Tudor Pamfile, este de 60 lei şi se împarte în
două: 40 şi 20 lei pentru două din culegerrte mai de seamă.

Al doilea premiu „Ion Crean1•"
Un anonim va împărţi tot la 31 Decembrie 191 O celei mai bogate culegeri asupra meşteşugului de a boi diferite lucruri, cam după
cum urmează :
Culorile cunoscute şi credinţele ce se I ~agă de unele. Cum se
vopseşte lâna în ci iferite culori şi din ce- se prepară culorile. Culorile
cânepei, inului şi humbacului. Culoritul matasei (horangicului). Culoritul
ouălor şi uneltele de culorit roşele. De ce se înroşeşte ouăle ? Povestea ouălor înroşite. Culoritul vinului, a tuicei şi a rachiului. Culoritul
bucatelor şi cozonacilor. Culoritul penelor, a părului, a feţei ş. a. Cernelurile. Culoritul lemnului (sicrie, lăzi, tronuri, linguri, bastoane, cârje,
stâlpi de morminte, cruci, troiţe) ; înflorarea cu ferul ars pe cofe ş. a.
lnfloritul plăselelor, a oaselor ş. a. Sulimanuti. Culoritul săpunului, paelor ş. a. -- ln sfârşit se va arăta cât se poate mai amănunţit meşteşu
gul culoritului şi materialul vegetal, mineral şi ~nimal întrebuinţat în acest meşteşug. Scriptele vor fi însoţite de probe de fire boite, ouă înrohttps://biblioteca-digitala.ro
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şite şi

închistrite, luturi colorate şi tot felul de boele şi cerneluri. Aceste - se vor trimite în şipuşoare bine astupate.
Manuscriptele, vor păstra rântduiala arătată in privinţa formei şi
scrierei dela premiul I. Termenul rimiterei la redacţie va fi pănă la
t 5 Septembre 191 O. Manuscriptele vor: fi cercetate de o comisiune numită adhoc. Cel mai bun manussript v& fi premiat cu 40 lei ; al doilea
cu 20 lei.

„Io"

Creaftgă"

CRONICA
~

ln Ramuri, IV, 19-20, o prea frumoasă poveste, Floarea florilor
din dafini, seri să de N. I. Dumitraşcu,· in No. 23, o alta, Fata cu stea
ln frunte de O. P. Sa11in.
• Amicul tinerimii, VI, 24, ne dă. o faţă de credinţe aromâne din
cartea d-lui D. Cosmulei, Daline, credinţe şi superstiţii aromdneşti, pe care
nu ştim de. unde să ne-o dobândim.
• Tot din auzite, pomenim şi despre 9 carnete a 50 b. cuprinzând
cuseturi naţionale, scoase de d-na Maria I. Panai/eseu, cu ajutorul cassei
şcoal~lor.

• Descrierea Moldovei de Dimitrie Cantemir, apare în biblioteca Socec, prin d. Miron Nicolescu ; acele pagini ce cuprir.d obiceiuri şi· datine
populare, credem că le vom reproduce şi noi în revistă fiind de mate
preţ celor ce se îndeletnicesc cu aseminea lucruri, căci nu întotdeauna au la îndămână această carte. Aceiaşi şi in Biblioteca pentru toţi
No. 507.
• D. N. l. Kostake publică in Convorbiri literare pe Octombrie, un
st11din de mitologie romdn4., despre 1wu1, intr'o desăvârşită gn1pare de
caracteristice, folosind îndestul de multe isvoare. Noi însă cu nici un
preţ nu putem primi, pentru subiecte aşa de importante, acea condensare
din cale afară, pe care tovarăşul nostru o dll studiului sllu. Rezumatele
unora dintre isvoare trebuesc date, căci, după părerea noastră, nici o
cercetare pe câmpul literaturei populare nu se poate prezenta sub o
singură faţă.

• D. V. Caraivan după Poveşti de pretutindene scoate şi Poveşti
franaze. Nu ştim însă dacă-s culese de d-sa, de-a dreptul din Franţa,
căci nici o slovJI desluşitoare nu le însoţeşte. Ca să publici e uşor ;
ca s! publici, spre a t14uce un folos,· e mai greu şi ne mir!m ci tocmai
d. Caraivan face această greşal!.
https://biblioteca-digitala.ro
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" ln Neamul romd11esc literar, I. 11, d. Const. Doboş dă prea frumoasa legend4 1:1 Florei soarelui în versuri.
"' Convorbiri critice, ///,-Jo, f.§când o dare de seamA despre colecţiunea mea de Cimilituri romdneşti, dupA C't-mi aprob! C'â!eva puncte,
cătrt: sfârşit ins! zice : „Ohici!oarea nu descrie obiectul ci un simbol"
Eu pe pag. 7 scriu câ unele gâcitori suni tocmai „simbole de discriptii
inteligente". Apoi nu intotdeanna in gâcitori se întâlneşte „o notă veselA, fie în formA, fie în fond". Exemple : gâcitoarea 5, 1O, 12, 15 etc.
La sfârşit apoi, mi se impui! cA nu cunosc deosebirea intre : „d.eceur (i) şi
ghicitori şi în genere noţiunile stabilite de Hajdeu in aceastA privinţă"
Ce-i deceul ? E o povestire prin care se desleagă o întrebare (de ce ?)·
Poveştirele noastre No, 22, 23, 24, .15, 36 etc. din aceastil revistă sunt
deceuri. Despre aceast4 categorie de literaturA populari, Hajdeu zice : .,,Deceul este un basm menit a da soluţiunea unei pri>bleme. Prin forma sa interogativă se apropie de ghicitoare ; prin fond ins!, prin mijloacele cari
le intrebuinţeazA, prin elementul cel supra natural, deceul face pe deplin parte dill basm. Un deceu, fie cât de scurt, nu se va confunda nici o
datd. cu ghicitorile"' (Etym. Magn. Rom. p. 2645-6).
Vra să zic! numai prin faptul c4 desleagA o întrebare, deceul nu
se poate socoti din aceiaşi familie cu gâcitoarea, căci dacă am admite
acest lucru, apoi orice întrebare, ar fi o rudd cu gâcitoarea. (Exemplu:
de ce o jumătate de pâne e mai mică de cât o pâne). Deci, nu vid de
ce mi se impută di nu ştiu relaţiunile dintre deceu şi gâcitoare, precum cele
stabilite şi de r4posatul Hajdeu. Dacă mai este ceva nelămurit, ascult.
* ln Neamul Romdnese literar pe Decembrie, d. T. Popo11ici, încheie
o lungă şi frumoasă poveste, Odindnasa ,· iar d. C. Rddulescu-Codin dă
credinţe despre Mormintele uriaşilor.
* ln Albina, 10, o legendă despre Ignat de N. I. Dumitraşcu.
• D-nii C. Rddulescu-Codin şi D. Miha/ache dau la iveai.I prin ajutorinţa Academiei Romdne „Sirbitorlle poporului cu obiceiurile,
credinţele şi unele tradiţii legate de ele, din pArţile Musctlului". E o culegere căreia nu i se poate aduce decât cele mai frumoase laude din
toate privirile. lntocmită, se pare după cea a d-lui Gheorghiu „Cakndaml femeilor supersli(ioase"', o uşoarA compilaţie, lucr4rea acestor harnici invăţ!ţori se deosebeşte p1 in hotorita cronologie, prin îngrijitele in.semnări de vorbe şi prin felul scrisului.
* ln Biblioteca folcoristicd, No. 5, d. Şt. St. Tufescu ne dă un mă
nunchiu de colinde, cea mai mare colecţie din acest soiu de producţie
populară apărută în urmA, peste c.uc cercetitorii nu pot trece repede·
* Biblioteca 1u: m toţi, No. 467-8, cuprinde Alexa11dria, cunoscuta
povestire despre Altnindru Machidon, care a lasat urmr adâncr în literatura noastră popular.i.
* A murit profe~orul P. Cioroganit culegAtor de n:uzid popular~.

P.
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• ln „Noua revistd romdnd"' No. 7, Voi. 7, se publică un articol
al d-lui Artur Gorov~i despre „Povestea lui Frunză Verde". lmpilrtăşim
in totul părerile fostului nostru dascăl asupra chipului cum dovedeşte
obârşiea lui „frunză verde,• care nu-i de baştină ţigănească cum vra să
dovedească d. T. D. Speranţ!, ci "povestea lui Fruuzd 1•erde nu-i aşa de
simplă şi lăutarii ţigani n'au ce căuta în rezolvarea unor aşa de gingaşe chesiiuni de folklor, ştiinţă aşa de grea care cere atâtea cunoş
tinţi, atâta cumpănire in soluţiuni şi atâta limpezime in judecată!"
• .,,f7ueraş11l"' revistă ilustrată menită copiilor. Sunt lucruri tare
gingaşe şi C:rilguţe in ca şi i~toricare de o n:oralitate rudică. Literalura
popularA nu-i esclu~4 din ea, ci din potrivA ocupă un loc de cinste.
So. I apiirut acum ne dovedeşte ~ă condudltorii ei, harnicii învăţători
Florian Cristescu şi Castrişan dela şcoala de aplicaiie a şcoalei nor·
male de învăţători din Bucureşti işi jertfesc dipele slobode pentru in··
drumarea copiilor pe cărări drepte. ~u putem s'o recomandăm in deajunc colegilor învăţători ; cari vor găsi în ea clipe de petrect'ri curate
pentru ·copii. Red<1cţ ia ~i administraţia, Bucureşii str. sf. Ecaterina No.
2. Apare de 2 ori pe lună, abonamentul e 6 lei an.
A. G. l&upu.
• A apărut in Biblio!Lca Socec, No. 12 şi I S : Poe1ii populare şi
basme din toate ţinuturile româneşti, Bucureşti 1909.
Scopul bibl. (ultima copertă) e a publica intre altele şi literatură populară:

- „Nu vom face vre-o clasificatiune exclusivă re şcoal1i," se
scrie; totuşi în prefaţa poeziilor nu ·~ o contrazicere, dac.'\ se spune ni
„edi1iunea de fată se adreseazA n~specialiştilor" şi tineretului care inc<i
st- zăboveşte pe b<'lncile şcoalei" ... ?
Autorul prefctei a rlimas nemulţumit de insuficientele urtistice la
culegerilor de pânA acum. Porunceascil d-sa a se f11ce dup.li dorinţă
de poetul popular. Eu ii recomand a cili : Asupra literaturd populare dcl
A. Oorovei, Poezia noastră poporană (Noua Revistă Română 1900) şi
Consideraţiuni critice de T. Dutescu-Dutu.
Colecţiile întocmite in bibl. nu corespund scopului, fie cât de didactic. Nu s'a ales. Materialul din col. Alexandri e cizelat nu e folclor,
in adevăratul înţeles al cuvântului, fiindcA nu s'a păstrat fidelitatea reproductrii.
Pentru studii filolo~ice şi folklorice, aceste lucriiri n'au in :.:re!!.
Contrazic prin lucrarea „Povest~a rilzboiului neatârnl'irii*) ·· spusele d-lui C. Samsanovici, câ „glasul poetului poporan nu s'aude, nu
descopere nici o producere, Îij care sii ni se cânte episoade din ultimul răsboiu al nostru.
Aprob insA dl se culeg mai cu seamă basme - şi cântece adaug eu -- · ~are au fost adunate de atâtea ori„.!!
$t. St. TufHcu.
• J Ce va apare in curAnd.
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OBOLUL
cetitorilor şi prietenilor revistei
Creangi • pentru strângerea fondurilor :

lntenzeietorilor,

abonaţilor,

c Ion

„CUZ.Jlt·YODA"
L. K.
Suma din

I. O. Zugravu,

Ţuţcani,

urmă

Covurlui -

·-- -- -

-

-

-

-

-- -

62,25
0,50

-

Total

62,75

BUSTUi. I.Ul ION CREANGA IN B.ARl.AD
J•• R.
Sumă

din urm.li.

-

-

-

-

-

262.50

Foaia No. 201, incredinţat<.1. d-lui St Mnnole, Bdrlad: Emil
Ionescu 50 b., Stefan Manole I. I., Neculai Negru 50 b., Stdan
Golar 50., Oh. Dumb-rav.11. 50„ Ioan Buşilă I I., filimon Constant.
40 b., Munteanu Al. 40 h., Onmhravă Al. I I. - - - 5,80
Foaia No . ./57, lruredinţattl d-lui Or. Vasiliu, Plutoll-Pipirig
Neamţ: Or. Vasiliu, înv. I I., Gheorghe a Mariei 50 b.
- I ,SO
Foaia No. JOS, i11credin(atd d lor Mt1rg<1rint şi Teodorovici, Vtlle11ii-de-mu11tt', Prahova: Dumitrescu Crelu 2 I., Andrei Gâlea 50 b.,
V. Borgea 2 I„ A- I. Leoveanu 50 b., D-r Pârvu 50 b„ I. Apostolescu 50 b„ M. MUiier 50 b., D. V. Toni 50 b., Valeriu Pană 20 b„
Ioan M. Teodorovici SO b., H. Dumitraşcu 50 b .. M. Mărgărint 80 b. 9.00
Foaia fit~. 107, incredinţatd d lui T. C. lon!!scu, Tg. Paşcani:
T. C. Ionescu 2 I., Al. Panaitescu I I., G. Dumitrescu-Bumbeşti I
I., Alex. Z. I I, G. Vârgolici I I. -- -- - - - - - - - 6.00
Foaia No. 14, l11crediu(atd d-lui D. Mai/eseu, Cleaja, Bacdu:
D. Mihailescu I I., C. Bobârnac I I.I Pr. Gh. Gruia SO b., Vâlcu
Zamfir SO b., Oh. N. Gâscă 50 b., Ioan I, Epure 50 b., Anton Bu4.80
iai SO b., M. Nicolau 50. ln tot S I.,· se scad 20 b. cheltueli Foaia No. 88, lncredinţatd d-lui Ioan A. Ionescu-Carata/: Ioan
A. Ionescu-Redea I I., Titu B!descn I I., Tiberiu Iliescu I I., Maria
Andriescu 50 b„ Rădulescu Grigore 20 b., Stef. Gât:lăr JO b., Ilie
Constantin 2 I., Al. Ionescu. lottn Munteanu, Stele Ionescu, Ionescu A. Maximilian, 1.mescu A. Constantin, câte I O, lsidor Sârbu
.30 b., Emilian Dimilrescu, Dimitrescu Mihai, Ionescu A. Dnmian
câte 20 b. - - - - - - - - - - - --· 7.60

Total

https://biblioteca-digitala.ro

. .

.

297,20

CARŢI

FOL&OSITOARE

Prin Redacţia şi Administraţi.a revistei „Ion Crcaniă"' pol se do·
bândi următoarele lucrări :
„Io" Creaftgi" nume rile toate din anul I - -- - - ~ 3.00
„Ion Creanga", An .li. -- - - - - - - - ·- - 6.00
T. Pamfile, M. Lupescll şi /„ Mrejeriu : Carte pentru tineretul de
la sate. Ediţia I.
-- -- - - - · - -- - - :-·- - 1,25
T. Pamjile: Povestire pe scurt despre „Neamul R~măn.esc'" 0,20
„ „ jocuri de copii I. - - - - - ·-- - ·-- 1,40
" „
" " „ li. - - - -- -· .....:_ - -- 1,60
„ „
„
„ • III - - - - - --1,50
„ „ Cimilituri romăneşti. - - - - - - -- 1.00
„ „ Graiul vremurilor (poveşti) . - - - - - 2.00
D. Farcaşanu şi M. Lupescu: Creşterea pomilor - - - 0.25
L. Mrejeriu : O şezătoare ţărăneascll - - - - - - 0,20
„ -„
Gospodăria şi fata de la . ţară
- - - - 0,40
FI. Cristescu: Carte pentru copii - - - - - - - - 1,20
Şt. St. Tuţescu şi P. Dani/eseu: Monogr. satului CataneDolj 2,00

Se frimet fraftco numai
-

s ..

w

după
. m

.

achitarea deplifti·

~~- "(?) '

.

.M.11$UR.11TfJ.llRE.11 fJGCJ.llREC.tJR
Absolut necesar! tuturor agricultorilor

şi funcţionarilor

administrativi

Ciliuza practica legali fi exacta
INTOCMIT A DUPĂ NCllLE MASURI METRICE, PENTRU
Măsurarea diferitelor forme de ogoare, păduri, - moşii, vii, etc.
ou t1hl1 dt trauformlri11 mleurilor vtohl l• nowi fi wioM1t11 ~;„ Moldon, Munh~i• ti Dobrogni

MASURATORILE DE ISLAZURI (IMAŞURI)
( 'ubatura putinelor, butooelor, şuril6r. coşerelor, cililor, movitelor, etc.

Leiea tocmel~Ior airicole si utract din Ie1ea sistemnl zecimal metric
Cuprinde 50 cllf• hl teat, legata

PREŢUL

3 lei

Povifuitor teoretic fi practic
peftfru lmpletlfturile de Rachita de
MOOA, DIMITRU, POPA

şi

COATU

f'ormat mare 110 pagini Ct.1 40 CllJ••
.
PREŢU&. &aEI 2

Toate aceste rdr(i se pot procura de la librdria ed.'toare
Nicolai A Petroff, Barlad.
Care le expediazd duptl primirea costului plus So bani pentru
porto recomandat.
12-1
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Dacă buna creştere a generaţiei ce să râdică este, în genere, o problemă socială de căpetenie, apoi educaţia copiilor cu rele apucături sau pe
cale de a le căpăta a devenit, la noi, o problemă din cele mai arzătoare.
O mică anchetă făcută de subsemnatul şi ale cărei rezultate se află aş
ternute într' o broşură publicată de curând - „ Copiii cu rele porniri şi şcoa
/ele de Îndreptare" laşi 1909- a dat la iveală fapte din cele mai îngrijitoare.

Numărul minorilor criminali merge din ce în ce crescând, iar în anumite pături, mai cu samă orăşeneşti, domneşte o depravare, care trebue să
pue pe gânduri pe ori-ce om de bine.
Mizeria morală şi materială în care sunt crescuţi mii şi mii de copii,
purtând de cele mai de multe ori, din născare chiar, povara păcatelor pă
rintilor şi strămoşilor lor, resfrânge efectele sale dezastroase asupra şcoalei,
a familiei, a societăţei.
Asupra şcoa/ei, căci toată acţiunea educativă a acesteia e, fireşte, stânjenită prin prezenta acelor şcolari înrăutăţiţi, cari fac viaţa atât de amară învăţătorilor şi profesorilor lor.
Asupra familiei, căci părinţii toţi au cuvânt să fie adânc îngrijoraţi de
contactul odraslelor lor cu nişte cam:uazi destrăbălaţi, rău crescuţi şi cu apucături vicioase.
Asupra- socidd(d, căci copiii stricaţi de astăzi vor fi puşd\riaşii de mti1u·.
Să nu se linişteasd\ nimeni cu idea că, în ceea ce priveşte şcoala şi
interesul familiilor de a-şi vedea pe copiii lor cuminţi şi nevinovaţi la adi'tpostul pildelor rele, ar exista le:icul atât de simplu al Îndrpărttirii copilului
rău nărăvit. Nu numai că tocmai în şcoala primară, datoare a instrui şi educa pc toţi copii de pe întinsul ţărei, nici n'avem la îndemână acel mijloc arnt de simplist al eliminării, fiind-că învăţământul primar, potrivit legilor şi constituţiei, este obligator; dar cine nu vede că izgonirea copiilor
cu rele porniri, adică a acelora cari au mai multă nevoe de înrâurirea binefăcătoare a şcoalei, fără a ne Îngriji în alt chip de îndreptarea lor, însemnează a-i împinge spre pierzare, a-i lăsa pradă viciului şi complectei lor dec.lideri morale ?
Mai c lipsă să accentuăm că dintre cei eliminaţi din învăţământul srmndar - şcoala secundară având dreptul de eliminare- se vor recruta, în
bună parte, clemente vătăm!l.toare siguranţei societăţei noastre ?
Nu există ţară cultă din apus care, prin legiuiri speciale şi institute întcmeete anume, să nu se fi îngrijit de ocrotirea din vreme a copiilor, mai
mult nenorociţi de cât răi şi perverşi, dar meniţi a mări numărul răufăcătorilor.
La noi, în afară de foarte nobila iniţiativă luată de societatea de pa1ro11agiu din Bucureşti, care însă, după părerea noastră exprimată în sus
menţionata broşură, n'a ajuns să dea adevărata soluţiune intru salvarea copiilor „moralminte abandonaţi", nici o încercare alta, cât de slabă măcar, în
favoarea copiilor aflători pe povârnişul criminalităţii fie din cauze ereditare,
fie din cauza mediului nefast în care ei s'au trezit şi cresc.
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Totuşi ocrotirea unor asemenea copii e o operă şi de filantropie şi de
conservare socială: de filantropie, fiind că-i firesc simţimântul de milă faţă
de legiunile de copii oropsiţi de soartă, copii cari ar putea fi reţinuţi, ocupându-ne de ei de timpuriu, pe calea binelui şi a cinstei; de conservare sodală, pentru că cel mai puternic mijloc de combatere a criminalităţii Este
ingrijirea de o creştere potrivită dată tocmai acestor copii.
Mai mare merit e a preveni fapte rele, de cât numai a descoperi şi pcdtpsi pe făptuitori. Acesta e rostul îndreptărei din vreme a copiilor porniţi
spre rău. Până acum insă nu s'a făcut încă aproape nimic în Ţara Românea5că in această direcţiune preventivă.
Se impune deci intemeerea de şcoli de indreptare, cu menirea de a
transforma suflete rătăcite şi de a face oameni cum se cade din nişte copii
osâr.diţi, fără intervenirea din vrt:me a societăţei, a deveni pungaşi, hoţi, a.sasi11i. ....
Cercul didadic din laşi, în adânca-i convingere cl1, fără asemenea insti1utii temeinic injghecate, şcoala, familia şi rncietatea \'Or rnkri din ce în c~
mai mult urmările lipsei lor; că se deschide iniţiativei private, în această direcţie, un dmp ml'lnos de activitate, societatea trebuind să se deprindă cu
g!ndul că IJU toate au a cădea în sarcina Statului ; di, la noi în deosebi, caritatea publică, la ori ce prilej, sub imt:oldul mai cu samă al femeilor, se
manifestează in chipul cel mai strlUucit: face un călduros apel la toţi oamrnii de in:mă şi p10~1ători, la toţi, de ms până jos, la barbaţi de stat,
o:;.meni de legi, reprucntantii cultului, învăţători de toate gradele, ceUlţenii
toţi ca părinţi de familie şi în deosebi, la doamnele din elita noastră socială
şi intelectuală, spre a pune umărul la înfăptuirea ~tuait:iu1 ut: ir.cin plart:.
Ne dăm bine samă că răsunet nu va putea avea apelul nostru de cât
atunci când în spiritul marelui public, la care ne adresăm, nu va mai fi rl!.rr ~s nici o îndoială despre neapărata necesitate a instihitelor preconizate de
r.ci. De 5e va fo1ma această convingere, concursul nu ne va lipsi.
Dar acesta e, în primul loc, rolul presei şi de aceia imi pe1 mit, Domnule
Director, să pun sub 5cutul D-voastre hotărirea cercului didactic ieşan de a
ţ.Aşi la realizarea unui prim institut de. îndreptare a copiilor cu rele porniri.
Subsemnatul a avut marea mulţămire sufletească de a constata că numuca~e ziare şi reviste au şi îmbrăţişat, cu prilejul apariţiunii scrierii citate
cauza educaţiei fortate a copiilor cu rele apucături sau pe cale de a le că
păta. Rugămintea noastră stăruitoare însă e ~ă ne ajutaţi şi de aci înainte,
1?45p~ndind prin preţiosul Dv. organ, până când, în cercuri tot mai largi, va
str!lbate convingerea că nepăsarea de până acuma faţă de copiii moralminte
in pericol, constitue şi o neomenie şi o condamnabilă neprevedere.

laşi,

15 Deambrie J9{)g

c. me1ssnee
Delegat11l cercului
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.I on Creangă
~ Revisti de limbi, literaturi
JllPJllRE

fÎ arfi populari

PI:

ODJllTi

LaUN.

llffEMEDrrO,Rf: Pr. Ec. I. Antonovici IB~rladl. Pr. I. C. Beldi~ (Făr1lne'<i·Co•urh1iul, G. A. Co1cno•ici
NeamfJ, N. I. Dumitra1cu (Craiova t, D. L Ferca,anu (Zorleni."l'utuvaJ, P. Herescu (G!ine1•i-Suceua), G. T.
ltmlHnu (Bacurefti), N'. L. Ko11ake (llârlad), M. Lupeicu tZo•leni Tuto•al, C. N. Matce1cu 1R . 0 Vălcea), D . Mi.
halaehe IGo19fhÎ·fladei, Mu1cel), L. Mrejeriu, 1CAlugiireni Neam1). I. Neculaa (Coropccni Vului), T. Pamfile
(JlidaJJ, P. PJnoiu (Crasna-Gorj), T. Popovici (Zorleni-Tuton), P. G. Savin l)ort<,ti°Co•urlui), P. Ştefănescu
(f>obrolhir-Con1tan1al. A. Tenea (Adam·Tutova,I C. Teodorc1cu (Roman,) I. ·reodorescu (Dro,te11i-Sucean),
Şt. St. Tu1eacu (llalot•·DoljJ, G. Tutoveanu (lllrlad), I. Zotta tDorna-Suceavo).

tra.

0

0

0

CUP~INSUL:

Barilu D1lm1nm.-'Despre „Ton Creangâ'"
Tltdor P1nlfil1.-Literat11ra pop11lard ca miJloc de

creştere

na-

ţiona/d.

R. C. Ci1p~u. -Fata de impdrat 1rhicitoare (poveste).

D.

libluh1.-Liva-Crâşmdriţa

(cântec bdtrâne.sc)

I. U,11u, · T. Poporici, C. lidulm1-Codi11 Wirtieia Sfia, I. O. Z11rnu. - Po-

vestiri

şi

P. l

copiilor.

leffende

S1t11,

5. W.

Şqnu,

.

~

.

Pr. I. C. B1ld11, I. I. Da•1tr1,e11. - 'De-,lltJe.

/'

,.i ~ ••.. •

Elm Yorom, Y. D. Sh11rthiu, I. O. Za1rnu, I. I. Pop11ca.-Datine.>

credinţe.

S. l. Caa111orici, P. C. Snin -'Vorbe adânci.
8. I. Farc1,enu, I. I. Dumitre,u, A. Moi11i -Uraţii.
\
t St. Tutem. R. C. Ciupitu, I. O. Z.arm, W. D. Ci11rtii1, T. Cracnnu, I>•,., .
•
I. Pt,ma, C. Buhuf, AL lloreriu, Şt. St. Tut11cu, I. E Tartnli•, I. T. fepavici,
•· Yuilia.- Cântece
Îl41r Pulfilt, Pr. I. C. B1ldi1, A. Moiui.-0 samd de cuvint~
P. l S.ria, 1. I. Du111ttr1tc•i Al. ltruiu, P. Ciretaan, I. D. I11rn1, $t St.
llfncw. Pr. I. C. l1ldi1 1 C. Alt.-~1dmml.-Girlme , jitii, taclale.
P.• A C lup• CRONICA.
Pofti r1d1eti1i •i ld111ini1tuti1i. -B~liogr1fi1.
llntratiani: Stoica : La sdniuş.
S1,limtnl: C. l1iawr: Apel.
ADMINISTRAŢIA:

~~

REDACŢIA:

T. Pamfile, Strada

Ţarigrad.

~

M. Lupescu, Zorltni (Tutova).

BARLAD

EXEMPLARUL:
~BONAMENTUL ~NUAL:
40 bani
5 lei
ln ţara
ln ţară
6 „
ln străinătate
50 "
ln strAiW.tate
Un număr vechiu 50 bani.
TIPOGRAFIA ŞI LEGĂTORIA DE CĂRŢI „MODERNA 11
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CALENDARUL

MriTE~SCU

.POVEŞTI
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AhRSH

Edit111 "IEAllULUI IDlllESC"

pe 1910

35 bani

60 bani

~---------------·-------PRILEJ RAR PENTRU NOII ABONAŢI-----~
SA·ti l>obAnl>eascA

Colecţiunea

Revistei «ION

ffoul I .... 3 Lei
\..

n

I

CREANGĂ»

Anul li ..... 6 Lei

Franco la locuintA.

J

I NŞTll NŢf\~1

După cum se vede, revista „Ion Creaajl" şi-a mă
rit cuprinsul cu 4 fete; aceasta este răsplata ei cea dintăi pe care o face celor ce-o ajutoră.
Mai sunt încă multe de făcut; toate acestea stau în
mâna întemeietorilor, abonaţilor şi cetitorilor acestei reviste şi numai în mică parte în curata noastră sârguinţă .
Rugăm cu toată stăruinţa pe abonaţii noştri să ne achite abonamentul, singurul mijloc de traiu al revistei. Plătindu-ne datoria, ajutor~
chipul de a putea culege inţelepciunile poporului.

Rugăm pe abonaţii cari îşi schimbă domiciliul, să ne înştiinţeze,
spre a nu suferi întreruperi şi a nu face în urmă cereri că n'au primit
revista. „Ion Creangă" se trimite regulat în primele zile ale fie-cărei luni.
Rugăm pe abonaţii ce nu voesc a primi revista,
numerile primite ; e o elementară regulă de cinstirea

să ne înnapoeze
proprietăţei.

Unii dintre abonaţi primind revista un an şi mai bine, o refuză
pe motiv că n'au primit'o. Avem dovezi de la factorii rurali că li s'a
dat revista, dar se tăgădueşte dreptul nostru.

Cine

primeşte două

numere consecutive, se consideră abonat.
Cererile de abonament vor fi însoţite de plată. Nu mai trimitem
revista pe credit.
.
Cine ne face cinci abonamente şi trimite banii, al său va fi gratuit
Rebactla
Roagă pe toţi colaboratorii acestei reviste, să trimită material
de mult şi cât de felurit, scris ceteţ şi pe o singura faţă a hârtiei.
semenea, pe o foae, să nu fie lucruri amestecate.
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ION C·REA .N GA
Revlsfi de limbl, literaturl f 1arti populari
APAR!i'l ODATA Plll LUNA
REDACŢIA •

T. P1mflle, 1tr.
BhLAD

Ţ1rtgr1.d

I-

ADllllNISTRAŢTA:

M. Lupeacu, Zorlenl (Tutov1)

I
.

ABONAMENTUL ANUAL
In ful • . . & lei
ID ttrlinlCate • 6 c

INS~MNĂftl
- Toate cinatitele persoane oari au primit /oi de rn1crier• pentru chipul
lui Ion Creangd tn Btrlad, 1mnt rugate al le tnapcieze.
- Cine n'a orimit ori m•li dore,te aeemenea foi, le poate oere de la Redao•
ţie, str. Ţarigrad, Btrlad.
- Avem doull locuri fntre întemeietori. Llmuriri la Redacţie.

D~SPR~ „ION C"~l\NGĂ"
Dlntr•un rAvaf 1
> Fireşte că să-mi trimiteţi

mult preţioasa dv. revistă. E o pub/i.
dintre cele mai de seamă-şi aş putea zlce->cea mal de seamă«,
»-E părerea mea. Nu ştiu ce cred ceilalţi«,
» caţie

}3arbu J)elavrancea
LIT~l\TtlRI\ POPUll\RĂ CI\ /t\IJIQC

DE Cft~ŞT~E Nl\ŢIONl\LA.
Aruncându-ne ochii asupra drumului pe care l'am deplnat pânl
trebue să ne mulţumim unde am ajuns. De pe vremurile lui
Alexandri şi Russo, pe când „popor de la ţară 11 însemna mai ales „popor român", „frate" şi „de o potrivă cu noi 11 1 de pe când inimele curate, luminate şi îndrăzneţe căutau să aducă tot soiul de dovezi pentru
a sprijini această înăfţătoare frăţie, de pe atunci începe să se - vânture
şi povestea „literaturei populare" mai cu temeiu.
Unii ziceau că „este" : Russo culege cântece şi ne lasă mal ales
două legende ; Alexandri editează. Alţii, şi aceştia mai toţi, au răspuns
că „nu este 11 , nu fiind-că „nu era", ci fiind-că cei ce trimbiţaseră fiinţa
şi valoarea literaturei populare, priviau aproape de ei şi în jos, pe când
lor li se păreau mai înălţătoare malurile Tibrului de pe vremuri.
astăzi,
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A urmat o luptl şi o biruinţă a noastrl, adid a celor ce urmăm
a asculta de Alexandri, Russo şi cei de după dânşii, duşi ori încă în
viaţă. Aşa, câte o svârcolire răsleaţa, nu ne mai înspăimântă !
S'a cules multă literatură populară, cu toate că în toiul muncii,
vremurile de prefacere s'au năpustit de o dată ; mergem înainte, ocolim pe cât putem colţurile „atinse" şi scociorîm pe unde mai vedem
sănătatea, ca să scăpăm acest din urmă vesmânt al trecutului nu de
moarte, ci de pierdere, aşezându-l în sicriul unde vermele nu poate
pătrunde.

Se înţelege că alături de cântece s'a cules şi se culege tot ce priliteratura populară şi aşa se va urma.
Ne vedem inşi-ne foloasele : dovadă, atâtea cercetări şi... negustorie
cinstită, să-i zicem, căci care cassă de editură nu desface· literatura populară! Le ştim, şi ştim ce vor spune toate : „Contribuim la creşterea
sufletească a poporului nostru, prin însăşi graiul şi simţirea popornlui !„
Această idee este cât se poate de sănătoasă şi păcat că nu s'a î11trnchipat mai de mult, de către toţi şi cu toată credinţa în adevărul ei ;
dar mai mare păcat că această mântuitoare idee, fie din nepricepere
fie cu alte scopuri, este ca însăşi negustorită.
Cu publicarea literaturci populare în cărţi cc. au de scop pomL'nita „creştere sufletească naţională", se fac două greşeli mari.
lntăia că pe alocurea se publică bucăţi cu fond popular dar rn
formă streină. Le citim totuşi: o vorbărie lungă şi sarbădr1, daci"1-i p1 >veste, povestire, tradiţie sau vrc-o întfunplarc hazlie; 1111 c;î11kc nou rn
„amorul meu, iubite" şi altele. ln d\rţi didactice, acestea 1111 trchur
să-şi aibă locul, căci pc de o parte· nu vor grăbi ediţia următoare, iar
pc de alta nu vor fi în stare să pornească un gust, un curent. 1ntr'o
revistă însă ca foasta "Şezătoarea" sau ca aceasta, care trlieşte, în 111 id
parte, ca şi Statul din monopolul tutunului, se pot tipări, cu toate c;i
n'ar trebui. De-am avea mijloacele noastre, sau de ni s'ar da, am lua
şi noi altă înfăţişare. Am culege de toate şi le-am desface în două :
ce-i frumos şi bun am tipări şi am răspândi spre a face creşterea sufletească prin ale. noastre, iar rămăşita proastă sau vătămătoare am trimite-o de-a dreptul în mâna invătaţilor noştri.
A doua greşală se face cu publicarea „ doftoriceşte lor meşteşuguri''
şi a credinţilor „deşarte" în cărţi cu scop pedagogic. Avem o „medicină populară" ~far ea nu mai arc rost astă-zi când medicii şi tnmşek
sunt zilnic la cei cc sufăr (să zicem că este aşa cum ar trebui), c·111d
„doftoriile" sunt eftine (tot ast-fel), .când, mai mult chiar, farmaciile sf1teşti le dau fără plată (când le au). Lăsăm de o parte chiar adevăru I
pe care ni l'a arătat un medic de seamli, că în medicina populară trftveşte
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eşte mult adevăr dobândit pe calea încercărilor de veacuri. Aceasta e
numai o mărturisire care însă nu hotăreşte părţile bune şi rele. Vra sll
zică medicina populară omenească sau pentru animale n'ar trebui să
se pună în culegerile didactice.
In privinţa credinţelor „deşerte•• stăm tot ast-fel. E adevărat că
unele departe de a fi „deşerte" sunt „pline" de rătăcire şi pagubă.
Nu-i mai puţin adavătat însă că unele sunt aşa de folositoare poporului în cât ar putea face parte dintr'un catechism pe . care însăşi
Dumnezeu l'ar blagoslovi. Dar alegerea lor este foarte grea, cere multă
cunoaştere de împrejurări şi prin urmare ar fi mai bine să fie lăsate
de-o parte. Noi însă, pentru pricinile de mai sus facem pe dos, ştiind
că alt-fel n'am putea dăinui.
Aceste cuvinte nu cred că vor supăra pe nimeni; ori cum însă
dacă se vor supăra, să lese mânia pe a doua zi.

cudor }'am/ile.
POV~ŞTI

20.-Fata de împărat ghicitoare.
A fost un împărat care avea o fată cu dar de ghicia ori-ce ghicitoare; şi aşa i-a venit vremea de măritat; şi a pus pristav că să spue
ori şi cine ghicitoarei ori şi ce şi dacă n'o putea ghici, să-l ia de băr
bat, iar de-o ghici, să-i tae capul.
Şi au venit fel de fel de crai şi feciori de împăraţi şi ea le tăea
capetele, că pe loc le da răspunsul; şi a umplut toată curtea de capete de împăraţi ; mai era o ulucă fără de cap. Şi de unde până unde,
trec nişte oameni pe acolo şi aud cum este pricina şi merg pe supt o
coastă de deal; se duceau la casa lor şi vorbiau despre întâmplarea
cu fata. Şi un cioban păştea oile şi auzindu-i vorbind, i-a întrebat de
pricinl!. şi ei i-au spus'o şi ciobanului. Şi ciobanuJ s'a dus acasă şi i-a
spus mrt-sii de fata împăratului şi, să se ducă şi el la un noroc.
Dar mă-sa ca să-l întoarcă- credea că el ca cioban nu ştie nimic
şi o si1-i tae capul-, i-a zis ca să-i facă un colac de drum şi când o
fi să plece, să dea la o animală din colac şi dac'o muri animala să
se întoarcă şi el; căci colacul era cu otravă făcut de mă-sa, ca să-l înduplece pe fiul său. Şi când a plecat ciobanul, s'a luat o boldeică dupll. el şi când era să mănânce din colac, i-a dat boldeicei să mănânce,
să vază vorba mă-sei, că el nu ştia de otravă. Şi pe loc a şi murit boldeica, dară el tot nu s'a întors; ş'a mers înainte pân' la un loc,
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s'a tntors fnapol la boldeică crezând că s'o fi stulat. Şi în urma lui
trei corbi şi ciocniseră din boldeică şi muriserll. toţi lângă ea. Şi iar
a mers înainte ş'a dat de o vad moartă cu viţelul jumătate eşit din ea.
El nu mai vedea de foame. Ce-i veni în gând? Să ia viţelul să-1 mânânce. L'a luat şi a mers înainte la un schit şi a întrat în el : şi strânse toate cărţile şi a făcut foc şi a fript viţelul şi a mâncat. Acu, îi trebuia apă: a strâns toate candelile, şi a scurs undelemnul şi a băut apa.
Acuma să facă astea toate o ghicitoare: colacul a omorît boldeica şi
boldeica a omorit corbii, vaca i-a dat carne nici" fli.cută, nici născută,
numai plămădită, adică jumătate eşită din pântecele vacii şi a fript'o
la cărţi şi a băut apă din candele. Aşa a zis el: „Colacul omorî pe mititica şi mititica a omorît pe neg-re, sărmănica îmi dete carne nici fă
cută, nici nlscută, numai plămădită, o fripseiu la slove şi băui apă atârnată nici în cer, nici pe pâmânt şi mă săturaiu !11
Aşa, cu gândul acesta s'a dus la fata împăratului şi a spus şi el
ghicitoarea. Dar fata neputând cu nici un chip să-i dea răspuns, care
la alţi, îndată îl dădea, aşa şi-a cerut voc de la cioban să-i dea răgaz
trei zile. Şi el i-a dat şi ea a cercetat toţi supuşi şi învăţaţii şi n'au ghicit nici unul. Aşa s'a dus la tatăl său, împăratul, şi i-a spus şi lui ghicitoarea. S'a gândit şi împăratul şi n'a putut nici el să-i dea răspuns
şi i-a zis să ia pe cioban bărbat. Şi ea s'a dus şi l'a luat şi s'a făcut
ciobanul împărat.
şi

veniseră

Din Clli11e11i-Teleorman.

l(,adu C. Ciupitu'. ')

------·---

l]. Domnul Radu C. Ciupitu, trimitindu-ne eceestll poveeto şi oAte•va cArit.eoe, allturl şi eoeete rlndu„i ollrora şi noi le fAcem loo fn reviatl, tndrt"p·
tAndu-i 1111 fnţelege şi ortogrr.flia <:>M din ~ale af11rl1 fonetici.
"Doine de codr11 olteneşti, cântate de mine ins11şi din gând11I me11, cifri
s11nt bun de murr'n'l din neam11I me11 şi ştiu şi ori 'şi ce cântece de /iaid11c1. de
dor, cântece bdtrâne şi şti11 şi sd descânt de ori şi ce boald şi stf desleg 0111111
când ii leagtf femeia, cu {(ara11t md prind şi fi sp11i omri/ui d~ moare ori se
scoald, Radrt Ciripitu, Cd/ineşti. Stl luaţi sama bine, domnilor, căci s11nt aşe;au
d11p4 alfabet şi sunt foarte fr11111oase şi dactf bine-voiţi sd-mi trimete/i şi mie
din când Fn când câte 11na ca s4 i•d mai procur şi eu câte ceva şi dacd bine l'oi/i,
vd strân~ mâna cu cdld11rif, dacii p11teţi sd rn4 aruncaţi i11 ori şi ce vi;itd, căci
ştiu slt desleg omul când ii leagd femeile şi şti11 sd desc.111t ori şi ce descântec
şi vd rog trimileţi-mi o carte cu cânlece bdlrâ11eşti proectate de Generalul Kisselejf, cântece bâtrâncşti şi de-a' lui R4d11lcscu· Codin, drn ;\,fuscel, aşa vd rog,
imitaţi.mi şi mie câte 11na şi descântece, v4. salut incd o datd cu respect î11 caţ
de aţi primi-o s'o procrirafi, c4ci este foarte fr11moastf şi dactf m'efi trimite şi
mic câte un din când î11 când, şi sd md a1111r.fa{i fn or·i şi ce, cdci ştiu sd de.ţ
cânt ori de ce şi ştiu s4 desleg omul când este legat de femeie. Adresa mea este
Radu C. Ciupitu, din Că/i11eşti de Teleorman, judeţul Teleorman prin g.ira
Alexandria",
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CANT~Ce ~nTRAN ~ŞTI

13. -

Liva-Crâşmărita

Frunză verde d'a secară
Nu ştiu-asar'-·alaltă sară,
'N viitura vacilor
Şi'n ivitul stelelor,
Nimerit-al!,
Poposit' au
Trei voi11ici
Pe trei cai murgi.
Trei voinici inchivăraţi
Călări pe trei pui de hazi 1).
Caii lmi sunt frăţiori
Şi voinicii veri.şori.
Cei voinici
Pe cei cai murgi,
Nemerit-au,
Poposit-au,
La Liva, la crâşmăriţa,
La Lb•a, la porumbiţa.
Ş'altă

foae ca nalba,
Unul din ei ce-mi grăia ?
- „Alei, Livo-ascultă'ncoa:
„Ai grajd bun de trei cai murgi,
„Odae de trei voini.ci?
lară Liva I-asculta,
Din guriţă rdspundea :
- ,,Am grajd bun de trei cai murgi
„ş'odae de trei voini.ci?"
Voini.cii ce mi·fi fdceau?
Caii la grajd aşezau,
Caii bine·i păturau
Cu şomoiogu-i ştergeau
Şi grăunţe că le aau.
la odae că·mi intrau.
U11ul din ei ce-mi grăia ?
-Alei Livo-ascultă 'neoa:
11 C11

epri nicni

„Adu-ne-o

cofă

„Să-ţi gustăm

de vin
vinul de-i bun".

Crâşmăriţa i-asculta,
Pe călcăie se suda,
ln pivniţă că-mi intra,
O cofă de vin scotea,
la odae le-o ducea.
Le da una, le da două,
Le da cofe până'n nouă,
lor li se părea tot două.
Unul din ei mai grăia :
- „Alei Livo, dumneata,
„ Lasă cofa la naiba
„şi adă vin cu vadra
„Să-fi dăm bani cu chivăra 11 !
lară Uva i-asculta,
Vin cu vadra le-aducea.
Le da una, le da două,
le da vedre până'n nouă,
Lor li se părea tot două.

foae matostat,
Când s' au mai inferMntat
Unul din ei s'a sculat,
Unu 'nalt şi cocorat,
Şi de piept cam găvdnat
De genunchi apropiat,
De călcdie depărtat
Ăsta e Baba-Novac I
Baba-Novac te-i grdia ?
- „/fei, tu Livo-ascultd'ncoa :
„Lasă la focu' vadra
„Lasă, zău, vadra la focu'
„Şi-ado butia cu to tu',
Ş' altă

,,Să-fi dăm

~i iii~ GI io~ul I
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viorea,
Doi din trei că s'alegea,
ln pivniţă că-mi intra,
Butia de funduri mi-o lila
Şi afară co scotea.
Punea gurii şi sugea,
Odată, de două ori,
Când să sugă de trei ori
Veniau drojdii roşiori 1).

„Dar mie mi-au nimerit,
„Nu ştiu asar' - a/altă sară,
„ 'N-viitura vacilor
„Şi'11 ivitul stelelor
„ Trei voi11ici pe trei cai murgi,
„.Trei voinici ti1c/1ivăraţi,
„ Călări pe trei pui de Ita zi,
„Caii le sunt frăţiorii,
„ Voinicii s1111t verişori.
„Caii la grajd i-am băgat,
„Ei la odae-au intrat,
„ O cofă de vill le-am dat,
„Le-am dat una, le-am dat două,
„Le-am dat cofe pâna'n nouă,
„ Lor li se părea tot două.

lară

Liva când vedea,
Fier rece prin sân trecea,
Un fior mi-o coprindea.
Nici o vorbă nu grăi.li,
Ourifa i se 'ncleşta,
Papuci pe talpă că-mi iii.a,
Şi la. vale mi-apuca,
Pe mijlocul drumului,
La tdrgu' Modrigului,
La stăpânul vinului.

„Ş'altă

foae matostat

„Cu cofa nu le-am mai dat;
„ Unu din ei m'a rugat,
cu vadra m'au mâ1zat,
le-adkc vin cu vadra,
„Să-mi dea bani cu chivăra.
„şi

„Să

Verde, verde de lalea,
Ea la curte cd-mi trăgea.
Stăpânu-său ce făcea?
Trdsura că mi-şi gătea
Şi la plimbare mi-eşia,
Ochii la dreapfarunca
Şi pe Liva mi-o zăria
Şi din gurifă-i zicea :
-„Alei Livo,

„Dă-le-o vadră„„ dă-le două„„

„Le-am

dat vedre până' n nouă.
„Lor li se părea tot două. ·

„Cr8.şmtJriţo,

„De cdnd tu te-ai crdşmărif,
„Pe la mine n'a.l mai vint
„Ori de chelşug ai fârşit ')
„Ori hainele-ai pon6sit n)r"
1
)

8)

- „Nid de ehel.$ug n'am fdrşit,
11Nid haW n'am ponosit,
1) Ro,ioare.
!) Veni&.

8) Cll1lt11i1li.
+I SGqic, iqrlvil.
Ol lnusrlc, aardlric,

„Frunzuliţă păr uscat
„Ct1nd s'au mai inferbântat
„ Unu din ei s'a sculat,
„ Unu 'nalt şi cocorat
„şi de piept cam găvănat,
„De genunchi apropiat,
„De călcde depărtat, ·
„'Cea-că e Baba-Novac I

„Baba-Novac ce zicea?
„Să las şi vadra la foca',
„Să le-aduc butea cu totlt,
„Că·mi dă galbeni ca obrocu',
,,/n pimniţă cau intrat,
Buteqfară c4 ml-au dat,

„
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când at! supt de trei ori,
„ Curgeau drojdii roşiori.
„D'aia venii şi-ţi spusei,
„Şi vrc-o povaţă să-ţi cei
„ Ct· să fac, să scap de ei?
Fnmzuliţă

viorea,
- „Lfro, crâşmăriţa mea,
.. Pm•aţa mea este-aşa :
„ Dm11111/c'fu' să-mi apuci,
„!11ddnit să mi te dud
„$i nimic să !lll le zid!
„ De ţi-o da ceva - ţi-o da;

„De

m1-sd-ţi tacă

floand

1),

„ Că mai

rău i-i supăra,
foc la casă ţi-or da,
„far pe tine te-or tăia I
„Dacă e Baba-!vovac,
„Lasă-l să-şi facă pe plac,
„ C"ala nu e om, e drac
„ La ciocoi le-a dat la cap,
„ Pe toţi, in draci i-a băgat.
„şi

]). }Vfihalache
lJ Gura

POVESTIRI ŞI LEGE.1'1DE
57.-Cil'\e-şi dă,

lui

îşi dă.

La un boer venia adesa o călugăriţ!i bătrână, dar sprintenă, usde gură şi cu frica lui Dumnezeu. Din vorbă în vorbă, din
iscoadă în iscoadă, găsiră că măicuţa se nemureşte cu boerul de pe
strămoşul bun icului ei.
Co fi fost aşa, nu pot să vă spun; călugăriţa însă în puterc:i. nemuşugului venea tare adesa pe la curtea boerească. Ii plăcea să se
bage în toate, şi de multe ori şi boerului şi cucoanei îi era greu de
dânsa. Ba ajunsese măicuţa noastră ca să cam scoată şi vorbe din casa boerilor.
Ca să scape de ca, cucoana întrebă pe-o hârcă bătrână, pe-o talpă a iadului, pe vrăjitoarea satului, s'o înveţe cum se scape de maică.
Vrăjitoarea îi dete nişte seminţuri şi nişte rădăcină şi i-a spus să
le fiarbă, să facă cu zama o azima şi s'o dee călugăriţei că s'a curăţi de ea.
Cucoana ascultă sfatul vrăjitoarei şi o mulţemi cu o mulţime de
cată, bună

bunătăţi.

lntr'o zi călugăriţa iar vine la cucoană. De data asta era chiar
de tot zmuncită din botez.
Cucoana face azima şi când călugăriţa pleacă, l-o dă să aibă de
mâncare pe druin.
Maica pleacă, dar pe drum I1U·I fu foame. Ajunge la mănl!.stire,
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deritică prin
să mănânce.

chilie, seara se duce la slujba 0-zeească şi se culcă fără
lntr'un târziu aude pe cine-va că bate în uşa chiliei. lntreabă cine-i. Şi de pe gură cunoaşte că-i fiul boeru lui- răsnepotul ei,
care ducându-se la vânătoare rătăcise, şi în loc să ajungă acasă, nimerise la mănăstire. Era rupt în coş de foame şi de osteneală. Ceru numai de cât ceva de mâncare·. Maica ce să-i dea? Işi aduse aminte de
azima ce i-o dădu-se cucoana fără să ştie ce-i şi cum.
Tânărul boer o îmbucă în câte-va înghiţituri. Dar peste vr'o jumătate de ceas începu a se vaita..... şi rău ..... şi rău ..... şi peste un
ceas muri.
Scârba maicei !.... S'a strâns la chilia ei tot soborul. Ea le povesti
cum fusese întâmplarea. Se vesti boerul şi cucoana, care venind găsi
ră pe ·feciorul lor mort.
Mare jălanie şi straşnică durere era pe capul bieţilor părinţi, că
numai atâta copil aveau.
lntrebând cum a fost întâmplarea cu moartea băetului lor, maica
le-a spus drept, totul de-a fira în păr.
Atunci cucoana, căzând peste trupul băetului strigă cât putu :
cCine dă, lui işi dă•.
IA111iil de la 111.riia lui

·r. Podraml din Zorleni),

58.-lmplrţeală

Culeasd de

)Yf. .Cupescu.

dumnezeiasca

Trăia odată, tntr'un sat, un gospodar harnic, cumpănit şi chibzuit
nevoe mare„„. Prin hlrnicie şi rânduială îşi agonisise omul cele de
nevoe traiului şi îşi întocmise o gospodărie, de trecea drept cel mai
fruntaş din sat.
Dar, când să zică şi el: „Dă-mi, Doamne, zile sl trăesc 11 1 veni
moartea şi nici una, nici două, îi curmă firul vieţii„ .. căci vezi, tot vor·
ba Românului: „Moartea nu te întreabă, şi nu ţine socoteală de eşti
bogat ori sărac, tânăr ori bătrân, gospodar ori un flueră vânt 11 I
Ţi-a sosit ceasul? Te ia cu nepus în masl, de-ţi pare dl. n'ai
mai fost de dnd lumea I...
Şi cum vă spusei, iată-l pe Românul nostru mort ca toţi morţii.„„
colo tntins pe masă, cu ochii închişi, cu mânele pe pept, bocit la căpătli
de cele vre·o trei nurori, ce le avea.
După ce l'au înmormântat, feciorii, hai la impllrţala averii I....
Acum alt•ceva..... Tare se mai îngrijau feciorii gospodarului, cum
all faci, cum &I dreagă, &ll poatl găsi pe cine-va, care al le împartă
avere.a tot una la fie·eare, flrll gre,all, d/JIM~zet,t1 chiar, numai all fia
cu toţii mWţUmiţl şi el nu tulbure &omnul rlposatului lor plrinte.
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După multă chiteală, se hotărîră într'un cuvânt să meargă la vornicul satului, ca să le împartă moştenirea, căci de .... cine ar putea fi
mai cu cap altul, de cât vornicul.... că de ce-i vomic?!
Ş'aşa merseră la dânsul şi-l rugară să le împartă averea, cât se
poate de bine, dumnezeeşte chiar ; şi-i făgăduiră, că nu-i va fi degeaba
osteneala.
Vornicul se prinse bucuros şi-i mai întrebă odată:
- 11Măi, vreţi împărţeală <iumnezeească?
- 11D'apoi cum, jupân vomice, ne mai întrebi? răspunseră ei mulţumiţi c'au găsit omul, care să le facă treabă bună, aşa, cum doriau ei.
- "Ei atunci, dacă vreţi împărţală dumnezeească, staţi că v'o fac
eu, de nu-ţi mai avea ce să mai ziceţi.
Şi unde începu vornicul : unuia să-i dea o hliză de pământ, altuia coşcogeamite vie, celui-l'alt două-trei grădini, unuia o pereche de
boi, altuia o vacă, celui-l'alt o biată viţică .... Mă rog, mergea impărţala
la voia întâmplărei, care şi cui se nimerea. !
Văzând dânşii, că se îngroaşă gluma, unde nu săriră cu gura la
. I
vornic
.....
- ,,Bine jupâne vomice, ce fel de impărţală ne faci d-ta, că mai
tare ne încurci r !....
. - „Cum ce tel de împărţală vă fac eu ! Nu-mi spuserăţi \loi, ca
să vă împart averea dumnezeeşte ? 11
- „Bine, bine, aşa am spus, căci aşa am dorit şi noi. D'apoi asta-i impărţală dumnezeească, pe care ne-o faci d-ta ? 11
- „Na, na, na I D'apoi cum credeţi ? 11
„Nu vedeţi voi singuri cu ochii voştri, cum şi-a împărţit Dumnezeu bunurile sale lumeşti ? La. unii a trântit cu ghiotura, de innoată
şi se lăfăesc în bunătăţi, pe alţii i-a olejit acolo, cu te mieri ce, ia o
nimica toată, iar altora nu le-a dat, nici câtu-i negru sub unghie !
Iaca aşa-i împărţala dumnezeească; şi eu v'am împărţit moştenirea
dumnezeeşte, după cum singuri voi aţi cerut".
Ce-or fi mai zis feciorii după asta, nu mai ştiu, căci nici povestea nu mai spune.

~.

}'opovici.

Sg.-Mihai-Viteazul 91 Stroe Buze.seu.
Mo~ia Vlădaia rămăsese, cu vremea, a lui Mihai Viteazu.
Odată, Mihai avea o luptă crâncenă cu Turcii, chiar aici în Dea-

lul viilor.
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Veniseră Turcii pe drumul oii
şi Mihai îi aştepta cu oastea aici.
S'a început lupta şi s'au bătut ei mult şi bine, zi de vară până'n sară,
fără să se poată şti de partea cui e biruinţa.
De surda se lupta Mihaiu şi se sucea prin toţi şi prăvălia la pă
mânt câte zece-două-zeci odată, că nu era chip să isprăvească cu bine.
Erau tare mulţi duşmanii, şi Viteazul avea numai o mână de Români.
Ba, ce să vezi dumneta? Mai sosiră şi alţi duşmani ; se îndf1rjir;t
aşa de mult şi-l împresurară pe Domu, că erau mai-mai să-i răpuie
capul.
L-a slujit norocul însă, că, tocmai când nu mai avea mei o nă
dejde de scăpare, i-a sărit în ajutor Stroe Buzescu. Din cotro o fi ră
sărit şi viteazu' ăsta cu un pâlc de oaste, nu se ştie. Se ştie numai că
a dat un iureş voiniceşte în Turci : a tăiat pe unii, a fugărit pc a\\ii
şi aşa, a scăpat viaţa lui Mihaiu !
- „Mi-ai scăpat viaţa şi ţara, Căpitane! lată, ţi-oiu face şi eu un
bine: îţi dau să stăpâneşti, cât îi fi tu şi neamul tău, locurile astea pe
unde ne-am luptat cu duşmanii 11 •
Şi aşa, după ce au isgonit pc Turci din ţară, MihJiu a dat Buzeştilor, Moşia Vlădaia, care acum se stăpâneşte de Vlădoieni, urmaşii
Buzeştilor. Iar casele ·~) astea tot Stroe Buzescu le-a făcut. Le-a lucrat
cu meşteri aduşi din Turcia. Şi uite cum s'au dărâmat: Pe drumul
oii treceau într'una Turcii spre Strehaia ori Calafat şi jecmăniau tot
ce găsiau în drumu-le. Aşa stând lucrurile, de multe ori jefuiau şi
p'aici, iar când nu găsiau ce jefui, dădeau foc.
Şi într'o zi, au dat foc şi la casele Buzeştilor. N'au ars însă cu
totul, căci prea puţine lemne erau în ele ; chiar bolta de sus era de
1
)

cărămidă.

ei

şi

Buzeştii au
urmaşii

de

avut şi vii pe moşia asta, vii care s'au stăpânit de
lor, vreme lungă, până mai acum opt-spre-zece ani.

1Ponnitl de motu Bobo1IOI, diu VlăJaia, Ju~. hleheJiu~i),

C. l(,,ddu/escu-Coain.
l) Drumul pe care veniau 'furoii de la Ciilafat la Strehaia pentru prilii.
2) ln partea c!e miazA-zi a satului V/4.daia [Jud. Mehedinţi] sunt ruinile
unei cli1diri mari, rlldire cere mai pl1treazA şi acum vre-o 20 m. lungimi! şi
vre·o 18 m IAţime, avlnd 2iduri groase de 6 oftrllmizi una l~ngA alta. Au e
vut pivniţl de·de1upt 'i lnol un rl\rid de tnoAperi de Hupra oelui oare e aoum
tn tuoţl. PAnl soum de ourtnd au pAltrat 9i obipurile oelor oe le-au ol4dit.
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60.-Cum a scos Durrtnezeu zapisul şi crucea dirt
mâna fratelui-de-cruce (faraon).

Se zice că Sf. Ilic, se ducea într'o zi la un iarmaroc. Şi numai
iată că pe la jumătate de cale, se întâlneşte cu o trăsură cu paţru cai
înaintaşi, şi în ea un boer, care nu era altul de cât Scaraoschi. Acesta
opri trăsura şi chemă pc Sf. Ilie şi îi spuse că trecând prin satul lui,
s'a oprit la crâşm:i şi a auzit nişte oameni vorbind, că vor să se ducă
la noapte să-i dea foc casei.
Sfântul se întoarse iute acasă şi se puse la pândă.
Când se înoptă bine, văzu că vine un om şi începu a bâjbâi pe
sub strcşină. Sfântul se repezi şi-i tăe capul. Când se uită mai bine,
văzu că cel omorit, era tatăl lui care căuta cheia să intre în casă.
Văzând ce mare păcat a făcut, se duse la un pusnic să se măr
turisească.

Pusnicul când văzu ce păcat mare a făcut, îi dădu un colţ de
un pahar cu vin şi îl închise într'un beciu şi cheia de la
uşă o aruncă pe o apă, zicând că, atunci când va găsi cheia, atunci îi va
da drumul. Peste 40 de ani, bucătăreasa pusnicului cumpără nişte peşte
şi găsi într'ânsul o cheie pe care i-o dădu şi atunci îşi aminti de Sf
Ilie. Când îi dădu drumul din beci, tot mai avea prescură şi vin.
Când scăpă Sf. Ilie se duse la O-zeu şi îi spuse, ce a tras el din
pricina dracului şi îi ceru voe să se răsbune. O-zeu ii spuse, că i-ar
da voe, dar nici el nu are vre-o putere, căci n'are zapisul şi crucea şi
îi spuse să se ducă, să se vâre slugă la diavol, să facă ce o şti, să-i
fure aceste lucruri şi să i le aducă.
Atunci Sfântul se duse şi se tocmi slugă la Scaraoschi şi îl sluji
cu credinţă timp de un an. Când se împlini ahul, se duse amândoi să
se scalde. Dracul zise, să se vâre sluga în apă întăi. Sf. Ilie zise, că nu
se poate, să treacă înaintea stăpânului, şi aşa se vârî stăpânul.
Cum intră în apă, suflă un vânt straşnic şi îngheţă apa foarte
tare. lncepu să se sbată straşnic, dar unde se rupea gheaţa, creştea pa•
pură în loc. Pentru a scăpa şi de asta, o rupea cu dinţii. Şi de atunci
papura are noduri. Jn timpul cât s'a sbătut dracul acolo, Sf. Ilie s'a
dus iute la iad, a luat contractul şi crucea şi le-a dus lui O-zeu.
După ce~şi căpătă puterea desăvârşită, D-zeu se duse iar la- Iad
şi Scaraoschi tl pofti pe scaunul cel mare şi frumos. O-zeu nu voi şi
li spuse să şadă el întăi, 61 vadă cum ii prinde. După ce se aşeză, îl
blăstămă că în vecii vecilor să nu se mai scoale de acolo1
Şi de atunci, se crede, că şi pân~ azi, Scaraoschi st! pe un scaun
ln mijlocul iadului şi dl poronci dracilor mal mititel.
prescură şi
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Iar Sf. Ilie ca să se răsbune, înoură odată straşnic şi trăsni aşa
de tare, că foarte mulţi draci periră dar tot au mai rămas vre-o doi.
Lui D-zeu îi păru rău, că i-a dat atâta putere şi îi luă o mână
şi un picior.
(Clile1e c• ajutor•I elevei Maria Sicrieru, Floretli·'l'•ton)

Virginia Stan.
61.-Ciocârlanul
Odată,
par'că

în

era

într'o

iarnă,

primă-vară,

nu

şi Piţijoiul.

era o vreme foarte frumoasă. Un soare de
altă ceva ;-ştii colea când ţi-i drag a umbla

cămeşă.

Piţigoiul şi ciocârlanul se înnebuniau jucându-se : sv:"tra'n sus,
svâra'n jos, cântând şi alergând. Cine-va întreabă pe ciocârlan :
-Cine oare a făcut vremea asta atât de frumoasă ?
- „Eu şi cu fratele meu Voicu (piţigoi)" zise ciocârlanul vesel

şi grăbit.

A doua zi era un ger, ca la bobotează, când crapă ouăle corbului.
- „Ei, ciocârlane, dar vremea aceasta cine a făcut-o ?
- „Apoi.... nu ştiu, grăi deabea ciocârlanul; eu unul ştiu că n'am
făcut-o. Fratele Voicu, îl văd cu picioarele în sus culcat; nu s'a mai
trezit de-aseară" „„.
11

(A1&1i1l do la mof Peuoa Da1oalw, T•1caui-Covwlw)

J. O. 3ugravu.

Df!·l\Lr! COPIILOR
54.- De-a cucul. Băeţii fac un cerc m:ire ţinându-se de mână. Se
alege prin sorţi, care să fie cuc şi care vânător. Aleşi; cucul intră în
mijlocul cercului iar vânătorul pe de margine, merge de jur împrejur
şi atinge mânele celor ce formează cercul întrebându-i :
Rădăcină
pătăcind,

ln

Nu-i cucu'

ln grădină?

-Nu-i, răspund cei din cerc, sau „Ja varatec 11 sau ua sburat 11 •
Vânatorul se învârte în jurul cercului şi întreabă mereu, iar cucul o·
chette cam pe unde i-ar veni bine de fugă şi de odată iesă printre
rânduri şi vânătorul trebue să-l prlndl.
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Cei din cerc se desfac tntr'o parte ca sl-i fad Ioc cucului să
intre, dacă scapă neprins. Dacă ii prinde, se aleg alţi doi, unul cuc şi
altul v~nli.tor şi aşa se urmează până ce toţi au fost câte odată, fiecare şi cuc şi vânător.
Din Jorlfli-Co.,,.rhai.

}>efru 94. Savin.
55. -

Până să cărămidărească

Cărămidarul

pe

cărămidărifă,

A cărămidiirit
Cărămidărifa pe cărămidar.
: ..

(3 ori)

56. - Lesne-a zice

tivdă

6 J. - Dragi merioarelor
Surioarelor
Tot la voi !Tflli mult
Şi la noi puţin
Dacă nu vă place
Daţi pe (N) incoaa.
ltt. Ci11b)

titirivdă

}>r. Jca11 C. ,Eeldie

Da-i mai greu a distivdiri
tivda-napoi.
(3 ori)

62.-Hai la melci.',
Hai la scoici!,
Şapte franci suta de raâ l,
Negustorii săraci, canci .'."..

57.- Vânturaia vara ma/ai
Vânturângă
Puhă lungă

· • (Din Hillncefti-Ziicoin-Doljia)

Chiligici cu puha-n

58. - Trei ori

pungă.
(3 ori)

culmii.

(3 ori).

De la fd1iorul meu Nicu, ci· li prim.
Ciuretti-Tu1ova

g.

V.

Şuşnea

59. - Hărdluţă, hărălău,
Duce c4nii la pârău
Şi'i inţeapă, şi'i îngroapă

Şi-i mănâncă

plini de

te-ajunge soarele
taie picioarele
Cun mai,
C'un pai,
Cu căcialifa Lui M Uzai
Plină cu coji de mălai
Ce le-aruncă la nouă cai;
Caii nechezară,
Lupii alergară.„„
Sai mamă cu druga
De tiţulge pe murga ;

Şi-fi

creţ

capătul

ceapă.

Murga

Ploaia
60.-Sanda
Felimanda
Dan ca,
Caracal,
Sepitor,
Principal
Demaringo.

trecătoare

Că

poponeţi

creţ

Pe

63. - Treci ploae

cufurită,
risipită

/

64.-Naie, Naie,
Suligaie,
Ce'ngroapă mâţa pe pâraie ?
-lncalecă-l şi-l măfUÎncă,

Ori întinge cu
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6S,-Niculaie
Pui de gaie,
M ăndncă şapte matale
Şi-un răzor de usturoiu
Şi-un cotoi de piţigoi
Şi-o lingură de păsat.
Şi-o .....

. 68.-Suindu-se pe un gard

cântă:

- Cucurigu,-dgu-dgu-u-u-u,
Stanco I
- După cine-cine ?
-Dup' un mărăcine !„„
•
69. - Toca-toca-iţăle,
Mdine sănt Păştiţele I

Mărită-te

(Din Obitln-V&Jceal

(Repetindu·H de dte ori nu)

66.-Un dede,
Doi dede,
Trei.
Cu-ăsta dede :
Pptru dede,
Cinci.
(Dupl caTe trehue all iad la amlndoul mlaele
5 dc1c1el

67. -Se fac

roată şi

se

întreabă

- Ce-ai mâncat aseară ?
- Pâine cu papară I
- Dar azi dimineaţă ?
-Pâine cu dulreaţă I
- Dar pe la namiaz?
- ....Pâi11e şi cu praz I ! ..„

:

70. - lncleşt5.nd pe dos cele şase
degete din urmă, ale mâinilor,
-apoi, cele două rămase de la
fie-care mână, le împreuni şi le
despreuni şi mai repede, şi mai
încet, zicând :
Moara mea macină
Şi-a lui popa dracilă ;
Moara mea cântă '
Şi-a lui popa frântă;
Moara mea umblă
Şi-a lui popa urlă I
(Repeu\nd de d10 ori \Tta)
(l>in Boureni-Dojiu)

)Y. J.

])umifraşcu·

Dl\TIN~ ŞI CREDINŢE

268.-Proorocii.
lntocmai precum găsim prin jurnale, la diferite natiuni,
prognosticuri asupra viitorului sau anului, aduse de către oameni inspirati - tot ast-fcl şi în popor, din timp în timp, răsar atari preziceri
deosebite fiind de acelea, prin felul lor cu totul original şi interesant.
Ast-fel, vor fi acum câti-va ani, într'o iarnă s'a fo:;t lăţit vorba,
cum că în Roşa, sat alăturat cu Cernăuţul, la un om s'a fost născut
un copil, care îndată ca a venit pe lume, a cerut să i se dea mâncare.
Tatăl copilului, om priceput, a adus o bucată de ghiaţă şi i-a dat să
mănânce. Copilul la căte-va zile a murit, dar oamenii n'au mai avut
în iarna aceia gemri;-şi n.u numai cât atunci, ci 7 ierni de-arându!
au fost moi. De i-ar fi dat ·tatăl copilului pâne, sau apă, am fi avut
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7 ani de foamete sau de secetă-aşa însă, prin înţelepeiunea Roşişa
nului am scăpat
La vre-o 2- 3 ani după aceasta, tot iarna, se înprăştie prin tot
jurul Cernăuţului altă veste sensaţională. Şi anume se spunea, că un
om din Mihai'cea, sat şi acesta în hotar cu Cernăuţul, un om sărac
pornind într'o Joi, cu un purcel de vândut la târg la Strojineţ, pe drum
întâlni un om strein: - „Mă rog d-tale, îi zise acela, n'ai vr'o hăinuţă
să-mi dai, căci mor de frig". Omul având se vede, un strai mai vechi
pe dedesupt, i-l dădu. - „Acuma, zise streinul, să ştii, că pentru binele
ce mi-ai făcut, ai să iai 40 de florini pe pur.celui acesta în târg. Când
te vor întreba neguţătorii ce vreai pe el, atâta să cei. Ai auzit ?
Merge omul înainte în drumul său, de la un timp însă bagă de
samă că purcelul din ce în ce tot mai mare creşte! Când a ajuns în
târg, era coşcogia porc ! A cerut 40 fi. şi îndată l'a vândut.
lnturnându-se acasă, pe drum întâlneşte pe acelaşi strein :
- "Eu sunt vântul, i-a zis acela ; şi s..l\ ştii de la mine : că anul
viitor are sl fie bun, va fi pâne alb:t de ajuns, etc. -dându-i samă
p:ln' şi as·u;>ra p:nm ~lor, de care vor fi şi de care nu, şi aşa zice că a fost
ln anul acesta (1908) altă proorocire:
Nu de mult visează un orb, că în Hadig se află o fântână, cu
care apă de se va spăla, va vedea. Omul şi-a recapatat îndată vederile
-dar tot odată din fântână a auzit un glas vorbind:
"Eu sunt Maica Domnului, la care tot-deauna cu credinţă te-ai
rugat şi pentru aceasta te-am lecuit. Alţi oameni însă nu-mi vor auzi
glasul, şi nici apa nu le va fi lecuitoare, căci sunt nevrednici şi răi.
Vara aceasta câ'nd a fost secetă, Dumnezeu a vrut sa prăpădească
lumea, dar ne-am rugat cu toţi sfinţii ca să vă mai îngădue. Acum să
ştiţi că patru veri de-a rftndul va fi pâne multă, dar aşa moarte va fi
intre oameni, că n'or avea cine s'o mănânce. Apoi are să fie secetă şi
după aceasta va da Dumnezeu potop.
Alte proorocii asupra anului, isvorîte din observaţii, sunt : din
cauză că anul trecut au fost mulţi opintici, (un fel de bureţi) la anul
va fi multă sacară.
Fiind-că bostanii vara aceasta s'au suit pe popuşoi, pe garduri,
s'a ştiut că iarna va fi devreme. Acelaşi semn a fost zburatul cucoarclor pc jos când au plecat.
Apoi: fiind-că de Sf. Gheorghe erau copacii înfrunziţi, de Sf. Dumitru s'a ştiut că vor fi desfrunziţi şi va porni iute iarna.
Cutremurul de pământ, afară că prooroceşte răsboi, e bun pentru
pământ, va fi roadă.
Mih:tlcta-B11covin.i

€/ena Varonca.
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269. -In sara de Sf. Vuile, fete'le de la ţară, numără prin întuneric 9 pari de la gard, şi pe al noulea par t1 leagă. A doua zi, se
duc la parul legat şi văd că: dacă parul va fi cu coajă, bărbatul le
va fi bogat, Iar fără coajă, calic.
270.-Când umblă copii (de la 4 ani fo sus) în brânci, fără să-şi
dea socoteelâ, vor veni musafiri în casa aceia.
271.-Dacă pui din nebăgare de seamă, ghete sau papu.ci pe masă,
sfadl sau batae (de-s copii) are să se întâmple.
272 -Când tai unghiile, ci-că să le pui în sân, căci pe cea lume, când îţi vor trebui le vei găsi.
278 - De îmbraci sâmbătă haine nouli, se vor rupe degrabă.
274.-Când zgârie mâţa levicerul sau rogojina, va bate vântul în
ziua aceia.
27 6. - Dacă te lai (speli) Martea.. vei fi năpăstuit de nedrept.
276. - Vinerea să nu coşi cu acul, căci unde te vei înţepa, se va
face bubă.
Pada·Tvcalui (Tecuci),

V. )). 9heorghiu.
277. -Când te lai sara, să nu laşi mult în casă lltutoarea, că se
poate să se cutremure. pămintul ş'atunci şi ţie îţi va tremura capul cât
vei trll.i.
278. - In apa în care te-ai lll.ut, să nu se spele nimeni pe picioare,
că-l doare capul pe cel ce s'a lăut. ln aceeaşi lăutoare nu se poate la
·
doi streini, de cât numai fraţi fiind
279.-Dacll. femeea insărcinatll. vede unde-va nisca-vai -mândri,
să i se dea şi ei, cll. alt-fel stârpeşte.
280. - Femeia insărcinatll. fiind şi fură un lucru strein, va naşte
copilul, având unde-va pe trup acel semn.
28l.-De va fi senin,-soare, în ziua de Ovidenie (21 Noembrie,
Intrarea în Biserică), atunci toată . vara va fi soare şi secetă ; de va fi
nor, fără vânt, va fi bolişte (boală, troahnă) şi moarte, chiar.
Ţa1cui- Co.urlai.

J.

O. 3ugravu.

282.-Sl nu-ţi toarcă mamă-ta peste picioare, că cazi în horă.
283. -Nici o dată să nu vorbeşti sara de lupi, nici să le zici
măcar numele, cll. vin şi-ţi mănincl din vite.
284. -Când te desbraci de camaşă, e bine în tot-deauna ca s'o
scoţi, s'o tragi în sus peste cap, clei atunci creşti.
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Dacă vrei să
duci la un bolnav
ca să-l mai vezi, ca să
nu iei boala de la el
trebue să dai cu mâna pe sub supţioară

285, -

te

şi să miroşi.

286.-Ca să ou mai
dai de pagubă, să nu
dai la câni de mâncare absolut de loc în
sara ori cărui lăsat de
post.
287.-Nu este bine
~~~ca moaşa care te-a moşit să·ţi moşească tot
17.---toic• : lncotro ar fi .~niu 1 ul mai ban~
ea copii, pentru că copii tăi nu trăesc, ci mor.
288. - Când vin cânii des în casă, să nu dai în ei cu vătraiul,
pentru că atunci tot mai des intră în casă.

J. )I. }'opescu
VOR~~ /\DAN.CI

adică,

este foarte

şiret

(prefăcut).

100. -

Drăcoaica

dracului se zice unei
şirete (prefăcute).
aşa

101.-Nu-i dracul
de negru cum se

zugrăveşte, adică să

nu
crezi tot deauna şi toate cum se vorbeşte de
cine va.

18.-Stoica : La llniu1.

102.-Par'că-i

--

------. -. ---·-.

......__

dracul pe uscat ad. e foarte urît; nu-i merge bine.
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108. - Dracul nu face mdndstirl, adică numai dracul i-a dat de
ruşine, că nu se mai cumlnţlau, sau au fost foarte ispitiţi şi au căzut
în pacat !
104.-Par'cd-l dracul de pe comoard adică nu-i frumos de fel !
106.-Par'că dracul l'a adus, se zice de cine-va care ne soseşte
tocmai când nu trebueşte.
106. -Suceşte-i capul ca la dracu, adică pedepseşte-l fără milă.
107.-Fuge ca dracul de tămde, adică nu-i place!
108. -Şi-a luat pe dracul după cap, adică şi-a luat soţie foarte
rea; s'a însoţit cu cine nu trebuia în (la) ceva.
109 -De-a dracului ce-i! Se zice cui-va cu care nu se mai poate ajunge la o înţelegere sau care e foarte rău!
110 -Nici pe dracul să-l vezi, nici cruce să-ţi faci! Adică fereş
te-te de omul îndoelnic, să nu perzi în loc să câştigi! Nu mai încerca.
111. - Unde a înţercat dracul copiii! Se zice de cine-va care-i dus
departe.
112. - Taci, drace, nu te face ! Se zice cui-va despre care te îndoeşti că va face ceia ce spune.
118. -Scoate drace, ce-ai furat, că te-oiu bate spânzurat! Se zice
când cauţi ce-ai perdut.1)
114.-A pus dracul coada pe el, adică aşa e de asc·uns lucrul ce
căutăm, de nu-l mai găsim! E irosit.
115. - Creşte pe dracu, adică creşte pe cine-va ce se vede că n'are
să fie cum se cade !
116. - ,..ţ dat de dracul, adică a păţit ruşinea, i-a eşit rău! S'a
îmbolnăvit !
117. -Are să chiară (piară) ca dracul pe uscat, adică îi merge
foarte rău ; e prea cu ciudă şi 'nveninat.
118.-Caută pe dracul şi nu-l găseşte, se zice cui-va care nu se
mai astâmpără, că are s'o pată rău.
119.- Tot un drac, adică tot un rău! Un stricat!
120.-Ca dracu'n schini (spini) adică o duce foarte rău.
121. -Acuş te iea dracul ! Ameninţare cui-va care nu se mai astâmpără, că are să mănănce bătae cât de degrabă ! Acuş te bat !
122. - Par' că-i dracul cu coarne, adică e foarte slut.
123. -lesă dracul dintr' o bortă, cu'n papuc şi c'o ciubotă! Se zice
cui-va care e încălţat la un picior intr'un fel şi la cel'alt într'alt fel.~)
124. - Dracul cu ciubote roşe! Se zice cui-va ce c încălţat nepotrivit.
1~5.-A drAcuţului mai eşti/ Adică tare mai eşti şiret şi ispititor!
Ştii bine să necăjeşti (să te hârjoneşti).
1) Veai Tudor Pamfile, Jocuri de copil, I. p. 92-3; lll, p.
2) Ibidem. I. p. 90,

~J.
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126.-E plin de draci (drăcos), adie! e plin de răutate
riclicuri (prefăcut).
127. - Cu draci şi cu acadele, adică: am petrecut bine.
1~8.-L'am indrlcit, adică l'am pus pe treabă.
129.-/ntmă de drac, adie! inimă rea.

şi

de

şi-

george fi. 5osmy11;'ci.
180. -Lasă-l in banii lui: lasă-l în voia lui, dă-i pace.
131. -A dat cu crucea peste ddnsul: 1-a prins, l'a găbjit, nu mai
are încotro cârni, l'a înfundat.
132. - Vrei, nu vrei, bea Grigore aghiazmă: cu voe, fără voie, ori
de voe de nevoe, trebue să facă cutare lucru.
133.-Măndnci calule orz? zice cine-va când îl întrebi de doreşte
cutare lucru şi acel lucru îi place foarte tare, am putea tălmăci: Mai
e vorbă, te mai îndoeşti, cum să nu primesc. Adică cum ai întreba
calul de mănâncă orz, când ştii foarte bine că mănâncă.
134.-Nici din talpă cerc de bute, nici calicul om de fruhte, se
zice despre un calic, care are pretenţii de a fi mare.
135. -A luat luleaua neamfullli, s'a muiat, s'a îmbătat turtă.
136. - !-a dat bani pe mere: i-a plătit cum i se cuvenea. Se înţelege adese ori că i-a tras o bătae.

}'. g.

Savin.

Jorlfti-Covurla.i.

ZJft/\Ţll

Oe stea ori la stea.
19.-Ah! amarşi grea durere!
Moarte fără mângâere!
Şi, o moarte mânioasă,
Astă-zi mă scoate din casă ,·
Şi cu jale mă desparte,
Ah! de neamurile toate!
De fraţi, surori şi părinţi
Şi de prieteni iubiţL
Şi alta nu-mi dă nimică.
Fără numai groază, frică..
Altă nu mi-a dăruit:

Fără

numai, un mormdnt,
Ca să trăesc in vecie,
Cu lacrimi şi cu urgie.
Lacrimi nefolositoare,
Ca omul după ce moare,
S'ajute, nimic nu poate
A verile lumei toate.
Eu, de-acuma tnainte,
Nu voi mai vorbi cuvinte,
Că mă duc, unde, nu ştiu,
Şi la voi n'am să mat viu.
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lată,

mit ci!lt'Jtoresc,
Nu mt'J mal chem om lumesc,
~ mă chem un lut uscat, .
Ca ml!ne vot fi uitat.
De rude şi de părinţi,
Ca cel dtn veac adormiţi.
Că soarele mi-a apus,
Şi eu din lume m'am dus.
Merg, la un loc de suspin,
Şi la un lăcaş străin.
Printr un cadru-ntunecat,
La un loc prea depărtat,
De 'unde nimeni nu poate
A veni să spue toate.
ln lumi străine-am intrat.
De-acum sunt înstrăinat.
Veniţi fraţilor, vă strdngefi,
Părinţi, surori; de mă plângeţi.
Veniţi, vă luaţi ertăciune,

Cu lacrimi de-ntristăciune.
Veniţi şi voi prieteni,
Că de-acum sunteţi streini,
Că iată eu am plecat,
ln mormânt întunecat.
Şi aici am să petrec,
Pân' la judeţul cel drept.
Şi în el m' am aşezat,
Ca unul ce-s vinovat.
Eri umblam stând şi vorbind,
Astă-zi văz că sunt pământ.
Neştiind ziua, nici ceasul,
Când .mi s'a închide glasul.
Şi acest ţump/it pahar,
/mi păru foarte amar.
Ah I ce păhar veninos,
Cât de curând m'a dat jos.
Şi m'a dat la peridane,
La mormdnt şi putrejune.
Şăd cu mdnele pe pept,
Şi pe. moarte o aştept.
Cu fruntea posomorită,

$l cu fata vestfjltd.
Sunt cu mdnele legate,
Şi plcloar'le nemişcate.
Toată firea cea g4ndlt4,
De Domnul împodobită,
ln pdmdnt s'a pogorît,
Şi lut negru s' a făcut.
Spălaţi-ml trupul cu apă,
Şi mă petreceţi la groapă.
Stropiţi-mă şi cu vin,
Ca pre un mo'rl şi strein.
Şi le lăsaţi toate jos,
Că-s strein şi pitcătos.
De sărăcie doresc,
Şi ca ceara mă topesc.
Ca cerbul spre apă rece,
Cdnd tn pustie petrece,
Depărtat de lacul său,
Aşa, pătimesc şt eu.
Unde-i cinste şi mărire,
Moartea lasă 'PUSteire.
Slava toată şi cuvdntul,
Le-au acoperit mormântul.
Unde-s /rafii cei iubiţi?
Şi aproape cunoscuţi,
Veniţi rude şi părinţi,
De vărsaţi lacrimi ferbinţi.
Veniţi neamuri şi noroade,
De mă scoateţi de la moarte.
Veniţi surorile mele,
Si-mi aduceţi măngâere.
Veniţi şi voi, iubiţi fraţi,
Şi cu sârguinţă staţi,
Rugaţi-vă toţi cu sete,
D-zeu ca să mă erte.
Rugaţi toţi pe D-zeu,
Să mă duc în raiu şi eu.
ln raiul cel inflorit,
S' aud ingerii cântând.
lnaintea lui Christos,
lngeri cântă prea frumos.
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Pe cerescul impăra t,
Îl măresc neîncetat. ·
Laudă lui i se cade,
Ca un puternic în toate.
6ules oe

:o.

J.

;:arcaşanu

JuJ.il un 11crÎpl vechiu. lil:i"111it la IJ.t
Ha.ralamb llopa clin Zorleni-'l'uLo„a

20. - O, amar şi grea durere,
jale făr'de mângâere,
O plângere ne 'ncetată:
Lacrimi, părae vărsate,
Că azi moartea mă desparte
Şi mă duce 'ntr'altă parte
Pe o cale depărtată,
Unde n'am fost 11ici-odată„„
Că pe mine mă aşteaptă,
La judecata cea dreaptă ;
La mine e scris în frunte,
Ce dreptate m'o ajunge.
Săriţi fraţi, vecini, cu toţii,
Să petrecem ceasul morţii,
Că de astă-zi înainte
Nu voi mai grăi cuvinte;
Că azi în mormânt mă pune
Şi soarele că-mi apune,
O, vai, că mă rog şi ţie
Prea dorita mea soţie :
De mila de la părinţi
Plângeam cu lăcrimi ferbinţi,
De mila de l' a mea maicd

Plângeam cu inima seacă;
De mila de fai mei fraţi
Vărsam lacrimi necurmat;
De mila de la surori,
Plângeam cu multe sudori;
Dumneavoastră să vă fie
Tufu/or, cu bucurie
Şi cu mare veselie,
Amin,
Doa1!me, Slavă Ţie !„.

)(. J.

])umifraşcu

21. -lmpărafii şi cu craii
Fac cetăţile cu anii (aii).
Dar îm;ă se mai nevoesc,
De mai tare le'ntăresc.
Nante, nante, minunate
Cu lanţuri de fer legate,
Ca moartea să nu-l găsească.
Iaca, moartea l-o găsit,
Prin codru plimbdndu-se.
Şi mi ra întrebat:
- »Pe unde mi-ai umblat ?c
Mi fa luat,
Şi mi l' a trântit,
De iarbă 'n creştet i-a crescut.

fi. )lfoisei

CANTr:C~
-l li. - Cucul cântd Vlnerta
Carol trece Dunărea,

Pe pod la Corabia
lmpreună cu oastea.
Drept spre Plevna. se'ndrepta.
Plevna e-o cetate tare
Unde Osman stă calare.

Frunză verde ş'o lalea,

Turcii pe Ruşi ii bătea.
verde iarbă mare,
Dar s'ajungă şi Curcanii„„„
Frunză
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418. -

Frunzuliţă

foi de

nucă,

Luncă, luncă, lunculiţă,

Lovi-te-ar de-o brumu/iţă,
Să pice frunza din tine,
Sit văd pe mândru când vine.
Pe potecă drept la mine.
Pica-ţi-ar şi lăstărelul,

Să văd

mândrei testemelul,
Testemelul, ve1iga
C'ăla mi·a fript inima.

'lf.adu C. Ciupitu

~~====================
Flăcăii mă văzură

Şi

ulcior se făcură,
lnapoi se tntorseră,
Degrabă 'n tindă intrai,
In oglindă mă uitai,
Mă uitai la nas, la gură,
/erau toate pe măsură:
Nasul c4t o pătlăgea,
Ochii ca de cucuvea,
Iar în ceafă,
Cât o scroafă.
[De la Ilinca V. Viotilă)

Clliaetti ·Teleorman.

c.

519.-/ci îi tind, ici îi glod,
Ici mi-i. bdrbăţelul mort;
Ş'am să-i vând ciobotele,
Ca să-i pun prânzurile I
(De la Zoifa Co111tautine1cu, pe când
juca la nunta feciorului ei Leon).

J.

O. 3ugravu

T11Je&ni Conrh1i
0

420. - Cu gutui,

cu gutui, cu

al4mâi,
De t4nd so dus Dumnealui,
/\i'am dat glll'ă nimdnui.
Iar asară 'ntunecat,
N'am cdtat cui am mal dat.
hd•Tvealai-T-cla.

V. j). gheorghiu
421-De trel·zed de ani tmi
pare,
De t4nd m4 dtem fald mare
Ca gri,ja dt măritare.
Aşflptam să mănpeţeast4

Dup4 legea crtffinl!asttl,
Cdnd tltniJ eu latratul,
Ml'nteţi dtept4natâl,
Netnitul şi 'mbrăeatul..
ln uşa tbuel eşiJll,
A/ară dl m4 Ultalll,

6ruceanu

422. - Ce te legini codrule,
Fără

ploaie, fără vânt
Cu crăcile la pământ ?
Foaie verde ş'o lalea,
De ce nu m'aşi legăna
Dacă-mi trece vremea mea.
Iarna vine, vara'mi trece,
Şi n'am cu cine petrece
Şi frunzi,şul se răreşte.
Plopule, frunzele tele
Cum zboară vdntul cu ele,
Şi cu dragostele mele.
Foaie verde măr mustos
Cât mi-i codru de frumos
Iarna putrezqte jos.

428. - Foaie verde a„ un bujor,
muri de dor,
Dadd, dadd, Lina mea,
Nid la toamnd, nici la iarnd,
Sd fac fetelor sd moard,
Nevestele să dea'n boald,
Dadă, dadd, Lina mea.
Foai.e verde d'un b'41or
Toată lumea vrea stl mof
Să nlntâe mdndra lor,
Să rămâe s'o iubeascd,
Inima sd-şi răC1Jfeast41

D'a.ş şti (fli
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Foae verde mărăcine,
de-ar fi să mor ca mâne
Pe mâ11dra mi-o iau cu mine;
Şi de-ar fi să mor ca az,
Eu pe mândra mea n'o las.
Dadă, dadă, lina mea.
Şi de-ar fi să mor ca joi,
Mândra mea n'o las la voi,
.~·i de-ar fi să mor ca luni,
Mândra mea n'o las pin strini.
Şi

(Culci de la

din

flăcăul

comuna-Voic~t•i,

l>anc' I_. Munte•nu,

jud. Vllcea)

Joan )(. .J'opescu
Jnvă/ator

42~.-Foae verde mărăcine
Drag mi-i sri trăesc pe lume
Frică mi-i că mor ca mdne,
Rămâne lumea de mine
Şi trage pământ pe mine.
Pământul este uscat
Toată lumea m'o uitat.
Pămdntu-i cu iarbă verde,
Trece puica nu mă vede.
Ş'am zis verde de aclaz,
Trage puica la năcaz;
Că şi eu destul am tras,
De-aş mai trage cât am tras,
Eu de tine nu mă las.
Ş' am zis verde de-anison,
Şcoalâ-te puicii din somn,
Şi-mi dă guriţă că mor.
Că guriţa de la tine,
Mă usucă vai de mine.
Nu ştiu guriţa fi-a fost arsd

(Auzit de I& I. Pobrib, Co1od, Jud. l'eca ... ].

g. ~uhuş.
420. -

La

de sete,
Sau talia· ruptd'n spete.(? N. RJ
1Au1ill dn la Peu• Ioan]
l'iD••1•i-JuJ, Baciu,

4:lo. -Şi-am zis verde rug

De-ar fi drumul prin pădure,
duce cu puica'n lume,
Dar mi-i drumul prin oraş,
Şi mă'ntreabă de ravaş.
Doi miîntreabă,
Trei mă leagă,
Pentru' 1z cal cu coama neagră
Mă'ntreba ce fam făcut.
Eu le spui că f am vâ!ldut
Dar banii ce i-ai făcut ?
Eu le spui că i-am băut.
Dar cu cine i-ai bilut ?
Cu amanta de demult.
Ş'am zis verde iarbă neagră,
A cui eşti leliţă dragă?
A celui cu barba neagră
N am crezut, n'am socotit,
C'a avea dorul sfârşit,
Şi dragostea isprd vit.
M'aşi

de

muri

I-ii I

cr{tşmă

la

făgădău,

Hop-zarai-za
Mtflltâlnii cu socru-meu,
ff ap-zarai-za
/.ii!
Socru meu aşa zicea:
Hop.
- Vino şi ea fata mea
ffop
I-ii I•)
Că-ţi dau şese boi cu ea
ffop •.. •;
Şi avere cat ti vrea.
Hop •••
•) ol-ii•, ca„ la dalat t.,; are '1 el ,.nea •a de
melodie lsi•AI. 111 IOt !a lacepatlll a 2 .,....... Iar

tHoii-•••lo1a> n sa1"9ll dapl
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- Să-mi dai şese peste şese
Fata ta nu ştie-a ţese ;
M ame-i trebui ţăsătoare,
Fata ta-i scartifn chicioare.
Trebui sd-i pun cataligi,
Ca s ajungă la tă/chici!
42i. -

Ţese-an

cot

Fuga'n pod,
Ţese-un lat
Fuga'n pat,

(Sp11s de C. S.

o vadră de brânză
$i-un cuptiori de matai,
Cât ar dace şepte cai I

Mdnâncă

Din Phrr.u;i po S11cea·.-1, cAn1at de ftlc&i.

fii. )llorariu
428. -Frunzuliţă de bujor
De cine mie mi-i dDr,
Nu pot spune tuturor,·
Cd mi-i calea depărcior
Şi-mi vine leşin să mor.
Frunzullţtl de bujor,
Nu fii soare pripitor,
Că mi·i neim c414tor.
Frunzulifd trei granate
Şi mi-i cdl4tor departe ,·
Şi-l arde soarele'n spate.
Mi-l c4ltlt4r peste Olt
$i-l arde soarele' n pept.
Frunzulifd foi de prun
Neica căldtor de drum,
Fatd-l Doomnul un pdun,
St pe mine un sfdnt Soare,

mi-l usut din pkioate.

J>. la SHa1r.i1a N, CoplOf cli. lloli Oorjla)

420. -Foale venk gr4u m4runt
C4nd te iau cu de-arn4runt
Din crqtet pdtul' p4m4nt,

„

~la·incscu. l>io11i•l{om•ua1i1

Şf

Ţese-o pânză,

Să

O sprinccană-ţi face mult.
Alta mă bagă' n pământ.
Ţaică sprincenile tele,
Cele lungi şi supţirele
Ce le sui şi le cobori.„., .
Ori n'oi vrea să mă omori?
Sprincene negre'ncreţite,
Ce-mi dă junghiuri şi cuţite.

Sf. 7ufescu

430. -Frunzuliţă pănuşică
Draga mamii frumuşică,
Tot ţi-am spus de mititică :
După tânăr să nu mergi,
De bătrân ,că nu te laşt;
Câ tânărul te-a usca,
Şi bătrânul te-a ca~â.
Dela S. l'atr•f, Tereteui Uu1.:0Yina.
0

J. €. coroufiu
431.-Leana foae mdcieş,_
Duce-m'aşi ln târg la Eş. (/aŞi)
S' aud preoţii cetind,
Clopotele rdsundnd,
Uliţile strălucind,

Voinicii pe cai mergând !.„
432 - Numai foaie ş'o lalea,
Ta,
Tu la E,ş azi nu mai sta,
Ci mai vin' şi pe la noi,
Să vezi Moscatu'n puhoi
Cum •'~ază pe la noi
Şi ne'ngloadă în nevoi,
ln nevoi şi sărăcie
Dumnezeu numai ne ştil //„„.
Ştefane, Măria

l>,„ Uaorabia,

t:111brui-lapi
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Ş' atunci faci streinul frate,
Când a da din piatră lapte,

43:!- Fru11zJ verde liliac
Inimioara mea ~
M are-i satul eu nu'ncap,
Par'că sunt cu peri de drac.
Mă mir singur ce le fac,
Oi nici pragul nu le calc,
Nici cămeşa nu le 'mbrac,
Nici păharul llll le beu,
Nici nevasta nu le-o ieu.
Şi sunt mâncat de streini
Ca iarba de boi bătrâni.
Şi sunt mâncat de duşmani,
Ca iarba de boi ba/ani.

Şi străina sorioară

Când a pocni puşca goală,
Când a face plopul pere
Şi răchita micşunele
Ş'a

mdnca dracul din ele.
Când a face plopul nuci
Şi răchita mere dul&i,
Ba atunci şi ·nici atunci.
(Culese din Pi1iri1 Neom1]

<;rigore Vasiliu
Jnv4/dlof'

lJ Aceste i;uv111tc să zic J.rp:i IÎc•Co.1rc rânt.l.

O S/\MĂ Df CZJVI NT~
421-438
Pentru d-l Al. Philippide : La întrebarea D-v din Viaţa Romă
pe Decembrie trecut, răspund : In Ţepu, jud. Tecuciu, nu se
află streini, iar satul numără cinci veacuri, după hârtiile vechi. Vorba
Romdn, pe care am scris-o Rumân („Ion Creangă", II p. 226.), însemnează prea puţin Rom3n ca naţionalitate; Romdn=om-=bărbat. ln Şe
zătoarea. IX. (1903) p. 30, scriam: „Rumân::com. Poporul zice: Cirumâni scârboşi mai sunt şi jidanii iştia.! 11 • femeia zice: Rum4nu' meu
(bărbatul meu), Rumâni hăi I (măi bărbate!). femeile însă foarte rar
zic şi Rămân=barbat, cred că după vr'o lege fonetică ce face şi din
sopon=săpun=săpdn, iar ca verb: a săpuni şi a suponi. Vorbele: româncă, româneşte se aude rar, fiind înlocuite la prilejuri cu : moldovan·
cd (creştină), moldoveneşte (creştineşte) ş. a.
nească

.Tudor }'amfi/1.
Amicul Traian Şteflnessu, crede (pag. 302 an li.) el eu nu ştiu
ce scriu. Eu însă ştiui Cuvântul turcesc haram însamnă degeaba, clei
chiar expresia turcească haram ghidi, haram gheldi însamnă degeaba
a venit şi degeaba sa dus, şi se zice despre un lucru pe ~re I'am
căpătat fără trudă şi-l cheltuesc fără folos.
Eu nu ştiu turceşte. lnsă am întrebat pe un turc. şi mi·a zi& ci
de haram se zice banul de furat, din care nici odată nu tragi folos,
https://biblioteca-digitala.ro
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iar cel câştigat cu muncă, se zice halal bani. Iar dictonul turcesc, mi
l'a tradus cum îl ştiam şi eu.
Acum ce mai zici, efendi Traian !

.Preot
Săciu,

J. <::.

un fel de gard viu, din capaci mari,

făcut

]3e/die.
pc

şanţurile

viilor.
Malercă, poreclă dată

femeilor rele

şi ticăloase.

Câşă de un deget, ciuntă de un deget. Îi câşă la mâna dreaptă !
Coşcani, rădăcini rămase

de la stuh.

Tarpan, un fel de coase, cu coada
şi

scmiă,

cu care se tae stuhul

cânepa.

A aburca, a ajutora pe cine-va
burcat desagii, ori sacul cu popuşoi

să

iee un sac în spate. „ l-am a-

(grăunţe)".

6u/ese de

Jr1. ..Cupescu.

„Am făcut o boşolcă la mână 11 •
Tăşulă
o cutie ori o batistă mare, plină cu bani. „ Las' să
Tăşulcă
beie, că-i plină tăşula, şi· are de unde să plătească.
1
Buchelişte, loc rău. „Are destulă buchelişte, dar nu se face nimic 11 •
Cioatcă, o grămadă de oameni ce vorbesc ceva de samă, însă
mai mult pe ascuns.
A în.haita, a întovărăşi. „S'o înhaitat vre-o 2-3 găinari şi de-acu
nimeni nu se mai stăveşte cu găini 11 •
A stăvi, a ţinea.
Oaşcă, loc de 'ntâlnire. „Le-am stricat gaşca-că am dat peste ei 11
Modoran, unul ce spune vrute şi nevrute.
Ciojligar, unul sărac, dar îmbrăcăţel ca să arate că-i din neam
mare.
Boşolcă, umflătură.

t

Nem~tor-Ne1.111J.

fi. Jtfoisei.

CiLU/9\f, JITII,
68.- Mai

Un

Tl\Clt\L~.

îmbrăcat.

ţigart şi cu danciul lui, se duc într'o noapte după furat ....

treabă

veche ! Nimeresc la un gospodar în cotineaţă.
Da era aşa pe la Bobotează, de crlpau ouăle corbului de ger,
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ei în cotineaţă, da rom.inul şiret, îi prinde şi nu le face alt-ceva
nimic, de cât ii desbracă şi îi lasă în pelea goală şi le dă drumul, adică vorba ceia, ii face scăpata. Ţiganul cel mai bătrân,· vede o aţă pe
un gard şi dă, ca să nu.se ducă cu mâna goala, o ia şi se încinge
cu dânsa.
Merg ei cât merg, da până la bordeiul lor, pe semne că era drum
de făcut, nu şagă. lncepe să-i înteţască gerul, acum fugeau bieţii ţigani
de le pocneau ochii. Ţiganul cel bătrân, îşi aruncă într'o vreme ochii
la ficioru-său, care mergea în urmă zgribulit ca vai de el, şi-i zice :
- Dita-mo, dă-te mai în dosul meu, că eu tot îs mai îmbrăcat. !
Intră

(Auit& do la marn•)

g.

j)efru

Savin.

69.- Luare aminte„ ..
Acu', înlâmplându-se să moară o femeie leneşă- leneşă şi săracă,
femeile n'au avut cu ce s'o îmbrace, şi au lăsat-o aşa !.„.
A venit popa, de, ca la mort, şi el, când o vede aşa, ca să priceapă lumea care mai era acolo, ce va să zică leneşă, a 'nceput a citi
cântând aşa :
-•Păn' s'o fierbe
Sd faci firu' I

ştiru',

da camaşa gata„ ...
nu fii în pielea goală,
Barem atunci alnd ii muri !„.

Până-i

Să

Din sărbatoal'e 'n sărb4toare
54 faci c4te-o chiotoare.

•

I

I

I

I

I

I

I

•

I

I

I

Auiil d1 la lo11i1S M. R, D.am=lr•fOU, dia Boureai • Doljia).

)I.
70.- Cum ti-i buna ziua.

J.

])umifraşcu

aşa-i şi mulţămita.

Amu, ci-că o fost odată o vadană şi avea o podoabă de fecior,
da fudul, da leneş,-să-i tot caţi perechea. Ş'apoi să·l chi văzut când
eşea la gioc, ce mai meşteşug la umblat, par'că calea pe talgere! Nu·
ma dă I drept că saracu flăcău nostru mai mult cu straie de împru·
murat dovedia. Noa I Halal de fecior, da de babă mai aşa.
Aşa se năcljla mă-sa cu dânsu.

Vine el amu rntr'o sară, Când .a chi fost
- nu de batae, da de foame.

şi

aceia, de Ia &ioc, rupt

-,,tra 111 mamud, „da ce-oi m!nca eu (11
- „Apoi, dragu hlamuchii, iea al pe laiţl o bucatl de mlmlliil
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învălită

în cracu ceai de ismană şi dă! saracu, poate-i vrea s'o ungi
cu cea va, apoi ia frumuşel opaiţu•) de pe prich.id, dă mucu la o parte
şi întinge în oloi !.„

fii. j'rforariu
71.-0ul de cal.
Venind un ţigan în sat, văzu pe un ogor mulţi bostani. Neştiind
el ce-s :aceia, întrebă pre un ţăran. Ţăranul viclean îi răspunse, că sânt
ouă de cal. Uimit întrebă ţiganul: „Da cum iese dintr'însul un mânz?
Ţăranul îi răspunse: „la-ţi un bostan, suie-te cu el pe vârful dealului,
şi şezi pe el o săptămână ! 11 • Ţiganul luă bucuros un bostan şi se duse
să facă după spusa ţăranului. 6 zile şezuse el pe bostan. În ziua a 7-a
trecu pe acolo un boer şi văzându-l pre ţigan îl întrebă: „Ce faci acolo .cioară ? 11 „la clocesc şi eu un ou de cal, ca să-mi iasă un mânz,"
răspunse ţiganul. Boerul se mâniă, crezând, că-l ia în batjocură şi zise
vizitiului: „Mergi şi fugăreşce cioara de pe bostan ! 11 Vizitiul fugări pe
ţigan de acolo. Bostanul însă se lunecă şi fugi la vale. Pălind într'un
copac se sfărâmă. Sub copacul la care se sparse bostanul, dormea un
epure şi fiind că-l păli bostanul pre epure, apucă la fugă. Văzând aceia
ţiganul, începu a plânge şi a fugi dupl epure, zicând: „Iaca mânzul,
iaca mânzul 11 •
A111ill ID ViaOY ci• 1111 (BaaoYiaa)

}'. C4rsf1an.

72.-Popa 9i Pa•tele.
Pe vremea de demult, ca pe-atunci, era un popă. Dar popa aista
se vede, Că nu prea ştia nici ciaslovul, nici pisaltichia, aşa bine.
De la o vreme, oamenii încep a-l întreba:
-„Dar bine părinte, când avem Paştele ? 11 •
- ,,Mai avem taică, mai avem. Când o fi, am să vă dau eu de
ştire".
Ş'aista·i
nişte

era rlspunsul pentru ori care-l întreba.
lntr'o zi, mergând popa, nu ştiu cum, prin sat, iată că zăreşte
corji de ouă boite. El, pe loc, începe a striga cât îi lua gura:
- „Ml, să ştiţi ml, că astă-zi avem paştete, mă I11•

.]. O. .Jugravu

- - •j-Op&iJDl
- -ua-I'' ~twu;ia

1111

bjrb

ti;

m11a de peteci şi a11 al!li de J&r,
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73.- La mu,truluealL
- fă, ţigăne, stânga 'mpre I
- Iaca una, Domnul~,
·-Fă, ţigane : jur I
- Daci ml'njuri, plec acasi.

74.- Ront I
să

Ţiganul de santinelă. Vine rondul :
- Rontule, rontuleţule, nici în coa, nici tn colo i da nici pe loc
nu stai, că să fiu al dracului de nu te-oi împuşca.
IAuzitt do le dilnci11cul Pifigoi Dumiina, fira cu eori11I dia ·Balo1a -DolJJ
0

Sf.

Şf.

75.- Cc nu trebue 11.

ştie

~ufescu

femela?

Şi era o babă şi un moşneag. Ei, de dnd au tnpllnit 50 de ani
de când se luase, «~au iertat>. Şi tntr'o zi, ce-i vine tn gând babei,
întreabă pe moşneag :
- „Măi moşnege, iacii. noi ne-am iertat şi doar ne pregătim sufletele pentru moarte, pe care o aşteptăm din zi în zi. Ia spune-mi tu
sărutat-ai ·pe cine-va mai înainte oe-a ne lua amândoi?
- „Dă, măi babo, O-zău m'o erta, dă, iaca am sărutat pe una, şi
am spus de asta părintelui, mi-o dat canon şi m'o ertat, da iacă ţie
nu ţ'am spus-o. Şi moşneagul zicând aceste, oftă din fundul inimii.
Şi'n inima babei s'o născut o ciudă îndată, şi unde nu-şi stuche
în palme şi trage o pereche de labe moşneagului:
Iaca„„ dacă tu nu o sărutai pe aceia atunci, puteai să mă mai
săruţi odată după ce ne-am iertat".
Şi moşneagului i-o dat lacrimi pe obraz şi s'o dus la nepotu-său
şi i-o zis:
- „Dragă nepoate! o vorbă să-ţi spun şi apoi să mor: să nu
care cumva să-i spui femeei că ai sărutat pe alta înaintea ei, Cti-i naşti
dudă )n inimă, ş'apoi..„ .•
Şi de atunci şi pănă azi, o rămas vorba moşneagului celuia şi
nepot de nepot al lui o scriu şi aicea.

}'r. Jon C.
76.-

„Măi

faraoane,

„Tatăl
ştii

nostru"

~eldie.

ţigărte,c.

tu „Tatăl nostru" ? îl

ţigan.
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==58=======;======1~0~N~CREA=N=O=Ă======.-:========-- „ştiu mincate~aş, da pă hâi nostru, pă hăi ţigănesc.
- „Atunci spune-I pe acela.
Şi ţiganul începu :

, Tatăl nostru
'N podii vostru
Ţine iapa de căpăstru ,·
Care eşti în ceri,
N' o mdncat d' ha/altă eri,

Hie'n voia ta,
Că nici mdne n' a mdnca ;
lemne 'mpleticite,
Chicioară pdrlite,
/lăe tocite,
Şi guri hămisite«,
~·

filvirescu-Srrdovea11ul.

CftONICft
Pomenirea lui Ion Crean.sl
Ziua de 31 Decembrie, a trecut fără ca să-şi poată vedea strânse
la un loc, încălzite de amintirea sfântă a marelui povestitor şi dascaJ,
inimile tinerimei scolare, împrăştiate pretutindeni, de sărbători. Din această pricină, mulţi vor fi căutat să-şi ridice în sufletele lor riumai,
altarul pe care să-şi pună prinosul cµrat, cerut de datorie şi judecată
dreaptă. Această mulţămită adusă în taină, de multe ori este mai bine
primită!

Tot aşa vor fi fli.cut şi acei ce-au cunoscut, ce-au ascultat şi s'au
folosit din vorba şi slova lui Creangă.
ln Bucureşti, societatea culturală „Miron Costin" a comemorat această zi, printr'o conferinţă a d-lui I. Gheorghiu, student în litere, citiri şi muzică. Se scrie că s'au strâns şi bani pentru mărirea fondului.
deschis de această revistlP). Acelaşi lucru şi la societatea „Jon Creangă",
unde a vorbit d-l M. Iliescu.
Despre comemorarea ieşenilor, la mormântul care păstrează sub
crucea de lemn, rămăşiţele pământeşti ale lui Creangă, vorbeşte d. A.
C. Cuza în „ Neamul Romănesc" V. -8. S'a făcut slujbă la biserică şi
panachidă la mormânt, pe care s'a aşezat o coroană. Au vorbit d-nii
I. S. Ionescu, V. Bogrea, C. Ifrim şi V. Todicescu. Elevii seminarişti
au cântat. Mai departe, d-l A. C. Cuza, publică câte-va amintiri despre
Creangă.
către

Comemorare s'a făcut şi în Cernăuţi şi alte oraşe bucovinene, de
localnici şi scriitori din ţară, cari s'au înturnat apoi la Tg. Neamţ.
Câte-va reviste şi gazete au avut articole; însemnăm pe d-nii N.

1]. Jn ,1;111pul dia urmi am primit dorea de 9:&'111 fi pomeDilul obol clrora le TOm l&ce Joc ID
No. Tiitor.
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Iorga, I. Slavici şi M. Sadoveanu, cari au adus zări nouă tn prlvinta
condeiului şi sufletului, nepătruns încă, al lui Creangă. Ba şi o gazetă,
al cărei patron a «re/usb foaia de înscriere pentru chipul lui Creangă
în Bârlad, şi-a avut articolul de zi mare, se înţelege, neiscălit.
„Luceafărul dirt Sibiu, pe Ianuarie, e închinat lui Creangă.
Dintr'un sat oltenesc primim :
«La 31 Decembrie 1909, s'a făcut pomenire despre Ion Creang4
şi la „Societatea de cetire 11 din Panaghia, judeţul Doljlu. lnfaţa mem·
brilor societăţii şi a altor sdteni strânşi în acest scop, d-l P. Danilescu
le-a vorbit despre „Ioan Creangă şi opera sa". Studentul O. Parpald
tn urmă a ţinut o conferinţă, despre „Originea istorică şi legendarii a
satului Panaghia". Fiind şi noaptea anului nou, 1910, s'a petrecut m
localul societăţei, pO.nd la ziuă».
* Un calendar, nu-i deajuns st!l aibi1 numai partea ca/endaristict!: el tre•
/1

-----

bue st!l mai cuprindt!l pentru cei ct!lrora .ie tndreaptt!l, rugrt!virea anului trecut,
cu judecarea rntâmplt!lr1'lo,.-_ de seamt!t şi cu învilţt!lmintele ce se pnt trage. .Mai
trebue ca ,,t!t cuprindt!l literatura potrivitt!l de petrecere şi o parte educativi!. Vom
avea nu un calendar pe an. ci mai multe, d11pt!l ţintele ce urmt!lresc şi cele mai
proaste vor fi cele ce v~r fi date ca cuprinrând tot11I şi tndreptându-se tuturor •.
Calendarul "BibHoteoei folcioristice" are pl1rţi bune; printre altele, ne
aratif rhip11ri/e unor tineri' cu/eţ{t!ttori de literaturt!l populart!l; se înţelege, ina·
intea acestora su>1t alţii, cari, chiar /drit mu/tt!l rugilminte, trebuesc ardtaţi: a·
poi, un ipod de câte·va cu/efferi, povestiri poveşti, cântece şi gâcitori. Descântecele şi credinţele, se culeg în reviste special~ şi trehie m11/ti1 bt!lgare de sea·
md la publicarea lor ln /ucrifri educative,
ÂYem un bun început, greu de urnit, care face multt!l cinste d-llli P. Da·
ni/eseu, întocmitorul acestui calendar şi mi se pare şi d-lui Şt St. T11ţescu.
,,. Institutul „MinervR" scoate din operi/e lui Ion CreengA Ediţia II-a
(pe cotor: ll/)-adevdrat: Ed. li-a a ediţiei II-, cu preţul de 1.50 (şters şi
î11loc11it cu !! oo).
* ln Neamul roml\ne110 literar. 11.-1, o poveste, Vulpea şi Lupul culeasiJ
d. P. 8erge11ou, un şir de p!icâleli ale vulpei, amestecdlllri de mai multe lucruri
greu de legat fmpreunit.
* Foaia Poporului. 6. din Cernt!f11(i, ne aduce pe lângt!t o retipiJrire a
"Irozilor". din colecţia V. Vasilescu, trei ilustraţiuni, în/iJţiş.'ind colinddtorii cu
capra şi h11hRiul.
* Intre d nii Artur G.• rovei şi T. l:iperanţ!I., neînţelgeri în privin/2 lui
• Frµnzll verde" ln Noua revistll romi1uil. Al doilea articol al d-lui S. n'aduce,
11imic nou, ci re:;umearit ce-a ris d·sa şi ce-a rifsp1ms d. G. La 11rmit se plAnge
cd d. G. i-a imputat o oarc·care „uşurinţif" ln des/egarca 11nor chestii grele.
D·I S. rifspunde foarte paşnio d· lui G : „Se vede cd 11'a cetit articvlul în întregime, ori n'a avut când (ou oe? N. R] să-l ln(eleag4".
* N. Mateeecu: Poveş~i calese, partea I-e, VAlenii-de-munte. Tiparul care
ne poartd atâta dragoste şi ne dil atâta loc, aduce în colecţie 7 poveşti din cari
cele 4 d'intili scoase din "Floarea Darllrilor" An. IJ iar a 5·1J din Neam. Rom.
lit. An. I. Felii/ cum sere d Mateescn mai bine, intereseaţtl pri„ amdn11nţimetJ
şi mulţimea informaţiilor. Frtî11t11rile de sintaxd popu/ard, nu le aşart!l ln tothttps://biblioteca-digitala.ro
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deauna tn chip fericit. Pove1til:: 1i cu deosebire prora d-lui Matt'esc11. când cu·
leffe de undi' trebue li ce trebue, sunt preţioase buc4ţi pent„u folclor; literaturll,
mai puţin
• D. Dr. Em. Eleftere1ou ne veste1te cll lucrear4 fa .Calendarul istoric
al tradiFunllor 9i credinţelor poporului NmAn pe 11:111 •.

}'.
11 Viata a"°ri<'olP, revist4 lrmar4, scortu4 de soc. aRronomi lor din ţar4 ;
redacţia li administraţia, strada GriKorescu No 5, Bucure1ti.
Revista aceasta, care strânge lntr'un mllnunchÎll tot ce ţara are mai des·
toinic Intru r4s,ândirea 1tiinţelor agricole, era de mult aşteptat//, şi a venit când
trebue.
/n ea K4slm li o samll da nuvinta var.hi si rrovinciala fntrrb11inţate de
ţaran tn graiul stJu privitor la p4m5nt ii plu~4rie.
li 11r4m trai lndelungat şi implinirea ţintei pentru care e menittf,
c,1boname11tul e de 12 lei pe an.
•

·Poşta Fţedacţiei.

fi. g. .Cupu.

G. Gr. Sih.-Articolul d-v. destul da in1eresant, nu 119 potriv~11te <u rAvista noaatrl oare publici numai litauturl pon11larl Adre8'1ţi-vl la "Câmpul".
Cee1& oe spune moşul despre !on Ureangll ar fi bune du ale sunt, prea ounoscute. A11tP.ptilm ou plloflre material de oara ved„ţi <ill puhliollm.
'1'. s.-Ur;.-Povf&tea d-v. mai are doull tn~inte. A't•ptAm p&nA atunoi
mat$rial diferit.
Poşta ;"dministraţiei
M. Js. Rom -Din No. 1 av"m prea puţine numere: de aooiA, aştepţAm
fntlli 1honamentul prin pofti.
.
Un da.scai 'Bucovinean.-Asemenl'B pentru ollrţilo inşirRte pe o<'p11rtA.

Cârti primite la redactic.
F.ibule alese (Gh. Aaaohi, I. E. R., C. Blllce•ou. 'i A Donioi) Putea
I-a, Villenii-da munte, 40 bani
Despre c4s4torie de Dr. Em. Ell'ftrrescu, Ed. II Mu,cteşti Argrş, HJ09
(firi preţ; se vinde tn Colosul .Gazetl'i Ţ.lranilor].
Petale, vorauri de G. V. Botez-Gordon, l8fi HYJ9. I leu, liO b.
Trei cuvânt4ri parlamentare (don' to ohest.ia munoitt>rilor IJÎ una tn chestia agitaţiilor evree,tiJ de N. lorf(B, Vlllenii-de-munte, li:JJO, 15 b.
Di11 .Biblioteca popularil Soceo":
Povt'şti france;e de V. Carei van ,
Graniţele s4n4t4ţei suflete1ti 1i nebunia de D-r nusnian.
Maica Wtlania de N. N. Beldioe1u,u.
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O~OLUL
Jntemeietorilor,

abonaţilor,

Creangă"

cetitorilor şi prietenilor revistei „Ion
pentru strângerea fondurilor:

„c ZJ z /\-V o D A„
Suma

adunată

-

-

r>ZJSTZJL LZJI ION Cftl!l\NCiA

Suma din

urmă

-

LB..
6275

-

-

IN r>AftlL\D
-

-

-

-

LB..
297.20

Foaia No. 47, încredinţată D-lui N. T. Popp, Deputat de
Dolj: Obolul Domniei-sale - - - - - - - - - 20.00
Foaia No. 32, încredinţată d-lui O. Ohiţulescu, Tecuci: Oh.
Ghiţulescu,

Elena T. Pamfil, câte 50 b.; V. Davidescu, P. Popovici, Ecaterina Ghiţulescu, Aglae Davidescu, C. Ştefănescu, C. Neniţa, Eugenia Ghiţulescu, Olga Ghiţulescu, Alice Davidescu, Ioana
Popovici, N. Davidescu, I. Davidescu, câte 20 b.; I. Radovici, Maria Ionescu, Ecat. Stoicescu, Pr. I. Mândru, V. Mândru, M. Popovici, Iordache Popovici, L. Hrisante, Or. Aldea, C. Lupaşcu, N.
Caravia, I. Davidescu, Elena Davidescu, Gică Davidescu, I. şi Eli5.00
sabeta Nămăianu, câte 10 b. - - - - - - - - - D-na Elena Niculiţă-Varonca, Mihalcea, Bucovina, Obolul
13..90
domniei-sale, 14 lei; se scad 10 b. cheltueli - - - -- D-l Oustav Weigand, profesor la Universitatea din lipsaz;
Obolul domniei-sale - - - - - - - - - - - 10.00
Foaia No. 4 incredinfată Tipografiei >Moderna< Barlad: O.
Caţafani, M. Budişteanu, câte 1 I.; V. Radu, A Budişteanu, O. S.,
A H. Ioan, V. Antonescu, M. Iacob, T. I. Cruceanu, M. O. Slvescu, C. T. Andarache, D. T. Andarache, O. Andarache, Veronica M. Săvescu, câte 20 b.; T. Cojocaru, A Munteanu, N. Iosipescu, Oh. Gheorghiu, I. lacomi, Dimitrescu·Demion, câte 10 b.;
f rumuzache Cumpăn ici, 50 b., Margareta Budişteanu 30 b. 5JD
Total - - 351..cD
(Va urma)
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Prin Redacţia şi Administr11ţia revistei 9 1on Creangil" 11e pot dobAndi
urmll.toerele lucrări :
„Ion Creangă" numerile toete din anul I - - - - - 8.00
„Ion Creangă" An. I I.
- 6.00
T. Pamfile, M. Lupescu şi L. Mrejeriu: Certe pentru tineretul de la
sate. Ediţia I - 1.25
T. Pam.file: Povestire pe scurt despre .Neamul Romlneac
- 0.20
•
„ Jocuri de copii J. - 1.40
li, - 1.60
Ul. .· - l.LO
Cimilituri romll.neşti
- 1.00
Graiul vremurilor (poveşti) - 2 00
'D. Farcaşanu şi CM. Lupescu : Creşterea
- 0 .25
L. eMrejeriu : O şedtoere ţArAneesrll. - 0.20
„
GoPpodilria •i fata de la ţari
- 0.40
FI. Cristescu : Carte pentru copii
- 1.20
Şt. St. 'Tuţucu şi P. 'Dani/eseu : Monoirr. satului Catane-Dol.i - 2.('Q

•
„
„
„

"
•
•
•

„
•

" •
• „

„

Se trlmet franco numai

'\.....S'"'----~

c-.

~w

bupă

.

~

~

Ml\SUIU\TOl\IU~I\

Absolut neore11r.A tuturor llJl:Ti'lultorilor

bepllnă /"ll
~---JcV
~

achitarea

~~

OGOl\IU:lQR
şi Funoţionerilor

administrat!,·i

CĂLĂUZA PRACTICĂ, LEGALĂ ŞI EXACTĂ
IN'l'OCMITA DUPA NOILE MASURl MEl'RICE. PEN1'l{U

MAsurarPa diferitelor forme de ogoare, pAduri, mo11ii, vii, etc.
şi vice-versa din Moldova, Muntenia şi Dobrogea

c1 tabele de transrormarile masurllor vechi în noui

MASURATOl:ULE DI<} 18LAZUlU (IMAŞURI)
Oubatura putinelr·r. t>utoeetor, 4urilor, ooşerelor, clililor, movi!Plor, etc.
Legea tor.melelor agricole şi extract din legea sistemul zecimal metric
Cupr1nd.e 60 cH.11ee Jn text. l.ega.tă. Preţul 3 lei

POVl\ŢZJITOR

TEORETIC

pentru 1:i:nplet1:tur1le d.e

ŞI

PRl\CTIC

:r6.ch1tă.

de MOGA. DIMITRU, POPA ŞC OOATU
Fo:r:co a.t =.a.re

ieso

pagini cu 40 cl1f••

PREŢUL

LEI Z

1'011te eoest.e oArti. se pot procura de la Librllrla editoare

Nicolai A. Petroff-BârlaZ)

~

Care le expediazll. dupll primirea costului piua 60 bani
Î/
peL tru porto reoomsndat.
~~

------------------l"t.J.l\rc.S"------------------~"""
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Martie, 1910.

Anul 111.- No. 3.

Ion Creangă
Revisti de limbi, lit•raturi fi artă populari
JlPJlRE

PE I.UN.

ODJlTK

IHTEMEIETORI: Pr. Ec. I. Antonovici (Birlad), Pr. I. C. Beldie (Fâr1loe.,ti·Ct>Yurluiul, G. A. Cosmovici
(Tr. Neam!), N. L Dumitra,cu (Cr&ionl; D. L Farcata nu (Zorleni-Tutonl, P. Herescu (G:linet•i-Sucean), G. T.
Kirileanu (Bucuretti ), N. L. Kostake (BArlad), M. Lupescu (Zorleni-Tutonl, C. N. Mateescu 1R.-Vâlcea), D . Mi·
halache (Goleftii-fladei, Muscel), A. Moisei (Nem1ifor-Vlnători-Ne•m1\ L. Mrejeriu, 1Cllurheni-Neam 1I. I. Neculau (Coropceni-V„lui), T. Pamlile IBârlad). P . Plooiu (Crasoa•Gorj), T. Popoyici (Zorlani·TutoYa), P. G. SAYin
(Joriifti·Covurlui). P. Ştefllnescu (Dnbromir-ConstanJal, A. Tenea (Adam·Tutova,l C. Teodorescu (Roman), J.
Teodore•cu (Broft•ni-Sucean), Şt. St. Tu1escu (8'1ota•Dolj), G. TutoYOanu (Bârlad), I. Zoua (Uorna-Sucean).

CUPRINSUL:
Ion Crun9ă. - O Scrisoare.
G. Wei11nd.-'Despre r,lon Creangd".
P. S. Snin.- Poveste.
M. lupncu, I. E. Toroujiu.-Cântece bcJ.
trâneşti.

T1dor P1mfil1, T. Popovici,
vestiri #

ŞI

St. T•tmu.- Po-

leţ(ende.

S. Y. $ufnt1, D. I. hrclflnU, Al. Momiu, V
D. Ght1rahiu, D. Mihll1ch1, Sh. Butn1riu. - GJcitori.
Casa lui Ion Cr~angă din Humule ~ti, <lupii o foto·
Yirainil Slln.-Cuvânt la iertt'lciune.
grafie de azi, comunicul de G. A. Cosmovici.
D. I. hrc1fm, I. I. Dumilnfcu, D. Mih1l1ch1, .I. Zuarm, I. I. Popncu. Datine şi credinţ1?·.

o.

C. I. lhlencu.-Coli11de.
.
S. A. Coa11nici, M. lup1m.-Vorbe adânci.
Pr. I. C. Btldit, A. lloi11i, Y. lioiaiu, P. Cintun -O sam4. ..d~. c1m " t ~ ·
I. ltc1l11, I. f. Du11itnfc1 I. O. Zu1nwu, . Yirlmuu.-Glume,pt11, taclale.
Pe,h ndacti•i fi 1411i1istnti1i.- Bibli11rafi1.

llntntiu•: Casa lui Jon Creangil din

Humuieşti.

Ţarigrad.

J;;

·---"'- -· ·

i..-

ADMINISTRAŢIA:

~

REDACŢIA:

, , T. Pamfile, Strada

•
:,.
..... ~, -.

1

P.-CRONICA.

M. Lupescu, Zorleni (Tutova).

BARt:.AD

EXEMPLARUL :
In ţară
Iri străinătate

~BONAMENTUL ~NUAL:

40 bani
In ţară
In străinătate
50 /1
Un număr vechiu 50 bani.

5 lei
6 „

TIPOGRAFIA ŞI LEGĂTORIA DE CĂRŢI „MODERNA 11
https://biblioteca-digitala.ro

l'IRTUR GOROVEI

N. Ml'ITEESCU

Dl\TINfLf NOl\STRf

POVEŞTI

LA NUNTĂ
Biblioteca

MINE~VA

AhE_SE

Edituri „IUIULUI lllllESC"

No. 72.

30 bani

60 bani

(}--------------------------------~
PRILEJ RAR PENTRU NOII ~BONAŢI
Să-•i bobAnbească

Colecţiunea

Revistei «ION

f\nul I . . . . 3 Lei

I

CREANGĂ»

Aflul li . . . .. 6 Lei

---- ...---------

Franco la locuinţă.

l

l

"'-------------------...... .....
.....-·........--~
I NŞTI I NŢf\~1

După cum se vede, revista „Ion Creanji" şi-a mă
rit cuprinsul cu 4 lefe; aceasta este răsplata ei cea dintăi pe care o face celor ce-o ajutoră.
Mai sunt încă multe de făcut; toate acestea stau în
mâna întemeietorilor, abonaţilor şi cetitorilor acestei reviste şi numai în mică parte în curata noastră sârguinţă.
Rugăm . cu toată stărui11ţa pe abonaţii noştri să ne achite abonamentul, singurul mijloc de traiu al revistei. Plătindu-ne datoria, ajutoră

chipul de a putea culege

inţelepciunile

poporului.

Rugăm pe abonaţii cari îşi schimbă domiciliul, să ne înştiinţeze,
spre a nu suferi întreruperi. şi. a nu face. în ':1rmă c~reri că. n'au ~rimi~
revista. „ Ion Creangă 11 se tnmtte regulat m primele zile ale f1e-căre1 lu nr .

.Cererile de abonament vor fi
revista pe credit.

Cine ne face cinci abonamente

însoţife

şi

de

plată.

Nu mai trimitem

trimite banii, al său va fi gratuit

Rebactia
Roagă pe toţi colaboratorii acestei reviste, să trimită material
de mult şi cât de felurit, scris ceteţ şi pe o singură faţă a hârtiei.
semenea, pe o foae, să nu fie lucruri amestecate.

cât
A-

Răspân()ifi

·

Revista - - - - - - - - - „ION CREANGA"

Intre cunoscutii
Dumneavoastră
https://biblioteca-digitala.ro
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An\d 111.-No.

3,

Ma„tle, t9to.

ION CREANGĂ
Revi1tl de limbl, llteraturl fi arfi popufarl
APAR!ll ODATĂ PE LU.NA
RF.OACTIA :

T. Pamfllo, 11r: Ţarlgrad
BÂ RLAD

ADMINl~TRA']:IA

M.

Lupea~u.

ABONAMENTUL ANUAL
ln tari . , , li lei
ln 1trlinltate , 6 c

:.

Zorlenl (Tutova)

SCftlSOl\ft~ 1)

O

laşi,

1886, Octombrie 8/20,

lubiţilo~ confraţi, inteligenţilor
şi

activi

studinţi

sănătate!

Scopul

me închin cu
„Bi-

înfiinţărei

blioteca poporală Bucovineană"
ve este nobil din toate punctele
de vedere, şi mai ales din acel
al desvoltării simţului naţional, a19.-Cua lui Io n Creangă d in . Humuie şti, dup ă 0 ro. tât de moleşit Şi ameninţat a Se
pierde În SeCO)U) nostru . materitnKra fi e de ui, comu nic at ~ do G. A Co•movici.
alist, egoist şi sărăcăcios de fapte mari şi nepieritoare de care s'au bucurat Românii în trecutul lor glorios!
Mergeţi curagioşi înainte pe această cale, şi să dea O-zeu, ca tot tineretul Român studios de pretutindene, să vă poată imita !
Iubiţilor Confraţi

Dintre „poveştile poporale" scrise de mine, aveţi voe a retipări oricare veţi crede-o potrivită pentru ajungerea scopului urmărit de D-voastră.
Şi sunt prea măgulit şi mândru de cinstea, ce mi-aţi făcut de a mă
număra, şi pe unul ca mine, între „scriitorii noştri cei mai renumiţi"·
Dar fie şi cum ziceţi !..„ Politeţa oamenilor bine crescuţi nu are margini.
Ve ·salut cu dragă inimă şi vă îmbrăţoşez frăţeşte!

Jon Creanga.
N. /), Vt!

mulţemesc

din suflet pentru cele trei

broşuri I

Jon ereang<1.

1). Pdrintele exarch Victor Zaharovschi, paroh în Mahala, a editat în anul
1886 câteva broŞuri poporale sub titlul: .,,Biblioteca poporald Bucovineantl". Vo·
ind sif tipifreascif în .,, Biblioteca" aceasta şi unele poveşti de ale lui Crean/(if
s'a adresat acestuia cu rugdmintea ca sd-i tncuviinţe;e retipdrirea din scrierile
sale, La scrisoarea D·sq.le Creanţd i-a trimis urmifrorul rifspuns, a cifrui ori·
ginal se ajld în posesia pdrintelu1 Zaharovschi.
(Junimea .Cilerar<1, VII.-/. p . 19).
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D~SPft~ „ION CR~l\NCA"
Dlntr'un rAva1

1

pe#e puţin va apărea „Harap Alb 11 în
»Cred ci
»traducere nemţească şi cu tălmăciri« .
.,,Felul cum dirijaţi revista d-voastră, află toată aprobarea mea. Aş
»dori însă să se publice din când în' când şi lucrări despre terminolo»gia agriculturei, lăptăriei, a ţesutului, etc. etc. din diferite ţinuturi,
»care pentru noi filologii ar fi de mare folos«. 1)
vă interesează că

9. Weigand.

POVfŞTI
21.-lonică făt-frumos.

A fost odată ca niciodată, a fost un om şi cu o femeie. Şi oamenii
n'aveau copii. Din pricina asta erau tare mâhniţi căci este o vorbă: unde nu-i copil la casă, acolo nu-i nici o bucurie. Att făcut ce
i-au dus capul, câte descântece auziau le făceau, ce burueni auziatt
că-s cu leac, le luau, doar-doar s'ar milostivi Dumnezeu .şi-i va dărui
cu un copilaş care să le bucure măcar bătrâneţele, dar. degeaba, în ză
dar. lntr'o zi, numai ce se pomenesc oamenii iştia că vine la dânşii
un călugăr, da' călugărul aşa de bătrân că-şi ridica genele cu cârja ca
să vadă. Din una din alta i se jeluiră şi lui că n'au copii şi-l întrebară
şi-i cerură şi lui sfatul, iar călugărul le spuse :
- Eu v'aşi putea învăţa ce să faceţi, ca să aveţi nu un copil, ci doi
dar dacă vă învoiţi să-mi daţi şi mic unul de suflet. Şi omul şi femeia se învoiră la vorbele călugărului, iar dl.Iugărul le dele o buruiană zicând femeii:
- Ţine buruiana asta, să o fcrbi şi să beai zama; şi pc urma cc a
fi ii vedea.
Şi care nu le fu bucuria, care nu le fu mirarea, când femeia după
puţină vreme· se simţi însărcinată! După nouă luni dădu naştere la doi
dolofani de băeţi frumoşi şi sănătoşi, de-ţi era mai mare dragul să-i
iştia

priveşti.

S'a bucurat omul, s'a bucurat femeia, s'au bucurat neamurile, şi s'att
pus pe petrecere măi tată de nu se mai sfârşiau. Dar fiind-că totul în
lume are sfârşit şi petrecerile ieste au avut. Băeţii creşteau şi în trup
şi în minte, de ce creşteau se făceau mai frumoşi, mai mintoşi. Da o1) La. rândul nostru rugilm pe colaboratori sil îndep/ineascd aceaslt!l dorinţii.
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mut şi cu femeia să-i mănânce din ochi de dragi ce le erau nu altceva.! Veni vremea să dea pe băeţi la şcoală şi fiind-că vedea că bă
eţii se trag la carte, îi dădu ta şcoală. Băeţii erau cuminţi nevoe, iar
la carte îi întrecură pe toţi de sama lor, şi părinţilor le creşteau inima
de bucurie că i-au miluit D-zeu cu aşa odoare, frumoşi, deştepţi şi cuminţi. Dar pesemne unde-i fericirea multă, nu se poate, trebue să fie şi
scârbă. Aşa şi cu oamenii iştia. lntr'o zi cum veneau băeţii de la şcoală,
iaca că le ese înainte un călugăr bătrân, bătrân şi calare pe o iapă
albă cu trei picioare.
- Măi băeţaşi, să spuneţi lui tată:.tău şi mătii că le-am spus eu ca
să-mi dea juruţta 1) ceia.
- Bine, moş călugăr, le-om spune. Şi băeţii de cuvânt. Cum ajung
acasă şi încep : - Iaca tată, iaca mamă, ne-am întâlnit cu un cllugăr
şi ne-a spus să vă spunem ca să-i daţi juruita ceia. Da oamenii noştri
uitaseră de daravela cu călugărul şi acuma nici nu-i tăiară prin cap
măcar, ci le spuse băeţilor: -Dacă va mai întreba să-i spuneţi că
am uitat ce juruită să-i dăm, să vie el să şi-o ea 11 •
Băeţii adoua-zi când se duc iar la şcoală, iaca şi călugărul înaintea lor.
-Aţi spus, măi băeţi ?
-Am spus moş căli1găre.
- Ei şi ce v'a spus? intrebă iar călugărul.
- Ei, cc să ne spue, ei, cică au uitat de juruită, să vii matale să
ţi-o ei!
-Aşa v'a spus măi băeţi? ii întrebă iar călugărul.
-Aşa moş călugăre, ziseră băeţii.
-Apoi tu măi băcte să le spui că

mi-am luat ce mi-au făgăduit,
zise el unuia dintre ei, iar pe celălalt îl înşfăcă, îl aruncă deasupra epei celei albe şi se făcu nevăzut cu băet cu tot. Celălat băet rămas
singur se duse acasă plângând şi spuse cum călugărul de eri a luat
pe frate-său cu el şi s'a făcut nevăzut.
liiiii ! Tocmai acum şi-au adus aminte oamenii cei~ de juruita că
lugărului şi cine a fost călugărul. Plânseră ei ce mai plânseră, dar de
la o vreme se mai •>ogoiră(< 2 ) căci vezi d-ta: făgăduiala dată îi datorie
curată, şi apoi unde să-l mai găsească pe călugăr vorba ceia : „ Prinde
orbul, scoate-i ochii 11 • Ce mai la deal la vale, aşa le-a fost împăcăciu
nea şi s'a mântuit. Bine era să fi fost doi, dar era mai rău dacă nu
era nici unul ; aşa se mai mângâeau bieţii oameni şi-şi cătară de treabă încetul, cu încetul, uitând pe Ionică, că aşa-I chema pe băetul ce-l
luase călugărul.
----r)Juruliii;j4g4duia/4, promisiune.
:z), OgoiriJ, /iniştiriJ, potolir~.
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Călugărul

duse pe Ionică în curţile lui, că doar călugărul ista avea nişte
în mijiocul unor pustietăţi. Dacă ii duse pe băet, îi dădu voe să
umble prin toate odăile căci îi dădu toate cheile pe mână. Numai de
la o odae n'avea cheia şi nu ştia ce 'Să fie înăuntru şi tare ar fi vrut
să ştie. Intr'o zi călugărul îl puse să-i caute în cap şi aţipi niţel. Cum
îi căuta în. cap, Ionică numai ce dădu peste o cheiţă mică, mică legată de trei fire de păr. lncet să nu-l simtă călugărul, Ionică luă cum
putu cheiţa şi după asta călugărul dormi ce mai dormi, se trezi, îşi
încălecă iapa cea albă cu trei picioare şi plecă în lume cum îi era obiceiul. ln urma lui, Ionică se duse întins la odaia de unde n'avea cheia,
puse cheiţa în broască şi descue. Când se uită el ce să vadă ?
Pe trei cruci şedeau răstignite trei zâne frumoase cum nu mai vă
zuse Ionică. Zânele cum ii văzură îi .ziseră :
- Dumnezeu te-a adus Ionică făt-frumos, scapă-ne de aici, căci şi
noi mult bine ţi-om prinde.
-Da cum, şi de ce staţi aici? le întrebă Ionică,
- Ehei, Ionică făt-frumos, oftară zânele, nu stăm noi de bun cheful
nostru aici. Călugărul ne ţine aici cum rie vezi, şi ne dă cu pumnul
peste nas, de ne bea de la fie-care, în fie-care dimineaţă câte o ceaşcă
de sânge. Dar scapă-ne Ionică mai degrabă, dă-ne drumul, căci şi noi
mult bine ţi-om prinde odată şi odată, căci vorba ceia: Deal eţt deal
se ajunge dar mite om cu om!
Ionică bun cum era la inimă le dădu frumuşel jos de pe cruci unde
erau ţintuite şi zânele cum atinseră pământul se făcură şi mai frumoase şi mai chipeşe.
Drept răsplată, îi dădură fie-care câte un fir de păr lui Ionică zicându-i:
- Ţine Ionică făt-frumos firile istea de păr. Ce-i gândi, numai freacă-le puţin, gândeşte la noi şi ţi se va îndeplini. Apoi zâna cea mai
mai mare îi mai dădu o perie :
- Ţine şi peria asta Ionică făt-frumos, poate ţi-a folosi la ceva. Când
vei arunca-o, în locul unde a cădea se va face o pădure marc şi deasă, cum îi şi peria.
Zâna cea mai mijlocie îi dădu şi ea o cute :
- Ţine Ionică făt-frumos şi cutea asta. Poate ţi-o folosi la ceva. Pe
locul unde-i arunca-o se va ridica un zid de piatră gros şi înalt până la cer.
Zâna cea mai mică îi dădu şi ea un ac.
- Ţine Ionică făt frumos şi acul ista, poate ţi-o folosi odată la ceva. Pe locul unde îl' vei arunca se va face un lac adânc fără fund şi
ori-cine va intra într'acest lac şi de ce va merge, de ce lacul se va·
face mai lat şi mai fără margine.
curţi
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inima, îşi strânse darurile, iar zânele îşi
urma lor Ionică se gândi: Acu eu am
dat drumul zânelor, dar când a veni călugărul oare bine mi-a fi ?
la mai bine să mă duc şi eu în lume, că lumea-i mare şi-oi încă
pea şi eu. Şi plecă Ionică făMrumos la drum, încotro nici el nu ţi-ar
fi putut spune.
ln urma lui iaca şi călugărul. Când îşi văzu curţile cu uşile »Vraişte« 1) nu ştia ce să creadă. Strigă pe Ionică. Ehei! Ionică sireacu' pe
unde-i sticleau acum ochişorii. Călugărului îi trăsni prin cap o comedie da tot nu credea şi se duse se vadă cu ochii. Când se uită el în
odaia zânelor i se muiară picioarele ! Acu se dumeri călugărul nostru.
Puse mâna la cap, cheia nu. Acu pricepu el ce trebuşoară îi făcuse
Ionică şi nu mai stătu mult. la gânduri îşi încălecă iapa cea albă şi cu
trei picioare şi la drum.
Da Ionică cât timp călugărul se tot mocoşia prin cele odăi căutân
du-l, mersese ţeapăn. Dar ori cum, ce-i pe jos, pe jos, ce-i calare, că
lare, tot mai mult spor are. aşa că călugărul îl ajunse pe Ionică de-I
vedea cât pumnul în zare. Dar şi Ionică îl simţi şi aruncă peria! Când
îşi aruncă el ochii în urmă, thea ! era măi tată o grozăvenie de codru
de te înfiorai !
- „ Bun 11 îşi zise Ionică şi o luă şi mai repede la picior. Călugărul
nu dădu înapoi, Doamne fereşte! Merse deadreptul şi cu mare nevoe
eşi şi din codrul ista. Da ce-a făcut, ce- adres, iapa îşi rupsese un picior, şi rămăsese numai cu două. Iar ii zări pe Ionică, călugărul, cât
un pumn în zare, dar şi Ionică ii simţise şi aruncă cutea. Theaaa ! Unde nu se ridică un zid ca acela, până în 'naltul cerului.
- „Bun lucru ş'aista 11 1 îşi zise Ionică şi merse mai departe. Ce făcu,
ce drese călugărul, că eşi şi din nevoia asta, dar acum iapa îşi rupse
şi celălalt picior, de rămăsese numai cu unul. Şi aşa cum era iapa, că
lugărul tot îl zări pe Ionică cât un pumn şi zoria vârtos să-l ajungă.
Ionică aruncă acul, şi unde nu se făcu un lac de cum nu mai fusese
pe locurile acelea. Călugărul intră în apă şi goană. Dar de ce mergea, de
ce în urmă lacul se strângea şi înainte se lăţea. De la o vreme, iapa
a ostenit şi s'a înnecat cu tot cu călugăr iar Ionică mulţimi lui D-zeu
că a scăpat, că de-I prindea călugărul, apoi numai bine nu-i era.
Mai merse ce merse Ionică făt-frumos şi ajunse la o curte de împărat. Stătea şi el la poartă, când iaca îl văzu grădinarul.
- Ce şezi tu aicea măi băete ? îl întrebă el.
-Apoi ia aşi vrea să mă bag şi eu slugă şi dacă-i fi bun dumneta
şi ai stărui să mă primească, mare pomană ţi-ai face, că-s şi eu un
biet copil orfan şi năcăjit.
Ionică le mulţămi din toată
luară drumul spre ţara lor. ln

1), Vr4ifll :

d'6clli11 ln ltl11m,
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grădină. Te pricepi tu la florărie?
-Nu mă pricep dar deprind eu cu timpul, zise Ionică şi grădinaru\
dacă-l văzu aşa desgheţat îl luă slugă la dânsul. Ionică se purta îmbrăcat rău, rău de tot, ca o slugă ce era şi afară de asta îşi puse şi o
beşică de bou în cap de-şi ascunse pletele, aşa că par'că era chel.
-Cum te chiamă pe tine măi băete? îl întrebă grădinarul.
-Cum să mă cheme, Chelban, să ertaţi, zise Ionică.
-Măi Chelbane, să te porţi bine măi şi să fii harnic, îl sfătui grădinarul. Iaca mâne sară am să mă duc la o petrecere. Da tu să bagi
de samă să nu strice cine-va florile, m'ai auzit?
-Am auzit, îi zise Chelban. Şi a doua zi înspre sară grădinarul plecă.
Se duse şi împăratul şi luă şi fetele, la petrecerea ceia unde se dusese şi grădinarul. Da împăratul ista avea trei fete. Cea mai mică ce
i-a fi abătut, că nu voi nici în ruptul capului să se ducă la petrecere
şi rămase acasă. Dacă rămase acasă, mai pc seară eşi în balcon, şi balconul era cu faţa spre florărie. Ionică făt-frumos cum o văzu pe fata
împăratului o şi îndrăgi. Doamne, gândi el, să fie să am eu acum un
cal negru ca corbu şi nişte haine de viteaz, ce m'aşi mai plimba prin
faţa fetei de împărat-şi îşi aduse aminte de firele de păr de la zâne.
Ia să le încerc, şi cum le frecă pe loc se făcu înaintea lui un cal negru ca corbul, cu haine, cu tot ce trebue pe dânsul.
- „ Bun lucru 11 îşi zise Ionică ; strânse firile de păr, îşi îmbracă hainele, îşi scoase beşica din cap de dădu drumul pletelor, încălecă calul şi-i trase o plimbare prin faţa fetei de împărat! fata cum îl văzu
îl cunoscu, dar nu zise nimic; de atunci însă Chelban îi intră în inimă.
Ionică frecă iar cele trei fire de păr şi peri şi cal şi haine de par'că
nici nu s'ar fi pomenit de aşa ceva. Işi îmbrăcă iar sumanul lui cel
rupt îşi puse beşica iar în cap şi se puse să doarmă.
A doa zi vine grădinarul.
Când vede el grădina în aşa hal, când vede florile calcate şi pe
Chelban nicăirea, îşi puse mânele în cap.
-Măi Chelbane măi, îl strigă grădinarul.
-Aud cucoane.
-Bine măi păcătosule ce râs îi aice măi ? Aşa ai păzit tu măi ? Cine a fost aici ?
-Nu ştiu cucoane că eu am dormit.
- Bată•te-ar mama lui Dumnezeu prostule şi somnorosule. Şi se apucă bietul grădinar de drese cum putu grădina şi tăcu trei buchete
de flori de le duse la fetele împăratului cum le ducea în fie-care di-

în

mineaţă.
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Mai trece câte-va zile, grădinarul se pregătea să se ducă la altă petrecere şi-i spuse iar lui Chelban:
-Măi Chelbane măi, eu mă duc iar la altă petrecere că se duce şi
împăratul cu fetele, da tu să bagi de samă şi să nu mai găsesc cum
am găsit data trecută grădina că te fură sfântul, ai auzit?
-Am auzit, îi răspunse Chelban.
Plecă grădinarul. Impăratul plecă şi el cu cele două fete, că cea mai
mică era bolnavă! Acu ştiţi D-voăstră de ce boală era şireata bolnavă.
N'apucă să plece bine grădinarul, că Ionică îşi şi gândise un cal alb
ca zăpada, cu haine de viteaz pe el ! N'apucă să plece nici împăratui
bine, că şi fata eşi în balcon !
Şi unde nu mi se plimba Ionică prin florărie, prin faţa fetei de împărat de-I mânca fata de drag. Târziu şi Ionică dădu drumul calului
şi fata se duse în palat. A douazi când veni grădinarul, sta să turbeze, nu alta când văzu grădina stricată jumătate.
-Măi Chelbane măi, strigă grădinarul amărît.
-Auuud cucoane, îi răspunse Chelban, care venea căscând şi frecându-şi ochii de somn.
-Măi păcătosule, se răsti la el grădinarul, cine şi-a bătut joc aici
de munca mea, hai ?
- Nu ştiu cucoane, că eu am dormit.
-Dormirea-i somnul cel lung, da nu ţi-am spus măi să bagi de
samă. Ei ce mă fac eu acu, de unde să duc bucheturile la fetele împăratului ? Cu greu închipui trei bucheţele. Ei, trecu şi asta.
Iată că se mai face în alt loc altă petrecere mult mai frumoasă ca
cele două şi grădinarul voia şi el să se ducă cu ori-ce preţ.
Chemă deci pe Chelban şi-i spuse :
-Măi Chelbane, eu iar mă duc la altă petre.cere, unde se duce şi
împăratul cu fetele. Dar să ştii de la mine că de voi mai găsi grădina
cum am mai găsit'o până acuma, apoi chiar te omor în batae. M'ai
auzit ce ţi-am spus ?
-Am auzit, cum nu, îi răspunse Chelban şi grădinarul plecă. Plecă
şi impăratul cu împărăteasa şi cu cele două fete că cea mai mică era
tot bolnavă. Vorbă să fie.
Cum plecară ei, Ionică era calare pe un cal murg de toată frumuseţa şi cu nişte haine ţesute cu aur şi bătute cu diamanturi de strălu
ceau luându-ţi ochii. Şi fata era tot în balcon; cum ii văzu, nu se mai
putu stăpâni şi se duse la el, iar Ionică o luă în braţe, o sui -lângl el
şi nu rămase un colţişor din grădină prin care să nu se fi plimbat.
Târziu de tot intră fata în palat iar Ionică îşi slobozi calul şi se puse în îmbrăclmintea lui proastă,
https://biblioteca-digitala.ro

ION CREANGĂ
68
=================
.

··-·~=-~==.-=-==-oc~-,=o=·-·--

A douazi când veni grădinarul : cât pe ce să leşine, să înebunească
când îşi văzu în ce hal îi ajunsese grădina.
Chemă pe Chel ban, dar el ştia ce-l aşteaptă. şi nu veni. Ce· să facă
grădinarul? De unde să ducă buchetele la fetele împăratului? lşi luă
inima în dinţi şi le spuse :
- Duduiţelor, ertaţi că astă dimineaţă nu o să vă pot da bucheturile
că iaca cum am găsit grădina aşa şi aşa.
fata cea mai mică îi şopti grădinarului: Să nu cumva să te atingi
de Chelban, că pe unnă cu mine ai de aface. Grădinarul se cruci când
auzi ! Na, na, na, de unde şi până unde, ce are fata împăratului cu un
prost ca Chelban.
Când i se arătă Chelban, cu mare greutate se stăpâni şi nu-i făcu
nimic, de se miră Chelban, doar numai îi zise :
-Ce ţi-am spus eu ţie măi Chelbane? Aşa ai păzit tu grădina, măi?'
Nu ţi-e milă ţie de munculiţa mea. Ai avut tu naro:: de ce-ai avut, da
nu ştiu zău dacă scapai teafăr din mâna mea. Unde ai fost astă noapte ? Cine a intrat aicea ?
- Nu ştiu cucoane că eu am dormit.
- Dormire-ai somnul bunicei, măi leneşule, cum să dreg eu aicea
măi? Invaţă-mă tu. Şi Ionică îi spuse să lase până a douazi şi ce-a
mai fi s'a vedea. Şi a doua-zi, când văzu gradinarul, grădina mult mai
frumoasă ca mai 'nainte, tare mult se minuna şi nu se pricepea cum
şi cine a făcut lucrul ista. Doar atâţia ştiau : Ionică făt-frumos şi fata
cea mică a împăratului.
Trecu vreme la mijloc.
Impăratul gândi că a venit vremea să-şi mărite fetele. Şi dădu şfoară
în ţară ca să vie toţi feciorii de crai, de regi, de împăraţi, de prinţi,
că el are fete de măritat. Şi veniră, măi tată, să fi stat o zi întreagă
să-i fi numărat şi tot nu-i mai găteai. Şi trecură pe dinaintea fetei celei mari a împăratului şi ea îşi alese pe cine-i plăcu svârlind în el cu
mărul de aur ce-l ţinea în mână. Şi apoi pe urmă nunta, apoi pe urmă petrecere, theaa ! tot numai pe la nunţile şi petrecerile împărăteşti
să te duci! Mai trece ·ce mai trece se mărită şi fata cea mijlocie; ră
măsese acum cea mai mică care era cea mai frumoasă şi mai cu chip
la hoiu dintre toate. Mulţi îşi puseră ochii pe dânsa, dar ce folos că
inima ei era a lui Ionică făt-frumos.
Şi cân4 începură a trece pe dinaintea ei puzderia de tineri, ea stătea
cu mărul în mână şi parcă nici n1.1-i vedea.·
Trecură pârtă se gătiră şi fata tot nu-şi alese.
- 11Sll treacll şi curtea împăratului 11 •
Trecu şi ea, fata tot nu zvârli mărul,
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slugile 11 • Trecură şi ele şi tocmai la urma lor iaca
şi grădinarul cu Chelban. Fata cum îl văzu pe Chelban zvârrr ! cu mă
rul într'ânsul. Lumea şi grădinarul socoti că peste el a dat norocul, că
a zvârlit în el, dar fata şi zise :
- In Chel ban am dat, pe el mi !'am ales! Lumea care era de faţă,
împaratul, împărăteasa nu ştiau ce să creadă. Oare nu-i fata în toate
minţile de şi-a ales pe prostul cela de argat!
Şi împaratul poronci să mai treacă încă odată feciorii de împaraţi,
de crai şi de prinţi, dar fata nu mai voi ci zise:
- Tată, eu mi-am ales ce mi-a fost drag, pe Chelban, pe altul n'am
pe cine mai alege.
Când auzi aşa, lumea care era de faţă începu a râde şi a-şi bate joc
de-i crăpa obrazul de ruşirre împăratului când auzea. Atunci împăratul
zise în gura" mare : Ţi-ai ales pe Chelban, al lui să fii şi el al tău, cu
el să te duci, eu nu mai am fică nici tu nu mai ai tată de azi înainte.
Chelban plecă cu fata şi se aşezară într'un bordei din fundul grădi
nei im paratului. Gândi şi frecă cele trei fire de păr: ca să fie în bordeiul cela, aşa de frumos, cum să nu mai fie în nici un palat împă
rătesc din lume. Şi pe dată se făcu aşa de frumos şi aşa de minunat
bordeiul pe dinăuntru, de se mirau şi ei de atâta frumuseţe.
Ei trăiau veseli, bucuroşi, neducând lipsă de nimic, căci firile de păr
le purtau de grijă : ce doriau aceia aveau.
In vremea asta, iată că un alt împărat se ridică cu războiu în potriva împăratului, socrul lui Cijelban, şi împăratul şi cu cei doi gineri
-că pe Chelban cum vă spusei, nu-l socotea ca ginere-se pregăteau
de bătălie. Ionică, luă şi el un cal slab de-i numărai coastele, încă şi
chior; îl legă cu un curmei de coadă şi încălecă pe dos cum încalecă
oamenii. Aşa plecă şi el strigând: - Hai la bătălie la Vengher împarat"! petrecut de huiduelile şi batjocurile slugilor şi a celor cari îl vedeau. Chelban se înămolise cu caf cu tot intr'o băltoagă şi se căznea
să iasă, când iaca măi frate venea oastea împăratului, cu împăratul în
frunte şi cei doi gineri alăturea.
Când îl văzură pe Chelban cum se năcăjea în balta ceia, toţi îl huiduiră şi-l râseră, până şi împăratul! Da Ionică nu zise nimic ci numai gândi:
Lasă, om vedea noi care pe care ; urma alege. Cine râde la urmă,
mai bine râde. Şi frecă cele trei fire de păr, gândi un cal şi haine şi
arme, toate albe şi calul să şi zboare. Pe dată cum gândi i se şi împlini şi nu mai stătu la gânduri, se îmbrăcă cu hainele, încălecă calul
şi se avântă în nouri.
Ajunse tocmai la vreme. Socru-său cât pe ce sll fie bătut. Dar când
-

,,Să treacă şi
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el din văzduh asupra duşmanilor şi când începu el a da cu
în dreapta şi în stânga, se zăpăciră cu toţii şi fugiră unul câte
unul, câţi mai scăpară teferi. Din învălmăşală nu ştiu cum se făcu că
Ionică îşi sângerase o ureche, iar împăratul, socru-său, îi dădu degrabă
batista împărătească să se lege şi Ionică se făcu nevăzut cu batistă
cu tot.
Oastea împăratului se întorcea biruitoare şi împăratul vesel nevoe
că i-a ajutat D-zeu, de-a învins, căci Şi oştile şi ginerii împăratului ere..:
deau că Ionică făt frumos fusese un înger trimis de D-zeu, dar că ar
fi fost Chelban, mai degrabă se gândeau la moarte, dar că ar fi fost
el, nu.
Aproape de curtea împărătească întâlniră iar pe Chelban, care se
năcăjea să-şi scoată calul. lmparatul vesel cum era, poronci să-i ajute
să şi-I scoată, Ia câţi-va ostaşi şi plecă înainte. Apoi pe urmă petrecerile ţinură lanţ! Im paratul şi cu cei doi gineri erau veseli nevoe, că
au scăpat cu faţa curată din aşa războiu, unde cât pe ce erau să fie
bătuţi dacă n'ar fi trimis D-zeu îngerul să-i scape.
De la o vreme nu ştiu ce-i abătu împăratului că-l părăsi vederile.
Câte o leacă, câte o leacă până ce nu mai văzu de loc. Leacuri, doftorii, vrăjitori, babe, degeaba, nu putea să mai vadă. Intr'o noapte visă
că dacă s'ar spăla cu lapte de capră roşie din ţara zânelor el numai
atunci are să vadă. Şi a douazi şi trimite pe cei doi gineri să-i aducă.
Auzi şi Chelban din slugi şi iar încălecă calul cel chior tot de-andoasele, şi porni strigând :
- Hai la lapte de capră roşie din ţara zânelor, hai !
Cei doi gineri cu desagii chişcă de galbeni, călări pe cai mândri,
nici nu-l băgară în samă, ci trecură pe lângă el fudui, de să nu le ajungi cu prăjina la nas. Ionică îi văzu şi-şi zise iar :
- Lasli, lasli urma alege, măi vitejilor, om vedea noi care pe care. Şi
frecând şi gândind cele 3 fire de păr, îi veni un cal şi haine iar el
poronci să-l ducă la ţara zânelor.
Cum îl văzură zânele nu mai ştiau ce sli-i facă de bucurie! Ospă
tatu-I-au cu toate bunătăţile şi nu se mai pricepeau ce să-i facă,
ce sli-i dea ca sli-şi arate şi ele răsplătirea pentru mântuitorul lor de
la moarte. Ceru lapte de caprli roşie şi-i dădură numai de cât. Ionică
flit frumos le ruga :
-Au să vie doi tineri tot după lapte de capră roşie, să mă lăsaţi
sl le dau eu.
- Cum nu, te lăsăm, îi zise zânele bucuroase că-i pot face voia.
Şi cumnaţii lui veniră.
-Ce vreţi, îi întrebă Ionică, dar ginerii să-l cunoască, pace.

se

lăsă

···-.

paloşul
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- la, Măria Voastră, am auzit că-i bun laptele de capră roşie din
asta, pentru orbi, şi am venit să cumpărăm şi noi că ne face tre-

ţara

buinţă.

-Aşa,

bine. Am să vă dau, dar nu pe bani.
- Dar pe ce? îl întrebară cei doi gineri împărăteşti.
- Vă dau degeaba. Doar atât numai, să-mi pun pecetea mea pe spatele voastre. Ce-i de făcut ? Se gândiră cei doi gineri împărăteşti, se
mai vorbiră între ei şi în cele din urmă se învoiră. Ionică le puse pecetea lui înroşită în foc pe spetele lor, le dădu nişte apă şi le dori
călătorie bună.

Duseră

cei doi gineri laptele lor, se spălă împăratul, pace !
el pe nevastă-sa, să se spele şi cu laptele adus de el.
lmpăratul nu mai căuta acum cine şi de la cine-i dă, cercă şi se spălă
pe ochi. Văzu ca prin sită. Se mai spălă odată, văzu ca prin ciur. Şi
când se mai spălă a treia oară văzu mai bine ca înainte.
- Bodaproste că mai putui vedea odată frumuseţile lumii aceştia,
făcu împăratul şi de bucurie se hotărî să fadi o petrecere să se ducă
vestea!
Chemă la petrecere şi pe Chelban că dă, el îi dăduse vederea. Slugile trimise să-l cheme şi cât pe ce să orbească când văzu strălucirea din
bordei. Veniră şi spuse împăratului:
lnalţate împărate nu am putut intra în bordei ca să-l chemăm căci
cum am crăpat uşa puţin era cât pe ce să orbim de aşa mare stră
lucire. frumuseţele palatului Măriei Tale nu-s nimic, pe lângă cele ce
am văzut noi în bordei.
-Ce spuneţi voi măi, le zise împăratul,-aţi visat poate.
-Ba nici de cum Măria Ta şi dacă nu ne crezi hai şi-i vedea.
Se duce şi împăratul. Când vede el atâta strălucire şi atâta frumuseţe cum nu era nici în palatul lui, nu-şi credea ocbilor !
Parcă i se legase limba în gură abea putu ingăima :
-Să veniţi şi voi la petrecerea mea.
- Bine tată, om veni îi răspunse Chelban, zâmbind de sfiala împăratului. Şi când era gata să se înceapă petrecerea, iată că vine şi Chelban cu nevasta.
Lumea, care era adunată, când văzu, începură a râde şi a se mira ce
caută calicii ceia acolo, căci vezi erau îmbrăcaţi rău, rău de tot. Cum
şedeau ei la un capăt de masă lângă uşă, numai Chelban se făca a se
şterge cu basmaua împaratului. lmparatul când o văzu, înlemni.
Acu se dumeri şi pricepu el cine era îngerul ce-l ajutase în război.
-Să mi te faci cum erai când ţi-am dat basmaua îi zise împăratul;
iar el gândi şi frecă cele trei fire de păr îşi luă beşica din cap şi când
Ionică dădu şi
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îl văzu mesenii şi împaratul şi ginerii, rămase cu gura căscată toţi !
Mai gândi şi frecă cele trei fire de păr şi nevasta lui pe dată se făcu
îmbrăcată de nu mai era nimeni ca ea.
Toţi ca toţi dar ginerii împăratului o ,sfecliră !
Căci se ştiau cu pricina pe spate. Şi de ce le era frică de aceia n'au
scăpat. Căci cum şedeau în capul mesei, unul la dreapta şi altul la
stânga împăratului, Ionică le zise:
-Voi ce căutaţi? Ce mi-aţi adus slugile la masă cu mine?
-Da cum se poate, aceştia-s ginerii Măriei Sale, făcură mesenii.
-Ba-s slugile mele şi ca dovadă, să-mi arăt pecetea mea pe spatele lor.
- Nu mai e nevoe, o mărturisim noi, zise cei doi gineri şi se dă
dură jos din scaunele unde erau, iar în locul lor puse împaratul pe
Ionică făt frumos şi pe fata cea mai mică zicând:
- Locul de cinste trebue să se dea cui. i se cuvine!
Şi murind împăratul, în locul lui l'a lăsat pe Ionică iar .el împărăteşte şi azi de n'o fi murit.
Jar e11 mt!f s11ii pe-un /us
giltii ce-avui de sp11s,
Şi de-acum pe altil. datt!f,
Alta şi mai minunatd I')
(Povestitd de Elisa V. Nicolau de 60 ani
din Jort!fşti-Covurlui)
Şi

}'efru fjh. Savi17.

CANT~CE r>ĂTRANEŞTI
14.-Dulce

- Dulce

Şi fărmăcătoare

păsărică,

Hai să
Să ne drăgostim,
Pân' vara ne cheamă
Şi frunza ne'ndeamnă I
- Ba cucule, ba,
Pentru dumneta
N'aşi mai zice ba;
Da zic ba şi ba
Pentru maica ta,
Că-i bănuitoare

;
de ni-om iubi,
Ea ni-a bănui ;
De ni-om săruta
Ea ni-a farmaca.
Că

Albă turturică,

•
ne illbim,

păsărică..„

•

-Dlllce

păsărică,

Albă turturică,

Nu-mi fii duşinănică ,·
Hai să ne iubim,
Să ne drăgăstim,
Pân' vara ne dzeamă

-,,, Viji ; .1udor Pam.file, l4'eţi-Frumo'i de·odinioarl (pove1ti) ,· Busuiuo ,1 Si·
minoo, 1/ar111ul,
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frunza ne'ndeamnă,
La lună, la soare,
ln huciu 1) la răcoare.
- Ba cucule, ba,
Pentru dumneta
N'aşi mai zice ba;
Da zic ba şi ba,
Pentru maică-ta,
Că-i bănuitoare
Şi-i fărmăcătoare

;

De ni-om săruta,
Ea ne-a farmacii. ;
Şi de ne-om iubi,
Ea ni-a bănui.

•

- Dulce

păsărică,

Albă turturică,

Nu-mi fii duşmănică,
Hai să ne iubim,
Să ne drăgostim,
Pân' vara ne chiamă
Şi frunza ne'ndeamnă.
- Ba, cucule ba,
Pentru dumneta
N' aşi mai zice ba ;
Da zic ba şi ba
Pentru maică-ta.
Mai bine m'oi face
Azimioară'n vatră,
Şi'n spuză') uscată,

Cu lacrimi udată,
De toţi lepădată.

•
-Dulce

păsărică,

Albă turturică,

Da şi eu m'oi face
Un mic vătrărel 3) ,
Şi'n foc m'oi baga
1) Pll.dure mied şi deasd.
2) Cenuşi1 ferbinte cu clfrbuni.

3> Cociorvd de fer.
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Şi

te-ol căuta
mi-i săruta,
Dacă nu de milă,
Cel puţin de silă.
Şl

- Dulce

•

păsărică,

Albă turturică,

Nu-mi fii duşmănică,
Hai să ne iubim,
Să ne drăgostim,
Pân' vara ne cheamă,
Şi frunza ne'ndeamnă,
--Ba cucule, ba,
Pentru dumneta,
. N'aşi mai zice ba ;
Da zic ba şi ba
Pentru maică-ta ;
Că maică-ta-i rea
Şi de cât cu ea,
Mai b"ine m'oi face
Trestioară'n baltă,

Subţire şi 'naltă.

•
- Dulce

păsărică,

Albă turturică,

Da şi eu m'oi face
Un mic ciobănaş,
Din fluer doinaş,
Ş-oi cătiz prin baltă
Trestioară 'naltă;

cât te-oi vedea,
· Pe loc te-oi tăia,
Şi'n tine-oi cânta
Şi te-oi săruta,
De min' nu-i scăpa.
Şi

•
-Dulce

păsărică,

Albă turturică,

Hai să ne iubim,
ne drăgostim !
- Ba cucule, ba,

Să
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Mai bine m'oi face
O mic' iconiţă
'N-cea bisericuţă.
-Dulce păsărică,
Albă turturică,

Da şi eu m'oi face
Un mic dascalaş,
La ist sfă11t sălaş,
Ş'oi duce rocloane ')
Tot pe la icoane ;
Şi cât te-oi zări,
Aşa ţi-oi grăi :
- Mică iconică,
Fă-te-o păsărică,

Hai
Să

să

ne iubim,

1w drăgostim,

Pân' Mm 11e clreamâ,
Şi fru11za 11e'11dm11111ă,
La /u11ă, la soare,
ln fnmzi la râcoarc,
I.a stdc, la !tură,
ln vene di'mpn•wu'i.
C11/casif de la D. Gai•rilesc11
di11 llroşte11i·S 11ceava, de

/rf. ..Cupescu
15. · Vălinaş.

Fn111ziz 1 crtll' mirrăraş,
,for avut llll drăgălaş,
Un puiuţ de Vălilzaş.
Dimineaţa s'o sculat,
Pe obraz că s'o spâlat,
La icoane s'o 'ncltinat,
Haine negre o'mbrăcat,
Pc murg negru-o'ncălecat,
Către lllairâ-o mvântat :
,,Deschide-mi maică poartâ /,_
Iar lllăsa 1ăspuns i-o dat:
1

r) Pocloane sa11 daruri

»Deschidă-ţi-o mândruţa
Că te duci ear' la dânsa ! ,
~Deschide-mi maică porţile!
"Deschidă-fi-le lllândrele

l.ii iar mergi la dânsele .'"
El maica n'a ascultat
Peste poartă c'a sburat
Şi la mândre a plecat.
Când aproape ajungea,
Mândrele fuga fugiau,
lnainte ii ieşau.
Două poarta-i deschideau,
Două jos mi-l coborau,
Şi in grajdi că mi-l duceau.
Două'n casă mi-l băgau,
Două masa-i aşterneau,
Douii bucate-i duceau,
Câte-o g;înscă ZUJ!râvitâ
Pe di11'111u1tm otrăvită.
El imbudi'11tâia oară,
Se lăsă pe !alfa goaltl.
Şi'mbucând de două ori,
Se lăsă pe patul gol.
Când era pe la'nserat
Vălinaş dormia 1Ît pat.
Câ11d eră la cântători,
Vălinaş vărsa sudori.
Când cm la llliez de 11oaptt',
Văli11aş trăgm de moarte.
<."ând era la cântători,
Vitli11aş 1Î1 scâldâtori.
Cti11d era la ziuşoara,
Vdli11aş sub pânzişoară.
Dimineaţa se făcea,
Nouă clopote trăgeau,
Nouă haite mi-l plângeau.
Maica'11dată că vc11ia,
Ccltră haite-aşa zicea :
, Taceţi haite nu horiţi,
<:a tot voi l-aţi olriivit,
Cii tot voi mi l'aţi băut;
L'a(i bâut şi l'aţi mâ11cat
Şi viaţa i aţi luat!"
Aujilă ;11 Solca
Distric111I Gura·Humol'ului.

J. €. .Toroufiu.
Var. No. 5
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ŞI L~C~NDE

62.- Baba, fata

şi căţeaua.

Erau odată trei suflete : o babă, o fată şi amândouă aveau o căţea.
Baba era leneşă şi fata sămăna mă·sei întru toate. La casa lor. păreţii
şi pe păreţi nimic. Deasupra păreţilor, podul cu soarele, luna şi toţi
luceferii. Prin ogradă, buruenile lăsate de Dumeezeu, de babă şi de
fata babei şi încolo nimic alta de cât chelbe şi rapăn.
lntr'o zi trece pe lângă cele trei suflete,. un uncheş afurisit şi avan ;
şi cum le văzu prăjindu-se Ia soare, zise întăi babei:
- U, tu, gagă Prohiră !, roboteşti, hai ?
-Că ha!
-- D'apoi rău! nu lucrezi nimica? Parcă te văd ca mam dând ortul
popei, când te-or la mâţele şi te-or îmbrăca pupezele !
- Că ha! Las' după ce s'a mărita fata. ·
- Dar tu, fată hăi, ai să prinzi muşchiu verde pe tine buginilld; cum
naiba, n'ai tu nici o tragere de inimă pentru treabă?
-- Că ha ! Apu' tra' nădejde s'o ia dracu' pe .mama, ş'apu' să vezi
hărnicie!
--Că

ha ! că ha ! dar măcar pentru căţeaua asta să aveţi grijă; nu
câtu-i de slabă ?
- E, d'apu' poate-a da 'Mnezeu ş'a turba; atunci să vezi.. ...
-Că bine zici, fată hăi ! încheie moşul nostru şi plecă scuipând de
trei ori înapoi şi făcându-şi cruce.
Dară de ce, nu mă întrebaţi, că nu v'aşi putea răspunde.
vedeţi

Gudor }'amfile
63.-Sfântul Triton (Trif) 1).
Maica Precista a avut un frate, pc Sf. Trifon. Acesta nu prea dădea
pruncul Isus, din binecuvântarea lui
cinstea ei de fată; din pricina asta
nu vorbia cu dânsa şi nici avea ochi s'o vază.
lntr'una din zile, Trifon se afla cu mai mulţi oameni la tăiet o vie.
Iaca pe o cărare, ce trecea pe lângă gardul viei, oamenii văd o femee
tinerică, frumuşică, cu un prunc în braţe, dar pe care n'o puteau cu-

crezământ soră-sii, că a născut pe
Dumnezeu şi, îi punea la îndoeală

noaşte.

- „Măi, cine să fie femeuişca ceea cu plodul în braţe ? 11 întrebă unul
ochii într'acolo ...
-„Cine să fie? 11 răspunse Trifon, care cunoscu pe soră-sa „ia că
ţeaua ceea a noastră."
-i) McetUl4. Jegend4. a„omâtfeascd necunoscutif pând a;i. o gdsim ap„oape înşi toţi şi-aruncară

tocmai Intre lraâiţiunele bu/ga„e; cf. L. Schischmano.ff, Llli. relig bulgarei,
Pa„is, 1896, p. 125.
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Sfânta Pecioră, care se duceă. să-şi facă molifta de 40 zile şi să închine pe prunc în templu, se întoarse din cale înapoi, când auzi cuvintele duşmănoase cu cari o cinstiă. frate-său tocmai când se ducea la
Sf. Altar. Ea îi zise cu amărăciune:
„ fie ziua ta azi, c'a mea a fi mâni 11 „1 şi plecă înapoi.
Ajungând a casă spuse mamei sale :
- uMamă ia o mână de sare şi-o cârpă de in şi fugi la vie, că frate·
meu şi-a tăiat nasul 11 •
Mamă-sa luă cele, ce-i spuse şi într'o fugă ajunse la vie, numai c'o
mână de suflet, de teamă şi grijă. Când colo, găseşte pe Trifon bun,
sănătos.

- ,,Da ce·i mamă, de venişi aşa de speriată ? 11
-Ce să fie, dragu' mamei! la soră·ta mi·a spus, că ţi-ai tăiat nasul".
- Hm !... Cum să-l tai ?.„ căci aşa (ridicând cosorul cu incovoitura
în sus) nu l'am putut tăia; doar ia aşa„„ şi lăsând cosorul peste nas
cu ascuţitul, făcu „ harşt 11 ; iar nasul îi pică la pământ.
Atunci mamă-sa îl luă numai decât, trânti mâna de sare peste tăetură
şi punându-i-! la loc îl legă cu cârpa de in.
Trifon văzu în aceasta un semn dumnezeesc şi începu a se încredinţa
de sfinţenia şi binecuvântarea dumnezeiască a rodului pântecelui surorii sale.
De la Coba .Munteanu, gospodar
din Grivi(.J· Tu:ova, ce-o ştie din Mccedonia.

c.

}'opovici.

64. -Sf. Petru pE:scar.
O-zeu, ci-că, a trimes pe Sf. Petru la baltă să prindă peşte. S'a dus
ăl Sf. Petru la baltă cu coşul orb şi cu năpastea.
Cearcă el ce cearcă cu năpastea.„. în urmă bagă coşul în baltă. N'a
stat nici cât a bea o lulea de tutun şi fuga să-l caute .. „. Da peşte de
unde? !.„ Dacă vede că nu-i cade nici un jllvete în coş, se culcă şi
începu să mâe porcii la jir....
O-zeu, aşteaptă.„ aşteaptă„ .. până ce dacă vede ce vede, pune ţinţarii
pe el, ca să-l scoale. lncep ţânţarii: ni, ni, ni, ni.„. şi cu ciocul înţeapă
pe Sf. Petru, care sare ca muşcat de şarpe, cât colo de odată şi iar se
culcă somnoros„„
Ţintarii, aveau poruncă, dă-i şi dăi... pe la ochi... urechi.. .. cu ciocul....
Se scărpină Sf. Petru până ce a făcut băşici pe ochi..„, apoi dacă vede
că nu e glumă o şterge la sănătoasa.„ .. după Dumnezeu.
De atunci sunt ţânţarii pe pământ.
A11jitl de la D. Popescu,

tnvdţdtor,

C:errll-Dolj.
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CACITORI
46. -

Căldarea

de rachiu.

Dângă, ddngă,

La potdnga ,·
Potdnga, la musca mare,
Musca mare treera,
Şi voinicii vântura.
Striga, pod să se facă,
Pod nu se făcea,
Turcii că trecea,
Cu cai,
De scai,
Cu ghidu,
De clocotici.
47.-Broasca.
Am o păsărică,
Lătnicică,

Plătnicică,
Chiţovornicică.

Cu doi

pui.şori,

Lătnicei,

Plătnicei,

52.-foiul.
Trage lunga moşului,
Ca să sufle roşului.
53. - Pietrele morii
Burtă peste burtă,
Şi la mijloc urdă.
( Valta Bistriţei
moldovene). :l>.

7arc.aşanu

54. - Hornul cu cahla.
Baba cu nuca în ....
55. - Scroafa cu purcei.
Domnii beau şi butea geme.
56.-Drumul.
De la noi, până la voi,
Tot o fâşchie de tei.
57.-0mul.
Şede-o bute pe două beţe,
Şi pe bute un bostan
Şi pe bostan o pădure plină
de sălbătăciuni.
(Aurite de la Ichim Capverde,
din Pdtrilu/i pe Suceava\ .

Chiţovornicei.

.ftlex. )Vlornriu.

48. - Soarele,
Degerică,

J.

degerică,

Umblă

tot cu frica'n sân.
49.-Varza.
Pe cea vale 'ntinsă,
Bolovani verzui
Stau grămezi, grămezi.
(De la vdrn-meu Ginghind Cliiricd,
Ciureşti-Tutoval f;h. V. Şuşnea.

50. - La ţesut.
Hârţ, hârf, pârţ, pârţ,
Sâcâi, sâcai din porunci
Pentru banii birului.
51.-Cuptorul, horna, pirosteile.
Tata-i gros, mama-i lată,
Soru-mea-i răscăcărată.

58. -Cumpăna fântânei.
Ion lungul,
Sp&nzură bumbul.
59.-0mul.
Am o cracană,
Pe cracană un poloboc,
Pe poloboc o cobiliţă,
Pe cobiliţă o tărtăcuţă,
Pe tărtăcuţă o pădure
Şi în pădure râmă porcii.
60. - Buricul.
Alună pe cumpănă.
Oâci ce e?
(Au;ite de la moş Gr. Brânf4,
de 80 ani. Podu- Turcului.
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01.-Cântarul.
Ţanc/ sus,
Ţanel jos,
Ţandl mandl hop I
62. -Codrul, cltre iarnă.
St valid înaltu', cocoratu',
Că i-a perit tot satul.
63. - Vârtejul clruţii.
Iliuţă cu tichiţ
Ridică mai mult de-o mie.
64. - Pepenele.
Pielea verde,
Cam.ea roşie
Şi oasele negre.
65.-Pruna.
Am o purcea c'u.n purcel în burtă.
66. - Măciaşa.
Cocoş roşu, cu zgaiba' n cap.
67.-Gândul.
Fusei în pădure,
Tăiai o nuia,
Ocolii ţara cu ea.
68. -Casa şi coşu I.
Am o bivoliţă,
Numai cu o ţdţă.
69. - Puricele.
Am o vacă neagră,
N'are piele nid de-o teacă.

•

70. -Am u.n bivol,

Sare din mu.ntln muhte
Şi picerli nu i se TUpe.
(Gole11ii Badii, Mru«I).
0

2.faihalache.

71.-Pruna.
Am o vacă a fatd
ŞI vlfica' l a fata
72. -Sfredelul.
·Am un purcel,
Cu gdtul de oţel.
73.-0hinda.
Am tăiat un lemn, nici de-o
şchioapă de lung,· şi am făcut
două coveţi, două feţe de masă
şi un păhăruţ de băut apă.
74. - Meliţa.
Am o căţăluşă. Când bate la
drum, îi curg flendurile.
75. - Sania, căruţa, jugul.
Am trei lucruri : unul aşteap
tă vara să se odihnească, altul
iama. Al treilea zice că pentru el
ori vara ori iarna tot una' t e.
76. - Roatele căruţii.
Patru sprlnteoare,
Pe semne surioare ;
Mereu se alung
Şi nu se mai ajung.
77.-Focul. ·
Am un copil.. Tot mânâncă şi
nu se mai satură.
78. - Foarfecele.
Am două răţi.şoare,
Pe unde înotau,
Malurile se rupeau.
79. - Fântâna.
Amarnic crapată,
La tata spânzurată.
(Din Jud. Neaml) g~.

]Jufnariu.

lJftl\Ţll

22.-Cuvlnt de

ertăciune.

nAscultaţi, D-voastră cinstiţi părinţi, ce sunteţi de O-zeu orânduiţi să
primiţi cuvinte de rugăciune cu frumoasă înţălepciune, de la aceşti fii
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ai D-voastre, ce stau cu tălpile pe aşternut, cu inimile la pământ şi
stau smeriţi şi se roagă la D-voastră, cinstiţi părinţi, să bine-voiţi să-i
ertati şi să-i blagosloviţi 11 •
Atunci părinţii zic: „Dumnezeu să vă erte şi să vă blagoslovească! 11
„Iată, milostivul O-zeu din cer a căutat, spre pământ s'a uitat şi a
văzut că nu ·i stă bine pământului fără stăpânire.
A blagoslovit raiul în partea răsăritului afară de acest pământ.
Tată, milostivul D zeu din cer a căutat, pe pământ s'a uitat şi a văzut
că nu i şade bine raiului fără stăpânire.
Şi a întrupat pe Adam, strămoşul nostru cu trup de lut, cu oase de
piatră, auzul din vânt şi sufletul de la Duhul Sfânt.
Iată, milostivul D zeu din cer a căutat, pe pământ s'a uitat şi a văzut
că nu-i şade bine omului fără soţie. Au dat somn lui Adam, strămoşul
nostru trei zile şi trei nopţi şi a rupt o coastă de la stânga sa şi a
întrupat pe Eva, strămoaşa noastră.
Insuşi Adam când s'a deşteptat a zis: „mulţumescu-ţi Ţie Doamne,
că am văzut trup din trupul meu, os din osul meu şi sânge din sângele meun. Jar milostivul O-zeu a zis: „Adame, creşteţi şi umpleţi pă
mântul şi vă veseliţi pe dânsul şi să vă înmulţiţi ca iarba câmpului, ca
frunza codrului, ca nisipul mărei, că de azi se va chema femeia lui
Adam, de veţi ţinea neam de neam, până la al noulea neam, viţă de
viţă, până ajunse rândul la aceste mlădiţe, ce stau cu tălpile pe aşter
nut, cu inimile la pământ, cu genunchi plecate, cu lacrămi vărsate şi
se roagă la D-voastre, cinstiţi părinţi', dacă bine-voiţi să-i ertaţi şi să-i
blagosloviţi 11 • Atunci părinţii zic iarăşi : „D-zeu să vă erte şi să vă bla·
gosloveasd 11 • •
„şi să vă bucuraţi de aceşti fii ai D-voastre, cum s'a bucurat Aron
de toiagul lui uscat de 12 ani şi acum înfrunzit. Şi cei doisprezece
Patriarchi din Cana-Oa1ilea, de unde apa s'a prefăcut în vin şi nimeni
n'a ştiut; numai cel de a pus.
Iată, milostivul D zeu a împodobit cerul cu stelele, câmpul cu florile;
iar câmpul când a înflori nimeni de dânsul nu se va feri. Iată, milostivul D-zeu a împodobit pământul cu văi adânci, cu isvoare reci, cu
codri înfrunziţi, cu pomi înfloriţi. Că toţi pomii vor înflori şi vor rodi
după seminţele sale.
Asemenea si fiilor Domnielor-voastre, pe carii-aţi născut şi crescut
şi milostivul D·zeu mândră zi le-a dăruit de căsătorit; să fie un trup
şi D-zeu a vrut.
Şi stau cu tălpile pe aşternut, cu inimile la pământ, cu genunchi
plecate, cu lacrimi vărsate. Şi stau smeriţi şi să roagă la D-v, cinstiţi
părinţi, să bine-voiţi să·i ertaţi şi să-i blagosloviţi 11 , Părinţii zic: u Dumnezeu să vă erte şi să vă blagoslovească 11 •
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lnsuşi ertarea şi blagoslovirea părinţilor întăreşte casa fiilor; iar mânia

blestemul părinţilor risipesc casele fiilor. De ar fi pe temelii de
peatră, o risipeşte din vârf şi până în talpă. De ar fi pe temelie de lut,
s'ar risipi până în pământ, pietrele Vameşului s'au făcut şi în veci, Amin.
Insă cu cât m'am trudit şi m'am ostenit simbria nu mi-am cerut.
Dar ce este simbria mea? O bute de vin, o jevre (basma) de in,
să-mi şterg mustaţa de vin, şi în veci, Amin.
Hehei ! socri mici şi socri mari, pe fii D-v, O-zeu să-i dăruiască cu
veşmânt de minte, casă de oaspeţi şi haină albă de viaţă.
Şi D-v, c. c. nună mare şi cucon nun mare, să vă fie de bine şi
întru mulţi ani.
Unde aţi pus mâna, să pue şi O-zeu mila.
Şi cum v'a încredinţat O-zeu de aţi cununat, să vă învredniciască să
le şi botezaţi, şi iar să le cununaţi. Şi să vă faceţi fini din fini, să vă
fie cheful şi pomana de plin. Hihii ! cucoane mire şi cuconiţă mireasă,
ca o împărăteasă, O-zeu să vă dăruiască cu cele şapte daruri. Dar care
sunt cele şapte daruri? !nălţimea cerului de sus, grăsimea pământului
de jos, puterea lui Samson, averea lui Io\·_. frumuseţa lui priminte Solomon. Şi scaun domnesc, toiag stăpânesc.
şi

Să trăiţi, pământul să-l stăpâniţi.

Acum mă întorc la vornicel: vornicele, vornicele, trup de viorele,
meşter de lulele, cum ţi-a· învrednicit milostivul O-zeu, de ai ajuns
vornic de gloată, să ajungi la anul de sfânta poartă.
Hai, noroc şi bine în casă la mine ! Hai, noroc şi pace în cotro om
face. Iar noi de om· sta pe loc, O-zeu ne-a da noroc.
Hai ! noroc şi bucurie în deal la bostănărie.
Bostanii s'or coace, popuşoii s'or face, şi a da O-zeu chelbea în Ţi
gani, rapănul în Jidani ; iar noi, cei pe aici să sburdăm ca nişte voinici.
Şi D-v iubiţi fraţi, când om avea a ne întâlni, să avem a ne cinsti,
cu acest păhărel gălbior din vârf de păltior, din viţă din răsviţă după
care omul sughiţă şi l'oi bea şi n'o rămânea nici lecuţă. Când va ră
mânea o picătură, mi-a părea rău o lună. Şi să trăeşti podea uscată, să
beau şi eu gură căscată, şi în veci Amin!. 1)
(dur ite de la sdteanu/ Iordache Mangalagiu
Floreşti-Tuiova).

Virginia Sta11.

1) La nun/ile ţ4r4neşti e obi,·ei"J, ca dupd ce se g4teşte 'tlireasa, se aşeajd pe
scaune pdrinţii ambilor miri, dinaintea cdrora se pune o pernd, pe care îngenunchia:ril. tinerii. In numele •cestora, un om mai b4trân ,; cu rost la vorb4 ct:re
prin 11orbele de mai sus, ertarea şi blagoslo11irea p4rinţilor,

https://biblioteca-digitala.ro

ION CREANGĂ

=======o==

Dl\TINE

81

-==-===-~'-~-~-"-=-·---~

ŞI CREDINŢE

289.-Capra la .sfântul Vasile.
ln seara ajunului sfântului Vasile, la noi în satul Farcaşa băeţii umblă
clopoţelul şi ură la fereastră, pe la case. Pe unde-s gospodine bune
şi fac colaci, la urători le dă colaci, le dă mere, şi nuci. Pe unde-s
gospodari cuprinşi, le dă gologani. Şi eu, când eram mititel am umblat
cu clopoţelul. Mi-aduc aminte cum la Bauzoae cea bătrână, ni-o dat
un colac de mămăligă, şi cât am urat, vedeam printr'o borticică a fereştei de burdizan1) cum cocea baba, colaci pe vatră. Flăcăii cei mari
umbla cu capra.
Tare îmi era mie dragă capra!. Capra din satul nostru avea un cap
frumos îmbrăcat cu pele păroasă de viţel ori de căprioară. Avea nări,
ochi de mărgele şi coarne făcute din coarne de căprior prinse bine
de cap. Nici nu se cunoştea cum era prinse. Intre coarne avea oglindă,
cu marginea de tablă plină cu înflorituri; peste oglindă spânzurau ţar
ţamuri~) de mărgele, albe, roşi, armuz, zgărzi de pe la fete, pene de păun.
Doamne, frumoasă mai era capra ceia! Avea ţăcălie şi în ţăcălie un
clopoţel mititel şi falca de jos era îmbracată cu pele şi avea gura roşie,
pe din nuntru; nu ştiu dacă era lipită cu hârtie ori postav. Ştiu că pe
margina fălcei de jos avea mărgele albe ca în formă de dinţi.
Capul era pus într'un băţ, bine înţăpenit, şi la partea de jos a gâtului se prindea falca de jos. Falca avea o limbă; limba asta, întra într' o
scobitură dăltuită, avea joc şi se prindea in dăltuitură cu un cuiu de
fer. La capătul limbei era legată o cură, o sfoară tare ori o sârmă; când
slăbeai şfara ori sârma, falca să !asa în jos, iar când trăgeai repede de
ea, falca se izbea de falca de sus, şi capra dămpăia 8).
De la ciafă în jos capra era imbracată cu Lăicere') noi puse ca o fustă;
ele ascundeau pe cel ce o juca şi când te uitai la dânsa pare·că era un
c:erb ridicat în 2 picioare şi tot clefăia şi se fâţâia~) de colo, colo, se
pleca şi se poclonea pe la fetele din casă. Îi cântă frumos din fluer,
trişcl ori tilincă 6) cântece iuţi şi în trei paşi.
Cu capra mai veneau flăcăii cei mari, îmbrăcaţi frumos şi curat, ca
de slrbiUoare. Unul strângea paralele şi avea la şold o traistă frumoasă
nouă; aceasta se cheamă vornic. Unul dintr'înşii avea o talangă mare
de la boi, şi ura frumos.
cu

r) Ochiu de fereastrtJ din be1ică de bou.
Ciucuri.
Clllmpaia l•Ul cltJrnpllnea, adic4 iţbea 1i /dcea clamp I
4J Scoarte 1i 41tlll"7luturi de land boit4 li tdsuta fn casa c11 dunBi ori alesilt11ri,
5) e4 se întoarce mereit.
6) Fluer luni fartJ borti.
2)
~)
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Cei lalţi întindeau a juca muşamaua, busuiocul ş. a. Când isprăvea
uratul, capra facea. plecăciune. Vornicul strângea darul de la gazdă, urau
tot a bine şi ani mulţi şi plecau trosnind din pistole.
ln satele de prin prejur între flăcăii de la capră unii se îmbrăcau ca
fetele, se făceau mirese, dar acest obiceiu era mai mult la Borca şi pe
la Mădei, obiceiu luat de pe la târguri.
Din tot satul se făcea o capră sângură, şi umbla nu numai la noi,
în sat, ci şi în satele vecine până la ziuă. Se duceau pe unde erau fete
mari, ca să eie colaci frumoşi; asta era o cinste şi pentru părinţii fetei.

j). J.

Jud. Neam{.

j=arcaşa11u.

290. - Nu e bine să te muţi în casă nouă până nu-i faci sfeştanie.
291.-Când urlă cânele noaptea, urlă a pustiu, şi trebue să-l omori,
fie el cât de bun.
2D2.-Când unui călător i se fărâmă căruţa'n drum, şi acea zi fiind
sărbătoare, nu e păcat ca să i-o dregi.
293. -Nu e bine când crapă mămăliga singură, pe masă.
~94. -Busuiocul ca să fie, şi să miroase frumos, se pune'n ziua de
joimari, (Joia de înaintea Paştelui), sau în Sâmbăta Paştelui.
295.-Când iasă furnicii cu aripii în casă, e semn că va muri cineva (tot din acea casă).
296.-Nu e bine să se spele cămeşile Miercurea şi Vinerea, că e
rău de răutate.
Din Boureni-Dolj.

)(.

J.

})umifraşcu.

297. -Marţia nu se urzeşte că atunci a urzit Dumnezeu pământul,
fiind ajutat de ariciu, care 1-a învăţat, ca din pământul ramas să facă
munţi şi dealuri.
Tot marţia, nu e bine să pleci la drum, şi să nu începi nici un lucru
din nou.
298.-Sâmbăta nu se taie gura la cămăşi, şi nu se taie gura pânzii,
c'atunci a isprăvit D·zeu de urzit pământu.
299. -Cine se spală seara pe ochi, orbeşte.
800. -Să nu pui rugi (macieşi) pe foc, că crapă ţăţele vacii.
301. - După moarte, femeea care rămâne văduvă, nu e bine să aleagă
grâul, când se fac căpeţelele, căci, ci:că păn' la anul, moare şi ea.
Gole1tii Badei, Oduscel.
0

]). }Vfihalache.

802. -Ditl blidul sau 1ocul de unde a mâncat, linchit, mâţa, să nu
merge bine.
808.-Ciocârlia, când se înalţă primavara în sus cântând cică strigă:
11la plug, la plug, la plug 11 ; iar piţigoiul aşişderea când cântă cică zice
femeilor lenoase: „ţuţu bei, ţuţu bei
Sculaţi-vă femei,
Puneţi cănepa la ştiubei !11 (adică tortul la fiert).
guşti, că nu-ţi
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304. -Când femeea toarce, să nu pună furca, în pat dealungul, c'atunci îi va veni şi ei somn cu lene!
306. - ln ziua de Ignat (când să tae porcii) cică, nu-i bine să speli
cămeşi, c'apoi porcii se vor deprinde a rupe cu gura rufele când vor
fi puse pe gard spre a se usca.
306. - La 1-a zi a lui Dechembrie a doua zi de Andrei, se pune într' o
sticlă, sau alt vas, o creangă de zarzăr şi se ţine la căldură până la Sf.
Vasile. După felul cum va inflori această crenguţă, aşa vor fi fructele
în anul viitor, multe sau puţine.
307. - Copilului mic de ţâţă să nu i se tae unghiile, căci alt-fel vor
creşte bocânci, urite !

.J. O. 3ugravu.

Ţuţcani-Covurlui.

308. -Când se schimbă dinţii copiilor, e bine ca să-i tragă părinţii,
tatăl mai cu seamă, pentru ca să răsară alţii drepţi ; dacă nu-i trag pă
rinţii, atunci dinţii răsar strâmbi.
309.-Copiii să nu umble sara cu foc în mână, căci se pişe noap·
tea'n pat.
310. - Muierile şi fetele nu e bine să încalece pe cai, pentrucă acei
cai fac melic în spinare.
311. - Nu e bine să floeri prin casă şi prin curte, pentrucă tragi a
sărăcie.

312. - Când scoţi pui de orice fel şi dacă te întreabă cineva câţi pui
ai scos, sau cite hoară ai, să nu spui niciodată adevărat, ci să spui ori
mai mulţi ori mai puţini, pentrucă atunci ai noroc de hoară, adică de
orătenii şi nu-ţi pier din ele.
313. -Să nu mănînci din spinarea mămăligii pentrucă îţi cad belelele
în spinare.
D•la pilrinţii mei, Şt•f4Hfli· Villc•a.
.J. )(. ~opescu.

COLIND~

11.-/cea Doamne,
Doamne,
Florile flori dalbe de măr.
ln ăste case minunate,
ln ăste curţi ca ziduri nalte,
Cu porţile ferecate,
Cu sc4rile invârtejate,
Doarme-şi, doilrme-şi buni boeri,
Florile, flori dalbe de măr.
feea

Şi mi-şi

doarme pe ciipdtdk,
pust n cuie,
Cu pistoale'n dngătoare,
Cu paloşe ludtoan,
CkiDtori Cil c4nt4tori,
Florik, flori dalbe de mir.
Cu

işlice

Cine-şi mdnă să·i dqlepte I'

(bis)
un !/ol de porumb~i (/Jis).
poartă porumbi·ml salt4 (bis)

Mdnă

Pe
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Şi-mi săltară

Şi-mi săltară,

De-mi zburară,
Sus, mai sus că se 'nălţară,
C' un nor dalb s' amestecară ·
jos mai jos că se lăsară, '
Potriva divanului,
Drept casele domni-şi buni,
Pe zăbrele d' arginţele,
La fereşti cu floricele.
Şi-mi cântară,

'Mi gdngurară,
Mari boeri nu-mi deşteptară,
Florile, flori dalbe de măr.
Şi-mi saltară,
De-mi sburară,

Sus, mai sus că se 'nălţară,
Cu' n nor dalb s' amestecară ·
/os, mai jos că se lăsară, '
ln prundurile mări-şi dalbe
Şi' mi luară' n aripioară
Apuşoară limpejoară,

Şi-mi saltară,

De-mi zburară,
SllS, mai sus că se 'nălfară,
C'un nor dalb s'amestecară,
jos, mai jos că se Lăsară,
ltz jitniţele domni-şi buni.
Şi-mi luară 'n ciocurete
Orâurele d'aurele,
Şi-mi săltară,
De·mi zburară,

Şi-mi săltară,
De-mi zburară,

Sus, mai sus că se'nălţară,
Cu' n nor dalb s' amestecară ·
jos, mai jos că se lăsară, '
Potriva divanului,
Drept casele domni-şi buni,
Pe zăbrele d' arginţele,
La fereşti cu jlorlcele,
Din aripioare-mi scuturară,
Cu-apuşoara-mi râurarăI

.'Ilari boeri nu-mi deşteptară,
Florile, flori dalbe de măr.
Şi-mi săltard,
De-mi zburară,

Sus,> mai sus cd se' ndlfardI
Cu n n/Jr dalb s' amestecară :
jos, mai jos cd se Lăsară,
ln prundurile mări-şi dalbe
Şi-mi luară'n gheruşele
'

Petriale

De-mi zburară,
Sus, mai sus că se 'nălţară,
C'un nor dalb s'amestecară ·
jos mai jos că se lăsară, '
Potriva divanului,
Drept casele domni-şi buni,
Pe zăbrele d' arginţele,
La fereşti cu floricele,
Cu pietrele'mi grândurară,
Mari boeri mi se deşteptară,
Florile, flori dalbe de măr.

mărunţele,

Sus, mai sus că se 'nălţară,
C' un nor dalb s' amestecară ;
jos, mai jos cd se Lăsară,
Potriva divanului,
Drept casele domni-şi buni,
Pe zăbrele d'arginfele,
La fereşti cu florlcele,
Cu grâurele-mi sămănară,
Mari boeri se bucurară,
Şi pe noi ne dăruiară.
C' aşa-i Legea Lui Crăciun,
Lui Crăciun celui bătrdn,
Florile, flori dalbe de măr.
Să trăiţi La mulţi a11i I
(Com. Câinen1·A.rge1)

12.-Florile dalbe, florile dalbe
Dormi-şi dormi
Ori nu mi-şi dormi.
l)

Se repeld.
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Dormi d'un somn şi mi te scoală
focu 'n cea cămară,
d'aprinde o lumânare
Ş'o lipeşte intre icoane,
Şi-mi ieşi, domn bun, pcîn'afară
Şi mi-ţi vezi
Cine mi-ţi vine,
Cii nu vine fitecine,
Ci vin juni colindători
Şi cu ei şi Dumnezeu.
-Aducă-mi-i Dumnezeu
Că bun dar că le-am gătit.
Domnul sfânt că mi-a sosit.
Mai frumos împodobit,
Şi fă
Şi-mi

85
=========================c==

Cu veşmdntu'mohorît,
lung mi-i lung, până'n pământ.
larg mi-i larg jur împrejur.
lmprejurul poalelor,
Scrise's stele mai mărele,
la mijloc mai mărunţele ;
In mâna dreaptă ramuri duce.
Ramuri duce de măr dulce ;
I n mdna stdngă crucea-mi duce,
Crucea indurărilor.
. Busuioc mirositor,
Sănătate tufu/or !
(Corn.

Aref·Argeş).

C. )(. }Vlafeescu.

VQRe,1: nDANCI
137. - Mai

cu dragostea, adică lasă-mă în pace !
i-ai făcut de dragoste, adică aşa de tare se ţine de tine.
139. - Unde-i dragoste puţină, lesne-i a căta pricină, se zice celui ce
tot caută la pricini, degeaba, din ură.
140.-Ţi-i mai mare dragu', adică, îmi place foarte mult.
141.-Are drlglnele, adică, e cu atracţiune, cu lipiciu.
142.,....Cel mai mare dreptate în toate are, se zice când nu trebue să
te pui cu cei mai mari, cu şefii, în judecată, c'adese ori perzi.
143.- Trage clopotul c'a murit dreptatea, se răspunde câte-o dată,
când se întreabă că de ce trage clopotul şi nu se ştie pricina (de la
o anume istorioară în asemenea).
144.- Ce-i drept nu-i pacat, adică, ce-i aşa i-aşâ şi nu poate suparâ.
J45. -ll întorci cu drucul, adică, doarme foarte greu.
146. - O duce druc, adică, o duce sau petrece bine, chiar şi cam
cu sila.
147 -Nici asta nu se ia din drum, adică, este, sau se poate ş'aşa.
148. - Om de pe drum, adică, un om făr'de nici unele, sarac, neştiut.
149.-Bate drumurile, adică, bate ciamburul; nu face nimica.
150. - Calare pe drum, adică, pe jos.
151. - Du-te, d'ei mai întâlni pe cine-va ca tine, sd te tntord ,· iar de
nu, să te tot duci, se zice cui-va care nu se mai îndreaptă, nu se mai
slăbeşte-mă

138.-Par'că

astâmpără.

Jo~.

- Du-te câte zile ai crescut,

adică, să

te tot duci

https://biblioteca-digitala.ro

că eşti

un

rău.

ION CREANGĂ

86

Io3.- Du-te câte zile-s intr'un an, adică du-te că n'o să-mi pară nici
un rău.
154.-Ducă-se'nvârtindu-se, blestem pentru un rău ce se duce.
lli5. - Ducă-se unde-a dus surdul iapp. şi mutul roata, blesem pentru
un rău ce se duce şi de care nu regreţi nici de cum.
156. -l'a apucat ducă-se-ntr'însul, adică dracul.
157.-Doarme dus, adică doarme bine.
158.-Dulău bătrân se zice unui bătrân ca un câne.
lo9.- Un Dumnezeu îmi dă şi altul imi ie(ă), se zice când dintr'o
parte câştigi şi dill' alta păgubeşti.
160.-Până la Dumnezeu, mă tem să nu mă mănânce sfinţii! adică
până la una alta, să mă· păzesc de oamenii cei răi !
161. :.__Dumnezeu a umplut lumea cu ce-a putut, se zice când vezi şi
răi şi buni, dar mai cu samă răi de prăpădenie (de tot).
162. - Dumnezeu când voieşte să piardă pe cine-va, ii fură intăi mintea, se zice celui ce nu se mai astâmpără până când în fine o pă
ţeşte rău.

163. -N'am să mă bat cu Dumnezeu (Cum diis pugnare), adică, nu
pot opune celor ce trebue să se întâmple.
164.-Mare-i Dumnezeu şi meşteru-i dracul, adică am să isbândesc.
165.-/l vede Dumnezeu pe vremea asta, adică, are s'o ducă greu, că-i
vremea rea şi cam dimpotrivă.
166.-Îl vede Dumnezeu, adică, are să-i meargă bine.
167. - Toţi Dumnezeii is intr'însa, se zice când ţi s'aduce ceva plin
cu multe de toate şi necurat (apă, vin, sorbitură.....), sprăhuit {are pe
toţi Dumnezeii).
168.-Dă-l de duşcă peste cap, adică bea-l tot.
169.-Când zice zeu şi zeu, atunci te'nşală mai rău, adică să nu
crezi pe cuvânt şi jurăminte !
170.-lnvechit i1z zile rele, adică tot rău a fost în totdeauna.
171.- O zi ca aceia, adică o zi foarte bună.
172.-Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă, adică se cundaşte omul
de la început, cum are să fie,
173.-Se crapă de ziuă, adică începe să se facă ziua.
174.-Ziua'n ameaza mare, adică, în ziua mare, la lumina zilei, făţiş.
176.-De la zisă pdn'la faptă, tot mai este o bucată, adică să nu
crezi că aşa degrabă are să se facă cum se zice.
mă

Targul Neamţul.

~eorge

fi. <Josmovici.

176.-0aea care nu-şi poate purta lâna, dă-o la lupi.
177.-ferească D*zeu de calic, că de face pomană şi dracul ştie.
178. - Când îi dai îi fată vaca, iar când îi cei, îi piere viţelul,
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179.-Prostului îi găseşti urma şi viteazului capul.
180.-Nu ţi-i de dată, cum ţi-i de nadă.
181.-Eu boer, tu boer, da ciubotele cine le-a trage?
182.-Nu-i destul că-i iapa grebănoasă, mai are şi bolfă în pântece!
183.-De soare mi-i ce mi-i, da de lună nici nu-mi pasă.
184. - Nu zi hop, până nu sai în joc.
185.-Ce mi-s bune buze moi şi palme goale?!
186.-Pacatele vechi aduc osânda nouă.
Adunau de

jY1. ...!. upescu

O 51\MĂ D~ ClJVI NTE
439-460.
La lumânări, la furcă. Am stat de am mai lucrat asară la lumânări
tot m'am sculat dimineaţă.
Adetul, obiceiu : aşa~i adetul (obiceiul) boeresc la zile mari.
Pesteşte, trece : şi după ce-a pus banii. la bancă, nu pesteşte (trec)
două săptămâni şi cade baba la pat.
şi

}'reof J. 5. }Jeldie.
Călcăi,

o bucată mare de malai, ori mămăligă. Hni ! Hm ! Ce-ai
cela mă-ă ! Dă şi lui Ion ! Măi Io'! vin' încoa!
Hrincă, tot o bucată mare, malai ori mămăligă. Ce hrincă şi-o ales.
Şparlit-o J
f "t d
. I
dA
I
Tulit-o
o ug1 , ar ş1-o uat ceva cu ansu

luat

călcăiul

l

Şurină,

loc lung şi'ngust.
ghioaga, Se

Hutuchi-mi-aş

ştie

ce-i.

Oăoz
{ 5 e şt"te ce-1..
n
r'Oanca
Ohiontac, îmbucături mari şi să le mănânci repede.
Sgâiat, descoperit, desfăcut, deschis.
V

_jl. jrtoisei.

Nemţişor-Neamţ.

Argea. lntrebuinţat în înţetesul de început, îndrumare, pregătire, temelie (a unei părţi din un lucru început). După ce s'a isprăvit trupul
unei girezi, a unui stog, se zice: „De acu să-i facem argi de vârf„.
Oaide. Se zice de nişte picioare prea lungi, care se întind fără nici
o ordine şi orânduială: - „Ce ţi-ai întins gaidele aşa, mai strânge-le
acasă". De la acest subst. se formează verbele a se găidi şi a se găidili.
Zacon. Intrebuinţat în Basarabia, vine din ruseşte (lege, capitol) şi
se întrebuinţează de Moldovenii din Basarabia în acelaşi se'nz: „Cum
a zice şi Zaconu 11 •
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Năboi. Acest cuvânt e derivat din verbul a năbuşi şi voi da exjJ!icarea chiar din gura unui ţăran. Pe la râuri, găuri, borte, pentru adă
patul vitelor (produhuri). Când se mai încălzeşte, e moloşag, apa dă
de-asupra produhului şi, când năbuşeşte apa din produh, cum să se
cheme alt-fel, dacă nu năboi. Toate .acţiunile la fel, se vor chema nă
boi, iar de la acest subst. se va forma verbul a năbori sau a năboi.

V. }V!oisiu.
Rilşpă:

un instrument, pe care-l

întrebuinţează

pietrarii la

feţuit pă-

reţii.

Lariton: un gogoman, un prost, un
Canci: nemica.
Lipă: o căpiţă, care e
un stog,
Poştoroncă: funie.
Culese din Bucovina,

pusă

leneş.

pe un prepeleac,

şi

e mai

mică

decât

}'. 6ârsfean.

CiLlJME, JITII, Tl\CIL\LE.
77.-tJeamţul la bătălie.
ln vremea răsboiului cu Turcii, nu-ş cum se făcuse, că trecea pe aici ş'un Nemţişor, care ci-că se ducea la Plevna să lupte, aşa, numai
de dragul de-a lupta. Era tânăr şi se vede că nu prea ştia ce-i răsboiul...
Da altfel pregătit cum trebue şi dârz de tot Neamţul. Ba'ncă avea cu
dânsul ş'un câne, care se tot ţinea în urma lui..„ Un român, n'are de
lucru, îl întreabă :
- Un'te duci, Neamţule?
-La patalie I răspunse el răschicat şi tropăind falnic.
- Da' cânele la ce l'ai luat ?

- Ca si taet Turcul, /acut şniţel şi dat lui si muninca I răspunde
iar şi trece 'nnainte ţanţoş, cu nasul pe sus .....
Românul se uită gândindu-se mirat: · nCe să· fie acela şnifăl? Pesemne un fel de cârnaţ„. Auzi: să hrănească cânele cu cârnaţ din carne de Turc !11
După războiu, prind a se'ntoarce soldaţii şi, işti de-acasă, tot se'nturlucau cu dânşii să le istorisască de pe-acolo. Se povesteau multe. Odată, spunea unul, cum, într'o vreme mântuise proviziile şi erau să piară de foame. Umblau prin ogoare, luau popuşoi şi mâncau grăunţe
crude-aşa.„„ Tocmai" atunci, Românul nostru vede pe Neamţ, care se
întorcea şi el de la război-da făr'dc câne-păşind încet, cu nasu'n
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de mai-mai plângea. Românul cât-pe-ce să nu-l mai cunoască. Şi ca să se'ncredinţeze, îl întreabă:
- De unde vii, Neamţule?
Neamţul tace-oleacă,-apoi răspunde înnecat în plâns:
- Di la pa talie !.„
- Da' cânele unde ţi-i ?
Neamţul plânge şi mai tare:
-Eu avut foame I Taet pi dânsa, /acut şniţl şi muncaaat I !„,

jos,

supărat

J.

(De la d. Simion Frim11, Ciorteşti-"Vaslui)

]reculau.

78.-Cum a ardicat ţânţarul pe bivele din năroiu!
Nişte oamini, zice, se canuneau să arctice un bi'ol din năroiu,-şi nu
puteau. Da 'n el, degeaba„„„
Vine un ţânţar!
-Măi oamini mă, că naroji mai sântcţi, mă !..„. Tiuu„„ Ce dracu !„„.
D'apoi bine mă, voi bre să nu puteţi..„Staţi că vi-l gonesc eu la iuţaJ.ă.
- la să mi te vedem, nevăzut cc eşti !.„
Şi ţânţarul se pune de 'nţapă pe bi'ole drept într'o crăpătură a pielii
carh pe burtă„„
Şi unde bi'olile mi se scoală tremurându-şi pielea şi dând din coadă
cât e el de mare„„
„„.Şi aşa a ardicat ţânţarul de jos pe bi'olc !... Asta e.

(Spus de Ion Ion Stancii,
din Bo11reni-Dolji11).

)(. J.

])u171ifraşcu.

79. -- V'alea lui Suflă.
Cineva mergând într'o zi de iarnă la un cumătru al lui, fu cinstit
c'o canft de vin fiert, ferbinte nevoc mare. Acesta, fără să bage bine
de scamă, socotind că-i numai călduţ, - cum e bun de băut-, duse
·
cana la gură şi o trase de duşcă.
Gazda, văzu bine că s'a pâcâlit, şi începu să râdă. El pentru a nu
se ruşina, şi a se arăta că n'a păţit nimic, cum încremenise cu ochii
în bodul casei, întrebă :
- Bre cumetre, da drepte corzi ai ; de unde le-ai adus ?
- Din valea lui Suflă, cumetre !
Povestitll. de tata, preot, Tuţcani-Covur/ui.
80.-Ţiganul

J.

O 3ugravu.

ra târj.

Se dusese şi ţiganul cu gloaba lui la târg s'o vândă. Dar era aşa de
slabă, că abea se ţinea pe picioare.
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Lumea văzând-o aşa de slabă, o crezut că-i bătrână. Căci de mâncat,
cât de puţin să li mâncat şi tot nu era aşa.
Dar ţig-anul de colo : -Aş, ce bâtrân ! Asta e tânăr. Un frate a lui
mai mititel o murit de bătrân !
(Aurit in timpul târgului de la Tg. B11jor-Cov11rl11i)

81. - Tatăl rtostru ţigănesc.
Tatăl flostru'n podul vostru
Toţi sfinţii cu ochelari,
I
'
Oine, gine, Române.
Puf, Amin.
(A11;it de la b11niC"a, Vârle;i-Covurl11i).
U11 cârnaţ şi-un tra11dafir,

J.

Vârle;i- Covurlui.

Vârle~ean1i.

CRONICI\

•

Pomenirea lui Ion Creangă .
Tg. Neamţ. - 111 ziua de 16 l:lnuar, :1 sosit în Tg. Ncarnt d. i\t Sadoveanu, din partea societăţei scriitorilor români şi alte persoane din
Soc. institutorilor şi institutoarelor din Bucureşti, Soc. generală a tuturor studenţilor români, centrul laşi ş. a. Scara se dă o masă unde dupft
călduroase cuvântări, îşi iea fiinţă un comitet cu d. prefect Crivetz în rruntc ca să strângă fondul trebuincios ridicărei unui bust lui Ion Creangă.
Duminică seară, şezătoare în grădina publică, teatru, muzică cuv;lntări şi citiri.
Revista noastră a trimis d-lui N. Popovici, primarul oraşului Tg.
Neamţ această telegramă :
„/11temeietorii revistei de literatură populară din Bârlad care
poartă llumele marelui Ion Creangă, trimit admiratorilor ţăranu
lui dill Humuieşti, strânşi bi Tg.-Neamf spre a sărbători memoria 11e11trrcutului povestitor, --salutările lor respectoase fttso(itt· de
adânca şi sfânta amintire ce păstrează acestui mare român''·
ln numele întemeietorilor, lupescu, Pamfile.
Din partea d-lui A. Vlahuţă, s'a primit următoarea scrisoare:
'' Ci1m ll'aşi veni .I
·Să fiu în mijlocul D-voastră la o asemenea sărbătoare, să cinstim împreună amintirea marelui nostru Crea11gă; mi s'ar părea
cd-I văd, că sta11 cu el de vorbă, respirând aerul sănătos al Oza11ci l11i / Dar timpul nu-mi ti1găduie astfel de b11c11rii. Şi vă rog
să fiţi interpretul părerii mele de rău pe lângă comitetul dr organizare, căruia din tot sufletul ii m11l(umesc pentru felul atingător in care m'a invitat la această fll11ălfătoare serbarr.
»E o cinste mare pentru Humuieşti că s'a născut acolo cel mai
ales povesetitor al neamului nostru-dar o ci11ste tot aşa de mare
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e şi pentru D-voastră, că ştiţi să preţuiţi lucrul acesta şi păstraţi
cu neclintită evlavie amintirea unui asemenea om.
»D-voastră şi celor ce vă sunt tovarăşi de fapte bune şi de
sentimente frumoase-cu toată dragostea se'nchină
12 /anuar 1910
(ss) A. Vlahuţă.
• Despre pomenirea lui Creangă la laşi, din nou în N. Rom. V.-11.
• La 24 Ianuar o delegaţie a studenţilor a pus pe mormântul lui
Creangă, cununa cumpărată din obolul Humuleştenilor.
• junimea literară, VII.-!, dă chipul lui Creangă, scrisoarea pe care
o reproducem şi noi în acest No., cuvântarea d-lui M. Sadoveanu, rostită în Câmpulungul Bucovinei la 3 Ianuar, conferinţa d-lui O. To/an,
cetită la 17 !anuar în Cernăuţi, precum şi un fragment datorit d-lui
Em. Oârleanu, scos din »Pe Bistriţa la vale... «, cu privire la Biserica veche din Broşteni (Suceava), al cărui chip l'am dat şi noi în An. li. p. 313 .
• Un articol despre Ion Creangă în Revue de Roumanie 1.-1, de Ooyan; urmează în traducere »Moş Ion Roată şi Vodă Cuza«.

* SezAtuuea

apa,-e cu int4ia coald din voi XI, începând descrierea datinilor
la boter, logodnd şi nuntd.
* ln Albina, Xlll.-17, g4sim jocul baba-oarbe, semnat. de Paul I. Pavlov
Din ce ţin11turi ,>
* ln Studii şi Documente, XVI, d. N. Iorga descrie (p. 17-22) 11n man11script
de leacuri de pe la fncep11tul veacului XIX.
* 'D-nii I. A. Candrea şi O. Densuşianu publicd Poezii populare fn No. 52:.i
din .,,Biblioteca pentru toţi". Poezii populare, cum trebuie sd se înţeleagt1, n11 s1111t
toate cdci printre ele se afid uraţii, desoânteoe. oolinde, ctmtace oopilAreşti ş. a.
aruncate la întâmFlare. Buc4ţile, serice, numai cele din Basarabia sunt inedite,
celelalte se reproduc din alte colecţii, fitr4 a se arăta aceasta la locul cuvenit,
Cu un cuvânt, o colecţie scoasA mai mult ca s4 sooatA şi autorii ceva.
* Şi parca-i un fitcut; d. N. Iorga scriind în Neamul RomAneeo literar, II,-6.
despre anonimele colecţii de Poezii populare şi Basme din editura Sccec, îi bdnueşte tot pe domnii de mai sus, ctlrora, pe sfânta dreptate, le imputd nepricepere şi neîngrijire.
* Viaţa 11grioolA No. 2, cuprinde boale şi leacuri la vite, scrise de d. O. I·
din

Rotop4neşţi

ll,aroaşanu.

• Din Dloţionarul limbii române, scos de Academie, a eşit fascicolul V, tomul
1, cuprin;ând vorbele Ast-BabA (p. :rit-400).
* 'D. M. Sadoveanu În Junimea literarA, VII-r, p. 19 ,· .,,Moş-Creangd a fost
patima şi a copiltlriei şi a bdrbdţiei, moşneagul s/dtos şi povestitorul jdrd păreche.
/mi plac flJrtl fndoealtl, şi cântecele, poeriil.: poporului. 'Dacd vreai mai mult.
Mai mult fmi pia.ce sufletul, isvorul de durere din care au eşit",
* Cu privire la cele spuse despre Sil.rbAtorile poporului, lucrarea d-lor C., RA·
duleaou-Codin 1i D. Mih1lache (c1n. II. p. 27) primesc o întâmpinare grAbitl.
c1m spus ca aceastd lucrare se .,,pare" întocmitd dupd cea a d-lui Gheorghiu,
judecând mai ales dupd sfârşit care În ambele lucrdrl vorbeşte despre credinţele legate de ;ileie sdpttlmânii, c1poi, ori cine cetind, va inţelegc cd nu lucrarea d-lor R.-C şi M. este "o uşoartl compilaţie• ci tocmai cealaltd, care dd
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informaţii de pretutindeni, /dril 4 arlltlJ isvoarele, pe cand Ce/I a d-lor R -C. şi
M. dll culegeri din sate anumite. 'Deci n'am afirmat .,,debioritaţi netntemeiate•.
Pentru graba altora noi nu ne supllrtfm, n4dt!t;d11ind dl mt!lcar acum vom fi tnţe·
leşi. Dar, d-le Mihalache (iartll-ne cil nici noi nu tnţelegem) ce tnsemnea;t!l 9 dubiorit4ţi neîntemeiate strecurate pe semne ou dearfineul"?
• ln Noua Reivatl Romlnl, No. 14, 15, r7, d. I. Chiru publicll datinele nuntii
din pt!lrţile teleormifnene, sub o formll cari nu aduce m11lte foloase folclorului.
• ln Fluera,ul, l.·4, se sjarşeşte povestea scris4 de d. Delavrancee, NeghiniţA.
gAndul lumii.
111 D. FI. Criateaou scoate lnvAţAmlntul popular tn Bul~aria, 'Buc, 1910, 60 p.
cari cuprr'nde pe feţele 52-60 felurite ştiri privitoare la Romanii de pe ţllrmul
drept al Dun4rii.
111 D. Artur Gorovei publicii în 'Biblioteca Minerva No, 72, Datinele noastre
la nunti .
.., /n Revui de Roumanie J•• J, Anul nou, obiceiuri
literaturi populari de
M. Soloa•
.., D. 1'. Sp~anţl se blllifbllneşte cu ţi~anii şi rC1e~ul lor tn roN1ia noeatrll po·
}'.
pularll, tn Noua reviatl romlnll,Vll.·14-5,

'i

Poşta Redacţiei

. -·--Virg. St. Trimite-o acum ca sll şi apuce un loc mai aproape ; nu face nimica
d.zcll·i mare.
H, V. 8u~. I. 'Primit. Cu încetul. c11 încetul. II 'Pentru d·ta c11 adev4rat ne
pare rll11; a primit altul mai înainte. 'Pe viitor fii ţata I
Ar. Tomiao. Cern4uţi. Cantecele le vom pune cdcr p11blic4m tot ce ni se trimite
dar n"mere /llrll. platd nu putem da, fiind cil pdtiinim de boala sdrdciei.
I. N. VArlAz Primit prea tar;iu pentru acest 'J'(o.
Or. V11Bil. Primit prin administra/re; trimiteţi de-adreptul ca sll nu se întârp'ere.
G. Fira. Ne·a .msit prea târ;iu pentru acest nzm11Jr1
I. N. Ciur. Dumne;eu iartd.
V. Moia, Primit cu mare hucurie. Leţ1mda va aşteptâ Îllcd, s'avem loc spre a
o da toatt!l; cele-la/te pe încetul. Ce bure-ar ji sd fie cum ;ici d-ta, dar cu cine
şi mai ales cu ce? Suntem înc4 şubre;i dar Dumne;eu e mare.
I. O. Zu11rtwu. Pdr. Antonovici nu ştie nimic de documentul pomenit in 8 Mlbina". Trimite-mi numele pdrintelui care ti·a spus cd i l·a dat.

P~şJ~ p..d mi n istraţiei

Aducem la cunoştinţa abonaţilor, cari nu primesc revi.sta, că am reclamat încetarea acestei stări de lucruri, Onor. Direcţiuni a telegrafului, tele/oanelor şi poştelor. Expediţia revi.stei se face regulat în primele
zile (1- 5) ale fie-cărei luni. Pe cei ce n'o primesc în acest timp îi rugăm să facă aşa cum vor crede mai bine, căci noi nu mai avem nici
o putere.
Cărţi

primite la

redacţie.

G. Dnmitresou-Bumbeşti.-Monografia bifncii populare .,,Gi/ortul•, din Novaci
Gorj. 'JJ"c. IQIO
·
**-Cum iie ghioeşte fn palmll, No. 511-512 din .Hibliuteca pentru to~i."
"Buc. 1910, 120 p. 60 bani.
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050LUL
lntemeietorilor,

cetitorilor şi prietenilor revistei „Ion
pentru strângerea fondurilor :

abonaţilor,

Creangă"

„C lJ Z 1\-V O D Ă"
Suma

adunată

-

-

L. B.

-

62.75

f>lJSTlJL LZJI ION Cft~l\NGĂ IN r>Aftl!\D
L. B.

Suma din

urmă

351.90

De la soc. Culturală «Miron Costin» prind. Traian O. Stoenescu, preşedintele soc. : Tr. O.· Stoenescu, subt. V. D. Chiru, Al.
S. Stoenescu, C. Ohiţeanu, N. Simionescu, Or. Gheorghiu, V. I.
Stanculescu, câte 1 I.; d-ra Al. Năstăsescu, M. Cosac, . câte 70 b.;
d-na Eliza Rădulescu, d-ra Maria Ionescu, Or. Petrescu, P. Teodorescu, T. Castrişanu, I. Ohiţeanu, St. Cristescu, P. Georgescu,
câte 50 b.; O. Ionescu, 40 b.; M. Balica, 30 b.; M. Petrovici, 25
b.; d-ra Eliza Stoienescu, Lazăr Mircea, M. Mircea, I. I. Cruceanu,
I. Dumitrescu, I. ldrescu, câte 20 b.; D. Petrovici, I. Maxenţian,
câte 15 b. - - - - - - - - - - - - - - 15.00
Foaia No. 21 încredinţată d-lui A. Oafencu, Bucecea-Botoşa
ni: Elena D. Drăgoi, Eugenie Beleik, Georges Beleik, C. Clopoţel, C. Emanoil, câte 1 I.; Al. Oafencu, O învăţătoare, Maria Evanovici, Elena Petrescu, T. Origoriu, Or. Gheorghiu; Victor Albini,
I. Simionescu, Iancu Talpă, Filoteea loanovici-Tăutu, câte 50 b.; I.
Ionescu, I. O. Mihăilescu, Valentina Mihăilescu, câte 25 b.; Un învăţător, C. D. Vasiliu, Un ortodox, Un impiegat, câte 20 b.; Elevul Filip P. Ioan, 10 b. Se scad 75 b. cheltueli. - - - 11.10
Foaia No. 89, încredinţată d-lui N. Dicescu, R-Sărat : Ana,
C. Or. Gheorghiu, O. I. Adrianu, câte 5 I.; Maria Peneş, Minserindu, 4 I.; Drăghici Moisoi, 3 I.; D. Nicolau, Cristina I. Alexandrescu, Aurelia M. Ionescu, D-r O. Blazian, Ophelia Ţânţăreanu,
lng. Or. Panaitescu, câte 2 I.; D-r L. Dicescu, N. Dicescu, C. D.
Constantinescu, Filip Niţescu, C. Oprişănescu, T. Marinescu, St.
Diamandescu, L-t Zamfirescu, câte 1 I.; Vintilă Dimitrescu 50. b.;
Vasile Parepa, 20 b. Se scad 1 I. 10 b. cheltueli. - 40.60
Total - - 418,60
(Va urma)
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FOIQSITOl\RE

Prin :Redacţia şi Administraţia revistei 9 lon Creangl" 11e pot doblndl
urmltoarele lucrAri :
„Ion Creangă" numerile toate din anul I - - - - - 8.00
„Ion Creangă" An. I I.
- 6.00
T. Pamfile, M, Lupescu şi L •.Mrejeriu : Carte pentru tineretul de la
sate. Ediţia J. - 1.26
T. Pamfile : Povestire pe scurt despre .No'lmul Hcmlneso
- 0.20
•
•
Jocuri de copii J. - 1.40
„ • II. - 1.60

•
„

„
•

"·

•

„
„

„

Cimilituri

„ nr. -

-

romllneşti

1.50

- 1.00
'D. Farcaşanu şi ru. Lupescu : Creşterea pomilor
- 0.25
L. CJrfrejeriu : O i,:czAtoaro ţllrilnealioll - 0.20
Go1p:>dllria •i fata de la. ţari
- 0.40
FI. Cristescu : Carte pentru copii
- 1.20
Şt. St. 'luţescu şi 'P. 'Dan i/esc11 : Monogr. satului Catane-Dolj - 2.00
„
„ Colinde din popor - - - - - - - - - - - O.~

„

„

Se trhnet franco numai

~upă

~-~-~

achitarea

o----------~.

~

~

~epllnă.

~~~J

~

~

M/\SZHU\TO/\Rf/\ OGOl\ftEIQft

Absolut neofls11rA tuturor BJîi:ioultorilor şi Fonoţiooarilor administrath-i
CĂLĂUZA PRAOTfCĂ, LEGALĂ ŞI EXACTĂ
IN'I'OC.MITA DUPA NOILE MASURl MEr~E, PENTRU

MAsurarea diferitelor forme de ogoare, pildur1 1 moiiii, vii, etc.

cu tabele de

transformările măsurllor

vechi in noui şi vice-versa din llofdova, Muntenia

MASUHATORILE

Cubatura putinelcr, hutoaelor,

DI<~

JSf,AZURl

şi

Dobrogea

(IMAŞURI)

şurilor, ccşerelor,

cililor, movilelor, etc.

Legea tocmelelor agricole ,1 extract din legea sistemul zecimal metric
Cupr1nd.e 50 ol1!l'ee in text. lega.tal.

POV/\ŢZJITOR

TEORCTIC

pentru 1:z:nplet'ltur1le d.e

ŞI

Preţul

3 lei

PR/\CTIC

ră.ohit6.

de MOGA. DIMITRIU. POPA ŞI COATU
For:z:na.t :z:na.re l.50 pagini ou 40 ol1r:ee
LEI 2
se pot vrooura de la LibrArla editoare
Nicolai A. Petroff-BArlab
Care 18 expediazA dup!l primirea oostului plus 00 bani
Î
· pantru porto recomandat. •
(.)(:J"I.
PREŢUL

'I'o ate aceste

ollrţi

cl

-------~~

~~~~~~~~---~~~--~~~~~--.....:>~
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Aprilie, 1910.

Anul 111.- No. 4.

Ion Creangă
Revistă

de limbi, literaturi fi arii
' JllPJllRE

ODJllT~

populară

PI! 1.UNtl

INTEMEIETOIU: Pr. Ec. J. Antonovici (llârlad), Pr. I. C. Beldie (Flr(ine~ti·Covurluiu), G. A. CosmoYici
(Tg. NeamJ), N, L Dumitra1cu (Craiova), D. I. Farca1anu (Zorleni-TutoYa), D. Gr. Furtună (Măulstireni·Botoiani),
P. Here1cu (G~inef•i·Suceava), G. T. Kirileanu (Hucureiti), N. L. Kostako (Bârlad), M. Lupescu (Zorleni-TutoYa),
C. N. Matee1eu (R .•Valcea), D. Mihalache (Golettii-Badei, Mu1cel), A. Moi1ei (Nemfitor-Vânitori-Ne• mJI, L.
Mrojoriu, (CAlug~reni·NeamJ), J, Neculau (Coropceni·Vului), T; l'amfile (Bârlad), P. Plnoiu (Cruna-Gorj), 1'.
J>opovici (Zorlen'·Tuton), P. G. Sa.;n (Jorătti-Covurlui), P. Ştefănescu (Dobromir-Constanfa), A. Tenea (Adam·
Tuton,) C. Teodorescu (Roman), I. Teodorescu (Hroşteni-Suceua), Şt. St, T urescu (Balota·Dolj), G. Tutoveanu
(Bârlad), I. Zotta (Dorna-Suceav•).

CUPRIN SUL:
T. Raica.-'Despre nlon Creangd"-.
Y. Todicucu.,.- Cuvântare la casa lui
Creangif din Humu/efti.
C. llărtiritmu.- - Hasan picior d„ gt!J.i11t!J.
(poveste),

C. I. M1tmcu.-Co/inde.
D. Sr. Furtlli, S~. Fir1 Y. Moiaiu, Yirainia Shn. 1

Povestiri

şi

legende.

I. Po1tol1che, T. Popovici, D. I. hrc1t1nu. - Vrt!J.ji
şi

farmece.

Artur Boroni M. Lupmu.-Botanicif popu/ard.
Ar. Tomiac, Gr. Yuiliu, R. Ciupitu, I. Zolh, lirima
Casa lui Ion Creangă din Humuletti, după 0 fotoImu, P. S. Mih1i, Pr. I. C. Beldie, Sh. Y. ŞllfnU,
grafi e de ax i, comunicatil de c;, A Cos movici.
I. Milomiu, C. Yuiliu, O. Mihalache, Sm, ~. Ţapu. Y. Unaurun, M. loca, D. DaR, Y. Sala, [. Hoatiuc, P.
Cirat11n, S. Buhuf, I. I. Popucu, Sh. Alv.-S1domnnl.-Cântece.
D-r Ion Urll1n larnik. -O samtf de cuvinte.
Tudor P1nrfil1, P. S. Snin, I. lmllU, C. 81tli, I. O. Zuamu, I. ldimnu.-G/rmre, jitii, taclale.
P., A. S. Lupu -CRONICA.
Poth red1cfiei - Bibliogr1fi1.
ShM1l1 Societilii „Ion Cru•gă".
llu1tr1jiune: Casa lui Ion Creangă din Humuieşti .
~

REDACŢIA:

M. Lu:
~S
BARLAD

T. Pamfile, Strada Ţarigrad.
------ - -

------ -

- - - - - ____ _____

:.,.__=.;.... _-:=~

EXEMPLAR UL:
.In
In

ţară

străinătate

40 bani
50 li
Un număr vechiu 50 bani.
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TIPOGRAFIA ŞI LEGĂTORIA DE CĂRŢI „MODt:RNJ\11
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TUDOR PAMi:ll'..E

'

r~Ţl-FRZJMOŞI DE-ODINIO/\R/\.-Poveşti.
Cuprinsul: Bujor-Bujorel. Feciorul de împărat şi paserea măeastră.
Fata de împărat fără minte. Povestea porcului năzdrăvan . Povestea
lui Cemat cel mare, care moarte nu mai are. Cei trei fraţi şi găina
de aur. Făt-frumos dăruit necuratului. Vânătorul şi urieşii. Busuioc
şi Simirtoc.
„Biblioteca pentru toţi" No, 587.-30 bani.

~----------------------------~
PRILEJ RAR PENTRU NOII ~SONAŢI
Să-şi C>obânC>ească

Colecţiunea

Revistei «ION

f'nul I . ... 3 Lei
~-

I

CREANGĂ»

Af1ul li .. . .. 6 Lei

Franco la locuinfă.

I NŞTll NŢf\~1

După cum se vede, revista „Ion (reanji'" şi-a mă
rit cuprinsul cu 4 fete; aceasta este răsplata ei cea dintăi pe care o face celor ce-o ajutoră.
Mai sunt încă multe de făcut; toate acestea stau în
mâna întemeietorilor, abonaţilor şi cetitorilor acestei reviste şi numai în mică parte in curata noastră sârguinţă.
Rugăm cu toată stăruinţa pe abonaţii noştri să ne achite abonamentul, singurul mijloc de traiu al revistei. Pl ătindu-ne datoria, ajutoră

chipul de a putea culege

inţelepciunile

poporului.

Rugăm pe abonaţii cari îşi schimbă domiciliul, să ne înştiinţeze,
spre a nu suferi întreruperi şi a nu face în urmă cereri că n'au primit
revista. „Jon Creangă" se trimite regulat în primele zile ale fie-cărei lun i.

-însoţite

.

Cererile de abonament vor fi
revista pe credit.

Cine ne face cinci abonamente

şi

de

plată.

Nu mai trimitem

trimite banii, al său va fi gratuit

ReC>acfia ·
Roagă

pe toţi colaboratorii acestei reviste, să trimită material cât
de mult si cât de felurit, scris ceteţ şi pe o singură faţă a hârtiei. Asemenea, pe o foae, să nu fie lucruri amestecate.
Răspân~ifi

- - - - Revista

-~

„JON CREANGĂ"

------·-

Intre cunoscutii

Dumneavoastră
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Anul 111.-No. 4.

ION CREANGĂ
Revistă

de limbi, llteraturi fi

artă

populari

APARE ODATA J>E LU.NA
REDACŢIA:

T. Pamflle, atr.

Ţarlgrad

BÂRLAD

I

ADMINISTRA1IA:
M. Lu_peacu, Zorlenl ('futova)

I

ABONAMENTUL ANUAL
In tari • • • li lei
ln 1trlinltate . 6 c

DCSPftC „ION CRCl\NCiĂ"
Dlntr'un

răvat 1

Revista Dv„ cu toată aparenţa ei modestă, consacrată fiind literaturii poporale, aduce mai mult folos neamului~ de cât toate revistele personale cu pretenţii de cultură.
Mulţumindu-vă pentru /Jună
voinţa ce aţi avut de a mi-o tri·
mite, na vă pot Îndemna in de
ajuns să continuaţi a-i păstra
caracterul curat poporal, căci,
Doamne! bogată şifrumoasă mai
este literatura noastră ţărănească!

c. 'i?_aica.
j'rofesor.

j'loeşfi.

20.-Casa lui Jon Creangă din HumuleJti, Uuµă o foto·
grafie de a>: i1 comunicat~ de G. A Cosmovic:i.

ClJV ANTl\ftC
ll\ Cl\SI\ LlJI Cft~l\NCiĂ DIN HlJMlJL~ŞTI

1)

Ne-am strîns astăzi mult norod aicea la căsuţa copilăriei tale - moIon Creangă;-la căsuţa asta cari a fost odată în satul Humttle'ş·
tilor,- la căsuţa şi la gospodăria asta pe cari vremurile vitrige şi ucigă
toare n'au putut'o erta şi lasa aşa cum era ea peatuncea, prin bătriini,
cînd Ştefan a Petrii şi cu Smaranda lui îşi duceau în tihnă şi cu rost
viaţa lumii aceştia;- ne-am strîns acuma la căsuţa asta unde dacă vînturile pizmaşe ale întîmplării vor spulbera orişice urmă, deasupra tuturor, deasupra pămîntului şi locului acestuia va împărăţi dea pururea:
-umbra şi spiritul tău, moşule Creangă,-duhul tău cel vesăl şi sănăşule

-------1
)

pil

Ro1titi1 la 17 Ianuarie trec1lt, de trimisul „Centr11/ui
se p11blicil cu ortografia man_uscrisului,

dorinţd,
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ION CREANGĂ

===========

tos, atîta cit suflare şi grai limpide_ moldovinesc să va mai simţi şi va
mai răsuna prin preajma locurilor acestora.
Şi ne-am strîns în clipa asta trecătoare nu să te slăvim pe tine- căci
ce-ţi trebue fie slava noastră- nici să ne rugăm pentru ispăşirea şi ertarea ta de pacate acolo pe unde vei fi fiind - moşule Creangă- căci
de acestea noi vom fi avînd cu mult mai mare nevoe în vîrtejul sbuciumat al vieţii noastre - ci inima şi sufletul întristat şi chinuit de vrajbă ne mină şi ne va mina fără'ncetare, cătră tine -să ne atingem fiinţa noastră înticăloşită, de duhul cel luminos al fiinţii tale.
Şi de asta venim şi ne-am adunat smeriţi acuma, la tine, noi rătă
ciţii sorţii şi vînturaţii pe căile nepătrunse ale destinului.
Că: De când maica ni-o făcut,
Zile bune n'am văzut.. „
Şi Doamne, - Doamne ce-a mai fi fost pe aicea !
Iaca încolo aşa cam în jos trebue să fi fost şcoala lui bădiţa Vasile
a llioaii, dascalul cari ţ'o pus cele dintăi buchi în mină- moşule Creangă ;- mai încolo pe suşă, pe unde amu trec nepăsători şi neştiutori fel
de fel de oameni, l'a fi găbjit cu arcanu pe betu bădiţa Vasile, de l'o
luat în cătănie şi-ai ramas pe urmă cu cealalant dascal chilă.ciul şi fîrnîitul Iordache; - şi tot peacolo pe suşă or fi fost şi tărăoile lui moş
Fotea Cojocariu cel cu ploconul Sfîntului Niculai de .curăle, -şi cealantă a meşterului Chiorpec Ciubotariu-ştii acea.la moşule Ioane-cari
ti·o zugrăvit aşa de mândru cu feleştiucul de răbuială.
Colo în deal spre mînăstiri poate să înfioară încă la suflările răci
ale vântului, teiul cel cu pupăza ; în grădina mătuşi-ta Mărioara hapsîna cari era să te cotonogească,- mai este oare cireşul cu pricina şi
cînipă a mai fi sămănînd cariva?
Pe uliţile estea îi fi umblat tu moşule Creangă cînd erai copil vioi
şi făr'de griji, strîgînd kiralesa şi nihoho, vînjolindu-te cu ai tăi prin
troene; ori cu năzdrăvana voastră ceată de urători ; - şi pe aicea trebue să-ţi fi scaparat călcăile când v'o luat cu scurtătura popa Oşlobanu
din capul satului şi cînd nevasta lui Vasile a Aniţii v'o fugărit cu cociorva aprinsă.
Şi tot prin căsuţa şi ograda asta cită viaţă curat moldovinească s'a
fi

desfăşurat

!

Că

era bine şi dragoste multă în zilele cele neînaurate ale tinereţii
tale şi obiceiurile şi datinile vechimii noastre erau păzite cu sfinţănie
neclintită şi primite cu bucurie şi ferite de nacazurile, amarurile şi răs
triştele vremii cari a venit.
Pe la noi peacolo pe unde sîntem s'au dus şi stins toate acestea;
pîrjol de înstrăinare a cuprins totul şi vijălie de pîngărîre a suflat tot
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ce mai

rămăsăse

obicei,

simţire şi credinţă

cu

adevărat creştinească şi

romănească.

De jălea prăpădului ş'a înstrăinării ne oprim astăzi la căsuţa moşului Creangă, la căsuţa asta unde au sălăşluit credinţa, dragostea, nă
dejdea nestrămutată a strămoşilor; - că poate om mai afla de vre-un
·ion Roată ca să mai stea devorbă cu cei boeri şi să le vîre în urechi
şi ce e drept în ţara asta,- şi ne vom mai înfiora şi înviora la clocotul
vre-unui chiuit de flăcăuan viteaz, plin încă de încrederea puterii sin·
gelui nostru.
lară-şi poate om mai putea prinde pe ici pe cole urma hazliului
giambaş Nichifor Coţcariu să ni mai spue ceva aşa, împrăştiind nacazuri!e şi discreţînd frunţile, -despre păţăniile sarmanii măicuţi Evghenia desăgăriţa; -ori batir pe aicea vom auzi şi de cel Ivan Turbincă
prin ce cotloane a mai fi rătăcind pe pămîntul ista- înecîndu-şi durerile în vutcă şi'n cîntice de lăutari.
Vom mai avea noroc poate-în sătuţul tău cari a fost, moşule Creangă-să zărim încă pe supt vre-o streşină de şură iţîindu-se betul Stan
Păţitu, - ori în vre-o curmătură de ulicioară să mai dăm mina şi buna vremea şugubăţului şi chiaburului Dănilă Prepeleac.
Că să stâng cu tăţii aceştia, fiinţi adevarate a pămîntului nostru! Şi
în vremurile estea când niamurile lui Ochilă, ş'a lui Păsărilăţilungilă,
ş'a lui flămînzilă, ş'a lui Ştrul, ş'a lui lţîc, ş'a Maicii se'nmulţesc ca
prundurile Ozanii şi ca scaii drumurilor, - pe aicea pe unde ai trăit
tu moşule Ioane Creangă, vom mai putea găsi firea noastră cea nepă
tată cari ne-ai prins'o cu grai sfătos şi înţălept în pravila ta.
Ş'acuma umiliţi îţi cerem sprijin şi revarsarea duhului tău blând,
plin de vesălirea şi de bunatatea străbună, asupra sufletelor şi inimilor noastre ce să tot pleacă, să istovesc supt povoara mîhnirilor vieţii
noastre.
Moşule Creangă, învălui-ne în clipele acestea cu spiritul tău cel să
nătos,- şi dă-ne însufleţire, împuternicire, pentru slăvirea iubitului tău
neam şi scumpii şi lăudatii tale Moldavi.
Dea Dumnezeu, cel necuprins de minte, ţiitorul a toate, ca aşa precum strălucesc şi scîntie munţii de-acolo din zare,- să strălucească pentru noi deapururea călăuză neobosită, umbra măreţului şi sfântului tău
chip- moşule Ioane Creangă.

V. 'Codicescu,
Stutienl
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16.-v'oinicel Oleacă.
Birul nu-l plătea,
Verde-o sălcioară.. „,
Şi nu se curăţea ....
Sus la lnidoară,
Apoi, dacă vedea,
Voinicel se 'nsoară I
Că tot mai avea :
Voinicel Oleacă.
De blagă 1) bogat
Noauă morii 'n vâllt,
Măcinând porumb,
De părinţi sărac,
Dumnezeu 'i-a dat I
Noauă sub pământ,
Măcinând argint,
El că mi-a plecat,
Noauă la pO.râu,
Mândră 'şi-a luat,
Ce macină grâu,
Mândră şi frumoasă,
Noauă la fereastră,
Cu sprinceana trasă,
Bagă argint tn casă.
Cu geana sumeasă.
Ce mi se gândea ?
Şi 'l-a apucat
Pe mândr'o lua,
ln cămaro băga,
Cânii d'Armăşelli,
Şi de Ard~leni
Ş' apoi o 'ntreba :
-Mândrii., mândra mea,
Şi de Moldoveni,
Mândră şi frumoasă,
La bir că 'l-au pus,
Chip de jupâneasă,
Birul nămeşesc
Cu sprinceana trasă,
Şi ardelenesc
Cu geana sumeasă,
Şi moldovenesc.
Tu să te găteşti,
El ca să plătească,
Şi te premeneşti,
Birul nămeşesc
Eu o să te duc
Şi ardelenesc
La Târgul de Flori,
Şi moldovenesc.
Că vin negustorii,
Ce mi s'a gândit
Ca să mi te vând! .... »
Voinicel Oleacă?
La Târgul de Flori,
Ce mi s' a gândit
El ce 'mi-ş făcea ?
El când a nuntit?
lncepe-a striga :
Naş că işi punea
-Aici de voiţi,
Naş pe Dumnezeu I
La
robi de vândut! ... »
Naşă cine-i erea?:
Şi
că
'mi-ş veneau,
Maica Precista I
Pe-acolo treceau,
Că mi-l dăruia
Mocanii cu sare,
Cu cirezi de boi,
Şi
el : - La robi de vânzare I
Cu turme de oi I
Cine
s'o afla,
Pe-alea le vindea,
1}

Blagt!I.,

bogdţie:

car, vite, bani,

ş.

a.
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Şi s'adevăra,
Să-mi

dau pe mândra,
Bănişorii să-mi dea,
Bani cu chivăra
Şi francii cu poala /»
El că o şi da-!...
Nimini nu s'afla !
Ba că mi s'afla,
Un mic turculean
Şade pe-un maidan
Şi numără la banii
Şi la mărgeanii„„
- Turculeţule,
Hoţomanule,

pe mândra mea
bani cu poala !„.
Turcu' c'o lua!
El că 'mi-ş mergea,
Şi' ncepe-a glumi.
Dar mândra-i zicea :

la-ţi

Şi dă-mi

-Oingăşelule,

Mititelule,
Copilaşule

!

97

--

Din ţara Moldovi...
- Şi eu sânt băiatul popi,
Băiatul popi Opri,
Din fara Moldovi„.
-Atunci stăi să mai vorbim,
Că prea ne asămuim !
Sântem frăţiorii,
Ca doi gemiorii !„„
Ea că nu credea,
Şi iar 'l întreba :
-Nicfi, frate Nică,
Noi când am fost mici,
Când şedeam pe vatră,
Eu m'am necăjit
.<;i te-am şi lovit,
Cu vătrariu' am dat,
Capu' ţi fam spart !„„»
Şi tot ea zicea :
- Ridică-ţi jesil',
- ţ'l va'd samnu
.,,.„„»
Ca saSămnu' că-şi vedeau,
Atunci se cunoşteau!
- Olece, Olece,
Vin' na-ţi mândra ta,
N'aţi pe soru-mea,
Mândruliţa ta !
Banii ce 'ţ'am dat,
Eu te-am înzestrat,
Ca pe-un bun cumnat !„. »

Nu pili cu pilda,
Nu glumi cu gluma!
Stăi să ne'ntrebăm,

Ş' apoi să

vedem
Din ce neam sântem ?
Eu sunt fata popi,
rata popi Opri,
( Aufitd de fa Ionitd M. R. D11din Boureni-Doljiu).

mitraşcu,

Jf.

J.

j)umilraşcu.

POVl!ŞTI

22.-Hasan picior de jăină.
A fost odată ca nici odată, dacă n'ar fi fost, nu s'ar fi povestit. A
fost un împărat, împăratul acela n'avea băeţi de la tinereţe pân'la bă
trâneţe. La vreme de bătrâneţe i-a trimis hârtie lmpăratul Roş, ca să
iasă la război ; el când o plecat de acasă, o spus împărătesei că de-a
veni şi n'a găsi un copil are s'o tae.
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După ce-o plecat el la războiu, împărătiţa s'o apucat de măturat prin
curte. Când o mântuit de măturat, un fir de mazere, când ea da gunoiul afară; tot sărea înapoi. Văzând împărătiţa că tot sărea înapoi, l'o
luat, l'o vârît în gură şi l'o mâncat. După ce-o mâncat firu' cel de mazăre, împărătiţa o purces în poziţie. După aceia o născut un copil şi
i-o pus numele Vasilică făt frumos, urmă de busuioc.
Băetul acela, cât creştea un băet de iştilalţi într'un an, el creştea într'o zi. O crescut ci până la vârsta de 7 ani şi l'o crescut împărătiţa până l'o dat la şcoală. După ce l'o dat la şcoală, o învaţat la şcoală până ce-o fost de 10 ani. Când o ajuns în vârstă de 10 ani, se făcea că
se joacă cu băeţii de şcoală, şi când îi trântea d~ pământ îi omora.
Şi tot ii lua şi-l da la închisoare şi mă-sa da parale şi-l scotea de la
închisoare. După aceia iar îl ducea la închisoare şi mă-sa iar da parale
şi-l scotea de acolo. Mă-sa văzând că nu mai are chip, s'o apucat ş'o
făcut o başcă de schijă şi l'o închis acolo ca să nu mai aibă chip să
ucidă băeţii. Şi l'o ţinut mă-sa închis în başcă 4 ani de zile. După aceia o trimes el răspuns ca să-i vie văru-său la dânsu'.
Vine văru-său la dânsu', intră în başcă la dânsu', o stat de vorbă cu
dânsu' şi o eşit de-acolo. Vine văru-său şi-a doua zi, stă de vorbă cu
dânsu', când o vrut să plece el l'o întrebat: - „Măi vere ia să-mi spui
cine stă la închisoare, acei viteji ori acei păcătoşi ? 11 • Văru-său i-o răs
puns: -„Nu ştiu". După aceia s'o dus l'a împărătiţa şi i-o spus:
-„M'o întrebat Ionică făt frumos, că cine stă la închisoare, acei viteji, ori acei păcătoşi"· lmpărătiţa i-o spus: - „Când te-o mai întreba,
să-i spui că stau la închisoare acei viteji, nu acei păcătoşi"·
Când o venit văru-său la dânsu', i-o spus: - „Măi vere am întrebat
azi pe învăţătoru' nostru şi mi-o spus că acei viteji stau la închisoare
şi nu acei păcătoşi 11 • Când o auzit el aşa, că stau acei viteji la închisoare, s'o pus pe gânduri. O stat el aşa pe gânduri până pe la miez
de noapte, când pe la miez de noapte s'o sculat şi i-o dat un pumn
la başca ceea de-o vârît-o în pământ de 12 stânjeni. O eşit şi s'o dus
de-o intrat în casă şi i-o spus mâne-sa că-i bolnav. Măsa l'o întrebat :
- „Cum eşti bolnav?" El i-o spus: - ,,Mamă, o venit 12 zmei azinoapte, şi-o sfărmat başca peste mine şi eu m'am îmbolnăvit de frică 11 •
lmpărătiţa l'o crezut că-i bolnav şi-i aducea fel de fel de mâncări, cari
de cari erau mai bune.
Se scoală el într'o dimineaţă şi-i spune lmpărătiţei: -: „Mamă, am
visat el am ridicat curtea, şi ţi-ai pus ţâţa sub talpa curţei, şi am supt
ţâţl şi m'am îndreptat". Mă-sa i-o zis: - „Dragu mamei, cum ai ridicat tu curtea, când ~·a putu-o ridica tat-tău, c'o fost mai mare viteaz, d'apoi tu. - ,,Am s'o ridic". S'o dus împărătiţa cu dânsu', o ri-
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dicat el curtea şi-o 1jus împărătiţa ţâţa sub talpa curţii, el o lăsat curtea
pe ţâţa mâne-sa şi mă-sa o spus; - „Dragu mamei, ce, vrei să mă omori ?
„Mamă, nu vreau să te omor, dar să-mi dai voe să mă însor".
- „Dragu mamei, îţi dau voe să te însori". - „Să-mi dai, mamă, bani
de cheltuială, haine de primineală şi cal de călărie". S'o dus împără
tiţa şi i le-o dat. Scoate împărătiţa şi-i dă o batistă şi-i spune: - „Dragu' mamei, când ăi vedea pe batistă trei picături de sânge, să ştii c'am
murit". Scoate şi el o batistă şi-i dă mâne-sei: - „Mamă, să cauţi şi
d-ta pe batistă şi când ăi vedea trei picături de sânge pe ea, să vii să
mă cauţi 11 • Ş'o luat buna ziua de la împărătiţa ş'o plecat.
Merge el zi de vară până'n sară, ca cuvântul din poveste, mult m;îndru înainte este. Mergând el pe drum aşa, ajunge într'o pădure. Când
o ajuns în ·pădure, s'o uitat înainte şi i s'o părut că vede un foc mare; de ce mergea, de ce i se părea că focu-i şi mai mare. Când s'o
apropiet o văzut nişte curţi mari. Se duce la poartă şi intră înăuntru
în ogradă. ln foişorul curţilor sta o fată, fata l-o întrebat: - „ Păcat de
frumuseţea ta, că are să te tae zmeii, ce cauţi pe aici 11 ? El i-o spus:
- „Ce să caut dragă, am venit să-mi dai ceva de mâncare că nu mai
pot, îs flămând L-o luat fata şi l'o dus înăuntru şi i-o dat de mânca re.
Stând el aşa la masă, numai ce aude troncănind pe uşă, şi numai ce
vede c'o intrat buzduganu' zmeilor, s'o învârtit de 3 ori împrejurul mesei, o făcut mâncarea nici caldă nici rece şi s'o pus în cui. Se scoală
el şi pune mâna pe buzduganul zmeilor, o eşit afară şi l'o zvârlit înapoi, şi s'o dus înapoi 12 mile de loc. Atunci zmeii când o văzut aşa
o spus : „Ei măi fraţilor, la curtea noastră o venit un zmeu mai tare
şi s'o întors unu înapoi, ş'o luat buzduganu, ş'o venit.
de cât noi
Vasilică făt frumos ş'o luat paloşu' şi s'o pus la poartă. Zmeii când o
venit, care cum trecea tot îi tăia capu', până ce i-o tăiat pe toti şi le-o
dat foc. Dup'aceea o intrat înăuntru ş'o îritrebat pe fată : - „ Dragă,
să-mi spui ce fel de om eşti, eşti zmeoaică?" fata i-o răspuns:- ,,Dragă, eu nu sunt zmeoaică, eu sunt fată de împărat. O fost într'o zi ceaţă şi eu am eşit în ogradă ca să iau apă şi zmeii m'o furat. Eu nici
nu ştiu în ce parte vine împărăţia tatei 11 • Atunci Vasilică făt frumos o
luat pe fata ceia a împăratului ca soţie.
Jntr'o zi stând ei aşa la masă, o văzut prin fereastră, afară pe prispă, o jumătate de om ; avea o mână, un picior ş'un ochi. Vasilică făt
frumos 1-o întrebat: - „Care-i acolo 11 ? El o răspuns: - „Eu sunt Hasan
picior de găină 11 .- uDa' ce cauţi 11 ?- ,,Ce să caut? Am venit să ne luptăm.11- ,,Ei, vin'înuntru să ne luptăm! 11 -„Nu,eu vrau să eşi tu afară ca
să mă lupt cu tine." Işi ia el paloşu', eşi afară şi-l tae bucăţele. Nici
n'a apucat bine a intra înuntru şi iar o strigat la dânsu' : - „Eşi afară
11

-

11

11

•

;
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Vasilică să

ne luptăm". Ese iar afară şi-l tae, l'o taiat iar de vre-o 5-6
tot degeaba, nu putea să-i facă nimic. Pân' ce s'a dat el plecat,
Vasilică făt frumos, de l'o tăiat pe dânsu' Hasan picior de găină, şi i-o
spus că numai capul să i-1 tae. Ş'o luat şi l'o pus pe-o scândură şi
l'o pus pe-o prispă şi ci o luat pc fata •împăratului şi s'o dus.
Când s'o dus la împărat, împăratul o spus că are să dea fata după
Hasan picior de găină. Fata o spus:- „Tată, eu mă duc după dânsu',
da' 1 an de zile el să nu vorbească cu mine de loc. El să stea în odaia lui deoparte şi eu în odaia mea, să nu vorbesc cu dânsu' de loc".
Acu mama lui Vasilică făt frumos o scos batista ş'o văzut 3 picături
de sange pe dânsa; când le-o văzut ea, o început a plânge ş'o pus cai
la trăsură ş'o plecat. Mergând aşa, o ajuns într'o pădure ; când a ajuns
în pădltre, iaca 3 şopârle erau în drum ; de 2 s'o ferit, dar una o stat
ş'o trecut roata trăsurii peste dânsa şi i-o tăet capu'. Atunci celel'alte
două şopârle s'o dus ş'o adus iarba fiearelor şi o dat pe la gâtu' şo
pârlei celeilalte ş'o înviet. Şi iarba o lăsat-o ca s'o iee mama lui Vasilică făt frumos.
Mama lui când o văzut c'o înviet pe şopârlă cu iarba ceea, zice:
- „la să iau şi eu iarbă de asta, poate am să înviu şi eu pe băetul meu
Când se duce, o ajuns la curţile cele, o văzut pe Vasilică făt frumos
tăet, s'o dus şi l'o spălat bine şi i·o dat cu iarbă pe la gât şi s'o închegat. I-o dat cu iarbă pe Ia ochi şi pe la nas şi s'o trez.it.
-„Ei mamă, mult am dormit -„Ei dragu' mamei, mult dormeai
dacă nu eram eu. Ei, dragu' mamei, acu hai să mergem acasă".
- „Mamă, să ştiu de bine c'am să mai mor de două ori şi pân'ce
nu m'oi duce s'o iau pe fata împăratului nu mă las
Măsa i-o spus:
- "Dragu mamei, nu te duce, nu vezi ce-ai păţit şi acu te duci să te
omoare iar?
„Mamă, mă duc, cum mi-a face Dumnezeu, da eu
mă duc".
Se duce el, ajunge în oraşul unde era împăratul şi Hasan picior de
găi11ă. Se duce el la un moşneag; moşneagu' aceala era in margina satului
şi d.nta din cobză. Se duce la dânsu':-„Buna saramoşule 11 .-„Mulţă
mim d-talc
„Nu mă laşi să mâi şi eu la d-ta ?- „Cum nu, dragu'
moşului; ba, dacă-i vra, poţi să stai la mine, că n'am nici un copil
O stat băetu', s'o dus înuntru, i-o pus moşneagul ş'o mâncat ; 1-o învăţat moşneagul să cânte din cobză.
Acu se împlinise anu' ca să facă Hasan picior de găin! nuntă cu
fata împăratului. Hasan picior de găină o împacat nişte scripcari şi acei scripcari n'aveau cobzari. Se duc scripcarii acolo la moşneag. - „Ei
mergi cu noi cu cobza 11 ·? Moşneagul le-a spus : - „Eu nu merg, dar
vi dau băetu'. Da' nu cumva să amăgiţi băetu' 11 • O luat scripcarii băetu'
ori

şi

11 •

11 •

11

11

11
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şi s'o dus cu dânsu' la cântare. Când s'o dus acolo o cântat o zi şi·o
noapte. A doua zi cântând ei aşa, fata împăratului tot trecea pe lângă
dânşii. Când o trecut întăi fata împaratului pe lângă dânşii, Vasilică
i-o pus chedică şi ea l'o stupit, că ca nu ştia că e Vasilică făt frumos.
Scripcari ceilalţi când o văzut că i-o pus chedică şi ea l'o stupit, ei
acu nu ştiau ce să facă de frică. „Măi băete, ce vrai tu să faci, vrai să
ne ucidă împăratu' să ne tae? De ce pui chedică la fata împăratului ?
Da el : - „Sunteţi proşti, moşule, da un'se află să fac eu ceva, nu fac
eu nimic
Când o mai trecut a doua oară fata împăratului, el o întins mâna
şi i-o dat un inel, ea când o întrat în odae şi când o văzut iscălit numele lui, s'o întors înapoi şi l'o chemat în odae. - „Ei, Vasilică făt
frumos, să mă erţi că n'am ştiut că eşti tu şi te-am stupit 11 ! El i-o spus:
- "Ei, acu să fii veselă, să-ţi faci coraj şi să întrebi unde-s puterile lui
şi când ţi-a spune unde-s puterile lui, să vii la bordei la moşneag şi
să-mi spui
Ea seara l'o întrebat pe Hasan picior de găină: - „Acu Vasilică făt
frumos o murit, nu mai ai frică de nimeni, acu să-mi spui unde stau
puterile tale ?
„Ei, puterile mele stau la lacu' cu lapte dulce, la porcu'
grohăitor şi'n porc este-o vulpe şi'n vulpe este un iepur şi'n iepur
este o lădiţă_ şi'n lădiţă este o răcliţă mică şi'n răcliţă sunt trei gândaci
şi când or ucide acei trei gândaci, atunci şi eu sunt mort".
Atunci ea s'o sculat, ş'o eşit afară i s'o dus la bordei şi l'o găsit pe
Vasilică făt frumos acolo. L'o scos afară şi i-o spus: - „Vasilică făt
frumos, el mi-o spus că puterile lui sârit la lacu' cu lapte dulce, la
porcu' grohăitor şi'n porc este o vulpe şi'n vulpe este un iepur şi'n
iepur este o lădiţă, şi'n lădiţă este o răcliţă mică şi'n răcliţă sânt trei
gândaci şi când îi ucide acei trei gândaci, atunci şi el moare 11 •
Ş'o luat Vasilică făt frumos ş'o plecat. El cât merge, ajunge la un
popă, popa acela era chior, şi' avea trei fete, le ţinea într'un beci, şi
avea nişte capre şi păştea caprele prin ogradă şi se mulgeau singure
şi popa mânca lapte, Când s'o dus Vasilică făt frumos nu se sătura de
lapte, că mânca şi el cu popa. Dacă a văzut popa că el nu se mai satură de lapte cum se sătura înainte, el o strigat:- „De-i fi fată, a mea
să fii, de-i fi ficior al meu să fii 11 .-„Apoi 1 zice el, îs ficior ! 11 -„Ei; al
meu să fii. Dragu' tatei, pe moşia lupului să nu te duci, pe moşia ursului să nu te duci, pe moşia zânelor să nu te duci, pe moşia porcului să nu te duci". Când o auzit el c'o dat de moşia porcului pe acolo
bucuria lui.- „ Dragu' tatei, toate să le faci, numai pe moşia zânelor să
nu te duci c'au să-ţi iee ochii ş'ai să rămâi cum am ramas eu".
11

11

•

11

•

11

-
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frumos, ş'o luat caprele şi s'o dus pe moşia lupului. S'o dus, caprele păştea, el şedea în băţ şi cânta din fluer. Numai ce vine lupu' la dânsu' :-„Ei Vasilică făt frumos, ce caţi pe moşia
mea? 11 -„Ce să caut? Am venit şi eu să pasc caprele 11 .-„Nu se poate,
eu vreau să mănânc inima din tine 11 .-„Vrai să mănânci inima din mine?
Vină'ncoace !11 Când s'o apropiat lupu' de dânsu', i o tras o ghioagă'n
cap şi l·o omorît pe lup. S'apucă şi ia chelea de pe lup ş'o pune pe
băţ ş'o aduce acasă. Când o venit acasă, o pus-o pe o culme. Popa
1-o întrebat: „Dragu' tatei, ce ai zvârlit pe culme ? 11 - „Ce să zvârl? o
chiele 11 .-„Da' ce fel de chiele? 11 -„Ia o murit un ied, şi l'amjuchit ş'am
luat chelea".- „Ei las', dragu' tatii, unde-s vite şi pagubă 11 •
Scoală băetu' dimineaţă şi se duce pe moşia ursului, vine ursu' la
dânsu': „Vasilică făt frumos,ce cauţi pe moşia mea ?11 „Ce să caut? Am
venit să pasc şi eu caprele !11 - „Nu se poate, eu vreau să-ţi mănânc
inima din tine, ce cauţi pe moşia mea !11 - „Ei, vin ş'o mănâncl'l. 11 • Când
o venit ursu', la dânsu', i-o tras o ghioagă şi l'o ucis şi pe urs, şi i-o
luat chielea, ş'o pus-o'n băţ ş'o adus-o acasă. O pune pe culme; îl întreabă popa :-„Da asta a cui chele-i? 11 -„Asta, o murit ţapu' cel mare
şi i-am luat chielea ş'am adus-o acasă".
-„Las', dragu' tatii, unde-s vite şi pagubă, nu-i nimic".
Scoală dimineaţă, se duce pe moşia zânelor. S'o dus şi s'o pus pe
o fântână ş'o început a cânta din fluer. Cântând el aşa, numai cc vede
că vine la apă o zână şchioapă. Când o văzut-o, o început a cânta şi
zâna o început a giuca ş'o giucat până la vremea mâncării. Dup'aceea
o luat apă şi s'o dus acasă la cele lalte. Când o văzut-o celelalte, o
luat-o la bătae: „şchioapo, unde ai stat pân'acu, de ne-ai făcut de nici
n'am mâncat, nici apă n'am băut pân'acu ?11 - „ Hei, voi nu ştiţi nimica
ce este la fântână! 11 -„Da' ce este? 11 -„Este un băet de cântă din
fluer de nici nu se mai află„. - .,Cum se poate." - „ Haideţi şi vedeţi şi
D-voastră dacă nu mă credeţi".
Când o venit celelalte la dânsu', s'o repezit numai decât la dânsu' ca
să·i iea ochii. El atunci o început a cânta şi ele a giuca, ş'o giucat
pân' la amiază. Când la amiază băetu' n'o mai putut să cânte din fluer
şi l'o strâns în dinţi şi l'o stricat. Când o văzut ele c'o stricat flueru',
iar pe dânsu' numai decât ca să-i iee ochii. Da el de colo: „ tio, staţi
pe loc. Vedeţi copaciu' cela ? 11 -„ll vedem. 11 -„Mergeţi şi aduceţi o beschie şi un topor şi eu am să vă scot de acolo un clarinet mai bun
ş'am să-l pun aici la fântână, de câte ori îţi veni aici să vă cânte".
S'o dus acasă ş'o adus toporu' şi beschie ş'o dat gios copaciu' cela
şi l'o curmat ş'o făcut un trunchi aşa, i·o bătut o pană la un capăt
şi o pană la alt capăt şi le-o chP.mat pe dânsele:- .Vedeţi inima lemhttps://biblioteca-digitala.ro

roN CREANGĂ

============-·

103

-,=="==~~~·=--=-=-===

rtului? 11 - „O vedem". - „(aca vârîţi mânele ca să scoatem inima lemnului, ca să facem un clarinet să vi-l pui aici la fântână, să vă cânte
singur". S'o dus ş'o vârît mânele cu toatele, numai şchioapa nu vra să
vâre mâinele. El i-o spus: - „ Dacă nu vâri d-ta mânele, să ştii că nici
clarinetul nu are să iasă bun, iese crăpat". Dacă o văzut ea aşa, o vârît şi ea mâinele. Se duce el şi dă cu toporu' şi sare o pană, se duce
şi la capatul celalt, dă, şi sare şi pana cealaltă. Atunci le-o prins bi.
ne mânele acolo şi ele o început a răcni : - „Mă rog dă-ne drumu' că
murim 11 • - „E, nu vă temeţi. Acu să-mi spuneţi unde aţi dat ochii popei
cari i-aţi luat ? 11 -„Du-te acasă şi vezi după icoană este o răcliţă şi ochii
popei sânt în răcliţa ceea. Mă rog dacă te duci acasă, este o soră a
noastră acolo, da să n'o sparii 11 •
Când se duce el, cum o întrat pe uşă, ce o. văzut înăuntru s'o spăimântat. O văzut înuntru o namilă mare de om şi înşirate numai ciolanele, n'avea carne de loc pe dânsu'. Se duce, o sfărmat o bucăţele şi
i-o dat foc. Se duce şi caută după icoană, ş'o luat răcliţa în care erau
ochii popei. Vine înapoi : „ Ei, şi cum să pun eu ochii popei ? 11 - „Să te
scoli dimineaţa, pe nerăsărita soarelui, să-i pui pe o farfurie, să le dai
prin rouă şi să strigi de trei ori: «fiecare ochi la loc să meargă», c'apoi fiecare ochi se pune la loc". Pune el mâna pe topor şi le-o tăet
pe toate bucăţele şi le-o dat foc şi le-o vânturat în vânt.
Se duce acasă, o stat până dimineaţă, se scoală dimineaţe şi spune
popei : - „ Părinte, să iei o teacă de apă, sa te speli pe ochi şi să eşi
afară". Atunci popa i-o zis:- „ Până acu nu mi-ai spus cuvântu' aista,
de acu văd că ţi-i greaţă de mine de vreme ce-mi spui să mă spăl pe
ochi 11 • - „Nu, aşa îţi spun eu". Se spală pe ochi şi o eşit afară. Se duce
el ş'o dat ochii pnn rouă ş'o chemat pe popă la dânsu'. Vine popa
şi'ncepe el a spune: - „fiecare ochi la loc să meargă". S'o pus ochii
popei la loc şi când o văzut popa că i s'o pus ochi iar la loc, l'o
luat şi l-o înghiţit de trei ori şi iar l'o dat afară. Atunci popa o zis :
- „ Bodaproste fiule că m'ai mai făcut să mai văd lumea cu ochii încă
odata 11 • S'o dus în beci ş'o scos popa cele trei fete care le ţinea în beci.
El până atunci nu le a scos de frica zânelor, ca să nu le iee ochii.1)
Se scoală băetu', se duce cu caprele pe moşia porcului. Când o ajuns la moşia porcului, porcu' o eşit şi l o întrebat ce caută pe moşia
lui. El o spus: - „Ce să caut? Am venit ca să pasc şi eu caprele".
-„Nu se poate, dacă e vorba aşa, hai să ne luptăm". S'o luat ei la luptă
şi s'o luptat până la amează. La amiază o chicat porcu' într'o parte şi
Vasilică făt frumos într' o parte. Porcu' o strigat: - „Stăpâne, stăpâne,
ce nu te face D·zeu c'un fir de papură să trag prin dinţi, să-mi răco ·
resc amarul meu şi să lărgesc moşiile tale 11 • Vasilică făt frumos o

,j
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strigat: „Fata popii cea mai mică, ce nu te face O-zeu c'un colţ de prescură şi c'un pahar de băutură, să-mi răcoresc amarul meu şi să lărgesc
moşiile voastre". Atunci porcu' o intrat în lacul cu lapte dulce şi Vasi·
lică făt frumos o plecat acasă.
Când o venit Vasilică făt frumos acasă, o chicat ca cum ar şhi bă
tut de cineva. Popa când o văzut aşa, o zis : - „Dragu tatii, mâne când
s'a duce cu caprele să mergeţi după dânsu', să vedeţi nu cumva ceva
se luptă cu porcu' ?
Dimineaţa iar s'o sculat ş'o plecat iar pe moşia porcului. Fata cea
mică a popii s'o luat ş'o mărs din urma lui şi s'o pus într'un dos de
copaci şi-o privit cum s'o luptat el cu porcu'. Sara iar, când o strigat
porcu' : „Stăpâne, stăpâne, ce nu te face D zeu c'un fir de papură'n dinţi,
să răcoresc avanu' meu şi să răpun duşmanu' tău 11 • Vasilică făt frumos
iar o strigat: „ Părinte, părinte, pocni-ţ'ar urechile, cum ţ'o pocnit ochii
ce nu te face O-zeu c'un colţ de prescură şi c'un păhar de băutură,
să răpun duşmanu meu şi să lărgesc moşiile tale
Atunci fata popi o
auzit.
Când o venit sara acasă, o întrebat-o popa ce-o făcut el acolo. Ea
a spus: - „Tată, s'o luptat cu porcu?
„Ei, şi ce-o spus ? -Ce srt spue,
o spus : Părinte, părinte, ce nu te face D-zeu c'un colţ de prescură şi
c'un pahar de băutură, să răpun duşmanu' meu şi să lărgesc moşiile
tale 11 • - „Dimineaţa când s'o duce el, să ei o prescură şi să ei un ulcior
cu vin şi să te duci după dânsu' şi când o striga, să-i dai să bee şi
11

11

11

.-

•

11

să mănânce".
Dimineaţa, iar s'o sculat şi s'o dus iar să se lupte cu porcu'. fata
popii o luat un ulcior cu vin ş'o prescură şi s'o dus după dânsu'. Când
o strigat Vasilică făt frumos, fata popi s'o dus şi i-o dat prescura şi
ulcioru' cu vin, ş'o băut ş'o mâncat. Atunci porcu' s'o întins el singur
şi Vasilică făt frumos l'o despintecat ş'o scos dintr'însu vulpea, şi din
vulpe o scos iepurele şi din iepure o scos o lădiţă şi din lădiţă o scos
o răcliţă. Când s'o uitat în răcliţă o văzut trei gândaci, atunci el o luat ş'o ucis pe loc unu. Pe urmă o venit sara acasă la popă.
Dimineaţă s'o sculat ş'o venit în oraşul unde era Hasan picior de
găină. Când o venit în oraş s'o dus şi s'o îmbrăcat bine şi şi-o luat
nişte stecluţe ş'o pus nişte apă într'însele şi s'o făcut doftor şi umbla
prin oraş şi striga: - „Doftor de'ndreptat oameni bolnavi 11 • El, de cum
se apucase la luptă cu porcu', Hasan picior de găină se îmbolnăvise.
Atunci când o auzit că strigă „doftor de'ndreptat oameni", o trimăs
pe fata împăratului, o zâs : - „ Du-te şi cheamă pe doftoru' ceala să vedem nu m'a pute îndrepta". fata împăratului o eşit afară şi l'o che-

mat înwttru.
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Când o intrat înuntru Vasilică făt frumos, Hasan picior de găină când
s'o uitat la dânsu' l-o cunoscut, dar n'avea. nici o putere, căci îi luase
puterile. Hasan picior de găină i-o spus: - „Vasilică făt frumos, te rog
să mă laşi în cât mă găsesc". Vasilică făt frumos i-o spus:- „Dacă mi-i
dărui biciu cel de foc, eu te las". Hasan picior de găină o spus că i·I
dărueşte.

ce i l-o dăruit, Vasilică făt frumos i-o spus: „ Hasan picior de
eu te-aş lăsa în ce fel te găseşti, dar nici tu nu m'ai lăsat pe
mine". La urmă Vasilică făt frumos o scos răcliţa din buzunar ş'o ucis
şi pe ceilalţi doi gândaci. Atunci Hasan picior de găină muri şi el.
L-o luat Vasilică făt frumos şi 1-o tăet şi i-o dat foc; după ce i-o
dat foc o luat el pe fata împăratului ca de soţie ş'o făcut nuntă trei
zile şi trei nopţi, cum îi datina de domni şi de'mpăraţi.
După

găină,

C. )vfărgărifescu.

Jud. Fdlciu

COLIN Dl:
13.-Strigă, strigă
Că-ţi aduc d'un

d'un Împărat,
leu legat,
D' un leu legat şi ferecat.
Să dai starea jumătate
Şi ţara a treia parte.
Ei, ei!
Iar (NJ făt frumos,
Dimineaţă se scula,
Pe ochi negri se spăla,
Mâna'n sân că mi-o băga,
D'o cheiţă că-mi scotea,
Orajdiu de piatră dăscuia,
Ei, ei!
Cercă murgii,
Cercă surii,
'Mi găsi murgul cal mai bun,
Cal mai bun şi mai blajin.
Afară că ml l scotea
De atârnat mi-l lega.
Apoi În casă-mi intra,
Alte haine-mi Îmbrăca,
Ei, ei!

Alte haine,
Alte arme,
Apoi îndată-mi ieşia,
Picioru'n scară punea,
Şi·apucară'n vânătoare,

In

spre ogoare,
Ei, ei!
Când În marginea ogorului,
Dete peste cuibu' leului.
Leul din gură grăiară :
Ori din luptă să ne luptăm,
Ori În săbii să ne tăiem,
Ei, ei!
Ei la luptă se luară,
vânătoare

Şi-mi luptară,
Şi-mi luptară

Zi de

vară

Până'n sară,

Fără

pic de

hodineală,

Ei, ei!
Când dete soarele'n dăseară,
Prinse leul şi-l legară,
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'mpăratu' că•l duseră,

Tot venind, moarte-şi făcând,
din gură aşa-şi grăind :
Fă-mă, Doamne, ce mă-i face,
Fă-mă un voinicel şoimel,
Cu-aripioare pestricioare,
Cu picioruşe gălbioare,
fli prunduri că să mă las,
Pe (N) să ţi-o iau.
Nu fi-o iau roabă să-fi fie;
Doamnă aleasă ca sd-fi fie,
Şi fie, şi curţilor,
Nor' dalbă părinţilor

din gură aşa-mi grdiară :
-Buna sara d' un împărat,
ram adus d' un leu legat,
D' un leu legat şi ferecat,
Să dai starea jumătate,
Şi ţara a treia parte,
Ei, ei!
Şi

Şi

Hopor, hoporate,

la

mulţi

14.-Sus la

ani cu

sănătate

!

vârşea munţilor,

jos la râpa şoimilor,
Unde râul se repede,
Se repede p'o lespede,
De făcut ce mi se face ?
Face mi două prundurele ;
D'intre două prundurele,
E (NJ d'ochi-şi negri,
De nălbeşte darur'le,
Darur'le, soboanele.
Tare mi vine d'un junel,
D'un junel p'un căluşel,

POVC5Tlftl

Cumnăţică fraţilor,
Fraţilor,

surorilor,

Gazdă călătorilor,

Stăpână argaţilor.

Iar (N) d'ochi-şi negri,
Ea să-ţi fie drăgostoasă.
Rămâi, gazdă, sănătoasă,

Noi pornim la

altă casă.

C·

1VI. f
eescu.
./"a

[Com. Are/
Argei]

ŞI

'Al
J' •

LCGCNDC

65. - Când a cânta cioara 'n par!
lntr'o vreme, hăt demult, era la o mănăstire un călugăr şi, ca să nu
spun minciuni, avea ca la 40 de ani încheiaţi. Da' rău, da' rău, cum
nu ţi-a mai dat ochii a vedea. Parcă ar fi vrut numai peste potcapu'
lui să lumineze soarele, nu alta.
Şi numai iaca, într'o zi, pe când grijea el în mănăstire, intră o cioară
pe uşă, că era deschisă uşa. Ş'apoi ce socoţi, dragul meu ? Poate că
tocmai Necuratul să fi fost - cruce de aur în casă ! Că numai el se
schimbă aşa în fel şi chipuri de lighioane. Şi cum mătura călugărul,
ce·i vine lui ? Izbeşte de vre-o câteva ori cu mătura după cioară, da'
cioara nu se mişca, Doamne fereşte, de pe policandru. - Hâci gobae !...,
se năpustea călugărul, da' cioara nici gând n'avea să se ducă.
strigat şi mai furios călugărul, şi dă s'o pă
- Hâci haramule!....
lească cu mătura. Da' cioara nici atâta nu-l asculta : parcă crescuse acolo

a
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- Hâci, drage !„ .. a strigat în sfârşit călugărul şi când a vâjâit odată
mătura, ai fi gândit că vrea să ferme cioara. Şi cum a zis cuvântul
Ducă-se-pe-pustii, şi dă, socot că nu-i lucru de şagă, ca tocmai în
mănăstire, cioara s'a mişcat din loc, a râs cică de trei ori şi, pe
urmă, cât ai clipi, şi-a făcut vânt pe uşă de s'a oprit drept în copacul
de dinaintea măn~stirii şi unde a prins a cânta pe- limba ei !
- Hâci, lighioană hăi, -face călugărul, vrând să alunge biata cioară
şi de pe copac, că parcă-i strica ceva. Da' nu l'a răbdat Dumnezeu.
Că aşa, ca din văzduh, l'a apucat cârceii pe călugăr, ştii, ca pe vremea
holerei celei mari, şi şedea ţapăn şi se tot uita la cioara ceia şi-i asculta cântecul ei.
Ş'a stat el, ş'a stat, ş'a ascultat vreme de 100 de ani-zău na, aşa să
trăesc ! -Şi când s'a împlinit cei 100 de ani, hai că se trezeşte călu
gărul şi degrabă dă să intre'n mănăstire, aşa cum era el cu mătura în
mână, cu chip, mă rog, să măture. Şi se ţinea, oameni buni, că el
amu, nu de mult eşise. Da' când colo, iaca tocmai atunci eşiau ceil'alţi călugări şi arhimandritul de la sf. slujbă a lnvierii, că erau sf.
Paşti atunci. - De unde eşti tu?- îi face Archimandritul. Da' ceilalţi
toţi încremeniţi se uitau şi-şi făceau semn că nu l'au mai văzut. Zice:
- De aici. Eu îs călugărul lnochintie Calu, ce? nu mă mai cunoaşteţi
amu? Când au auzit ei o aşa minune şi-au făcut cruce. -Cum-zice
-eşti tu de aice? -Pacatele mele, iaca -zice- am alungat amu cioara ceia din mănăstire şi vin înapoi să mătur. Că doar nu-s tehui ! ....
Şi le-a spus călugărul ce-a păţit din fir în păr.
- E, he, hei.... - face un călugăr bătrân, bătrân - am auzit eu de un
călugăr de aici de la mănăstire, care a păţit cum spui tu, da' de mult
tare ....
Şi s'au întors toţi călugării şi cu archimandritul şi-au făcut rugăciuni
şi aghiazmă luminată şi când au mântuit ei cel din urmă cuvânt, de
odată călugărul cel rău, care şedea cu mătura în mână, s'a risipit în
miş-jărâme şi a intrat în pământul mănăstirii.
Şi de atunci - zice, - că în noaptea de Paşti iesă, înainte de începutul sf. slujbe, un moroiu şi lumea zice că-i sufletul călugărului celuia
rău. Şi bate atunci toaca la mănăstirea Vorona drept în crucea nopţii...
Şi iaca vedeţi: numai lui nu şi-a făcut bine, da' se chiamă că şi
amu face rău la alţi, care ferească Dumnezeu s'ar afla să se întâmple
pe vremea aceia acolo, unde bate el toaca. Că iaca, nu mai departe,
bietului Toader a lui Ungureanu nu i-a luat o mână şi nu l'a tehuit
sărmanul ? Nu şi-a făcut cruce la vreme bietul om şi l'a nenorocit.
De s'ar fi însemnat cu sf. Cruce, l'ar fi hâtcâit re moroiu!
E, hei....! Mai bine zi că mare-i puterea lui Dumnezeu. O sută de
cu
lui
sf.
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ani a stat călugărul cela acolo ca bătut în ţinte pentru răutatea lui, că
voia să alunge cioara şi cioara-i bună la Dumnezeu ! Şi dă, mai ştii,
poate că de atunci a fi rămas şi vorba ceia: „Când a cânta cioara'n
par" adică „)a paştele Calului" .. „
'De la moş Panaite Ion din
M4nastireni, Botoşani.

j). l.r. Furfund.
:f

66.-Barza şi piţigoiul.
Se zice, că într'o vreme, barza nu scosese pui. Ca să se mai mângâe, ea luă să crească un piţigoiu mic ca o luleluşă. Cât era ziulica de
mare vara, barza aducând viermişori şi lăcuste în cioc, îşi hrănea puiul. Azi aşa, mâine-aşa .. „. de la o vreme se luă şi biata barză de gând;
cum, de atâta cârd de vreme să nu mai crească puiul ei, de loc. Treacă-meargă, dar să auziţi ce s'a întâmplat.
Intr'o zi, unde nu se porni măre Doamne, o ploaie cu piatră, de
credeai că e prăpăd de lume, nu alt ceva. Barza îşi luă puiul şi se
duse în pădure. Acolo, amândoi se suiră î11tr'u11 tufan mare, să mai
stea la adolie 1). Piţigoiul de unde până unde, găseşte o scorbură şi se
bagă în ea. Ploaia şi piatra venia. mereu. Barza, începu a grăi către
piţigoiu:
·
- Maicăă.:.„ ce prăpăd de Dumnezeu este-afară!
- He, he, mamă, asta nu este nimic, să fi fost pe timpul cu zăpada
roşie, atunci să fi văzut.
- Păi, bine, da' tu de atunci eşti?
-Incă şi mai şi.
-- Fir'-ai al cornii de pocitură. Eu te luao;em să te cresc, şi tu, erai
mai mare de cât mine,-şi, harşti, băgă ciocul în scorbură şi nu-l scoase de acolo de cât mort. Aşa„ .. o păţi bietul piţigoiu !
Ar.;it4 de la Mitricd ol lui Gh al Badii,
r'h ::rira
din Zllltdrei- Vâlcea.
::t• • J ' •
67.-Din ce e făcut şoarecele şi mâţa.
Când corabia lui Noia umbla pe faţa pământului, Nefartatului îi era
tare ciudă, că şi oamenii ceia n'au murit. Hai! să-şi bage el coada şi
acolo. Se duce şi, sub chip de şoarec, începe a roade corabia lui Noia
la fund. Ronţăi ! ronţăi ! hai prinde de veste Dumnezeu şi sloboade
din cer o mănuşe şi zice: „hap, mâţă, prinde pe dracu'". Mănuşa s'o
prefăcut în mâţă şi numai cât l'o omorât, căci să-l mănânce nu putea,
că era necuratu' ; şi apoi cu trupu' lui o astupat borta ce o făcuse corabiei, că altfel se înecau·. Pentru aceia şoarecu' nu-i animală, ci dracu'
chiar, iar mâţa-i mănuşa lui Dumnezeu.
Unpreni-Rotoşani.

1]. Cll;llvad4, addpost.
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68.-Să"lânţa

Tutunului.

Un drac se făcuse călugăr. lntr'o zi ceilalţi călugări începură să observe, că, dacă se cânta cheruvicul, fratele Ghiţă eşia afară. Aşa se
numia noul călugăr. Ceilalţi se sfătuiră şi într'o zi încuiară uşile şi începură să facă sf. slujbă.
Dracul văzând că n'are pe unde să iasă, pocni în mijlocul bisericii.
Nu rămase din el, de cât o materie neagră, ce mirosia grozav a tutun.
Strângându-se acea murdărie, se aruncă în nişte gunoae. Iar peste
puţină vreme răsări în acel loc o plantă necunoscută, care nu era alta
de cât tutunul de azi.
Culese cu ajutorul absolventei Maria
Sdcrieru din Floreşti-Tutova.

Virgin ia Sfan.

VRĂJI ŞI r/\RffifCC
12. De drajoste.
m'am sculat, afară am ieşit, n'am văzut soarele
răsărind, ci am văzut noauăzeci şi noauă de arzoaice 1) venind: cu foc
încălţate, cu foc îmbrăcate, cu foc încinse, cu foc cuprinse şi noauă
zeci şi noauă de stânjeni de pară din gură afară.. „
Voi noauăzeci şi noauă de arzoaice, unde vă duceţi ?„„
- Noi ni ducem să ardem codrul cu lemnele, câmpul cu erbele !
- Voi nu vă duceţi acolo, duceţi-vă la cutare (numele băetului sau
fetei căreia i-se face de dragoste) (repetat de 3 ori). Pe gură vă băgaţi,
la inimă vă aşezaţi : şi-i frigiţi, şi-i ardeţi, şi-i întoarceţi : ochii lui la
ochii mei, faţa lui la faţa mea, drumul lui la casa mea. - De departe
când m'a vedea, să-i pară ochii mei, ochi de şoim; faţa mea, faţă de
Domn;- buzele mele faguri de miere. -Cum e ales păunul de toate
penele şi busuiocul din .toate buruenele, aşa să fiu şi eu aleasă din
toate fetele, din toate nevestele, din toate preutesele, din toate giupinesele, din toate cucoanele ; cum se bate lumea după aur şi argint, aşa
să se bată şi după vorba mea, după sfatul meu, după jocul meu ; Eu
sunt vişin din munte adus, în fruntea adunărei pus. Amin !
Sâmbătă dimineaţa

J. }'osfo/ache.

Dara6ani·Dorohoiu,

13. De drago,ste.
(Se zice când te duci undeva cu vr'un interes, ca să fii bii1e primit)
M'am sânecat şi m'am mânecat
Şi pe ochi că m'am spălat
Şi dimineaţă m'am sculat;
Şi la icoane, m'am închinat,

I

1) <!Âr;oi. ar;oaict!l, înseamni! om sau femee prea nervoasă, cil nu o prinde
vremea în loc; obşte e în mişcare, ca şi cum ar avea foc sub picioarr:,
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a găti, că m'am gătit
la plimbare, c'am plecat.
(Se trage aer cu gura)
Eu nu trag nici vânt, nici soare,
Nici umbră, nici răcoare,
Ci trag dragostele, ibostile,
Şi
Şi

Frumuseţile, drdgnsteţl1e.

Depe chiliceleflăcăilor,
Depe feţele fetelor,
Depe legăturile nevestelor,
Depe horbele şi mersul întăi
al copiilor,
Depe urdini.şul albinilor,
Depe limbile cucilor,
Depe luminile lumânărilor,
Depe glasele preoţilor,
Depe sunetele clopotelor,
Pe mine le trag, pe mine le
revărsez;

Depe petelile miresilor,
Depe pălăriile cucoanelor,
Depe arcuşul lăutarilor,
Depe glasele scripcilor,
(De la //~ana Filip din Epureni-Tutova)

14. Cum

să

Pe mine le trag, pe mine le
revărsăz,

Iar (cutare), când m'or videa,
lnnainte că mi or eşi,
Cu cuvinte bune şi cu pahare
pline,
Şi de mâna dreaptă, că m'or lua,
Cu cuvinte bune şi cu pahare
pline,
Pe scări că m'or ridica,
Şi în casă că m'or băga,
In scaun m'or aşeza,
Şi-a pofti, că m'or pofti,
Şi-a cinsti că m'or cinsti,
Şi-a ospăta, că m'or nspăta,
Şi-a lăuda, că m' or lăuda,
$i cuvântul mi-or asculta,
Şi în seamă mi l'or băga,
Cu ochii când oiu căta,
Mărgărintar le-oiu vărsa,
Şi cu gura când le-oiu vorbi,
Taftă roşie, le-oi croi,
.)i ca cu miere şi cu vin
1-oiu îndulci şi i-oiu îndulci.
6ules de

vie înapoi mana la

7. }'opovici.
\Iacă.

lei : trei mlădiţe de răchită, nouă fire de chiper negru, o mână de pasat nefăcut, trei cătei de usturoi, trei fire de tămâe şi un ou de puică.
Şi într'o Joi, ori într'o Sâmbătă dimineaţă, le pui într'o covăţică nouă,
deasupra tărâţilor şi grunzului de sare de pe care linge vaca de obiceiu. Şi înainte de răsărita soarelui începi a descânta într'un dos unde
nu te vede nimeni, zicând: „Joiană (ori altfel, după cum numeşti vaca)
cine a venit şi ţi-a luat mana, îi trimet : usturoi, pasat chiparat şi tă
mâet, îi trimet nouă-zeci şi nouă fire de păsat, să-ţi aducă mana azi pe
la înserat.
Cum n'a putea nimeni scoate răchita mare din carare, aşa să nu mai
poată să-ţi iee nimeni, fără mine, mana prin mulsoare. Cum stă cloşca
lipcă pe ouă, aşă să-ţi fie ţie mana, spre saţ nouă. Cine g;îndeştc gând
rău asupra ta, să i se clocească gândurile ca ouăle cele rele".
Tărâţele apoi le împarţi în trei şi Ic dai să le lingă vaca în trei dimineţi. Mlădiţele le dai să le mănânce pe loc. Când îi dai tărâţele, faci
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trei matane şi soroceşti : „Cum tragi tu la tărâţe şi sare, aşa să tragă
înapoi mana la tine". Usturoiu', pasatu', tămâia şi chiperiu' Ie pui într'o
oală nouă şi le îngropi în Jocul unde vaca a fătat cel dintăi viţel.
faci de trei ori, în trei săptămâni.
eules de ]).

J.

7arcaşanu

r,QT/\NICJ\ POPUIL\RA
22. - f\lacu I.

Alacul în Moldova este o varietate de orz, c~re se deosebeşte de
orzul cunoscut în deobşte, prin aceea că în acelaşi bob, se cuprind două
şi chiar trei grăunţe; şi fiind că, de ohiceiu, alacul se samănă toamna,
se mai numeşte şi orz de toamnă. ln Transilvania se numeşte alac alb
şi alac roş, căruia îi mai zic şi tenchiu 1). ln Muntenia sub numele de
alac se mai înţelege şi o varietate de grâu, sau secară albă.
La Românii din Istria, alacul se numeşte hiliacă, hiliac, plur, hi/iace,
şi hiliu, iar pireviţă se numeşte un feliu de alac mai mare 1).
In descântece alacul e întrebuinţat pentru vindecat faptul. Pentru aceasta se iau tot câte două feluri de grâu de primavară, de cucuruz,
de sămânţă de cânepă, de ovăs, de piper, de tămâe şi nouă fire de
alac, le pune pe toate intr'un vas la foc, şi le amestică în tot timpul
cât descântătoare rosteşte acesfe cuvinte :
Sântă

Marie,

Sântă Maică

În Marea roşie l-am ţipat.
Fapt mic,
Fapt mare,
Acolo să peie,

I
I
I.
Dimineaţă m' am sculat,
Bucium în mână am luat,
Sa răspeie !
Cu bucium am trâmbiţat,
N. să rămâe curat,
I
Luminat,
Tot faptul l-am adunat,
I Cum e de Dumnezeu lăsat.
De pe N. l-am luat,
Lâng'un prilaz l-am aruncat,
După ce l-a descântat astfel, freacă bolnavul cu această compoziţie,
iar restul ii îngroapă intr'un Ioc ascuns unde nu calcă nimene, căci
dacă cineva calcă pe acel loc, se prinde faptul de dânsuP)
„In doine ne întâmpină adesea invocaţiunea" „foae verde trei alace"
sau „frunză verde trei alace" după care urmează într'un mod sistematic
Precistă

I

I

1) Haşdeu, Etym, rnagn. J, 665.
FI. Marian, Descântece, 323.

2) I. r!Mainrescu, Itinerar î11 Istria.

https://biblioteca-digitala.ro

3) S.

ION CREANGĂ

112

==·=-=---,__,_,., ---- ..

expresiunea dorinţei de a reuşi în ceva, sau de a-şi vedea soarta înbunătăţită :
Foae verde trei alace,
Cu aripele de vânt,
Fă-mă,
Fă-mă

Doamne, ce mi-i face,
pasere de argint,„.

Ca să zbor
Unde mi-i dor.

Sau:
Frunză

verde trei alace,
Lasă-mă, măicuţâ'n pace,
lntr'o
Păsărică

doină

Să trăesc cu mândrele,
Ca codru' cu frunzele I')

din Transilvania :

din alac

Nu

mă blăstăma să

Că

m-o

blăstămat

zac,
maica :

De~oiu

muri,

De-oiu

trăi, să

să

mor în foc,
n'am noroc.

.J'lrfur gorovei şi )vf. .Cupescu
C

AN

434. -Doina, doina, saraca,
Ea mi-a ars inimuţa,
Cu ddnsa-mi fân viaţa.
Din fluer când prind a zice,
Mă pun jos şi prind a plânge.
Frunză verde lemn domnesc,
Ziua, noaptea tot doinesc,
De dânsa nu mă hrănesc.
De la Elisabeta I. Cotos,
Straja-'Bucovina .J'lr.

435. -Mândră,
Zică-ţi maică-ta

comiac.

mândruliţa

mea,

ce-o vrea

Eu îţi sărut guriţa,
Ba, mama nimic nu-mi zice,
Ştie eă guriţa-i dulce,
Şi mama nimic nu-mi face '
Ştie că guriţa-mi place.
Ş'o zis mama căiră mine
Să nu dau gură la nime,
Dar cum dracul pot eu face
Să nu dai la cine-ţi place ? I

T

C C f:
436.-Bate vântul iarba-mi culcă
Dorul mdndrei mă usucă ;
Bate vdntul iarba-mi creşte
Dorul mândrei mă topeşte.
Când aveam şi eu drăguţă
Îmi părea noaptea micuţă,
Dar acum de când nu am
!mi pare noaptea un an.
Pipirig-Neamţ.
gr. Vasiliu.
431.-Frunză verde trei lămâi,
Din sara de Sân- Văsâi,
S' au ivit ni.şte copii
Ca să'ncerce codru'n trei,
Copilaşi cam fără minte,
Ies la oameni înainte
De nu zic nici trei cuvinte
Le pun piepturile'n flinte.
Şi le strigă mâniaţi,
Ştii ca lupi în/urlaţi.
Copilaşii codrului,
Buni de mânLi,

1) Hafdeu, loc. cit.
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i C'a'nverzit frunza de fag

vână,

Şi porniţi toţi

pe pricină,
Când văd noaptea zic că-i glumă.
Lungi in coate,
Laţi în spate
Cu mustaţa'n varvarici,
Cum stă bine la voinici;
lese noaptea la co/nici,
Fără paloş ori pistoale,
Numai cu palmele goale
Şi dă busna prin ciocoi,
Cum dau lupii printre oi,
Să le li"tăm averile,
Să ne facem casele,
Să-mi mărit copilele.
•

113

Cdlineşli· Te/eor111a11

l(,adu C. Ciupitu.
438. - Puică din dragostea noastră
O crescut un pom în coastă,
O crescut şi n'o 'nflorit,
Ne-am fost dragi şi ne-am urit.
Da' o'florit, dar n'o legat,
Ne-am fost dragi şi ne-am lăsat.
fost-am puică doi iubiţi
Ca doi pomi mândri 'nfloriţi,
La isvoare răsădiţi.
Duşmanii s'o sfătuit
Şi pomii i-o ciungit 1)
Şi pe noi ne-o despărţit.
Cel ce desparte doi dragi,
Ducă-i corgii 2) carnea'n fagi,
Acol' să i-o crăncănească;!lj
Alţii nu i mai despărfească I
Auritd dela C/iifur Larilr în sl!ara
de 25 Octombrie 1909.
Din Dorna (Suceava) JoaJ1 3offa.

439. - Foae verde foi de fag,
leşi mândruţă până'n prag
Şi te uită-' n dos cu drag
r) Ciocârtit. 2) Corbi{ 3) Sfâşie c11
ciocul,

Şi-a de 'gorum s' a vărsat
a' nbobocit,
Acu-i timpul de iubit!
· Cât fu timpul de iubit.
Fusei cu daica 'nvrăjbit J_

I

Şi gârniţa

I
I

I

(Din Cioroiu (cam.

Cioroiaşi)

}tfdrioara

gh.

Doljiu)

J)ercea

\ 440- Când mi-era drag să petrec,
Mi-a venit ordin să plec
Ordin .de la Călăraş
Vede-I-aş pârlit şi ars.
Trinule n'ai avea parte
De şuruburile toate
Nici de sina de sub roate
Că tare mă· duci departe ,·
Nici n'am fraţi să mă privească,
Nici surori să mă jelească,
Mama bătrână, nu poate
Ca să vie să mă cate.
44 L- De nevastă nu-mi prea pasă
De copii inima-i arsă
Că nevastă mai găsesc
Dar copii cu greu să cresc.
442 - Hai să tragem hora
Din Siret la Prut,
C' a venit Robescu
Să dea de băut.
Hai să tragem hora
Dinspre noi la voi,
C' a venit Robescu
Să dea popuşoi
1

C!Acestd se cântd pr111 j11deţele Co·
vurlui, 'Brdila, Tutova în amintirea
lui Robescu, un boer darnic şi milostiv
pe vremuri.
.
•
Jorilşti Covurlui.
S. )r1iha1u.

J>-

443-Roată, roată roti/iţă,
toarnă f ăr' de spiţă.

C...e se

Două spiţe

nu's de loc
Că le-a pus mândra pe foc.
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Roată, roată ş'o verigă

Nu mi-i de luatul tău
Da mi· am făcut nume rău I
De te-ar bate Dumnezeu,
Unde-a fi drumul mai reu;
Să te-ajungă jalea mea
Unde o fi calea mai rea I
Să-te ajung' un dor cumplit
Să-ţi laşi lingura pe blid 1)
Şi pe maică-ta murind,
Să vii la mine plângând.

la fundul de mămăligă
Haide roată să te'nvârt
C' a luat rotiţa vânt.
Bille merge roata mea
Când ii trag câte-o nuea !
444. - Cine dracul te- o adus
De la schitul cel de sus
Şi nu dai nici un răspuns
Zvârle potcapul cănit
Şi haina pân'la pământ
Şi le tae c'un cuţit.
Joraşti·Co1111rlui.

}>r. J. 6. ,Beldie.
445-Sunt trei văi ş'o vale-adâncă,
Valeu lupu' mă mânâncă.
„Lupule, nu mă mânca,
„Pân' ce-o răsări luna,
„Să dau mâna cu puica.
lrs afară, luna-i sus
Neica fost-a şi s'a dus,
Nu mi·i ciudă că s'a dus,
Cât mi-i ciudă că n'a spus.
N' a lăsat nici un răspuns,
Nici guriţă de ajuns
Şi-am zis verde trei smincele,
Vin disară mai de vreme
Şi să vii pe la pârleaz,
C'am un câne mare breaz,
Şi te muşcă de obraz.
Să vii neică pe diiz dos,
C'am o poartă de rogoz.
Când pui mâna, cade jos,
Şi gurifa-i cu folos.

gh. V.

Şuşnea.

446- Frunză verde de doi nuci,
Bade, să mi te usuci
Ca pânea care-o m4nând
Şi ca vinul care-l bei .
Tot-ai spu.s c'ai s4 m4 iei.

--·o·"-··'-~~---

ve1de cam aşa,
C' aşa-i inimioara mea
Iar a prins a mă durea.
Nu mă doare de durere,
Mă doare de dor şi jele
Şi mai mult de vorbe rele,
Că nu-s invăfat cu ele.
Până ce m'oi învăţa ·
Mi-a inbătrâni faţa
Mi-or face faţa bătrână
Şi părul caer de ldnă 1)
441-Fru.nză

Cojuci -Su.:eava.

J

}frifocariu şi 6. Vasiliu.

44M. - Funză verde foae lată
ce să mă fac, surată,
Că mie-e câmpioara coaptă,
Şi eu zac bolnavă moartă.
Bărbăţăle-ascultă 'neoa,
la coasa şi gresia
Şi-mi coseşte cânepa
Şi-o coseşte mai de sus,
Să nu se prindă de fus ,·
Şi mi-o întinde pe argea,
Trage pământ peste ea,
Pănă nu s'o mai vedea,
Că doar m' oiu mai alina !
Nuşt'

449. - Foişoară de. lalea
La Dumnezeu se ru.ga :
1) 'Blid sau strachintl.
2) Cano Iii sa11 sur.
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:. Usucă-i Doamne mâna
»Cui samănă cânepa !
»Numai când gândesc la ea,
»Mi se scutură carnea
,„5i se '11crefeşte pielea !
"Că n'o fi altă belea,
»Mai mare, la casa mea
>Ca inul şi cânepa
»Astea mi-au uscat viaţa I

Ca

'Bi;covi11.1.

450. -Frun'Ză nrde liliac,
Azi îi anu' de când zac;
Mi-o crescut iarba la cap.
Nici n'am fraţi să mi-o cosească,
Nici surori să mi-o plivească;
Nici n'am fraţi ca să mă fie
Nici surori să mă mângâe.

-lu I. - Vai de mine mor de cald
Şi

n' am apă să mă scald,
f asei la râul sec
Şi vrusei ca să mă 'nec.
lară frunză de susai
Şi-avusei partt c'un pai
Scăpăi de nu mă 'necai.
Frunzuliţă usturoi
Este-o baltă dirept voi
Şi-i plină de lătunoi
M'aş băga de m'aş scălda
Frică mi-i că m'oi 'neca.

Şi

Navad~Go1j.

lj. Gapu.

şi iu mă
i bun de zamă
Epuroaica de friptură
Lelea de pupat în gură.

452 - Vi, iu, iu

chiamă

Epuraşu

468.-Frwzză

Daţi

verde de himei,
ficiori mai ca timei,

V. Ungurean.

466. - frunză verde de su/cină.
Mă porneam pe-o apă lină
Mă trezesc in far' străină
Să cerc pânea cât de bună ;
Hie pânea cât de bună
Mie-mi pare hlei în gură;
Hie pâinea cât de.rea,
Tot mai bine 'n ţara mea.

Badii, Muscel.

J11de(11I R4d.t11ţi, au::ittl de l.i Nicuţd
Ursuleanu.
C11les de Joan }3oca.

la fimei

464. - La pamânt cu talpa goală
Să sară zama din oală,
De a fi zama de cârlan
Ca să sară prin suman;
De-a fi zama de mioară
Ca s.ă sară prin izmană.

]). }Vlihalache.
Goleştii

să placă

115
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'Bucovina.

I
\

}Vlil;ai Jjoca.

456. --Somnu' mnii şi nu mă culc
ŞDi mnii do! şi nu mi. duc
a mărg pe drum şi pcic de somn
Şi n'am braţe să m' adorm
Păn' avem braţele mele,
Mă culcam sara de vreme;
Da amu mă culc târzior,
Ca n'am braţe nici de dor.
4o I. - Frunza verde de

măr dulce
jeli de gdnd m'agiunge,
Noaptea deplină m'aş duce,
Şi prin tină şi prin glod
Pân' la 'me puică s'o văd.
Cum să primblă prin pomăt
Prin pomăt îs mere verzi,
Mere verzi în postu' mare
C' aceea-i buna mâncare.

Nuş'ce

De la E/is.1vr1.:i /11i Tvade1·
Cârci11, SJraja-B11co11in11.
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458. - Frunză verde de curechi,

Să vă

Asta-i nunta nu-i privechi,
Asta-i nu-i un jug de boi,
Să ţâie pe-un an pe doi.
Dar aista-i un jug aşa,
Nime' nu l poate strica,
!viei popa, nici vlădica,
Numai moartea saraca.
451- Und' te duci măi Ionică?
Peste Prut la ibovnică
Prutu-i mare, puntea-i mică,
Te-i înneca măi Ionică

Să vă'nţarce

Măcar să mă'nnec,

La puica trebue să trec.
La puica-i uşa închisă,
Puica pe tJŞă scrisă şi măhnită
Lui Ionică dăruită. (? N. R.)
Bilior
V. Sala.
460.-Frunză

verde şi-un bănuţ,
Mâne-i târg la Rădăuţ,
Merg oameni cu boi la târg,
Numai eu n'am ce să mân.
Dar eu mân nevasta mea,
Că şi ea face-o para.
Oată-te nevastă bine,
Şi haide la târg cu mine.
Si că mândra s'o gafat,
•
Şi la târg că a plecat.
Şi în târg când o intrat,•
Fecioraşi-au întrebat:
Vrei să-fi vinzi nevasta ta ?
Vreu s'o vând, seleaca mea I
Ce ceri bade pe dânsa ?
Cinci buţi de galbeni bătuţi,
Pe de-asupra şi mai mulţi.
Dar tu câne de bărbat,
Acasă te-i înturna,
Copii te-or întreba,
Unde-i, tată, mămuţa.
A rămas la dughenuţă,

Că

cunipere turtiţă,
de la ţâţă,
de-amu n'aveţi mămuţă.

Din Mitoc11/ Dragomirei,
Brtcovina
€rcrsf lfosfiuc.

4u l.- De-o

întâmplare, să mor eu
Septe sunt în locul meu.
Să mă'ngroape'n Rtisalim,
Sub o creangă de maslin.
Să mă'ngroape lângă poartă,

Cu gura de şâp aproape,
Când a striga Doamne iartă,
Eu oi bea din şip odată.
'Bucovina
}'. <Jârsfean.
462. -Si-am zis verde şi' un dudău,

De-ar fi tasat Dumnezău,
Ce·oiu iubi să fie al meu,
Şi să mor când oia vrea eu !
De s'or lua dragi cu dragi,
N'ar mai fi frunză pe fagi,
Nici iarbă pe sub copaci.
Se ia frumos cu urlt,
Şi trăeşte amărît.

Corod- Tecuciu.

g.

Jjuhuş.

Drobuleţ dă ghiaţă rece,
Nu ştiu luna pă ceri merge,
Or mîndra la apă'mi trece,
C'o vadră şi cu'n urcior,
Să-i treacă neichi de dor;
Că la mine i-e dor mult,
Cută izvor pă pămînt.
Cine la iubit nu crede,
N' ar mai călca iarbă verde.
Foaie verde bob năut,
Cin' nu crede la iubit,
N'ar mai călca pă pămînt.
Foaie verde trei lalele,
Nu asar, ala/teri sară,
Trecut-a neica calare,
Pela poarta dumitale,

4G3. -
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Te ochiai la luminare,
Cât p' aci să dau în boală.
<JJe la Dancif /. Mrmtean11,

j, j(. }'opescu
4!l4. - Toată var-am ostenit,
Tu-ai silit, te-ai logodit.
Eu logodna ţi-oi lăsa,
Şi pe tine te-oi fura.
Voiceşti- Vâlcea.
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Vom fugi la munţii mari,
C' acolo's popii tălhari,
Şi cunună fără bani.
Ne-or cununa şi pe noi,
Şi-om trăi cu buze moi,
Ca şi-acei cu patru boi,·
Şi-om trăi cu buze du.Id,
Ca şi-acei cu patru junci.
Bucovina

g.

filv.-Sadoveanu/.

O S/\MA DE CZJVINTf t)
461-517
Abi=abia.
Ajoimesc==aromesc.
Anapotă=anapoda.

Apa mor(itor=vara când e căldură, de departe par'că joacă stratul
de aer încălzit.
Arană=arana g<lndacului, târâtura şarpelui=traiu rău.
Arânesc.=procopsesc; nu o să te mai arâneşti cât lumea şi păm;întul.
Arsât:=bestlemat.
Arunc. cf. E leit ta-său, da' la ochi îşi aruncă o ţâră şi cu mumă·sa.
1) Ceea ce din punctul de vedere al meu îmi place în revistă, sunt
liste de cuvinte însemnate subt numele de mai sus. Pe mine tre ·
bue s'o spun din capul locului, mă interesează mai mult limba basmelor de cât basmele ca atari. Era într'adevăr o vreme când avem de
gând să pun în lucrare un plan îndrăsneţ, va să zică un repertoriu complet basat pe basmele tuturor naţiunilor din lume, unde aş fi prelucrat
toate ideile conţinute în basme, puindu-le într'o rânduială cât se poate
de bună, aşa în cât orice lucrător pe terenul acesta s'ar fi putut orienta
fără multă pierdere de vreme unde şi cum se mai găsesc tot aceleaşi motive.
Am văzut însă de curând c'aşa ceva este peste puterile mele şi că
nu dispun de destulă vreme ca să pot, chiar cu conlucrare a mai multora, să pun la cale o lucrare de o întindere atât de mare. M'am măr
ginit deci la studiul lumei basmelor româneşti şi chiar lucrarea aceasta
cu toate că-mi plăcea, n'am putut s-o urmez, trebuind ca profesor de
limbele romanice peste tot şi al limbei franceze în deosebi să mă îndletnicesc cu alte treburi. Din cele spuse reiese că produsele muzicei poporane române au pentru mine interes mai mult din punctul de vedere limbistic, va să zică ca nişte izvoare, în cari să caut materialuri
pentru o cunoştinţă mai de aproape a graiului poporan român, cuvinte dialectale, termini, tehnici, locuţiuni metaforice, construcţiuni şi a.
După cele spuse s'ar putea gândi că pentru mine nici n'ar trebui să
existe basmele, cântece, pilde şi proverbe, ci numai nişte colecţiuni de
cele amintite, n'ar fi însă adevărat. Se ştie foarte bine, că pietre nesnişte
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Başca=cf.

una vorbim

==:::i:::.;..:..~·.„ ___·:..=:

şi -- ne 'nţelegem.

Bălăcăresc=ocăresc.
Balătenie.

cf. Ce-o mai fi şi asta, măi copii! Când ne mirăm de ceva.
Boului, laptele=un fel de apă, ce se estrage din sămânţă de cânepă
pisată ; se pregăteşte în ajunul Crăciunului.
Brabete=cf. hai la arie să punem tori.ştea (laţuri) să prindem - .
Ciob=i-a pus ciobu'! adică l'a vrăjit cineva mai cu seamă pentru
însurătoare sau măritiş.
Clofă=cloşcă.

Coderie. cf. o puseşi în - =îi găsişi şi la asta un răspuns.
Culme cf. ce e pe mine şi pe culme=de atâte dispun, asta e toată
averea mea.
Cuminte=cf. - ca căţaua la părinte.
Dara cf. Mai mare daraua ca ocaua=nu s'alege câştigul din pagubă
Daravele=daravere.
Dor= durere.
Dugăiaş=cf. la-în prăvălie, numai ace şi lămâe, joacă şoarecii 'n
călcâe.

Fel-meserie, tata de felul lui a fost dogar.
Felurime=cf. am văzut fel şi- de lume.

temate, mărgăritări, diamante, topazuri, smaragde parcă au o valoare mai
mare atunci când se află încrustate în metal preţios, făcând parte de
brăţare, colane, steme, coroane.
Tot aşa pare-mi-se stă treaba şi cu nestematele libistice, cari trăesc o
viaţă bogată şi ademenitoare atunci când se află încrustate în graiu, va
să zică dacă povestitorul se slujeşte de ele, ca să înpestriţeze cu ele
cele povestite de el la fel cu livăzile de primavară.
Aşa eu, apreţiind basmele ca un isvor nesecat de cuvinte şi locuţiuni
interesante de tot felul, nu pot să nu recunosc însemnătatea listelor de
cuvinte şi locuţiuni răzleţe pentru ori-şi-cine care doreşte să-şi însuşască
nişte cunoştinţi mai aprofundate cu privire la graiul poporan român.
Şi drept dovadă am de gând să cnntribuesc şi eu cu ceva şi iată cum.
Văzând c'acum în vârsta mea înaintată nu mai pot să poposesc vreme mai îndelungată în mijlocul Românilor, mă folosesc de prilejul ce
mi se dă aici în Praga. Mai totdeauna petrece câte un Român de cei neaoşi aci şi dacă are vreme şi nu se prea plictiseşte în societatea mea,
îmi place să mă întâlnesc regulat cu el, să stau cu el la vorbă, să „tăi
nuim".
Astfel mi se întâmplă destul de des c'aud pe soţul meu folosindu-se
de câte un cuvânt necunoscut mie b. o. „a tăinui de care tocmai
m'am slujit.
Dorind să mă procopsesc cât se poate de mult, iată ce pun la calc:
de câte-ori aflu pe cineva care întruneşte nişte însuşiri şi anume: să
aibă pricepere pentru asemenea chestiuni, să cunoască cât se poate de
/1
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Fomeze=femeie.
omeneascti=a vecinului.
Oeană=cf. s'a dat cu el geană în geană.
Husmese=-cf. E greu de tot, ce să mă husmesc cu el până acolo.
lacă=cf. Fir-ar el iacă cui !=al dracului.
Inbetese=a chiti, a aşeza (în Gorj).
lmbomborez=posomoresc.
lmpătrez cf. Ei aracan de mine, am împătrat-o cu asta=n'o mai isOăină

prăvesc.

lncrojnat cf. Fir-ar- de mangusit (păcătos).
Amurgesc-a se însera, a se inapta.
lnşezez=a pune şeaua.
Leac, de=puţin cf. Ce păcatele, parcă-mi dai de leac!
Maistor cf. maistor strică şi drege de frică.
Mărunt cf. n'am - .
Melcos=nevoiaş.

Moş=cf.

la moşi pe groşi ?
caut cu luare aminte.
Nonia cf. îl cauţi ca Nania sapa.
Năcăje_sc cf. nu te năcăji, că mai rău te superi.
tveneacă cf. trai- ,cu banii băbachii (în aşteptarea unui chilipir).
Ce tot

înşiri

Moşmonesc=:dibuesc,

bine graiul ţinutului în care
şi să ştie a-şi aduce aminte
uni, locuţiuni şi frase fie în

s'a născut şi unde petrecu anii tinereţilor
cuvintele aceste de câte-ori ceteşte expresilimba literară fie în alt dialect.
Pe o asemenea persoană o rog să facă cum urmează. Îi dau o carte
care conţine un număr oare-care de cuvinte să le citească încet şi cu
băgare de seamă. De câte ori îi vine în minte că cutare cuvânt exprimând o ideie oare-care îl văzuse în tinereţile sale înlocuit prin altul,
se pune de-I înseamnă şi aşa puţin câte puţin se poate înjgheba o listă
de cuvinte sau de locuţiuni şi proverbe care fără aceasta poate nu s'ar
pune la cale.
Aşa în anul acesta având parte să fac cunoştinţă cu un Locotenent
din Ţara Românească, d-1 N. Diculescu, originar din Oltenia şi anume
din satul . . .., am închipuit o listă mai mare din care îmi iau voe
să alătur aci o alegere de cuvinte cari mi se par a presentă. interes din
vre-un punct de vedere.
Pe o scară mai întinsă am pus la cale aşa ceva cu privite la dialectul aromân, făcând pe un tânăr Român din Macedonia care şi-a studiat
ta Praga, să citească în mod însemnat mai sus lucrările lui Papahagi.
Nădăjduiesc că-mi va fi cu putinţă să scot în vileag rezultatele acestei
proceduri împr.eună. c.u o. colecţiune destul de. mare a l?roduct~lor !<?I·
cloristice aromaneşb med1te1 adunate de el ş1 puse m 1e la d1spos1ţie.
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Nootesc sau mă-=a se porni, a se pune a
Pâzderie=puzderie.
Prau cf. aleagă-se prau' şi păzderia de el !
Răsni=a strică.,
Resti.şte

cf.

a deflora.
n'are- de zi

săracu',

năvăli.

frumoasă.

Rotaş

cf. Sări-ţ-ar rotaşii să-ţi rămâe înaintaşii (în glumă despre ce-i
ce poartă ochelari)
Sâr: aşa i-e sârul (neamul).
Şed cum şezi (=stai) cu el.
Tam nisam=nitam nisam; cf. şi-,cu nespusa masa, ne pomenim cu el.
Tronc cf. mi-a căzut cu tronc la inimă.
Va=trebue, cf. Ca să nu te 'neci, va să dai din mâni.
Vranvură=haimana; cf. toată ziua umbli prin sat.
Răpucese=asud, înăduşesc.

j)r. Jon Urban JarniJc.

Praga [BoemiaJ

Profesor 11niversitar.

G LZJM~, JITII, T/\CL/\LE
82.

Molifta oalei

avea o singură oală în care făcea tot soiul de buspăla nici odată.
Văzând-o aşa de scârnavă, nimic nu socoti alta de cât că-i lucru
drăcesc la mijloc.
-Adică de ce oalele altor femei sunt curate şi-a mea nu?. Lasă, mă
duc cu oala la părintele să-i citească şi să scoată pe deavol dintr'însa !
Merse dar la părintele şi părintele o sfătui :
- Femeie hăi, iea oala şi du-te acasă. Pune apă curată'n ea, aşeaz-o
la foc şi când ai vedea di apa se'ncălzeşte, aşterne-te cu frecatul. Acum,
bun e şi năsipul, dar mai sfântă-i cenuşa! După asta, pune iar apă, încălzeşte-o din nou şi mai spal'o o dată. Şi pe urmă să vii cu oala la
mine.
Nu ştiu dacă s'au mai dus femeia la preot ori nu, că n'am putut
afla de la nimeni. Numai atâta auziiu spunându-se, anume că, întorcându se femeia spre casă, şi-a zis singură:
- D'apoi, învăţătură de asta îmi spunea şi biata maică-mea !
O femeie
cate. Şi n'o

harnică

fep11-Tec11~·iu.

83.

Ţiganul

C:udor .Pamfile
bun la Dumnezeu

Acu cică un ţigan se dădea în vânt după o ţigancă văduvă. Da ţi
ganca nici nu se uita la el pesemine- unde îl vedea sărac ca vai de
capu' lui. Ce să facă ţiganul ? Se gândeşte el şi născoceşte ceva.
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lntr'o zi se duce la ţigancă şi cum vorbia cu ea, zice odată uitându-se 'n sus :
- Haud Doamne ?
-Ce-i mă ? zice ţiganca.
- la pesemne vra să-mi spue Dumnezeu ceva.
- Ce să-ţi spue mo ?
-Cică să mă duc în cutare loc că am să găsăsc 2 colaci.
-Cum se poate, zice ţiganca mirată !
- Hai şi tu şi vei vedea cu ochii; şi pornesc să găsească colacii. Da'
ţiganul, pusese după o tufă în dosul casei 2 colaci, de mai 'nainte şi
acum o ducea pe ţigancă întins la ei.
-Vezi fa ? !
-Văd mo !
Adoua·zi ţiganul iar se duce la ţigancă, iar se uită'n sus şi zice: Haud
Doamne?
- Ce-ţi mai spune O-zeu mo ? îl întreabă iar ţiganca.
-Ce să spue cică să mă duc în cutare loc să găsăsc o găină friptă !
Acu ţiganca nu se mai minună ci-i zise: „Hai să vedem".
- Hai, zice ţiganul; şi o duce întins la nişte buruene unde ştia el că
pusese găina.
- Ei, vezi fa ? !
-Văd mo ! ! !
A treia zi iar vine ţiganul la ţigancă şi iar zice uitându-se 'n sus:
- Haud Doamne ?
- Da, acu ce-ţi mai spune- îl întreabă ţiganca?
- He, ce să spue, acu spune lucru mare - cică să mă ei de bărbat
că de nu mori la noapte! ?
- Pai de mo, văd că eşti bun la O-zeu, dacă poronceşte el ce să
fac, iaca te iau; şi iaca aşa a isbutit ţiganul cel şiret.
A11ritd, de la C. Brân;ei din Fdlciu.

}'.

<;h. Savin.

84. Vaca ţi!anului
Odată, avea şi ţiganul o biată văcuşoară bătrână şi slabă, slabă de-i
numărai coastele. Iarna neavând ce·i da mâncare, o cam jeliau ei des
ai casei, că se făcea tot mai slabă şi mai mititică. lntr'o dimineaţă, o gă
seşte ţiganul moartă. Ca să nu strice inima prea devreme celorlalţi, nu
I! mai spune, ci s'apucă de-o jupeşte, ia pielea şi pleacă deodată 'n spre
uşa bordeiului. Da'un danciu, văzându-l de la fereastră, zice:
- Mamo, mamo, pesemene nu i-i îndămână vacii noastre, că văd că
vine tata cu pielea ei pe hăţ !
De la d. D. CManoilescu,

Ciorteşti-

Vaslui.
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85.

Tatăl

11ostru

Tatule, sân-tatule,
eşti sprijine/ele,
eşti poticnelele,

Umple bârdâhaele vârtos;
Iar prea cuvioasa huntură
Pune maţele pe ilău
Şi ne izbăbeşte de cel rău!
Amin!

Tu
Tu

Iartă-ne nouă greşălele;

Mai marele cuvios
A117it4 de lt1

D~r.,.itr11

ţigănesc

borş

Const.

Mj.·011 din Bârlad

]3aşfă

EJey Normali1t

86. Popa şi Dascălul pâcâliţi
Cică, odată de'mult, un popă avea obiceiul de lua, fără să mai ceară!
Ş'apoi avea şi tovarăş bun şi potrivit la duh şi la mână ca sf. sa, pe
răposatul, biet dascal, Stan. (poate o fi cel păţit l)
Umblau ei odată cu ajunul Bobotezei, când crapă ouăle corbului de
ger. un· ţigan - poporan credincios, de altfel -ştiind obiceiul lui taica
părintele, se hotărî ca nici una, nici două, să-i facă pocinocul:
Când popa era aproape de casa lui, ţiga~ml aruncă o daltă de fer în
foc ca să se înferbinte şi apoi când vede pe taica părintele că i-a păşit
poarta, o scoate în grabă şi i-o pune la îndămână, -în cale, pe o ladă.
Părintele cum intră în casă, zărind dalta, începe :
- „ln Iordane
dalta Stane,
lnchinarea Treimei 11 •••

Şterge
Ţiganul răspunde

:

- „O

ştersăiti şi mă

Şi

traistă

in

o

fripseiu

aruncăiu;

Traista mi s'a spart
dalta jos a picat. ! -

Şi

11

Joan On. 3ugravu.

Ţ11ţcani-Covurlui.

87. De-a'rt doasele
M'am stăpânit la un tocmit, ca să căpresc păzitele. Odată m'am pă
durit cu dusu'n capre. Mă cărpinii într'un suit şi-am crengărit dărăma
tell! de-o căprit mâncatele. Eu, mă ciotii pe-o pusă ş'ochinceam nişte
făcute. O lupchit un venită şi-o căprit o luată. Am săcurit cu svârlita
şii-am codit tăeta. Am mai ciomăgit odată cu răpezeala şi i-am mai
chiciorât două rupte. M'am cărărit apoi pe-o dusă şi-am bordeit la un
ajuns. M'am ferestruit pe-o uitată şi-am femeit o văzută plăcintând nişte
făcute. l-am plăcintit o cerută. Ea, mi-a cociorvit arătata. 1-;am beşinit
trei date şi mi-am drumuit ele căutate.
Var. No. 67,

Cr11cea-/alomiţa.
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CRONICI\
* In No viitur, un artiool al D·lui '1Jr. Ion Urban Iarnik. profesor la UniveraitatrR din Praga (Boemia).
* Faoereb fe neioi din ooadl de drao în •inena Jlt.. i1t", J ..18; rn povistire, o
alu;i.! de prost gust.
* Neamul romAneso pentru popor publici! şi cântece de ţartl, am dori rnsd
sd se ar4te şi de unde·s,
* ln Gazeta. Transllvaniel An. 43-38 credinţe despre sfâr1itul lumei de T.
Bogdan iar în No. 44, povestea Roia ei de El. Sevastos, s1 pare o retipdrire, Nu
·
sunt culegdtori in Mrdeal )
* Coala 2 din Şezltoarea, X/ cuprinde: urmarea discrierii datinelor din Roto·
pdneşti la moarte. şi anul nou şi DeeoAnteoa din alte pifr(i cari urmea;4 inc 3.4.
* FJueHtal, 1.-5 ne aduce mai multe buc4ţi de litlfratur4 popu/aril : Curplnul şi ştejerul de Tudor Pamfila, Acul alb;nai de M LupPsou, Da oe lunR Mar·
tia e mai sourtl oa oele )alte de D. C. Circa, Baba Dochill, şi o poveste de
Crllliun de rm elev al orfelinatului din Zor/eni· Tutova.
*Pentru P"lt· 317 din „Viaţa romi.neasei" (care ne mustrif cd am tipJrit
câte·va vorbe ale d-lui G. Veigand): de la d Weigand, ca /iind mai departe,
am cerut ,,{aluri şi ni le·a dat; dela d. G. Pascu din laşi le·am cerut prin ţraiu
vi11, le.am aşteptat şi nu ne le·a dat; ne mustrll insif şi pe hârtie şi de câte-ori
are prilejul (cum ni .T'a spus). Cinstim pe d. 'Philippide prea mult, dar nu credem ctf domnia-sa ne va cere sll fim duşmani, duşmanilor d·sa/e de ştiinţii şi cd
se îndreaptă cdtre noi, umili, nedestoinici şi puţini harnici muncitori cu ;iua, ca
sd-i ludm ap4rarea. Ne pare rdu cd d. Pascu nu vede în ostenelile noastre de cât
glosare, filologie şi toate câte se rnvârtesc în preajma acestor lucruri.
* ln Albion., XIJI,-24. do111l ;ocuri copi /dreşii : Baba oarba şi Ciobanul. oile,
clnii şi lupii de P. Pavlov. De pe unde )
* „FrunzA verde" tntrunzeşte din nou. D. N, Em. 1'eohari are un articol des·
pre el în N. Rev. Horn. voi. 7 -22 ln jurul acestui subiect discut/I prin urmare
d. Gorovei de.tpre legiftura dintre felul frunzei şi cuprinsu/ cântecului, d. 8pe·
ranţl" despre felul frunzii care este şi care nu este şi d. Teuh11ri despre legd·
tura dintre frunzq (codru) şi viaţa noastrd diu trecut, O încheiere e departe.
"' ln riarul „Viltorot• de la a Martie a c. d-l V. Sa vei, sp1me vorbe c11r11te
şi de înc11ra;are, pentru cei ce muncesc la "Ion Creangl". Se public4 acolo şi o
scrisoare a „CJvloşneagulrti de la Orfelinat"', d, CM. Lupescu, administratorul re·
vistei, prin care aratd ţinta şi gl'eul traiului acestei publicaţii. Dacd cei ce
poartd grija 1 ilei de mâne şi în literaturd popularii., ar asculta îndemnu/ tând·
rului şi cuminte/ui literat, tollll ar fi spre binele sc4.pdrei din ghiarele pier;drei
,}'.
comorilor ţopu/are.

* „ll'eţl·frumoşi de-odinloar1• poveş(i culese de d 11'. Pamfile, redactori;/ revistei „Ion Creangd"', din Bârlod, apdrute in „'Biblioteca pentru toţi", broşura
587. cu preţ de ::JO bani exemplarul,-cuprinrând 9 poveşti.Broşurica aceast4 e o urmare al „Graiului Vremurilor"' editatd de tipografia
• Neamul Românesc• din Vdlenii de munte.
E ace/aş graiu ales, aceiaşi gn'iiJ. fn toate şi aceia1i s1îr1ţuinţiJ. de a reda meş
teşugul povestitorilor populari ca şi în vo/1111111/ „Graiul Vremurilor". luainte
Domnule 'Pamjile şi cele multe I
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Istoria prea frumosului Arghir şi a prea frumoasei Elena coa mAeastrA
ca pAral de aur, o broş•,ricit editatt!l de Casa Şcoalelor, depositul general
la librdria C. 5/etea Bucureşti
E în totul nimerit/I pornirea Casei .Şcoale/or de a reila poporului (r-umuseţile ce
l-au hrdnit atâta vreme sufleteşte, mai ales astitf'i tn aceastif vreme de fr4mântare şi preftfclltorie în toate.
Tiparul citeţ curat şi forma aleas4 datll acestei broşurele ca şi preţul scdrut
al ei, vor înlesni gospodari/or putinţa de a o avea şi de a petrece clipe curate
î11 serile lungi de iarn4 şi în prea multele 1drbdtori ce avem.
* AleJtandr!a 8& 11 isloriu. ma1'elal împAra\ Alexandra Iacedon, editatd tot
de Casa Şcolelor şi cu depofitu/ general tot la libr4ria şco.i/e/or C. Sfetea. Ampra ei 1111 se pot spune de cât tot vorbele ce-am ris despre „Istoria prea frumo·
eului Ar11;hir". <!Aceste cllrticele. tip4rite prost rnai tnainte, :se cdutau de cllrtu•
rarii satelor. ct; iarba de leac.-Dacll Casa Şcoa/elor ar gllsi un mijloc de vinderea lor prin sate, s'ar face un mare bine.
* In „Convorbiri litere.l'e" din anul curgtftor, cum şi ln broşurict!l 4eo:sebit4.
tovaritşul nostr11 G. T. Kirileanu. public4 crâmpeie din materialul cules de pe Va·
/ea Bistriţei (CMo/dova) din ![Ura ţllrani/or şi pe une /oc11ri cu rostirea /oc.ild.
srib titlul „De la ţar4".
N'avem nimic de ris privitor la aceastll interesantll lucrare. Dori111 insd ca
priceputul nostru "1vardş, st!l dea în vileag cât mai m11/te asemenea lllcrări.
Folklornl „cum trebue înţeles", de d I O. 'Den.mşianu, profesor la Universitatea din Bucureşti, lecţie de deschiderea curs1iri/or şi publicat şi în n Viaţa nout!l",
o broşuricii. de 22 pagini~ apt!lrutd în editura /ibr4riei Alcalay.
Prin a,·eastil. broşuricll, care poate fi privitll ca o pre/a/ii. la „Grai11/ nostru",
d-l 'Densuşianu se incearct!l a /ifm11ri, cd nu c11Jegiri/e de poveşti, cântece p11pu/are dati11e, gâcitori ş a. sunt adevil.rtit11/ mtiteritil folcloric, ci acela care priveşte mai mult chipul de a gândi şi a fi al ţifranului nostru,-în chipul cum a
cules d-sa cu tovtiraşii d-sale
'J'{oi culegittorii de la • Ion Creangif" vom aduna material şi cum au în ţii.Ies
fnaintaşii noştri şi în felul dorinţei d-lui Densuşianu, pânll se vor isca speci11/i·
ştii despre t•are vorbeşte d sa. Işti de 4fi, culegem ce g4sim acum. Specialişti
vor c1dege ce vor găsi atunci. Deosebirea intre eri, azi şi atunci va fi, credem,
de.d11/ de mare, pentr11 specialiştii de-atunci.
şi

fi.
f~~~-~~~acţiei.

g. .Cupu.

G. Fir. Ştef-Se publicd, dar acest important subiect treb11e documentat Mi-l
poţi trimete sd-1 vild
-Persoanele cari ne cer diferite /dmuriri, srmt rugate s4 aldt11re şi câte o
mdrcuţtf pentru rdspuns.
(j, V. ~uş.- Ve;i, cd ţi·a venit rândul!
Cărţi

primite la

Redacţie.

D-r Ion Urban larnik.-Drumul pe oare au mere, Buo, \OOIJ. 180 p.
-~praohliohPs aue ruwiiriisohen Volksmii.roh1m, tn Zweiter Jabresberioht der
K. K· unterre1'1sohule în der L<'opoldetadt in Wien, Wien 1877, 21 p.
J. Michelet.-Doamn11. Ro38tti, trad. de 'D. Muriteann- Râmnic, Vd/enii de
munte, 190.9, 50 p (No: 4 din „Biblioteca şcoalei secundare"). 10 bani.
Gr. H Gr11ndu„ -14"'ulga sau lcleal şi r811.1 (No. 552 4in "Biblioteca pentru
toţi"). B11c11reşti 1909, 125 p. 30 b.

https://biblioteca-digitala.ro

·- -·

CREANGĂ

ION

-125
--

..-.· ---:-..;·::-:.:.-=:.=.-==:-==:=:----------·

-··-~:-=---·

INTBMEIBRBA SOCIETĂŢBI „ION CREANGĂ"
~~~-~"'9

..&rea cinstite S3omn,
Dragostea şi interesul care se
Creangă»,

revistei «Ion
spre a

mări

arată

îndeamnă să păşim

ne

mijloacele pentru

urmare, pentru a

de o samă de vreme

grăbi

creşterea

mai departe,
şi

revistii

prin

limbă,

culegerea podoabelor de

literatură şi artă populară.
lntr'adevăr,
plătească

nu-i lucru prea

abonamentul sau

cotizaţiunea

obişnuit

înainte; nu-i lucru prea
că

obişnuit

aproape zilnic îndemnuri

românismului; acestea nu's numai
conducătorilor

cari

arată că

taliere.

Numărul

pere de la

am

primeas-

din toate unghiurile
înbărbătări

bătut

la

trimise

adevărate porţi

tuturor acestor gospodari

de aceia ne

Rodul unei

să

vreme

ei mai de aproape, ci curate isbucniri su-

fleteşti,

noaştem şi

multă

pe

ca o revistă

şi urări

sa-şz

ca cine-va

îndreptăm

nădăjduite

numărul

pe

însă,

această

isbânzi îl vom

viitor al revistei «fon

ospi-

nu-l cu-

cale.

arăta

cu ince·

Creangă».

„:JON CREANGA„
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SOCI ETftŢI I

„ION CREf\NGf\"
I. Societatea.

Art. 1.-Se întemeiază societatea „Ion Creangă" cu sediul la
administratorului ei.
Art. 2. - Durata societăţii este nelimitată.

locuinţa

li. Scopul.

Art. 3. - Ţinta societăţii este :
A. De a aduna ori-ce material cu privire la limba, literatura şi
şi arta populară şi de a-1 publica sub formă de culegeri sau cercetări
în revista „Ion Creangă 11 •
B. De a retipări materialul de acest fel, răspândit prin felurite publicaţii.

III Membrii

societătll.

Art. 4-Membrii societăţei sunt :
A. Membri donatori, cei cari vor înzestra societatea cu cel puţin
250 lei.
B. Membri intemeietori, cei cari vor cotiza cu câte un leu pe lut1ă de la Ianuarie 1910 înainte, plus 39 lei suma cotizaţiunilor pe anul
1-iu şi al II-iea.
C. Membri societari, cei cari vor cotiza cu câte un leu pe lună
de la luna înscrierei.
Art. 5-Cererea de înscriere, pentru toţi membrii, va fi înso~tă de :
A. Taxa de înscriere, 50 bani, o dată pentru tot-deauna.
B. Cotizaţiunile de membru întemeietor până la luna următoare
celei de înscriere. Pentru cei cari nu vor fi înlesniţi, se cere cel puţin
20 lei şi făgăduinţa că va plăti rllmăşiţa cotizaţiunilor câte 5 lei lunar
până la achitarea lor.
https://biblioteca-digitala.ro

pe cel puţin două luni, pentru membrii societari.
ca abonamente de cătră abonaţii vechi cari
. vor cere a fi socotiţi ca membri intemeitori, se vor trece drept cotizaţii. Asemenea şi abonamentul pe anul curgător pentru cei cari vor cere
a fi socotiţi între membrii societari de la 1 Ianuarie 1910.
Art. 7 - Eşirea din societate rezultă din :
A. Retragere în scris.
B. Neplata cotizaţiunelor cu o întârziere de 5 luni şi jumătate, în
care timp administratorul le va face cuvenitele înştiinţări.
Cotizaţiunile

C.

Art. 6-Sumele

plătite

IV. Veniturile socletAtll.

se compun din:
Subvenţiuni de stat, societăţi ş. a.
Daruri de la felurite persoane ori membri.
· Taxa de înscriere (art. 5).
Cotizaţiunele membrilor.
Abonamente.
Vinderea revistei cu numărul.
colecţiunilor vechi.
„
Reclame şi anunţuri.
Diferite alte venituri.

Art. 8-Veniturile
A.

B.
C.
D.
E.
F.
O.
H.
I.

societăţei

V. Reviata „Ion

Creangă".

Art. g-Pentru îndeplinirea celor arătate la art. 3 societatea are ca

organ revista „ Ion Creangă 11 •
Art. 10-Ea va păstra şi în viitor

înpărţirea

de material

urmată până

astă-zi.

Art. 11- Revista va păstra formatul de azi având pe copertă numele

membrilor donatori şi întemeitori în viaţă şi decedaţi, şi al celor societari.
Art. 12- Revista „ Ion Creangă" se trimete tuturor membrilor fără o
altă plată.

Art. /3-Preţul abonamentului îl va statornici adunarea anuală.
Art. 14- Ediţia pe hârtie velină va costa îndoit ca acea obişnuită şi

se va trimete numai
vor pllti diferenţa.

după

cerere. Membrii

societăţei

cari vor dori-o,

VI. Con&ucerea revl•tll.
Art. 15-Redadorul revistei va fi membru intemeitor. El primeşte,
păstrează şi rândueşte spre publicare orice material arlltat la art. 3. Va
păstra publicaţiile adresate revistei, manuscriptele tipll.rite, manuscriptele
cari nu se pot tipări şi corespondenţa. Toate acestea vor alcătui biblihttps://biblioteca-digitala.ro
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oteca „ Ion Creangă" asupra căreia redactorul va face dare de seama la
adunarea anuală. Rrdactorul poate înlocui vremelnic pe administrator.
Art. 16-Administratorul revistei va fi membru întemeitor. El ţine
sama veniturilor şi cheltuelilor. Sporirelc cheltuclilor le va face în înţe
legere cu redactorul. Din venituri păstrează asupra sa numeraru\ tre·
buincios pentru acoperirea cheltuelilor pe cinci luni următoare, iar prisosul îl va depune spre fructificare. La nevoie înlocueşte vremelnic pe
redactor.
Art. 17 - Orice corespondenţă cu caracter deosebit va fi semnată de
redactor şi administrator.
VII. Ai)unarea

anuală.

Art 18-Membrii societăţei se adună odată pe an în zilele de 3-4
!anuar. Locul se va arăta înainte. Adunarea are de scop:
A. De a lua cunoştinţă de starea morală şi materială a societăţii,
B. De a hotărî asupra propunerilor ce se vor face,
C. De a intregi personalul de conducere în caz de retragere,
D. De a asculta diferite comunicări cu privire la limba, literatura
şi arta populară.
Art. /9-Hotărîrele se ieau cu majoritatea voturilor membrilor presenţi.

Art. 20- Procesul-verbal al

adunării

anuale se va publica în

https://biblioteca-digitala.ro

revistă.

O~OLUL
lntemeietorilor,

cetitorilor şi prietenilor revistei „Ion
pentru strângerea fondurilor :

abonaţilor,

Creangă"

„C

U Z f\-V

Suma

adunată

ODĂ"
-

-

L. B.
62.75

-

r!>USTUL LUI ION Cft~l\NGI\ IN ~Aftlt\D
Suma din

urmă

-

-

-

-

-

-

L. B.
418,60

Foaia No. 30, încredinţată d lui V. Popescu, lnsurăţei-Brăi/a :
Vasile Popescu, I. Nistor, câte 1 I.; Massim C. Orăşeanu, Dumitru
C. Orăşeanu, R. Custurescu, I. Gologan, câte 50 b.; O. Baltă, Maria O. Baltă, M. Predescu, Traian V. Trifulescu, Tr. V. Predescu,
Al. I. Oiuglia, câte 10 b.; Elev. O. O. Baltă, I. Moldoveanu, Ele5.60
vele Mărioara şi Chiriachiţa Bărbulescu, câte 10 b. - - - Foaia. No. 180, încredinţată d-lui Chiriac Dragomir, Orozeşti-Bacau : Ch. I. Dragomir, Şt. Em. Patriche, I. Chiriac, S. Er.
1.85
Patriche, câte 50 b.; se scad 15 b. cheltueli - - - - - 3.00
- - - - - - - - - - Cineva din Cernăuţi
Foaia încredinţată d-lui C. Filipovici, Broşteni-Suceava. Obo5.00
lul d-sale - - - - - - - - - - - - - - - - Total - - 434,05
(Va urma)

CĂTRE l\r!>ONl\ŢI

Primim numeroase plângeri că Revista «Ion Creangă» nu se primeşte regulat. Rugăm persoanele cari nu o
primesc, să. ne aducă aceasta la cunoştinţă. Vom face necontenit reclamaţii la Onor. Direcţie a poştelor, până ce
va înceta această stare de lucruri.
f\DMINISTRATIUNEA
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Prin Redacţia şi AdminiBtnţia revistei .Ion Creangil" Re pot dob&ndi
urmAtoarele lucrllri :
„Ion CreangA" numerile toate din anul I - - - - - 3.00
„Ion CreangA" An. li.
- - - 6.00
T. Pamfile, M. Lupescu şi L. M1·ejeriu : Carte pentru tineretul de la
sate . Ediţia I. - 1.25
T. P2mfile: Povestire pe scurt despre 11 Neamul Homilnesc
- 0.20
•
11
Jocuri de copii l. - 1.40
IL - 1.60
III. - 1.150
11
Cimilituri romiln8'ti
- 1.00
'D. Farcaşanu şi CM. Lupescu : Creşterea pomilor
- 0.26
L. CMrejeriu : O tezltoare ţ.lrlneasol - 0.20
11
„ Go1podlrill fi fata de la ţari
- 0.40
FI. Cristescu: Carte pentru copii
- t.20
Şt. St. 'Tuţescu IÎ P. 'Dani/eseu : Monogr. satului Catane-Oolj - 2.00
„
Colinde din popor - - - - - - - - - - - 0.00
11

•
„
„

„
•
•

„ • •·
•
„

„

Se trlmet franco numai

~-~~~

bupă

achitarea

beplhlă
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~~~j~
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~-~~~~

CODUL PLUGARILOR
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eohEeŢll DE hEGI NOUi ŞI VEeHI
cu expllcaunni şi formulare pentru tmplinlrea actelor necesare la legile non!
I. Legea învoe/ilor agricole precedatil de expunerea de motive a d-lui
Minf1tru de Interne .şi Raportul d-lui A. Djuvarl, deputat.
ll Legea judecdtoriilor de pace, precef'latA de expunerea de motive a
d-lui Ministru de Justiţie şi raportul d-lui Saita, deputat.
UL <Jtegulamentul legei judecdtoriilor.
,J
IV. Leţea monopolului cârciumelor, preoedatl de expunerea de motive a ':>
dlui Mu~istru Em. Costinesou 1i raportul d -lui D-r RO.moiceanu senator. ~
V. Legea casei rurale, precedatl. de expunerea de motive a d ·lui Mi· Ci'
c.
nistru de Domenii.
;J
:> VI. Legea licenţelor.
"\
VJI. Legea vânrdrii şi fabricdrii lumândrilor de cearif.
VIII, Legea rurald de tmproprietdrire die 1864, adnotată cu deoisiuni
ale Inaltei Curţi.
IX, Legea rurald din 1879
X. Legea proprietarilor, adnotată ou deoisiuni ale Inaltei Cur~i.
XI. Reţulamentul Sfântului Sinod. din 18 Iulie 1861.
XII. Circulara d-lui Preşedinte al Trib. Tutova .
XIII. Legea noud administrativd.
~
de 'rh•od.or J),ct-.r!.neacu Avooat, fost Proouror.
~
LlbrArla Nicolai A. Petroff-BArlab
,.._""Î
Î~Gltrimete a<.•eastil oarte franco dupl. primirea oostului de lei 3. (c)v
/. 12-4
~~
__,
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Ion Creangă
Revistă

de limbi, literaturi fi
JllPJllRE

ODJllTX

PE

artă populară

·

L.UN.

CUPRINSUL:
0-r Io~ Urhn lunik -Un rdvas.
Virginii Stan, A. Moiui 6l. Fi", P. 6. Savin, I. O. lu1mu, 6.
Oobrt Sltfinmu - Poveste.

v. $ufnu. -

'De-ale copii lor.

M. Lupucu, O. Mih1l1cht, V.
O. 6heorgiu, 6. Buhuf, A. S. ~ er•
bu. -<Boa/e la oameni, leacuri

şi

descântece.

6 V. Şufnea, V. Moisiu. I I
Oumitr1fcu.-Povestiri şi /e{(ende

D. I. F1rufanu.-<Boale la
vite, leacuri şi descântece.
I. I. Popmu. O. Gr. Furtuni.
A. Moini. I. I. Oumitr1fcu. P. 6.
Saviq. 1. I. Vârluunu. I O. lu·
gravu.-Dat1'ne

şi credinţe.

Ar. Tomiac, V. Mo1siu, 1. ~ .
Yârlmanu, Gh. V. Şufnea, E. Kos·
tiuc, I. Boca, 11. St. Tutmu, 6r.
Vlad, St. St.-Bărceanu, I. E. TorouA fn,iil "tl:.tii un l111 păr:it. ....
fiu, Pr. I. C. Beldie, I. 6. Ciarmu, I. Neculau, 6h. Alv .. Sadoveanul, Al. Vasiliu. I. T. Popnic:, Tuior Pamfile. C ·1'1trcP.

O. 6r. Furtună, A. Moise!, I. O. Zu;mu -O samd ·de c111•i11te
T. Papovici. O. Mihalache. 6 Fira. I. lfamu.-Ghtme. jitii tada/P.
P.-CRONICA.

Paşh redacţiei

- Bibliografie.
llun1liune: Stoica : A fost odatd un

·.-·::.~ ::...:..

..

·--~-=--.:.:- ·

împărat.
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EXEMPLARUL:
In
1n

ţară

.

str~inătate

40 bani

50
Un număr
li

- -~-- ·

f\BONAMENTUL f\NUAL:
I) lei
In ţară
11
(>
ln s trăinătate
vechiu 50 hani.
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SOCIETARl.-A. Ne1roe1cu (lârlad),

-Statutele

societăţii

COLECŢIUNILE
~nul

sunt publicate pe pag. 125-128, An. III. No. 4-lnscrierile urmează-

NOASTRE:

FL CRISTESCU

I .... 3 lei

ln mijlocul horelor

A11ul li ... . 6 lei
Franco la

No. 7. „Biblioteca

folcloristică 11

30 bani.

locuinţă.

I NŞTI I NŢf\RI
Rugăm cu toată stăruinţa pe abonaţii noştri să ne achite abonamentul, singurul mijloc de traiu al revistei. Plătindu-ne datoria, ajutoră

chipul de a putea culege

inţelepciunile

poporului.

Rugăm pe abonaţii cari îşi schimbă domiciliul, să ne înştiinţeze,
spre a nu suferi întreruperi şi a nu face în urmă cereri că n'au primit
revista. „ Jon Creangă" se trimite regulat în primele zile ale fie-cărei luni.

Cererile de abonament vor fi
revista pe credit.
·

Cine ne face cinci abonamente

însoţite
şi

de

plată.

Nu mai trimitem

trimite banii, al său va fi gratuit

Rebactla
Roagă pe toţi colaboratorii acestei reviste, să trimită material
mult şi cât de felurit, scris ceteţ şi pe o singură faţă a hârtiei.

de
semenea, pe o foae,

să

cât
A-

nu fie lucruri amestecate.

Răspân()ifi

Revista
„10~

CREANGA"
Intre cunoscutii
Dumneavoastră
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Mal.u ,

•~no.

ION CREANGĂ
Revistă

de

limbă, literatură

fi arti populari

APARE ODATĂ PE LUNA
RF.OACTIA :

T. Pnmflk, str.
RÂRLAD

Ţarlgrnd

ADMTNISTRATIA:

M. Lupescu, Zorlcnl _(Tutova) .

I

ABONAMENTUL ANţ}AL
In tari • • • li Ici
Jn strlin~tote. 6 •

INSCMNĂRI
- Toate cinstitele persoane cari au primit foi de înscriere pentru chipul lui
Ion Creangă Io Bârl1td, sunt rugate sl le tnepoieze ou obolul strAos. Cine n'a
primit ori mai dorrşte asemenea foi, le poate cere de la Redaoţie.
- Primim cu bucurie observaţiuni asupra Statutelor societiJţii "/rm Creangd",
publicate la sfilrş ' tul numilrului trecut. Ele s~ vor pilstra şi ou prilejul adu·
nlrii anuale din Ianuarie viitor, se vor disoutll..

UN RĂVl\Ş

}'rea sfimafilor :Oomni,
De mult mă pregătesc să iau peana 'n mână ca cu învoirea d-lorvoastre să stau la vorbă cu cei din jurul lui »Ion Creanga" şi veni în·
sfârşit ziua când voiu pune la cale propusul meu. Căci până acum par'că
era un făcut : sau mi-aduceam aminte dară n' aveam vreme, sau nu eram dispus, nu-mi venia, ş' apoi, ca să nu vă minţ, mai adese-ori
uitam, fiind copleşit de fel de fel de lucrări. Numai astăzi întra doua
sărbătoare a /nvierii lmi vine aşa de năprasnă gândul sa mă ţin de
cuvântul dat cu vre-o lună mai năinte d-lui Lupesc.a.
Acum tnsă venind treaba la adică, altă tncurcătură: cum s'o scot la
cale, ca rândurile mele să fie învrednicite să iee loc în preţuita revistă
pentru care de la cel dintâiu moment am simţit în inima-mi o simpatie,
care din ce Îll ce merge crescând şi întărindu-se. De când isbutisem ca
la Universitate s.ă mă desbăr de tndeletnicirile melt de până acuma,
va să zică de prelegerile mele despre limba şi literatura franceză, predându-le altora mai tineri, nici un număr din « Creangă » nu scapă să
nu-l cetesc pe de'ntregul, din scoarţă până tn scoarţă.
Rămâne să le şi studiez cum se cade, scoţând de acolo toate cuvintele cari stâmesc interesul meu din vre-un punct de vedere : sau că sunt
dialectale, de cari până acuma nu dasem, sau că intră tn vre-o locuţi
une necunoscută mie sau pentru care n'am adu11at destule citate sau
dovazi.
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Este însă un lucru care mă face de mă opresc, stând locului tntocmai ca un drumef, căruia în drumul lui de odată i se înfăţişează vre-o
privelişte frumoasă : un castel vechiu fie şi dărămat, zidit pe piscul unui munte înalt, împădurit; sau o biserică măreaţă, rămasă din vremuri, în care meşterul Manole întruchipă visurile sale în piatră şi marmură; sau Un lac cu apă ca viorică, în care se oglindesc vilele cele
frumoase clădite pe malurile sale împreună cu grădini minunate cari le
înconjoară. Vreau să vorbesc despre vre-una din acele locuţiuni meta/orice, din cari se găsesc atât de multe în productele muzei poporane române şi în graiul poporului român peste tot. Este o adevărată comoară
de nişte pietre nestemate şi de câte ori întâlnesc vre-una din ele, o primesc cu dragoste, fie că este una din cele cunoscute mie, fie că fac
pentru cea dintdiu oară cunoştinţă cu dânsa.
Ca nu cum-va să se nască îndoiala, dacă părerea aceasta a mea este
ca temeiu, îmi iau voie a vă trimite plocon două scrieri d' ale mele : una
din 1877 şi alta din 1909, va să zică la o distanţă de 32 ani! Cea
dintâia este un articolaş scris nemţeşte "Sprachliches aus rumănischen
Volksmărchen» Îlz care pentru cea dintâia oară atrasei atenţiunea lumei
învăţate streine la însemnătatea acestui lucru. Se vede că până atunci
nici în însă-şi România nu s'au aflat cine să fi fost băgat de samă,
căci numai aşa pot să pricep primirea cea măgulitoare care i s' a
făcut chiar acolo opşorului meu.
Exemplarul pe care vi-l trimet, poartă în margine nişte îndreptări
privitoare traducerea mea greşită a câtor-va citate.
Intre altele se află acolo şi numele lui Maiorescu şi s'ar putea gândi
că D-sa ar fi scos undeva o critică a lucrărei mele. Treaba stă altfel
şi mă rog de iertare dacă, privind aniversarul lui de 70 ani, îmi iau
voie să mă întind oare cum asupra trebei. Să nu-mi fie luat în nume de
rău ceea ce am de gând să spuiu, ci să fie considerat ca un omaj băr·
batului mare, care în anul acesta este cu drept cuvânt sărbătorit nu numai de tofi Românii ci şi de străinii cari au tragere de inimă pentru
poporul român şi limba pe care o vorbeşte.
In articolul meu «Spicuiri,aromâneşti» tipărit în numărul festiv al
lui Titu Maiorescu pomenesc de o scrisoare prea măgulitoare, care pe
neaşteptate îmi venise în ziua de 4/IG Octombrie 1877 din partea băr
batului sărbătorit. Scrisoarea privia articolul meu citat mai sus, eşit cu
trei luni mai năinte în programa unei şcoale reale din Viena, unde,
pe vremea aceea eram profesor de limba franceză şi germană.
Scrisoarea are opt pagine din cari patru conţin nişte tndreptări despre cari pomenesc mai sus, pe când pe celelalte patru este scris ceea ce
urmează. Epistola fiind scrisă în limba germană, o traduc bine rău,
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cum ştiu. O bănueală am şi mea mare: ca nu cumva sil se supere
D-lui, că am de gând să păşesc în vileag cu o scrisoare privată, necerându-i mai năinte învoeala. Nădăjduesc ciz vremea cea îndelungată,
aproape un veac de om, care trecuse de atunci până azi, are să ma
dezvinovăţească în câtva.
lată traducerea:

«Mult stimate Domnule,
«Prin Dr. Oaster am ajuns tocmai la cunoştinţă despre articolul D-tale
«Sprachliches aus rumâ'nischen Volksmărchen». Este o lucrare atât de
«reuşită şi în eleganţa sa cea pregnantă, aşa de bine rânduită, în cât
«eu ca un Român, căruia o desvoltare sănătoasă a limbei sale îi zace
«la inimă, nu mă pot opri să nu vă spun mulţumitele mele cele mai
«călduroase.

«O recensiune în «Convorbirile Literare» are
întinsă
«Carpaţilor».

«mai

de cât

notiţa

cea

să

neîndestulătoare

urmeze numai de cât,
în No. 6 din ~Albina

«D-ta citezi adese-ori «Convorbirile», de aceea pot presupune că-ţi
,,sunt cunoscut şi nădăjduesc că n'o să-mi iei în nume de rău dacă voiu
«Înşira câte-va neexactităţi de puţină însemnătate din lucrarea D-tale.
«O fac aceasta fără sfială şi cu atât mai mult, fiind-că articolul D-tale
«Însu-ţi face impresiunea unei nizuinţi curate cu privire la exactitatea şi
. «adevărul».
După 11 îndreptări făcute scrie cum urmează :
«Dară cum spuseiu, aceste inexactităţi sunt neînsemnate şi nu pot siz
«scadă meritul articolului eminent. Este de mirat cum wz străin a fost
«În stare să-şi procure o înţelegere atât de adâncă de /ineţele unei limbi,
«care în privinţa literară este până acum aşa de puţin accesibilă.
«Ceia ce în introducerea D-ta scrii despre trebuinţa unei dezvoltări
«mai populare şi fireşti a limbei române, este o dorinţă foarte îndrep«tăţită, pe care şi câţi-va dintre noi am exprimat-o cu stăruinţă. Cu
«privire la asta, D-ta o să afli câte ceva î11tr'ale mele «Critice» pe cari
«imi iau voie a ţi le trimite subt bandă. ln vremea ministerului meu
«(1874- 76) s'a făcut ceva cu privire la direcţiunea aceasta prin cărţi
•.de şcoală; de asemenea am intrat în relaţiuni cu Ci/zac privitor la o•cuparea catedrei de limbile romanice la Universitatea din laşi. Din ne«norocirt! după rPpăşirea mea aceasta şi câte-va altele s'au nimicit şi
((acum iată răsboiul nefast venit peste noi. Dară ce s'a amânat, nu s'a
«pus la o parte.
«La urmă dă-mi voie să te incomodez cu o mare rugare: va să zică
«să dai bancnota alăturată vre-unui librar, care ar putea să-mi trimită
«subt bandă 2 exemplare din articolul D-tale şi 1 exemplar din «An«fânge der Rwnănien» ale lui Iulius lung. /mi fu peste putinţă să-mi
«procur de aici amândouă aceste lucrări pe calea librăriei şi nu-mi ră
«mâne alt mijloc de cât cel al unei mijlociri binevoitoare.
«Se înţelege de· sine că şi eu bucuros mă pun la disposiţia D-tale
«CU privire la procurarea notiţelor literare şi altele din România.
«Primeşte, stimate Domnule, expresiunea stimei mele de tot deosebite.

«T. Maiorescu».
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Ori-şi-cine pricepe in ce stă merital acestei scrisori şi intru cât darea
in vileag a ei poate să adaugă o trăsătură nouă la caracterul nobil
al aceluia care a scris-o. Un străin necunoscut are îndrăzneala să scrie
ceva despre o limbă a cărei elemente abia şi le însuşise şi iată-l pomenindu-se cu o apreţiare afară din cale măgulitoare şi incă din partea unui bărbat aşa de competent cum jării nici o îndoială este domnul
Maiorescu. Pricep foarte bine că ce motive fau condus de m'a lăudat atât de mult: văzând pe un tânăr străin, care arăta că vrea să facă
ceva, dorea să-l imbarbete, ca să inainteze pe calea apucată.
A doua lucrare pe care o trimit plocon, este seria mea de articole apărute in decursul anului trecut in «Convorbirile Literare» subt titlul :
„Drumul pe care am mers". Aici vorbesc despre îndeletnicirile mele cu
studiul productelor musei poporane române şi al graiului poporan român şi poate nu mă înşel crizând că se va găsi ceva ce intră în cadrul lucrărilor cari fac obiectul studiilor din revista voastră, să-mi fie
permis a cita paginile 15-16 şi iată de ce: Aici vorbesc despre inlesnirea pe
care o au tocmai institutorii de pe la sate când e vorba să se culeagă
basme, cântice, descântece, doine, strigături ş. a. ln articolaşul meu
citat acolo vorbesc intr' adevăr despre folclorul aromân, nu se poate însă
tăgădui că toate cele spuse de mine cu 30 ani mai nainte cu privire
la graiul român din Macedonia, se potriveşte nu numai cu privire la
graiul rnmân de pretutindeni ci şi cu privire la adunarea poesiilor
poporane peste tot.
De aceea să-mi fie permis a-mi spune îndestularea mea, văzând atâţi bărbaţi de tagma învăţătorească grupaţi in jurul valoroasei reviste
a d-lor voastre, cărei o asemenea conlucrare numai folos mare poate
să aducă.

Văd însă că

pentru cea dintâiu dată prea m'am întins şi incă despre lucrurile cari nu se ţin tocmai strict de scopurile revistei. De aceea
încetez deocamdată având de gdnd ca in cas când nu v'aţi plictisi prea
mult, să viu altă dată cu ceva mai de Doamne ajută ce s'ar potrivi
mai bine.
Sfârşind, vă urez succesele cele mai bune şi vă rog să primiţi expresiunea înaltei mele consideraţiuni şi o strângire de mână frăţească.
Praga, 27 CMartie 191q.

'J>r. Jon Urban Jarnilf..

DE-f\LC COPII IQR.
71.-De-a ulcicuţa. Este un
joc, mai mult, pentru fete. Se aleg câte două şi se aşează, for-

mând un cerc, lăsând, o distanţă
de un pas între fie-care pereche.
Una stă în r-~r 1 mchi şi asta e ul-
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cicufa, iar celaltă stă cu mâna pe

capul ei. Urni. care a rămas fără
pereche, începe a întreba pe rând
pe cele din picioare, zicând :
- „Cum ţi-i -ulcicuţa ? 11
Cea întrebată răspunde :
- „Cum o vezi, cu ochi verzi,
„Cu o lingură de pasat,
„Să nu zacă de varsat,
„şi cu una de humă,
„Să nu zacă de ciumă! !11
După ce. zic aceste vorbe, amândouă încep a fugi, în direcţii opuse, înconjurând cercul. Dacă cea care întreabă, e mai iute
de picior, şi pune mâna întăi pe
capul ulcicuţei, atunci începe a
întreba pe cealaltă şi urmează tot
aşa, până le ajunge rândul pe
toate.
F/ore'4ti- T11tova.

Virginia Stan.
72. - Uni, doni, trini, pani, cinga,
linga, şoti, boti, laba, zenchi, sapa, bulbuc, boroschin, bade, Constantin.
Nemţişor-Neam/

fi.

)Vfoisei.

73. -Copiii cari se joacă, pun mânele pe un loc, şi unul din ei,
atingând pe ceilalţi peste mâni
zice:
- „Sisi capră cu mărgele,
„Cu mai multe ghiocele.
„Rontiş,
„Bontiş;

„Pe la casa lui Tivici.
„Tivicana,
„Berbecana,
„Ranţurile.
„ Panţurile,
nlon CreansiJ•, /Jl.-s
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„Cutcuvia,
„Veselia;
„Ia-ţi mâna d'acia, (sau:)
„fugi la maică-ta Măria 11 ,
când, cel pe care s'au sfârşit vorbele, retrage mâna.
74.- Dracul şi Dumnezeu.
- „fusei p'acas p'la tine 11 • (Dra,·u/)
- „Calea te-aduse".
(D-:re•1J
- „făcuse nevasta-ta un prunc".
- ,,Jn loc Şi-a făcut 11 •
- „Mai făcuse unul 11 •
- „Prunc pe prunc a tras 11 •
- „Murise unul 11 •
- ,,Jn locu-i şi-a murit 11 •
- „Muri se ş'ălălalt 11 •
- „Prunc după prunc s'a dus 11 •
- „Sâc doamne" !
- ,,Crăpi drace"!
Şi a crăpat dracul de necaz, că
n'a putut păcăli pe dumnezeu.
AurWI de la mama

Maria I. Fira.

~

75.--Ana,
Bana,
Tatania,
Siavia,
Compania,
Daraling,
Spiţăring,
Ţinc!

76. - Una-i mara,
Doua-i para,
Tria-i ruga,
Ciuturuga,
Solomon,
Socotor.,
Cât dai chila,
De sopon?
Cinci bani
Şi-o para
Alunele,
Pe tabla.
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77.-Ene,
Mene,
Clin,
Clan,
Rosa,
Posa,
Patachi,
Ene,
Mene,
Clin.
78.-Una
Mina,
Dodamina,
Triero,
Sitico,
Mazarichi,
Cozarichi,
Ene,
Mene,
Pichi.

Jortfşti-Covurlui

80. - Pe cea punte lunecoasă
Intâlniu o fată frumoasă.
In child'o chlldliu,
ln child'o sărutăiu,
In childă'n childulice,
Pe sub cismulice.
De la

frtfţiorul

meu Jon,

81.-Bună

ziua cocostârc,
N'ai văzut pe mama'n târg?
-Am văzut'o la Tecuci,
Cumpăra nişte papuci.

82.-Valeu, tată, mi-a mânca,
-:--- N'are tata ce-ţi mai da.
- Nişte brânză cu 3mântână,
-Valeu tată tare-i bună.
83. - Cucurigu gagu,
O murit moşneagu',
Ş'o rămas căţaua

.J'. g. Savin.

79.-„Ce-ai în sac 11 ?
- „Un gânsac„!
- „Da'n gânsac 11 ?
-„Un ac 11 !
-„Da'n ac 11 !
- „Un burete ?
- „Dă-te cu .... de perete 11 !
11

(De la stfrtf·mea Melania,
de 5 ani, cand se juca cu
Calopiţa, prietina ei I

J.

====================-=====

O. 3ugravu.

Ş'o

umplut mahalaua.

84.-Doamne milueşte,
Popa prinde peşte,
Preoteasa raci,
Băeţii gândaci.
45.-Ninge, ninge,
Popa-ntinge,
Preoteasa plânge.
De lafrdţiorii mei Nicu şi Paraschiv.
f;. V.Şuşnea.
Ciureşti· Tutova

POV~ŞTI
23.-Fţuja

Rujalina,
şi înfloreşte florile.
câmpurile
care în\ferzeşte
A fost odată, demuit de tot, de când nici eu nu-mi aduc amittte.
A fost un împărat, care avea numai o singură fată. fata împăratului
eşind odată pe poartă afară, a găsit un bob de chiper şi l'a mâncat.
După ce l'a mâncat, peste puţinl\ vreme a rămas însărcinată. Părinţii ei
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au băgat de seamă că fata este însărcinată şi au început s'o întrebe,
cu cine este însărcinată ? Ea însă le-a spus drept că nu ştie nimic
şi nici cu cine e însărcinată.
Părinţii ei văzând dl
în curând are să sosească timpul când fata o să nască, au luat'o
şi au dus'o într'o pă
dure mare şi au lă
sat'o acolo, de ruşinea
lumei, ca să nu o mai
că

vadă

Acolo în pădure a
venit timpul să nască,
şi a născut un copil,
parte bărbătească. După ce a născut, cu puterea lui Dumnezeu,
~t.-A foit odatl UD împărat„„
fiind singură singuricl1, şi-a legat buricul copilului cum a îndemnat'o
Cel de sus, copilul a început a plânge şi a plâns trei zile neîncetat.
Ea văzând că plânge mereu i-a zis:- ,,taci mamă, că-ţi dau boi, oi 11 ;
dar el nu a tăcut din plâns de loc: l-a mai zis: - ,,taci mamă că-ţi
dau moşii şi case bune„; dar el nu înceta de loc din plâns. I-a zis
încă: - ,,taci mamă că-ţi dau fel de fel de lucruri„; dar el tot n'a încetat din plâns. ln cele după urmă i-a zis: - ,,taci mamă, că-ţi dau pe
Ruja Rujalina, care înverzeşte câmpurile şi infloreşte forile 11 • Atunci el
a tăcut.
Apoi după aceasta s'a lăsat Sfântul Petre din cer şi a luat copilul
şi l-a botezat şi i-a pus numele lui, adica Petre. Când l-a botezat, i-a
dăruit un frâu şi un fluer, care când cânta cu el, îngheţa şi apele în
puţuri ; iar frâul când îl suna, îi venia un cal cu totul şi cu totul de
aur şi un rând de haine tot asemenea de aur.
După ce a crescut băiatul şi s'a făcut ca de 16 ani, a luat frâul şi
l'a scuturat şi a venit calul şi hainele lui cu totul şi cu totul de aur.
Apoi şi-a luat şi fluerul şi a zis către mă-sa : - „ Hei mamă ! Eu trebue
să mă duc să-mi caut ce mi-ai făgăduit 11 • Atunci mă-sa i-a zis: - „Ce
să cauţi mamă, că eu nu ti-am făgăduit nimic". El i a zis: - ,,taci ma·
mă că mi-ai făgăduit pe Ruja Rujalina, care înverzeşte câmpurile şi
înfloreşte florile". Jar mă-sa i-a zis: - H mamă, dar eu ce mă voi face
singură aici prin aste pustietăţi 11 ?
Băiatul i-a zis : - ,, Te voi lăsa în mila. Celui de sus„; şi i-a sărutat
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mâna şi l'a sărutat şi ea pe el. Apoi a plecat şi s'a dus şi s'a tot dus,
zile multe şi mărunte şi de la o vreme a văzut nişte ziduri mari, şi
când s'a apropiat, nu s'a dus drept acolo, ci a stat la marginea cetă
ţei lângă un puţ şi a dat drumul calului şi apoi a îngropat frâul şi a
rămas foarte rău îmbrăcat. Şi a scos apoi fluerul din sân şi a început
să cânte.
In timpul ăsta, au venit două roabe la fântână ca să ia apă pentru
Rujalina, căci palaturile erau ale ei. Dar auzind pe hăiat cântând aşa
de frumos, au uitat să mai ia şi apă şi s'au întors de au spus stăpâ
nei lor. Auzind ea de acel băiat, care cânta aşa de frumos, le-a poroncit să se ducă să-l chieme la dânsa.
S'au dus roabele la fântână şi au zis băiatului:- „A zis stăpâna noastră ca să mergi până la palat la dânsa".
El le-a întrebat: - „Cum o chiamă pe stăpâna voastră 11 ?
I-au răspuns: - „ Pe stăpâna noastră o chiamă Ruja Rujalina, care
înfloreşte florile şi înverzeşte cârn purile ".
El le-a mai întrebat dacă nu cumva stăpâna lor are nevoie de vr'un
argat, căci ar vrea să se bage el. Ele i-au spus că are nevoie. El auzind s'a bucurat mult şi a plecat cu roabele la curtea Rujalinei. S'au
dus roabele la Rujalina şi-au spus că l'au adus şi că vrea să se bage
argat. Ea le-a întrebat dacă lipseşte vre o slugă de undeva. Ele au răs
puns că nu este gâscar la gâşte. Ea le-a zis: -„Aduceţi-l încoace".
După ce l'a chemat, l'a întrebat dacă voeştea să se bage la gâşte .. El
a spus că se bagă şi s'a tocmit şi apoi a intrat în slujbă. A păzit el
gâştele până Duminică. Atunci şi-a cerut voie să se ducă şi el să se
plimbe. S'a sculat dis· de dimineaţă şi s'a dus la locul unde a îngropat
frâul şi desgropându-1 l'a scuturat şi unde mi-a venit calul şi hainele
cu totul şi cu totul de aur. După ce a încălecat calul s'a dus la biserică, tocmai când a fost aproape să iasă lumea din biserică.
Aşa cum era călare printre lume fără să-l cunoască, s'a alăturat pe
lângă Rujalina, a luat'o în braţe şi a sărutat'o ; iar lumea a rămas în·
cremenită văzând frumuseţa lui. Apoi calare cum era, s'a făcut nevăzut.
S'a dus. la locul unde îşi îngropa frâul şi l'a îngropat iar acolo şi apoi
s'a dus la palat unde era coteţul gâştelor şi şi-a văzut de slujba lui.
Rujalina a venit şi ea acasă şi a spus roabelor, cele ce i s'a întâmplat. S'a dus apoi pe la toate slugile şi le-a întrebat de sănătate. S'a
dus şi la Petre la coteţele gâştelor şi l'a întrebat : - „ Petre cum mai
mergi cu serviciul, eşti sănltos 11 ? El a răspuns: - „da 11 - „ Dar gâş·
tele <:e fac 11 ? Petre a răspuns : - „ Unele ouă, altele clocesc, altele să
le mănânce corbii„. - „Bine Petre, bine. Vorba ta strică inima mea"
Şi

a plecat acasll.

·
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A doua Duminică Rujalina s'a gătit şi a plecat la biserică_ Petre a
plecat şi ci după aceea la locul unde îşi avea frâul îngropat şi venind
calul, s'a îmbrăcat cu hainele şi a încălicat şi a plecat şi el la biserică
tocmai cât1d lumea eşia de la biserică. Când a eşit şi Rujalina, s'a repezit, a luat o în braţe şi a sărutat'o şi apoi a plecat fără ca să roată
cineva să-l prinză şi după ce a îngropat iarăşi frâul, s'a dus b g;îştele
lui şi şi-a văzut de treburi.
Rujalina venind acasă, a spus iar roabelor sale ce i s'a întâmplat. Şi
se miră ele că cine să fie acela şi de unde şi se gândeau ele şi se
chibzuiau cum ar putea să-l adevereze. Una din ele, foarte pricepută,
zise împărătesei: - „de n'ar fi fapta lui Petru gâscarul nostru 11 • Dar
ea zise : - „nu pociu să ştiu, tare mi-i necaz de asta 11 • Roaba îi zise:
- „Impărăteasă când vei pleca Duminica viitoare la biserică, să-mi
spui şi mic mai înainte de a pleca".
Aşa a trecut toată săptămâna; iar Sâmbătă seara Rujalina a chemat
roaba şi a întrebat' o că ce e de făcut? Roaba fiind tare pricepută, i-a
zis: - „împărăteasă, mâine dimineaţă să topeşti nişte ceară şi s'o ei în
buzunar şi când lumea a eşi din biserică s'o aibi în mâna şi când va
veni el să faci cum vei putea, să i o lipeşti în păr la ceafă; iar când
vei veni acasă, să dai poroncă să vie toate slugile ca să le spui ce au
de făcut 11 •
Rujalina a plecat la biserică şi tot aşa când lumea a eşit din biserică, a venit şi tânărul, a luat pe împărăteasă în braţe şi a sărutat'o de
trei ori; iar ea i-a lipit ceara în părul de la ceafă.
Petre apoi a plecat la locul lui fără ca să ştie că are ceară lipită în
părul de la ceafă.
Rujalina a venit şi ea acasă şi a spus roabelor ei cum a făcut. Apoi
după ce a mâncat, a pus de a fiert apă şi a pus ca pe fiecare slugă
să o spele la cap. După ce a spălat pe rând pe fiecare slugă şi veni
şi rândul lui Petre gâscarul, numai ce a dat în ceafa lui de ceara, care i-o lipise Rujalina când a sărutat'o el la eşirea din biserică. Atunci
ea a strigat: - „Hei Petre, Petre, tu eşti al meu şi eu a ta! fă.te cum
ai fost când ai venit de m'ai sărutat la biserică".
_ El i-a zis: - „dă·mi voie să mă duc până la odaia mea să mă îmbrac aşa cum am fost 11 •
S'a dus el şi a desgropat frâul şi l-a sunat odată şi îndată i-a venit
calul şi hainele lui cu totul şi totul de aur. După ce s'a îmbrăcat cu
hainele şi a încălecat pe cal, a plecat la palatul ei. S'au îmbrăţişat amândoi. Apoi s'au plimbat prin tot palatul ei, prin toate odăile. l-a dat
şi cheile de la toate odăile ca la un stăpân ce era de aci înainte. l-a
spus însă ca în toate odăile să intre, numai în o odae să nu intre, că nu
are să fie bine nici de el nici de ea.
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A ascultat el de sfatul ei şi au trăit ei bine multă vreme ; dar însă
într'o zi când ea nu era acasă, el a intrat şi în odaia aceea, că zicea
el, cc are să fie. Când a deschis uşa a auzit un gemăt dintr'un butoiu
mare legat cu cercuri de fier; vocea ceia i-a zis : - „ Petre ! Petre
dă-mi un pahar cu vin şi o felie de pâne că mult bine ţi-oiu prinde
vre-odată 11 • Atunci Petre şi-a zis singur: „i-a să-i dau săracul că i-o
fi foame". Şi i-a dat întăi felia de pâine şi apoi vinul, prin vrana butoiului. Atunci cercurile butoiului au plesnit şi a eşit din el un zmeu
foarte mare, care i-a zis: - „ Hei ! Petre ! Petre să ştii că Rujalina nu
mai e a ta, ci de aci înainte este a mea. Pleacă şi vezi-ţi de treabă
că nu-i bine de tine 11 • Zmeul s'a dus şi a luat pe Rujalina; iar Petr~
s'a dat la o parte şi a căutat timpul priincios ca să fure pe Rujalina
în lipsa zmeului.
Când zmeul a fost la vânătoare, Petre s'a dus şi a furat pe Rujalina
şi a încălecat calul şi a fugit.
Când a venit zmeul acasă şi a văzut că nu e Rujalina acasă, a înţeles numai de cât că a furat' o Petre. El a întrebat calul : - „ tiei calul meu, o să ajungem noi pe Petre 11 ? Dar calul i-a răspuns: - „Stă
pâne avem vreme să bem şi să mâncăm şi tot îl ajungem". Aşa dar
au băut şi au mâncat şi apoi au plecat şi în trei ceasuri i-au ajuns.
Zmeul i-a strigat: - „ Hei Petre te iert acum pentru felia de pâine
care mi-i dat'o; altfel te-aşi fi făcut mici fărâme". A luat apoi pe Rujalina şi s'a întors îndărăt.
Petre tot nu s'a lăsat şi s'a dus iar şi a căutat vreme cu prilej de a
furat'o şi a fugit cu ea. Dar şi acum, a doua oară, zmeul i-a ajuns şi
i-a zis lui Petre : - „ Te iert şi acum pentru paharul cu vin care mi
l'ai dat; dar să ştii că de te-oi prinde încă o dată te fac mici fărâme".
Zmeul a luat iar pe Rujalina şi au plecat îndărăt la palat; iar Petre
a rămas singur oftând şi ciudindu-se că şi-a făcut rău singur cu
mâna lui.
După ce zmeul s'a dus cu Rujalina acasă, ea a căutat vreme cu prilej şi i-a trimis vorbă prin o roabă a ei credinciosă aste cuviute : „ Hei
Petre, Petre, bine îl legasem eu şi rău !'ai dezlegat tu ; acum căeşte-te.
Să ştii că dacă vrei ca să poţi intra iar la mine, să te duci la baba
dracilor din vârful acilor şi să-i păzeşti iapa în trei nopţi de rând şi
îţi va da un cal din ea şi cu ăla poţi răzbi ; dar să ştii să nu ei pe
cel mai mare şi gras, căci are să-ţi arate trei cai şi să iei pe cel mai
slab dintre ei".
După aste vorbe el a plecat călare şi a mers timp mult până ce a
dat într'o pădure mare. In pădurea aia a găsit un lup schiop. Zicea el
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în sine: „mă duc să omor lupul ăla 11 ; iar lupul pricepându-l i-a strigat:
- „Nu mă omorî măi Petre. Mai bine vino de mă leagă la picior că
mult bine ţi-oi prinde eu odată 11 • A ascultat el pe lup şi s'a dus de
i-a curăţat rana bine şi i-a legat'o. Apoi a plecat Petre mai departe,
cale lungă ca să ajungă, că mult departe mai este.
Tot mergând el aşa, a ajuns la malul unei gârle mari, iar pe mal,
pe uscat, o ştiucă se sbătea ca să intre în apă dar nu putea. EI ză
rind'o şi fiind şi tare flllmând îşi zise: „mă duc să prind ştiuca aia
şi s'o frig s'o mănânc". Dar ştiuca a prins a-i zice: - „Petre, Petre,
de cât să mă mănânci, mai bine caută un par şi mă prăvăleşte în apă,
că mult bine ţi-oiu prinde vre-o dată. Şi aşa a şi făcut şi a plecat
tot înainte.
Şi a mers ci mult, mult de tot şi ajungând într'o pustie mare, acolo
a dat de un vultur mare de tot, care avea o aripă ruptă. Şi a zis el :
„mă duc să omor bleanda aia să nu se mai căsnească 11 • Vulturul i-a
zis însă: - „Nu mă omorî Petre, că nu ţi-am făcut nici un rău. Vino
şi mă leagă la aripă, că mult bine ţi-oiu prinde vre-o dată 11 • S'a dus
el şi i-a legat aripa la loc şi i-a dat drumul şi aşa vulturul a putut
sbura. Şi-a mai mers el încă trei zile şi trei nopţi şi a ajuns la baba
dracilor din vârful acelor. Cum s'a· apropiat a discălicat după calul lui
şi a îngropat frâul şi s'a dus la babă.
- „ Bună dimineaţă babă 11 •
- „Mulţumim dumitale, mâncate-ar mama. La ce ai venit pe la mine 11 ?
- „Am venis să păzesc iapa şi să-mi dai şi mie un cal din ea".
lmprejurul casei babei era o curte de nuele şi cu pari şi în fiecare
par era o căpăţină de om, numai un singur par era fără cap.
Baba i-a răspuns: - „Bine că ai venit mamă, că uite mai am încă
un par fără cap".
Când a venit seara, haba a dat lui Petre să mănânce, iar ea s'a dus
la iapă şi a învăţat'o să se pitească tocmai în fundul pădurei şi aşa
să nu vie cu Petre acasă.
Petre după ce a mâncat, a plecat cu iapa ca s'o pască ; dar ca să
nu adoarmă şi astfel să nu fugă iapa, a încălicat pe ea şi s'a legat şi
cu sfori bine. Aşa crezând că chiar de ar adormi, când va voi să-l
deslege, tot are să simţă; dar în zorii zilei s'a pomenit calare pe un
lemn şi iapa nicăiri. A început a se văita şi plânge, că baba are să-i
tae capul. Dar aşa cum plângea şi să văicărea singur acolo, numai
ce s'a pomenit cu un lup şi-i zice : - ,,Da ce plângi tu măi Petre"?
El i-a răspuns: - „Cum să nu plâng?, căci am fost cu iapa babei s'o
pasc şi am perdut'o şi acum trebue să-mi tae baba capul 11 • - ,,Pentru
că şi tu mi-ai făcut bine, când mi-ai legat piciorul, acum voiu şi eu
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fac bine şi să-ţi aduc iapa. Să aştepţi colea în gura cărărei ăştia,
s'a ascuns tocmai în fundul pădurei. Eu mă duc şi o iau la pişcă
turi şi o aduc tocmai la tine, tu să eşi înaintea ei ; dar să bagi de
seamă, căci în noaptea asta a fătat şi un mânz, şi să-i zici : ho ! iapa
babei cu un mânz după ea, şi să-i dai cu căpăstrul în cap. Atunci ea
·
o să stea, tu o să-i pui căpăstrul în cap şi să pleci cu ea".
Aşa a şi făcut. Lupul s'a dus şi a luat'o la mâncări, iar ea a fugit
spre partea unde era Petre. El cum a văzut'o i-a eşit înainte şi i-a
zis: „ho, iapa babei cu un mânz după ea 11 şi i-a dat cu căpăstrul în
cap. Atunci ea a stat. El i-a pus căpăstrul în cap şi a plecat şi s'a
dus la babă.
Baba s'a necăjit foc şi a bătut iapa că de ce nu s'a ascuns bine să
nu dea de ea.
A doua seară, după ce a mâncat, a. plecat iar s'o pască. Toată noaptea a stat deştept călare pe ea şi bine legat, dar tocmai aproape de
zori s'a înşelat de a moţăit şi el; dar când s'a pomerrit era călare pc
un butuc şi iapa nicăiri.
A plecat plângând s'o caute şi văitându-se a ajuns la marginea unei ape mari, aci s'a pomenit cu o ştiucă lângă el şi !'a întrebat: „de
ce plângi măi Petre ? El i-a răspuns : - „cum să nu plâng, că am
perdut iapa babei şi are să-mi taie capul 11 • Ştiuca i-a zis: - „nu mai
plânge măi Petre, că eu sunt ştiuca care ai găsit'o pe uscat, şi mi-ai
dat ajutor de am intrat în apă. Pentru binele ce mi-ai făcut să ştii că
îţi găsesc eu iapa, căci s'a făcut peşte şi s'a ascuns tocmai în fundul
mărei. Eu cu toţi peştii o luăm la mâncare şi o scoatem la mal ; iar
tu să te aţii cu căpăstrul şi să-i zici: „ho, iapa babei cu doi mânji
după ea 11 1 căci şi în noaptea asta a mai· fătat un mânz".
S'a dat ştiuca la fund şi cu toţi · peştii a început a o pişca şi aşa
a. eşit iapa la mal iar Petre a lovit' o cu căpăstrul în cap şi i'a zis :
„ho, iapa babei cu doi mânji după ea 11 • Atunci ea a stat; iar el i-a
pus căpăstrul în cap şi a plecat cu ea la babă.
Când !'a văzut baba că vine cu eapa, crăpa de ciudă că şi acum a
găsit'o. 1-a pus să mănânce, iar ea s'a dus la coşarul epei şi a luat'o
la bătae că nu s'a ascuns destul de bine.
A trria seară Petre iar a plecat cu iapa, s'o pască, şi ca să nu mai
adoarmă, s'a legat bine de tot pe spinarea ei. N'a dormit -el de frică
de loc toată noaptea ; dar ce făcu ce drese, că în zori aţipi iar pe iapă
şi când s'a pomenit era calare pe un butuc şi iapa nicăiri. Ce să facă? Unde s'o găsească? „Am găsit'o de două ori, dar tocmai acum
o să mă omoare baba 11 1 îşi zicea el. Şi plângea, se văita, de-ţi era mai
mare mila de el. Dar aşa cum se văicărea el, numai ce se pomeneşte
căci

11
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din zbor cu un vultur mare şi-i zice:- „Ce plângi măi Petre 11 ? Ei i-a
zis: ·- „Cum să nu plâng, căci am perdut iapa babei ; iar când m'oi
duce acasă mă omoară 11 • Vulturul i-a zis: „taci măi nu mai plânge, căci
eu sunt vulturul căruia tu i-ai legat aripa. Acum voiu să-ţi fac şi eu
bine, să te ajut ca să găseşti iapa, căci s'a ascuns toc:mai în slava cerului. Eu mă suiu sus şi împreună cu toţi vulturii o luăm la ciupit şi
o aducem tocmai la tine. Tu atunci s'o loveşti cu căpăstrul în cap şi
să-i zici: „ho, ho, iapa babei cu trei mânji după ea, căci şi în noaptea
asta a mai fatat un mânz".
Şi s'a urcat vulturul şi găsind'o a început a o ciupi împreună cu
toţi vulturii şi a adus'o tocmai la Petre. El cum a văzut'o a lovit'o cu
căpăstrul în cap şi i-a zis: „ho, ho, iapa babei cu trei mânji după ea
din trei nopţi 11 • 1-a pus căpăstrul în cap şi a încălicat pe ea şi s'a dus
la babă.
Baba văzând că şi acum i-a adus iapa, nu mai putea de ciudă, dar
tot căuta să-l înşeale. I-a pus masa să mănânce, şi până să mănânce
el, ea s'a dus la grajd şi a luat puterea de la doi mânji şi a dat'o numai la unul şi l'a făcut slab şi urît, iar pe ceilalţi i-a făcut graşi şi
frumoşi ca doară el să aleagă pe unul din cei doi graşi, ca ast-fel să
nu poată face nici o treabă.
După ce Petre a mâncat s'a dus cu baba în grajd. Ea i-a zis : alege-ţi mamă, din trei pe care vei voi". El a pus mâna pe acela slabul
şi urîtul şi i-a spus : - „eu p'ăsta îl iau 11. Baba văzând că s'a pâcâlit
i-a mai zis: - „da ce mamă, crezi că eu mă supăr, ia pe unul din
ăştia doi frumoşi şi buni 11 • El i-a zis din nou: - ,, eu p'ăsta ii iau,
iar ăi buni să ţi rămâie dumitale". Baba tot a mai stăruit doară îl va
înduplica spre a lua pe unul din cei doi graşi; dar văzând că nu-l
poate scoate din fire l'a lăsat de a luat pe acela slabu', care l'a vrut el.
Apoi a plecat el de la babă cu calul acela, după ce şi-a luat ziua
bună, de la ea. Depărtându se o bucată bună de drum a vrut să vază
ce putere are calul lui. I-a dat de trei ori cu palma în el şi i-a zis:
- ,,hei calul meu, să-ţi văd puterea ta". Atunci calul s'a făcut cu 24
aripi, căci avea puterea încă de la doi cai fără a lui. L-a mai întrebat :
-- „hei caful meu o să putem să luăm pe Rujalina de la smeu 11 ? Calul i-a răspuns: - „Stăpâne, numai când hu oiu vrea, atunci nu poci
s'o ei 11 • Şi au plecat ei drum lung ca să ajungă la palaturile ei.
Ajungând ei, zmeul era dus la vânătoare. El a luat pe Rujalina şi
a plecat. După vr'un sfert de ceas a venit zmeul acasă şi văzând că
Rujalina nu este nicăeri, a văzut că a luat'o Petre. A întrebat calul :
- „Calul meu, avem vreme să mâncăm şi să bem şi apoi să-l ajungem 11 ? Calul i-a răspuns: - „Acum să plecăm şi tot nu-l ajungem 11 •
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- „De ce calule 11 ? J'a întrebat zmeul. - "Pentru că e fratele meu cel
mai mare, de trei ori ca mine". --:-11Dar tot o să mergem", a zis zme·
ul şi s'a luat după el.
Calui lui Petre ia zis: - 11Stăpâne să stăm mai încet că prea mergem tare". Petre însă s'a uitat îndărăt şi văzând pe zmeu, a zis: - „Hai
calul meu că ne ajunge zmeul 11 • Calul i·a zis: - ,,Lasă stăpâne că vreau
să vorbesc cu el 11 •
Când s'a apropiat calul zmeului de al lui Petre a strigat : - „Stai
fratele meu el plesnesc". Petre a întrebat pe calul lui, că de ce nechează calul zmeului. Calul i-a spus: - 11Zice că să stau că plesneşte".
Petre i·a zis.:- „Spune-i ca să se urce în slava cerului cu zmeul şi să-l
trântească jos şi numai ~.tunci stai 11 • Calul lui Petre nechezând a zis,
către calul zmeului, că dacă se va urca în slava cerului şi de acolo va
trânti jos pe zmeu numai atunci va sta. Calul zmeului auzind aşa, s'a
urcat cu el sus, sus de tot până în slava cerului şi de acolo a trântit
jos pe zmeu, care s'a făcut mici fărâmele când a căzut jos.
Atunci a stat calul lui Petre, şi după ce s'au odihnit, s'au întors la
palatul Rujalinei şi au făcut nuntă mare. Petre a adus şi pe mă-sa. Şi
acolo trăesc ei şi azi, dacă nu vor fi murit.
Am încălecat pe o prună şi v'am spus o mare minciună.
(Au;it de la loniţi!I Gheorghe Dobre Bordea, din com, Grindu în anul 1896).
])obre Ştefănescu.
Urriceni-Ialomita

~01\Le lt\ 01\ffi~I, Lel\ClJftl ŞI DescANTece.
94.-Cum se Vindecă bubele rălE: şi rănile vechi.
Bubele răle şi rănile vechi, care nu le pot vindecă. nici doftorii şi
nici salcia ori fumurile, se vindecă aşa :
Cauţi un şerpe viu, cât de mare, îl pui într'o oală zmălţuită, plină
3 părţi cu apă neîncepută şi-l aşezi la foc de ferbe şi clocoteşte, până
ce oala scade pe jumatate şi carnea de pe şerpe se desface, de rămân
numai oasele. Pe oală, ca să nu iasă şerpele, se pune o lespede. Apa
ceea se lasă de se răcoreşte, iar din ea te ungi c'o peniţă de pasere
pe rană, de 3 ori pe zi, după ce ai stat la soare cu rana, ca un sfert
de ceas. Când dai cu pana pe rană, ea sfărâe şi după 3, 4 unsori, te
faci sănătos.
Cules de

)rf. .Lupescu.

95. - De plesclniti, (coji) prin cap, e bună alifia făcută în modul
urmlltor : după ce cloşca a scos puii, să se strângă găocile de ou din
https://biblioteca-digitala.ro

ION CREANGĂ

143

cuib şi să nu se lepede, ci să se înfigă în şir p'un băţ şi să se pună
bine, la straşina casei 1) pentru că, atunci îţi trăiesc puii, nu se pră
pădesc; şi 2) aceste coji arse, pisate şi pref!cute într'un fel de scrum
(făiriă) negru, amestecate cu untură de porc, or cu unt alb de vaca,
dau un fel de alifie neagră, cu care se vindecă cojile de prin cap.
96.-De scrintit mâna, picioru', etc. se aduce o femeie care a năs
cut doi copii gemeni, ori cineva care e din gemeni ; bolnavul aşează
mâna ori piciorul scrintit, pe prag, şi femeea sau gemenul îl calcă
sdravăn cu picioarele. Pe urmă oblojeste partea scrintitll, cu păcurll, cu
cărămidă nouă pisată şi amestecată în rachiu, cu scrintitoare şi coada
cocoşului (nişte plante) opărite.
97. - De .tuse: Ceai de floare de muşăţel, floare de tei, şi floare
de soc. Ceai de văsc fiert.
O oală nouă unsă pe dinăuntru cu păcură: Se pune apă în ea, se
fierbe şi se bea acea apă, caldă.
Usturoiu fiert în lapte dulce.
Untură de gâscă ori de raţă, fiartă deasemenea în lapte dulce.
(Din Gole1tii-'Badii-CMuscel) ]).

jrfihalache.

98.-De deochi.
Când e cine-va deochiat, stângi în apă neîncepută, 9 cărbuni cu numele a 9 popi care trăesc şi apoi apa se dă bolnavului să bea. Restul
se· toarnă pe un câne şi dacă cânele se va scutura, bolnavul se va îndrepta, iar de nu, nu.
Podu· Turcului- Tecuciu,

V. :O. gheorghiu.

99.-De ceasul cel rău.
Te apucă cu săgetătură, prin tot corpul, oasele te dor şi te simţi aşa
de slab şi fără vlagă în tine, de nu mai ştii că te afli pe lumea asta i
dar găseşte ea baba ac de cojocul lui şi atâta îl pocneşte pe ceasul cel
rău, c'un biciu pe la spinarea bolnavului, de sar mâţele pe cuptor,
fugând, care în cotro apucă, iar din gură tot le înteţeşte :
Sf Luni de azi, îl ştii pe Jon,
Limba în gură i-o încreţeşte.
Căci capul îi hueşte,
li ceas rău cu lichitură,
Urechile îi astupeşte,
Trimis dedeochiu, de 'ntilnitură
Oîtu' ii înţepeneşte,
Şi cu pocitură.
Ciolanele îi amorţeşte.
Eu cu mâna l'oiu mătura,
Picioarele îi Jicneşte,
De la Ion l'oiu deparla,
Faţa îi îngălbineşte,
Cu cuţitul foiu tăia,
Din.ţii ti rugineşte
Cu suliţa foia înţăpa,
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în vînt l'oiu vîntura
l'oiu mâna din vad în vad
Şi l'oiu mâna pe uscat.
Unde cocoşul nu cântă,
Unde câne nu latră.
Acolo să se ducă.
Sf luni de azi, doar îl ştii pe Ion
Ce-t î11som11rază ?
Ce l înfricoşază ?
Ce-l tremură, ce-l sieşte ?
li ceas rău fioros şi drăcos,
Cu cojocul întors pe dos,
Cu ochii sticli(i,
Cu dinţii rânjiţi,
Cu gura cascată
Cu limba tasată,
Eu cu cuţitul l' oiu înţăpa,
Şi toiu mâna din vad în vad
Şi l'oiu mâna pe uscat.
Sf Luni de azi, doar îl ştii pe Ion
Ce-l anieţeşte ?
Ce-l tindeşte ?

---='=-=c=·-°'==-""'- ·===-=-==o=-=

Şi

ls trei lei

Şi

Paralei
Cu gurile cascate
Cu Umbele tasate,
Cu ochii sticliţi,
Cu dillţii rânjiţi.
Că Maria descântătoarea
Cu ghidu' l' oiu plesni,
Cu cuţitu' f oiu înţapa,
Cu hulturul l'oiu hultura
Şi i-oiu scoate din inimă,
De subt inimă,
Din rărunchi,
De subt ră1unchi,
Din strunga mare,
M are-i vânt :
Şi i-oiu scoate pe pământ.
Şi i-oiu mâna din vad în vad
Şi i-oiu mâna pe uscat.
Mufitt!l de la Ilinca Tt!llmt!lcita
Ungureni

g.

T~cuciu.

,Euquş.

100.-De deocheat.
Pasăre albă, cudalbă,

ln cer ai sburat
Trei picături de sânge ţi-a picat
Şi s'a doclteat.„. (cutare)
De l'o fi diochet bărbat,
Să-i crape boaşele,
Să-i curgă p.şătul;

De-o fi de femeie,
crape fiţele,
Să-i t:urgă laptele ;
De· o fi de fată mare,
Să-i

. Să-i pice

(Se pip4e puţin la tâmple suflând
tncet şi sum11ţând cu burele strânse) .

cosiţele,

Să-i rămâe

Să-i moară calul.
De-o fi de apă,
Să-i sece isvoarele,
Să ramâie pietrele,
Să le ardă soarele,
Iar (cutare) să rămâie
Curat, luminat,
Cum D-zeu fa lăsat
Ca maica ce l'a născut.
Să-i fie de leac (Serice de trei ori)

tivda goală;
De-o fi deochiat de vânt,

Culese de

fi. S.

Cavadine1ti-Covurlui.
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69. - De când nu s'a mai

~ăzut

mocanul disdedimineaţă, îşi aruncă gluga în spate şi porni
dinapoi.
Şi-ajunge într'o poiană. Da poiana asta, frumoasă, frumoasă, şi cântau
păsări de tot soiul, care de care cu glasurile mai duioase şi mai armonioase. Oile mocanului se împrăştieseră după păscut, iar mocanul cât
mi ţi-i de lung, se tolăni pe-o coastă, îşi dădu căciula pe ceafă şi începu şi el cu fluerul lui de trestie o doină măi tată, de întrecură toate
păsările. Cântâ mocanul ştii coleâ, că acu era şi timpul: grijă de nevastă şi copii n'avea; de voinic cât un urs, oile frumoase;- să tot tră
eşti, să nu mai mori.
- Ei unde-i moartea acu, să se lupte cu mine, zise mocanul, şi-şi
urmă doina înainte ...
- Eacăta-mă-s, zise moartea înfăţişându-se înaintea lui, şi mocanul
cum cânta, tresări deodată; şi înmărmuri când o văzu chiar lângă el....
- Ai venit, mai întrebă ciobanul, lungind vorba.
- Venit, venit, zise repede moartea, care luase chip de babă; şi hai
mai răpejor, că mi-i degrabă.
- Ţi-i degra-a-a-abă, zise mocanul, dârdâind de frică şi căutându-şi
de vorbă„
- Hai, hai, leapădă ţi gluga şi închină-te să-ţi mai iert din păcate
de ai gust, că trebue să-ţi taiu gâtul; şi cu răpegiunea unui fulger îşi
şi scoase sabia din teacă.
Mocanul înlemni, da' nu-ş cum, şi'i fulgeră o şiretenie prin minte„„
că cum văzu sabia :
- tfa-a„„ da' bună sabie, tae? la-n dă-o s'o văd şi eu, să-mi mai
aduc aminte de pe când făceam meliţie.
Baba (moartea) i-o dete fără multă zăbavă, că nici nu se uita la el;
era cu gândul cine ştie unde, cine ştie pe cine avea de gând să mai
doboare în ziua aceia.
Mocanul luă sabia frumos, se uită la ea, o scoase, ş'o mai trase de
vre-o două ori cu amânarul, apoi ne luând nici într'o samă pe babă,
o puse liniştit în glugă şi-şi caută de cântat înainte.
Şi când băgă baba de samă, răcni odată, de se cutremură pădurea
şi mocanul parcă nici n'auzia ; el cânta mereu din flucr.
De cât crăpa de ciudă hârca şi unde nu-mi începu a ţupăi pe lângă
mocan, că să-i dea sabia, căci fără ea, n'avea nici o putere ; şi nu, şi
nu, să-i dea sabia.
Se

cu

sculă

Moartea ?

oiţele
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mocanul nici că vroia s'o mai audă, mai ales când
de samă că fără sabie, n'are nici o putere !.„
Baba îl năcăjia mereu, da el ii tot arăta brâul, „pesene că vrei să te
spânzuri".
Dacă văzu şi văzu baba că nu-i de. chip, nici nu mai aştepta, şi-o şi
tuli de fugă la D-zeu.
Ii sfărâiau picioarele, ca la nagâţ şi ajunse peste câte-va minute la
D-zeu.
Ruptă ca vai de ea, că de câte nu se agaţase ea până acolo, cu ochii
roşi de ciudă ci :
- Doamne, Doamne, iată cum, şi iată cum, că un obraznic de mocan„„ în sfârşit spuse ea toată păţania lui Moş D-zeu, care stătea liniş
tit in tron şi tot făcea cu capul în- semn de înţelegere.
După ce găti baba de spus, D-zeu chemă degrabă pe Arhanghelul
Mihail, şi-i porunci că numai decât să fie aici cu obraznicul acela de
mocan.
Arhanghelul de poruncă, că nu trecu nici un minut şi se şi arăta cu
mocanul de păr înaintea lui D-zeu.
- D'apoi bine, măi mocane, zise D-zeu, cum de te apucaşi să strici
tu rostul babii, s'o ţii în drum, ba încă să-i iei şi sabia, hai?
Şi porunci D-zeu lui Mihail să-i sboare creerii, nu altă ceva.
Mocanul o sfeclise !
Tot făcând din mâni, ca să 1 mai lase, ci Doamne, mă rog, lăsaţi-mă
să vă spuiu şi eu ceva :
- N'am vrut să fac nici un rău sfinţiei voastre, ci, Doamne, tot
stând colo, cu oile, şi gândindu-mă, am văzut că moartea prea se în·
trece cu şaga. Umblă pe drumul mare, cu sabia scoasă afară, de o
văd toţi oamenii, de stau sărmanii totdeauna cu frica'n sân „că iacă,
cine ştie, s'o abate la mine, altul: ba la mine, ba la mine"; ba încă
s'o vezi, când se face horă de Paşti şi de Crăciun, şi când flăcăii şi
fetele joacă, dă, ca la o zi de veselie, hai popuc şi moartea cu sabia
scoasă, să amestică printre oameni, printre flăcăi, şi te miri, cum îi zice
cine-va ceva, că i-o retezat capul; dă Doamne, dreptate·i asta ?
Da Moş D·zeu, stătu în tron, şi se tot uita pe furiş la mocan, netezându-şi barba, văzu el că mocanul are dreptate; şi urmă mocanul :
Şi cum vă spuseiu Doamne, ar fi nimerit că moartea să fie nevă·
zută, şi să nu deie în oameni cu sabia tăindu-le gâtul, de face atâtea
vârsări de sânge !.
-Ai dreptate, măi mocane, făcu D-zeu liniştit, şi poronci numai de
cât, ca babei săi facă o săbiuţă mititică, mititică- şi haba nici să se
-

Ţi-ai găsit,

băgă
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zărească, şi

când i-o fi dat omului să moarl1, ea să se vâre tncetişor
fntrânsul şi să-l tae cu săbiuţa pe dinăuntru.
Şi iaca de atunci, moartea nu se mai vede, ea cu săbiuţa ei mică
de tot, te tae încet pe dinăuntru şi tu nici gândeşti poate de moarte,
Şi pe mocan îl făcu D-zeu,-sfânt-şi de atunci nimeni n'o mai vă·
zut moartea.
(Mu;itll de la moi Constantin Negru,
Ciureşti- T11tova).

g.

V.

Şuşnea.

70.-Lupul.
Dracu' nu se !asa-în ruptu' capului-de meşteşugurile lui. lntr'o zi
se apucă şi dintr'un boţ de lut făcu un lup. Trece Dumnezeu pe acolo
şi-l întreabă: - „Ce ai mai făcut acolo Faraoane ? 11 - „la un lup
Doamne !11 Şi nici una nici două zice: - „Hdsa ! lup, mănâncă pe Dumnezeu Lupu sta tot de lut. - „Dă-mi-I mie, face Dumnezeu"· - „Dă
ruit să fie !11 Acu şi O-zeu zice: - „Hâsa ! lup, mănâncli pe Dracu'".
Lupul, la vorbele lui Dumnezeu, o capatat viaţă şi l'o mâncat pe dracu,
într'o clipală.
11

•

(Culese fn

V. }Yfoisiu.

Ungureni-Botoşani)

71.-De ce talpa piciorului la om este scobitl?
După ce Dumnezeu a făcut pământu' şi a aşezat oaminii pe el, care
unde să trăiască, a trebuit să puie pe cine-va mai mare peste ei, ş'aşa
.
Ţi'
a pus Ţiar pt-un
tgan .' „„
Ţiganul,-vorba cântecului: „cum s'a văzut lmpărat, întâi pe ta-său
'l·a tăiat!", - a pus pe biata lume de a treierat desculţli trei zile, mă
răcini şi dracilă, de i-a săcat talpa piciorului de durere nu altceva !... „
ce şi ş'acum o are săcată !..„. 1•
Cum a văzut Dumnezeu aşa, l-a dat jos pe-ăl smintit, -că cine ştie
ce drac' mai făcea dacă mai sta - , şi aşa, a pus pe Bulgar apoi, Ţar.
Când s'a văzut şi Bulgarul, Ţar, a geoatină, a intrat călare în biserică
de a luat nafură după pristol cu ţaghia 1 !..„
Dumnezeu iar s'a supărat..„ şi dac'a vlizut aşa, a pus pe Turc„„. Şi
Turcul este şi astăzi! (!?)„„
Şi vezi, cică de-aia le ajută Dumnezeu Turcilor (?!!), că ei I se roagă
nu-ş' de câte ori pe zi şi pe noapte, în toate zilele !„..
(cAuritll de la un Român maced(lnean, din vialetul Monastir
(Bitolia), prin Septembrie •909, domfriliat ln Com. Şegarcea-Doljiu~.

Jf. J.
1

De-aci, povestea iea alt4 lntorst!Uur4.

1

})umifraşcu.

Ţaghia ! suliţa.
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12.-De viermi.
Purcede într'o zi de sec, înainte de răsărita soarelui, vita ce are rană
cu viermi, afară la marginea satului, unde sunt tufe de boz.-Cauţi
nouă tufe, tot cu câte trei cotori la· rădăcină şi te opreşti la fie-care
tufă, tai bozul din mijloc, cu el cutreeri peste rană de trei ori pomenind aşa : „ Voi trei boji, fraţi sunteţi şi tustrei să vă puneţi şi lighioile cele rele din buba Joianei să-i scoteţi, că de nu, mâne tot pe vremea asta vin la voi să vă tai din rădacină, să vă strâc din hodină,
de voi prav şi pulbere să se aleagă-scuipi la oparte 11 • faci aşa cu
câte-şi nouă tufe de boz. La ameaz când soarele stă în cumpănă, repeţi cu alte nouă tufe de boz şi sara înainte de asfinţit, iară. Tufele
tăete le leşi jos peste rădăcina lor. După isprăvitul descântecului, vezi
cu ochii cum cad vermii.
Leacul îl poţi face şi fără să fie vita faţă. Atunci te duci gingur şi
meneşti vita bolnavă, că ea se lecueşte ori unde ar fi.
13. - Când luna merge spre sfârşite, într' o Vineri până'n ziuă, culegi
şapte fire de iarbă roşie, iarbă iute, iarba piperului (Poligonum bistorta)
îl pisezi bine într'un căuşel şi mujdeiul îl pui pe rană. Vermii es şi fug,
iar vita se lecueşte.
Valea 'Bistriţei-Moldova
rarcaşanu.

]). J.

Dl\TINI:

ŞI

CRCDINŢI:

S14. - Dacă vrei ca câinii să-ţi fie răi, când îi bagi pentru întâiaşi
în casă, adică când sunt căţei, să-i iei pe mărăcini şi să-i treci
tot prin mărăcini în pragul casei.
316. - Ori unde te vei afla şi dacă gârâe cioara, e semn că ţi s'a
întâmplat sau ţi se va întâmpla ceva rău.
316. - Nu e bine să te uiţi sara în oglindă, că e rău de orbeală.
317. -Să nu te speli seara pe ochi, că e rău tot de orbeală.
318. --Să nu mănânci în scapătul soarelui, că faci caş la chiotorile
gurii; ca să-ţi treacă, să dai cu coada pisicii pe la gură.
319 -Muierile, fetele, să nu treacă pe dinaintea boilor înjugaţi, peste
proţapul carului, peste biciuşcă şi peste orice lucru, căci e rău de pagubă.
320.-Să nu spurci postul, adică să nu mănânci de dulce în timpul
postului, căci e rău de pagubă.
dată

Au;ite Je la. p4.rin/ii mei Ioana şi Nae M. Popesc11
din comuna .Şte/4.neşti, judeţul Vâlcea.
Jon ){.
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Dacă duci într' o zi de post ceva de pomană în oală sau stracând ţi se dau înapoi acestea, e bine să ţi se pue ceva în ele,
căci aşa e cu plin. Altfel e a sărăcie şi-ţi crapă borşăica 1•
322.-Când mănânci jântiţă de albine, nu cumva să sufli, fie cât
de ferbintc,· că se fac spărioase albinele şi fug roiurile. Pe unele locuri
tot aşa este şi cu laptele cel dulce de vacă.
323. -Se crede d, după ce întrebuinţezi cimbrul şi sfinducul ~, e
cel mai bun lucru la prinsul roiului să pui un cap de cal într'un pom
spre Răsărit de ştiubee.
324. -Albinele, când roesc, ţin calea de obiceiu, cam ca şi florile
când înfloresc, spre Răsăritul soarelui. Asta-i semn că-s bune la Dumnezeu albinele, ca şi peştii- căci după Înviere, Mântuitorul cică a gustat dintr'un fagure de miere şi dintr'un peşte„„.
3~6.- Despre sfântul Lazăr, poporul zice că a murit de dor de plăcinte.

321. -

chină,

Mdndstireni-'B·1toşa11i

]).

<.;r.

]=urfună.

la calici, să Ie-o dai cernută; dacă le-o dai
necernută, tărâţile pe cealaltă lume se fac ca frunza de mesteacăn.
327. - Când dai fuiorul preotului, la bobotează, să-I dai periet; dacă
îl dai neperiet, atunci viţile se fac ca sfăşiile unui haldan.
328.-Din fuiorul dat preotului la Bobotează, Maica Domnului, pe
cealaltă lume, face mreje cu care umblă prin iad, ca să prindă sufletele celor ce, neamurile îi îngrijesc după moarte.
329.-Ciuda Sf. Arhangheli este sărbătorită de femei, pentru ca ei,
să nu fie aşa răi la mânie cu oamenii. Cade la 13 Iulie.
330.-Ca să se facă bostanii şi castraveţii şi pe secetă, să iei floarea
lor, când e uscată şi s'o baţi în drum.

326. -Când dai

făină

De la Smarand,, Busuioc.- Nemţişor-Neam(.

_j1. )Vfoisei

vrei să-ţi treacă broboanele de pe ochii (faţă), să nu mai
Lunea dulce. Miercurea şi Vinerea se ştie.
332.-Nu e bine să coşi Joi seara spre Vineri, că orbeşti.
333. - Când pleci la călătorie, e bine să faci întotdeauna cruce.
334. - Dacă ai omorît un câne turbat, trebuie să-l pârleşti, şi toţi cei
ce sunt pe lângă el, să treacă prin fum, ca să nu turbeze.
335. - Când ai pierdut un lucru, scuipă în palma stângă şi dă tare
cu dunga mânii drepte, şi'ncotro o sări scuipatul, într'acolo trebuie s!
fie lucrul pierdut.
336.-E bine s<i pui cloţa (cloşca) în zi de dulce, că iasă mai multe
găini,- ce se oa(lă - ; şi mai ales Lunea, capul săptămânii ; dacă o pui
în zi de post, iasă mai mulţi cocoşi.
331. -

Dacă

mănânci

(P.Jr/e şti11te de mine, parte spuse de mrmul-mea şi sor11·mea)
Bour.:ni-Doljiu.
](. ). ])umffraşcu

1

Putinica cu

borş.-

2

U11 soiu Je b11s11ioc.

nlon Crean&d", llf.-5
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337.-Când opăreşti gogoşele şi omori gândacii de mătasă din ele,
faci o mică pomană, căci altfel te mănâncă pe ceialaltă lume gândacii.
388. - Când se pune ouă la clocit, se obişnueşte a le pune în cuibar
dintr'o căciulă sau pălărie; adică cum toate ouăle es din căciulă, aşa
să iasă toţi puii din ouă.
899.-Cine nu va mânca în ziua de Paşte ouă roşii, pe acela nu-l
va durea mijlocul la secere.
840.- femeile nu mănâncă mere până la Sf. Ilie, când atunci îşi dau
de pomană. Se crede că Sf. Ilie atuncea când se scutură mărul raiului,
zice băeţilor, ale căror tname au mâncat, când vor să mănânce şi ei:
„Voi nu mâncaţi, că pentru voi a mâncat alde maică-ta.
să

Jori11ti·Covurlui.

}'efru flh. Savin.

341.-Când îţi mor găinele de boală, să dai una de pomană, că a·
poi nu.ţi mai mor.
34~.-Dacă îţi cade bucătura din mână când o duci la gură, cineva
din familia ta e flămând.
·
343.-Când ţi se descinge încingătoarea, bata sau brâul, însamnă că
te doreşte ibovnica.
344. - Când te mănâncă vârful nasului, ai să iei bătae (faci a bătae).
340. - Când plouă şi se face beşici când cade apa, se zice că ploaia
aceia e cu mană (cu belşug).
346.-Dacă pui pomii, când nu e lună pe cer, i-ă ştii că pomii aceia nu vor face roade.
Vârleri-Covur/ui.

J. )(. Vârle:zeanu.

847.-Sara, spre Crăciun, se dll mâncare multă la paseri, pentru a
se oua des, peste tot anul.
848. - ln ziua de ajun (Crăciunului), paserile se hrănesc, până fug
singure de mâncare; în ziua de Crăciun nu se hrănesc. Numai aşa, ele
nu vor mânca bobul şi fasolele în timpul verei.
349.-ln casa unde este copil mic de ţâţă, când părinţii stau la masă,
îl poftesc şi pe acesta, pentru că numai aşa va fi uitat de rele în viaţă.
860. - Copilului când e mic, de ţâţă, să i se dea borş de cucoş la
Crăciun, că va merge degrabă în picioare.
861 - Când copilul să sparie de un bou, câne, urs, sau alt animal,
s1 se afume cu păr de al acestora, şi va trece.
802.-Mânzului când e mic, i se atârnă de gât un gavan de lingurll, ca sl nu se dioache.
868.-Când se drege o ghiată, se duc amândoă cizmarului, pentru
el sl nu-i moară nevasta.
804.- Când îţi furi cine-va săpun sau sare din casă, mor vitele.
Tuţcani-Covur/ui

.].
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465. - De urît

şi

dor pustiu,
Mult pe lume n' am să fiu
De suspilluri şi de jale,
Mult n'oi fi în astă vale„„
jalea şi suspinul greu,
Scurtează veleatul meu.
Au;itd de la Elisaveta Ion
Coto.s, Straja

466. - De-ar şti omul ce-ar njullge,

Mult ar suspina ş'ar plânge.
De-ar şti omul ce-ar petrece,
S' ar băga' ntro apa rece.
Auritd de la Irina Jon
Tarnoveţchi, Slraja.

frunzilor,
Scuturatul florilor,
Cântul păsărelelor,
Aste toate mă omor„.„.

4n1.-Legănatul

Au;itd de la Aspa;ia
Straja-Bucovina.

},f,

Tomiac,

_;llrisfide .7omiac.

468. -

Frunză

verde 1

merişor,

Eu iubi-te-aş puişor,
Nu ţi-i jele, nu fi-i dor?
- Ba mi-i dor de vrau sÎ'i mor.
Tu erai de te jurai,
Altă puică nu mai ai,
Ochii mei te-au prăvit faţă 2,
Cum fineai pe alta' n braţe,
Pe braţe, pe brăţişele 3,
De dai foc inimei mele ,·
N'am avut cuţit la mine,
1 Ceia ce am obS<rvat, e cd (n gra·
iul poetic al Rom, basarabeni de Nord,
nu se lnlrebuinţea;il de cât Frunrd
verde, Frun;uliţ4. Frun;uleand, nici
odatt!l fnsd Foae şi derivatele ei.
2 Expresie piind de fnţeles: mt! uit
la tine drept, te privesc cu luare a·
minte. 8 Dimineaţ4.

De dam în mine şi' n tine,
De mergea vestea in lume,
Prin oleţi 1 şi prin oraşi,
S'o tăet doi draga/aşi.
(Şi apoi:) Face-te-ai holub popesc,
Să sbori pe-un zid boeresc,
Să-mi prăvesc puica la mers.
Trupu' ei cel nant, subţire,
M'o dus în pământ cu zile.
Ţinutul 'B_tJlţii,

Basarabia.

V• ./"'
Moisiu
•

469. - Foae verde ş' un dudău,
Sărmanul sufletul meu,
Mult itzoatd'n sdnge rău,
Săracul sufletul meu.
Căci năduhul ro gătit,
Şi veninul l'o umplut.
4 70. - Foae verde lemn uscat,

La ciocoi cdnd m'am băgat,
Drum greşit am apucat,
La ciocoi când m' am băgat.
Şi de-atuncea pân' acum,
Obosit umblu pe drum.
Schitul Duca· Vaslui.

J.

)I. Vdrlei:eanu.

4 71.- Duminică dimineaţă,
Mă'ntâlniu cu lupu'n faţă.
-Bună ziua lupule,
N'ai văzut oiţile?
- Le-.am văzut şi le-am păscut,
Le-am dat apă ş' au băut.
Şi cu ele m'am jucat,
Până ce m' am s1ituraf.
Şi cânii m'au asmuţat,
Eu de ciudd le-am mâncat.
Prin vă/cele
Tot chelcele.
1

Uliii, strade.
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văd

Dimineaţa

La capătul şanţului,
Iaca capul ţapului.
De la. ta.ta., 'V. Paraschiv Şuşnea..
Ciureşti- Tulova
V. Şuşnerr.

9.

472. - Păunaş pană rotat
Unde mergi aşa gătat?
La puicuţa-mi din alt sat.
Ţipă pana, paş mai mare,
Că puicuţa ta mai moare,·
Frate-s'u'i fine lumind,
Soru-sa plânge'n grădină,
Tatd-său sicriu îi face
Maică-sa praznic îi coace.
Lasă tată sicriul,
Că mi-a venit drăguţul.
Mândrul meu drăguţ frumos,
De la moarte el m'a scos.
418.-Pasere ga/,bănă'n cioc,
Nu mi-ai cântat de noroc.
Usca-s'ar ciocul tău,
Că de tot norocul meu,
Ai cântat să fie rău ;
Că de toate zilele mele,
Ai cântat să fie rele.
Cultse din Mitocul Dra.gomirei,
ttistr. Sucevei

seara cum se culcă,
când se scoală,
Să vedem cu ce se spală.
Tătuţa când ne-o vede,
A'ncepe a hâcile:
-Hâşi, pasere zburătoare,
Că tu-aici n' ai ce cătare.
- Eu nu-s pasere sburătoare,
Că-s copila dumitale.
-Hâşi pasere de-acolea,
Tu nu eşti copila mea.
- Stăi, tată, izu hâcili,
Până nu m'oi }ălui :
Mămuţa s'o măritat,
Sii

Prin căpiţe,
Numai miţe.
Prin pârloage,
Numai floace.

crasf }(osfiuc

474. - Frunză verde de-alunică,
Am trei pui de rdndunică,
Unu' sboară, unu' pică,
Unu' rdntdne şi plânge;
Şi stri.gd' n guriţa mare :
Frăfioare I Frăfioare I
Stăi să-mi crească aripinare,
Aripioare de argint,
Să sburdm pe subt pământ,.
la tdtuca tn mormdnt ,·

Şi căsuţa şi-o lăsat,
Şi

pe noi ne-o' 1zstrăinat.

Fl'li.lau/ul Vechiu,
B11covilla.

J.•

l>
J.J OCa.

476.-Frunzuliţa

de-o sipică,
Şi plecai pe drum de sticlă,
Mă'ntâlnii c'o nevestică,
Se certa cu moartea furcă.
Foaie verde ş' o lalea,
Taci moarte nu mă lua,
Că sînt nevastă tinerea.
41fl-Mărioară

de la munte,
pala de pe frunte,
Că fi-au eşit vorbe multe.
- Las'să iasă, că nu-mi pasă,
M' a făcut maica frumoasă,
Mă fine închisă'n casă.
Mai dă-m' maică drumu-afară,
Să mai văd pe neica iară,
Cum ia bani în datorieI
Să-mi facă rochiţă mie,
Şi zoabă de lâniirie,
Şo batistă ghizd.vie.
Saltă-ţi

(De la. Ilie Chisilr, ._'in Cata11c-Dolj).
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Frunză verde mintă neagră,
Dorul meu pe unde-aleargă,
Nu-i pasere sa-I întreacă,
Nici cal bun ca să-l întoarcă,

477. -

Oatofiţă dragă.

fugim să trecem Oltul,
Că pe-aici ne arde focul,
Să fugim să trecem ţara,
Că pe-aici ne arde para,
Oarofifo dragă.
Unde-a fi pădurea deasă,
Acolo să-mi facem casă;
Cu uşor de lemn de brad,
C'aşa ne-a fost nouă drag,

-D'aoleo

Oarofiţo dragă.

uşorii

de cireş,
Dăltuiţi de Ohoorglzieş
Să trăim cu bine'n ea,
Cât a voi Precista.
Oarofifo

dragă.

Cti111ec de la 18G5, aurii d.: l.z
u11 bt!itrân din Hangu·Nt:amţ,

f;r. V/ac/.
4 I 8. - Foaie verde cole/ie,
D'aoleo ţaică Mărie„„
la-ţi boii de lângă vie,
Că 'fi-i duc la primărie,
Dooodă ţaică fa I
- Las' neică, să nu-i duci,
Cine-i duce-ala-i aduce,
C'are ţaica gură dulce„„
Doodă, Dodă fa I
Săruta-fi-a-şi guriţa„„

- Şi tu neicăi mustaţa,
Sara şi dimineaţa,
Peste zi cam tot aşa,
C' aşa este dragostea.
Săruta-fi-aşi buzele.
- Şi tu mie sprânceniie,
Dooodă, Dodă

ţaică Mărie,

Vedea-fi-aş

casa pustie,

Bărbăfelu'n puşcărie,
Copilaşi'

la ciobănie,
.,. „„
iu, ş t'''b't"
u, iu t a mie
Dooodă, Dodă fâ,

„„. Şl '"

Să

Cu

153

Săruta-fi-aşi guriţa
Şi

tu

neicăi

mustafa.

Şt. Stdnescu-}Jărceanu.
(Cr11iova)

4 7~. - Frunzuliţă de pelin,
Am la inimioar un spin,
Şi-o băltiţă de venin.
Mai în jos de inimioară,
Am o petricea de moară.
Şi-a da Dumnezeu ce-a da,
Şi spinul mi s'a usca,
Şi băltiţa mi-a seca,
Petricica s' a sfărma.
Dar văd spinul odrăsleşte,
Şi băltiţa isvorăşte,

Petricica se'ntăreşte,
Scârba'n casă mă găseşte.
Spinul face măcieş,
Şi din scârbă eu nu ies.
Du-ti scârbă de la mine,
Că n'am făcut contrat cu tine.
Chiar contrat să fi făcut,
De min' nu te-ai fi ţinut,
Că nu-i o zi, nici un cias,
Să n' am scdrbă şi năcaz.
Nu-i o zi şi nu-i un au,
Să n' am scârbă şi alean.
O dat scârba că i-i bine,
Şi nu se liJSă de mine,
Şi-o dat scârba că se'ngraşă,
Şi de mine nu se lasă.
(Au1i1e de la S. Patraş din
distr. Siretu/11i.

Tereşeni,

fa.„„
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480. - Foaie verde trei masline,

Drag mi-i să trăesc pe lume,
C'un cal negru pe sub mine,
Cu ploscuţa la ciorchine,
Plină cu rachiu de prune.
4Bl.-Ş'am

zis Leana poamă verde
Doamne, nu mi-l perde,
Că fam mai perdut odată,
L'am cătat o vară toată.
Şi ram găsit la doi ani,
'Ntre hotare la Focşani,
Priponit de-un leuştean.
Leuştene cin'te-a pus,
M ariţa care s'a dus'
Şi n' o dat nici un răspuns.
482. - Când toca de liturghie,
Eu stăteam cu puica'n vie.
Când toca la Ştefan Vodă,
Eu stam cu puica de vorbă.
Şi mi-o fineam pe picioare,
Ş'o juram pe sfântul Soare,
Şi pe sfânta Născătoare
Că pe altul nu mai are.
Ş'o juram pe sfânta lună,
Că' cu mine se cunună.
483. - Păsăruică cânipie,
Spune puiului să vie,
Şi să vie printr'o vie,
Nimea'n lume să mi-l ştie;
Şi să vie prin livadă,
lvimea'n lume să mi-l vadă.
Ţine-I;

.J>r.

J. C. ,Beldie

484. - Foae verde trei migdale,
N' am cui da două parale,
,<.,"ă-mi tae nucu' din cale,
Să văd pe Iancu călare,
Cu cămaşa albă, floare,·
Spălată de-o fată mare,
Muietd in lăcrămioare,
Şi clătită' n cinci isvoare,

Uscată

la ţâţâşoare.
verde de lăptuce,
Lufo tu nu te mai plânge;
Că Iancu tău nu se duce :
Nici la moarte, nici in foc,
Ci rămâne tot pe loc.
Nucul cel din calea ta;
Nu te·apucâ de·l tăia,
Căci la umbra lui, in fân,
El fi-o pus mânuţa'n sâ!l;

Frunză

Lasă-l să trăiască-aşa,

Că la el cdnd tu-i cata,
Pe Jaucu nu l vei uita,
Căci dorul nu te-a lăsa.

Au:ritd tle la sora mea Lucia,
din 'Bogdana-Tutova.

J.

~·

Ciorescu.

485. - Foaie verde ndolean,

De ce, Doamne, nu muream,
Când eram copil de-un an ....
De ce, Doamne, nu muream!
Nici armată nu făceam,
Nici ibovnică n'aveam,
Nici nevastă nu iubeam„„
De ce, Doamne, nu muream !
Foi/iţa ş' un bujor,
Dar acu-i păcat să mor,
Când is plin de chin şi dor!
Ş'apoi foaie ş'o lalea,
MaU.ă, măiculiţa mea,
Când a fi, la moartea mea,
-Da', acu, moarte, n'aşi vrea!Să-mi chemaţi ibovnica,
Să-mi ţie lumânarea,
- Da', acu, moarte n' aşi vrea ! Să mi-o fie'n mâna dreaptă,
Fetele să mă bocească,
Cu lacrimi de drag şi dor,
Dar acu-i păcat să mor.„.
Să-mi puie fetele flori,
Nevestele ochişori,
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Şi flăcăii brăzişori.„.

Dar acu-i pacat

să

mor !

(Din Coropceni- Vaslui).

J.

}reculau.

486.-De tât cu 11rîtu'11 rasd,
Mai bine cu boala'n oasă.
Din boală mama mă scoate1
De urît nu mă mai poate.
M aică 1 strânge uşa bine,
Că urltul iară vine....
Ori o strânge ori o lasă
C'a întrat urîtu'n casd.
B11covina ~·

filv.-Sadoveanu/.

487. - Frwrză verde iarbă neagră,
Am avut o puică dragă,
Şi s'o mâniet din şagă.
1-m dat drumul să-şi aleagă ;
Să-şi aleagă care-i place,
Numai mie deie-mi pace.
Puiculiţa ce-o / ăcut,
Tot de mine s'o ţinut.
- Puiul meu cel dizmierdat,
Din şagă ne-am supărat.
- Hai drăguţă tot cu mine,
Să trăim amândoi bine.
Ce ţ' am spus draguţă ţie :
Cât a fi soare pe lume,
Oiu 1, tu nu mai scăpi de mine.
/oti 2 dragă ce-am gândit:
Hai puică la logodit,
Logodeşte-te cu mine,
Să nu mai am scârbă' n lume.
- Hai drâguţă, fătul meu,
C' aşa-mi este gustul meu.
Aurit fn dimineaţa filei de Joi,
G August 1909, de la Toader Mihai Buchi/tJ (70 ani) din Tdtdruşi
Suceava.
.fli. Vasiliu.
• Oiu, un feliu de interiecţie.
1 lotl, uite, 11itiJ-te, iacd, iatd
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488.- Foai verdi merişor,
Pe drumul Foieşti/or 1
Trec Cazacii hăulind,
Şi din săghii zângănind !
Pe-unde trec,
Pămâ11t11l sec;
Pe-unde cad,
Pământul ard! ...
489.-Frunzuliţa ş'o

lale1
me I
Un' mă duc, un' mă sucesc,
Di străin tot mlJ lovesc!
M' plânge casa şi ograda,
Şi ogoru' şi livada.
Ş' aşa plâng, ş' aşa jă lese,
De-mi vini sa mă fârşăsc !
Amărltă-i viaţa

Din Basarabia.

J. C:. }'opovici.
Ungheni -laşi

490. - Foaie verde trei masline,
Drăguţa

de lângă mine,
Se iubeşte, dar nu spune.
-·las'o Gheorghe să iubească,
Ca să nu se prăpădească.
491. - Urîtul de pe uscat,
Tot strigă: «M'am înnecat».
Dragostea trece prin apă,
Nu i-i frică că se'neacă !
49i. /-loricică floare-albastră,

Ce-ai crescut în calea

noastră,

Aşa naltă, subţirea,

Potriva de seama mea ?
Şi la stat
Şi la purtat,
Şi la mers din (?) legănat,
la inimă m'ai secat.
Ileana I. N. Pamji/e, Tepu-Tecuci11.

C:udor }'amfi/e.
•

Foieşti,
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O S/\MĂ DE CZJVI NTE. 1
518-550.
Calistir=sapă mică,
Covăsi

se

mai ales la bulgărie.
(laptele)=a amesteca laptele dulce

şi

fert cu

chişleac

spre a

înăcri.

Sardae=m intenaş.
Cioancă=lulea. la

să-mi

rânesc cioanca, dragii

moşului,-adică

s'o

curăţe.

Verze=curechiu hăcuit murat.
jtichi-malduri, snopi mici.
Na, poftim pungă la masă /=auzit-ai d-ta?
Tuşina (a)=a tunde puţin.
Roantă=femeie nu tocmai de treabă.
Hârşteoagă=oae bătrână, babană.

Tizic (tazic)=bucăţi tăiate din băteliştea unde stau de obiceiu oile.
A bate gianga11aua=a bate din pepteni, a se ;ipăra de muşte, adică
a-şi face cruce stâlcit. ...

'J>. 6r.

Mandstireni-Botoşani,

7urfună.

Cotozită=mârşavă.
Bulearcă=vin rău.

- „ De asta ai dat boii, să cheltueşti bănişorii nude-a lui 11 •
Clefuşteţe=ghemuri rămase de la o pânză, ori lăvicere.
A chiompăni=a umbla în boboti, a umbla cu ochii închişi.
A boboti=a se cangrenîza, a se umfla. S'o tăiat la mâna dreaptă
o fost la pădure şi de frig toată mâna s'o bobotit.
Tihărăi=locuri ascunse în păduri şi greu de străbătut.
A motozi=a spăla de mântuială.
Dârăb=o bucata de ceva, care se mănâncă.
Chllav=sdravăn. „ Hei, e om chilav, nu bucluc.
Clamptici=iminei, papuci, pantofi.

mai pe

bulearcă

/gnedz=lăeş,

ţigan.

Modoran=se zice celui ce vorbeşte numai prostii.
Săcnă=Rana ce o capătă calul din pricina şelii.
Nemţişor-Va114torii Neamţului-Neamţ.

_j1. }rfoisei

1 /11 No. trecut, strecurându-se c.îteva greşeli, la acest capitol, rugifm pe ce·
titori si1 le 'ndrette ,· Pag. 117 rândul 4, drept morţi tor, trebue morţilor; r, 8,
dr. bestlemat, tr. blestemat r. 11 din jos, dr. lumei, tr. li ml-ei; r, H d. j., dr.
mu:ricei, tr. muzei. Pag. 119: r 19, dr. sapa, Ir, iepa; r. 10 d. j„ dr. Diculesc11,
tr. Nioule~ou; r 9 d. j. dr, .,. „ tr, Galioiuio~. j u I. Dolj : idem, dr. fnchijmit tr,
tntlripet Pag. 120: r. 4, dr. rdsni, tr. rilsu\,. r. 5, dr. restişte, tr. restrişte; r. ro
dr. nespusa, tr. nepuse; r, 14, dr. rdpucese, tr. rllpuoeso. hi" _".'.-e1 cinstitul autol'
e ruga I sd ierte 1
-

„„
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Când cineva nu poate cânta din gură sau dintr'un instrument oarecare, atunci în glumă i se zice de către ceilalţi : - la cântă şi D-ta
ceva ; măcar zi gândul mâţei.
Roş ca un rac=inroşit de mânie sau de ruşine.
la omul sarac nici boii nu trag=îi merge rău în toate.
lmprăştie

Banii

ca

găina=cheltueşte fără socoteală.

strângătorului

în mâna

cheltuitorului-părinţii adună

şi fiii le cheltuesc în mod nesocotit.
l-a luat cu nepus-în-masă=fără veste

E ca o
Mă-ta

şi fără

bogăţii

voe.

hiaspă=fără astâmpăr şi răutăcios.

pe

ghiaţă

cu tat'to'n braf'=(se

ştie

ce

însamnă).

J. O. 3ugravu.

Tqcani·Cov11r/11iu.

Gll.JMC, JITII, Tl\Cl!\LE.
88.- Tiganul şiret.
Un boer avea de bucătar pe un ţigan ajuns de cap, nevoe mare.
lntr'o zi boerul îi poronci să-i frigă la cuptor o gâscă întreagă şi
să i-o aducă la masă. Ţiganul prinse gâsca, o tăe, o jumuli de pene
şi tiulee frumos şi tăvălind'o într'o tăva cu unt, o aruncă înăbuşind'o
în cuptorul înferbântat.
Când se rumini cole bine, o scoase şi o aşeză pe o farfurie. Umblând cu dânsa prin mâni, după ce-şi mai linse degetele, îl muşcă şer
pele de inimă, şi-i rupse un picior, punându-l bine pentru hăi sufleţel

al lui„ ....

Şi aşa

numai cu un picior o duse şi o aşeză stăpâ
nului la masă. Băgând de seamă că lipseşte un picior de la gâscă, bo·
erul chemă numai de cât pe ţigan înapoi :
·-Bine, baragl:i.dină„„. Unde-i un picior de la gâscă.„. Să scoţi piciorul, că-ţi fac coastele pântece„ ...
- tiauliiiu !.„ cuconaşule, mânca-ţi-aşi cinstea, eu n'am luat nimica, să
chiorăsc, să plesnesc„ .. dar aşa-s gâştele numai c'un picior.
-- Ce spui, faraoane, pe cine vrai tu să prosteşti?
-Zău! boerule, iaca să mergem la gâşte şi dacă n'or fi cu câte un
picior, să mă omori !.„. Văzând că ţiganul mănâncă lut şi pământ, că
el n'a luat piciorul, ci că gâştele sunt numai c'un picior, boeru I se mai
domoli şi rămase ca după mac;ă să se ducă împreună cu bucătarul la
gâsca

friptă şi

gâşte.

După ce-şi puse stomachul la cale, plecă cu ţiganul la un
din apropiere, unde gâştele se scăldau.
https://biblioteca-digitala.ro
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Se tntamplase că în ziua aceea să fie mai rece, ştii cumu-i în zilele
de toamnă -că toamnă era- şi gâştele după ce se scăldaseră, pirotiau pe mal sgribulite cu capul înfipt sub aripă şi cu câte un picior
strâns şi vârît în penele de pe pântece.
Bucuria ţiganului, când le văzu aşa, că o cam sfeclise de frică. Mii
de bodaproste zicea ţiganul în gândul lui, mulţumind lui Dumnezeu,
că-i ajută să nu se dea de gol.
- Iaca, cuconaşule, săruta-ţi-aşi honoriul, vezi că-i cum am spus eu,
că gâştele au numai câte un picior?- o luă ţiganul înainte.
Mai apropiindu-se ei, boemi făcu odată :
-Hâşşş !
Şi când zise hâşşş ! gâştele speriate scoaseră şi piciorul, ce-l aveau
ascuns în pene şi huştiuliuc cu toatele în gârlă.
- Ei balaoacheşe, ce mai zici acum? Tot numai câte un picior au
gâştele?

- D'apoi de ce n'ai zis,
tea şi aceea piciorul-făcu
junghia de râs.

cuconaşule, şi la
ţiganul uşurat,

cea friptă:
când văzu

hâşşş, că scocă boeriul se

7. }'opovici.
89. -Carne de căprioară..
Un farfaratic de ţigan s'a fost lăudând într'o zi, de mai-mai să-şi
spargă gura :
- Hauliu, Doamne! Bună mai e carnea de caprioară ! lmi lasă gura
apă, când mă gândesc la ea !
- De unde ştii tu măi ţigane ? '!'întrebă un Rumân. -Ai mâncat tu
vre-o dată, carne de căprioară?
cSpuneau nişte călători,
-Aşi !
«C'au mâncat doi vânători.
-Aşa da! Mă miram eu ca să fi mânc:it tu!

90.-Puii ti!anului.
Alt ţigan tot guraliv, se lăuda şi mai tare :
- Mâncăi, măi Românico, mai habitir ca la „lasatu' secului 11 !
- Ce spui tu, măi ţigane ? Şi ce mirodenii mâncaşi, mă?
-Hei! mâncăi nişte „pui11 , de-mi merseră la inimă!
-Taci mă, zău !-se miră Rumânul. Pui de găină?
- Ba nu, de ceapă, Romănico; dar în gândul lui: „dracu' te puse
să mai ispiteşti ? 11
-Aşa da ! Mă miram şi eu : ce berechet a dat peste tine ? !
Goleştii-Btidii-Muscel.

~·
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91.-lntunerec

beznă şi

pute-a

159
brânză.

Un ţigan era slugă la un boier. lntr'o zi, zicea boierul să-l trimeată
la lemne. Peste noapte') scoală pe ţigan să iese pe afară, să vadă cum
e timpul. Ţiganul trece de la sobă la foc şi acolo bagă capul într'un
dulap şi mâncă toată brânza ce era. Când veni, boierul îl intrehă :
- Cum e afară mă ?
- Haoleo, coconaşule, e'ntunerec beznă şi pute-a brânză.
Mai peste noapte, iar îl scoală şi îl trimete afară. De data asta şi-a
păstrat credinţă ţiganul şi s'a dus. Când a venit, i-a zis, boerul :
- Cum e afară ţigane?
- Coconaşule, afar' e sănin luci nor printre stele ; nu e bine nici de
pari; nici de nuele.

t; 7ira.

De la Miticd a 'Badii, Zl4t4rei- Vâlcea.

92. Tatăl

Tatăl

nostru din panare,
Duhul sfânt din mădulare.
Ciorviţ, mariţ, zbârna, zbârna,
Pân' la lelea Catrina,
Trei parale copila ş'o para struna.

nostru

ţigăflesc.

Pânea noast(r)ă cea din coastă,
Nici nu-i sfântă, nici nu-i proastă.
Oodacu' ce-l are naşu',
Cu chicioarele-i 'n cârlige,
Ce-ar tăia tetea ş'ar frige I

J. Jdiceanu.
CRONICI\
* D. D·r Ion Urban Tarn\k scoate tn broşur4 Drumul pe care am mers, publicat fn <~oa vorbiri Literare din anul trecut, c4vem aici insemn4rile şi aminti.
rele D-sale cu privire la chipul cum a c4utat s4 înveţe limba noastrd, din mai
multe porniri, /11 capul acestora std o predispo;iţie, apoi interesu/ ce-l avea ca
profesor de limbi romanice dar ;; putem b4nui şi o mare şi tainic4 dragoste
pe care se fereşte de a o ar4ta. L'au atras şi /'au lnti!l.rit (n aceastd dra~oste
diferite persoane pe care le pomeneşte, /'au atras, poate şi literatura noaslrd popu/ard, care, pe /ângd materialu/ de /imb4, ti mai dddea şi altceva, ceea ce $Î
tnoi ne ferim a pomeni. Lucrarea se tncheie cu amintiri personale, cari ne aduc
n minte pe cele ale lui Creanga al nostru.
Rare ori, daciJ citeşti cu bllgare de seamll, ve;i fn aceastiJ mdrturisire (n graiu
blltrânesc, condei11/ unui om strein. De aceia, pomenita lucrare este o mândrie
pentru limba noastriJ şi pentru noi şi o mustrare aspriJ, unora dintre noi I
"' /n Nou11 revistA romlnl, 7.-24 d. N. I. Apo11tolesou vorbeşte din nou despre
„fl'runsl verde", viJ;ând fn tnţe/e.fu/ acestor cuvinte o umbrit mitologic4.
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Dove;i/e insil nu .mnt îndeajuns de puternice. Chestiunea este toi deschisd.
Flolera!fDI 1.-7. are o povestire de T. Pamfile, CA.nele 'i calul şi un cântec,
Lia-oiocarli'<. /n a\:o. 8 o legendll a cooostârcului.
"' In mijlocul horelor, si.riglta aciunate din popor, de Florian Crist111ou (No·
Î din l\ibliuteoa Fc.l~Jorit1tiol) nu i o cllrticicd de. cântece care se poate uşor
a/c4tui, ci o preţioasil contribuţie la coreografia noastril de ţard, puţin cunosc11til
ca am4nunte latil se adevereşte cd jie-<.·are joc cu ldutari îşi are cântecul sdu.
propriu pe lân,:11 altele. Adilugând alte strigdte şi /dmuriri/e, cdrticica d lui FI.
Cristescu îşi va ad11r"e foloasele ei
.., Ş11,,;,to un d-llli Artur lh1rovei primeşte şi în acest an subvenţia de 1000 lei
de la },finisterul şcoalelor.
• /11sem11aţi la d. Caraivan pe lângJ Poveşti (române), Pove,ti t'e pretutindou1, Poveşti fran1 eze, şi pe cele oorsicane din .Biblioteca popu/ard Socec"' No.
96, despre cari se sp11ne cd sunt traduse din, de unde dacil nu din limba corsicanil)
* A IX şe;dtoare a „Sooietlţei -soriitorilor romA.ni• la 'Bârlad, cu pomenire
despre „cel mai mare pro:rator al neamului"', Ion Creangil, unde a citit ji tova·
rilşul nostru, poetul G. Tutovean11.
·
* Pentru curata limbil şi senina cugetare a trecutului, insemnifm lnvAţAturele
lui Neagoe- VodA (Basarab), cu o prefaţil de d, N. Iorg11, 'Villcnii-de-munte, 336
p. 1 le11 50.
* Comemorarea lui fon Creangl la T.·Severin de cdt,-e Soc, Cullura popuru·
lui. Vorbeşte d prof dr. Şt. Naum despre marele scriitor.
* Un condensat articol despre Pricolici în Viaţa RomA.ne11sol V.-3, datorit
d-lui N. I „ K1Jat 0 k~

*

Poşta redacţiei.

Al. Vas., Primit, I. H, Prea bune, trimite-ne, dar trebuie .îil vil ştiu numele
întreg; P. Daoîl.-Lege11dd în ~o. viitor. Propunerile formulearil·le motivat
spre a le discuta fn adunarea an11al4. Cu dragil inimll dacd .. „ dar nilddjd11eJc cil viitorul fmi va li mai prielnic, C. Rlldulesou Codin, A•. Moi&ei.-Primit,
D. Furtuni.. Primit şi u11a şi alta. Cdlduroase mulţll"1iri. De-o fi şi mintea tot
aşa. 11p<>i, diI 'Doamne bine 1
Cărţi

primite la redactie

Gr. Aslan : Din probl1.1m 1le vieţei, Buc. 1910, 128 p. (No. 559 din „Bibi p
'JO b.
Engealu Revent. Poezii, 9 Din Povestea vieţei"', Vălenii-de-mur.te, 1910, 120
p 1 Icu.
N. N. Heldiceanu: Pove11tiri milrunte. Buc. j. a, 96 p (No. 536 di11 „'iibl. p,
to',i"). 30 b,
F. X. W•tzel: Viaţa familiari1, ed. //, editatil de soc . .,,!. şi M. Clain"' a teo·
lof;ilor din Blaj. Blaj 1910, 1011 p. 30 fi/eri.
Chateaubriand: Ren.S, Buc. j. an. 45 p. (No 549 di11 „Ribl, p toţi",) 30 b.
N. Jorga: Problema evroiaeol la oamerl, o interpelare cu introducere de A.
C. Cuza şi Note despre vechimea Evreilor fn (aril, V41eni-de-munte 1910. 48 p.
:;o b.
CJ, Bocnre1ca: ObsarvAri esupr1& gimnaziilor no11slrt>, 1g1o, ao p. 5 .,.,parale"'.
toţi"')
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434,05

Foaia No. 303, încredinţată d-lui P. Dani/eseu, Director la
„Biblioteca Folcloristică", Craiova: P. Danilescu, Pr. Spiridon
Mândrescu, câte 1 I.; I. Camenită, I. Triţescu, P. Mănărcescu, câte
50 b.; Florea D. Oaie, Ion M. Stroe, Costică Săndoiu, câte 30 b.;
Elisei I. Radu, FI. Olteanu, Filip Marin, câte 25 b. - - - - 5.00
Foaia No. 96, încredinţată d-lui I. Teodorescu, Broşteni-Su
ceava: P. Oheorgheasa, I. Teodorescu câte 1 I. ; Or. V. Vlad, S.
Teodorescu-Kirileanu, R. P. Oheorgheasa, Elena I. Teodorescu, Oh.
Georgescu câte 50 b. - - - - - - - - - - - - - 4,50
Foaia No. 3 încredinţată d-lui T. Popovici, Zorleni-Tutova :
Teodor Popovici, 2 I., Marie T. PoJovici 1 I, Stănuca T. Popovici 50 b., Iancu Murgeanu, Scarlat Botezatu, Teodor Caraivan,
V. Caraivan. N. Vo!intiru, clte 20 b. Teodor Savu 15 b. Petrache
Butunoiu 10. b. - - - - - - - - - - - - 4.70

Total -

-

448,25

(Va urma)

IN„

~l~LIOTEC/\

au

apărut până

FOLCLOftlSTIC/\"

in prezent

următoarele

:

No. 1. ln drumul păcatelor (poveşti) de P. Danilescu.
No. 2. Sfinţii poporului (poveşti) de Şt. St. Tuţescu.
No. 3. Verde şi iar verde (versuri) de C. făgeţel.
No. 4. Alexandru Cuza-Vodă, (poveşti) de P. Danilescu.
No. 5. Colinde din popor de Şt. St. Tuţescu.
No. 6. Calendarul folcloristic pe 1910.
No. 7. ln mijlocul horelor (strigăte) de Florian Cristescu.
Toate hroşurile se cer la Librăriile : Socec din Bucureşti şi Craiova
şi Lumina din Craiova. Se vând pe preţ de 0.30 b. No. 1 însă costă
0.25 b, iar No, 6 are 0.35 b.
Propunerile pentru manuscripte şi tipărituri se fac d-lui P. Danilescu în Craiova la Redacţia Revistei „ Ramuri" Ştirbei Vodă 71,
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T. Pamfile, M. Lupescu şi L. Mrejeriu : C11rte pentru tineretul de la
sate. Ediţia J. - l.2o
T. Pam.file: Povestire pe sourt Jespre „ Ne ·•mul lfom9nl'sc
- 0.20
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•
Joouri de oopii 1. 1.40
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li
li
"
•
u. 1.60
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„

„

„ ur. -

„

1.w

Cimilituri romAneşti

I.CA •

'D. Farcaşanu şi CM. Lupescu: CrPşterea pomilor
L. Orfrejeriu : O şe111iltoa1 e ţilrAneas"ll -

„

„

-

fata <le la ţ11rll
FI. Cristescu : C11rt e pentru copii ·
Şt. St. 'Tuţescu şi 'P. 'Dani/eseu: Monog~. sntului c~t'lne-Dotj
~

„

Uo•p ~ dărill ~i
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0.40

1.20
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COhECŢll DE hEGI NOUi ŞI VECHI
CODUL PLUGARILOR

formnim pentru lmplin!rea actelor necesare Ia Jeg1Je noni

cu e1011cat1nni ş!
I LeKea invoelilor agricole
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. 40 bani
ln ţară . .
ln străinătate
. 50 li
Un număr vechiu 50 bani.
··-

.

.

.

5 lei
6 „
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f COLECŢIUNILE NOASTRE:
f\nul I .... 3 lei
Artul li . ... 6 lei
Franco la

locuinţă.

O. WEIOAND

I

H/\fU\P-1\Lf>

I

~e

ION CReANOA.

ln text român

şi nemţe sc .

lI
__)

O C/\LD/\ a RZJG/\MINTE
a

lndreptăm membrilor societăţii «ION CREANGĂ » şi
cinstiţilor abonaţi

ai Revistei,

să-şi aducă

aminte de ne-

voile noastre.
Intrăm în a doua jumătate a anului şi ca atare îndrăsnim să cerem ceia ce nz se cuvine, pentru mersul
neted al acestei Reviste.
Pentru aceasta vom fi prea mulţămitori.
Re()actla
Roagă pe toţi colaboratorii acestei reviste, să trimită material
de mult şi cât de felurit, scris ceteţ şi pe o singură faţă a hârtiei.
semenea, pe o foae, să nu fie lucruri amestecate.

cât
A-

Răspân(')ifi

Revista ------„ION CREANGA"
Intre cunoscufii - - - Dum neavoastră !
https://biblioteca-digitala.ro

Anul 111.-No. 6.

lunie, 1910.

ION CREA . NGĂ
Revistă de

limbi, literatură fi arii populari
APARE ODATĂ PE LUNĂ

RF.nACTIA:

T. Pamflle, atr: Ţarlgrad
JllÂ.RLAO

ADMTNTSTRAŢIA:

I

M. Lupescu, Zorlenl (Tutova) ··-

ABONAMENTUL ANUAL
Jn tarll • . • 5 lei
Tn strlinltate • 6 c

ZJN l\JZJTOR
La cererea noastră, Domnul Sp. C. Haret, ministrul Instrucţiunii şi
al Cultelor, în dragostea şi interesul ce-l poartă culturii noastre îndeobşte, a bine-voit să înscrie suma de trei sute de lei din partea
Ministerului, pentru chipul lui Ion Creangă în Bârlad.
Inştiinţarea, Seria C.-No. 57.743 din 28 Martie, 1910, arată:
«Ca urmare la apelul făcut de d-v. în luna August, 1909, avem
«onoarea să vă trimitem odată cu aceasta, ordonanţa de plată cu.
«No. 30157, în valoare de lei 300 (trei sute), sumă subscrisă de
«Minister (foaia de înscriere No. 287), pentru. ridicarea unui
,, chti1 lui Ion Creangă » .
Cu toată căldura, mulţămirn Domnului Ministru, în numele tuturor
celor ce se află strânşi împrejurul acestei reviste, şi-l încredinţăm că
mărinimosul semn ce ni-l arată, ne va face să muncim cu mai multă
tragere de inimă, pentru cun0aşterea şi folosinţa averilor noastre sufleteşti.

„Jon

Creangă"

CEVI\ DESPRE SCRISOl\REI\ DE 51\TE.
Cine ar puteri sâ arate vremea când scrisul a început să se
la

cunoască

ţară!

A fost odată, şi cred că-i mult de atunci, când nu se simţia llevoie
de răvaşe, căci nu era oştire şi nu erau şcoli cari, i11depărtâ1Zd pe
feciori de casele părinteşti, să-i sileascd pe aceştia să trimită veşti
de sănătate şi llll era apoi cine să ducă aceste veşti. Răvaşele au venit
mai târziu.
A fost o dată, când pentru pecetluirea unui cuvânt, 11u era nevoie
de scrisoare dovadii, diri pe unde ieşia vorba, ieşiâ şi suj/etul. La 11eÎ11ţf[egerl, adcsa mai mult preţ aveau « mărturiile » oamenilor, cari se temeau de «În fricoşatul judeţ al lui Dumnezeu » de cât rândurile înşirate
https://biblioteca-digitala.ro

162
~~~=~====--=·=--=--=-

ION CREANGĂ
·====--=- --·--- =====

pe un petec de hârtie; zapisele şi scrisorile de învoială au venit mai
târziu, cu boerii cari au început să fărâme răzăşiile, cu neînţelegerile
dintre dânşii, cu dregătorii judecători şi cu necinstea!
A început atunci să poarte greu condeiul, preotul satului, care mai
înainte ştia abia- să citească, şi mai târziu, fruntaşii scăpătaţi.
Prin Moldova vin •Bacuvineni» (Bucovineni), ca1i se tocmesc pe vreme de iarnă să înveţe pe unii scrisul şi cetitul, în schimbul baniţilor de
grâu, al banilor, al straielor, «bez mâncarea şi băutura» celui cu rândul
de a-şi preface casa în şcoală, pe timpul unei săptămâni.
Când răzăşii jac vânzări şi învoeli între dânşii, scrie acest dascal
sau un ucenic al său şi adaogă la sfârşit: «Şi eu am scris cu zisa şi
buna primirea ambe-părţilor şi am iscălit de martor, Cutare, pisar».
Sau : «Poftit fiind şi eu, am scris şi am iscălit ca să se crează».
Cei-la/ţi puneau degetul «În loc de iscălitură» sau «În loc de pecete»

mai târziu ; dacă unii
cât atâta şi aceasta, se

de foarte multe ori, ei ntţ ştiau de
fiind o laudă, ziceau : «adică noi cari
cei ce vom şti carte cu însăşi condeile (sau

iscăliau,
înţelege,

mai gios ne vom iscăli,
mânele) noastre, iar cei ce nu vom şti carte, vom ruga pe scriitor
ne scrie numele şi noi vom pune degitile».

să

Meşteşugul scrisului, care cerea frumuşeţă şi întocmire, începu să fie
dulce: zapisele aduc plată sau cel puţin o parte bună din aldămaş,
foile de zestre dau drept la o găină friptă şi la un loc în capăt de masă;
cele dintăi se fac mai ales cu multă adunătură de norod, cu toate neamurile vânzătorilor, cari trebuiau întrebate, şi prin cârciume ; acolo prin
urmare trebuia să se afle pisărul !
Călămările or fi fost nascai vase de lut în cari turnau cerneală fă
cută din poamă de boz, din scoarţe de anin ori alte plante, până ce
au venit şi pe la noi c-ălămările di! alamă de origină turcească după
semnul ce-l poartă, cu toc pentru pana de gâscă. Acestea se puteau
purta in brâu.
Cântecul acestor pisări, grămătici ori dieci, se aude şi astăzi strigând:

Logofete,
'Brân1if' n bete,
Lapte acru n ciflitmifri,
Chiu şi vai prin bu;undri

I

Aproape de noi, în zilele părinţilor noştri, nevoile au năvălit, şi
scriitorii s'au înmulţit. Pentru ori şi ce, trebuie neapărat ~negru pe
alb~, căci astăzi «nici în frate-tău să n'ai credinţă/.,
Odată răvaşele se trimeteau :
Ori pe /unif, ori pe soare,
Ori pe vânturi dl/4toare;
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22.-T. Pam file: Ciill mo.rl de bu7. unar: (ColecJÎ• M. L11pe1cu).

Astăzi

nu : se scriu cu plată grea de multe ori, se pun în plicuri,
cu mărci şi se trimite cu fapturu'.
Din nenorocire, şi astăzi prea puţin se cunoaşte adevăratul rost al
scrisului la ţară I

se

leagă

cudor }'amfi/e.

CÂNTECE f>ĂTRAN EŞTI
17.- Lina Catalina.
Foaie micşunea,
Bate Mureş, bate,
I
Lina'ndărăt să'ntorcea.
Bate strinătate.
Doamna că-i zicea:
Foaie, foaie fisă,
Ca să' nnainteze.
Masa mi-este'ntinsă,
Lina'nnainta,
De boieri coprinsă .....
Apa o cutrupia,
Domnu' se'mbăta,
Lina se'nneca.
Şi' n cas' că-m' intra,
Doumna
ce-m' făcea ?
Şi'n pat se calea.
ln
brişcă
se punea,
Doamna ce-m' făcea ?
Ş' acas' că pleca.
Pă Lin' o striga :
Domnu' se scula,
Lino, Catalino,
Pe Lina o striga :
Hai să ne scăldăm,
Lino, Catalino,
La părâu adânc,
Floare din grădină ,
La gâldău rătund.
Fată dă mazâl,
Acolo dac'ajungea,
Să-mi dai apă dă spălat,
Doamna dân gură'm' grăia:
Şi
gură dă săruta t.
Lino, Catalino,
Doamna
că-m i grăia:
Vin' dă'ncearcă apa.
Lina
s'a
'nnecat,
Foaie ş'o lalea,
La pârău adânc,
Lina'n apă că'm' intra,
La gâldău rătund.
Apa la brâu ajungea :
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Domnu' ce'm' făcea? ·
Ochii-i lăcrăma',
Din inimioară ofta,
Din gurii striga :
Ilie, Ilie,
Vizitiu Ilie,
'Nhamă caii 'nhamă,
La căruţ 'a mare,
Sajungem mai tare,
Mână caii, mână,
La trapuri mărunte,
Sajungem mai iute.
Acolo dac'ajungea,
Năvodari tomnia,
După Lina da;
Pe Lina o scotea,
Cu spirt mi-o stropia,
Pe Lina o'nvia,
ln bri.şcă c'o punea,
Ş' acas' că pleca;
Acas' c'ajungea,

la mas'o punea,
mi-o Ida,
Şi cu ea mânca,
Dă se veselia.
Şi'n poală

Ţuică-mi otrăvea,

La doamna mergea,
Ş'aşa că-i grăia:

Doamnă jupâneasă,

Cinstită crăiasă,
Ţine on pahar dă vin,
Şi-ţi fă chef dăplin.
Doamna că-l lua,
Şi'n fun(d) răsufla,
Sufletu-i i.şea.
Domnu' ce-m' făcea ?
Din gură râdea,
Din palme-m' pleznia,
Şi mi-o'nmormânta ;
Ş'acas' că-m'venia,

Pă
1

Lina o loa ;
Lino, tu ai fost a mea.

Cules la 38 August, 1909, dela Sdfta, nevasta lui Ştefan R8mniceanu,
din c4tunu/ Salcia-Ar8mbaşu, cnmu>ra 'Vniceşti judeţ"/ V81cea.

Jon )I. }'opescu.
POVEŞTI

24.-Toate cu norocul lor.

A fost un om sărac. El a avut 12 copii şi nu se putea arâni cu 111c1
un preţ. Aşa dar el a încercat cu toate, s'a băgat şi vacar la vaci, 'i
muriau vacile.
Aşa satu' văzând că este pagubă, din pricina lui, l'a gonit din sat.
El a plecat pe drum şi l-a apucat noaptea şi a tras în marginea unei
păduri la un copaci. Peste noapte s'a pus o furtună şi a smuls copaciul din rădăcină şi au căzut pe ei (că uitasem să spui, uita-v-ar relele : el plecase cu duzina de copii), şi a omorît 8 din ei, pe unii îi
perduse prin pustietăţi. Rămânând numai un copil de 5 ani şi când a
strigat la ei, n'a răspuns nici unul, căci murise.
Copilul văzând că nu răspunde nimenea, s'a dus la rădăcina copaciului. Acolo era un cazan de bani şi-a umplut poala de bani şi a
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plecat pc drum înainte. A întâlnit pc un boagiu, să ducea la un sat
pe copil că are bani în poală, l'a întrebat
(pe băet) de unde are banii. Capi.lui i-a spus că sunt mulţi la copaci.
L-a luat pe copil calare, s'a dus la cazan şi au luat toţi banii şi
i-au mutat în alt loc. A luat băetul calare şi s'a dus acasă la el. Au
venit înapoi, au luat pe morţi şi i-au îmormântat.
Apoi copilul, aci crescând, l'au dat la şcoală, a învăţat carte şi când
era băiatul de 15 ani, a zis tată-său ce-l creştea, că „de ce stau aşa şi
nu deschid prăvălie în oraş". Tată-său l'a mânat la oraş să pue pră
vălie. Când a ajuns acolo a văzut pe un cămătar, trăgea târîş pe un
datornic. Acestui copil i s'a făcut milă. A început a se ruga să-l erte.
Camatarul cerea 500 lei. N'a voit să-l lase şi a plecat cu el tot bă
tându-l. Dacă a văzut ce-a văzut, baeatul, i-a dat el 500 lei şi atunci
l'a lăsat, însă mai mult mort.
Peste puţin timp, a şi murit; dar Dumnezeu, spre a nu lăsa pe acest copil cu banii daţi, a înviat pe mort, s'a prefăcut în băiat de pră
vălie şi pe când căuta prăvăliaşul asemenea băeat, s'a întâlnit cu el.
Au tocmit să fie tovarăşi pe câştig şi au ajuns la tocmă şi au plecat
amândoi.
In scurt timp au făcut un capital bun. Era renumit stăpânul acesta
în oraş acolo.
Voind a se însura, auzise vorbindu-se, că are un împărat o fată; dar
pe cine lua, muria în noaptea nunţii. El când venia de la petreceri,
venea tot trist. Băiatul din prăvălie îl întreba că ce vine tot aşa de
trist şi nici odată vesel. Stăpânu-său îi spuse pricina. Băiatul îi zise :
„că nu este nimic, toate cu norocul lor". li rugă ca să-l lase să se
ducă el singur la împărat să-i spue. A mer" ş'a ajuns acolo. Văzân
du-l împăratul l'a întrebat, ce caută. 1-a spus despre stăpânul lui că
se însoară, ş'a venit să-i dee fata. lmpăratul s'a învoit, dar tot de ce
se întâmplase îi era teamă. Băiatul i-a zis: „că toate cu norocul lor".
S'au făcut toate, a rămas ca să vie ginerile că să ia mireasa. Când
a ajuns la stăpânul său, i-a zis să nu ia pe nimenea, de cât ei amândoi să se ducă.
Aşa au şi făcut. După ce s'au dus acolo sara, când tinerii s'au retras în odaia lor, bliiatul i-au zis stăpânului său ca să-i dea sabia lui.
El a mers la uşa lor şi când tinerii s'au culcat unu într'un pat şi altul în altul, de-au adormit, băiatul a crăpat uşa ş'a stat cu ochii acolo.
Vede un şarpe eşind din fată şi când să întindea spre ginere cu limbile, l'a plesnit cu sabia, i-a tăiat capul, 1-a luat şi a plecat, n'a spus
nimic. Dimineaţa împăratul a trimis servitorii la odaia tinerilor să vadă
ce este. Când au venit şi au spus că tinerii sunt sănătoşi, la care nu se

să văpsească cănuri. Văzând

„Jon Creanga", HJ.-lj.
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aştepta, s'a umplut de bucurie, a făcut petreceri mari ş'a. plecat. A voit
ca să le dea lume multă să-i petreacă, dar băeatul n'a voit; au plecat
ei singuri cu trăsura mare a împăratului ; pe alt drum au apucat. A

luat neşte lumini de ceară mici cât a crezut el.
Au mers ce-au mers, au înserat. După ce s'au cukat stăpânii, copilul
a înfipt toate luminile în crecile unui copac de flacăra cerul. Era un
pod peste o apă. El se băgă sub pod. Nouă haiduci cu trăiştile cu
bani veniau cât puteau la copaci să aducă bani, crezând că s'a deşchis
visteria ce se zicea că este în apropierea ei. Cu ochii la foc cadeau
după pod. Băiatul le tăea capul. Aşa le-a făcut la toţi. Le-a luat banii,
i-a dus la trăsură, a sculat pe stăpânu-său şi au plecat.
Au mers cât au mers şi a zis băiatul stăpânu-său ca să împărţească
ce au câştigat. Stăpânu-său a şi făcut, au împărţit tot pânl a venit
rândul la cocoană. Stăpânu-seu s'a învoit şi aci, aşa era tocma. A luat
pe stăpână-sa a legat-o de un copaci cu picioarele la deal, a luat sabia
s'o tae. Când a fluşturat din sabie, ea a vărsat ce mai rămăsese în ea.
fără să ştie, le-a arătat căpăţina din acea noapte, a pus'o la spate şi
s'a lovit.
Atunci băiatul a dat stăpânu-seu toţi banii şi a plecat de unde venise. Aceasta o făcuse numai pentru binele ce-i făcuse stăpânu-seu când
îl bătea cămătarul.
Şi trecui prin esle şi spusei că nu mai este.

f

Sfan 7ufescu,

Fost primar, Catanele·Dolj.

COL I N DE.
15. - Cetinică, cetioară dragă,
Oltu' mic, mare-a venit,
Cetinică, cetioară dragă

1

,

de mare, margini n'are.
Plăvioare ce-mi aduce?
Tot căpestre de cai murgi,
Şi chivere de haiduci.
Printre brazi, printre molivzi,
'Noata cerbul cel tretin;
Şi de 'noată, coarne-şi poartă.
Dar în coarne ce mi-şi poartă?
Leagăn verde de mătase.
Şi

1

Se repetil dupil /ie-C'are vers.

Dar în nuntru cine-mi şade?
(cutare) cea frumoasă.
Ea-mi şade şi-mi ghindiseşte,

Şade

Cămaşe tătână-său,

Oulerel frăfână-său.
Ea-mi şade şi-mi ghindiseşte,
Şi din gură aşa-mi grăeşte :
- Cerbule, cerbuţule dragă,
Mai încet cu săritura,
Să nu'mi zminteşti cusătura,
Cerbule, cerbufule dragă 2,
Că eu am trei fraţi mai mari,
~

Se repetil.
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Ce-i e calu' aşa 'nspumat,
Că doar nu mi-e ostenit,
Că ciutalină n' a gonit.
Oi !eroi, doamnele.
El mi-a fost de împeţit,
Ce-a gonit; mi-a dobândit.
A luat vii,
A luat moşii,
A luat multe nemestii.
Da' (cutare) cel frumos,
El să.-mi fie sănătos.
La mulţi ani cu sănătate
Şi cu multă bogătate.

pe tine te-or tăia.
Cerbule, coarnele tale,
Frumoşi stâlpi la curţi vor fi.
Cerbule, sângele tău,
Multe case-or jugrăvi.
Cerbule, cu carnea ta,
Mulţi boieri s'or ospăta.
Da' cutare cea frumoasă,
Ea să-mi fie sănătoasă,
Şi

Cetinică, cetioară dragă.

La

mulţi ani cu sănătate,
cu mare bogătate.
16. - Oi /eroi, doamnele.
Intrebaţi, întrebaţi, mari boieri,
Pe (catOJ'e) cel frumos,

Şi

POVESTINI
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72.-Petele din

lună.

doi fraţi. Unul era om drept şi cu frică de Dumnezeu
numai fapte bune. Şi de asta, toate îi mergeau în plin. Iar
celalt, era om rău şi ura de moarte, pe fratele cel bun.
Şi aşa într'o seară, frumoasă, cu lună plină, au plecat ei, să se plimbe.
Şi mergând ei aşa, fratele cel rău, tot căuta pricină de sfadă cu celalt.
Ceasul cel rău se vede, că-i păştea din urmă pe amândoi, că, din vorbă în vorbă, odată se înfurie şi luând o cioată din margina drumului,
îl pocni drept în cap. Când văzu pârăul de sânge ce curgea din capul
fratelui său, se îngrozi singur, de fapta ce a făcut şi luă o caldare, ca
să strângă sângele de pe jos.
D-zeu când văzu întâmplarea asta, deschise cerul şi strigă: „Blăgtă
matule, ce ai făcut? Am să vă pun în lună, ca în vecii vecilor să se
ştie de toţi oamenii, păcatul ce ai făcut 11 • Şi îi ridică pe amândoi şi
îi puse în lună.
Şi de atunci şi până azi stau cei doi fraţi acolo, aşa cum i-a pus
D-zeu, pentru a lua pildă oamenii, ce mare păcat ii să ridici mâna asupra fratelui.
Erau

odată

şi făcea

De la mama, F/ore1ti· Tutova

Virginia Stan.

73.- De pe wemea Tătarilor 1
Ci-că odată în Ajunul Bobotezii, un cioban îşi luase oiţele şi căpri
ţele pe deal, să le mai dărâme câte niţel mugur din pădure. Umbla
încoa, umbla încolo, mai dărâma mugur,„„ or îşi mai striga şi da câte
--.-·15{,ltr'1mvolu111 dr: lege111ie ce va apare în c11r.î11d.
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un terpel oiţelor şi căpriţelor: „sis„„ sis .. „ bâr, bâr .... ". Apoi mai sta
pe câte o butucă. Când odată, trage cu urechea, că aude un vaet :
- „Aoleu, nene, scapă-mă !11
Se uită şi vede un lup. fugia cu un copilaş în gură şi era un ţi
păt şi o văicăreală de-ţi lua auzul.
Ciobanul, de milă, îşi asmute cânii şi chiue puternic, apoi pune mâna pe moacă şi încolţeşte pe lup într'o leasă, de lasă fiara copilul din
gură şi apucă la fugă spre rediş, fugărit de câini.
Pe urmă copilul scăpat de lup, vine lângă cioban.
- Ce bine să-ţi fac eu, nene, că mă scăpaşi de la moarte?
-Ce bine o să-mi poţi face tu? -zise ciobanul- zi „o bodaproste !11 1 că altă putere n'ai !
- De ce zici aşa, nene ? Mai bine hai să ne prindem amândoi fraţi

de cruce.
- Bine! Să ne prindem, copile! Dar n'o să râdă lumea când ne-o
vedea pe noi fraţi? Eu cogemite omul şi tu, un copilaş ....
- Lumea! Ce-ai du111:1~ta cu lumea? Nu ştii că gura lumei numai
pământul o astupă? Hai să ne prindem, că n'are să-ţi paie rău ;
- Hai, dec !-zise ciobanul râzând.
Şi s'au prins.
Pe urmă copilul adaose :
- Hei, acu, frate, ca să nu-ţi fie de râsul lumei, eu mă duc în depărtări..„ însă, ca să mă vezi, mic aşa, cât pot, ţine aste trei fire de
păr: Când ţi-o fi dor de mine, or îi avea vre-o nevoie, aprinde firele.
Zice astea copilul şi piere!
Ciobanul rămâne pe gânduri : „Doamne, Doamne ! Mare ţi-e puterea!
Cine să fie copilul ăsta ?
Apoi îşi ia oiţele şi căpriţele, de le duce acasă.
Mai trăeşte ce mai trăeşte aşa singur, apoi se însoară de-şi face omul casă, masă şi rostul lui. Ba dobândeşte şi un copilaş ..... de mai
mare dragul să trăiască, să-l crească şi să-l pănjească.
Da, uite, tocmai când îi era omului lumea mai dragă, după trei ani
de la însurătoare, foc şi jale pe biata ţără ! Năvăliră, măi nene, Tătarii
pe aici ; prădară în sus, prădară în jos, deteră foc pe unde putură şi
apoi -nu i-ar fi mai răbdat Cel de sus- luară în robie sute şi mii
de creştini ! Intre ei fu şi ciobanul nostru.
Nevastă-sa şi copilaşul au plâns ce au plâns şi, pe urmă .... dacă au
văzut că ciobanul nu mai răsare de nicăieri, a vândut femeea oiţele şi
căpriţele, unui tovarăş; iar ea şi-a pus nădejdea în Dumnezeu că el
e mare şi puternic.
Tătarii au dus pe Români departe, departe spre Soare-r~sare, ştiţi unde?
11
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Tocmai în cetatea Căpcău11ilor. Acolo fură puşi la răcoare. Iar un
mare, mare şi urît de mama focului, le tot căra să-i îngraşe,
cât e ziulica de mare ..... Le căra, ştiţi ce? pâitie şi cu nud.
Ciobanul nostru sta acolo tot trist şi amărît, plângea şi nici un mijloc nu găsia de scăpare. Şi, Doamne ! De câte ori nu-l ajungea şi pe
el dorul de nevastă şi de copilaş ! Acu, au mâncat ei Căpcăunii din
oamenii ce le aduseră Tătarii, rând pe rând, au mâncat mereu timp
de nouă ani, că aşa erau de mulţi în robie..... până, uite, a sosit şi
rândul ciobanului.
-Acu-i acu! Ce mă fac eu Doamne? se gândea bietul de el în ajunul zilei de junghere. „la să văd, nici acum n'oiu găsi vre-un mijloc să scap? Şi cum îşi făcea socoteala că n'are nici o putere, colea
pe'nserate, odată se bate cu palma peste frunte:
- Da cum am uitat eu, Doamne? Stai ! Par' că aveam în chimir trei
fire de păr de Ia frate-meu de cruce. la să Ie caut !
Şi, cum zice, desface chimirul, scofeleşte prin el şi, bucuria lui : le
găşeşte. Pe urmă, le aprinde. Şi, atunci, să vezi şi să nu crezi : Cât ai
clipi din ochi se pomeni înainte-i cu copilul pe care-l scăpase de
la lup.
- Pe unde ai intrat aici, frate?
- Cine te'ntreabă? Da, e vorba, ce-ai păţit de te-a ajuns dorul de
frăţia noastră ?
- Nu vezi, măi frate, că vor să mă mănânce căpcăunii ? Şi plângând
îi spune ciobanul tot ce-i păţise sufletul timp de nouă ani şi cum tocmai azi îi sosise veleatul: „uite şi uite şi uite !!1
- Nu mai plânge, frate ! Ci, mai bine, suie-te ici în cârca mea, că
te scap eu. Bine pentru bine!
-Mă sui, da o să mă poţi ţine? Că, văd, tot prichindel ai rămas ....
Şi apoi, pe unde să eşim?
-·Cine te întreabă? zise iar copilul. Şi, odată, el ştie cum face, iese
cu ciobanul în cârcă prin uşile încuiate şi zboară ca gândul, pe de-asupra pâmântului.
-Stăi, măi frate, că-mi căzu căciula. S'o iau de colea.
- Hei, hei ! Ce colea ? Că suntem departe, departe de cetate.
- Ce vorbă- i asta, că acum căzu ?
- Suntem două poşte de ea.
Aşa mergeau de iute. Să mai prinză căpcăunii pe cioban, dacă le
mai da mâna ! S'au dus, s'au dus ..... până au intrat amândoi într'un
loc plin de duhoare şi de lucruri necurate. Şi ştiţi unde? Chiar în iad.
Tocmai acuma pricepu ciobanul că nu e lucru curat cu el şi o băgă
pe mânică.
cătcăun

https://biblioteca-digitala.ro

170

ION CREANGĂ

===============================

~=====~========-=======~

Măre, să te fi dus Dumnezeu în iad! Roiau dracii de colo până
colo, ca frunza şi ca iarba, împărţiau porunci, se păruiau; ba, din vreme în vreme se mai repeziau şi pe lumea asta să mai arvunească sufletele creştinilor! Iar în fundul iadului, acolo unde era mai rău, s'auziau plânsetele şi gemetele oamenilor păcătoşi. Şi, ce uit eu să vă
spun? lncornoraţii mai aveau în slujbă-le şi o sumedenie de vite şi
le canuniau şi le băteau, de da inima din bietele dobitoace!
Printre vite, era şi o măgăriţă.
- „Du-te, frate, până la pădure, să aduci un târîş de lemne, cu mă
gărita asta !11 zice copilul, ciobanului.
-Mă duc.
Şi plecă. Pe drum, începu să dea cu biciu' în măgăriţă şi atunci...„
minune ! Odată se pomeneşte cu măgăriţa că-i vorbeşte şi se roagă de el :
- De ce mă baţi fine ? Nu e păcat?
-Cine eşti de-mi zici „fine 11 ?
- Cum, cine? Află, omule, că eu sunt naşă-ta Maruşca„„. şi, pentru
păcatele mele, mă vezi cum am ajuns ?
Tocmai atunci îşi aduse aminte ciobanul, că, pe când era el acasă,
naşă-sa se cam ţinea de crailâcuri : azi, cu un taie-câinilor-frunză, mâine
cu altul, poimâne cu altul.... şi că, din pricina asta, casele rămăsese
paragină„„

- Păi, de mult ai venit aici, naşă ?
-Hei, hei I De trei ani, de când m'au îngropat. Şi, ce-mi pate sufletul de la încornoraţii ăştia, numai Dumnezeu ştie I
Şi cum vorbia ea, lacrimile curgeau gârlă din ochii măgăriţei....
Ciobanul începu şi el să plângă şi i se făcu milli. O duse aşa încet
în pădure, tuli târîşul şi o toiegi cu el spre casă.
Peste câte-va zile, copilul mai zise ciobanului :
- frate, frate, flicuşi o treabă ! Acu îţi dau una şi mat ş1. De-i putea-o săvârşi cu bine, să ştii că om oi fi ; oiu cunoa,şte şi eu.
-Ce?
- Uite, avem aici pe mama noastră, o bahorniţă, care se ţine numai
de rele. fă tu ce te-o tăia capul şi omoar-o, că nouă nu ne dă mâna!
- Bine, bine ! Da nu e păcat să omori pe mă-ta?
- Cine te 'ntreabă ?
-Hei! Dacă aşa vă-i obiceiul, -zise ciobanul- dli-mi voie numai
două zile, să mă plănuesc.
Ce să facă ciobanul ? S'a sucit, s'a învârtit şi, el ştie cum a făcut, a
eşit puţin din iad. Prin apropiere, erau case de oameni. A dat fuga
la moaşa satului să-i ceară sfat : ce să facă şi ce să dreagă ca să ră
pue capul bahorniţei.
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- Du-te cu securea asta- zise moaşa, după ce i dete o secure, iar
ciobanul, bani sumedenie, luaţi de la copil- „şi isbeşte-o de trei ori
în cap. O să te întrebe bahorniţa: „Ce ai cu ea ?11 Tu, însă, sll nu
riispunzi că baba - las'că n'o s'o doarll. securea- tot o să crape, de
necaz". Aşa a făcut ciobanul. S'a dus în iad şi, după povaţa moaşei
satului, a luat piuitul bahorniţei.
Să fi văzut atunci bucurie pe încornoraţi ! Au pus masă, au băut şi
au petrecut o lună 'ncheiată !.. „
După sfârşi tul chefului, copilul vine la cioban.
- Mi-ai făcut tu binele ăsta ? Să-ţi fac şi eu.
-Ce?
-Să te duc acasă la tine!
Hi, măre ! Cine poate oare povesti bucuria bietului cioban?
S'a aruncat în cârca băiatului şi, cât ai coace un ou, a fost la casa lui.
Da, acolo, ce să vezi dumneta?
Nuntă, în lege, nu glumă. Nevasta îl aşteptase cât îl aşteptase şi,
dacă văzuse că bărbăţelul nu-i mai răsare de nicăieri, îşi tăcuse socoteală că ..... cine ştie de când i-or fi putrezit ciolanele în pământul tă
tăresc?

Primise acu să fie nevasta unui flăcău voinic din satul vecin.
Tocma 'n vremea sosirei ciobanului, era /edeleşul 1 ; făceau nunta
la un loc.
Când să intre şi ei în casll., copilul îi dl ciobanului o tichie, s'o puie
în cap şi aşa, intră amândoi nevll.zuţi de nimeni.
Se duc după sobll..
Acolo era copilul ciobanului-că, uităsem să vă spun, se făcuse mare,- se uita şi el la meseni ca copiii.... Odată-şi ia ciobanul tichia din
cap şi atunci copilul, cunoscându-l, sare în sus:
- Mamă, uite tata I
- Unde e, mă? Ce ţi SP. năzare ţie?
li caută pe după sobll., prin colţuri, prin tindă, pe sub masll..... de·
giaba, că ciobanul iar îşi pusese tichia în cap.
Mai şezură ce mai şezură mesenii la petrecere şi, colea, când se
cânta siminogul •, iarăşi se pomeniră cu copilul miresei :
-Mamă, tata!
-Ce tot vorbeşti tu? Unde e?
- Uite-l ici I
li caută iară toţi, chiar şi cu lumânarea, dar nici acum nu-i dau de
urmă că ... tichia fusese ea bună la ceva: „Cine ştie ce i s'o fi năză
rind copilului 11 - zic ei şi ţin petrecerea înainte.
1

1

'Petrecerea de Sâmbdtd seara, la casa tinerilor.
Hora ce se joacd, când se strânr meeele.
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el era fratele de cruce al ciobanului, trage de

mânică

pc

afară.

- Ei, văzuşi ?
- Văzui. Da ce să mă fac eu? Că tare mi-e dragă nevasta şi mi-o
ia altul. Şi apoi..„. ce m'oiu face eu fără copil ?
- Stai, dar, să vezi.
Şi odată îşi vâră lncornoratul coada la masă. lncep oamenii atunci
să mai dea cu băutură şi bea şi bea, ba cer să mai vie, că, de, ştii
Dumneta:
Gura omului e iad:
Cât sd-i dai, tot rice : .,,ad 1".
Şi,

pe urmă ce-mi face băutura ?
lncep mesenii să se ia la colţ, se pornesc cu vorbe de ruşine.„„ ba,
naşul începe să glumească cu fină-sa, mireasă ..„.
Să fi văzut atunci! Ginerile, par'că i-ar fi dat cu ardeiu pe la nas,
aşa s'a cătrănit ! A început să înjure, să răcnească, să dea într'unul şi
într'altul cu ce răgăduia şi se spuie în gura mare că „nu-i mai trebue !11 • Şi aşa! Până la ziuă nici ca praful nu s'a ales de petrecerea,
de masa şi de nunta lor.
Acu, Duminică, rămăsese tot nevestica în casă, singură cu copilul Şi
tot plângeau şi se tânguiau la toată lumea de dorul bărbatului cel
d'intăiu. Şi atunci ciobanul, după povaţa frate-său de cruce, odată intră'n casă şi nu-şi mai pune tichia în cap.
Să fi văzut atunci bucurie! Şi ce să nu fie când şi-au mai văzut
după atâta amar de timp, rostul şi casa lor încheiată ?
Pe urmă?
- frate, frate, eu mă duc acum - zise Sarsailă.
-Unde?
- la în iad, unde mi-e culcuşul.· Da, ţine minte de la mine : Să spui
la toată lumea că te-a slujit un diavol şi te-a slujit în dreptate.
„ Uite, vezi ? Pentru că m'ai scăpat odată din gura unui lup, te-am
scăpat şi eu din gura unor lupi şi mai răi : din gura Tătarilor şi a
Căpcăunilor

Şi,

! 11 •

zicând acestea, Ucigă-1-toaca pieri p'aci încolo; iar Românul
făcându-şi cruce şi mulţumind lui Dumnezeu că-l mântuise şi

rămase

de

Sarsailă.

(De la Neculae 'Petre din Negre1ti-Mu1cel)

7 4. - Broasca

C.

J?.ădu/escu-Codin.

ţestoasă.

Dumnezeu şi Sfântu, Petru multe drumuri au călcat împreună. Ce
prieteni buni trebue să fi fost !„.
Oda tă, când intrară într'un sat deteră cu ochii de o femee.
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nepoată -zise Dumnezeu.
fie inima moşule.

-Nepoată dragă, dacă eşti bună, dă-ne puţină

mâncare.
-Nu pot moşicule, că de abia am un pumn de făină şi am mulţi
oameni la lucru. Dar nu-i vorbă, că dacă mai zăboviţi, poate să fac
ceva, acum însă sunt tare ocupată , peste câte-va ceasuri da„„
- Bine nepoată, fii bine venită, ori când noi suntem mulţămiţi !.„„
ne ducem puţin la biserică. După slujbă venim şi noi. Până atunci
credem, că vei fi gata.
-Mergeţi sănătoşi, oiu vedea eu ce pot face.
Cum plecară, femeia noastră, turnă apă călduţă în căpistere şi după
ce o frământă puse cârpătoriul lângă pat şi repede turnă două turte,
una mică pentru călători şi alta mai mare pentru ea şi copilul ei. Două
ţeşte de pământ ardea in vatră. Tot repede, că vrednică era femeiuţa,
le aruncă ea sub ţestele arse. focul se trase de-oparte şi ţestele să lă
sară pe pâni.
Peste puţin timp femeia ridică ţestele şi se uită la pâni. Nu se copseseră, dar pâinea mică crescuse mult şi cea mare se strânsese şi se
micşorase. Când căută a doua oară, acelaşi lucru : pâinea cea mică,
pentru bătrâni, umpluse ţestul pe câtă vreme cealaltă se cupise şi se
strânsese spre mijloc.
După ce le scoase de sub ţeste, le învăli într'o cârpă curată şi le
puse sus pe o laviţă.
Aşa minune ea nu mai văzuse sărmana. Dar gândul, părerea de rău,
încolţi şi crescu în capul ei de femee sgârcită. Se gândi, că pâinea
cea mare, care prin puterea lui Dumnezeu crescuse şi se copsese aşa
de frumos, ar fi mai bine s'o oprească pentru casa ei; iar bătrânilor
să le dea pe cea mică şi urîtă.
- „Dar ce să le mai dau lor ?I Nu le mai dau nimic; ducă-se unde vor găsi mai bine; eu sunt săracă". lată unde veni ea cu judecata
ei slabă de femee. De aceia ar fi mai bine, îşi zise ea, ca nici să nu-i
mai primească în casă. Puse deci copilul, ca să păzească la poartă, că
atunci când va vedea pe bătrâni, să le spue, că stăpâna casei lipseşte
demult. „Atunci ei s'or întoarce îndărăt şi îşi vor lua poteca".
Dar iată şi sfinţii sosiră. Copilul veni şi o vesti. Ea de grabă multă
se aşeză pe cârpătorul de pâine şi aşeză căpisterea de-asupra ei, ca
străinii să n'o poată vedea, dacă vor veni în casă.
Se mototoli cum putu sub căpistere şi aştepta să vină copilul trimis
afară la poartă. Sărmanul copil după ce spuse sfinţilor, că mă-sa a
plecat demult de-acasă, se întoarse înăuntru la vatră.
ln odaia de alături găsi jos lângă pat căpisterea de pâine întoarsă
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cu gura în jos. Se căsni s'o ridice, dar nu putu. Căpisterea era lipită
strâns de cârpător. Intre amândouă uneltele ochii frumoşi ai mamei
lui ii zâmbeau plini de bunătate. Gura ei mică mişca fără pic de grai.
lată ce face păcatul zgârceniei. Femeia fu prefăcută de Dumnezeu
în broască ţestoasă, aşa cum o vedem astă-zi. Căpisterea ce o duce în
spinare şi cârpătorul de sub picioare îl cunoaşte ori cine. Coada cârpătorului se târăşte ca păcatul după ea.
De atunci Dumnezeu şi Sfântu' Petru n'au mai dat pe la casa ei şi
copilul a rămas singur.
Â"fittl de la G. Gemtlneanu, vopsitor ln Craiovta

}'efre 'JJani/escu.
75.-Ba11ii lui Cuza-Vodă.
Când Cuza-Vodă a fost scos afară din ţară la anul 1866, se spune
c'ar fi ridicat mai multe cară de lăzi cu bani.
Un vizitiu, ce mergea cu unul din aceste cară, se zice că ar fi aruncat o ladă cu bani pe drum şi a îngropat-o.
In urmă a desgropat lada de acolo şi cu aceşti bani a ajuns tare
bogat, din sărac, cum venise transilvăneanul.
Toată lumea din Gura Râului- Transilvania cunoaşte pe acest om
care s'a îmbogăţit în Romănia cu banii lui Cuza-Vodă.
Au;ittl de IA CMaria Pleantl din Gura Râului
1i comunicattl de P. Dani/eseu.
Şf.

Sf.

~ufescu.

VOR~~ /\DANCI
187.-Cine trage, trage! da cel cu eapa trage de i rupe coada, adică
cel cu pricina sufere mai mult de cât toţi.
188.-1-a, citit evanghelia, adică l-a mustrat, l'a probozit pentru şi
cu multe de toate.
l 89. - /ea, nu cata că nu-i ! Se pofteşte ca cum n'ar fi tocmai de
ajuns (ca din modestie).
190.-E cu două feţe, adică e un prefăcut (şarlatan).
19 J.- Face feţe, feţe I adică nu mai poate de ruşine.
l 02. -/şi mai face faţă, adică se face că ţine cu noi, ceva ca de
mântuială, ca de-a scăp:ire, se preface.
193. -Dă faţl (unui lucru, unei afaceri), face faţă, adică se fac toate
chipurile, ca să se poată înfăţişa bine, chiar dacă nu-i tocmai cât trebue şi cum se cuvine.
194. -La fântâna bună, mulţi voinici s'adună, adică cu ori cine-i detreabă, fiecare caută să se unească.
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puţin.
bătut

foarte tare. l-a fript în

bataie !

197. - C'o floare, nu se face vara, adică cu ceva aşa puţin, nu se
poate face totul; unul nu-i de ajuns, deşi-i bun !
198.-Se dă'n foc, pentru el, adică ţine foarte mult, la el.
199.-Se sfădeşte furcă, adică foarte tare, nu se dă!
200.-E bun de furci, adică e un sfădăuş.
201.- Se pune furcă, adică se 'mpotriveşte.
202.-Are de furcă, adică are foarte mult de lucru.
203.-Mi-a venit stupit, la furci, adică mi-a venit şi mie timpul, ca
să-mi destoiu, să-mi arăt toată dreptatea!
204. -frumuseţa nu se taie pe masă, i se zice celui care tot caută
la frumos, nu la folos.
205.-Par'că-i fiert ln oală, adică aşa-i de tras şi slăbit.
Târgul-Neamţul.

·

george fi. Cosmovici.

206.-Miere, miere, da' la miere mult se mai cere !..„
207.- Nu ştiu, nu ştiu, da' ce văd ochii, parcă dracul spune!
208.-Vrednicii pică şi nevrednicii se ridică.
209. - Sâc de nuntă, că mâne-i horă !
210. - De cât a rămânea'n hârgău, mai bine să-mi fie rău !
211.-Câte o ţâră, că-i de bdră; câte-o leacă, că-i de vacă!
212 -Vorbeşte şi bietul Ion, că şi el îi om.
213.-Vorbă de la râşniţă, c'au mâncat cânii hadaragul.
214.-Dacă nu-i şi nu-i şi nu-i, nu mai spune nimărui.
215. - Că la omul cu noroc, ferbe oala fără foc; da' la cel gol şi
sărac, nici boii mai că nu trag.
2l6.-Când la dică, nu·i nimică.
~17. - De-ar face toate muştele miere, ar fi pe toate cărările.
218.-Cum nu ştie nimica, aşa să nu·i fie nimica.
Jud. Botoşani

}).

219.-Apoi daco iai la
într'adins

şi

se

Furtună.

zice unuia care ia o

glumă

supără.

220.-Dumnezău
ferit ceva, către o a

concluzia

hătui măsa: să

gr.

vede; El nu doarme: se zice de unul care a sutreia persoană; jăluindu-se ; în deosebi aceasta-i

jăluirei.

221.-N'am să moştenesc lumea: adică ce tot atâta muncă, că doar
n'am să trăesc cât îi lumea.
222. -La Paştele calului: nici odată, căci calul n'are paşti, sau cel
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puţin

nu-l are în calendarul nostru. (=ad calendas graecas solvere).
223. -Limba oase n'are: zice cel ce nu s'a ţinut de cuvânt când
este cercetat.

}>reof J. 6. _Beldie.

Jorllşti·Covur/11i.

~OTl\N ICI\

POPZJ ll\ftl\.

23.- Aglica.
Sub numele generic de aglică se cunosc la Români două varietăţi
de plante : spiraca filipendula, sinonim cu trişorul, şi primula officinalis, sinonim cu ciuboţica cucului. lnsuşi numele plantei se prezintă sub
mai multe variaţii : aglică, anglică, oglică, oglice, iglice, agrice, sau agliciu, agliş şi chiar angliciu.
„Oglicea are floarea albă, compusă din mai multe floricele mărunte".
„Qglicea înfloreşte pe la finele lui Maiu şi'n primele zile a lui Iunie.
Floarea ei răspândeşte o aromă pătrunzătoare. ln stare uscată, vinarii
o întrebuinţează la aromatizarea vinurilor. ln judeţul Olt, în fiecare an
în ultima zi a Sâmbetei morţilor, copilele de prin sate merg în cârduri în livezi spre a culege oglicie, făcând atâte chite sau buchete câte
oale poate împărţi familia a doua zi în memoria morţilor săi. Chitele
de oglicie, puse la mănuşa oalei plină cu apă ori cu lapte, cu bulz,
cu colivă şi o lumânare de asupra, se împarte la lume în dimineaţa
Sâmbetei morţilor. Mai au românii obiceiul de a culege din vară chite
de oglicii şi de a le păstra în timpul iernei în casă, înfipte în grinzi
sub icoană 1•
Acelaşi obiceiu există şi în Banat 2, unde aglicele se sacrifică morţi
lor spre aducere aminte. „Ghioceii mici, micşunelele, cocoşeii, viorelele,
pupăza, ruziţele, fragile, brebeneii şi agricele adunate şi împreunate, se
leagă la olaltă şi astfel se aruncă în apă curgătoare, spre a le duce apa
în sânul său, întru ertarea păcatelor celuia ce le-a împreunat iarăşi şi
aruncat în apă, căci aceste flori se socot ca 8 fraţi (patru fraţi şi patru
surori) şi un tată (ghiocelul), izgoniţi şi în lume risipiţi de mama vitregă, după care tatăl lor Ghiocelul a plecat spre a-i căuta şi iarăşi a-i
împreuna".
Cuvântul aglică nefiind întrebuinţat şi cunoscut în Moldova, nu-l
găsim în cântecele populare din aceste părţi. ln Muntenia insă e dese
ori întrebuinţat.
1

Haşdeu,

' S.

Etym. CMagn. 514.
Ciflindar pe an11/ 1881.

Manţiuca,
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Manole 11 :
lntr'o ri cu soare,
lntr'o Jtlrbtftoore.„.1,

Foae de aglioll,
lntr'o 'Duminicd,

ln cântecul „Ariciului", din jud. Dolj:
Cu plântici
'De sftrc de biciu,
Ariciu pogoniciu

Frunrll verde trei oglioi,
Ariciu pogoniciu I

fi. gorovei

şi

1•

)vf. .Cupescu

VRĂJI ŞI r=l\RMECE.
15.-V'ar!ă de împrăştiat slofile şi întors .solomonarii.
Dacă găseşti

un şarpe care vrea să mănânce o broască, tai repede o
iei şarpele la batae, până ce începe a ţipa şi dă drum ul broaştei, fără să-l ucizi.
Broasca o strângi pentru că e bună de făcut vrăji. Băţul capătă darul, că dacă peste vară vin furtuni cu piatră şi vântoase, eşi la răspinte,
te desbraci pe jumătate, împlânţi în pământ un cutit mare de brâu şi
stând cu faţa de unde vine furtuna, ameninţi cu varga zicând :
„ Jnapoi, că vin la voi, şi cu varga vă croesc şi cu bici de foc vă
biciuesc. Aici la noi stăpânesc eu şi primesc pe cine vreu. Calu' tău
măi frate, l'oi prinde şi l'oi bate cu mult mai dihai, ca amu un ai.
Fugi pe apa Sâmbetei".
Acasă la tine pui pe cine-va să facă foc mare cu potloage părăsite
Sloata stă locului şi încungiură satul.
Culese de fratele meu Vasile
j) J r
vargă

de alun

şi

din Borleştii Neamţului.

16. - Duminică seara ese fata
9 pari de câte trei ori zicând:

«Eu scutur parii,
Parii scutură gardu',
Oardu' scutură pe dracu',
Dracu' scutură pe N.

•

afară şi

· .I arcaşanu.

merge la· gard, unde

scutură

Să n'aibă

stare,
Nici alinare,
Până n'a veni la mine,
Să mă iee de nevastă.

17.-femeile care au fete de măritat şi tot deodată şi copil mic (de
fac o pogace s cu lapte din sinul ei ; aceasta o coasă la camaşa
fetei şi o poartă de Marţi până Joi. Joi o discoasă şi fiind uscată, o

ţâţă),

1

G. lJem. Teodorescu, Poes. pop. 467.
op. oit. /, 516.
l'urtd de f4in4. de grâu, coapt4'n vatrt!l, nedospitlt.

~ Haşdeu,
3

https://biblioteca-digitala.ro

ION .CREANGĂ

178

-=====================

====================~==

pisează mărunt şi

fie bărbat.
dorul ei.
'Din

Aşa,

o presoară în băutura acelui pe care doreşte fata să-i
acela e silit să o ia de nevoe, că nu mai poate de

gr. Vlad.

Hangu-Neamţ.

18.-De drajoste.
O stea logostea,
Dragostele să le adunaţi,
Două stele logostele,
ln astă apă să le bir.gaţi;
Trei stele logostele,
Că eu mâni dimineaţă când
/m'oi scula,
Patru stele logostele,
Cinci stele logostele,
Cu apa pe ochi m'oi spata,
Şase stele logostele,
Ca soarele oi străluci,
Şapte stele logostele,
Ca cucul oi cânta,
Opt stele logostele,
De toţi la mine s'a uita.
Nouă stele logostele,
De toată lumea,
Of, surioarele mele.
Şi tot norodul,
Eu oi dormi şi-oi hodini,
La mine s'a uita.
Dar voi nici să dormiţi,
Cine o fi calare,
Nici să hodiniţi,
S'o întoarce cu faţa;
Ci să vă duceţi
Cine o fi pe jos,
La fete şi flăcăi,
S'a sui pe gard,
La vaci cu viţel,
Şi tot cu mine a vorbi,
La scroafe cu purcei,
Şi tot la mine s' a uita,
La neveste cu copii.
Şi tot cu mine a râde.
Se

descântă

dimineaţă

cu apă neîncepută şi cu busuioc. Apa se bea
pe ochi, de cel ce i s'a făcut.

De la bâta Ioana Mocanu din cotuna
Zârne1ti-Jor411i-Covurlui.

Dl\TINf

}'efru

gh.

şi

se

spală

Savin.

ŞI CR~DINŢE

355.-Când ploauă şi trăsneşte prea mult, e bine să înfigi barda
cu colţul în pragul cel de-afară de tot al casei, că ploaia se mai potoleşte.

356.-Când plouă şi bubuie, nu e bine să stai pe vr'un prag de la
te trăsneşte.
367.-Când treci pe lângă câini răi şi 'ţi-e frică c'o să te muşte, zi
mereu pănă-i trece, cuvintele astea: „Taie-i gura cu custura, pân'a trece
bl!.tătura .... " (Bine înţeles, lui Dumnezeu te rogi). Şi zice, câinele, atunci
nici nu te mai alatră.
358.-Când cine-va a intrat în cocina găinilor şi s'a întâmplat de
casă, că cică
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s'a umplut de păduchii lor, ca să se cureţe, să se uite în trocul pentru
băut apă, -al găinilor-, să se vază în apă, şi păduchii, atunci cad
după acela.
359.-Când mor găinile, e bine a se pune în troc: piatră acră, că
nu mai mor apoi.
360. - Dacă au murit, e bine să se îngroape în gunoiu, să nu mai
moară şi altele.
361.-Nu e bine să sădeşti şi să uzi flori Dumineca, că se usucă.
362. -Când ai pierdut un lucru mic şi nu-l poţi găsi, iai un surcel
şi sgămâi prin paie, ţărână, etc., pe unde crezi că l'ai pierdut, şi zici :
„Scoate drace ce-ai furat, că te bat cu maiele, pănă'ţi iasă boaşele.... "
repetându-l, ş'ai să-l găseşti.
(Din Bo11reni-Dolj).
363.-Ci-că,

)(.

J.

])umifraşcu.

haina pe om, ii coşi mintea (Vezi No. 390).
364. - Când mănânci coajă de pe ceaun, nu te mai însori.
365.-Când umple femeia borş, dă pe la nasul cui se întâmplă,
pentru ca să-i fie borşul acru.
366.-De multe ori iarna, se întâmplă, ca în amiaza mare să intre
iepuri în sat, ş'atunci se crede că va fi vreme urîtă, că doar nu degiaba trag dihăniile la sat.
367.-De mergi unde-va, şi-ţi ies iepuri înainte, îţi merge rău.
368. - Când cântă brotăceii, se zice că fac a ploae.
când

coşi

9.

Ciureşti-Tutova
că

V.

Şuşnea.

369. - Când trece cine-va peste tine, să-ţi înozi chiotoarea de la gât
i se încurcă maţele.
370.-Cu ponojii de la iţă să nu te încalţi, că te împedici şi cazi.
371.- Cu aţă de la iţă să nu te legi la picioare, că dai îndărăt ca

iţele.

372.-Pe ismene să nu te ştergi, că te împedici la mers.
373.-Cu betele să nu te încingi pe dos, căci eşti în dosul tuturor.
374.-Când se cumpără întăi o vită, toţi ai casii să pue mâna pe
ea, ca să aibă parte.
376.-Din banii luaţi pe vitele vândute, să iei puţină sare, ca să ai
noroc la vândut şi cumpărat.
376. -Câţi cocoloşi sunt în mămăliga dintâiu, atâţia copii faci.
377.-Să nu şezi pe piuă că faci fete multe.
378. -Să nu mănânci mămăligă de pe custură, că e rău de junghiu.
379. -Să nu tai mămăliga cu aţa, că e rău de sărăcie.
380. - Bucata care se rupe singură din mămăligă, cum o torni, este
năpastea; s'o iei şi s'o lipeşti de dosul uşii.
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381.-Să

nu te speli din tuciul de mămăligă, că e rău de urit.
de mămăligă să nu-l mănânci, că nu mai creşti.

382.-Cocoloşul

ţ;.

Din Zllltllrei- Vâlcea.

rira.

383. - Când păşeşti pe cine-va, sau măturând casa, îl dai în gunoiu,
acela nu va mai creşte.
384. Cât ţin zilele Crăciunului, furca de tors trebue ascunsă că altfel cel ce o va vedea în aceste zile, va fi muşcat vara de un şarpe
atât de gros şi de lung.
386. -Dacă din întâmplare iţi esă dimineaţa înainte un preot, iţi va
merge rău în acea zi, iar de-ţi vor eşi un jidan sau ţigan, atunci îţi
va merge bine.
886.-Ca să nu te doară mijlocul vara la secere, să nu mănânci ouă
în prima zi de Paşte.
887.- Primăvara, când vezi pentru întăiaşi dată muşuroiu de furnici,
să te dai de-a rostogolul - cu capul în jos- peste ele, că nu te mai
dor şelele.
888.-Dacă te dor spatele să te laşi ca să te calce un urs, şi-ţi va
trece.
389.-Ci-că noapte, când cine-va doarme şi mâţa stă la capul lui,
ea atunci se chiteşte ca să-l mănânce. Dar nu începe, pentru că se
teme că nu-l va isprăvi până la ziuă de mâncat şi atunci va fi omorîtă de ceilalţi ai casei.
Povestitif de mama,

Ţuţcani-Covurluiu.

J. O. 3ugravu.

890.-Să nu coşi haina pe tine nici odată, căci vei căpia; iar ca să
fii ferit de aceasta, când vei coase ceva pe tine, să prevezi, ca să ai
în gură o bucată de aţă (Vezi No. 363).
391. - De te va mânca palma stângă, vei lua parale, iar dreapta, vei da.
892.-Când ţi se va pune dinainte un câne, cu excrementele, vei
lua negreşit parale.

'Din Podu-Turcului, Tecuciu.

V. :2>.

ţ;heorghiu.

r>Ol\L~ ll\ 01\Mml, L~l\Cllftl ŞI D~SCANTECE.
101.- Pentru deochiu.
J se descântă de deochi, în apă neîncepută, la 3, 7, ori la 9 inse.
Se descântă de obicei, c'un paiu luat din mătură ; alte ori cu o frunză,
ruptă din muşcata (o floare), ori chiar cu un beţişor de salcie. E mai
bine, ca băţul să fie uscat, căci se usucă şi deochiul; pe când dacă e
verde, deochiul înverzeşte şi el.
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Dacă cască în timpul descântatului, e semn că e prididitd din deochi.
Pe copil îl deoache om sau femeie, în deosebi cei cu ochii verzi, vântul,
soarele, câmpul, pădurea (codrul) etc.
După ce a isprăvit cu descântecul, suflă şi scuipă în cele patru părţi
ale lumii, face o cruce deasupra sticlei, pe urmă pune câţi-va cărbuni
aprinşi, cari se stâng în apa descântată.
Dacă cărbunii şed deasupra, nu e deochiat rău ; dacă se duc la fund
atunci e prididit.
Din apa descântată, bolnavul bea şi se udă pe la frunte, şi pe la
buric.
I

Goleştii-Badei,

Muscel.

]). }Yli4alache.

102.- Pentru dureri de cap.
lea baligă de cal. Pe la asfinţitul soarelui, dai de trei ori cu ea pe
la cap zicând: „Durerea în baligă şi baliga în soare". Apoi svârle-o
încotro merge soarele.
103. - Dimineaţa, până a nu răsări soarele, du-te la pârău. Iea-ţi mai
mulţi ciocălăi din leasă (fără grăunţe), ori surcele de gealău. Spală-te
de trei ori pe faţă cu apă şi dă surcelele ori ciocălăii pe pârău şi zi :
„După cum se duc surcelele pe apă, aşa să se ducă şi durerea mea,
din capul meu 11 1 că îndată-ţi va trece.
104.-Pentru dureri de pântece (plnticlrae).
f erhe scoarţa verde de stejar, împreună cu cărltmidll nouă pisată şi
bea zeama, şi chiar de va avea şi sânge, îi va trece.

fi. J;foisei.

Jud. Neam/.

105.- Descântec pentru
Uitiţă

mu,cătura

,arpelui.

Id in

poeniţd,

Pestriţă,

Este-o fântdniţd,
Pestriţă de chele,
Şi''n fântânifă un şerpe mare
Chelea de os,
/balaur
Os, rămâi săndtos.
Cu so/ţii de aur.
Acest descântec se zice într'un suflet, repetându-se de trei ori. La
descântec se serveşte de un lemn de alun sau de boz şi de apă ne'nce·
pută. Când descântă, tot moae alunul sau bozul în apă, purtându-l pe
deasupre umflăturei.
Au;itiJ de la Jorp Boboaci1,
'V8rle;i· Covurlui.

.]. V4r/e~eanu.

106.-De strânsul cel mare.
Plecat-a Vasi'le pe cale, pe carare
Sanca cu săncoiu',
Oras şi frumos.
Ursu' cu ursoaica,
Şi pe la mijloc de cale întâlnit-a:
Lupu' cu lupoaica,
"Ion Creangi1„, lll.-6,
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Strigu' cu strigoaica,
leu' cu leoaica,
Smeu' cu smeoaica,
Şi'n braţe că l-o luat,
ln pământ că ro trântit,
Faţa că i-o îngălbinit,
Ochii i-o paenjenit,
M ânele i le-o legat,
Picioarele i-o închedecat,
Strânsul cel mare în pept şi
/spinare i l-o bagat,
ln fiere şi inimâ i-o vârît,
Ca pe-o mănuşă de cânepă f o
/sghiciulat,
De laturea drumului l' o dat,
/n semnele morţii l'o tasat,
Ca sci fie, să nu mai fie.
Nimeni nu fo întrebat,
Nimeni nu l'o auzit,
Numai Maica sf Marie l'o găsit:
-Ce-i Vasile, ce plângi, ce te
/văicăreşti ?
-Cum n'oiplânge maică sf Marie
C'am plecat de-acasă, pe cale
/pe carare,
Gras şi frumos.
Şi pe la mijloc de cale m'am
/întâlnit:
Cu sanca cu săncoiu',
Ursu' cu ursoaica,
Lupu' cu lupoaica,
Strigu' cu strigoaica,
Leul cu leoaica,
~meul cu smeoaica.
Şi în braţe, că m'o luat,

ln

pământ, că

m'o trântit,
mi-o ingălbinit,
Ochii mi-o paenjenit,
M ânele mi le-o legat,
Picioarele mi-o inchedecat,
Strânsul cel mare în pept şi
/spinare mi l' o bagat,
ln fiere şi inimă mi-o vârit,
Ca pe•o mănuşă de cânepă m'o
/sghiciulat,
De laturea drumului m'o dat,
ln semnele morţii m'o tasat,
Ca să fiu, să nu mai fiu.
- Taci nu mai plânge, nu te
Faţa că

/văicara,

La baba Ilinca tu îi alerga,
Că ea faţa fi-o desgălbeni,
Ochii ţi-o despaenjeni,
M ânele ţi-o deslega,
Picioarele fi le-o deschedeca,
Strânsul cel mare din pept şi
/spinare fi-o lua,
Din /ere şi inimă f'o scoate,
Şi cu apă de ulm te-o spăla,
Cu unt de vacă neagră te-o freca,
Şi /'or duce unde popa nu toacă,
Unde cocoş nu cântă,
Unde bou negru nu rage.
Acolo să chee,
Să răschee,

Ca spuma de mare,
Ca roua de soare,
Să rămâi curat şi luminat
Cum maica ta te-o făcut
Şi Dumnezeu te-o lăsat.

Au;it4 de la Safta Sima,
din Satul·Nou, Tecuci.

~· .lJuquş.

107,-De junjhiu.
Cânipa semânatu-s'a,
M elifatu-s' a,
Răghilatu-s' a,
Cdnipa culesu-s' a,
Dughitu-s'a,
Torsu-s'a,
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Urzitu-s'a,

Pânza ruptu-s'a.
Cum se rupe pânza,
Aşa să se rupă junghiul de la„.„

Ţesutu-s'a,

ln

183

pânză prefăcutu-s'.a,

Se descântă cu o aţă de fuior de cânepă de vară, sucită, purtând'o
într'o ulcică cu apă neîncepută. Descântecul se zice de trei ori pe zi
şi la fie-care zicere se scoate aţa şi dându-se la spate de cel ce descântă, i se face un nod (trei noduri). Apoi se dă drumul aţei în ulcică
şi se dă bolnavului să guste printre ea de trei ori câte puţin. Apa ră
masă se ia şi se varsă, şir de la poartă până la al noulea par al gardului. Aţa se ia şi se leagă cel bolnav pe sub cămeşă pe subţioară şi
pe umeri, ţinându-se trei zile. La trei zile se desleagă şi se dă pe un
părâu zicând: „Cum se duce aţa, aşa şi junghiul de la„„(cutare)".
Se descântă trei zile.
Au;it de la mama, Maria S.
Cavadineşti-Covur/ui.

Şerbu,

..ti'

J• ·

S (". b
·

yer

U.

CANT CC E.
Frunză

verde bolboroc,
Ce ai leliţo la foc ?
-Două răţe ş'un boboc,
Răfele's pentru hargat,
Bobocu-i pentru barbat.
Răţele le-am pus cu unt,
Iar bobocul nici nu-i zmult !„.

493. -

4ll4. - La casa cu şapte fete,

Cu fântdna sub perete,
Moare cânele de sete.
41J5. - Câte fete se ridică,
Nu ştiu·a face mămăligă ;
Numai una-i mai stătută,
Dar ş' aceea-o face crudă I
496. - Fata popei de la noi,
Are car cu patru boi,
Cu tânjala zugrăvită,
Şi tot nu se mai mărită I
H4nte1ti-Dorohoiu.

)f. V. Jiânfescu.

497. -

Ştii puicuţă

Că două

ce-am visat ?
mere mi-ai dat.

Două

mere, trei cuvinte:
»Na, să ţii bădiţă minte I 11

Au;it4 de la Silvestru Jon
'Tarnoveţchi, Straja.

498. -La vatra cu trei teciuni,

Fac fetele

rugăciuni,

Sâmbăta,

Dumineca,
s'ar mărita,
Dar nici dracul nu le ia.
Că doară

Auritlt de la N, I. Cotos,
Straja-Bucovina.
fir. Jomiac.

499.-M'o trimis mama de-acasă,
Să joc fata cea frumoasă,
Cu cămeşa mai aleasă ;
Cu cămeşa numai pui,
Da' acasă alta nu-i :
Sus pe culme poţi căta,
Şi prin ladă poţi umbla,
Că nu te-i împedeca I
Ba s'o joc pe cea ciupită,
Cu cămeşa mai cârpită,
Că-i bogată da' urită.
Eu o joc pe care-mi place,
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mama ce mi-a face.„.
Am jucat pe care-am vrut,
Nimica nu mi-a făcut.
500. - Pe dealul cu cioatele :
Aşa joacă toantele„.
Pe dealul ca ciocălăii :
Aşa joacă tontălăii I

ştimba 1
Şi hrană bună ţ'oiu da,
Pân' faţa ce ţi-i tocmi..„.
Şi tot cu mine-i trăi.
-Să ştii puiculiţă fa,
Că, cât capu'n sus mi-a sta,

Foarte bine te-olu

Să văd

De tine nu m'oiu /asa.

Aurit 111 ;iua de SâmbtJtd 2g August 1909. de la /. M, Buchild. din
TiUdruş1·Suceava.

(Din Coropceni- Vaslui).

J.

verde de stăjări
Stăjăraş cu frunza deasă,
Puiuţ cu inima arsă.
Ce ţ'am spus puiule, eu,
Să nu te diperţi de mine,
Că tu nu-i mai trăi bine.
Aşă-i că te-ai departat ?
/n lume-ai înstrăinat,
Şi de mine te-ai tasat.
Te-ai dus roşu ca ruja,
Şi-mi vii alb ca hărtia,
Şi faţa cum îi huma.
- Of amar puicuţa me,
Hai cu mine dacă-i vre,
Că de cdnd m' am depărtat,
Tot scârbele m'o mâncat,
Şi }ălea ta m'o gatat.
Of, tot jălea şi uritu',
Cam mi-o'ncăranţit tot capu'.
Ce folos, puicuţa me,
Că de zile nu-s de mult,
Şi pe cap, tot ts cărunt.
Dar de ce-am încărunţit,
Tot }ălea ta m'o gătit,
M'o gătit, m'o mântuit,
Vrai să mă pui in pământ.
-Alelei puiuţ iubit,
Bodaproste c'ai venit„„
Mi-ai fost un om rătăcit.
Dar de-amu dac'ai venit,
601.-Frunză

1

Steja„,

_;Iii. Vasiliu.

j(eculau.
1
1

502. -Bafo focu' foleştiancă,
Ohine be şi ghine gioacă,
La prăşit nu vre să meargă,
Nici de mâncat, ca să-mi facă.
lncă-o prins şi la nălucă 21
La arcenTe 9 să se ducă.
Şi băte ca pumna'n masă,
Din arcenle să nu iasă.
Că ii drag a se pitrece,
Cu câţi voinici or mai trece,
Şi i-i drag a mai cinsti ",
Cu câţi voinici or veni 5•
'Basarabia,

ţin11tu/ lldlţi.

V. )rfoisiu.
503. - Ş' apui fo11-i-a bobului,
Ci-i viaţa robului?
Casa lui nu este casă,
Masa lui izu este masă,
Un'sl duce, un'sl'ntoarce,
Toati'n lacrimi se priface.
Şi di dor şi di dureri,
Mi să uscă ş' apui cheri I
504.-Numai foai di lemn sfânt,
Undi-i Ştefan pi pământ,
Te-oi imbraca în straie m"i bune.
mai re.ftrâns, mA ştimb,
ml. schimb, are fnţdles de primenirea
cdmeşii, a irmenelor ori a bernevicilor.
2
/-o intrat tn cap ideia.fumul,furia.
1
Crâşm4, loc 11nde se vinde c11 m4sur4.
' A bea.
• Cântecul se numeşti l:t~oleştianoa,
dupd târg11l basarabean,· Fole9ti.
1

/n

tnţe/es11/
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Să

ni vadă cum trăim,
Cum trăim şi cum roghim !.. „

cAu;ite de la Vasile Baciu, de pes·
te 80 ani, din satul Floreşti, Basarabia. Scrise aşa cum rostesc Moldovenii 'Basarabl'ni.

J. C':. }'opovici.
Ungheni·laşi.

505. - Draga mami

giucăuşă,

Cu gunoiul după uşă,
Pune boii la tânjală,
Şi scoate gunoiu-a/ară.
Frunzuliţă

Au;ite, la lior4, de la jl4c4ii din

Pi~irig-Neamţ,

Pluton-Pipirig,
Neamţ.

rr. Vasiliu.

::!'

507 - Fata mamei cea

Face

lăută,

mămăliga crudă.

Chiamă mâţa s'o mdmînce,
Dar mâţa fuge şi plânge.
Şi s' aruncă pe cuptor,
N'o mânânc macar să mor.
608. -I-auzi mamă câ11ii bat,
Intră peţitori Îll sat.
Fă mamă plăcinte moi,
Şi-i pofteşte pe la 11oi,
Şi le dă de băutură,
Ca să 1111 mă cate'11 gură.
Jor4şti-Covurlui

}'r.

J. a. :Beldie.

509.-Este-o vale c'o cărare,
Bătută de-o fată mare,
Ce trecea la vrăjitoare,
Să vadă ce soartă are.
Sorţişoara i-a fost bună,
Dar mintea i-o fost nebu11ti.
S'o culcat în bătătură,
Ş'a intrat wz şarpe'n gură,
Şi cu mâni şi cu picioare,
Sărmana leac nu mai are.
De la Nicu.

g.

V.

şi trag năpaste,
Pe11tr'un om cu ochi albaştri;
Tot suspin şi trag dovezi,
Pentr' un om cu ochii verzi.
511.-Am imblat pădurile,
După oe/zi ca murile,
Şi i-am găsit intr' un loc,
Şi n' o fost al meu noroc.

510. - Tot suspin

J

Fr4t4utul· Vechiu,
Bucovina.

de dudău,
Ce n'a lăsat Dumnezeu,
Ce-oi iubi să fie al meu,
Şi să mor când oi vrea eu !

506. -

-:~

Şuşnea.

Z>

• ,.t;;OCQ.

512. -Ş' am zis verde mărăcine,
Omul cât trătşte'n lume.
Cu toţi să se aibă bine,
Nu ştie ceasul când vine,
Şi ţi-l ia de lângă tine.
Ţi-l duce pe ceia lume,
Unde nu cunosc pe nime,
La scaun de judecată,
Unde n'am fost nici odată.
Sau la bine, sau la rău,
Unde-a voi Dumnezeu.
Foi/iţa lotrului,
Nu ştii viaţa omului,
li ca floarea câmpului.
Dimineaţa infloreşte,

Peste zi şe vestejeşte.
Ş'am zis verde şi-o matasă,
Te-am lăsat puică frumoasă.
Cu coatele pe zaplaz,
Cu lacrimile pe-obraz.
~- ,:Bu4uş.

Corod-Tecuciu.
Frunzuliţă

de-un bujor,
maica cu dor,
Că şi eu ţi-am fost ficior.
'Ţi-am scos plugul dill obor,
Nici o brazdă n'am arat,
St11 armată m'a luat!...
513. -

Plânge-mă

' Var. No. 137.
(Scrisd de I. 'P. St4nescu, din
Boureni-Doljiu).

)f. J.
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O Sl\MA D~ CZJVINT~.
551-619.
O parte din horele din Boureni-Doljiu.
Băluţa,

Floricica,
Hora iute,
jianca.

Chindia,
Crăiftle,

Dela,

O parte din horele din Obislav-Vâlcea.
de la munte,

Bălăioara

Sdrba de la Cornet,
Hora de la Cepari.

Hora din zăvoiu,
Ostroveanca, •
Ohijură=porumb

aş.1,

mic, druga ce-a închircit

miel, cu boabele

foarte rari.
Olugă-=maldările

de coceni

aşezate grămadă,

)I.

cu

J.

rânduială.

.J)u171ifraşcu.

Drugă=un

fus mare, de răsucit fuior (cânepă toarsă) din care se va
ţesut leghicere, ţoale, saci etc.
fndrugă=mănâncl; ia, îndrugă mai iute, ce-i îndruga şi pleacl.
indrugă la minciuni-mai mult copilului mic, când începe a vorbi.
Porojănie=o întâmplare mai mult hazoad„

face

urzală

de

Cdrcotă=neînţelegere, sfadă.

Om cdrcota.ş=om boclucaş (cum aveam noi un coleg, clruia-i pusesem numele ccdrcotă• ).
Cuvinte ce ni se ziceau adesa, nouă, când eram elevi,
de cltre profesorul de ltftinească, atunci, când nu
Şopdrcdek
prea ştiam lecţia, când umblam şi noi „cu ciaparDihonii
V/J.şcdituri
macar11! Numai ce-l auzeam: „Ei, O-lor, să nu-mi
umblaţi cu şopdrcdeli, cu dihonii, sau cu vdşcdituri 11 !
Mithiduţă=om mic la stat, dar anapoda la suflet.

Duric4=om

ţiglnos.

Hlepşif=ca.m

într'o ureche, face lucrul
prin prejur.
Nifleler-un om uşor, tânăr şi fudul şi

pede,

fărl

sl se.

gândească, şi

re-

împroşcând

TutcG11i-Covurlui.

copilăros.

J.

O. 3ugravu.

Fluturi=discuri mici de tot, din metal argintat ori aurit, cari se înfoarte mult ca umpluturll la înfloriturile de pe cămeşile
naţionale şi de pe zadiile femeeşti, cămeşă bătută toată tn fluturi.
Sărătură=cât a pune odată sare în mămăligă.
trebuinţeazl
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Burnuz=pieptar de piele de cârlan cusut cu flori
Buddi=putinică de lemn, ca o cofă fără toartă.
De pe 'Valea Bi,ţtriţei din Moldova.

ffuşum=molimă,

epidemie: „S'a încins
la paseri: „a dat huşumu' în găini".

]).

J.

şi

fluturi.

Farcaşanu.

huşumu' 11 • Să

zice mai ales

Moacă=femee leneşă.

Saftea=prima vânzare.
Al4ver4=vînzare, dever.
Oghidă=om mic, stârpitură.
Mdzgă=glod, noroiu.
OL=masculinul de la oală, să dă unui vas de lut, îngust, înalt, în
care se pune de obiceiu laptele la prins.
A tăuşi=(nemţescul tauschen) a ascunde.
A gogi=a boli, dar şi a curăţi nucele de coaja verde : a face gogi.
A se mistui=a se ascunde, a se perde „Nu ştiu unde s'o fi mistuit 1•
Jortfşti-Covurlui.

}'efru

~h.

Savin.

Ceanie==luci:uri de tâmplărie.
trebuincioase la câmp, plugarului.
A cotili=a face loc, a deritica.
A diridica=a aranja, a regula.
Tdrşari-crengi uscare ori verzi, dar cu ramuri.
Târşoagă=se zice unei iepe slabe.
A dulhăni=a b.ea peste măsură.
Chilotă=saltea. Numai boerii dorm pe chilotă.
A ghiorăi
A cIoco t'1 prm
. ma ţ e.
. ••
A clzwrca1
Buduroi=se zice unui poloboc mare, făcut de-a'ntregul dintr'un co·
pac gros. ln el se ţine de obiceiu făină, ori sămânţă de cânepă.
Spanf==un cot de pânză, de la spată şi până la sulul de dinainte.
jechilă=lucrurile

1

fi.

Nemţişor-Neamţ.

}Vloisei.

Moclit modoran, prost şi obraznic. Sărace, moclitule, sărace I.„
Morsocd (a)=a nu da pace, a face zile fripte.
Mutină-=-cozi, datorie, târâituri. Are multe mutine.
Pdrpdră-=ploiţă, răstâmp mic. O pârpâră de ploae.
Pontorl (a)=a căţăi, a necăji.
Rdpcă==crenguţă ori muşchiu de pe crenguţe.
Şlih pi. şlihuri-partea de la crucea căruţei unde se leagă urciculi/e.
Şmotru=dojană aspră, probozeală.
Tăuri pl.=mlaştine, tihărăe. Tăuri

Zahon=clin de câmp.

glodoase erau prin codru„„

1 Pronunţil: w111tuieso (Veri An. IJ. p. 2:J6).
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Vârlan=coblizan, moţpan. Măi, ce horn de vârlan !....
Vâsca (a)=a nu zice nici cârc, nici două. Nici nu vâscă.
t!M4n4stireni, Bo101ani,
]). ~r. j=urfund.
CLZJM~,

JITII,

Tl\CIL\L~.

93.-Bărbatul

fermecat de nevastă.
Odată un biet creştin dintr'un sat îşi legase şi el capu', ca tot omu',
c'o ticăloasă de muiere. Dar, ce casă socotiţi dvoastră că duceau ăste
două nevoi?! Că bărbatul era un nătăfleţ d'ăia de nu ştie nici de: „hăis 11 ,
nici de „cea 11 ; iar muierea era o caţaveică d'alea... de „te joacă în ciur
fără

văcălie 11 !.

Bărbatul,

el om ca toţi oamenii; dar cloţu.şa de
semne ca să-şi poată face ea mendrele cum îi place, „pusese ţăstu'n cap 11 bietului rumân. li ormotise, de
nu mai ştia, ce să mai ia de jos!
lntr'o zi, ca să-şi bată joc de barbată-său şi să vadă câtu-i el de tantavan, se prefăcu bolnavă-prăpădită 'n pat.
După vr'o trei zile de gavială 'n ţoale, scoase capu' din procov şi
zise gemând :
- Haoleo bărbate„„! dacă aşi grăi într'un ceas bun.... am poftit la
un lucru ... hâ ! Şi mă pomenii în vis c'un unchiaş, c'o barbă mare şi
albă; 'ce: „femee, să ştii că taman din aia, are să ţi se tragă ţie leacul 11 •
- Bine, nevastă ; mo'iu căsni şi ţi-oiu face rost „din pământ din
iarbă verde 11 1 Numai spune-mi : la ce-ai poftit?
- Haoleo.„.! „Curând întrebaşi, curând să fie leacu'" ! Aşi mânca :
spurcăciunea de câine, fiartă 'n oală.
- Ce e mai lesne, nevastă! lncă, şi fără cheltuială I Leac să dea
D-zeu !
- „Hâ I Să te-auză Maica Domnului 11 !.
Puse omu' oala la foc, cu apă în ea, băgă şi spurcăciunea de câine
tn oală, şi după ce fierse de isnoavă, dete oala 'n sus.
- la gustă bărbate din chisăliţa aia, de vezi e ceva de ea ? Arc
vr'un gust ?.
Luă omul o lingură plină, suflă în ea, să se răcească, dar .... când o
turnă pe gât, începu să se strâmbe şi să 'ntoarcă nasul spre patul nevestei.
E buni birbate ?
- Nu prea e buni !
- Bagi şi oleacă de· sare, că daia n'o fi având gust Aşa ! Ia gustă
şi acum, de vezi, cum ţi se pare ?
la început, fusese

şi

nevastă-vedeţi dumneavoastră-pe
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Mai sorbi omul o lingură, dar i se păru„. şi mai al dracului !
- Ei, ce zici ?
- Nu e bună de loc! Dar gustă şi tu -zise el cu gura moalepoate ţie ţi-o plăcea !
- Ehe, barbate !... Ce să mai gust şi eu?!... Dacă nu-ţi place ţie, că
eşti sănătos!... Dară-mi-te mie.„. că sunt bolnavă prăpădită !
('Din Goleştii-'Badii, de la Ghiţit P. Odihalache),

]).

)lfiha/ache.

94.-Asta-i fata, asta-i iapa.
Se duce unul împeţit Ia un om, care avea o fată frumoasă şi harnică,
dar n'avea zestre de cât o iapă albă.
Tatul fetei cam hursuz, şi nu prea ştia multe. Tatul flăcăului şi ceilalţi stăruiau de tot ca să mai dea ceva fetei.
Atunci tatul fetei zise :
-Măi oameni buni, nu-mi hodorogiţi capul degiaba. Asta-i fata,
asta-i iapa. 'Mi-iai fata, 'ţi dau iapa. Nu iai fata, nu-ţi dau iapa.
Treaba tot s'a făcut, fiind fata cum s'a zis : harnică şi frumoasă.
'Petrecut tn com. Corod, jud. Tecuci, acum vre-o Bo ani.

j{. }J radea.

(Citritpceşt1· Tutova)

95.- Deşteptul

moşului.

Cică a fost într'un sat un moş, care avea un fecior. După ce feciorul moşului a isprăvit şcoala din sat, moşul, ca să-l vadă mai deştept,
l'a dat şi în alte şcoli mai mari până ce l'a dus şi în străinătate.
lntr'un târziu s'a fost întors de-acolo tobă de carte, să mai vadă casa
părintească.

când l'a văzut, se sucia împrejurul lui şi nu-i venia a crede
ar fi fecioru-so. După ce s'au mai întrebat unul cu altul de sănă
tate, de vărul, de nepotul, de cuscru şi de alte multe rude, a început
a mai privi casa unde şi-a petrecut copilăria. De odată se apropie mai
mult de una din corzile din casă, mai de aproape ca şi cum 'i s'ar fi
părut ceva străin. Moşul, ne băgând de seamă, îşi făcea de vorbă întrebându-l câte de toate, ca omul de ţară. Dar fecioru-so pare-că nici
nu-l auzia. Ba încă i se lungise gâtul, uitându-se la coarda care o gă
sise el cu pricina.
Moşul, văzând pe fecioru-so, că prea cască gura la corzile casei, l'a
întrebat:
- Dar ce văzu-şi, dragul tatei, la corzile casei noastre, de nu-ţi mai
poţi lua ochii de la ele? -Apoi ce să fie tată?
Moşul,

că
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Eu învllţ carte de vre-o 18 ani, dar minunea asta care o văd astăzi
la casa noastră, nu mi s'a întâmplat nici s'o văd, nici s'o găsesc scrisă
în vre-o carte.
- Dar ce minune dragul tatei ?
- Iaca ce minune : Uite, vezi dumnetale tatll, coarda aceasta care e
murdară de baligă de vacă ? Eu de vre-o câte-va ceasuri mă zbat cu
gândul şi nu înţeleg, ce fel de vită a fost aceia, de s'a bălegat, cu
josu 'n sus pe coarda noastră din casă. Moşneagul, plin de mirare,
când auzi prăpastia care i-a spus-o fecioru-so, pentru care el cascase
o gură cât o zi de post, uitându-se la coardă, s'a întors cu faţa la
icoane şi făcându-şi cruce cu mâna stângă îi zice : Dragul tatei ! !mi
fac cruce cu stânga, că cu dreapta nu am când. Apoi cum de nu pricepi tu atâta lucru, că coarda e plină de baligă de când am lucrat
lemnul pentru casă. Şi stând în ogradă în calea vitelor, se vede că
vre-o vită s'a bălegat tocmai pe coardă şi eu n'am mai curăţit'o şi
am pus'o la casă aşa cum o vezi astăzi. De! ca la ţară.
Păcat dragul tatei că mi-am mai cheltuit comându' cu învăţătura ta
ca să te văd om. Dar după cum văd, te-ai dus bou pe-acolo pe unde
te-i fi dus tu, şi te-ai întors vacă.

J3.

ţirica.
Vasile
Cantor bisericesc„ 'Bar/ad.

96.-Pui de hot ce eşti!
Era odată un hoţ mare. Bătrâneţele însă, care îngreue omul şi moae
tinereţile, îl molcomise şi pe el. Merge singur, când-va, printr'o pădure.
Iaca se întâlneşte c'un băet, ca de 15 ani, cu capul gol, în cămeşă,
disculţ, în izmănuţe, încins c'o şfară, cu mânile şi faţa pârlită, cu pă
rul încâlcit, cu ochii negri, vioi, şi slăbit de nevoi şi de necazuri.
- Un'te duci măi ţincule? zise moşneagul.
- lncotro m'or duce ochii !
-Ai tată, ai mamă, casă, rude ?
- O-zeu mi-i tată şi lumea casă !...
- Ştii vr'un meşteşug ?
-Nu.
-Apoi hai, fătul meu, să te învăţ cum să trăeşti în lume ca să am
urmaş, că uite, n'am avut copii cât am trăit.
Băetul primi bucuros să înveţe un meşteşug.
Merseră ei cât merseră prin pădure, dondănind' şi iacă ajung la un
tei mare, în vîrful căruia era un cuib de cioară.
-Vezi tu cuibul cela măi băete ?
- li văd, moşule.
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furi
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de sub
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cioară, fără

ca ea

să

te

simtă şi

dacă

mi-i arăta.
Moşneagul, începu a se zgrepţara pe copac şi toată viociunea tineret~i i se ivi în trup, ca să dea lectii vrednice urmaşului său.
In vreme cât moşneagul lucra ca să iee ouăle de sub cioar~, băetul
ii fură izmenele din picioare şi moşneagul rămase în durligL Ouăle
fură luate, fără ca paserea să simtă. Dar când moşneagul se dete jos
şi trase de seamă că-i fără izmene şi-l vede pe băet cu ele în mână,
încremeni.
-Pui de hoţ ce eşti! răcni el. Tu eşti mai mare tâlhar de cât mine.
Piei dinaintea mea, satană, că n'ai ce învăţa de la mine şi întru cu
tine într'un pacat !
Aurit4 de la Gh. Bârsan,
din Sp4t4reşti-Suceava.

)Y1. .Cupescu.

97.-Tiganul, prepeliţa şi cristeiul.
- Danciule mo, cum s'o crapa de ziuă, să 'ncaleci bătrânica şi surica şi să te duci cu câmpu'n cai.
-Nu mă duc teteo.
-De ce mo?
- Dacă paserile cerului mă râd„„.
-Şi ce zic mo?
-Ce să zică:
Iar cristireaza, breaza,
la prepeliţa târţa,
Mâca-i-ar fetea obrazu',
Mânca-i-ar tetea guriţa,
Nu să taeacolo'n iarbă,
Nu mai tace din codiţa.
Ca un negustor detreabă ?
Prepeliţeşte ş'ocdreşte:
Pă limba ei o tot îndeamnă :
Târţ, pârţ, bea ţigane,
Zi fa zi, zi fa zi, zi fa zL
Târţ, pârţ, bea ţigane.
r!llu;ite de Io (rolele meu Nec. T.
ldiceanu. s4tean, Comuna Bode1tii· 'Pre·
cistei, Jud. Neamţ.

7. Jdiceanu.

"l5rucra·Iolomi,o.

CftONIC/\
• In „Neamul Romlneao Literu• din 23 Mai 1910 supt titlul,· „Un articol
neouno1out al lui Crea„glJ"', se publici. articolul din •Columna lui Trai11n"',
anul Ill. 1872, isclJlit: Preotul Ion Creang4.
Acest 11.rticol s'a publicat fns4 fi fn edi,i11 11 II-a a scrierilor lui I. C„eongtJ,
lip4ritlJ supt tngrijirea meo ln rgo6, la „Minerva•.

gh.
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• D. D·r G. Welgand, proft!sor la Universitate diri Lipsea, d4 la iveală, pentru
folosul strtlinilor, traducerea în nemţeşte a povestii „Hurap·alb• scris de ncmu·
ritorul Creang4. Lucrarea se începe cu o prefaţ4, în care d. Weigand aşeară
pe C:reang4 a/4turi cu r:!Ale.xandri şi Eminescu f4r4 fns4 ca supt raportul in·
fluenţei cu/turei streine, s4 se a.~emene cu dânşii. Se reproduc câteva rânduri
scrise de un ardelean care arat4 greutatea ce mulţi o simt pentru înţelegerea
scrisului lui Creangll, Lucrul. se înţelege, e prea firesc. Dupd textul român şi
traducere. urmear4 litmurirea vorbelor şi locuţiunilor- mai rari.
Literatura române.ued trebuie s4 fie rec11n0Jctltoare d-lui Weigand, pentru
osteneala ce şi-o d4, ca s4 ne indrepte spre jilţul ce ni se cuvine.
* Convorbiri literare, No. 1-2 pub/icit pe înttlile pagine din fiece numdr,
cuvi11t<1 r1ui adunate di" Broşteni-Suceava de d. G. T. K. ln No. 1 şi un articol
de mitologie popu/ard de d. L. N. Kuataohi despre 'Pajur4. Mai departe, d. Al.
Tzigara-Samuroa' se plânge de nesprijinul bllnesc al Statului pentru Muzeul et·
nografto.
ln Albina, 31, un cântec bdtrânesc, Voinicel OlHr, cules de d. FI. Cristescu i
o variantit o avem şi noi în /li. 96.
"' La Academic a intrat o geol(ratie din 1795 cu autograful lui Ion Creang!I.
din 1878 (Cre.terea coletţ Xlll p. 217).
"' Şezltoarea, coala 5-6. cuprinde descâ'ltece şi poveşti. In fruntc.J acestor
din urmd .şi despre dânsele, d. Gorovei se e.xprimd in acest chip neaşteptat: .,,fli
mai toate basmele noastre publicate, e/emtntele folcloristice se pierd fntr'un no·
ian de vorbitrie, care·i ertA la Creangl1, liecArie la cei mai mulţi, dar la nimeni
nu·i materiei <16 folclor".
* Cu prilejul concursului de hoinll din 'Bârlad, de la 2r Maiu, d. Ministr11 al
Şcoa/e/or a primit fn audienţii pe Pilr. I. Antonovici şi pe redactorul acestei re·
viste. Din partea ei, s'a mu/ţdmit d-lui Ministru pentru sprijinul ce· ni·/ dd.
• La :.z5 Maiu a murit G. V. Munteanu. în ti'pogriJ/ia citruia a apdrut revista
noastr4 un an şi jumiltate. Culturii romaneşti, rilposatul i-a jertfit multe în ti·
nere(a sa, iar nouil ne·a fost un bun ajut.fior. Dumnereu s4·1 ierte şi stl·i ţin4
ţdrâna uşoartl

• Supt tig11ra de pe pagina rli3, trebue „brâu" în Joc de „burunar".

}'.
Poşta redacţiei
Şt, St. T, 'Primit.-Furt11nl, Primit ; colecţia trimislt prin poşt4, ne-a venit
înapoi; Ce-o fi ~-Gr. VI. Tim. Se vor pub/icâ.. lart4 cd n11 p11tem riJspunde prin
scrisori ctlci ne costd prea mult. Când voiţi r4sp11ns, addogaţi o mifrcuţif de 5.
A. Mois. 'Primit.- V. 8. Ţir. Legenda se va ţub/ica; vorbele n11, ne.fiind culese
din popor,-8erg. Manole, Tare mulţumesc.

~~~~ prim_!!e -~~ ~~~~~ţ_i_e.
Anatole France: Albina, povestire, 'Buc. f. a. 105 p. 30 b. (No. 572 din „Bi·
b/ioteca pentru toţi").
N. Dobrucu : Antim Ivireanul, Mitropolitul Ungro-Vlahiei. Buc 1910, 120 p
20 b. ('J'{o. 20 din
'Biblioteca Steaua").
ProC. Dr. G. Welgand : Ion Creangl's Harap-Alb, herausgegeben, uberselft
una erliit.tert von, Leinig, 19ro, 143 p.

„
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abonaţilor, cetitorilor şi prietenilor revistei
Creangă" pentru strângerea fondurilor:

lntemeietorilor,

„C lJ Z 1\-VO
Suma

adunată

-

„Ion

DĂ"
-

L. B.

-

62.75

~ZJSTZJL LZJI ION CRl!l\NCiĂ IN ~Aftlt\D
L. B.

Suma din

urmă

-

-

-

-

-

-

434,05

Foaia No. 320, încredinţaţă D-lui Dr. P. Bogdan, rectorul Udin laşi : Dr. Hurmuzescu, Dr. P Bogdan, câte 5 I.;
N. Patriciu 3 I.; I. O. Bedreag, St. V. Baldovin, Dr. Manoliu, câte
2 lei. - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 19.00
Foaia No. 301 încredinţată D-lui O. A. Cosmovicl~ Tg.-Neamţul:
O. A. Cosmovici, 3 I.; Smaranda O. Cosmovici, Zulnia C. Isă
cescu, Cecilia V. Grinţescu, câte 2 I.; Econ. H., Ana M. Ioachim,
Constanţa N. Constantiniu, L. Mrejeriu, D. Zamvell, M. Al. Ionescu, O. Tablan, O. Nicolau, C. Adămoaia, Haralamb Nuţu, O.
Livizan, Al. Moisei, N. Bancea, Al. şi Eliza Bradu, C. Stan, Elena
C. Stan, Cristina Behaiu, Albertina Caracalescu, T. Popescu, V.
Irimescu, V. Irimescu, Pr. O. Mironescu, Aglae şi Ilie Roban, Pr.
Const Vasiliu, C. Vrănceanu, Pr. V. Atanasiu, Vasile Şerpişanu,
Vasile Goian, Neculai O Munteanu, câte 1 1., Eleonora Constantinescu, O. Irimescu, Nicolae Jordăchescu, câte 50 b. Se scad 10
b. cheltueli. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39.90
f'oaia !vo. 287, înrredinţată D-lui Spiru C. Haret, Ministrul
Instrucţiunii şi Cultelor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300.00
(Va urma)
Total- - 807.15
niversităţii

------·-~-

__

.,._...._

.

I NŞTI I NŢARI
Rugăm cu toată stăruinţa pe abonaţii noştri să ne achite abonamentul, singurul mijloc de traiu al revistei. Plătindu-ne datoria, ajutoră
chipul de a putea culege inţelepciunile poporului.
Rugăm pe abonaţii cari îşi schimbă domiciliul, să ne înştiinţeze,
spre a nu suferi întrernperi şi a nu face în urmă cereri că n'au primit
revista. „ Ion Creangă" se trimite regulat în primele zile ale fie-cărei luni.

Cererile de abonament vor fi însoţite de plată. Nu mai trimitem
revista pe credit.
Cine ne face cinci abonamente şi trimite banii, al său va fi gratuit.
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------------
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Redacţia şi Administraţia
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revistei
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Creangă"

11e pot dobândi

)11C1ril.ri :

„Ion Creangă" numerile toate din anul I - - - - - 3.00
„Ion Creangă" An. li.
- 6.00
T. Pamfile, M. Lupescu şi L. M1·ejeriu : Cert.a pentru tinerelul de le
sate. Ediţia I. T. Pamfi/e: Povestire pe scurt despre .Neamul Romilnesc" •
•
Jocuri de copii l . -

„•

"

•

„

"

„

„

•

„ „

•

„•

I

1.25
0.20
1.40 ~

1.60
160
Cimilituri romilneşti
1.00
'D. Farcaşanu şi C?tf. Lupescu: Creşterea pomilor
- 0.25
L. C?tfrejeriu : O şeziltoere ţilrlneael'll - 0.20
Go1podărla 9i fata de la ţarii.
- 0.40
FI. Cristescu : Carte pentru copii
- l .20
Şt, St. 'l'uţescu şi P. 'Dani/eseu : Monogr. satului Catane-Dolj - 2.00
Colinde din popor - - - - - - - - - - - O.RO

„

•

-

II. III. -

"

Se trhnet~o numai bupă achitarea beplină0S

<:;--

<ţf

~

~

CO~L PLUGA~OR ~~
COhECTll DE hEGI NOUi ŞI VECHI

cu mlicatiuni

şi

formulare pentru lmplinim actelor necesare la legile noui

I. Legea învoe/i/or agricole precedată de exnunfrea do motive a d-lui
Ministru de Interne şi Raportul d-lui A. Djuver~. deputat.
11. Legea judecdtorii/or .de pace. pr1>cerlllf A <le Pxpunorea de motive a
d-lui Min·strn de Justiţie şi raportul d-lui Saita, deputat.
III. 'l{egulamentul legei judecdtoriilor.
IV. Lef!ea monopolului ciirciume/or. pre'ledatll de (IXOUnerea ele moti,·e a
rllui Mmistru ~m . Costinesou "Ji rep ortul d lui D-r H.l\mniceenu senator.
V. Legea casei rurale, precedată de expunerea de motive a d l1ii Mi·
C..
nistru de Domenii.
'"J VL Legea licenţelor.
VII. Legea vânrdrii şi f.ibricdrii lumiindri/or de ceard.
Vll', Legea rura/d de împroprietdrire die 1864, adnotată cu decisiuni
ale lnalt.• i Curţi.
IX, Legea rurald din 1879
X. Legea proprietari/or adnotată 011 deoisiuni 11le lnultai Curţi.
XI. Reffulamentul Sfâ11111/11i Sinod nin l~ Iulie 186l.
XII. Circulara d-lui Preşedinte al Trib. Tutova .
XIII. Legea noud administrativd.
·
~
ân Theoc:lor :b.d:a.rineseu A voout, fost Procuror.
~
Librăria Nicolai
Î,_"'"v"G}trimete
P<·eastl carte t'runco

A. Petroff-BArlab
oupa primirea costulni de lei 3.

/. 12-6

C".
"'1v.r

A>.l\r ('\
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Anul 111.-No. 7.

Iulie, 1910.
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CUPRINSUL:
Tudor Pamfil1.-„Frunrd-verde".
C. I. lbtmn, P. G. SIYin.-Pluguşoare .
D.
• f, Dum~qcu. -j?.~~şti.

„

j.

M. lupmu, D.
şi

.

<\·

lii'I

·.

T.

/ •,:

·; H. I. Ţapu, Y. B. Tirica. - Povdstiri

's:f

legende.

D. Mihal1ch1. Gh. Butn;ltllo,-~
C. 81ldi1.-Gâcitori.
Pr. I. C Beldie, s. v. Şufnu, I. I. Popmu. I. O. Zugravu, 1. I. Yirlmanu. Gr.
Y11iliu, P. Ciretm .-Datine şi credillţe.
I. Y. Hintmu, R. c. Ciupitu, I. loca, V. Moiaiu, Ar: Tom11e, I. Toroutiu, li·
Y11iliu, 8. a„, I. I. Popim, I. I. Virlemnu, D. I. farcaflftU, $t. St. ÎMfllcu,
P. S. Mihai. Y. URaurm, I. A. Sadomnul, Yirvinia Stan, Gr. Y11iliu, Gh. V. Şutnu,
I. lacul1u, I. I Dumitratcu. A. Moiaei.-Cântece.
I. O. Zuamu, A. Moi11i, I. I. Dumitritcu.-0 samd de cuvinte.
1. lml1u, o. Mihalache, I. Br1d11, Virginia Stan, Gh. Fira -Glume, jitii,
taclale.

A. Q. L P.-CRONICA.
Poth r1d1cti1i.-Bibliografie.
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voile noastre.
Intrăm tn a doua jumătate a artuluf şi ca atare îndrăsnim să cerem ceia ce ni se cuvine, pentru mersul
neted al acestei Reviste.
Pentru aceasta vom fi prea mulţămitori.
La redacţia şi administraţia revistii

Cuvântări
după
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oficială

a cercurilor culturale
de
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Cuprinzând tot felul de cuvântări cari se pot citi cu folos
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-Rugim pe oonfraţii oari tmprumutl din nlon Creangl1", s'o pomeneascl.
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au. O curatd dorinţii.

„FRlJNZĂ VERDE"
Sunt părtaş credinţii că nimănui nu i se poate pune o întrebare,
fără ca el să nu-şi aibă răspunsul său, mai mult sau mai puţin aproape
de adevăratul răspuns. Pentru aceasta trebue însă două lucruri : puţină
judecată şi mai ales bună credinţă. Acestea mi-au venit în gând, vă
zând cercetările pe cari le-a pornit « Frunză verde)) din cântecele noastre de ţară. Nu pot spune cine are dreptate şi cine nu, nici fie-care
câtă dreptate are, căci nu mie mi-i · dat să cumpănesc.
Ce este «frunză verde» acesta? Se zice că este începutul unora din
cântecele de ţară, a cărui legătură cu cuprinsul cântecului, nu-i uşor
de lămurit. Şi mi se pare că chiar aşa, nu este: lntr'adevăr o parte
din cântece încep de adreptul :
Pentru tine, /a l/ean4,
S' a uscat iarba' n poiand

„

C/ind era iarba de coas4,
Eu dormiam la tine'n casd„„,

iar altele au câte un vers sau mai multe, a căror legătură cu cele ce
n'o găseşti· îndată. Aceste începuturi de versuri sunt :
1° Frunză verde, foaie verde, foileana, foi/iţă, altă foaie, şi iar verde,
foicică, frunzuleana, Leana-Leana, şi a. („frunze" de plantă, floare, piatră scumpă, adică lucruri cari au frunze şi cari n'au.)
2° Când oiu zice, şi mai zi şi, ş'apoi ci-că, ş'apoi mdndră (de cele
de mai sus).
urmează,
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3° Plante

şi

alte

părţi

din

Cu gutui~ cu aldmâi,
De când s'a ~us dumnealui,
Struguraş blltut de brumt!I,
Rlf.u-i, Doamne fitrll m11mif,
Grlldinlf. c11 floricele,
Se p/imbll neica prin ele.
-Puic11/iţif, eu sprd drept

plantă

:
N .1m dat .g:1r,ll nimdnui;
far aseard'ntu>recat .. „
Struguraş biftut de piatrif,
Rllu-i. Doamne, fllrd t.itll.
Mi-ai fdcut o rand'n piept.
Nu e ranit de cuţit
Sd-i pun leac şi s'n vindec.„.

4° Altele d. p.
La podeţul cel de piatrd
Rdu e, Doamne, fifrd tard .„;
Panll'n cuiu, pand sub cuiu,
Eu drdguţul nu mi-l spuirJ ;

La podeţu/ cel de bra:;i,
Ritu-i, Doamne. /drit fraţi.
De l'oi11 spune, 'l'oiu rt!lpunc,
De~oi tlf.cea, ce s'a'ntâmpla i'

a înmulţi exemplele, mă opresc aici. Ce caută acestea toate în
fruntea cântecelor, aceste toate, dintre cari frunză verde e numai unul?
Cu alte cuvinte, de ce aceste toate la o laltă cu „frunză verde ?
Se înţelege, dacă am avea şi noi, în această privinţă, documentele
pe care le au istoricii, am cerceta aceste puncte în vechiul material,
care de sigur că avea o înfăţişare mai curată, şi am scoate o încheiere
mai repede, de cât din împestriţata înfăţişare a cântecelor de astăzi.
Aceasta însă din nefericire nu se poate.
Ce rost pot avea pomenitele introduceri? Cercetând cea mai nouă
colecţie de cântece, cea a d-lui Al. Vasiliu, am găsit 130 cazuri în cari
aceste introduceri sunt cerute' de rimă, prin urmare sunt adevărate introduceri şi numai 31 cazuri când între aceste introduceri şi cuprinsul
cântecului, este o legătură: pelin-străin-străinătate, ş. a. De aici nu
putem însă scoate regulă că în deobşte alde „frunză verde" sunt nişte
cerinţe ale rimii.
In cântecele noastre, mai ales cele de. dragoste, se întrebuinţează
vocativul calificativ :
Fără

11

*Marie din Garbova,
Doar tu mi-ai cerut ceva.„.
*Mândrll, rnâ.ndruleana mea,
Doar ai şti11t tu ceva ..•.
*,\1urt!lşan c11 ţ11ndră surd,
Treci Murt!lş•il Sd·ţi dau gurd;
*Trandafir. trandafiraş,
M4i btfd„ţit lu11aş.
*Blldiţll cu pand verde ..
*Maghiran cu crea11ga'n sus ... ,
*O. mândruţo. bure moi „.
* Vioricd, viorea,
Mandril, mândruleana mea. „

*Mândro, de iubirea 11oas1rd,
Rdst!l.rit a ruja'n coastd.
*Mândrt!I.. de când ne'ntâlnim,
Vreme-i sd ne şi iubim.
lv/11rllşan cu (•mdrd albit,
Treci Murdşul de ţi-s drag~!
Ft!l.-ţi fântânii la pri1ar.
Şi strigll sara pe lunii. „
*Floricicd, .floricea.
Mândrd. mândruleana mea.„
*Floare mândrii pc hinteu.
Bade. blldişorul meu .„

exemplele nu se mai sfârşesc; aceste toate sunt calificativele subiectelor cântate; ele nu sunt luate numai din lumea florilor, ci şi dintr'a frunzelor (aici trebue să recunoaştem că petala unei flori e tot
Şi
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frunză

: Foicică de bujor, Frunzuliţă de bujor, Foileană şi-un bujor;
se înţelege, când cea ce cântă şi-a luat drept comparativ frunza plantelor, complimentând'o şi pe aceasta, a zis: frunză verde, frunzâ lată,
frunzuliţă, foicică, ş. a.), pietrelor scumpe, ş. a. Când stau singure, sunt
figuri pronuminale.
lmi vine a crede că numai comparaţiunele cu florile şi frunzele s'au
aflat întăi în cântecele noastre de ţară. Mai pe urmă, lucrul a mers
mai departe şi s'a zis :
Stru~ure/ bdtut
Rău·i, Doamne,

spre a

de brum4,
fdrd mumd,

în chip fericit pe cel orfan.
După un timp cântecele au început să treacă hotarele şi-au ajuns în
părţi unde planta, a cărei floare sau frunză se pomenia, avea alt nume,
unde prin urmare nu se cunoştea. ln Moldova de jos, măgheranul nu
se ştie ce-i, după cum nu se ştie de asemenea nici ce-i matostatul. Şi
cântăreţul şi-a zis: măgheran=ceva frumos, de podoabă, ca şi matostatul; şi alcătuindu-şi şi el un cântec, a zis cu toată buna credinţă:
frunză verde matostat. Tot ast-fel şi cu alte lucruri. Deci iată pentru
ce se zice şi „frunză verde" de ce nu se poate (matostat, hurmuz, colilie). Şi ca dovadă că aşa este, că se socoteşte ca fără prihană „frunză
verde matostat", poporul, când aude de ceva nepotrivit, zice: „Apoi
asta-i curat :
wgrăvi

.,,Frun:{l!I verde lapte acru,
Rdu md dor cd/cdi/et•

Cântecele de ţară au intrat dară în veleatul acestor încurcături şi amestecuri, când pe încetul rostul acestor „frunză verde" în cele mai
multe cazuri s'a perdut şi a rămas numai ca o rămăşiţă vechie, pc
care o foloseşte rima după nevoile sale; aceasta explică statistisa pomenită mai sus.
«Frunză verde» este un interesant capitol din istoria poeticii poporului român şi fericit va fi acel care-l va întocmi.

cudor }'amfi/e.
PLZJGZJŞORZJ L

5.-Hi, hăi,
Se sculă dumnealui
/ntr'o sfântă joi
C'un plug cu doisprezece boi;
Boi, bourei,
1•

I se

:ţh·e şi

1
•

ln coade codălbei,
/n frunte fintărei.
Şi ară o lună ş'o săptămână
Şi se sătură de arătură.
Trase plugu' la părete,

oolindl,
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Şi

lună,
săptămână

cu apă mâna;
Apoi În grajdiu de piatră a intrat
Şi a scos murgul înşelat
Şi În/râiat,
Cum e bun de încălecat.
Apoi picioru 'n scară şi-a pus
Şi în vânătoare s'a dus;
ln vânătoare spre ogoare,
Să vază grâul cât e de mare.
Grâul de departe inroşia
Şi de aproape îngălbenia,
Fatură (sic) de copt îşi făcea.
Hi, hăi!

!şi spălă

(Com.

__ ; ._.:. ._ ____ ·_::.·..:..:......:-:„:. .::.·:

De s'a şters pe mâni curat.
Apoi un peptene şi-a luat,
Chica neagră a peptănat,
La icoană s' a închinat,
ln straiu nou că s'a îmbrăcat.

iarbă verde,
'n sat la fete.
Hi, hăi!

boii la

Şi flăcăii

La
La

_-_.-:..;~_:........:..._-_-

Merişani-Argeş)

6. )f. Jllaleescu.
6. -Buna vremea, bune vremea,
Bade gasdă; hodineşti,
Ori numai ne amăgeşti,
Ori plugaraşi nu doreşti?
Noi cu plugul ne-am luat,
De cu seară ce-a 'nserat,
Şi-am fi venit mai de mult,
Dar noi nu ne-am priceput,
Cu copiii am făcut
Dar şi acum îi bine
Ca mâini îi sfân' Vasile.
Mânaţi, măi!
Hăi, hăi!

lntr'o luni de dimineaţa,
S'o sculat badea dimineaţa,
Ciocârlia cânta,
Privighitoarea cânta.
Dacă s' a sculat,
Pe ochi s'a spălat.
Iar soţia dumisale
Un ştergar alb i-a dat

Mânaţi, măi!
Hăi, hăi/

Şi eşind afară îndată,

Din bucium a buciumat,
Slugile şi-a adunat,
Slugilor poruncă le-a dat,
La ocol de-au alergat,
Şi au scos 12 boi,
Boi, bourei,
In coadă cu dă/bei,
In frunte cu ţintaţi,
In coarne ferecaţi,
Cu coarne belciugate,
Cu aur suflate,
Pe pântece bălani,
Pe spate plăvani,
Fie care de câte cinci ani.
Mânaţi, măi/

Hăi, hăi/

mi-a plecat la arat
La câmpul durat
La mărul rotat
Pe un deal ascuţit,
Ca o dungă de cuţit
S' a apucat de arat,
Zi de vară până' n sară
ln lungi.ş,
ln curmezi.ş,
Brazdă negră a răsturnat,
Grâu de vară a semănat,
Grâu de vară
Cu săcară,
Şi

Să răsară până'n sară;

Grâu mărunt cu arnăut,
A dat Domnul s' a făcut.
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arat cât a arat,
badea s' a bucurat,
Şi lumea s'a minunat,
Iar dacă s' a· inserat
Badea acasă s'a intors,
Bucuros veselos,
Să-i iasă grâul frumos
Şi-a

Şi

Mânaţi,

măi!

Hăi, hăi I

la saptămână
/şi umplu cu apă mâna,
Şi .,e duse ca să vadă
De i-a dat D-zeu roadă,
Iar grcîele de departe înverzea,
De aproape îngălbinea,
Era 'n paiu ca trestia
Era 'n spic ca vrabia,
Era mândru şi frumos
Ca şi faţa lui Hristos,
Nici prea mare, nici prea mic
Cum îi mai frumos la spic.
La

lună

Mânaţi,

măi!

Hăi, hăi!

Atunci singur dumnealui
Peste coama calului,
Lângă grâu s' a alăturat
Şi trei spice a apucat,
ln basma mi le-a legat
Şi înspre casă s'a înturnat,
- Măi fimee, măi fimee
Orâul nostru o să peie,
Lelica le-o dus in casă
Şi-o pus spicele pe masă,
Casa s' a luminat
Copii s'au bucurat.
Lelica frumoasă,
Stăpâna de casă,
Pe masă le-a despicat
Din gură a cuvântat,
Că nu-i verde nici uscat,
Numai bun de secerat,

197

Atuncea badea îmbucurat
Din bucium a buciumat,
Slugile s' au adunat
Slugilor poruncă le-a dat
Şi slugile la grajd au alergat
Din grajd pe Murga a luat,
Un cal graur
Cu şeaua de aur,
Negru ca corbul
Iute ca focu,
Cu potcoave de argint
Ce bat bine la pământ.
Şi cu frâul de matasă
lmpletită viţa 'n şase,
Mânaţi, măi!
Hăi,

hâi I

Badea pe el s' a aruncat,
s'a hiiţânat,
Văile s'au răsunat,
Frunza 'n codru a picat,
Sf. Vasile din cer s'a bucurat,
Badea înspre Ch~inău a apucat,
Auzise că acolo-i fer,
Fer şi oţel,
S'o dus pe uliţa marr,
Şi n' o găsit nimica,
Iar pe uliţa din dos,
Tot a fost mai norocos,

Pământul

Mânaţi, măi!

Hăi, hiii !
luat fer şi oţel,
/n nouri s'o urcat,
ln târgul Bârladului s'o lăsrzt,
La Stan ţiganul a apucat,
Feru' şi oţelu' i-a dat.
Iar ţiganul meşter bun,
Bea lulea făr de tiutiun,
Cu chila chilia,
Cu ciocanul bătea,
Şi-i dădu poruncâ şi plata,
Să-i facă secerele îndată,

Şi-o
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mai mari şi mai mici,
le vie bine la voinici,
Mici şi îmbârligăţele,
Pentru fete tinerele,
Seceruica cea mai bună
Pentru baba mai bătrână,
Să

Mânaţi, măi!

Şi-a

pus badea slugile, /Hăi, hăi!
Le-au pus la secerat.
Cu dreapta secerau,
Cu stânga legau,
Cu amândouă clădeau.
Şi făcură din prolog snop
Din snop clae odobae,
Lăudat de toţi boerii,
."·i de noi plugarii odată!
'
M ânafi, măi !
Girezi mari că durarâ, /Hăi, hăi!
In capul pământului,
/n steriţa vântului.
.~i prin vorbe şi cuvinte
Badea şi-a adus aminte,
Cum că are o herghelie,
La păscut în suhăţie,
Şi-a adus cea herghelie
.~i-a trierat :
Cu roibu',
Cu murgu',
Cu negru',
Cu suru',
Cu picioarele triereau,
Cu nările vânturau,
Cu urechile în sac turnau.
Mdnaţi, măi!
Hăi, hăi!

Atunci badea de bucurie,
Ca săracul de avuţie,
Cu poala sumanului,
Turna 'n chelna carului,
In care mari mocăneşti,
Trase de boi moldoveneşti,

Şi

porni la moard la /băneşti,
Iar hoaţa de moară,
Când viizu atâtea cară,
lncărcate cu povară,
Puse coada pe spinare,
Şi plecă in lunca mare,
Lun,ca mare frunză n'are
Lunca mică frunza-i pică,
Sai leliţo şi-o ridică.
Mânaţi măi!

Iar morarul meşter mare,
Crfyu' el şi al cui-'/ are,
A sărit îndată mare,
Cu barosul la spinare,
A strigat-o, a momit-o,
Cu barosu 'n şele a pocnit-o,
/-a dat un ciilcăi,
Şi a pus-o pe căpătăi.
Şi turnă deasupra 'n coş,
Grâu mărunt şi de cel roş,
Grâul s'aşeza pe vatră
Şi din coş cădea pe piatră,
De sub piatră în covată,
Curgea făină curată,
Apoi bade a pleca,
Carăle scărţiau,

Boii gemeau,
Flăcăii chiuiau,
Mânaţi măi!

Iar lelica cea frumoasă,
Se tot preumbla prin casă,
Şi zicea că ei nu-i pasă,
Că are fată frumoasă.
Iar fato dumnealor,
Ca şi zdna codrilor,
Cu cdmoşa cu altiţd,
Cu flori roşii pe guriţd,
Tinericd sprinteioard,
Ca un puiu de caprioard,
Cu ochii ca murile,
Obrajii ca rujile,
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ltz cuptor îl punea,

Şi

ori-ce fecior o vedea,
Pe loc o îndrăgea,

Si pentru noi plugarii se cocea.
'
Mânaţi măi!

Mâ11aţi măi,

/tăi, hăi!

Lelea pe fata o chemă,
ln camară o trimetea,
După o sită rară,
De năgară,
Ca să cearnă cea făi11ă.
Fata o asculta,
Sita aducea,
Dar mă-sii i s' o părut
Că-i prea rară de cernut,
Şi-a spus să aducă pe cea
Cu fundu' de mătasă,
Pentru d-lor aleasă,

Jortlşti

Apoi l'a scos, l'a pus pe masă,
Şi s'a făcut lumină în casă,
L'a rupt în două,
,1., ·i ne-a dat şi nouă,
L-o rupt în trei,
Şi-a dat şi 'ta copii,
L o rupt în patru,
Si a dat la tot satu',
iar cât a mai rămas,
Fata lefii mi l'a tras,
Şi l-o pus la un loc îndemnos,
Pentru alţi plugari de scos.
Noi vă urăm,
Pentru un colăcel,
Pentru un galben de aur,
Din ţara lu Faur.

.

deasă,

Mânuţi meii!
când carele o sosit,
Făină a luat
Fetei a dat,
Ca să cearnă şi-a cernut,
Cât i-a plăcut,
far o babă, babă slabă,
Dar cu vorbe de ispravă,
S'a apucat de plămădit,
Si-o făcut colăcei,
~·i mari şi mititei.
Şi-o făcut unul rumenel,
Rumenel şi impleticel,
Şi-o mai făcut unul frumos,
Ca şi faţa lui Hristos,
Ca un soare luminos,
Ca un fagur de miere gustos,
Cu miere mi-l ungea,
Cu zăhar tl zăhărea,

Şi

('Din
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am venit sa ne daţi,
.~·oldu' porcului,
Din fundu' podului,
Si-o bucată de slănină,
Cât de aici până la fântână'.
lt'am mai Ufa boeri, v'am mai ura,
Dar ni-e câ-om însera,
Că suntem de la Oa/aţi,
Unde-s boerii îmbrăcaţi
Cu giubele de nuele,
Cu opinci de coji de nuci,
Potcovite cu dbzţi de ştiuci,
Noi am gătit plugwelu',
Daţi-ne şi d-v. colăcelu',
Aho, aho!

Şi

Covurfoi)
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POV~ŞTI

25. -

Mărioara

cea

frumoasă.

Ş'amu, de unde şi până unde, cică era odată un lmpărat. Numele
lui Dumhezeu i l'a fi ştiind, da' eu nu-l ştiu. Atâta ştiu, că lmpăratul
cela avea o lmpărăteasă fru111oasă, frumoasă. Da' vorba ceia : Când îi
una, nu-i alta. Ş'aşa era şi lmpărăteasa ceia. Ce avea ea, că prinsese
ciudă pe fata ei cea mai mică şi ciudă şi ciudă, că, zice, cum să fie
ea mai frumoasă de cât mine ?
- Dragul mamei, zice odată împărăteasa, eu mă duc azi la sf. biserică. Tu rămâi acasă şi aşază şi grijeşte în toate odăile, da' în a noua
odae nu cum-va să cauţi, că de-i căuta, de ce-i vedea, te-i speria!
Şi se duce lmpărăteasa la sf. biserică, iar fata hai-hai, hai-hai, mătu
ră şi grijeşte prin toate odăile, da' când ajunge la a noua odae, zice :
- „Măi, cum să nu caut eu să văd ce·i în odaia asta ? 11 Şi se duce şi
intră în odaia ceia. Da'n odae cine să fie? Era numai o oglindă şi'n
colo nimeni, ţipenie. Se uită fata în oglindă, ca fata, şi întreabă:
- „Oglindă, oglingioară, cine-i mai frumoasă şi mai rumeoară ? Da'
oglinda face: -- "Tu, Mărioară !...
Şi nici bine nu şi-a vorbit vorha oglinda, şi lmpărăteasa a şi auzit
de la sf. biserică şi venind răpede, răpede, acasă, întreabă de oglindă:
- „Oglindă, oglingioară, cine-i mai frumoasă şi mai rumeoară? - „Mă
rioara", face oglinda. Da' lmpărăteasa s'a făcut foc. -„Ei, zice, nu-i
vorba mea, că haita de fată s'a uitat în oglindă? Şi cică a strigat atunci lmpărăteasa la un vizitiu ş'a pus vizitiul caii, şi i-a dat poroncă
să iee pe fata ceia şi s'o ducă şi s'o ducă departe, departe, în lumea
ci, şi zice: - „Să-mi aduci inima şi maiul şi degetul ei cel mic, ca să
văd eu cu ochii că ai omorît-o !
Şi pe când mergeau ei pe drum aşa, iaca, de unde şi până unde,
vine un învârticuş şi din învârticuş a eşit un căţăluş şi nici una, nici
două, căţăluşul sare în căruţă, lângă fata ceia a împăratului.
Amu, după ce au mers ei, cât au fi mai mers, ajung într'un zăvoiu
şi acolo, în zăvoiul cela avea de gând să o omoare vizitiul pe fata
Impăratului. Da' fata prinde a plânge şi a zice: - „ Fă-ţi milă, om bun,
de mine şi nu mă omorî, ci mai bine tae căţălul ista, scoate-i inima
şi maiul şi eu iaca-ţi dau degetul ist mic al meu şi du-le la mama şi
spune-i că m'ai omorîl„. Şi şi-a făcut milă ci-că vizitiul şi a omorît
că.ţelul şi i-a scos inima şi maiul, iar fata şi-a tăiat degetul cel mic de
la mâna dreaptă şi el Ic-a dus lmpărătesei.
Ş'amu, ce să facă biata Mărioară ? lmblă ea cât îmbiă prin pustietatea ceia o zi, două, cât a fi îmblat, da' de la o bucată de vreme a
11
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răzbit-o foamea mereu, mereu. Şi-a luat ea atunci şi a zmuls trei fire
de păr din cap şi a făcut dintr'însele un arc şi cu arcul ista omora şi
ea păsări, cum putea şi cum da Dumnezeu şi le mânca aşa cum erau,
cu pene cu tot.
Amu, îmblând ea aşa prin zăvoiul cela, dă de un palat mare, mare
şi frumos. Se uită ea încoace, se uită încolo, nu vede pe nimeni, pace,
sănătate. Da' în palatul cela locuiau hoţi. Şi cum să intre ea în palat,
acolo, să se oploşească? Face tot chipul şi intră în palat. Şi palatul
cică se învârtea după soare. Şi după ce intră ea în palat, s'a apucat
şi a făcut mâncare, ca la casa ei, şi a pus mâncarea pe masă şi pe
urmă s'a ascuns. Când vin hoţii acasă şi văd mâncarea întinsă pe masă,
s'apucă şi mănâncă ei bine, iar căpitanul lor cel mai mare zice :
- „Măi, de-a fi moşneag cel ce a făcut una ca asta, să-l luăm de
tată. De-a fi femee, s'o luăm de mamă. Da' de·a fi fată, s'o luăm de
soră" !.. .. Ş'amu se scoală ei de la masă şi se duc iar la vânat pentru
o bucată de vreme.
Vin ei, când or fi venit, într'o sară înapoi acasă. Da' masa erlt pusă
şi pe masă fel de fel de mâncări, cum le plăcea lor mai bine. Ş'aşa
a fost şi a doua sară şi a treia sară. Şi s'au sfătuit ei să steie unul de
pândă să vadă cine le face lor mâncare şi le grijeşte în palat. Ş'aşa
s'a pus unul la pândă şi a stat acolo, şi a stat până cătră sară. Da' fata
dacă a văzut că nu se mai duce, a eşit şi a făcut mâncare, ca de obiceiu. Ş'atunci când au venit şi ceilalţi hoţi de la vânat, le aduce cel
ce şăzuse de pândă pe Mărioara, şi le zice : - „Iaca sora noastră, iaca
sora noastră! ... ". Şi ceilalţi toţi, când au văzut-o, au strigat: „Soră,
de-amu să nu te mai duci nicăiri de la noi, să stai aici cu noi. Că
iaca, ai bani, ai palat, ai tot ce ţi trebue şi nici la apă să nu te duci
- „Nu m'oi duce, fraţilor". Ş'a rămas acolo gospodină Mărioara, fata
lmparatului.
Da' Jmpărăteasa, când· să se ducă într' o duminică la sf. bisericl, se
uită iar în oglindă şi întreabă: - „Oglindă, oglingioară, cine-i mai frumoasă şi mai rumeoară? - „Tot Mărioara"! zice oglinda.
- Măi, mare lucru îi şi aici. Se vede că n'a omorît'o vizitiul !..„.
Şi ce să facă lmpărăteasa? Se chinuie mereu, şi zi noapte şi întreabă
şi de unul şi de altul, ce să facă ea, ca să prăpădească pe Mărioara ?
Da' nimeni nu ştia ce să i spue.
Şi iaca vine la lmpărăteasă o babă bătrână, bătrână şi vrăjitoare şi-i
spune, că ea poate să şteargă de pe faţa pământului pe Mărioara.
- „Dacă mi-i omorî-o să ştii, mătuşă, că-ţi dau trei stamboale de bani !
Şi se duce baba şi se încalecă pe o chiuă şi de acolo, la drum, duluţă, de-ajunge acolo, la palatul Mărioarei. Da.' baba ceia avea cică
11
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două ace cu otravă. Şi se duce baba la fată şi-i sarută mână, dă, cum
îi treaba babei, şi nici una, nici două, îi tot zicea: - „Vai de mine,
fată de Impărat, că de mult nu te-am mai văzut !... 11 • Da' fata nu mai
ştia de bucurie, că de multă vreme nu văzuse picior de pământean pe
acolo. Şi, după ce au mai stat ele aşa de vorbă, baba s'apucă să caute
în cap fetei. Şi cum îi căuta aşa în cap, îi vâră cele două ace în moalele capului şi pe loc a murit biata fată. Iar baba se încalecă iar pe
chiuă şi la drum băete spre casă înapoi, la împărăteasă.
·
Şi s'a llucurat cică lmpărăteasa de moartea fiică-sa, că era ră la inimă şi cânoasă, măcar că era lmpărăteasă. Şi-i dă babei degrabă cele
trei stamboale de bani.
Ş'amu, iaca vin şi hoţii înapoi acasă. Când colo, ce să le deie ochii
a vedea? Mărioara era moartă, supt laiţă, ca toţi morţii. Şi s'apucă ei
a boci şi plângeau cică mai ceva de cât copiii şi ziceau: - „Sora noastră, sora noastră, cum ai murit, cum ai murit şi ne-ai lăsat ! 11 Şi după
aceia, fac ei o raclă plumbuită şi o pun pe Mărioara în racla ceia şi
pun racla, cu flori de sulfină şi cu ce a mai fi fost, într'un copac de
acolo, dinaintea palatului.
- „Măi fraţilor, zice cel mai mare dintre dânşii, să o punem în copacul ista şi când ne-a fi dor de dânsa, să ne ducem şi s'o vedem
Şi ori de câte-ori se duceau s'o vadă, o vedeau tot aşa de frumoasă
şi luminoasă la faţa, cum era şi în viaţă.
Iar lmpărăteasa cea cânoasă la inimă, cică se ducea la oglinda cea
năzdrăvană şi tot întreba: - „Oglindă, oglingioară, cine'i mai frumoasă
şi mai rumeoară ? 11 - „ Tot Mărioara" a strigat oglinda până în de
trei ori ; iar a treia oară, de năcaz şi de ciudă, a crăpat şi s'a risipit
.
pe loc Împărăteasa.
11 •

Şi

eu m'am suit pe 11n tir de miJtrilgunil,
ce v'am spus, n"·i minc"'nd !„.
(De la I. ZilpodetJnu, CMicliluşeni, Roman).
]). <;r. ,Furtuna
Şi

26. - Porcar,-jinere

împărătesc.

Povestea spune cumcă un porcar avea obiceiu de trecea în totdeauna cu porcii pe lângă un palat împărătesc.
Da' într'o zi s'a nemerit la fereastra ălui palat fata lmpăratului, care
văzând atâta nătămet de purceluşi grohăind, ce-i dete ei în gând ?
li zise porcarului :
- Da' bine porcăraşule, nu-mi dai şi mie un purceluş?
-Ba-ţi dau, cum să nu-ţi dau,-zise el când văzu aşa chip frumos,
-da ardicăţi rochiţa pân'la genunchi, şi-ţi dau.
Impărătiţa,-poate prea o fi avut dragoste de purceluşi-, şi-a ridicat· o, şi porcarul i-a dat purceluşul.
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Acum, când porcarul s'a dus acasă, mumă-sa a văzut că-i lipseşte un
purcel şi l'a întrebat :
- De ce-ai pierdut un purcel, mă?
Că nu l'am pierdut mumă, mi l'a luat lupul....
- Lupul, e? Să te fi luat mai bine pe tine!
Şi a scăpat cu ast-fel de vorbe.
Alt'-dată când a trecut tot pe acolo porcarul, lmpărătiţa iar i-a cerut un purceluş„„
El : - Iţi dau; da' numai dacă ţi-ai ardica rochiţa până'n brău.
fata,-aşa spune poveştea-, şi-a ridicat'o până'n brâu, şi porcarul
i-a dat un purcel.
Când a ajuns acasă, i-a spus mâni'-sa tot cum i-a spus şi mai înnainte şi a scăpat.
Trecând iar pe la poarta palatului, lmpărătiţa tot la fereastră şi zice :
- Mai dă-mi şi mie nene un purcel...„
- Iţi dau, dar numai dacă îţi vei ardica rochiţa pân' la gât.
Ea şi-a ridicat-o ; şi el i-a dat şi alt purcel... ..
Când a văzut-o ast-fel porcarul, a început să se închine !.„ -Doamne, sânt în vis? !„.
Pe pieptul lmpără iţei era soarele şi pe spate luna cu stelele !... lmpărătiţa când îl văzu aşa mirându-se, îi dete nu·ş' câte sute de galbeni,
numai şi numai să nu spue la nimeni ce·a văzut.
Când se duce-acas' la mumă-sa cu atâta bănet, îl întreabă:
- Da' de unde atâta bănet muică ?
- Ei, de unde!, mai mă'ntrebi, mi a plătit lupul, purceii..„
A dat lmpăratul vorbă în toată ţara, cum că ar vrea ca să-şi mărite
fata, şi că va da-o numai aceluia eare ar ghici ce-i are fata pe ea .. „
A aflat şi porcarul, şi s'a dus şi el. Acu, cum făcuse, cum dresese,
că, cu porcăraşul mai plecase şi un boier. Când ajunseră acolo, găsiră
veniţi în peţit la lmpărat numai safi fii de lmpăraţi, de prinţi, de crai,
ca frunza .. „ Şi când a fost la ghicit, nici unul n'a putut să răspundă,
aşa că toţi şi-au rămas fără suflete.„„
Vine rândul boerului şi al porcarului. Porcarul a spus ce ştia el că
văzuse. Şi când întrebă pe boier, boierul hoţ, zice :
-Apoi, Mărite împărate, eu ştiu tot ce ştie şi porcarul,-ce-o zice
el, tot alea le am şi eu de zis.. „.
Impăratul, cum o fi mers treaba, de n'o priceput pe boier, nu putea deosebi pe care din ei să-l facă ginere„„ Şi le zice :
- Pe care v'o place fie-mea, pe ala mi·I voi face şi eu ginere.. „
Acu, fiindcă boierul era cam prost, aştepta ca tot pe porcar să-l vadă
cum o face, ca apoi să facă şi el tot ast-fel ca să-l placă fata.
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ciuciumeşte porcarul pe vine, să samene ca cum ar fi în
se face că şi mănâncă..... Da' el mânca turtă 1 pe furiş. Boierul, aici nu se pricepu, şi el se puse cum se pune, - deadreptul !şi începu să mănânce adevărat I.... La urmă porcarul se face, - c'ar fi
mâncat păn' s'ar fi săturat şi acum nu mai putea-, că şi-l bagă în
sân (şi şi-a băgat turta) ; boierul tot aşa, şi-l şi bagă în sân ! Şi porcarul, hoţ acum şi el, se pune de scoate busuioc din sân şi se freacă
cu el pe mâini; şi boieru', bagă şi el mâna în sân şi scoate..... de se
freacă pe mâini... .. Şi astfel pleacă amândoi la palat!...
lmpăratul gătise două paturi în două odăi şi seara îi zisese fetei :
Tu, taică, ascultă ce-ţi spui eu : Să-ţi ei de bărbat pe cine-ţi place
din ăşti doi... .. Şi plecă, lăsând-o ca să-şi aleagă.
fata, deocamdată, trase în odaia boierului acela, că se gândea şi ea
că era boier.... Şi când deschise uşa, puţea !.... de.... aaaş !..„ mai rău ca
în cocina porcilor! .... Şi fugl în cea-laltă odaie, la porcar. Acolo mirosea numai şi numai a busuioc, toată odaia.... Şi fata s'a culcat cu el.
A douazi, când se duce Impăratul să vadă la care e fie-sa, intră întăi la boier„ . Dor deşchise uşa, şi duhoarea îl şi trăsni în fundul capului şi fuga şi el într'ailaltă odaie, a porcarului. Acolo găsi pe fie-sa
culcată cu porcarul....
Şi astfel, a rămas ca porcarul să-i fie ginere şi i-o mai fi şi astăzi,
de nu s'o fi prăpădit... ..

se

poiană, şi

)(. J.

(Din Obis/av- Vâlcea).

_Dumitraşcu.

ZJ " I\ T I I.
23.-Cântec ce se zice la

Amin,
Amin!
Aşa grăeşte Domnul,
Ca să'nfeleagii omul.
Omul c<J.t trăeşte,
Bea şi se veseleşte,
Şi de moarte nu gândeşte.
Atunci moartea vine mânioasă,
Jud.

urmă

când stelarul iese din casă.
Mi-l ia din casă luminoasă,
Şi-l duce întrun bordeiu sapat
/în pământ.
Atunci îngerul a strigat:
Omule, omule, cât ai trăit,
De ce nu fi-ai dat bine pentru tine,
Ca să mergi la rai11, cu mine!
Amin!

.J'i.

Neamţ.

• ·M41ai, asm.
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POVCSTlftl ŞI LCCi~DC
76.-Dirt ce-s făcuţi tJemtii.
O-zeu şi sf. Petru pornise prin lume. Pe drum ei cisluiau şi puneau
la cale fel de fel de treburi. lntr'o vreme gătise ei de dondănit şi mergeau gânditori.
De-o dată sf. Petre zise lui O-zeu :
-Doamne, noi n'am făcut încă pe Neamţ.
- D'apoi nu-i mare nevoe de el amu ; mai lasă, că I-om face noi
mai târziu. Neamţul e cam buclucaş şi să nu dăm de belea cu el.
-Să-l facem acum, Bunule, ca să nu uităm.
- Bine PP-tre, fie cum vrei tu.
Şi cum mergeau ei pe drum, iaca D-zeu vede o baligă cu fire de
orz în ea, o atinge cu vârful piciorului şi numai ce răsare ca din pă
mânt un Nemţoi nalt, zdravăn, cu părul galbăn şi moale ca matasă,
cu ochii albaştri, pomăduit, cu barbă mare în două părţi, cu pană la
pălărie, cu surtuc vânăt cu verde pe la mâneci şi cu luleaua în dinţi
-Gut morgân, her Peter, 1 zice neamţul cătră tovarăşul lui D-zeu.
-Mulţemesc d-tale, domnule.
-Oh.ebân zi mir, her Peter, ain pac tabac und ain halb bir! 1
- N'am de unde, domnule, că suntem drumeţi. Bere şi tabac găseşti
numai în ţara nemţască, nu la noi, Românii.
- lu nu ştii asta, her Peter, ghebân zi mir tabac Jnd bir„„ şi haţ pe
sf. Petre de pert, şi-l învârte, şi-l trage şi-l suceşte pe moşneag, de-I
ameţeşte.

O-zeu şedea de-o parte, nevăzut de Neamţ, şi râdea înăduşit de palui sf. Petre.
--- Râzi Doamne, şi nu mă scoţi din mânele nemţoiului istuia, zise sf.
Petre, mai mort de zgâlţială şi frecuşul ce i-a dat Neamţul.
-Aşa păţesc nerăbdătorii, Petre, şi-şi căutară de drum.

ţarania

Aup'1t1

jr'/. .Lupescu;

de la mama mea, Maria G. Lupea.

77. - Din ce-i făcută femeia.
Peste Adam a dat Dumnezeu un somn adânc. Şi pe când zăcea el
aşa pe pământ, Dumnezeu se pune 'ntr'un genunchiu lângă dânsul şi
începe a-i desprinde o coastă. După ce a desprins coasta, a pus-o ală
turea, nu departe, cu chip ca să direagă la loc borta de unde o scosese. Da' Diavolul de mâţă, cum i-a puţit a carne proaspătă, s'a şi
şupurit, tupiluş-tupiluş, şi haţ ! apucă 'n gură coasta. Şi morrrrrr„„.,
1

~

'Buna dimineaţa, Domnule Petre I
Dtl-mi, domnule Petre, un pachet de tutun

şi

o lzalbil de bere/
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morrrrrr.... se pregătea să-şi şteargă amu dinţii cu dânsa, botoasa! Da'
Dumnezeu o simţeşte şi, întinzând mâna, dă s'o 'nhăte de gât pc mâţă.
Da' mâţa dracului parcă era proastă să nu se păzescă tocmai, atunci,
în dricu' chefului? Era aşa de nechitită în cât să lese pe Dumnezeu
să-i iee bucăţica de la gură ? Şi tunde-o, băete, la fugă„. Ars, sare
Dumnezeu de lângă Adam şi amandine, pârle, după satana de mâţă.
Mâţa fugea-Dumnezeu fugea. Mâţa fugea-Dumnezeu fugea. Ş'amu, când
s'o ajungă, mâţa, dând de-o bortă, dă să ţuşnească 'ntr'însa. Da' Dumnezeu a~işi o înhaţă de coadă. Şi trage Dumnezeu-mâţa trage şi ea. Şi
trage Dumnezeu-mâţa trage şi ea. Până când, pâr, poc, popâc! se rupe
coada pisulencei..„ Ş'odată cu coada iesă ş'o coastă de-a mâţei. Biata
mâţa s'a tot dus înăuntru cu coasta lui Adam, ca s'o ospăteze, iar Dumnezeu a rămas cu coada şi cu coasta ei în mână. Atunci, de ciudă şi
de mânie, odată le trânteşte Dumnezeu de pământ şi poronceşte: „ Din
voi femee să se facă! 11 El a zis şi s'a făcut. Şi, deaceia, femeia este
făcută dirt coadă de mâţă, având pe deasupra ş'o costită de Drac, de
vreme ce ori îi zice costiţă de mâţă, ori îi zice costiţă de Drac, tot
una face, căci mâţa-i din Dracu', dacă-i lua bine samă la nărav.
De la 'T. Furtrmd. Mdndstireni·Bot11ş!1.ni.

78.- Până când

să

( 'V.triw11ld rl'(o, ~4)
]). rurfună.

se bea \linul.

lntr'o zi, un împărat eşi la plimbare prin împrejurimile locuinţii sale.
Era singur în trăsură, numai cu vizitiul, care mâna caii. Dădură ba prin
livezile estea, ba prin viile de pe costişa ceea, ba prin fânaţul, ce-şi
tremura fruntea la suflarea vântului de pe malul râului, ce-l spinteca
în două, ba pe ici..„ ba pe cole„ .. mă rog, pe unde era loc de plimbare. Când la cotitura drumului, ce se strecura prin umbra pomilor
unor livezi, văzură înnaintea loc o mogdldeaţă neagră, întinsă jos în
mijlocul drumului şi un stol de cioare, cărâiau şi sburau împrejurul
ei; iar altele, stând pe dânsa, o ciupeau. Din când în când, matahala
râdica ceva, spre a se apăra de ciupituri. Caii, când văzură dihania,
se speriară şi-şi făcură vânt, în cât de abea putu să-i stăpâneacă vizitiul. După ce se mai liniştiră, împăratul trimese pe vizitiu, să vadă, ce
namilă se află în drum. Vizitiul, dându-se jos, se duse numai decât.
Când se reîntoarse, spuse stăpânului, că matahala din drum e un om
beat, din pricina vinului şi pe care îl ciupesc acum ciorile ; iar el de
abea se apără c'o mână de ciupiturile lor.
lmpăratul se scârbi foarte tare, în sufletul lui, de starea josnică, în
care poate să aducă pe om, băutura. Nu-şi mai urmă preumblarea
înnainte şi se întoarse a casă, amărît până în adâncul inimei,
https://biblioteca-digitala.ro
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dădu poruncă straşnică către toţi

slujbaşii

lui, ca

să

se

silească pe tot poporul, să-şi taie viile; iar vinului, pe care îl au prin

poloboace, să-i dea drumul, să curgă şi nimeni să nu mai iea în gură
asemenea otravă spurcată.
La porunca împăratului, numai decât s'au spărcuit toate viile, de n'a
mai rămas fir de viţă. Vinul a curs, ca păraele, de n'a mai rămas nici
de leac. Toată lumea a îndeplinit porunca împăratului; numai un biet
om, fiindu-i milă de munculiţa lui, se gândi să-şi ascundă, ia acoto
un polobocel, că n'a pica sânge. Şi aşa îşi făcu o groapă într'o văgă
ună, unde îşi avusese viea şi când îi era poftă de vin, fuga Ia locul
cu pricina, să şi-o potolească.
lmpăratul ista avea un leu mare şi frumos pe care îl ţinea legat în
lanţ. Nu ştiu cum se făcu, că într'o zi rupse lanţul şi şterge-o la fugă,
băete. Când 'i se aduse vestea asta, împăratul, mai să se îmbolnăvească de
necaz. Dânsul dădu poruncă slujitorilor săi, să se ia după leu şi să-l
prindă viu nevătămat, da' nu cum-va să„) atingă macar cu vre-o armă
sau alt ceva.
Şi aşa slujitorii se luară după leu şi zor nevoe, întinde-o la drum
pârleo„„. Şi-au alergat ei după dânsul multă vreme, dar nici c'a fost
chip, să poată pune mâna pe el..„ şi ce vorbesc eu„. nu îndrăsneau
nici să s'apropie de leu, da' de cum să şi pună mâna pe dânsul.
lntr'o zi, leul mergea tocmai pe drumul ce ducea prin apropierea
gropii cu vinul Românului nostru.
Acesta era tocmai în groapă, unde trăsese câteva cofiţe, de se făcuse
omul, cum îi şede Românului mai bine.
Auzind el sgomot pe drum şi crezând că de-acum ii dat gata c'a
fost descoperit de slujitorii împaratului, eşi repede din groapă şi-o luă
la picior pe după un dâmb de ieşi la drumul mare.
Când dăd\1 cu ochii de leu, care urmărit de slujitori se ridica pe
pârtie la deal, - căci iarna era - apropiindu-se de el, i se făcu negru înnaintea ochilor. Leul, neputând da nici într'o parte din drum, fiind că
era zăpada mare, înnainta drept asupra omului. Atunci, acesta, înferbântat de cele câteva cofiţe de vin, se repezi asupra leului şi·I apucă
cu mânele sdravăn de urechi, ţinându-l puternic pe loc, până când
slujitorii venind, îl leagă !Jine cu lanţul.
lmparatul se bucură mult, câ!'ld îşi văzu iar leul.
lntrebând cum !'au prins, slujitorii îi povestiră iaca cum, şi iaca cum
l'a apucat un sătean de urechi. de l'a ţinut până l'au legat dânşii.
lmpăratul, care ştiea, cam cât curaj trebue să poată avea un om, ca
să 'ie pună cu o fieară, trimise de-i aduse pe săteanul, care avusese atâta
îndrăzneală.
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- „ Ia să-mi spui, prietene, cum de te-ai putut încumeta ca să prinzi
leul, pe care îl scapasem de la curtea mea ? 11 •
- Prea înnălţate împărate, zise săteanul, care se gândise să-i spună
adevărul curat, mi-ţi tăia sau ce mi-ţi face, da iată cum: la porunca
lnălţimei Voastre, eu am ascuns un butoiu cu vin şi cum eram, când
m'am întălnit cu leul, încălzit de vre o câteva cofoele de vin ce le dasem de duşcă, m'am simţit atât de puternic, încât am îndrăznit să-l
apuc de urechi 11 •
lmpăratutui, îi plăcu· curăţenia de suflet a Românului şi bătându-l
pe spate, îl dărui cu daruri bogate.
Gândindu-se că şi băuturica îşi are bunurile ei, dădu din nou po·
runcă, ca toată lumea să-şi pună viţă de vie şi să se întemeeze iarăşi
podgoriile; dar oamenii să bea numai până vor prinde leul de urechi;
iar nu până îi vor ciupi pe dânşii cioarele de ochi.
( A117itd de la tJ./ .!Marin Lupescu
din Topliceni, jud. R.-Sdrat)

Variantd No 6.

.,..
J.

?'.>

r

• •

OpOVICI.

79.-Zidirea lumii.
Dumnezeu e om cu chip ca şi noi şi a fost el cu şederea pe pă·
mânt şi se purta cu sfântu' Petre în tot deauna şi în toate părţile. Lumea
a făcut-o Dumnezeu şi când a făcut-o, a făcut întăi pământul că el era
în fundul apelor şi l'a făcut aşa: Dumnezeu s'a băgat în fundul apei
şi de acolo scotea şi svârlea câte o ţiră, câte o ţiră deasupra apei în
toate părţile risipit, dar Netehârsul (Dracul, înger blestemat de Dumnezeu, că vrea să pună scaunul mai sus de cât al lui Dumnezeu, duh
rău închipuit ca omul, dar cu coarne, coadă şi fes în cap) venia şi da
pământul tot în fundul apei. Dumnezeu prididind cu svîrlitul în sus de
pământ, a suflat şi pământul s'a întins ca o pătură pe deasupra apei şi
apa a rămas sub pământ; şi a făcut apoi şi o furcă sub pământ ca să
ţie pământul să nu se aşeze în apă că el este mai greu de cât apa şi
furca este de pămînt ; forma lui e rotundă ca roata. Pământu-I greşise
Dumnezeu de-I făcuse mai mult de cât cerul, că după ce a făcut pă
mântul a făcut Dumnezeu şi cerul, şi cerul era mai mic ca pămîntul şi
nu se puteau ajunge să se încăpute unul cât altul. Şi atunci Dumnezeu
a trimis albina la arici ca să spună el cum să facă să încăpute pămân
tul cu cerul, că Netehârsu' zisege să tae din el şi să răstoarne în apă·
Ariciul a zis albinei că D·zeu ca un sfînt şi puternic pe el un ghimpuros 'I întreabă ? zice el: Du-te mînca-ţ'ar că-atul cine te-a mânat şi
spune-i să facă dealuri şi văi că ajunge. Albina se duce îndărăt şi spune
lui O-zeu ce a zis ariciul şi el, Dumnezeu, atunci a zis albinei: „las' că
ca-atul tău o să-l mănînce toată lumea", şi aşa a rămas ca albina să
c-ce mierea, iar pământul, făcându-l Dumnezeu dealuri şi văi, 'l-au înhttps://biblioteca-digitala.ro
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căputat cu cerul; şi a făcut apoi şi pe oameni din humă după chipul
lui şi aceşti oameni au fost jidovii aşa de .mari şi de voinici că, mergând, puneau un picior pe un deal şi altul pe alt deal. Cerul era
aproape de pământ de puteai ajunge cu capul şi mâna la el ; şi pă
mântul şi cerul erau sfinte. O mătuşă bătrână a mânjit cerul cu scârne
de om şi D-zeu văzând a zis: „Staţi voi că fac eu de cu toate lemnele înşirate, nu-l mai puteţi voi ajunge pe el şi la mine; numai când va
răsări un lemn aşa lung, atunci ajungeţi voi la el şi Ia mine"; şi aşa
s'a depărtat cerul de pământ şi Dumnezeu s'a suit în el sus.

Culest!l de la Zamfiir Otea, com. Floreşti
jud. Doljiu de Gh. Schintee, comunicatt!l de

lj. )f. ~apu.

80.-Sgârcitul în Raiu.
Ci-că

a fost odată un om foarte bogat, dar şi foarte sgârcit. Intr'una
din zile se întâmplă să se bolnăviască foarte greu şi chiar leşină. Atunci,
în timpul cât a stat leşinat, i s'a arătat pe cealaltă lume, că el nu are
nimic, nici de ale îmbrăcămintei, nici de ale mâncărei. Şi atunci a
întrebat pe Arhanghelul Mihail, că de ce alţii au prea multe şi de
toate şi el nu are nimic?.
Atunci Arhanghelul îi răspunde: Acei cari au de toate, s'au învred·
nicit să-şi agonisiască încă de când erau în lumea pământească.
„ Iar tu aşa te vei osândi în veci, că n'ai ştiut să-ţi agoniseşti şi aici
o parte din averea ta 11 •
Auzind aşa sgârcitul, s'a rugat de Sf. Arhanghel, să-i dea din nou viaţa
pentru ca să-şi aducă cele trebuincioase, mai cu seaml de ale gurei.
Sf. Arhanghel, ştiind gândul avarului, îi dădu viaţa şi-i spune că
peste trei zile să se întoarcă iarăşi la locul său cu cele ce va putea fi
pregătit. Avarul cum a căpătat viaţa a şi început să porunciască la toate
brutăriile câte un cuptor de colaci, pentru a avea de mulţumire pe
lumea cealaltă şi să nu fie de râsul altora mai calici. ln ziua a treia
când se împlinise învoirea dată de Arhanghelul Mihail, avarul şi·a încărcat vre-o zece cară cu colaci şi, la drum băete !
Mergând el pe drum, Sf. Arhanghel s'a prefăcut în cerşetor şi i-a
cerut să-i dea lui un colac.
Avarul de colo, îi răspunde cam îndesat :
„La muncă, nu la cerut pe degiaba. Şi eu când n'am avut, nimeni
nu mi-a dat, şi aşi fi putut să rabd mult şi bine, dacă nu se îndura
Sf. Arhanghel să mă învoiască ca să-mi agonisesc cele de trebuinţă
pentru cine ştie câtă vreme.
Nu merse mult avarul şi carul hartuindu-se puţin, a făcut să cadă un
colac şi s'a murdărit, fiind noroiu pe jos. Atunci Sf. Arhanghel l'a mai
rugat odată zicând că macar pe acest plin de noroi să i·I dea lui. După
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această

din urmă rugăminte a Arhanghelului, avarul i·a aruncat colacul
zicându-i: „Na-ţi-I că al tău a fost să fie, pentru-că s'a murdărit". Şi a
plecat avarul cu carăle urmându şi drumul înainte.
Când a ajuns b poarta Raiului, a perit carăle cu colaci şi îndată i-a
eşit în faţă Arhanghelul şi l'a întrebat : „ Ei ţi-ai adus de toate câte îţi
trebueşte ? 11 Iar el îi răspunde : „Am adus zece cară cu colaci până la
poartă şi aici au perit fără să bag de seamă 11 • Arhanghelul îi scoate
atunci colacul plin de noroi pe care îl dăduse avarul şi i-1 dă zicându-i:
lată cele ce ai putut să-ţi agoniseşti în cele trei zile cât ai stat pe pă
mânt! Intr'atâta au rămas cele zece cară de colaci, pe cari ţi-i pregătişi
pentru traiul viitor.
Nu carăle cu colaci aveau să te hrăniască pe tine în lumea această
de aici, ci milosteniile cătră cei săraci. Căci făcând milostenii, nu să
racilor dădeai, ci ţie singur". De aici s'a născut cuvântul ce cice : Cel

ce

dă,

lui

îşi dă.

Vasile }3. 'ţirică.
Cantor 'Bisericesc,· 'Bârlad.

GACITOftl
80. -

Coţofana.

Domnu' scurt

87.-0ul.

Am o

şi puşca lungă.

casă văruită

Nicăiri

nu'i

găurită.

81.-Lacătul.
Domnişor cu haine scurte,
Mare lege ţine' n curte.

88.-Luna.

82.-Scara.

Umblă

Intre două lemne,
Un braţ de nai.ele.

89. - Degetul şi inelul.

vacă

Am o

balae, balae,
:zoaptea prin gunoae.

83.-Spata.

Am o gratare de carne,
nea e de fer.

Intre patru lemne
O mie de pene.

Aţă 'ntinsă,

Oastea lai Mihai,
lntr'un vârf de pai.
85.-Soarele

şi

luna pe cer.

Am o strachină cu doi
Unu cald şi altu rece.

peşti,

'ngraşă

Goleştii·'Badii,

'n gheme strânsă.

91.-Cofa.

eapă şi-o

Am o

la

duc de

coadă

apă.

92. - Lumânarea.

Baba grasa
Umple casa.
93. - Scroafa cu purceii.

86. - Dovleacul.

Cine se

car-

90.-Bostanul.

(sămânţa).

84. -Macul

şi

legat?

Cltfuscel.

:t>. )1ihalache.

Butea geme,
Şi boerii trag.
Jud. Neamţ.
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94.-Mortul la ţară.
Pe-o cărare
Trece o matahală mare,
Cu 5 capete şi 4 suflete.
95.-Marca.
Ce lingi în spate,
Şi face ocolu' pământului ?
96.-Vatra, focu, pirostiile şi
[ceaunul.
Lelea lată,
Peste lelea lată, lelea bujorată,
Peste lelea bujorată, cea crăcănată
Şi deasupra moş motohoi.
Aurite dela G. Br4nr4. P.- Turcului.

V. ]). f;heorghiu.
97. - Pirostia.
Am o purcicuţă
Cu trei peri la.„!
98. - Piua cu chilugul.
Mama stă, şi tata-i dă.
99. - Negura.
Ce intră în sat,
Şi cânii nu bat ?

Şade

Vodă

la

masă.

J. O. 3ugravu.
şi şoarecile.

Şoldică, boldică,

bate pe stârcea,
cotârcea, dar stârcea cotârcea nu
poate să ba:tă pe şoldică, boldică.

Dl\TINE

108 -Zăpada.
De la noi pân' la voi,
Tot blăni noul
Dela Nastasie P. Buratu, Rast-Dolj.

104. -Mârtacii.
Şase fraţ' alăturaţi!

105.-Ciutura.
lungu 'i

Ştefan

pică

mucul.

Dela Florea Urriceanu, din Rast.

Şf.

Sf. 7ufescu.

106.-Războiul.
Mama şi cu mă-ta
Două guri fauri.
Tafto şi cu tata

Pe vână
109. - Biserica.

Ţuţcani- Covurlui.

101.- Pisica

Dela Dtru St, Mircea din Catane·Dolj.

Păsăruică şuie
să suie.

vacă buboasă, buboasă,

cu

102. -Cârpătorul, pâinea şi ţăstul.
Lat şi codălat,
saltă pe roşita şi bagă pe netedă.

Doi boi tauri
Din .picioare ropo, ropo
Şi din mâni somoltoco.
107. -Fierăstrăul.
La râpa lui ceacî-bacî
Este-o vulpe hartă moartă
Pir, pir, pir în cap albastru.
108.-Fasolea.

100.-Varză.

Am o

211

Tărtăcuţă vânătă
Ţuguietă cumătră.

110. - Cununia.
Ce să· leagă cu gura
Şi nu să poate deslega cu mina?

}'reof J. C. ]Je/die.

ŞI Cft~DINŢE

39S. -ln sara de Ovidenie se noroceşte anul ce urmează: dacă pe
cer vor fi stele, senin, frumos, anul va fi rău, iar dacă va fi ninsoare,
ploaie, vâjgăraie-nu ger sec-promoroacă, anul va fi bun.
394. - Dacă la miezul nopţei s'aud cânii lătrând, se zice, că intră
hoţii în sat,
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895. -Copilul mic când face clăbuci la gură, are păduchi în cap.
Balele acestea trec dacă-l ştergi Dumineca dimineaţa cu o petică şi o
zvârli în pod.
396. - Turta de la Crăciun pe care-o faci întăi să chiamă turta vacii.
O faci, dar n'o coci pân'la Bobotează, când o dai vacii s'o mănânce.
397.-Fuiorul care-l dai popei la Ajun, ii pui pe mâna pre.atului,
ca să te tragă de la rău.
·
398. - Cristala. La Paşti, fetele ma.ri fac un colac din colanul de pe
. margine şi o cruce la mijloc. Acest colac fetele-I dau flăcăilor - la unul din flăcăi, care li-i mai drag ! Unele fete nu fac cristate. Flăcăii
amăgiţi - care nu primesc cristate de pe la ale lor- in ziua a li ·a de
Paşti le scot din horă.
După ce se mai face puţin scandal, ele intră în joc.

}'reof J. 6. ..Beldie.
399.-Când cârduri de ciori liniştite, intră sara în sat, se schimbă
vremea.
400. - Se crede că toate ploile ce vin dinspre răsărit, sunt mânii, cu
trăsnete şi piatră.

401.- Cine cade jos în ziua de Iordan, până la celălalt Iordan moare.
402. -Cine mănâncă batae în ziua de Iordan, apoi tot anul, tot cam
aşa are s'o ducă.
403.-De te speli cu apă din gură, te urăsc oamenii.
404. - De te bate cine-va cu mătura, nu te mai însori.

9.

Ciurrşti· Tutova

V.

Şuşnea.

406. -Când un copil stră/igă, adică strănută la lăsatul secului (postului), atunci să i se dăruiască o vită oare-care din curte, ca să aibă
parte şi noroc de ea.
406. - Când tună întăi primăvai·a şi auzi tunetul, e bine ca să dai
ir frunte ori în cap cu un ban. De obicei, argint să fie. Asta în semn
ca să fii sănătos şi curat ca argintul şi să nu te doară capul.
407. -- ln săptămâna brânzei, sărtămâna albă, nu e bine să te !ai. adică să te speli pe cap, căci îmbătrâneşti curând, albeşte părul.
408.- De asemenea, tot în săptămâna brânzei, să nu se spele căme
şile oamenilor, adică celor de parte bărbătească, fiind-că cad.
Ale femeilor şi celor de parte femeiască se pot spăla.
Aurite de la pifrinţii mei din cl)m, Voiceşti· Vâlcea.

Jon j{. }'opescu.

409.--Când preotul îngroapă vre-un mort şi desbrăcându-se, îşi scuvesmintele, va mai muri cineva.
410. - De-ţi iesă înainte, dimineaţa, cine-va cu cofa plină cu apă, îţi
va merge în plin ziua aceia. De-ţi va ieşi Luni dimineaţa cu plin, toată
săptămâna îţi va merge bine.
tură
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411.-Până la botez, copilului nou născut i se pune o cruce la cap
când doarme şi nu-i nimeni în casă, pentru a fi ferit de cel rău.
412. - Când ţi se năzare (ţi se pare) că s'aude clopotul trăgând de
moarte, e sigur că va mai muri cin.e-va, cât de curând.
413.-Noaptea nu se tae lemne, de cât numai când moare cine-va.
414. - De va cânta cucuvaia (bufniţa) pe casa cui-va, va muri cineva din ai casei.
410.-Dacă te muşcă cânele cui-va, să te duci la stăpânul cânelui
şi să-ţi dea spălător (câlţi de cânepă cu care se freacă şi se spală hârgăile- blidele) şi legându-te cu el la rană, îţi va trece!...
416.-Cum te scoli dimineaţa, dacă te uiţi întăi pe fereastă afară,
uiţi tot ce-ai visat în acea noapte.
417.- Urechile de te vor mânca şi picioarele de-ţi vor arde de căl
dură, e semn de ploae.

J.

'TuţcaJJi-CovurJui.

O. 3ugravu.

418. - Dacă vrei să-ţi pară postul scurt, să mănânci un ou, la lăsatul
secului.
419.- Când îţi cântă cucoşul pe prag, vei avea musafiri.
4~0.-Când te mănâncă vârful nasului, vei mânca bătae.
421.-Când spui că vine cine-va şi nu vine, are să vină supărat.
422.-Ca să vină cine-va mai repede ac;:să, să-l strigi pe hornă.

J. )f.

Var/e1i·Covurlui.

Var/e~eanu.

428.-Cine aruncă gunoiul din casă Mercurea şi Vinerea, îi mănâncă
uliul păsările din ogradă.
424. - Cine toarce în spre Marţi .îi căpchie oile.
426. -Câhd te mănâncă palma dreaptă, primeşti bani, sau o veste :
iar când te mănâncă pllma stângă, ai să dai bani.
426. -Când arde ţigara numai pe deoparte, când pocneşte chibritul,
când se varsă cafeaua, sau când te scuipi singur pe barbă, sunt semne
că ai să iei bani.
4~7.- Când din greşală să face sicriul mai lung de cât mortul, sau
prea larg, atunci să crede că în curând va mai muri cine-va din acea
casă.

<;;r. Vasiliu

Timişe1ti-Neamţ.

4~8.-Dacă-i

cucuruzul (fructul molidului) cam des, apoi popuşoii

vor lega slab.
429.-Dacă pică sf. Gheorghe în zi de săc (Luni, Miercuri, Vineri),
apoi îi anul întreg foarte săc; dacă în zi de frupt, apoi îi mănos.
480.-Când se scoate întăi cloşca cu pui afară, cel ce duce cloşca
şi puii închide ochii şi zice: „Cum nu văd eu, aşa să nu vadă nici
uliul puii".

Vicovu/ de sus, (But:o111'11.l).

9 /

on

Creangă"',

lll.-7.
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CANT~ C ~614.-Parcă

dracu' o vrăjit,
De hargat eu mi-am tocmit!..
Eu cu caru, la chirie,
Numai Dumnezeu mă ştie...
Femeea parcă' i străină,
S urcă' n pod, taie slănină
Şunge uşa la ţâţână
Şi la haită dă făină
Şi se pune pe hodină.
Iar mie-mi face mâncare
Zarzavat cu zăr de oaie
Şi dacă mie nu-mi plac,
Zice c'am inim' de drac.
La hargat îi dij mîncare,
Varză verde din grădină,
Şapte chile de slănină ·
Şi mâncarea lui e btmă,
Zice a mea gospodină,
Dac' i-i inima creştină !..
Hânţeşti-Dorohoi.

)(. V. )(ânfescu.
616.-Frunză

verde plopi înalţi,
Vara asfam inserat,
Peste muntele cel nalt,
La un molift cam plecat
Cu luna, cu soarele
Şi cu căprioarele.
Din naştere sunt muntean
Şi din voinic sunt oltean
Aici mama m'a pierdut,
De când eram copil mic,
Cam fugit dela părinţi
Tot în munţi la Mehedillţi
M' am făcut un voinicel
Cu inima de oţel.
Acolo mă arde focul,
Să-mi încerc şi eu norocul;
Acolo, de rău de bine,
Ţipă sufletul în mine.

Ş' apoi

verde trei lipici,
de voinici,
Rămăseiu sigur pe-aici.
Ş' altă dată iar lipici,
Când văd tabăra viind
Şi pădurea albdstrind,
Mă fac teacă de pământ,
/mi aşez durda spre vânt
Şi chitesc şi socotesc
Pe care să mi-l lovesc
Pe ciocoiul cel bogat
Care poteri a sculat
Şi spre mine c'a plecat
Eu ochesc, durda pândeşte,
Dracul ştie ce gândeşte,
Ciocoiul se svârcoleşte
ln praf jos se tăvăleşte
Las' să moară ca un câine,
Că este lijtd străine.
616. -

Dintr'o

ceată

Cillineşli ·Teleorman.

'/fadu

a.

6iupifu.

51 7. - Puiculiţa, pentru tine
PMnge inimioara'n mine,
Ca copila de trei zile;
Copila plânge şi 'nceată
Inima mea nici-odată.
Frdl4.uţul· 'Vechi

('Bucovina)·

J. ,Boca.

u18, -

Frunză verde usturoi
Mi-i barbatu' modoroi
So tocmit cioban la oi:
Toată iarna: li, li, li !
- Da, la vară ce-om gh iii,
- Om ghili catrinţele,
Şi-or zice că-s pânzele
Om pune şi-un băţ în uşă 1
1• Obicei vechi de a se pune
un b4.ţ
reremat de uşor şi uşil c4nd te duci
de acas4..
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622. - Foaie verde trei spanace

Ş'or

La crâşmuţa din pârloage,
Este vin de trei soroace,
Pre/acut de trei jidauce,
.5i mi-l vându trei Nemţoaice...,
Cine be, băeţi nu face.
De stie şi maica me,
Se duce şi ea de be,
Pe mine nu mă făce,
Scârba mea n'o mai ave.
De cât maică mă f ăcei,
Mai bine-o boală zăcei,
De boală te pribolei,
Scârba mea n'o mai avei.

ne-om duce la brânduşă,
zice femeile,
Că săntem la secere•.
'Basarabia,

ţtfnutul Blllţi.

V. }tl/oisiu.
519. - De când badea s' a pornit,

Nici o ţâră n'am dormit,
Greu' vieţii mi·a sosit.
Când cu acul vreau a' mpunge,
Ochii mei tmi prind a plânge.
Ies afară, cat la deal,
Ochii-mi varsă lacrimi iar'.
Aufitll dela Elisaveta Ion Cotos,
Straja (Bucovina). fir. 'Comiac.

620. - Vio murgule, vio mai tare

S'oju11gem tn sat cu soare
Că vine Dunărea mare.
Las' să vie să mă mâie
Că n' am tată să mă ţîie
Nici maică să mă mângâie.
Mângâe-te puică bine
Că mai sânt voinici ca mine.
Fie bade cât frunza
Dacă nu-s ca dumniata.
Fie ca frunza pe tei
Dacă nu-s puiuţii mei.
Fie cât frunza pe fagi
Dacă mie nu mi-s dragi.
~i ca cetintl'n molizi
Dacă mie mi-s uriţi.
521.-Bade de dragostea noastrri
Răsare un pom pe coastă.
Pe cel deal, pe cea colină
Este-un copac cu tu/piuă,
Dară sus, îi crâng uscat.
jos cu puica m'am lăsat
Făr'o teacă de păcat
Doar numai m'am sărutat.
Păcat ştiu că nu mi-a fi
Că m' am temut c' a muri
Dela

S,

Patra1, Tere1eni, Bu,·ovi11a.

J. 'Coroufiu.
1•

Cântecul se

numeşte

Aufit tn Ianuarie 1.909 dela Catri·
na lui Gh. Loghin (ln vrâstd de 30
ani) din. Ti1tllru1i Suceava.

fii. Vasiliu.
523. - Colea'n vale, la

fântână,

Plânge-o tânără copilă,
C-o scapat salba'n fântână.
Salba de doi galbeni mari,
Făcută de doi şandari.
Salba de doi galbeni mici,
f-ăcută de doi voinici.
Ş'am pus salba pe-un cucoş,
Ş-o plecat la iad tn gios.
Iadu' era descuiet,
Şi vornici cu vornicese,
Şi voinici cu mândre-alese.
Cat tncoa, cat incote,
Ea, o văd şi mândra mea,
Cu trii draci pe lângă ea.
Trii cu bgiciu mni-o bătea,
Sânge din trup ii săre,
Şi lara i-l da şi-l be.
- Vai de mine cum să-l beu,
Că sângele-i din trupu mneu.
Dela Elisaveta lui Tuader· Carc4u,
Straja· 'Bucovina.

Modorl)iuea.
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624. - Foaie verde d' un bujor,
Mi-are maica trei ficiori.
Unu mi-e la vdnători,
Ş'altu mi·e la roşiori,
Ş' altu' n regimentu doi.
Foaie verde foi dă sus,
Mi s'a dus neica; s'a dus1
Trei zile pă Olt în sus,
N' a lăsat nici un răspuns,
Să-i fac merinde d'ajuns.
Mi-i făceam trei azimioare,
Frdmdntate' n lăcrămioare,
Dospite la ţâţdşoare,
Şi coapte la sfdntul soare.
Aurite dela fltlciful 'Danct!J. I. Mun.
teanu din com, Voiceşti, jud. 'Vâlcea

Jon j(. }>opescu.
626.-lntro joi de dimineaţă,
Plecă cu nevasta'n piaţă.
- Cdt dai bade nevasta ?
!vumai suta şi ceva.
- Copii de-or întreba,
Unde-i taică, mămuca,
-Am lăsat-o'n deal la cruce,
Să mi-aducă lapte dulce.
Bere;eni·Ftllciu.

Var. 529.

J. j(. Vâr/ezeanu.
626.-Frunză

verde grâu mărunt,
Alelei soare rotund,
Cobori valea mai curând,
Că mie ml s' a urît,
Tot urcând şi coborând,
Şi la puşcărie stdnd.
Tot cu lanţuri la picioare,
Cu cătuşi la mdnişoare
Cu cătuşi de diamant,
Pentru puica stau legat.
Şi iar verde tlei masline,
Să vii puică pe la mine„
Să mă vezi cât mi-i de bine,
N'o ramas carne pe mine.

Când îi sta s'o cântăreşti,
Nici o litră nu găseşti.
Nici o litră, nici un dram,
Nici un sfrrt de chilogram.
Frunză verde grâu mărunt,
Cămeşa mi-o putrezit,
Numărând petriten zid,
Toate le număr şi plâng.
Pldnge maica, plâng şi eu,
Plâng şi petrile'n pârău.
c4u;it în Zorleni, scris de fliJ.ciJ.ul
Gh. 'Dimitrill de la orfelinatul „Fer·
dinand", comunicat de:

]). J.
627. - Foae verde

Yarcaşanu.
mărgărit,

n'oi mai fi căit,
Că'n lume cdt am trăit,
Mi-am iubit ce mi-a plăcut;
Şi la ţară şi la târg.
Şi la far o prioteasă,
Şi la târg o jupâneacă,
Tot ca Ioana de frumoasă.
Ştiu că

Spus de Const. G. Ciurea din com
Vladuleni-Gorjiu.

628. -Foae verde de anglaz,

Cânt' o păsărică' n haz,
Mândrele mor de necaz.
Nu le iubesc, nu le las,
Numai ce le fac năcaz.
Nu le iubesc, nu le iau,
Nici altora nu le dau.
Dela M.

~asi/esC'u

Şf.

corn. Mihdi/d·Dulj.

Sf. 7ufescu.

529. - Foaie verde de-alior,

Mi-i bdrbatul băutor,
Mi-a băut vre-o ş asă boi,
Ş' am rămas numai cu doi.
Foae verde ismă creaţa,
lntro joi de dimineaţă,
Eşii cu nevastă'n piaţă.
- Cât dai bade nevasta ?
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- Numai mia şi suta.
Copii mă-or illtreba :
- Unde-i taică mămuca?
-Am lăsat-o'n deal la cruce,
Să v' aducă lapte dulce,
Lapte dulce cu zahar,
~·ă vă treacă de amar.
Var. No. 525.
Au;ite în Jordfti·Covurlui.

}'etru S. )rfihai.
530. - Cui nu-i place dragostea,
Să

mi-o dea acela mie,
Ca s' o port în pălărie.

531.- Câte fete cu cojoc,
Toate-aşteaptă să

le joc;

şi cioarele,
dor picioarele.
532.-Hu, ia, ia şi-aş bea rachiu,
Şi-aş mânca pită de grâu,
De la lelea de sub brâu.

joace-le
Că mă

5::13. - Olio lio bine se

şede,

535.-Fa

leliţâ Mărioară,
şi

tu la moară,
de-o boală.
Eu pe-un pat şi tu pe-un pat,
Ne-am iubit şi ne-am lăsat.
Pe dumbravă bruma-i groasă,
Te-am iubit căci eşti frumoasă.
Pe Dumbravă bruma pică,
Te-am iubit de mititică.
Nu gândi că-ţi pic belea,
Ş' am pus gând să fii a mea.
Şi-amândoi zăcem

536.-Mândra mea de astă
Se roagă s'o iubesc iară,
Eu is copilaş chitit,

C. Lung. Bucovina,

f;.

Jli.

~adoveanul

537. - Foae verde trei bujori,

Crai crăişor 1
De ţi-e dor, de nu ţi-e dor,
Trimite-mi şi mie dor,
Printro floare de bujor.
Foae verde ş'o alună,
Pe din deal de curătură,
Şueră Ohiţă din gură,
Cunosc de pe şuerat,
Că Ohiţă ii fermecat.
Şi cine ra fermecat?
Şapte fete din Bârlad,
Şo nevastă cu barba!.
Şi cu ce r a fermecat?
Apă lină din fântâna,
Mătrăgună de cea bună.
Floreşt1-Tutuva.

Virginia Sfa17.

V. Ungurean.

Eu la târg

N'oi iubi ce-am părăsit.
Eu is copil desmierdat,
N'oi iubi ce-am lepadat.

Culese din

Codrului cu frunza verde,
Mândrei in rochie ghivizie,
Ca să-mi placă numai mie.
'Bucovina.

217

vară,

088. - Foae verde de bujor,
O zis tata să mă'nsor,
Dar mămuca nu mă lasă,
Să-i aduc pe dracu' n casă.

o::l'd.-Nu te uita lele nu,
Nu te uita lele hăi,
Nu te uita'n ochii mei.
Ochii mei nu's de oglindă,
Să-ţi cauţi faţa de mândră.
Faţa me-i faţă de domn,
A ta·i bugedă de somn.
'Pipirig-':J'(.eamţ.

fir. Vasiliu.
MO. -F'oae verde

lozioară,

Ţaţă Mărioară,
a. Di.pi:l .fie care viers se repetd cu·
vintele nCrai crdifor".
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Ibovnicu'

ţi se'nsoară.

Lasă'nsoare arză-I

para,
Că el mi-a mâncat onoara (!)
Lasă' nsoare arză-I focu',
Că el mi-a mâncat norocu'.
'De la cAnica.

fth. V.

Şuşnea.

54l.-Nu mă călca pe opinci,
Că te fac de le mănânci I
Nu mă călca pe obiele,
C'am slujit un an pe ele, Am slujit un an ş'o vară,
Ş o lună de primă vară.
Vara, primăverile,
Când infloresc florile,
Şi iubesc copilele,
De prin toate satele.
642. - De jucat, aşi juca bine,
Mi-i ruşine de copile,
Că ţin ochii tot la mine.
las' să ţie cât or v1 ea,
Eu, de-una oiu juca,
Batâr Dracu' le-a lua.
(Din Coropceni- Vaslui.

J. )tecu/au.
duc, mă duc, mă duc,
duc la Câmpu-Lung,
Mândrelor să fac bucluc „.
De mă'ntreaba un'mă duc,

643. -

Şi mă

Şi mă

Eu le spui : la Câmpu-Lung I
Ef de' ntreabd : - « Vii deseara? „
Eu le spui: la primăvară!
„ .. „Ele plâng de se omoara I
(Din Obislav-'Valcea).
Confruntd cu Nr. 283 şi 303.

)(1e. J.

verde, bob năut,
Of I drăguţă ce-ai gândit,
ln lume şi pe pământ?
C.âci tu dacă mi-i /asa,
ln apă m'oiu arunca.
N'ai ajuns acele zile,
Să mă'nnec eu pentru tine.
Nu eşti gazd'aşa de mare,
Nici frumoas'-aşa de tare.
Nici bogată, nici frumoasa,
E, o rea şi-o puturoasă.
Aşa-mi pasă de-o drăguţă,
Ca şi codrului de-o frunză.
Aşa-mi pasă de-o muere,
Ca de flenduri 1, de oghele 3 ,
Când se' rup în bucăţele.
la flăcăi mintea-i buiacă ',
La toată proasta se pleacă;
la flăcăi mintea-i crudie 5,
la toată proasta s' ănghie.
544. -

Liţa

'JJumifraşcu.

1

fi. )r1oisei.

O S/\MA DC: CUVINTC:.
620-665
singur, părăsit.

Stă

ca un huhurez=stă
în gropi J
Prost ca oaea l om prost, din care n'ai ce mai face.
Nu mai incape în piele=om gras, care nu prea munceşte, un fel de
trândav.
Dă

1

Foaie.
-crudd.
•

1

•

'Bucaţc:/e.

8•

Obiele. '· A buici-a duce bine-a sburda.
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Stânca a ajuns valtur=când cel prost să face cu cap.
Faci ambro pământului degeaba=mergi şi trăeşti degeaba.
Cum s'apud vulpea de coadă=cum să începi lucrurile, afacerile.
Te ia la trei păzăşte=la mustrare, la bătae.
Ţ-a tăiat poşta
( te-a oprit dela un lucru, afacere, pe care
T-a luat apa dela moară
o începuşi sau aveai de gând.
Ferfeniţă, pulbere=un lucru rupt, găurit tare.
A spălat putina=a dispărut, a luat-o la sănătoasa, i s'a împlinit.
Crapă obrazul de ruşine=ruşine mare.
I-a trecut toanele=i-a trecut mânia, supărarea.
Om cu toane=om supărăcios, copil alintat.
Om ca moşie:=care caută pricină, nod în papură.

J. O. 3ugravu.
Tetfelegos=sdrenţeros.

Hartam '
Steap ) o bucată mare, de ceva pentru mâncare.
l
Hopâc=tronc (interj. huşti, ţuşti !)

„

Şleah=se

zice unui loc, prea expus.
Şleahtă=se zice unei trupe de lăutari.
Du/zlit=puturos-apoi asta îi prea duhlită.
Duplit=târe - Pământul nu se poate prăşi-e duplit de ploi.
Oătejele=se zice unei mâncări făcute din urdă dulce şi ze.r
Ba/moş=mămăligă făcută cu zer, în Ioc de apă.
Balamiş=mămăligă prăjită cu untură, în tigae.
Budaroi-poloboc de ţinut făină.

Biîhlit=tare,

întărit.

Chisnovaş=comic, posnaş.

A derveli=a strica, a zcoate din uz.
A tolocăni=a vorbi de rău, a mustra.
Tăa=baltă

(subst.) loc cu mai mult glod de cât

apă.

Nătâng=nătărău.

A lehăi=a vorbi de geaba.
A lelzai=a. spune minciuni, a

minţi.

Tişitură=cioată-rădăcina

copacului după ce s'a tăiat.
Manercil=se zice unui butoiaş de tablă, în care găzerii
în spate, e de 10- 15 lituri.

fl

~emţişor-0'{.eam/.

poatiă

gazul

jlloisei.

Femeii, care umblă cu vorbe de colo-colo, - ce de multe ori tot ea
pate,-i se 7Jce :- «Umblă. tot cu făstul aprins!».
- "Pentru ce să dai, da-fi-arcrepete!",-se zice, de pildă, de-o mumă,
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copilaş, ce-a dat în frăţâne-său, - sau în altul. Rar se
de, şi la cei mai în vârstă. (Pot zice că nicidecum).
- «Auzi mă? N'ai mai auzi cucu'!». Adică a murl până 'n primă
vară.- I se zice unuia, ce, de câte ori i s'a strigat, n'a vrut să răspun
dă ;-sau, spunându-'i de-atâtea ort, tot nu vrea a înţelege !..„
- «Lua-te-ar moţata!» -Luate-ar moartea!
- «Dace-te-ai la moţata/» Ducete-ai la cimitir, - sau mortii !
- «Sui-te-ai în vârf de ac să te sui ta I Auzi? Ce te-ăi fi (sau: cin'
te-o fi) saligat acolo?» -Se zice mai ales copiilor, când se suie uneva
în pericol să cadă.
- «Du-te, dilte-te-ai învârtindu-te !.„» -De exemplu: un fiu se cere
de la părinţi ca să se ducă undeva. Da' părinţii nu vor, fiul tot mai
inzistă,-şi-atunci ăi bătrâni zic vorbele de mai sus.

unui

întrebuinţează

('Din com. 'Boureni-'Doljiu.)

)fie. J.

GLZJM~,

JITII, T/\Clt\LE.

})umifraşcu.

98. - Vânzare.
Era nevoiaş românul,- şi doar nu-l încurcau cele plod uri! la, femeei
îi cam place să tragă la măseă.,- las'că nici el nu duce la ureche, da'
poate nu-i chiar în halul ei. In schimb, dânsul e mai ticăit la treabă
şi s'arată cam tontălău. Câte odată se mustră unul pe altul ! La urma
urmei, cum îi Tanda, cum îi Manda ! O tunat şi i-o adunat..„„ Da'
n'are aface asta. O'ntorsătură cu meşteşug--şi numai ce te pomeneşti
bogat! Numai cu plugăria şi cu .... beţia nu merge. Bunăoară dac'o mai
abaţi şi Ia negustorie, se schimbă treburile'n mai bine.
Se sfătuesc ei să deschidă crâşmă. Câţi n'au făcut avere din asta
Şi apoi, cu băutura trebue să fie aşa: dacă ai mult şi'n totdeauna, nu-ţi
dă gustul ca atunci când n'ai.. .. Zis şi făcut Vând ei din casă ce mai
vând, fac ceva parale, deschid crâşmă şi hotărăsc să vândă la tejghea
când el, când dânsA. Vârîse toţi banii în marfă. Când colo, muşterii
tufă! Trece cât trece, da nu vine nici Cotea să cumpere. Erau crâşme
multe'n sat, c'aeste se'nmulţesc ca ciupercile, bătu-le-ar pustia! Da' ei
nu mai aveau para chioară. Acum, omul şede la tejghea, că-i rândul
lui, ş'aşteaptă clipocind de somn. De când aşteaptă ! ln sfârşit, s'aude
scârţâind uşa. El sare drept, frecându-se la ochi. Ţi-ai găsit să fie vr'un
muştereu ! E nevasta lui.
-Ce-i de făcut, măi femeie ? Merge rău ; nu-i vânzare !
- De, bărbate, ştiu eu ! Da' acu de-odată, ia dă-mi : îîî..„. o ciaşcă de
rachiu, că mare rău mă doare la inimă„ ...
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-femeie nesocotită! Cum îţi vine să mai bei? Dac'ar fi vânzare,
am mai prinde şi noi la coraj, da' aşa .....
- Bre omule nu fii aşa hârsât !
-Ba, măi nevastă, dacă vrai rachiu, plăteşte. Altfel nu-ţi dau să te
văd că te'ntinzi pe pământ! Doar nici eu nu beau ....
-Aşa ţi-i treaba? ! Iaca, să ţi plătesc. Da' lasă !....
Se cioşmoleşte, caută şi dă peste un pitac de to bani, rătăcit nu-ş
cum, pe la dânsa. II aruncă bărbatului, primeşte ceaşca, o dă de duşcă
şi porneşte mânioasă.

Mai pe urmă, omul părăseşte tejgheaua, că vine rândul femeiei să
Ca unul ce-a avut băutura pe mână, acum e mai gata, cherchelit... .. Nu mult, şi din nou îi arde gâtul. Vine la femeie.
- Bre, ia dă un rachiu !
- Din gard; barbate !..„ Iţi mai vine să bei ? Nu vezi că nu-i vânzare ?! Dacă vrai rachiu, plăteşte !
Aşa ţi-i treaba ? Bine, na I Da' lasă-las' !.. .
Scoate el şi dă femeiei gologanul ce primise tot de la dânsa- şi
bea rachiul.
- Pe după amiază, vine iar barbatul să vândă. femeia, acum şi mai
straşnic are gust de băut. Se înfăţişează din nou la barbat tot cu gologanul cela şi ia rachiu.
După aceea, se rânduesc tot aşa„.„
Sara, sânt veseli, chefăluiţi şi se povidesc în toate părţile. Cântă şi
fac haz. Limba le umblă vălătuc prin gură.
-Ştii că merge crâşma, măi femeie! Avut-am azi muşterii necontenit : Când tu, când eu.„.
- Da barbate, este vânzare !

vândă.

Din Coropceni· Vaslui

J.

j(ecu/au.

99.-Ti,&anu' Sandu şi păţania cu gardu'.
lntr'o seară. întunecoasă, un ţigan-îl chema Sandu-gol puşcă, vede
în drumul lui, albind ceva înainte. Când colo, un gard încărcat de rufe
spălate, întinse spre a se usca.
Ţiganul, cum văzu rufele, şi puse gându' dracului.
Se dete pe lângă gard şi începu a vorbi singur, închipuindu-şi că
vorbeşte cu gardu'.
- Buna sara gardule !
- Buna seara Sandule !
- Imbrăcat eşti gardule !
- „ Dar tu, go-ol eşti Sandule ! !
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„Dă-te

colea· 'n umbra mea,
cât îi putea 11 ! !
Se încrosnie ţiganu' straşnic cu burfe şi..„ p'aci ţi-e drumu'! Dar n'apucă să facă nici 3 paşi şi: harşt ! harşt ! rumânu' c'o pătăchie pe spinarea ţiganului.
Dacă vede ·boaita, că nu-i lucru de glumă, azvârle rufele cât colo,
şi o ia ogăreşte, c'alt-fel, era.„. Doamne fereşte !
De 1.'! ta.t4/. mr.u, Iancu Miha.la.che,
])
'MiJ..a/acJ..e
„Şi'ncarcă

Go/eşt11·Bad11, Muscel,

' /"''I

'/ '

100.-Fata ca fata, dar la tutun şi cărbuni mi-a rămas inima!
ln vremea de demult, oamenii nu fumau tutun de cât cu pipa (luleaua). Fumau şi cu ţigara fruntaşii-fameliile.
Unul pleacă cu unchiul său, înpeţit. Pe drum, spuse : -Ascultă nepoate: de-o fi să ne pună tutun, tu de cât să fumezi cu luleaua, fiindcă nu poţi cu pârdalnica de ţigară, mai bine să nu fumezi de loc, ca
să nu zică cei cu fata, că suntem soiu rău.
- Bine moşule. O să fac tăman aşa.
Cum ajung la omul cu fata, cam pre la un ceas din noapte, fură
poftiţi în casă. Gazda, spre a putea afla dacă flacăul îi mai de soiul
aduse un taler cu vârf, de tutun, cum îi gălbănuşul de ou şi-l puse
pe colţul mesei. Unchiul băiatului scoase o lulea, din chimir, ş'o umplu cu vârf,; preste care mai puse şi un clrbune aprins din vatră, ca
o baniţă. Băiatul, spuse că nu fumează ; dar îi !asa gura apă.
La întoarcerea acasă, pe drum, întreabă unchiul pe nepot :
- Cum ţi s'a părut fata nepoate?
- Hei moşule ! Fata ca fata, dar .mi-a rămas inima la tutunul de pe
masă şi la cărbunii aprinşi din vatră, care erau buni de puşi în lulea!
.Auritd de la. ta.tdl meu 'T. Bradea.,
w Z>li'((dea
din Corod-'Tecuc1u.

/' •

~

•

101.-Ţijanul ,irăbaciu.

Un

ţigan plecă

jumătatea

o

într'o zi la târg cu două cucoane în căruţă. Pe la
drumului şi pe când trecea prin mijlocul unui sat, 'i se rupe

roată.

Ţiganul

când văzu boclucul, alergă la preotul satului, cu care cam
ast·fel se dete în vorbă, cerându-i ajutorul :
- Părinte roată, n'ai un hleab de popă acasă ? Mi s'a stricat drumul
în mijlocul căruţei şi stau cucoanele înhamate şi caii în căruţă.
102.-lntrebare.
Un alt ţigan perduse pe fiul său calare şi întâlnind un
pune următoareci întrebare ;
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- Măi Români co, n'ai văzut o bolfă brează, cu un cal în
un ciocan calare şi cu un ţigan la brâu ?.

coastă,

cu

Virgi'lia Stan.

F/oreşti- 'Tutova.

103.-Muier&a l&11eşă.
O muiere leneşă, care dormea în zile de lucru, se duce şi ea în
Sâmbăta Paştelor pe la altă muiere, să vazli ce mai face ; o găseşte
p'aia lând copiii, şi prinde a întreba :
- ,,Da ce faci fa, vere ? 11
- „Lau copiii, că sunt mâine Paştile 11 •
Ea, nici nu mai vorbi şi zbughi acasă. Cum ajunsese, gâfâind, începu
a trăncăni la copii :
- „Claie'n furcă maică,
„C'a scornit curvele,
„Că mâine sânt Paştile.
Aurit4

şi

scris4 de la mama mea din Z/4t4rei- Vâlcea.
Şte/IJneşti- Vâlcea.

r'h r·
.r I ra.

~· •

C"ONIC/\
* ln eiiitura Institutului "Minerva", Bucureşti, a ap4rut tntr'o noud ediţie voi.
de poesii "Alb&1tr1l" al tovardşului nostru G. Tutoveanu.
Intre frumoasele şi alesele sale versuri. spuse tntr'un grai dulce romilnesc, curgiltor, ln forme alese şi cu mare grijd rânduite, sunt şi cele din poesia "Stol", ;(se
in formd popu/ard, de o gingdşie cum rar se vede.
Cetitorii noştri vor petrece clipe tnillţiltoare cercetând acest volum de poesii,
Cartea se poate procura, pe preţul de un leu, de la ori-ce /ibrdrie din ţari!,
dar mai ales de la N. A. Petro/ din Bârlad, care o trimite franco ori-cui. Se
poate comanda şi prin Administraţia revistei "Ion Creang/J".
fi.~·

*

.c.

ln No. din Convorbiri literare scos tn cinstea D-lui 1'. Maioreauu, ajldm :
D. Iaoob Negruzzi desminte cele publicate tn Cumplna cu privire la rostul lui
Ivan Creang/J tn cercul Junimei. 'IJ. M. Sadoveanu scrisese dupd spuse/11 cui-va
cd fericitul Creang4 "se simţia strilin, stânjenit ca om s4rman ce n'are loc la
masa bogaţilor şi se gândia la nevoile lui şi la amdrilciunile-i nenumilrate". A·
ceastil milrturie de la bunul prieten al lui Creangil poate v'om da-o şi no1,-IL
Weigar..d: Arom!nli tn Albania de nord, studiu etnograjic.-T. Iordlnescu: O·
rientalia, ştiri despre literatura indiand şi îndeosebi despre aceia ce cuprinde vrdji
şi descantece (Atharva-veda·samhita). Mutorul aratt!l o ipote;d pentru naşterea
vrlJjilor şi descântecelor şi face câte-va p:J.ralele intre materialul indian fi cel rnm8n. "Ceia ce este mai curios, este clJ ace/aş fond şi aceleaşi practici le gdsim
în desc8ntecele noastre şi cele indiene". 'Din parte-ne, nu ne mirdm şi nici 1111
primim aceast4 comunitate ca o urmare a moştenirii ori tmprumullllui, ci faptul
ni-l ldmurim prin reflectarea firii omeneşti, comund în esenţa sa, tuturor popoahttps://biblioteca-digitala.ro
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re/or -Ion Creangll, despre teoria şi practica pedagfJgic4 cu prilejul cursurilor
libere al 'D-lui T. Maiorescu la şcoala Normalii •Vasile Lupu".-S. Puşoeriu:
Preblema noua fn oeroetllrile lingvistice.-D.r Lan Urban J1troik: Spiouiri RromAneşti.-T. CRpidan: Megleno Românii. studiu etnografic.-N. Cartojan: lnrâurirea AIPxandriei asupra literaturei populare, /ragmenl dintr'un studiu asupra
acestei cifrţi, pentru care autorul s'a fndreptat şi revistei noastre (An. li No, :.1,
c11perta).-IJ T. Kirileanu: De la ţari, probe de grâu sucevean: nevoi, amintiri
şi literaturii populart!l, adicd icoam1 ale sufletului nostru, spuse pe la felurite pri·
/ejuri.
* La adunarea societilţei nMugurul" din lbaşfalilu, se va face şi o expo;iţie
de jacuri naţionale bt!lrb4teşti, unde fie-care întovilr4şire îşi va avea vdtaful şi
lilutaru/ ei. Cele mai bune cete vor fi rilsplt!ltite. Asta se'ntâmplil pest' munţi.
La noi; Dar, sil nu mai vorbim degeaba I
• D T. Speranţa scrie un articol tn Noua rev rom. VIII.-2 despre PJuguşo·
rul deso!nteo. ariltând asemilnilrile tntre pluguşoare şi desolntece sau mai bine,
anali;ând pe fi"·care în parte. Cu toate citatele franţu;eşti şi descântecele reproduse, nu se dovedeşte cil pluguşorul •r fi un descântec. Nu vedem în pluguşor o
seperaţiuoe a iernei (boala, la descântece) şi o agregare a verii (tnsilnt!ltoşarea
fn descântece).
• Cuvinte rari tn Convorbiri lit. pe Maiu, culese de d G T. K.- D. Al Tzi.
gara-Samuroa_ş scrie despre auitul trecutului şi muzeiele provinoiale.-Povestea
lui Creangil: Fata babii şi fata moşneaiului, apare în traducere france;il.
• Pir. l. C. Heldie scoate tn tipografia "Neamul romt!lnesc" o c4rticict!l ce cuprinde 109 Cântece şi chiuituri, 1 cAnteo religios, 8 cântece d11 stea, 18 sorţi şi
cAnt.eoe copillreşti şi 20 duoânteoe. Culegere şi alegere bund. tipar îngrijit
şi eftin. De sigur ct!l nu se aud toate la. o oisHI, iar descântecele, cari nu pot ajuta rntru nimic la educaţia poporului, puteau st!l lipseasct!l Pilrintelui Beldie, unul dintre stâlpii cei mai vechi ai acestei reviste, ii mulţitmim pentru osteneala
ce şi·o d4 faţ4 de primejduita noastr4 avere.

}'.

O. Gr. Furtuna: Primit tot: sd ai încredere în noi: sunt atâtea şi atâtea de
care trebue s4 ţinem socotealt!l t Cu clişeile e greu, ct!lci de unde nu-i, nici Dumneţeu nu cere I - V. Moii.: Primit.- N. I. Dum.: Primit: v'am scris.- Ar. To·
miao: Primit.- 1. Neo.: Primit: tot e mai bine câte puţin de cât de loc 1- P.
Danii.: Primit prea târ;iu pentru acest No. Manuscriptele nu le pot lnapoia.
cilci dupt!l statute sunt dator sit le pilstre;.

Cărţi_

P!_i111ite la Ft~~-~cţi_e__:_

C. RAdulescu-Codin ,· Cuvlntlri pentru popor, Câmpulung, 1907, 208 p. 1 ,I- 50,
"
"
O seaml de cuvinte din Muscel, cu o fntroducere de
lJr. G. Weigarrd. Cdmpulung, rgor, 82 p. r leu.
~tetutele sooietlţei culturale şi de ajutor .st. Spiridon", dirr corn. Priboeni
jud M11sul. Câmpu/lmg 1910, 22 p.
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abonaţilor, cetitorllor şi prietenilor revistei
Creangă" pentru strângerea fondurilor:

Jntemeietorilor,

„Ion

„C lJ Z f\-V O D f\"
Suma

adunată

-

-

L. B.
62.75

-

f')ZJSTZJL LlJI ION CRff\NGĂ IN f')Âftll\D
Suma din

urmă

-

-

-

-

-

-

L. B.
807,15

Adunaţi de d. D. Mihaladze, Ooleştii-Badii, Muscel: D. Mihalache, C. Rădulescu Codin, Marin L. Biolaru, I. Chiribelea, V.
Urigoriu, Rizea Ionescu, D-na A. Hasnaş, câte 1 leu; I. Mihalache
t I. 50 b. ; Niculina I. Mihalache, Marioara C. Rădulescu, Marioara M. Biolaru, Oh Săndulescu, Şt. Gheorghiu, Const. Dadăr
lat, I. Moşoianu, T. Zamfirescu, Sultanovici, C. Ploscaru, Teodor
Dinu, Nicolae Moisescu, Nicolae A. Antonescu, Dumitru A. Antonescu, Mihail A. Antonescu, câte 50 b., Ana A. Antonescu 2 I.;
Iancu Mihalache, Ana I. Mihalache. Elena I. Mihalache, câte 20
b.; Maria I. Mihalache 10 b.- - - - - - - - - - - 18,70
Foaia No. 444 încredinţată d-lui T. Dragomir, Mălulri.şca-Putna: adunaţi pe lângă cei publicaţi în II.-10 - - - - - 2,80

Total -

(Va urma)

828,65

I NŞTI I NŢf\~1
Rugăm cu toată stăruinţa pe abona,ţii noştri sd. '11.e âekite abo.Mmentul, singurul mijloc de traiu al revistei. Plătincfu·.:ne datoria, ajutoră
chipul de a putea culege inţelepciunile poporului.
Rugăm pe abonaţii cari .îşi schimbă domiciliul, să ne înştiinţeze,
spre a nu suferi întreruperi şi a mi. face în armă. cereri că n'au primit
revista. 11 Ion Creangă 11 se trimite ~~gulat în primele zile ale fie-cărei luni.

Cererile de abonament vor ·fi însotite de plată. Nu mai trimitem
:revista pe .credit.
Cine fU! f aie dlui abonamente' şttrimite banii. al seu va fi gratuit.
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Administravia revistei „ion Creangă" 11e pot dobilndi
:
„Ion Creangă" numerile toate din anul I - - 3.00
„Ion Creangă" An. II.
-- 6.0G
T. Pamfile, M. Lupescu şi L. Mrejeriu: Carte pentru tineretul de la
sate. Edivia I. 1.25
T. Pamjile ; Povestire pe scurt despre „Neamul Homilnesc" 0.20 :C.
„
„
Jocuri de copii I. 1.40 · -I
„
„ „ II. 1.60
„
„
„
III. 1.50
„ Cimilituri romăneşti
1.00
<JJ. Farcaşanu şi &\l. Lupescu : Creştere!!- pomilor
- 0.25
L. &\lrejeriu : O şeziltoare ţ.ilrlneascil - 0.20
„ Gospodăria şi fata de la ţnră
- 0.40
FI. C.·istescu : Carte pentru copii
l .20
Şt. St. 'Tuţescu şi 'P. <nani/eseu : Monogr. satului Catene-Dolj 2.00
„
Colinde din popor - - - - - - - - - - - O.~O
Prin Redacvia

şi

următoarele lucrări

„

„
„

„

„

„

Qt..e t r i m e t ; o numai
O"--

-~

{(?( .

/-"

-

C>upă ac~a beplln~

~

~

~

CODUL PLUGARILOR

eohEeTII DE hEGl NOUi

cu exDlicatinni

şi

ŞI

fSI
~

VEeHI

foPmnlare Dentrn lmplinirea actelor necesare Ia Ieg1Ie noni

I. Legea î11voe/i/or agricole precedată de expunerea de motive a d-lui
Ministru de Interno şi Raportul d-lui A. Djuvarll, deputat.
II. Legea judecătoriilor de pace, precedată de expunerea de motive a
d-lui Ministru de ,Justiţie şi raportul d-lui Saita, deputat.
!II. <J(egulamentu/ legei judecătoriilor.
IV. Lef!ea monopolului cârciumelor, precedată de exou.n erea de motive a
dlui Mmistru Em. Costinesou ,i raportul d·lui D-r H.l\mniceanu senator.
V. Legea casei rurale, precedată de expunerea de motive a d ·lui Mi·
nistru de Domenii.
VI. Legea licenţelor.
VII. Legea vânrărz'i şi fab ricăr ii lum â nări/or de ceară.
VIIT, Legea rurală de împroprietărire die 186.t, adnotată cu deoisiuni
ale Inalt~i Curţi.
IX, Legea rurală din 1879.
X. Legea proprietarilor. adnot.atl1 ou decisiuni alB !naltei Curţ.i.
XI. Regulamentu/ Sfântului Sinod. din 1~ Iulio 186!.
XII. Circulara d-lui 'Preşedinte al Trib . Tutova .
XIII. Legea noud administrati vă.
~
dA Theodor JMl:a.ri:n.escu A von>d., fost Procmror.
Librăria Nicolai A. Petroff-Bârlab
"l.Î ~
~())trimete 1>t•eastă carte franco după primirea oostulni de lei 8. (c> 0
fi 12-7
~~

Ş

S

Ji

Î

C\..~

l\J-•n
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Anul 111.-No.

s.

August, 1910.

Ion Creangă
Revistă

de limbi, literaturi fi
JllPJllRE

ODJllTK

PI:

artă

populari

IAUN~

CUPRINSUL:
O. I. F11c1fanu. -Secerişul.
C. I. M1tmcu, Al. Vuiliu .-Colinde.
I Putul1cht, I. y. Hinlmu . -Poveşti .
_fl4" , ->:j
0~ •
D. Furtuni, 1. I. Popmu.·-Cântece Mtrâneşti.
·' ~
_ ,~ „ ·
P. Duilmu, D. Furtuni, P. G. Snin. M. Lupmu. ·-Povestiri şi
n~~„ . '·
I I. Dum~rlfCU, Gh. Fin, T. Popovici -De.ale copiilor.
-·
Tudor P1mfile, Pr. I. C. Beldie, Gh fira, Gr. Yaeiliu, I. I. Yirlmanu, P · •Iii

1

„„... .

Datine

şi credinţe.

I. I. Antonovici, O. Mih1l1ehe. Boa/e la oameni, leacuri şi descântece.
Seufim lonmu, Y lliuc, $1. St. Tulmu, D Gr. furtună, R. C. Ciupitu, I G Cio·
rmu, Y. Unaur11n, Sh. Al. Sldomnul, H. I. Ţ1pu, I. Ouciu, Virginii Stan, Ar. · To·
mi1c, I. O. Zuamu, Al. Moiui I. I. Popeacu, I I. Yirlmanu. I. 1. Dumitrmu. Cântece.

D. Gr Furtuni, Pr. I. C Beldie, Al. Moiui. I. O Zugravu, P. Sh. Snin.-0 sa·
mii de cuvinte.

I Bradu, Sh. Y. $ufnu -Glume, jitii, taclale.
P., A. G. Lupu. Pr. I. C Btldie.-CRON!CA.
Ptfh rld1eti1i -Biblio1r1fi1.
llu1tr1tiune: Farcaşanu şi Pamfile : Uneltele folosite la seceratu/ ptinilor albe.

REDACŢIA:
Ţarigrad.

T. Pamfile, Strada

~
~

ADMINISTRAŢIA :

M. Lupescu, Zorleni (Tutova).

BARLAD
-- - ==~-==---;:;.::__:;,,:_

...:..:_ .:.....=.:-·..:.:._

EXEMPLARUL:
t'BONAMENTUL t'NUAL:
. 40 bani
ln ţară . .
ln ţară .
5 lei
ln străinătate
6 „
ln străinătate
' 50 li
Un număr vechiu, 50 bani.
= = = = = = - = = - = = = = = = ==-·

--·

-

TIPOGRAFIA ŞI LEGĂTORIA DE l.ĂRŢI „MODERNA 11
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SOCIETl\ŢEI

„ION CREl\NGI\''

DONATORI. (Fâr~ăoe1ti·Covurluiu), G. A. Cot·
l'g. Neam.), N . I. Durnitra~cu (Craioval, D. I. Farca~anu (Zorleni-Tutova), D. G r. Furtună (Mănlstireni Boto~an i). P. Herescu {G:iineşli-SUceava}, D-r I. Urban larnik (Praga-lloemia), G. T. Kirileanu {B ucure~ti), N.
L . Kostake (Uârlad), M. Lupescu (Zorleni-Tuton), C..N. Mateescu 1R.·Vâlcea), D. Mih1.l1.che (Golettii·Ra·
dei·Mus cel), A. Moisei (NemJişor-Vân;i.tori-NeAntţ\ L. Mrejeriu, ţCllugll.reni„Neam.), J. Neculau (CoropceniVaslui), T. Pamfile lllârlad), I'. Pănoiu (Crasna-Gorj ), 1'. Popovici (Zorleni-l'uton), P. G. Savin l]or;lşti·Co·
vurlui), P. Ştef:inc•cu (IJobromir-Constanfa), A. Tenea (Adam-Tutova,l C. Teodorescu (Ro1111.11), l. Teodoresc ...

INTEMEIETORI: l'r. EG. I. Antonovici (llârlad), Pr. I. C. Beldie

movi~i

(Broşteni-Suceava), Şt.

St.

Tuţescu

(Balota Dolj 1, G. Tutoveanu (Hârlad}, I. Zotta (Dorna-Suceava).
0

SOCIETARl.-Al. C. lllenuea (Vlauin1ir-Gorj), A. Neg„cscu (Bârlad), U.

-Statutele

societăţii

Vuiliu-J:a c ău

(8Arladl.

sunt publicate pe pag 125-128, An. III. No. 4 ·- Inscrierile urmează -

O Cl\LDI\ RZJGl\f'\I NTE
lndreptăm membrilor societăţii. «JON CREANGĂ»
cinstiţilor abonaţi

ai Revistei,

să-şi aducă

şi

aminte de ne-

voile noastre.
Intrăm în a doua jumătate a anului şi ca atare îndrăsnim să cerem ceia ce ni se cuvine, pentru mersul
neted al acestei Reviste.
Pentru aceasta vom fi prea mulţămitori.

r
I

.

.

COLECTIUNILE NOASTRE :

f\nul I .... 3 lei
Artul li . . .. 6 lei
J;l'ranco la

N. PASCULESCU
LITE Rf\TU RĂ POPU LI\ RĂ
RO/"\ĂN Ef\SCĂ.
Ediţia

locuinţă.

Academiei Române.

6 Lei.

BIBLIOG~AFIE ·

Jn editura tipografiei «Neamul Romănesc» au apărut şi se află de vânzare la toate librăriile: N. Iorga: «Studii şi documete, voi. XVIII, cu
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SECERIŞUL 1
Secerişul, secerea sau seceratul este cea d'intăi muncă la câmp, cu
care începem strânsul pânei albe, (a bucatelor)-; însamnă tăetul grâului, orzului, ovăsului, sacarei, rapiţei ş. a., spre a le face paloage, cari
să se svânte înainte de a le lega în snopi. In înţeles larg aceste cuvinte cuprind nu numai tăetu.l, ci şi legatul şi făcu.tul jumătăţilor (cârstăţilor- Mehedinţi); vorba obicinuită este: „Mai ai de secere ? 11 , „Aţi
isprăvit secerea ? 11
Secerea începe : când grânele-s pârguite, când grăunţul prinde a se
învârtoşea; cu unghia îl curmi mai anevoe şi mestecat în gură, se
face aluat. Atunci lanul e gălbuiu auriu şi paiul galben peste tot, fără
a fi spălăcit.
Toţi plugarii încercaţi, încep la secere când pânea e in putere,
când e în pârgă; până se isprăveşte secerea, numai bine şi pânea se
răscoace; alt-fel se scutură, se trece şi spicele se rup şi rămân pe lan.
Ale orzu.lui, sunt nu.mai trei zile; el trebue luat la secerat în putere,
pentru-că în câte-va zile spicul lui se cârligă şi orzul s'a dus, s'a trecut, e răscopt, şi se scutură.
Bucatele cad, se culcă, M invălu.esc, se poticnesc (când cad în timpul
urzitului), se pătulesc. Cad, unde locul e gras şi atunci bobul e spă
l ăcit, uşor, şi une-ori sbârcit; g1âu.l e huchit ori pălit. Când grânele
se culcă ori se pleacă sau se pătulesc de vânt cu ploae, nu-i nevoe,
căci se ridică. Când se policnesc, slabă nădejde !
Grânele căzute se seceră anevoe, se iau după cum vine şi pătulirea,
în răspăr, şi numai degeaba mai facem necaz. Cele învăluite se iau
după învăluitura lor, câte odată e aşa de învăluit şi bătătorit de furtuni
şi ploi, de nici nu mai ştii cum să-l mai iei.
La grâul bun, curat şi revarsat, seceră un om vrednic între 7 -14
prăjini; la cel învăluit nici trei.
Seceratul îl facem cu secerea. Pânea se tae şi cu coasa împiedecată,
ori cu hreapca, când se zice că îl hrepcuim. Se zice hreapcă, coasă cu

' Asupra acestui capitol, dorim ftiri
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desemne 1i de prin alte
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şi coasă impedecată (Hreapcă, Cioara şi Pătule, - Mehedinţi ; Români -Neamţu ; Coasă impiedecatd şi coasă, Arbori şi Marginea- Bucovina ; Zorleni- Tutova. Pe alocuri, hreapca se numeşte coasă cu
grebluţă iar coasă împiedecată este cu vărguţă; câ!lig, Romăni şi Siliş
tea-Neamţu ; Zorleni- Tutova; Laza-Vaslui). ln loc de cârlig se zice
buhaiu. (Marginea-Bucovina).
La secerat stai îndoit, curmat din mijloc. Pânea verde se tae lesne;
pânea uscată mai anevoe şi secerea se toceşte şi trebue zimţuită mai des.
Atât cât se tae cu secerea şi de abia se poate prinde cu mâna, se
numeşte mănunchiu. Patru, cinci mănunche, fac un polog. Poloagele
se lasă întinse pe mirişte ca să se svânte, şi când au dudău (burueană),
până se vestejeşte dudăul spre sară; se leagă tot punând câte 4- 6 poloage la un snop mijlociu (cât cofa).
După secere, pe lan rămâne mirişte. Miriştea mare încurcă la arat.
După hreapcă, miriştea e ca şi rasă. La secerat, din loc în loc se lasă
Vl'trişoare pentru făcut legători.
Lanurile mari, pentru uşurinţă, se răcluesc la un obraţ, la două obraţe, ori la mai multe obraţe (un obraţ are opt prăjini) şi pe urmă
se dau la secerători bucăti, cari se despart între ele prin cărări şi momâi, duhe, duci, mişane (Oiurcani-fălclu) ori cocori (Mehedinţi).
Secerea (fig. 23, A) se vinde prin târguri şi pe la dughene cu 45 - oO
bani una. E din oţel şi are 1. zimţi la gură; ca să tae uşor, o zimţu
esc ţiganii lădUuşi. 2. Limba. 3. Mâneriul. 4. Mănunchiul de lemn în
care intră mâneriul.
Coasa (fig. 23, C) are : 1. Toporâştea, din lemn tare. 2. Piciorul, o
coc/triă scurtă, înţepenită cu dăltuitură mai jos de mijloc; de el apucăm cu mâna şi purtăm coasa 1• 3. Cârligul sau buhaiul, o vărguţă
cu un clenciu la vârf; se pun şi două cârlige. La hreapcă în loc de
cârlig, vine grebluţa H. Cârligul se leagă de coasă cu 5. cheutoarea
de ;os şi cu 6. cheutoarea de sus, şi slujeşte la adunatul paelor şi culcatul lor în brazdă, spic la spic. 4. Brăţara, cârceia, un inel mare de
fer cu care înţepenim coasa pe toporâşte. O toporâşte sau cosie (Arbori- Bucovina) se vinde cu 60 bani până la un leu.
Coasa (B) se vinde cu 60 bani-3 lei una; e de oţel bătut. Unele
sunt mai moi, iar altele mai iuţi. Are: 1. trupul coasei, 2. gura sau
tăiuşul care se bate ca să se subţie, 3. varga sau muchea care îi dă
tărie să nu se îndoae; se mai zice şi vergeaua coasei, 4. manuşa sau
mâna coasei care are 5. măsaua sau căţelul ce intră în locul măselei
(o gaură în toporăşte), 6. l.egătoarea pentru întăritul coasei. Ea se pune

cârlig

1 La fetele scurte li se cSntt!ll
la coasl"L

„Tu

Mariţt!l

scurtt!l, groast!l, bunt!l-i fi picior

https://biblioteca-digitala.ro

ION CREANGĂ

==-'---'""~~=======-============

227

==:::~=====================

de ţigan care vâră sau scoate coasa de subt iarbă. Coasele slabe în
trup şi în gură, se calcă, se încreţesc, li se balţează gura.
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23 -Farca1anu

şi

l

Pamfile: Uneltele folo•ite la aeceralul pbilor albe.

Braţara

sau cârceia (D) e un inel lat de fer, care îmbrăţişă mănuşa
şi toporâştea şi le întăreşte.
Pana (E), din lemn tare; se bate între mănuşă şi toporâşte şi înţe
peneşte coasa cu măsaua în toporâşte.
Batca (F) cu : 1. nicovala de oţel mai moale; are sau forma de nicovală, sau forma gurei ciocanului (Arbori-Bucovina). Partea cea mai
de samă a ei e 2. gura; când batca e prea tare, ciocanul se ştirbeşte
Nicovala se înţepeneşte în pop, picior, batcă ori în butuceriu (ArboriBucovina) ; i se dau felurite forme.
A bate coasa e un adevărat meşteşug. Ea se bate în două chipuri :
când nicovala e lată, ciocanul e subţire şi cu el căutăm să subţiem
prin ciocănire tăiuşul coasei ; când nicovala e cu gură de ciocan, coasa se pune cu faţa în jos şi cu gura pc hatcă iar deasu pra o ciocă
nim cu muchea ciocanului.
https://biblioteca-digitala.ro

ION CREANGĂ

228

oţel călit bine şi are 1. gura cu care ciocănim
coasei ca să-l subţiem, 2. coada de lemn tare şi 3. muchea
Arcerul, cutea, gresia (!), se face din piatră tare şi cu faţa potrivit
de aspră. Cu ea udă, ascuţim gura coasei din când în când. Gresia se
ţine în tioc.
Tiocal OJ se face din lemn de teiu scobit în lăuntru ca să poată
încăpea cutea şi apă. Are o cheutoare cu care se acaţă în curea. In
el se pun şi câte-va pae ca să nu umble cutea şi ca să nu saie apa
lesne 1•

Ciocanul (O) e de

tăiuşul

]). J.

Zorleni· Tutova

COL I N D
17.-Sus e frunza deasă,
jos e umbra groasă ,·
jos la rădăcină,
la' verdea tulpină,
Leagăn de mătase
Şi'n el cine-mi coase?
(Cutare) d'ochi-şi negri.
Coase, ghindiseşte,
Pe mart priveşte,
De-o corăbioară,
Mică gălbioară.

'n ea cine-mi vine?
Vin neguţători,
Nu-s neguţători,
Ci-s colindători,
Ce-mi vin colindând,
De (cutare) întrebând,
De (cutare) ochi-şi negri,
Ca să mi-o deştepte
Şi să mi-o. colinde.
De so deştepta,
Noi grdu om lud
Şi-o vom sămăna.
Şi

rarcaşanu.

~.
Oăzdufă frumoasă,
Rămâi sănătoasă

Com.

!

Titeşti-<!Arg,ş.

C. )(. )Yfafeescu.
18. -

Sculaţi

Că vă

vin

gazde, nu

dormiţi,

colindători,

Pe la uşi pe la cetori 2,
Sara pe la cântători,
Nu v'aducem nici un rău,
Făr pe Bunul Dumnezeu,
Mititel şi' nfăşăţel.
De la uşă, pân' la masă,
Faşă dalbă de matasă,
La Maica Precistă'm braţă.
Cine şede după masă ?
Crăciun şi cu CrăciunetlSă
Şi cu Ion, Sânt Ion,
Nănaşu' lui Dumnezeu.
Tot cinsteşte 3
Şi măreşte,

Din pahar nu mai găteşte.
In fundul paharului,
Scrisă-i frunza iadului.

' Am4nunte fn T. Pamftle, Industria ca1nicA la Rom&oi : Seoerea, p. 157;
Coaaa, p. 141. ' Cheutoare (che11toaretJ. cuei). a Oo.menii când se dau la b4ut
rachiu sau vin, nu fie c,f „beu • ci c4 :;cinstesc" . • Cinsteşte un pahar de rachiu
(ori de vin) cum4tre", :rice vornicelu/ la nunt4, c/J.tr4 maeNi.
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toarta paharului,
floarea raiului.
Şi'n gura paharului,
Scrisă-i luna
Şi lumina
Şi soarele cu căldura.
Dacaveţi v'o fată mare,
Ca s'aprind'o lumânare,
Că noi stămu de-a mirare :
Aşternutu-i de parale
Căpătăiu-i de rublele.
Noi venim de la domnie,
De la domni de la domnie,
De la dalba'mpărăţie.
Şi v'aduce-acest om bun,
Şi v'aduce el o veste,
Şi v' aduce o dreptate,
Să iee ţara jumaiate,
Să facă dalba cetate.
Dar cetatea un(de) s'o facă?
la s'o facă 'ntr'un picior,

Scrisă-i

229

Să le steie 'ntr'ajutor.
ln mijlocu' de cetate,
Este-un leagăn de mătasă.
Dar în leagăn cine doarme ?

Cuconaşu',
Boieraşu'.

Bate vântu' ş'abureşte,
nici se clăteşte,
Bate vântu' ş' a bura,
El atunci că se scuta
Şi din guraşa zicea:
- Sculaţi-vă slugile
leagănu'

Să măture curţile,

Cu poalele supnifă (?),
Cu vârvu' cosiţelor.
la mulţi ani cu sănătate,
Că-i mai bună de cdt toate.
Au;itd a treia ;i de Paşti, 3r Mar·
tie r909, de la moşneagul Vasile Sdn ·
ducu, in vârst4 de 60 ani, din T4td ·
ruşi.Suceava.

fii. Vasiliu.

POV~ŞTI

27.-Povestea Dreptăţii.
în timpul de demult, erau intr'un sat doi oameni; unuia
îi plăcea dreptatea şi altuia nedreptatea. De la un timp ei au început
a se certa intre dânşii: unul zicea că „dreptatea e mai mare" iar cellant zicea că „strâmbătatea e mai mare 11 • Cum să afle ei cine e mai
mare? Din pricina neinţelegerei se duc amândoi să se judece la un
judecător. Ei întrebă pe judecător ·zicând : - „mă rog, D-le judecător,
care e mai mare: dreptatea ori strâmbătatea? 11 judecătorul zise: „ii bună
şi dreptatea, cine o poate ţinea, nu-i ră nici strâmbătatea, cui ii merge
intr'ânsa 11 „Aşa? 11 „Aşa! 11 lese amândoi, dar omului, care ţinea dreptatea
îi se schiopă un picior. Merg ei cât merg şi ajung la un alt judecător
şi iar ii întrebă:- „Mă rog, D-le judecător, care e mai mare, dreptatea
ori strâmbătatea"· judecătorul răspunse: „li bună şi dreptatea cine o
poate ţinea, nu-i ră nici strâmbătatea cui ii merge într'ânsa 11 • „Aşa? 11
„Aşa! 11 • Iar pornesc aceştia pe drum şi omului, care ţinea dreptatea, i se
şchiopă şi celant picior. Merg ei cât merg şi ajung la al treilea judeSă

zice

că

"Jon Creansd", JJJ.-8.
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cător. Intreabă şi pe acela: - „mă rog, D-le Judecător, care e mai mare:
dreptatea ori strâmbătatea? „E bună şi dreptatea cine o poate ţine, nu-i
ră nici strâmbătatea cui îi merge într'ânsa 11 „Aşa 11 ? „Aşa! 11 • Ei iar pleacă
împreună, însă omului care ţinea dreptatea, îi luă O-zeu vederile.
Acuma se sfătuiau între dânşii, ce să facă? ce să dreagă? Dar omul;
care era şchiop şi fără vederi, adică omul dreptăţii zice: „Ştii ceva;
cumetre, când vom ajunge la un pod, să mă laşi pe mine acolo şi să
spui arasă la femee şi la copii, că. am murit şi m'ai îngropat 11 . - :.Bine,
aşa oi face: zis şi făcut 11 • Cum ajunse la pod, se auzi hodorogind; zise
omul ce ţinea strâmbătatea: Iaca, cumetre, aici e pod. Iar cel-lant răs
punse: „Te rog lasă-mă aici"· Tovarăşul îl ascultă şi îl lăsă acolo, el
singur plecă înainte în sat, să spue de cele petrecute şi să spue şi temeiei că bărbată-său a murit. lnsă omul ce a rămas la pod, adică omul
dreptăţii, a stat pe pod, până noaptea târziu pe urmă s'a dus sub pod,
a stat acolo cât a stat, nevăzut de nimeni ; numai ce aude, că pe aproape de cântători, vin acolo trei draci. Nevăzându-1 pe dânsul, se pun
la sfat; unul zice: „ce ai făcut tu azi? Iar altul răspunde: „eu am luat
azi picioarele şi vederile de la un om. -Dar tu ce ai făcut? 11 „Eu am
luat împărtăşania din linguriţa popii, când împărtăşia pe fata împăra
tului, fiind bolnavă tare".
„Dar tu ce ai făcut?" „ Eu am luat sărăcia şi nevoia de la un om
al nostru şi am pus'o într'uil uldor şi l'am dat în cutare iaz".
„şi acum, zice cel mai mare, ce au aceşti oameni de făcut? 11 Zice cel
întăi: „omul şchiop şi chior, dacă va pune lut de la isvor, la picioare
I
va putea umbla şi dacă se va spăla cu rouă în zori de zi, va putea
vedea". Al doilea zice: „fata împăratului se va îndrepta numai atunci,
când s'ar găsi cineva, să se ·ducă în cutare biserică, în cutare loc, în
altarul bisericii, undr. este o broască, care o va tăia şi va lua împăr
tăşania din ea şi o va da fetei împăratului, se va îndrepta numai de
cât 11 : pe urmă a cântat cucoşii de 3 trei ori şi dracii s'au împrăştiat.
Dar omul care şedea sub pod, le auzi pe toate, se târăşte încet până
ce dă de nişte glod şi pune la un picior şi îi trece, apoi pune şi la
cellalt picior şi li trece şi acela. Putând umbla, se duce achipuind pe
jos şi dă de iarbă cu rouă, se spală de 3 trei ori pe ochi şi vede.
Acum el s'a făcut sănătos ! Se ia şi se duce la curtea împăratului, să
vadă, nu va putea intra la împărat. Ajungând la poartă, spune slugilor
că el e lecuitor şi va îndrepta fata împăratului. lnsă slugile nu-l primesc, zicând: „au fost doctori peste doctori şi nu au putut-o îndrepta,
dar unul ca tine 11 ! Aşa că de abia a 3-a treia zi, a putut intra la împăra
tul, când acuma fata era mai mult gata. Spunându-i împăratului, că el
o va îndrepta, numai să facă ce va zice el, împăratul, cam indoelnic,
11
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a spus că va face. A poruncit să pue caii la o căruţă, a luat fata în
braţe cu alţii şi au pus-o în căruţă, pe urmă s'a dus cu ea la biserică,
o luă iar în braţe şi o duse în biserică, de unde se duse lecuitorul în
altar, luă broasca, o tăie, luă împărtăşania din ea şi o dete fetei tmpă„
tutui care se făcu bine numai de cât, aşa că se putu duce .o;ingură la
tăruţă şi veni sănătoasă acasă. Ce mare bucurie era la ei! Se miră cu
ce să răsplătească pe omul lecuitor, aşa că el trăia la curtea împără
tească, ca în rai. In una din zile împăratul îi zise „să iei pe fiica mea
în căstorie", însă el nu primi aceasta.
Pe urmă trecu mult timp şi împăratul iar îi zise : el iar nu vrea. Acuma se împlineau 3 trei ani şi împăratul îi zice a treia oară: „să-i ia
fata, dar el îi spuse adevărat: că este însurat şi are copii, iar împăratul
atuncia îl întrebă, ce plată trebue să-i dea, dar el foarte cuviincios, îi
răspunse „ce veţi crede Măria Voastră".
Atunci împăratul porunci să-i aducă o trăsură bună cu patru cai
buni şi vezeteu şi îl îmbracă bine, îi dete 12 rânduri de haine, blăni
scumpe, în sfârşit tot ce-i trebue şi îi dete cheile de la cel mai mare
hotel 1 ce-l avea ca să fie el stăpânul lui de veci cu tot ce să găseşte
în el. Omul îi mulţumi frumos şi plecă.
Ajunse la hotel, luă tot în primire, pe urmă se duse acasă la el, să-şi
aducă femeia şi copii : când ajunse acasă la el ce să vadă? Femeia
lui se logodia cu un altu. La vederea lui, au rămas toţi cu gura cascată. Pe urmă a petrecut o zi în satul tui şi a luat femeea şi copii şi
s'au dus la hotelul lor. Când au ajuns acolo, femeia a început a striga
„ce m'ai adus aici slugă ?. Eu nu vreau să slujesc ! Insă el zise: „nu
dragă, aceasta este al nostru şi al copiilor noştri 11 • Şi ei s'au pus pe
lucru şi le merge de minune. In una din zile vede o tabără de cară
că se opresc la poarta lui ca să bea câte un rachiu; numai de o dată
vede, că vine prietenul lui, care îl lăsase pe pod, să cumpere rachiu.
Ei se recunoscură amândoi şi atunci cel cu hotelul, îi chemă pe toţi
la el, le dădu de mâncat şi băut trei zile şi pe urmă plecară. ln timpul cât a stat acolo, la întrebat „cum ai făcut de ai ajuns aşa bogat?
şi-l ruga să-i spue şi lui să se îmbogăţească. Omul cu hotelul îi spune:
în cutare iaz, este un ulcior cu bani, cine va scurge iazul şi va găsi
ulciorul, se va înbogăţi uşor. Prietenul lui ascultll, se duse şi scurse
iazul, luă ulciorul şi nu-l destupă, până nu ajunse acasă. Când îl destupă
ce să vadă! iesă din ulcior nevoia lungă de jumătate de prăjină, se sui
pe cuptor; ei au început s'o bată şi s'o alunge; iar ea s'a vărât în cuptor, aşa că nu a mai putut'o scoate şi în jumătate de an rămase ca
degetul. Şi aşa s'a petrecut lucrurile, iar eu m'am pus pe o şea şi am
spus povestea aşa.

J. }'osfu/ache.

'Darabani-Ia1i.
--1 11 Red,
https://biblioteca-digitala.ro

28.-Povestea proştilor.
Ci-că în vremile de demult pe când era lumea mult mai proastă decât
astăzi şi pe când nu eşise atâtea pe faţa pământului, pe atunci, ci-că
ar fi trăit într'un sat un flăcău ales şi care ar fi luat în căsătorie pe
singura fiică ce-o aveau doi bătrâni, ca pe cea mai mare măngăere ce
te-o dase D·zeu. Da' fata frumoasă, poznă. Trăiau bine şi ţineau unul
ta altul pentru care lucru, şi bătrânii se bucurau, văzând că au nimerit
cu fata. Nu la multă vreme însă după nunta lor, ginerite moşneagului
se duse într'o Duminică la târg, şi printre multele mărunţuşuri ce târguise, luase ş'un bulgăre de sare pentru casă şi pe care nevasta îl puse
pe horn. La câteva zile de la aceasta, după ce baba nu-şi mai lua ochii
de la bulgăre, de la un timp începu să plângă cu hohot de i se făcuse
poalele fustii leoarca de lacrămi. Când veni moşneagul de la trebile
lui şi-o văzu pe babă şezând pe pragul uşii şi plângând, nici una nici
două, începu să plângă şi el fără ca să ştie de ce. Sosindu-le şi fata
şi văzându-i pe amândoi plângând, începu să scâncească şi ea alăturea
de ei. Când veni în urmă şi ginerite de la lucru, şi-i văzu pe tustrei
plângând, îi întrebă mirat: Da' bine de ce plângeţi ? Ce 'nsemnează asta
de plângeţi ca nişte copii? După mai multe stăruinţi din paiiea lui,
cu vai nevoe ce'ncepu baba să'i spună cu vocea tremurândă şi abea
oprindu-şi sughiţul: Iaca ci-i, şi iaca cum : M'am uitat la bulgărele cel
de sare de pe horn şi m'am gândit, că dacă va face fata mea un băeat
şi-l va pune pe vatră, o să se suie măţa pe horn şi dându-l jos, o să
ne omoare copilul şi atunci, ce ne vom face noi şi voi fără dânsul ?
- Bre„! da peste proşti oameni am mai dat şi eu, zise ginerele. Mă duc
dar să'mi caut altă nevastă şi alţi socri mai cuminţi, căci cu voi mă
fac de râs în lume. Şi acestea zicându-le, plecă. Mergând el aşa ca
dus pe gânduri, de la un timp ajunse la o casă unde un moşneag cu
o babă se năcăjeau cu o vacă. -Buna ziua, zise el oprindu-se. -Mulţămim d-tale, răspunse moşneagul. - Da' ce te năcăjeşti, moşule? - lan,
vrau să sui vaca asta pe bordei să pască, că o crescut acolo nişte iarbă
de-a mai mare dragul şi nu vra să se suie haramul şi pace. -D'apoi
bine, de ce te năcăjeşti degeaba moşule? Cum crezi d-ta c'o să se
suie vaca pe scară ? Dac'ar fi o capră, dă' poate aş mai zice, dar o
vacă!.„ Ş'apoi chiar dacă s'ar sui, îţi strică bordeiul şi atunci ce te-ai
făcut? Lasă vaca moşule, şi ce atâta năcaz: ia o coasă şi suie-te d-ta
ş'o cosăşte, ia-o şi-o adă jos şi pune-o dinaintea vacii şi-i scurtă socoteala. - Îra„.! că bine mai zici, om bun. Eu cu capul meu cel prost
nu mă gândeam la una ca asta şi nici bahei nu-i venise în minte de
aşa ceva. Îţi mulţămesc măi băete de 'nvăţătură. - Buna ziua moşule şi
cu bine, zise el plecând. -Cu sănătate măi băiete, răspunde moşrwagul.
https://biblioteca-digitala.ro

ION CREANGĂ

233

Şi, după ce rămase singur, îşi duse mâna la gură şi se miră mult de
zisa drumeţului şi ciudos, se bătea cu mâna peste cap, că nu-i venise
şl lui un aşa gând mai înainte. ln urmă, luă coasa şi făcu cum fu învăţat şi bine o nimeri. Ginerile moşneagului, părăsind bordeiul la care
ajunsese, îşi zicea în sine: De proşti am fugit, şi tot peste proşti dau.
Pe când mergea el aşa gândindu-se până unde poate s'ajungă prostia
omenească, numai iată că ajunge la o casă, unde nişte oameni strigau
şi năcăjiau doi boi înjugaţi la jug. -Buna ziua, oameni buni. -Mulţă
mim d-tale. - Da' ce lucraţi?- lan am înjugat şi noi nişte boi la o grindă. - Da' ce-aveţi de gând să faceţi cu dânsa? -Am vroi s'o mai lungim o leacă, că la tăitură ne-am luat cu ziua târgului şi n'am mai
măsurat-o după cealaltă, aşa că am nimerit-o mai scurtă. - Hu!.. Da'
cum credeţi, oameni buni, c'aveţi să puteţi lungi grinda, că doar lemnul nu se 'ntinde ca pânza ? Nu mai năcăjiţi boii degeaba ş'apoi pe
lângă asta, dar vă mai trudiţi şi dumilor-voastră. - D'apoi alta ce-avem
să facem, om bun? lan învaţă-ne d-ta, dacă eşti mai ajuns de cap, şi
noi te-om asculta bucuroşi.- lca ci-i oameni buni : Apucaţi-vă şi tăeţi
şi cealaltă grindă tot aşa de scurtă ca şi asta, ori dacă nu, atunci, că
taţi o bucată de lemn şi adăogiţi grinda care aţi nimerit-o mai scurtă,
ca să fie tot ca şi cealaltă şi ce atâta năcaz? ... - lra .. .! că bine mai zici
făcură ei plini de mirare şi uitându-se unii la alţii, parcă se'ntrebau :
- Cum oare de-am fost noi toţi aşa de boi la cap de nu ne-am priceput hatâr atâta lucru, de nu umblăm ca neoamenii să întindem grinda cu boii? .. Văzând drumeţul c'a dat tot peste proşti, îşi urmă calea
înainte. Tot mergând el aşa, ajunge de la o vreme la o casă, unde un
om se năcăjea într'o şură c'o vacă şi răcnea, şi suduea şi o bătea, tră
gând-o de funie.-Buna ziua, om bun.-Mulţămesc d-tale.-Da ce lucrezi. - Jan mă năcăjăsc cu haramu' ist' de vacă. -Da ce ţi-ai pus în
gând, ca s'o gâtui numai decât? - Ba nu cumătre, răspunse omul ; ia,
vrau s'o sui în pod, că am acolo un mănunchi de fân şi să-l mănânce
boala că'i ştulghită de foame. - D'apoi numai decât să gatui vaca, om
bun?- D'apoi alta ce să fac?- Sui-te d-ta singur, iea fânul şi-l dă jos, şi
nu gâtul vaca degeaba. - D'apoi oare nu s'a irosi ? - Hei!.. Cine ?
- fânul. -Şi dacă s'or irosi vre-o câteva fire, ai să sărăceşti pe urma
lor? - Ba nu. - Dar dacă te-i îmbolnăvi trăgând vaca cu funia în pod
ce-ai folosit? Ce ţi-i bun atunci mănunchiul cel de fân? - Îra .. .! că bine
mai zici, om bun, îţi mulţămesc că mi-a'i deschis capul, c'aveam să
mă calicesc singur. Şi acestea zicând, făcu aşa cum îl învătă drumeţul.
- Încă un prost, zise gineri le moşneagului şi 'şi urmă calea. Tot
mergând el aşa prin lume, ajunse de la un timp la o casă, unde un
om fugărea prin ogradă nişte gobăi, ca să le poată prinde şi pe cari
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se 'ntâmpla să pună mâna, îi cască gura, lua din sân grăunte ş1 1 le
băga cu degetul pe gât, iar când vedea că gobaea îi aproape gata şi
că-şi dă ochii peste cap, atunci îi turna apă 'n gură cu lingura; şi tot
aşa se năcăjea cu fiecare găină pe care-o putea prinde. Minunat şi de
un aşa lucru, se opri la poarta omului şi-i zise: Buna ziua, măi creş
tine. -Mulţămesc d tale. - Da bine, ce năcăjeşti găinile? - Ian vrau
să te hrănesc, bătute-ar O-zeu gobăi, şi după ce le prind încă nu
vrau să steie. - D'apoi bine, măi om bun, aşa se hrănesc găinele ?
Pentru asta te-o făcut O-zeu? -Na, na, na! Încă şi asta-i una! Cică să
nu le hrăneşti I Da' cum or trăi dacă nu li-i da de mâncare ? - Bine,
bine! nici nu zic eu de asta ca să nu le hrăneşti, dar nu aşa ca neoamenii, să le 'ndeşi grăunţele pe gât cu degetul şi să le dai apă cu
lingura! - D'apoi altfel cum? - Cum? - !ea grăunţele în mână şi le
împroaşcă prin ogradă şi nu fugi după ele ca să le prinzi, ci strigă
numai: „pui, pui, pui 11 ! „pui, tatii, pui, pui, pui 11 ! şi să vezi cum or
să s'adune; şi nu le da apă cu lingura, ci iea o bucată de lemn şi fă
din el o treacă (troacă) şi pune apă 'ntr'însa şi să vezi cum or să beie
apă din ea, făr' ca să le mai strigi. - Îra ..! că bine mai zici, om bun.
Iţi mulţămesc. Şi acestea zicând, făcu aşa cum îl învăţă drumetul.
- Bre... bre... bre.„!, zise el, se vede că mi-i scris ca să dau numai
peste proşti. Şi zicând acestea, îşi urmă drumul. La câtăva vreme,
ajungând el într'un sat, ce să vadă?! Un moşneag c'un oboroc şedea
pe prispa bordeiului în faţa soarelui şi după ce sta aşa câtva timp,
fugea cu el în bordei şi în urmă iar eşia afară. Mirat şi de-un . aşa
lucru, s'opri la poartă. -Buna ziua, moşule. -Mulţămesc· d-tale. -Da
ce lucrezi acolo?-- lan cu oborocu ista mă muncesc şi eu. -Şi ce ai
de gând să faci cu el? - Hm! Mă întrebi ce fac cu el? Ian, mă năcă·
jesc de multă vreme, ca să vâr cu el soarele'n bordeiu ista şi tot degeaba, că de 'ntunerec nu scăp. Se vede, că unde'i bordeiul prea mic,
de asta nici soarele nu vrea să intre... -Apoi, bine moşule, îi treabă
asta? Să te năcăjeşti d-ta, om bătrân, s'aduci soarele 'n casă cu oborocul!.. Da' ani de zile poţi să te tot chinueşti aşa şi lumină'n bordei tot
n'ai să mai vezi! - D'apoi cum să fac, măi băiete, că'n întunerec nu
pot trăi? -lea toporul, moşule, ş'apucă-te şi fă o bortă 'n păretele dinspre soare, ş'apoi ai să vezi că 'ţi intră soarele singur în bordei. fă
aşa cum îţi spun, ş'ai să scăpi de năcaz. - Da' că bine zici, măi băiete;
aşa am să şi fac. Puteam să mor, bietul, chinuindu-mă cu oborocul şi
soare 'n bordei n'aveam să mai văd! Îţi mulţămesc de sfat, om bun, şi
O-zeu să'ţi deie sănătate, că bine mi-ai deschis capul ! - Cu bine, moşule! -Mergi sănătos băiete! -Încă un prost pe lumea asta, zise el
urmându-şi calea. La o bucată de drum, ce să-i mai mai vadă ochii!?
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ln tinda unei case, un om se năcăjea c'un ţăpoi şi tot suduia din când
în când. Se opri numai decât, să vadă ce-i.
- Buna ziua, cumătre! strigă el de la poartă. -Mulţămesc d-tale! rll.spunse omul eşind în prag, asudat şi cu ţăpoiul în mână. - Da' ce lucrezi? - lan cu ţăpoiul ista mă năcăjesc. - Da' ce vrai să faci cu dânsul? - Ce să fac? Ian mă nlkăjesc să dau cu el nişte nuci în pod şi
degeaba, că toate pică jos, bătu-le-ar sfântul !.. -Hm!.. Apoi bine, om
bun, cu ţăpoiul vrai să sui tu nucile in pod?! Cum ai crede, că s'ar
prinde nucile de ţăpoi? Se mai poate una ca asta, ha, ce zici? - Dă,
ce să zic? Am crezut şi eu că s'or ţinea în ţăpoi dac'oi lua cite mai
multe. Că dă, fânul cum se ţinea în el şi nucile să nu se ţie? - Hm!..
Nucite şi finul... Ce are a face, omule, scripca şi cu epurele ? Ce amesteci una şi cu alta? „Nucile şi fânul". Iţi faci numai chin degeaba,
creştinule. -D'apoi ce să fac? Ian învaţă-mă d-ta cum să le sui, că
poate eşti mai ajuns de cap. -Ai un oboroc, omule? -Cum să nu.
- Ei, dacă ai, apoi ia·I şi pune într'insul nucile şi suie-le'n pod şi
zvârle ţăpoiul departe, căci îşi are şi el rostul lui. - Doamne! Doamne!
că bine mai spui, om bun. Işi are Chira socoteala ei, văd şi eu acu.
Iţi mulţămesc. Iaca mie, prostului, nu-mi trăsnea prin cap un lucru ca
aista! Ce 'nseamnă şi capu' la om! li mare lucru ! şi spunând acestea,
s'apucă şi făcu cum îl învăţă drumeţul. După ce mai merse el o bu·
cată de cale, ajunse 'ntr'un alt sat, în care, ce să vadă? lntr'o casă de
lângă drum, strigăt şi înjurături. Se duse curios să vadă peste cine o
mai da. -Buna ziua, om bun. -Mulţămesc d-tale. -Da' ce lucrezi?
lan cu nevoea asta mă năcăjesc şi eu de az' dimineaţă. - Da' ce vrai
să'i faci? De ce-ai luat-o la moşit? -Iaca am lucrat-o în casă ş'acu aş
vroi s'o scot afară şi nu vra să iasa. Am să fiu silit, ca să stric uşorii
şi păreţii, numai ca s'o văd afară. - Bre... bre ... bre..! da' anapoda oameni.- De ce să strici d-ta lucru de casă ca aceasta? -D'apoi alta ce
am să fac? -Apucă.te şi desfă căruţa în bucăţile ei, scoate-le afară şi
o încheie acolo, nu în casă, căci aşa cum îi ea, n'o mai poţi scoate cât
hăul!. - Doamne, că bine mă mai înveţi omule al lui O-zeu ! Mulţă·
mese pentru sfat. Iaca minunea, să ţi-o spun drept: nu mi-ar fi trăsnit
prin cap una ca asta. - Da' casa erai gata să ţi-o strici, ha ce zici,
creştine? -Dă, omul în prostia lui câte n'a făcut şi câte n'are să facă
încă! - Măăăi! lnc'un om cu pleavă 'n cap pe lumea asta, îşi zise el
în sinea lui şi amărît în suflet că dă tot peste proşti, îşi urmă calea. La câtăva vreme, ajungând în alt sat când se crăpau zorile, ce să'i
mai vază ochii?! La poarta ţărnii, doi oameni, pic de apă, îmblăteau
cu îmblăciile în vânt, bolborosind nişte cuvinte din gură. -Noroc bun
şi Doamne ajută! zise el. -Mulţămim dumilor voastră, răspunseră ei.
https://biblioteca-digitala.ro

ION CREANGĂ

236

- Da' ce lucraţi, oameni buni? - lan îmblătim şi noi. - Da ce 'mblă·
vânt? -Ba nu. -Dar atunci ce ? - lan sântem şi noi de strajă.
- D'apoi bine, aşa se face strajă pe aici ? -Aşa. - Dar îmblăciile la
ce vi s bune?- Ni mai întrebi încă? Apăi făr' de dânsele nici nu suntem primiţi de strajă! - Şi ce faceţi cu dânsele? De ce îmblătiţi în vânt?
-Apăi iaca ţ'om spune de ce: Pe acei ce ne-a ajuns rândul străjii, ne
pune capul satului la fiecare poartă de ţarină, câte doi, ca 'ndată ce·a
asfinţit soarele, să alungăm ziua cu îmblăciile şi s'aducem noaptea; iar
după ce cântă cucoşii de miezul nopţii, să alungăm noaptea şi s'aducem ziua. Şi aşa ne canonim când ne ajunge rândul, că dacă n'om
face aşa cum ne spune el, apoi vai de steaua noastră ! Ne trânteşte la
butuci... - Bre ! da' pociţi oameni şi prin părţile ieste !... îşi zise el nedumerit. Şi întorcându-se îşi zise în sine : Mâţa tot ar fi putut să deie
bulgărul de sare jos de pe horn şi să-mi fi omorît copilul, dacă l'aş
fi avut şi dacă soacră-mea l'ar fi pus pe vatră ; dar ca să sui vaca pe
bordei ca să pască, să lungeşti grinda cu boii, să gâtui vaca trăgând-o
în pod la iesle să mănânce fân, să hrăneşti găinile cu mâna şi să le
adăpi cu lingura, să vâri soarele în bordei cu oborocul, să sui nucile
în pod cu ţăpoiul, să te apuci să strici casa pentru a scoate căruţa afară, şi s'alungi noaptea şi s'aduci ziua cu îmblăciile, asta nu mi-a trecut nici odată prin minte! Numai dă, D·zeu a împlut lumea cu ce·a
putut!
Şi acestea zicând el, se întoarse acasă la nevastă-sa şi la socrii săi,
pentru că îi socoti mai hâtri de cât toţi aceia pe care îi întâlnise în
cale ; trăi cu ei şi le povesti toate cele ce văzuse prin lume şi, dacă
n'o fi murit, trăeşte şi acuma.

tiţi,

Şi

eu mtJ suiiu pe·o /opattJ,
vtJ spu11i povestea toattJ.
)(.
De la tattJI meu (Hânteşti·Dorohoi)
Şi

V. J(â'lfescu.

CANT~C~ ~ĂTRAN~ŞTI
18.-f'lion, fecior de Domn.
A/ion

ta

însurat,
Frumoasă f at'o luat,
Chiar din ţara ungurească,
Pe dânsu' să-l catonească.
De catonit, fo catonit,
Şi la ordin ro pornit.
- <Maică, măiculiţa mea,

Să hrăneşti

nevasta mea ;
Cu colac, cu lapte dulce,
Doar la mă-sa nu s' ar duce.
Mă-sa bine-o ascultat,
Pâr'ce el ~o depărtat;
La râmnicu' de devale,
li da în ciubăr mâncare.„.
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De mânca, de nu mânca,
La Dumnezeu se ruga,
Ca să plece tabura,
Să se' ntoarcă ordinii,
Şi să-i vie bărbatu'.
Dumnezeu o ascultat,
!;i'o venit ş'al ei bărbat;
De departe co'ntrebat:
- «Maică, măiculiţa mea,
Unde-mi este nevasta?))
- «Draga mamei de soldat,
Nu fii aşa supărat,
Că nevasta ţi-a murit,
Şi-acasă n'o ai găsit;
Eşi afară de te roagă,
Cerului,
Crângului;
Stelelor,
Făcliilor,

mari şi mai mărunte,
Mai frumoase şi mai multe».
- «Maică, măiculiţa mea,
De toate te-oi asculta,
Da' de asta n'oi mai vrea :
Ca luna nu-i nici una !))
Că-s şi

(7Je la II. Gh Smântânii).
'Borieni-7Jorohoi.
])umifru 7urfună.
19.-Mioriţa.

Pe picior de munte,
Merg oile frunte,
Vre-o op'noao sute;
Dar de-or fi mai multe,
Dar de-or fi o mie,
Dumnezeu le ştie.
Noao ciobănei,
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Cu

vătavu' lângă

ei.
adurmit,
Ei oile le-o pornit,
Ciobanii s' o voroghit,
Că'ndărăt că să se' ntoarne,
Pe vătavu' să-l omoare.
Şi vătavu' că-mi avea,
O mioriţă frumoasă.
Mioara când a auzit,
Şi din turmă s'o ales,
Şi la vătavu' că ş'o mers.
Vătavu' din grai, grăia:
- Ce ţi-i mioriţa mea ?
Or doar tu te-ai mâniat,
Că ce eu nu te-am mânat,
De cu noapte,
'N grâne coapte,
Cu ziori,
ln lunca cu flori!
-la, io nu m'am mâniat,
Da' iacă ce-am auzit:
Ciobanii s' a voroghit,
Că' ndărăt că să se' ntoarne,
Pe tine să te omoare.
vătavu' din grai grăia :
- Spune-le, mioriţa mea,
Că dacă m' or omori,
Să mă' ngroape' n uşa strungii,
S'auz oile mulgând,
Şi laptele ciuruind,
Vătavu' ş'o

Mândruţele stru.ngărind.
/-litiera să nu mi-o uite,
Şi ei la cap sd mi'o puie,
Şi cân' vântu' el va bate,
Şi fluieriţa va zice,
Tu mioriţă vei plânge.
Cules la 16 Iunie 1!}08 de la Paraschiva Mircea, spt!lliJtoreasiJ la Şc. Nc,rmalt!I de lnvilţt!ltori din Crdiova, tn v.trstiJ de 57 ani, cu locuinţa ln str~da Olteniei No. 10; venitiJ de 18 ani în Romania din cOm• 'Boarta, jud Med1a1- Transilvania. Variantil: Vasile Alexandri -Poe;ii pop_ulare ale Românilor, cu fn·
semniJri dt1pi1 ediţiile anterioare şi manuscripte de Em. Gârlean", Minerva, 1!]08
pag. s.
Joan )(. }'opescu.
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POV~STlftl ŞI L~G~D~

81.-Cum lucrează rT\Oartea. ...
Moartea obosită de mult lucru, a ajuns odată în Valea-Rea şi s'a
aşezat ca să se odihnească sus, în coastă, de-asupra fântânii. Ca să
doarmă mai bine, şi-a făcut un pat verde din mărăcini şi scaeţi, se aşeză pe el şi puse capul pe un muşuroi de cârtiţă. Bun loc găsise cotoroanţa!... umbră, şi apă rece. Dar nu apucă bine să aţipească şi după
drum vine spre fântână un român voinic, cântând cât îi lua gura. Ea
săltă numai de cât capul, se ridică în picioare şi privea pe Român.
Românul după ce bău apă rece, se apucă să se spele pe ochi, aşa
fără nici o grijă şi fără să bage de seamă, că moartea e deasupra capului său. Când să se şteargă pe ochi, el vedea moartea, stând dreaptă,
în picioare şi uitându-se spre el. Repede îşi împărţi el mintea în patru, se închină de zor şi o croi la fugă spre pădure, lăsându-şi căciula
la isvor.
Să-l fi văzut cum fugea săracul, de nu i se mai vedeau picioarele, parcă era titirez.
Fugea românul de frica morţii, fără să ştie că moartea, dacă vrea,
îl găsia ori unde. Dar ea a fost bună de calea asta, s'a uitat doar la
el şi l'a lăsat să-şi vadă de drum. Apoi s'a întins iar pe patul ei de
spini, căutând să doarmă şi ea.
Dar Romănaşul !..„ voinic, voinic era, dar era cuminte băiatul. Ştia
el, că cu moartea şi cu dracul să nu te apuci. De-aia, o croise aşa repede în pădure. Acum el fugea mereu, fără să se mai uite îndărăt, aşa
groază blgase moartea în el. La o cotitură însă îl opresc doi oameni
voinici, cu puştile la spinare şi armaţi până în dinţi, cu pistoale şi cuţite. Erau doi hoţi, mai răi de cât moartea, căci ei nu ertau pe nimeni. Vai de mama creştinului ce cădea în mâna lor.
- Ce ca ţi pe aici băete ?
- Nenişorilor, nu mai mă opriţi, că m'ajunge moartea.
-Ce eşti nebun?
- Ba nu-s de loc nebun, e lucru adevărat; văzui moartea de-asupra
Fântânii reci, sta în coastă şi se strâmba la mine. Şi le povesti el toată istoria apoi.
- Hai bre, de ne-o arată şi nouă, îi ziseră hoţii.
- Nici mort, nu mă mai întorc acolo, le răspunse Romănaşul şi o
ctoi iar la fugă. Degeaba îl strigară hoţii, că el se depărtă mai adânc
in pădure ca un epure scăpat de la ogar.
- Hai să mergem noi acolo, îşi ziseră tâlharii. Ce e aia moarte ?!„,
moartea nu se vede; nebunul asta cine ştie ce-a vrut să ne spue.
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Şi hoţii o luară încetinel pe potecă spre Valea-Rea, locul de întâlnire al tuturor haiducilor. Binişor, binişor ajunseră la Fântâna rece, unde găsiră căciula Românului.
Moartea din coastă, i-a zărit de departe. Până a nu ajunge ei la
fântână, ea îşi luă coasa dintr'un gorun şi o ascunse în mărăcini, iar
ca se prefăcu în bani de aramă. Pe patul ei răsăriră ca din pământ
numai zgripţuri roşii, de bani turceşti. Dar bani, nu glumă.... grămezi
strânse cu lopata. Prin mărăcini încă mai erau câţi-va bani risipiţi, ca·
re sclipeau de-ţi luau ochii.
Hoţii, de la fântână, suiră în deal la poiana de lângă gorun şi aci
ce poţi zice.... găsiră comoara de bani. Pe patul unde dormise moartea
era o grămadă mare.
- lată mă, norocul nostru, zise un hoţ. Băiatul ăla trebuia să fi
fost nebun.
- Noroc, da' nu glumă vere.... aşa sumedenie de bani n'am mai vă
zut, îi răspunse celălalt hoţ.
Hoţii strânseră banii degrabă, făcură o grămadă cât poreoiul de fân
şi apoi o împărţiră pe din două. Căciula Rămânului, găsită la fântână
o luară drept oca şi măsurară cu ea.
- Acum, să bem ceva, vere, zise hoţul cel mai mare, noroc fără adălmaşi, nu merge. Du-te tu la cârciuma din Poeni şi ado de acolo
două sticle de basamac. Dar bagă de seamă, spune cârciumarului să
mai toarne o ţâră de spirt în clondir, să-l facă tare, căci am să mă
îmbăt la noapte. Măi, da' nu uita, spune-i că-i sucesc gâtul, dacă nu
mi-o da rachiu tare.
- Bine, am să mă duc- răspunse celălant hoţ- dar ceva mai pe înserat, nu acum.
- Să pleci chiar acum, aşă vreau eu ..... vreau să beau mai repede.
Nu-ţi fie frică, acum avem şi bani. Pe toată potera o înşeli cu bani,
chiar de-ar fi să te prindă. Dacă îţi pare rău, dau banii de la mine.
Hoţul cel mai tânăr, auzind aşa vorbe, se sculă şi plecă, cu tăgârţa
plină de bani, spre cârciuma din Poeni. In urma lui celălalt hoţ striga:
- Mă găseşti în deal la Copacul Lupului.
Pe drum, spre cârciumă, hoţul se gândi mult la banii hoţului din
pădure. „ Hoţ e el, ca şi mine, dar el a luat bani mai mulţi,- n'a îmPlanul de a-i răpi banii îl munci mult. La cârciumă, apărţit drept
juns odată întrebă pe cârciumar de rachiu tare şi de şoTecie.
- Dar ce să faci cu şorecioaica? îl întrebă cârciumarul.
- Îmi trebue pentru leac ... i·a răspuns hoţul; Am făcut nişte lighioane pe trup şi trebue să mă curăţ.
Peste puţin timp cârciumarul umplu două sticle cu rachiu tare şi
le duse afară unde ii aştepta hoţul. Tot atunci îi dete şi un fişic cu
11
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-Nu-l pot omorî cu bâta, dar cu otrava îi fac de cap. Am mai omorît eu, câti·va ca el.
Gustă puţin rachiu şi vârî în sticlă şorecie:
-Asta e sticla lui, are să·i vie bine, dacă va bea.
Hoţul cel bătrân din pădure, îşi făcuse şi el planul lui. Tovarăşului
trimis la cârciumă, socotea, că i·ar fi dat prea mulţi bani.
- Dar nu e nimic, îşi zicea el, am să mi-i iau îndărăt. Când s'o întoarce, am să-i trimit din deal, un glonte în cap.
Şi aşa fileu. Hoţul mai tânăr suia dealul la Copacul Lupului. Prin întuneric, căci înoptase bine, luleaua de tutun ce ţinea în gură, arăta
hotului bătrân, capul ce hotărîse să zdrobească.
-·Unde eşti mă? strigă hoţul de jos.
-Aici, aici, îi răspunse cel de sus. Mai şezi puţin, să viu eu la tine.
Cu puşca la ochi, el se apropie puţin câte puţin, de hoţul ce venea
încărcat de la cârciumă.
Când arma de foc răsună în Valea-Rea, poc, un lwţ căzu jos în po ·
teca ce ducea la Copacul Lupului. Hoţul cel bătrân coborî din deal
şi-l găsi în potecă cu capul zdrobit·
Atături desagii cu sticlele de rachiu şi cu banii tovarăşului, fură cea
din urmă pradă ce mai putu aduna.
Bău cu putere dintr'o sticlă, ca omul care a muncit toată ziua. Peste
puţin timp însă, stomacul începu să-l ardă. Pielea după trup îl ustura
grozav, capul şi tâmplele îi zvâcneau cu putere. lşi rupse hainele, se
lovi de copaci până ce focul din stomac îl cuprinse şi-l pironi pe loc.
ln cele din urmf\ obosit şi zăpăcit, cu mâinile pe stomac, muri şi
el tot în potecă, puţin mai departe de locul unde adormise celalalt hoţ.
El fără să ştie, murea otrăvit cu şorecie ; nimerise tocmai sticla ce i
se pregătise din vreme.
Moartea se făcu singură la loc ; din bani îşi făcu iar trup de oase,
cum era la început, cu cap, cu picioare şi mâini. Luă sticlele cu ra.
chiu tare, le vărsă peste trupurile hoţilor şi luându-şi apoi coasa plecă mai departe. De rândul ăsta ea lucrase destul de bine şi de frumos.

şorecie pisată mărunt,

_c-lu;it4 d11_1a Op~~a G. Şdlea,

dm 'Panaghia (Dolj111).

}'etre ])ani/eseu•

82.- Facerea lumii.
lnainte de lumea noastră era o apă întinsă peste tot şi alta nimic
de cât Dumnezeu şi Diavolul.
Neastâmpăratul de Diavol cât e ziulica de mare nu-şi afla loc, ci se
tot vâra în apă, ca să deie de pământ. Şi aşa se trudea de tare, că
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adormea pe apă. lntr'o zi, pe când dormea el aşa, iaca vine şi Dumnezeu pe-acolo şi prinde a·i scoate moluz de sub tălpi; din moluz
face o turtiţă, o blagosloveşte şi o pune pe apă. Turtiţa, răzbătută de
blagoslovenia Tatălui, a început a creşte, ş'a creşte, om bun, ş'a creşte!
Şi aşa, s'a îngroşat hăt şi s'a lăţit.
Trezindu-se Aghiuţă şi văzând o istorie ca asta-ciuda lui! Că, ce
zice? Pe Dumnezeu l'a ajuns capu' să iscodească o aşa treabă, şi pe
mine, nu? Şi, haide, se porneşte el cu ciudă împotriva pământului. Că
turtiţa cea îngroşată şi lăţită, pământu' nostru s'a făcut. Şi, cum vă
spun, iea necuratu' un ciocan în mână şi prinde-a trânti ţigăneşte în
pământ. Ş'atâta a pălit cu muchea ciocanului în pământu' lui Dumnezeu, c'a rămas bietu' pământ bortit, cum îl vedeţi, nu neted şi drept,
ca o faţă de masă, cum era la începutul începutului.
Ş'a tot crescut pământul şi n'a mai avut ce-i face Aghiuţă. Atâta
doar că duce'n spinare bietul pâmânt şi azi dealurile şi văile şi ponoarele, cari au eşit din ciocăniturile răutăciosului Aghiuţă.
De la M. Niţescu-Iaşi.

]). Furtună.

83.-Cuza.
Cuza, avea obiceiul să se îmbrace cu sarică şi opinci, şi bea şi jud cu
ţăranii. Şi numai când auzea că unul vorbeşte rău de Domn, numai
îşi desfăcea peptul arătându-şi decorăţiile.
Cică umblând prin ţară, a voit să stea într'o noapte la o mănăs
tire. Se duce la poartă, bate cu ciocanul şi vine un călugăr : - Ce-i
bade? -- Ce să fie părintele, ia sunt un drumeţ şi aş voi să stau peste noapte la Sf. Mănăstire.
Se duce călugărul şi-i spune egumenului, care nu-l primeşte. Şi
doar cică poroncise Cuza ca mănăstirile să fie sălaşul drumeţilor să
raci - căci mănăstirile atunci aveau avere, nu şagă- „păşteau bivoliţele
ca oile
A doua zi, numai ce se vesteşte la mănăstirea cea cu pricina, că
vine Cuza, vine Cuza! Pregătiri peste pregătiri, covoare pe jos, mese
întinse, mă rog ca la venirea Domnului !
Vine Cuza şi cere cheile de la casa cu bani. Stariţul o sfecli. I le
dă. Cuza pune stampila pe casa cu hani. Cere cheile de la camară.
Aici erau bogăţii şi averi, mâncăruri, rachiuri, care mai de care mai
deosebite, blănuri, mă rog, aici era avere strânsă, căci pe atunci mă
năstirile aveau moşii foarte bogate şi multe. Pune şi aici ştampila domnească, ia cheile şi de la pimniţă şi dă ordin ca toţi Grecii călugări
să se ducă din ţară; şi Ic luă şi moşiilr. Şi iaca aşa kl de om era
Cuza!
11
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84. -;l'l&xandru Machedon.
era în armata lui Alexandru Machedon un om, care sămăn:l
leit cu dânsul şi-l chema şi Alexandru. Da' era fricos de n'avea pereche. Când dădea vre-o bătălie Alexandru Machedon, el fugea. Şi Alexandru Machedon !'a prins şi l'a omorît, să nu creadă lumea că e
el cel ce fuge.
Ci-că,

}'efru ::J•
rh. Savin.

De la Elira 'V. Nicolau.
Jordşti-Covurlui.

85.-Cât umblă Ul"\ copil de un an, pe zi.
Unui moşneag îi murise baha. Neavând cine-l îngriji şi spăla, îşi puse în gând să se însoare. Se duse la peţit, la un gospodar, care avea
de măritat o fată mare.
ln vremile vechi, fetele isteţe, cari se măritau, puneau şi ele mirilor
anume condiţii de măritiş. fata din povestea asta, nu se supără c'o
cercat'o pentru măritiş şi un moşneag. Ea spuse că merge după el,
dacă-i lasă cu limbă de moarte toată averea ei şi dacă a umbla pc
unde şi cât umblă un copil de un an. Moşneagul se prinse. fata era
tare gospodină şi frumoasă. Nunta se făcu.
ln întăia zi de căsătorie, fata dă pe moşneag pe mâna unui copil
de un an al unei surori a ei. Băetul era vioi şi isteţ. Moşneagul se tă
bârci după el pe sub masă, pe sub pat, prin unghere, pe după polo·
boace şi pe după fel de fel de ciuveie„„ şi cătră sară căzu jos de trudă, şi muri.
fata rămasă cu bogăţia, şi după un an se mărită din nou, iar pe
moşneag 1-o înmormântat tare frumos şi 1-o bocit de huia satul !.

jrf. ..Lupescu.

Auritd de la soacrll-mea, Ana N. Cârldnescu.

DE-1\LE COPII IQft.
87.-Cinci în cer,
Cinci pe pământ,
Cinci în troaca ţigiineascâ ;

86.-Mălai, mtilăiaşul

meu,
?
Că'n untură nu te-am 'nmuiat,
ln lapte nu te-am dumicat;
Ci te-am mâncat curat,
Luminat,
Cum Dumnezeu te- a lăsat.
De te-oia mai prinde-odată' n
Ce te-ai

supărat aşa rău

/mână

fi-oia lllai lillge
Din

şi făina

Hd/1Jn1e1ti·Z4icoiu-D~ljiu,

!„.

Pe

toţi ţiganii să-i trăsnească,

Cu foc şi cu cătran,
De la Mărin Patran,
Să nu mai rămâie picior de ţigan!
88. -De la toate câte-o ţâră,
Să-i facem popii căciulă ;
De la toate câte-un floc,
Să-i facem popii cojoc;
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De la toate câte-un fir,
f ăcem popii peşchir.
89.- Unerogu',
Piciorogu',

Să-i

Veveriţa,

Dederiţa,

Cârstei,
lmpodobei,
Clean/ai,
Sula,
lJropu',
(./eanfo,
/a-fi-o I
90. - Ochia ( 1),
Dochia ( 2),
Sa/cina (--3),
Parcina ( 4),
Logodari ( 5),
Pescari ( 6),
Cinderiş ( 7),
Beceriş ( 8),
Brabeţi ( t)),
Saicoteţ ( JO),
No. 87-90. Din Boureni·Dlojiu.

.J)umifraşcu.

91.- Uniele,
Dodiele,
Cărăiele,

Cdrdmizi,
Birichizi,
Soolom,
.'-'odo/om,
Samişcaş,
Toporaş,
Dutcă.

02.- Unei,
Dodel,
Tredel,
Patradel,
7ăncăr,
Vâncăr,

Oăitan.

93. - Unimina
Doichimina,
Sarcim,
Parcim,
Logodar,
Pescar,
Dorobete,
Ţâşti-

Beleaşca,

)rec. J .

O lin,
Podasâm,
Goglezi,

-· Cotete
Ranc.
Ştefăneşti-

Vil/cea.

r;4.

rira.

94. - Uniele, dodiele,
Caraele, caracaş,
Tae popa epuraş;
După moara Hâncului,
Vine fata Turcului,
C'un cojoc de motoc;
Dă in vale, dă in deal,
Tu eşti cal;
Dă in deal, dă În valr,
Tu eşti jloare.
95. -- O I şopârlă călătoare I
Ce md'ntrebi de sărbătoare?
Ce e azi, ce e mâni,
Ce e' n ziua de Ispas I
Să tăem un câne gras,
Să luăm unturele,
Să ungem şopârlele,
Clanţ I Dorobanţ I

96. -- Eni, meni,
Cling, clang,
Ozo, pozo, pacativ,
Aer, vaer, vig.
JJe la copilaşii Cristofor şi Eu/ro·
sina G. Antonesc11.
. .
G. }'opOYICI ·
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431.-la slujba nunţii. La „Isaia dănţueşte 11 , mirele şi mireasa sărută
sf. evanghelie şi sf. cruce, la fiecare în cu jur în jurul mesii.
Când se iau cununiile din capul mirelui şi miresii, aceştia nu pun
capul pe palme şi palmele pe sf. cruce şi sf. evanghelie, ci preotul şi
nunii le iau de-a dreptul din cap.
Pentru nuni şi miri se pune de fiecare câte o feliuţă de pâne într'un
pahar de vin, din care gustă, fiecare din câte o felie, atât mirii cât şi
nunii.
Când se apropie citirea troparelor Sfântului ales ca patron al tinerilor, nunii duc pe miri de·i aşează în strane, şi le dă lumânările în
mână.

La

sfârşit,

se face mare cinstire

şi

hiritisire în

Vd;ute li aurite tn aceastd vart!
intr'1m sat din ţinutul Vasluiului.

biserică.
::>- -'

1

7.)

di/

~ Uvor .; ctmp

e.

482.-Femeile în truda naşterei îşi asvârl din degete inelele, din urechi cerceii, se dezbumb de pe la mâneci şi de la gât, ca să li să desfacă toate încheieturile. Altele merg mai departe : şi despletesc coadele
de pe cap, doar o naşte mai uşor !
488.- Femeia care va plânge la durerile primei faceri, o să plângă
la toţi copiii ce va mai face.
484.-Dacă greutăţile facerei nu încetează, se duce una din femei şi
dă cu piciorul de mai mnlte ori în pragul uşei-cer iertare de la animale- ca, adică, suferinda o fi chinuit vr'o mâţă, sau vr'un animal îngreunat şi ar fi luat blestem de la acela !
436.-La 3 seri după naştere vin ursitorile copilului. Pentru a ursi
bine, se pune pe o masă, sau la capul copilului, pâne, sare, vin şi bani
mulţi, pe cari le înveleşte c'un şervet. Ursitorile vin, ursesc viitorul
copilului şi dacă găsesc acestea toate, cică'! urează bine.

}'r. J.

e.

j)e/die.

486.-Spiriduşul. De mai multe ori se aude prin unele Jocuri, d
cutare ori cutare a ghicit, că are spiriduşul. Specialitatea aceasta se dă
mai mult ţigăncilor bobărese. Când se duce cineva să ghicească, de
multe ori, bobăreasa înemereşte din zece, una, şi pe urmă gata ... că are
spiriduş şi mai multe nu (!) Se spune că spiriduşul se capătă astfel: Se
ia oul cel dintâiu de la o puică neagră, care se ouă pentru prima oară Acest ou se cloceşte timp de şase săptămâni, la subţioară. După a-

D11pd câte ştiu, unele din aceste datine simt protivnice tipicul"i dela 1111nlif
ca atare sunt co11tr.i do&melor. Pdr, Ec. Antonovici, aflând acestea, credem
cd va lucra pentru oborfrea lor, cdci are mijloacele la lnd4m4n4.
1

şi
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ceste şase săptămâni, iasă din 011 p11i11l, care este udgă-l toaca, şi care
se pune în serviciul celui cc l-a clocit.
re seama spiriduşului se face multe : Ba zice că încheagă apele, ba
că omoară orice, numai să puie mâna pe ele, şi multe altele.

g4.

'Din Ştejdntşti· Vii/cea, din auţite de pe la alţii,

.Fira.

437. - Dacă primăvara vede cineva mai întăi miel negru, apoi toată
vara îl vor mânca puricii; iar dacă vede miel alb, îl vor mânca păduchii.
438. -Dacă fumul de la hogiag se ridică drept în sus, în curând se
va face vreme bună.
439. - Când te mânâncă pielea pe corp, ai să iei o batae de la cineva.
440. -Când cântă cocoşul în prag, îţi vor veni musafiri în casă.
441.--Când se varsă piperul din solniţă, se va întâmpla sfadă în
casă.

442. -- Ca să nu mânânce uliul păsările din ogradă, se pune în
treuca din care beu păsările apă, o potcoavă de găsit.
Timişeşti-'J'(eamţ.

gr. Vasiliu.

443. -Când se scaldă gâştele aşa pe pământ, fără să aibă apă, are
să ploaie.
444. --Când vezi fulgerând întăi, să te freci cu ţărână la ochi, că n'o
să te mai doară ochii.
445. - Când auzi tunând î11tăi, să te loveşti cu un fier peste cap, că
dacă te-o apuca vre-o ploaie cu piatră, n'o să-ţi poată face nimica.

Joan )(. Vârlezeanu.

Vârle;i-Covurl11i,
446.-Dacă

spui cimilituri ziua, ţi se rup hainele.
447. - Ca să nu mânânce uliul găi ne le, se pune o potcoavă
drum în fundul cuptorului, sau o pană intr'o bortă a lăiţei
Vicovu/ de sus (Bucovina).

~01\Le

}'.

găsită

pe

5ârsfean.

ll\ 01\Mf.'11, L~ACUftl ŞI D~SCANT~C~

108. - De
A plecat X., curat, luminat,
Şi la mijloc de cale,
L' a găsit roşafa,
Prin pocitură,
Prin săgitătură,
Prin orbalf.
Şi nu te căina,

roşafă.

Nu te tângul,
Eu cu miere te-oi indu/ci,
Cu acu' te-oiu împunge,
~..,a pârll te-oiu pârli,
Pârjol ţi-oiu da,
.5i rădăcina ţi-a seca.
Şi cu mâna ţi-oiu lua.

rJon Creang(lu, l/1.-8
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Din creerii capului,
Din toate ciolănele/ele,
Din auzul urechilor,
Din toate !ncheeturelele
Din melşul ochilor,
Şi din tot trupu' lui.
(Se descântă de 3 ori pe zi, având în mână un ac cu care împunge
şi învârteşte în miere, iar mai pe urmă îl şterge de buzele bolnavului).
Au:rite .de la bdtrâna Ileana, a rdp~satu!ui Ioan w J
-Dnfonovici

Buhuş,

din mahalaua Cotu-Negru, din Bar/ad.

.I' ·

· ./''

•

109.-Pentru junjhiu.
junghiul la cop111 ăi mici, cari nu ştiu să spună unde-i ţine, se caîn chipul următor:
Se aşează copilul despuiat, pe burtă. Apoi se ia de la un ou, numai
gălbenuşul şi-l plimbă pe spate, în toate direcţiunile, pân' s'o sparge.
Dacă nu s'a spart pe spate, se aşază copilul acum cu faţa în sus şi i-l
plimbă şi pe piept şi pântece, pân' s'o sparge gălbenuşul.
Unde s'a spart gălbenuşul, acolo e junghiul. Odată găsit, îl scuipă
de trei ori, pentru ca să fugă de unde a venit. Pe urmă îi pune peste
junghiu o foaie de tutun, stropită cu rachiu de drojde şi unsă cu miere.
Alte-ori se pune peste junghiu o piele (blană) de iepure, stropită tot
cu rachiu, sau, se unge junghiul, cu untură de iepure.
Apoi se descântă de junghiu, în apă, ori în rachiu, cu cuţitul, cu
un fus, ori cu foarfeci le, iar după descântec se înfig acestea - ori cari ar fi- în pământ, lângă picioru' patului, pentru ca junghiul să se
ducă în pământ.
Cu apa sau cu rachiul se udă acolo la junghiu, după ce mai întăiu
a băut; iar drojdiile (rămăşiţile) se aruncă pe un câine, ca să se ducă
junghiul la el.
Go/eştii-Badei, Muscel.
]). )Vlihalache.
ută

CANT I! C f.
045. - Foae verde iarbd grasă,
Nevasta care-i frumoasă,
Nu-i păcat s'o iei acasă,·
Că-i frumoasă ca şi luna,
Şi iubeşte ca nebuna.
Şi-i frumoasă ca un .~oare,
Şi iubeşte pdn'ce moare.
Nevasta care-i urită,
!vu-i pacat s'o dai de râpă,
Mânca-u-ar măsa'mpuţită,

Da' la ce-o făcut'o hddă.?
tot posomorită.
Hainele pe trup nu i vill,
Oglinda-i pune venin,
Ziua doarme din picioare,
Noaptea zace de lungoare,
Bat'o crucea rea putoare.
Blastamatu-i cel ce-o art,
Ş·o mai ţine de mâncare.
Şăde
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546. ·· Copila câtu-i de mică,
Bate-o şi-o pune la /urcă,
Că dac'a creşte mai mare,
Asvârle jurca'n carare.
Jud. Suceava.

Serafitr/ Jonescu.
547.-De când şăd pe sub păreţi.
O trecut un miez de miez ;
De când şăd la cheotoare,
O trecut o lumânare,
Ş' am văzut că tu nu vii,
Ş'am lăsat şi eu pustii.
548. - Merge dracu' pe

părău,

Calare pe-un ciucălău,
Oamini gânde cd-s eu.
Merge dracu' pe carare,
Şi sta oamini-a mirare,
Că el tot meige calare.
Culese de dna J:.'uglzerria Cllc1tru;,
din Budf'rriţ-Bucovirra. comunicattJ de

V. Jliuc.
549. - Foae verde de bujor,

Din pricina unui dor,
Nici noaptea nu pot să dorm.
Toată noaptea mă gândesc,
Cum să jac, să te iubesc;
Că iubitu-i lucru mare.„ ..
Nu-ţi dă stare la mâncare.
obO. - Foae verde de-o lalea,

Dar-ar Dumnezeu să dea,
Să ningă şi să se ia,
In bătătur' la Dind •,
Să fac urmii cu gheata,
Cu ghiata şi cu cismd,
C-aia mi-a fript inimâ ;
Inima şi plămânii..„
Dino, mâncate-ar cânii,
Tu mă'nvăţaşi a iubi,
La neveste cu copii.
--i--var.: Mandril, pe une focuri.

Cât oi fi, cât oi trăi,
mare n'oi iubi;
Fata mare se mărită,
Rămâi cu inima friptă.
Ş'o face altu' ceva,
Ş' o cădea'n spinarea mea
Mai bine de-o nevestea,
Tinerea şi jrumuşea,
Că de m'o prinde cu ea,
Oi da gloabă, ş'oi scăpa,
Oi da gloabă zece lei,
Şi ştrafu' 1 cbz(ci) zăci şi trei.
Să plătească dumneaei,
Că m'o prins pe patul ei.

Fată

iJe la M. Vasilescu, Mih4ita·D·,lfiu.

Şt.

st. cufescu.

551- .Foaie verde lozioarii,
Măriucă, Mărioară,
Cu rochiţa roşioară,
Cu pestelca joc şi pară,
Mută-fi divănaşu-ajarJ,
Afară supt un agud,
Când oiu trece să te-aud,
Să te pup, să te sărut I
-Măi bădică, eu mă tem:
Tu vii-şi doar nu te chem.„.
-Măriucă făr' de minte,
Zi mă-tii să te mărite !

-lnsoară-te

dumneta,
pe cine-i lua„„
De-i lua una ca mine,
Dumnezeu să-ţi deie zile;
De-i lua-o mai frumoasă,
Dumnezeu să-ţi facă casă,
De-i lua-o grozăvioară (?),
Dumnezeu să ţi-o omoare,
Să mă fac o vrăbioară,
Şi să-i gust din colivioară.
Să-i fie ţărna uşoară,
Ca o pietricea de moară„„.
Să văd

,·De la d-ro. Varvaro. Alexandrescu,
la Jerbiceni, jud. Ja1iJ.
}). ~r. ;:urfund.

lnvt!ţltoare

2

Amend4.
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552.-Frunză

verde foi de nucă,
Cdnd pe uliţă m'apucă,
Tofi duşmanii cată crunt,
Nuş'ce dracul le-am făcut,
Par cd sunt cu peri de lup.
Eu m'am dus şi la Focşani,
Şi pe-acolo, mai duşmani.
Se fin duşmanii de mine,
Ca ldna de mdrăcine,
Mdnca-i-ar vermii şi Cllnii,
Şi daiacul beşicat,
.
Să nu-şi mai găsească·. /.e~c.
503. - Frunză verde mărăcine,
N'o fi creştinaş pe lume,
Sa pătimească ca mine.
Patima ce pătimesc,
Şi truda ce mă trudesc,
N'am cui să mă jeluesc.
jelui-m'aşi munţilor,

De dorul

părinţilor;

jelui-m'aşi

brazilor,
Tot de dorul f rafilor,
Codru-mi este crăcănos,
Putrezeşte iarna jos.

Cu cordică de mătasă,
De trei copilife-a/.easă,
De la el gdndul nu- fi iasă.
li pofteşte-Anifa'n casă,
C'o găină, friptă, grasă,
Pe afară rumenită,
Şi' n năuntru otră :1ită I
c4ufile de la Dumitru 'Vi1an, din
Bogdana· Tutova.

J. 9.

Vasile, gura ta,
de Sâmbăta,
Când ai vinde-o, eu fi-aşi da,
Şese boi şi casa mea.

556.-Măi

Făcută

551.-Nevastă, bărbatul tău,

Samănă

cu calul meu,
Calul meu când îi flămând,
Pleacă capul in pământ.
Calul meu când îi să tul,
Merge pe drumurifudul.
658. - Cine trece pe prundar,
Domnicuţa cu cheptar,
Doamne bine ii se şede,
Parul ei, mătasa verde.
lJuco11i11a.

Cdline1ti 1'e/eorman.
0

'/f.adu 6. Ciupitu.
554. - F'oae verde mereyor,

Un' te duci tu, Ohiţeyor?
-La Bucureşti să mă'nsor.
Aici fetele llll vor,
M'o sinzfit că sullt dator,
De cdnd am fost precector 1
Cu-atâta md ştiu dator :
C'o rublă şi cu doi poli,
Numai la doi negustori.
566. - Foae verde razachie,
Cine trece sus prin vie ?
Ohifişor

-

Pălăria
1

cu ptilărie.
veyinie,

Perceplur.

Ciorescu.

V. Ungurean.

Bădiţa cu păr negruţ,
De trei ori mi-a fost drăguţ,
Dar acuma de vre-o luna,
S' a mâniat de-o minciună.
Cine-a făcut vorbele,
Să umble cu torbele,
Aibă pasul racului,
Şi gândul gândacului.
560. - Cucule cu pene multe,
Nu cânta numai la munte.
/'an scobori la noi la ţară,
Şi-fi sborşeşte penele,
Ca mândra sprincenele,

559. -

:ji-ţi sborşeşte codiţa,

Ca

şi

mândra

rochiţa.

De la J::caterina Ntsioiu, C.-Lung
'Buco,,;na. [;. _,,-11 SadoveanuÎ.
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56 I. -- Cât ii Cernadia mare,
Dragoste in ea nu are,
Dar !vovacii mititd,
A'mpuiat dragostea'n ei.
562. - Şi te su că pe sub mână,
Dacă ştii cd eşti romdnă,
Dar de-ai fi de altă lege,
Pe sub mâna mea n'ai trece.
Sucă-mi-te suveicuţă,
Dacă ştii că-mi eşti mândruţă,

Sucă-mi-te

suveichea,

Dacă ştii că' mi eşti

a mea.
Şi te sucă 'ntr' un picior,
De ştii toarce la fuior.
Şi te sucă intr'amdndouă,
De ştii ţese pânză nouă.
Novaci-Gor;.

.J{. j(.

~apu.

563. - Frunză verde de măr dulce.
De-ar fi Moldova la cruce,
De trei ori pe zi m' aşi duce.
Dar Moldova-i mai departe,
Nu pot trece /dr' de carte.
Căci mi-i drumul prin oraş,
Şi mă'ntreabă de răvaş.
Doi mă' ntreabă,
Doi mă leagă,
Doi imi dau cu sgiciurile,
Şi·mi trag cu răscrucile.
Doi mă leagă rot la cot,
Şi-mi dau Prutul să-l inot.
Pratule apă vioarei,
Fă-te tu neagră cerneală,
Şi mă sroate la mal iară,
Să. mă văd in a mea ţară.
Că de când m'am deprirtat,
Multă lume am îmblat,
Multe lacrimi am vă1sat,
De-am făcut f ântâw2' n sat.
Fântâna cu cinci isvoarJ,
Cine-a bea din ea sa moan:t.

Doud bune, trei amare,
Să beie duşmanii mei,
Să crape inima' n ei.
Să beie duşmancele,
Să le crăpe rdnzele,
Cd nu-şi păzesc casele,
Ci' mi pdzesc ferfştile.
Aurit de la N. Turl11rean11, P~tr4uţ,
'Bucovina.
J. Ouc1u.

664.-Foae verde ş'o răsurJ,
Am un pom in băttltură.
L' aşi tăia şi nu mă' miar,
Are ramuri împrejur.
L' aş tăia stl-/ vâr in tindă,
Ramurile-ajung in grindd,
L'aş tdia să-l vâr in casd,
Ramurile nu mă lasă.
265. - De cât la salahorie,
Mai bine la noi in vie,
La stejarul cel umbros,
Şede llenuţa jos,
Şede se umbreşte,
De un dor se tângueşte,
Şi strigă la vâna tori :
„/mpuşcafi-mă să mor.
Pentl un câne pentr' un pui,
Numele nu vreau sd-1 spui.
~i raşi spune da-i cu foc,
Urneşte piatra din loc".
Floreşt1-Tutova.

, ,

Vtrgm1a

SJ
a111.

666.-Cdntd-un cuc ş'o pdsârea,
Jntlun glas cu mandra mea,
Cânte cucul cât de tare,
O/asul mândrei nu-l mai are.
Cânte cucul cât de bine,
O/asul puicei nu-i la nime.
667. -Holercuţă, draga "!ea,
Pus-am gând că n'f. te-oi bea ,'
lJar văzând pe alţu bând,
Că m'am pus şi eu la rând.
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mândra şi se gândeşte,
Ve ce codru'ngălbineşte?
Codru'ngdlbine de ploi,
Voinic tândr de nevoi!

568.-Stă

Straja-Bucovina.

fir. 'Comiac.

569. - Când aud cucul cântând,
Şi mierluţa şuerând,

Nu m4. simt om pe pdmânt,
Nici nu mai ştiu unde sânt !
670. - CântJ cuce, limba-fi pice,
Inima mi se despice,
De durere şi de dor,
Şi de dragul mândrelor.
511.-Cdnta cuce numai mie,
CJ pân'l'anu', cine ştie?
Poate trdesc„„ poate mor„„
Vezi, omul cd-i trecător!
C!lfu;it de la colegul meu, 'Vasile
Danilesc11, de la Farcaşa Suceava.

J. O. 3ugravu.
u72.-Pe munţii cu routt,
Este-o cas4. noaad :
Cu fereşti la soare,
Cu uşile 'n vale,
Cu stâlpii de tisă.
Acolo·i şezdtoare,
De fete, ficioare.
Fetele n'o fost ficioare.
Cu stdlpii de tis4,
v4du-mi-o aprins4.
'D• la Maranda Busuioc.
Nemţi1or-N•"mt
fii. )Yfoisei.

57'd. -Foaie verde trei spanace,
Draga mi-a fost calea'n coace,
Şi n' am pentru cine-o face ;
Ca cu cine mi-am avut,
~·a dus şi n'a mai venit.
L'a 'nghifit negrul pdmânt.
PJmânte, făce-te-ai tind,
Multd lume intra'n tine,

Şi

td1ictrd şi b.f trâti.1.
!;ii mai am doad trei zile,
Şi-o s4. ma iei şi pe mine !
Pdmânte,ftJce-te-ai os,
Cum inghiţi omul frumos !
Foaie verde matostat,
Cine mi-a fost mie drag,
Mi-a pus patul la pdmânt,
Şi capul la rJsdrit,
De-atunci nu l'am mai vctzut.
Cules in vacanţa P.işlelui, 1905, de
la vdrul Floricll C. Collllchescu, din
com, Voice1ti, jud. Va/cea,

Jon )(. }'opescu.
57 4. - Frunzd verde iarbJ verde,
Cine vede şi nu crede,
N'ar mai cdlca iarba verde,
Cine vede şi nu crede.
515.-Cine-a zice cJ mi-i bine,
Mute-şi casa lângJ mine,
S'ajunga zile ca mine,
Şi mai rele de cât mine.
576.- Cine-a zice cJ mi-i ro.Ia,
Sd·l fereasc.1 lJ-zeu,
De naduhul ce-l trag eu.
.Schitul nuca, 'VasJuiu.

J. )(.

Vâr/ezeanu.

67 7. - Şi fusei pe-o vale ra.
Ma 'ntalnii c'o femeia :
-la bdiete fata mea
Cd-'fi dau şase boi, cu ea„„
-~a'mi dai şase, sa-'mi dai opt,
Fata ta n'o iau de loc,
:::"1·'mi dai şase şi cu şase,
fata ta n'o bag în, cascf.„
Cfintd cucul pe puiete,
Fata ta doarme 'n unghete ;
Cânta cucul la Ooroi, 1
Fata ta doarme 'n gunoi!„.
('Din Obislav. Va/cea).
Confr1Jntll cu No 426.

)fie.

J.

j)u"llfraşcu.

Pe.un vE11/ de deal în ptJtiuric:e
J:,ste lângll satul Obislav.
1
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O 5/\MA DE CZJVINTE.
666-723
Bârzoi (a)=a

necăji.

Boantă =bătae, burzuluială,

bont4neal4.
Bonei (a) =a izbucni. Bonceşte de nădejde câmpul.
Dugi =toane. Mă găseşti azi în dugi buni, da' te-aşi lucra-te eu„.„
Formă .::pitărie, brutărie.

Hachiţe

Hdj

=nod în

papură. Cată hachiţe.

=şură.

Hdlpi (a se) =a se poligni, a se lăsa la pământ, mai ales cerealele.
Harcea-parcea =iama, râs, cheltuială nesocotită.
/denie =încercare. L'a pus lmpăratul la idenie ....
jolteală =gălbănări.

Buruene, cari, ferte, dau

M4ndstireni·Botoşani.

]).

boială galbenă.

gr. Furfund

Betnic =bătrân, mai trecut cu vârsta-în senz comparativ. Ori cum,
dar Toader îi mai betnic ca mine!
Carangiu =îndărătnic. Iaca, părinte, mi-i băetul tare carangiu, nu
mănâncă de cât pâne !
Chi.şav =îndărătnic în neam şi rudă. Da, aşa i el din neamul lui,.
chişav.

Chiznovat
comicării

=poznaş.

de râd

Chică =coadă
geţi,

lele, pletele,

Da, chiznovat mai

eşti.

Se zice unuia care face

ceilaiţi.

=plete. Strângeţi, lele, chica, că ţi-o tae Ghica. Strâncă te ciudesc fetele !

}'r. J. 5. ,Beldie.
Poponeţ

=drept, în p1c1oare.
de

Impopoţat =gătit, îmbrăcat

sărbătoare.

Ohimiciu ghibirdic.
Miciu =muc de lumânare, ori de

lampă.

Toaipă

=se zice la o secure mică.
Toaipl=se zice şi la o femeie proastă.
A bălăbăni =a lupta fără rezultat fmediat.
Hargalic =buracla, amestecătură de ceva.
Lostopane=bucăţi mari, rupte din lemn, din vre-un mal de pământ.
Cioplaşi =La munte, ca să se poată şti hotarul între pădurea unuia
şi altuia, se face în coajă o tăetură cu toporul. De şi creşte coajă peste
tăietură, rămâne un semn. Copacii cu semnele aceste se zic cioplăşi.
Copcl=fugă, galop. Am mers dat, la copcă.
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copcă

S'o dus pe

=s'o dus dracului, am perdut.

Rătăclni =văgăuni, văi.

Ntmti1or·Neamţ.

fii. }Yfoisei.

L'am pus cu botul pe labe=l'am
Umblă harhagiaua=fără nici o

nearat,

11

calcă

Cioara nu

ruşine.

de

nesămânat-fără

nici nu folos.
ascuns.
pe urma vulturu/ni =copilul nu

Luat (ales) pe sub
turi cu

răpus, făcut
ocupaţie.

sprinceană=pe

samănă

în

apucă

tatăl său.

Se lasă pe tânjală=se lasă greu, amână lucrul de azi pe mâni.
Nu se arat4 în toţi boii=omul e suparat şi-i stă totul înaurat sub
zarea ochilor.

Are

două

dramuri sub

căciulă-are

judecata,

chibzuială,

scaun la cap.

JJ supărat,

Pica din cer,

la culme.
Pica 1/.ca'dea.1.i cerul · pe u,,Jânsul
Trăsnit cu leuca===nechibzuit, nebăgător de samă, cam zăpăcit, care
face lucrurile la întâmplare şi repede.
A făcut-o fiartă
J
. .~
_
l rea, nepotnv1ta.
11
buna
A
1
Mi-a venit apa la moară=mi-a venit rândul să faci un lucru, pentn1 care am luptat mult, am câştigat.

li

Jorif1ti-CovurJui.
J. O.
ţii şanţu', îi dai nas=îi faci voia, îi intri în voe.

Mi-i de şanf=Mii de mirare.
De dârvală=lucru care nu se poate

întrebuinţa,

a

3ugravu

rămas

de

dârvală;

de nimic.
şi cu repezeală.
de grâu, secară, orz etc., care le strânge la un
loc şi face snopul; iar pe lângă Prut, pe la corn. Oancea, polog însamnă un fel de cort, pe care, când se culcă vara afară, locuitorii şi-l
aşează deasupra, pentra a se păzi de ţânţari.
Sdrahon=om, mare, voinic şi făcut bine la trup.
Oloabă=se zice şi cailor şi mai însamnă şi dare, bir (vezi Creangă :
Şi aşa, a dat tata gloabă pentru mine).
Se face lipcă =se linguşeşte.
Bd/ii =burueni multe şi dese 1•

A lua cu hapca, cu rostopala=pe nedrept

Polog-mănunchiurile

Culeu din Jortlfti·C.:ovurlui.

}'efru

~h.

Savin.

1 Rugiln1 pe cei ce ne 1rimit v111be rari, sif insemnere vocala sau diftongul pe
care graiul I• accentueartf D. p. 1111 &drabon, ci sdrahun ,· dactf acest accent ca·
de p• ll sau A, t, acestea stf se subliniere, de p. nu bAlii, ci tlllii. (H.ell.)
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104.-S'a făcut tortul câlţi.
Un om avea o femee leneşă, mama focului- Bărbatul o mustră că
toate femeile torc, ţesă şi numai ea şade cât e ziua de mare şi spune la
taclale.
Ea spuse bărbatului că e mai harnică ca toate, căci a făcut ce a
făcut şi a gătit de tors toate fuioarele - Omul spre a se încredinţa, ho·
tărî, că într'o zi o să-i numere toate fusele toarse.
ln ziua hotărită, aduse pe moaşă 1 şi pe când bărbatul nu era acasă,
o sui în pod.
Cum veni omul, nici una, nici două, să numere fusele.
f emeea cum pregătise totul de pâcâlit pe bărbat, după sfatul moa·
şii, acum în pod, primi bucuroasă.-Spuse că toate fusile sunt în podcă ea să sue să le arate omului, care stă pe scară la gura podului, să
numere. femeia luă singurul fus tors ce avea, îl arată omului apoi îl
da de cea altă parte a podului ; baba din pod lua fusul, îl întorcea
înapoi, în mâna femeii, care îl arată din nou tot pe acela, singurul fus
ce avea.
Omul- deştept ".a oaea- după ce se sătură de numărat pe acelaşi
fus zise: Bravo femee acum văd că ai dreptate. Vine vremea la copt-,
fiert tortul- Greu de tot; dar moaşa găsi şi aici leacul.
Când se hotărî să fiarbă tortul, vine şi ea, se preface că plânge. Oftând şi grăind că a păţit o poznă.
Omul, văzând-o, îi zise să spună peste ce păţanie a dat.
-· Ce să fie, mamă, am dat preste o întâmplare chiar eri. -Am pus
tortul la copt şi plodul de nepot, Ionică a fine-mii Marandei, n'a băgat
de samă, a scăpat de a trecut cioara preste casă şi s'a făcut tortul
diţi !!- Şi am venit într'un suflet la !tina lliana, că am auzit că azi o
să-l fiarbă şi ea; se nu paţă ca mine".
Dacă-i vorba aşa, moaşă, am să păzesc eu, zise omu'.- Te rog şi pe
d-ta, stai şi ajută femeei şi nu ţi-o fi degiaba. -Aşeză după obiceiu;
dar în Joc de fuse toarse, pune fuioare şi deasupra, singurul fus ce avea
tors.
Pe barbat îl aşază în faţa casei, unde bătea soarele mai tare. Să stea
de pază, să nu treacă vre o cioară preste casă; iar ele încep a fierbe şi
a turna leşie clocotită în găletarul cu câlţii. - fierbe ziua intăi. Omul stâ
şi noapte şi zi cu ochii sticliţi să nu treacă vre-o cioară prese casă.-
Adoua zi, re când era foc de soare, bietul om fiind doborît de trudă
şi căldurii, adormi.
~oaŞeie la 1art'l sunt femei (babe) jtfrlJ diplumt'l, care asist(J la fac·ere. Ele
sunt crerute cil fnchi4gt'l apa.
1
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N'apuca bine
şi văitându-se, că

să doarmă şi

li s'a

femeea şi baba, aleargă la el plângând
tortul câlţi.
o mulţime de muncă, atâtea amar de fuse

făcut

Ce sl1 facă, vai de ea, că
s'au făcut câlţi...
Bietul om ştiind că l-a furat somnul, şi că desigur a trecut vre o
cioară preste casă şi văzând că femeea şi hârca de babă plâng, nu şagă,
a început a o mângâea zicându-i : Las' femee, nu mai plânge, păcat de
muncă, dar ce să facem. Îi toarce alta la anul şi pace bună. Las' nu te
1111i boci pentru un fleac! După ce au plecat, s'au pus femeea şi moaşa pe chef, că au scăP.at de bocluc!

)I. ]Jradea.

A11iilif de la tatdl meu, din Corod-'Tecuciu.

105. - ~şa-i, de zăpăceşti pe ţiga11 !.„
- Măi spune de unde-s plăcintele, câ.„. câ... câ vezi stele verzi.
- Ho„. nu capitani don puşca-vă încep la spus din capăt :
Hacu„. m'a tătăcit batutul, s'am drumuit pă un plecat. Hâ.„ numai
mă boeresc c'un întâlnit, şi mi-a boerit zisul :
- Hund'tâ băeţaşti tu măi dusule ?
- Hapoi... m'am drumuit pă un plecat.
- Mai nu tă ciobaneşti tu la mine?
- Ba ma ciobanesc boeritule-zic heu.
- Hatunci, trăsui la suit.
--M'am trăsuit la suit, şi m'am ogradit la dat jos. Hacolo„. am lemnărit vr-o trai taiat-le-am braţuit la pus, s'am mamaligit un făcuta.
Hapoi... să vezi- ham traistit-o la pus, şi m'am ca prit cu paduritele la
dus. Hatunci, un lupuit venita, ş'un caprit mâncata. lieu„. ham securita repede luata, s'am bastonit tăiata--am spariet la fugit-şi m'am
bordeit la un nimerit.
Hacolo„. Hof O-ne„. plăcint... Hacolo plăcintea o fumeie vr-o câte-va
făcute.

Hapoi... le-a cuptorit la pus.
Heu„. hâ„. Heu m'am cuptorit pă lângă dus„. hâ ... şi placintii vr-o
trai trase, şi le-am sinuit la pus.
Ş'a fumeit venita, s'a corciovit luata--şi-aşa de rău m'a corciovit-dă
vr-o trai bolite am zilit-ş'acu1n şi la trăiţi s'a căpitănit- şi-o venit
şi. .. hâ ... h „„ jaluit... hâ.„.
Auritil de la fl4c4"/ Gilvan Ion,
Ciureşti· Tutova
l'ar. No. 8.;

.r.
•L. V.
~n
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CRONICI\

,1

* N. Iorga, Balada pop11larl romf.neascf., origina oiolorile ei (partea III
din Cursurile de vari din Vllenii de munte (fqo9). Dacd doina-i menitll st!l stâm·
pere o anumittf stare sujleteasctf, şi ohiuitum sd incll/ţeascd mai mult pe ;,;cd·
tor, sd pişte in dreapta şi'n stânga, baladi, -noi o numim cA.nteo bltrAnesc--,
trebuia sll fie scornitt!J şi ea dintr'un interes. Cântec /11ng, povestitor, nu se poate
întinde· la nesfârşit adesea, ca o poveste, pe11tr11 a face petrecere ascu/ttftori/or;
cântec /„ng nu se poate cânta pe melodiile trltgltnate, cu repeţirile de versuri ale
cântece/or obişnuite, Balada a fost rnenitll recitării me/odice. Prilejul era un
ospllţ domnesc,-adeverea;ll mtfrturia istoricll,-aupd o bir11inţtf, la o ;i mare şi'n
alte dllţi.
O plLrere, cd multele din legendele trecutului romifoesc au av11t inftlţişare de
balade, şi dintre acestea, de pildd, cronicarul Nicu/ce şi-a fntocmit tn prorll acea
"seamt!l de c11vinte".
Ceas11/ de pieire al baladi/or soseşte cu sfârşitul veacului XVIII, când ceremonialul de curţi n" le mai pomeneşte,-ad4ug4m : se va fi continuat la curţele boiereşti C11 balada, se încep culegerile cântecelor populare şi cel dinttfi ca·
re a avut cev.:z in mântl la noi, ar fi fost Asaclzi, luate de la sârbul Vuc Gara·
gici (0 spune cAsachi d11ptf ce va;use s-porul lui Russo,o dar având la îndtfmântf
Alhina, de ce nu publicase! nimic din ele r'}
Urmear4 apoi clasarea lor, in cicluri.
Acestea sunt ideile cuprinse ln pomenita lucrare, care, pe lângll rostul ştiinţi
fic ce·/ fnjtfţtfşeafd, mai are dar11/ de a fi fÎ o prea pltfcutd citire. pentru cei ce
ştiu ceti şi au atât de multll vreme, cil se pot opri şi la astfel de lucr11ri t,
* Volumul de Literatnt•f. pop11larl romf.nea1cf. a 'D-lui N. 'Pdiculescu, scos
la Academie, este cea mai noutf şi cea mai tnsemnatd culegere a anului din
urmtf, ADroape toate felurile de lit. pop. in versuri, din multe judeţe, sunt bine
reprerentate: qo colinde. pluguşoare, Vasâlca, Sorcoavd ş. a.; 6 cântece de nuntd,
759 gâcitori, 252 poverbe şi ;ict!ltori, 56 vrdji şi descântece şi 61 balade felurite.
Culegerea se încheie cu un indiciu de nume proprii, 11n glasar şi Bo melodii no·
tale de d. Gh. Matei. Culegdtorului i se cuvine toatll lauda şi are drept la toatd
{ala.
* 8ezlto11.rea, coala 7·8 urmearll cu Pove,ti, Poveşti despre PAoalll, Bocete
(Al. Vasi/i11) şi anecdote despre Ţigani.
* b1 Fluora,ul, 1.·1-14, o povestire de d. D. M1halaohe despre Gaiţt!l şi Turturicd.
* Cine-şi va procura lucrarea Industria oasniol la Români. elte rugat sd-şi
/aed 11rml!tnare1e îndreptllri: Pag. //I/rând. 14: în loc de: ( .. foloase; o mAnl.„),
trebuie ... foloase. dao!l o mAnll„.,· 23/40 (Mil.tolllu), MAtolllu; 26/22 (steani:IJ,
ştoand; 27/~7 (bldliu). bldlni; 34/28 (durnele), d•iruele; 35/23 (berbintll), berbinţl; 57/'l.'l (Leopol), Leopold; 72/10 (blblioea), bllbliol; 115/32 (ţizig). tizig;
132 drep:unghiul dimprejurul lui 5 din fig. 159, sd se şteargi1; 161/9 (Ba11ch!a),
Ba,cbi11; 166/:.;4 (punii). hunii; /35 (oathne), oetArne; /38 (vos), voj; /39 (butie), bur:e; 1r;7/31 (butile) butlie; (oerouleţe), oureluţe; 193 fig. 295, 297 sunt uşor de îndreptat,· 198/4 (K(cri)], X (ri},· 217/7 (lune,h•), numl!~te; 238/20 (oiloiniţl). oloini\.11; 298 linia de prin mijloc fig. 433 sd se şteargtl; 305/13 (steezll),
•teaz I; 3.11 fig. 5 r~J sd se socoteascd lntoarst!l; 369/9 (llţitariul), Hl.tiţariul. ln glo ·
sar. (oioArie), oiolrio,· (oiroiu), oiuroiu; (oupie), oupil; (felejeu), felezeu. (foal·
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lluJ, fo9lllu„ (harol), haroli.; (hA.roabl), hArzoabl; (n1111lnie), nlellie; (o line)
ollrie" (ruall), raoll,- (9ervat). servet,· (egllvoe), ellvoe?,· (ştert), şterţ; (titirej ),
titirH,· (Iar pentru oari vor mal fl,) erbre t

}'.
,,. Ale:ir.a•drla în Jlteratari româneaaei de N Cortoj an, lucrare premiatd de
Universitatea din 'Bucur,şti cu premiul Hi/lei, un studiu foarte am4n11nţit asupra povestirei lui Alexandru Macedon în literatura universali! şi tn literatura
români!. Jn acest studiu se clasific4 manuscriptele cunoscute, se reconstitue prototipul pierdut şi filia(i11nea lui cu redacţiunile slavone şi biţantine, se cerce·
teartl rdspândirea .A.lexandriei prin tipar, în scrisorile cdrturarilor şi tn litera·
t11ra ropularl.
D·I Cortojan dif la lu111inif o lucrare foarte serioasd asupra istorisirii lui .A.lexanaru &Macedon cercetând fn ea şi literatura popu/ard c11/easi1 asupra acestui
vestit fmpdrat al lumei .
.., Prin ordinul Xo. 21711 din 6 cAprilie a. c, onor. Minister al Cultelor
şi lnstr11ctiunei publice ciftre direcţiunea tuturor ;.,stituţiunilor de creştere şi
c11/turif din prd, se fngi1d11e, ca revina de limbi1, literaturd şi a„td pop11larif
"Ton Creangl", care apare în Bârlad, sif fie cetitif şi abonatd şi de elevii t11turor şcoalelor, ca 11na care arţ menirea de a culege şi pdstra adevdratele
datine romdneşti.

.J'I. g. .Cupu.

• In lucrarea de curând scoasd a d lui Gh. Gh. Gheoldum-Tn1em•ltdea
1flritel oraol, ia Hrvlolal llturglc-,q-tlsim lucruri privitoare la arta noastr4 po ·
pulard. lmpodobirea diferitelor cruci cu mici iconiţe aratd gustul artistic al stri1m<>1ilor noştri şi, mai ales, rdbdarea lor pe c.Jre n'ar fi avut s'o aştepu r4spli1·
titd decât de la D·rdu. Frumoasele chenare de pe cruci şi literile iniţiale c11
mu/Ul migdleald /4cute, precum şi s4p4turile pdtrunse ale .troiţelor", cu învelişul lor menit sd pdstrere de ploaie aceste mici moh11me11te. c11 scrisoarea de pe
ele, aratd pe stri1b11nii noştrii ca pe nişte maiştri în ale artelor plastice ca şi'n
ale cântecelor
P. S. Rog, din partea revistei pe d. Gheoldum, care este 11nul din cititorii n(lş·
tri, sd binevoiascd a ne trimete, la redacţie, ultimele '/ figuri, ca modele de artd
popu/ard veche însoţite de scurte notiţe explicative sprt a fi date aici.

}'r. J. 6. }3eldie.
Poşta r~dactiei

A. Mois. 'Primit.-1. Po1tul. Primit -Fira. Primit. 1. N. Pop. Primit. Ne·alll
gândit la cele ce spui D·ta. şi vom /ace·o (ntr'o :ri. Ori şic11m, trebue sd fim pre·
Ri11iţi cu ori şi ce. cdci viitorul ne poate cere de to.lte. V'. lliuo '1111~. C11 pdrere
de rdu, nu putem trimite revista /i1r4 platd, cllci, cu durere spunem, ne au pâcâ·
lit tare mulţi! Nu ne gândim I~ d-ta. Cum veri. am început a publica din cele
c11lerP.. Cele compuH le pdstrllm: mai primim dar nu le p11blici1m.

·-~!~~. e!:.i~!ţ.~_ I~ ~~-~-'!~1i.!~t AgArbicennu: Prlpattla ('lJiblioteca Lumina, 'J'{o. 3 Ed. Librdria Nouă)
B11c. /. a. 128 p 30 b
C. Fllipeeou: Griul aoatru ffl derivatei o l11i, e•lt din ana lize el oonatatirl, ia cumplnl ca alte grâne, (Bibliotec:i. „ Vreţei .rgricn/c' No. :i) 'Buc.
1910, 16 J'·
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abonaţilor, cetitorilor şi prietenilor revistei
Creangă" pentru strângerea fondurilor:

Jntemeietorilor,

„Ion

„C lJ Z f\-V ODĂ"//////
Suma

adunată

-

-

-

L. B.
62.75

-

r>lJSTlJL LlJI ION Cft~/\NCiĂ fN r>Aftll\D
L. B
Suma din urmă - - - - - 828,65
Foaia No. 442 Î11rredinţată d-lui V. Dorin, înv. Romăneşti-laşi:
V. Dorin 1 I.; Pr. Oh. Lazăr, D. Ionăşescu, I. Stavilă, Oh. Cobzariu, N. Georgescu, câte 50 b. Ana Ionescu 30 b. se scad 20 b.
cheltueli. - - - - - - - - - - - - - - - 3.60
Foaia No. 74 încredinţat,1 d-lui J>. Stroescu, Pereţ-/alomiţa :
P. Stroescu înv. 1 I.; I. C. Poppia propr. 4 I. - - - - 5.00
Foaia No. 356 încredinţatcl d-lui Prof R. Radoveanu, Direct.
Şc. normale. Barlad: Obolul d-sale - - - 2.00
(Va urma)

Total -

839,25

TUDOR PAMFILE:

INDUSTRIA CASNICĂ LA ROMANI
Trecutu I şi starea ei de astăzi.
Lucrare premiată de Academia. Română în 1909.
IV+504 p. cu 705 figuri 10 Lei.

Pentru cititorii revistei „Jon

Creangă, 11

prin

Redacţie,

8 Lei.

I NSTI
I NTARI
'
'

Rugăm cu toată stăruinţa pe abonaţii noştri să ne achite abonamentul, singurul mijloc de traiu al revistei. Plătindu-ne datoria, ajutoră
chipul de a putea culege înţelepciunile poporului.
Rugăm pe abonaţii cari îşi schimbă domiciliul, să ne înştiinţeze,
spre a nu suferi întreruperi şi a nu face în urmă cereri că n'au primit
revista. „Ion Creangă" se trimite regulat în primele zile ale fie-cărei luni.

Cererile de abonament vor fi însoţite de plată. Nu mai trimitem
revista pe credit.
Cine ne face cinci abonamente şi trimite banii, al seu va fi gratuit.
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Prin Hedaoţia şi Administraţia revistei 9 lon Creangă" 11e pot dotAnd i
urmAtoarele luorAri :
„Ion Creangă" numerile toate din anul· I - - - - - 3.00
„Ion Creangă" An. 11.
- - - - - - - - - 6.00
T. Pamfile, M. Lupescu şi L. M1·ejeriu: Carte pentru tineretul de la
sate. Ediţia J. - 1.25
T . Pamjile: Povestire pe sourt despre „Ne ·~:nul Romllnesc" - 0.20
•
„ Jocuri de oopii l. 1.40 ~
•
li
li
"
11. 1.60 c;-

„

„ n UL Cimilituri romAneşti
Industria oasnicl. li\ RomAni.
- 11
'D; Farcaşanu şi CM. Lupescu: Creşterea pomilor
L. c:Mrejeriu : O şeziltoare ţArAneasC'll - -- FI. Cristescu : Carte pentru copii Şt. St. 'Tuţescu şi P . 'Dani/eseu : Monogr. satului Catane-Oolj
„
Colinde din popor - - - - - - - - - 11

„

11

„

'::0,Se trimet franco numai

~·~~~
c-t;I?(

bupă

achitarea

bepllnă

.

~

eouECTII DE ilEGI NOUi

şi formniare
l. Legea învoeli/or agricole

ŞI

~

f;')

~

CODUL PLUGARILOR

co explicaJinni

,/')l

~~~~Jv

-~-

r7v-

1

1.60
1.00
- 10 00
- 0.25
- 0.20
- J.20
- 2.00
- 0.~0

VECHI

pentru lmplinirea actelor necesare Ia legile noul

precedată de expunerea de motive a d-lui
Ministru de Interno şi Raportul d-lui A Djuvar5, deputat.
li. Legea judeciltoriilor de pace prece~111 ll <1„ Pxpunorea de motiYe a
d-lui Min •st.J"u dA J ust. 1 ţie şi rAportul d lui SaitH, deputat.
III. '8.._egulamentul legei judeciltoriilor.
IV. Le~ea monopolului cârciume/or, precedată de exounerea de motiye a
dlui Ministru fi~ m Costinesou 'li rap.ntul c1 lui D-r H.Amnic11anu senator.
V. Legea casei rurale. pre c1 · dată de expunerea de motive a d ·lu i Mi·
c.
nistru dfl Domf'nii.
'"J VI. Legea licenţelor.
VII. Lt•gea vân;ilr1i şi .f.ibricdrii lum ândrilor de cearil.
VII', Legea rura/d de tmproprietilrire die 1864, udnotat.ă cu deoi siuni
ale l11a't,, 1 C urţi.
·
TX. Legea ruralii din 18Î9
X. Legea proprietari/or adnot11tă cu deoisi•rni u'e lnaltei Curţi.
XI. Regulamentu/ Sfântului Sinod clin I~ Iulie 1861.
Xll. Circulara d·lui Preşedinte al Trib T11tova .
Xlll. Lege:J ttouil administrativii.
~
d" Theodor ll.d:arlneseu. AvooHt, foi1t. l'ro,.,uror
~

Nicolai
ÎJVC>~tr:2~~Librăria
>'l•eastA carte franco

C\..
""Q,,.,

A. Petroff-Bârlab

„_

<lu:iil primirea costulni de lei 8. ~ v"''

11..1.1\rr ('\.
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Tudor Pamfile.- Legatul şi strânsul snopilor de pe câmp.
~
C. I. llatmcu.-Co/inde.
t,tf l .
Vi11ini1 Stan, Gh. V. $utnu.-Poveşti.
•"'\ .
P1tr1 Gh. Snin.-Cântec biUrânesc.
f.' '\_· ~.„ ·- "' ··'
Dumitr~ ~urtuni, Gh. Firi, I. I.. Dumitritcu.-Po.v.estiri ş'.. le~ende. ~.~t·;~~:
Al. 1101111, I. I. Popmu, Gh. Fin, I. I. Antonn1c1.- VrdJI ş1 farmece.
·
Geo111 A. Coamovici, I. Y. Hinlmu.- Vorbe adânci.
I. O. Zugravu, -V. D. Gheorghiu, I. I. Yirlmanu.-Datine şi credinţe.
I. I. Dumitrafcu, V. B. Ţirica. -Boa le la oameni, leacuri şi des·
cântece.
I. Iancu, Serlfim lont1cu, V. lliuc, I. l1cul11, Şt. St. Tulmu, R. C. Ciupitu, O.
ltrm, Cr. Yuiliu, o. Mihalache, A. lloitti.-Cântece.
I. I. Dumilntcu, Pr. I. C. Btl~it, O. llihltche .-Glume, jitii, taclale.
Tudor Pamfile, A. Moiaei, M. lupmu, I. O. Iugravu.-0 samd de cuvinte.

J

P.- ORON!CA.

Potla redacţiei.
lh11tr1liunt: 1'. Pam/ile : Legatul
câmp.

T.

REDACŢIA:
Pamfile, Strada Ţarigrad.

~
~

şi

strânsul snopilor de pe

ADMINISTRAŢIA :

M. Lupescu, Zorleni (Tutova).
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EXEMPLARUL :
. .
. 40 bani
străinătate
. 50 „
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Un

num ăr

,ABONAMENTUL f\NUAL1
ln ţa ră . .
5 lei
ln străi năta te
. . . 6 „
vechiu, 50 bani.
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fNSfMNARI
- Amintim cit manuscrisele pentru Al doilea premi11 „1011 Creangii", trebu·
ietic trimise redacţiei până 111 lf> Septembrie cel mai ti\rziu (vezi An. 11. p. 2o).
·- Toate cinstitele persoane cari au primit foi de înscriere pentru chipul lui
Ion Creangd to Bârlad, sunt rugate sA le înapoieze ou obolul 1trl\n1. Cine n'a
primit ori mai doreşte asemenea foi, le poate cere rle la Redacţie.
-- Pentru colecţia sa, redactorul acestei reviste roagll pe cititori sA·i trimitll
pe a sa oheltueală . probe de hvrbote, horboţele (dantele), c~te un oApeţ;el, spre
I\ se deq\uşi de11emnul, însoţit de numele trimiţAtcrului, de la oine e
luat, din
ce loo şi. unde 11e va putea, oe nume poart!l acel deaemn.
---=::::::::::::::::::::::::-:--:--:. . :- -· -:-:- - -..

LEG/\TZJL ŞI STftANSZJL SNOPILO" Pf CAMP.
Mănunchiul

e cât poate cuprinde secerătorul în mâna stângă (dreappentru cei stângaci), apucând şi trăgând cu secerea de mai multe ori.
Mănunchele se pun pe mirişte la spate, unele lângă altele (când pânea
mărunţică e verde sau buruenoasă) ca să se usuce, sau unele peste al·
tele-, şi alcătuesc poloagele, sing. polog (fig. 24, A).
Către seară, de-s uscate, poloagele se leagă; de nu, se lasă pe adoua zi. Când sunt uscate, se leagă neapărat seara, ca să nu le apuce
furtunele şi ploaia.
Legarea snopilor se face cu legătorile, sing. legătoare, pentru cari se
lasă un petec sau părtal nesecerat, pe unde-i pânea mai mare şi mai
în putere, spre a se smulge, scuturând ţărâna de talpa piciorului, sau
secera, când pânea e prea înaltă (ovăz [ovăsc], secară).
Pentru o legătoare se iau două mănunche, se pun spic la spic şi se
răsucesc cum arată B din figură şi apoi se alătură mănunchele, rămâ
nând partea spicelor răsucită la mijloc, între paie. Legătorile le fac cei
bătrâni, barbaţii mai ales, ca să se scutească de durerea de şale a seceratului. făcute din vreme, legătorile se udă cu apă şi se învălesc cu
poloage, ca să nu se usuce şi să se rupă la legat.
Când pânca e prea mică, se fac legături din trei, adăugându-se la
B însă un mănunchiu astfel: se răsuceşte partea cu spicele celui de-al
tă.,

https://biblioteca-digitala.ro

258

ION CREANGĂ

treielea mănunchiu în jurul rădăcinei unui mănunchiu al legătoarei i'n
se desface în două acest din urmă mănunchiu, prin deschiderea
aceasta se petrece cotorul mănunchiului al treilea şi se întinde uşor.
Când pânea ta nu-i bună de legători, smulgi de la vecin şi pentru
partea smultă ii pui un polog sau mai multe. Supărare nu poate fi!
Când nici a lui nu-i bună, legi snopii cu legători de lăptugă (n'o
aflu în Panţu; aduce cu cicoara; ruptă, lasă lapte), smulgând-o, împreunându-i firile şi răsucindu-Ie, ca să nu se desfacă. Acest soiu de legători se face mai în tot-deauna odată cu legatul. Sunt rele, căci până la
caratul snopilor, se usucă şi se rup.
Legătoarea întinsă de pământ (cea de lăptugă este apăsată pe capete
cu piciorul ca să nu se desucească) ca'n B, poloagele se aduc cu braţele şi se pun pe dânsa. Când snopul e gata, se apucă legătoarea de
capete, poloagele se strâng, apăsându-le şi legănând snopul înainte şi
înapoi, şi când e bine strâns, unul din capetele legătoarei se răsuceşte
pe lângă celalt şi se supune sub legătoare, cum arată C. Barbaţii leagă
snopii fiind mai voinici ; sunt însă şi femei cari nu se lasă !
Snopul legat, dacă se va strânge a doua zi, având nevoie să se mai
usuce, se ridică în picioare, cum arată D. Tot astfel stă singur, sau mai
mulţi alături, de-amează, ca să facă umbră trudiţilor.
Treisprezece snopi alcătuesc o jumătate; deci se adună la un loc, apucându-i de legătători şi târându-i pe mirişte până la locul unde se
va face jumătatea. Cei prost legaţi, fată pe drum, adică se desfac. Plodurile duc câte un snop, femeile câte doi, iar cei cari cu adevărat plă
tesc mămăliga, duc câte patru, doi în mâni şi doi subsioară.
La făcutul jumătăţilor se pune un snop jos ; în faţa lui, spic peste
spic se pune al doilea ; al treilea se aşează deoparte peste spicele celor două şi al patrulea, în lata acestuia peste spicele tuturor; apoi 5
peste 1, 6 peste 2, 7 peste 3, 8 peste 4, 9 peste 5, 10 peste 6, 11 peste
7, şi 12 peste 8. Al 13-lea se pune ca vâif jumătăţii, cu spicul din
cotro bate vântul, căci în această parte e mai greu. jumătatea-i gata,
cum arată E.
Când bucata (făşia de pământ) e îngustă, jumătăţile sunt departe una
de alta; când e lată, se fac mai aproape, câte două alături, câte 3, 4
şi cum dă Dumnezeu. E bine să fie mai multe la un loc, căci vine
bine la pus în car.
Două jumătăţi fac o claie, măsura pânii: „Am 70 de clăi într'un
loc, am 13 clăi şi jumătate într'altul adică 140 jumătăţi într'un loc şi
27 intr'altul.
Unii fac jumătăţile din 17 snopi, având câte 4 pe parte, dar rar;
alţii din 21, încă mai rar. Unii o fac din 14 snopi, punând unul dedouă,

11
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desupt, căci pe vremuri ploioase, zice omul, „în loc să putrezească doi
snopi de desupt, putrezeşte numai unul", iar adevărul grăeşte ast-fel:
în Joc să deie jitaria jitarului (păzitorului de ţarină) câte un snop din
claie sau din două, adică din 26 sau 52, dă câte unul din 28 ori 56,
şi ast-fel se îmhogăţeşte !

2„.-

T . Pam file : Legatul şi ttrâosul soooilor de ve câmp.

După isprăvitul secerei, vine strânsul pânii de pe câmp. Cu acest prilej
rugăm şi noi pe cititorii lui „Ion Creangă", cari au avut până acum
îndestule pe cap, să ne ajute cu abonamentele, ca s'o vedem strânsă
din ţarină, că ni-i teamă să nu ne apuce ploile cu snopii pe câmp şi
astfel, să nu avem cu ce plăti birul tiparului !
Pentru

Ţepu·

C:udor }'amfi/e.

Tecuciu.
https://biblioteca-digitala.ro
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19. - Dill vadurile Diiului,
Mărul cu florile dalbe.
Stă (cutare) tânăr călare,
P'un căluţ cam alb de spume.
Şi se ceartă tot cu Turcii,
Tot cu Turcii şi cu frâncii,
Să-şi dea Turcii vadurile,
Şi Frdncil corăbiile.
Se certară o zi de vară,
O zi de vară pdnă'n sară,
Se certară şi le luara;
Luară Turcii vadurile,
Şi Frdncii corăbiile,
Le luară şi le trecură,
ln cea ţară a lui Banat,
Unde-i omu' mai bogat,
Şi fetele mai frumoase.
Dete'n ţară d'a-şi robi,
A-şi robi ce-ar mai robi.
Robi trei zile de vară,
Şi trei nopţi robiră iară.
Robi un plean de juni voinici,
Şi alt plean de fete mari,
Şi altu' de nevestele,
Că-s în ţară multicele.
Şi-mi vin junii fluerdnd,
Fete mari hore'nvdrtind,
(Corn.

Nevestele zdupăind.
Dar pe urma tutulor,
Tare-mi vine o cociniţă,
Şi-mi aduce o coconiţă ;
Coconiţa smedioară,

Cu

cosiţă gălbioară.

Pasă-i

capu' de flurinţi,
De flurinţi, de bani mărunţi;
Urechiuşi de strulechiuşi,
Degeţele de inele.
Tare-mi vine tot plângdnd,
Tot plângdnd, moarte-şi rugând,
Faţa-i dalbă zgâriind.
Cine stă de mi-o mângâe ?
Stă (cutare) fătfrumos,
P'un cal mândru, bătăios:
- Taci (cutare) nu mai pldnge ,Nu te iau roabă să-mi fii,
Ci te iau doamnă să-mi fii.
Doamnd mie, curţilor,
Nor' bună părinţilor,
Cumnăţică fraţilor,
Fraţilor,

surorilor,

Gazdă călătorilor.

Iar cutare fătfrumos,
El să-mi fie sănătos I

6. ){. }lfafeescu.

Titeşti-Argeş).

POVEŞTI

29.- Moş Nistor

şi Dreptate-bună.

A fost odată. Şi fiind-că multe au fost odată, de ce n'ar fi fost şi
asta?
A fost un om, de obicei crescut la vite, şi pe care îl chema Nistor.
El slujia şi la unul şi la altul ; pe unde lua plată, pe unde nu. Dupa
oameni; unii mai buni, unii mai răi. lntr'o zi aude el că trebue la împărăţie un 0111 la vite şi zice 1n sinia lui; - „Au1 „;t mă duc la imhttps://biblioteca-digitala.ro
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parat să mă tocmesc, că el poate nu s'a mai bucura la un nevoiaş ca
mine".
Zis şi făcut. A doua zi, îşi luă o palancă în traistă şi pled. Când
ajunse, se înfăţişă împăratului zicând: - „Sărut mânele prea înălţate
împărate". - „Mulţumim d-tale omule, dar ce caltţi ? 11 - „Am auzit,
prea înălţate împărate, că-ţi trebue un om la vite". - ,,Da, zise împă=
ratul, îmi trebue şi dacă vrei d-ta să te tocmeşti te primesc, bucuros,
numai să le păzeşti bine". După ce se învoesc din preţ, împaratul îi
zice: -„Toate bune, moşule, dar nu ştiu cum te chiamă? 11 -„Îi şti·o
şi asta, prea înălţate împărate, că nu ţi-i vremea trecută, şi dacă ţi-i
degrabă, află că Nistor mă chiamă 11 • - „Să fii sănătos moş Nistore, şi
vezi de-mi păzeşte bine vitele că sunt mulţi hoţi prin pădurile estea.
Moş Nistor iea vitele în primire şi slujia cu multă credinţă, în cât
se deprinsese împăratul cu moş Nistor şi el cu împăratul, că nu puteau
par'că trăi unul fără altul. Când se ducea pe la împărat, acesta îl primia cu multă cinste şi îl întreba: - „Cum merg vitele, moş Nistore ? 11
El îi spunea că sunt sănătoase toate şi împăratul nu mai putea de bucurie, şi din zi în zi tot mai mult îl avea la inimă pe moşneag.
Şi numai iaca se întâmplă într'o primă-vară de face o vacă un viţel
cu coarnele de aur.
Moş Nistor cum vede, se duce fuga la împărat, care I cinsteşte cu
un păhar de vin vechi şi îl întreabă ce mai veste. Iar el bucuros, nevoe mare, începu să-i spue ce minune i-a fost dat să vadă tocmai acum la vreme de bătrâneţe. Se crud şi împăratul de aşa întâmplare
şi se hotărî să se ducă să-l vadă cu ochii ca să se încredinţeze. Când
văzu împăratul aşa mândreţe, de bucurie îi dărui lui moş Nistor un
burnujel (cojoc) nou nouţ, în cât călca din al noulea cer de bucuros
ce ei:a, îşi zicea în sin ia lui: - „la aici ştiu că mi-am găsit locul 11.
Şi după ce era aşa de mândru, apoi creştea ca din apă viţelul ista
şi în câte-va săptămâni crescu şi se făcu un bou frumos de venea ca
la minune lumea să-l vadă.
Dar ştiţi D-voastră că este o vorbă, că mai tot-deauna după bucurie
vine şi scârbă. Şi când te gândeşti la necazul ce a dat peste bietul
moş Nistor când s'a sculat într'o bună dimineaţă şi a văzut că boul
nu-i în ocol, nu te mai îndoieşti că vorba nu-i adevărată. Caută el în
toate părţile, şi nu găseşte. Văzând că n'are încotro, plecă să-i spue
împăratului întâmplarea. Pe drum se gândi el şi se răsgândi cum să
spue ca să se poată desvinovăţi măcar cât de cât.
Şi aşa se opri în mijlocul drumului, puse căciula jos şi îşi închipui
că vorbeşte cu împăratul, chitindu-se să zică cam aşa: - „Sărut mâ·
nele înălţate împărate 11 • - „foarte mulţumesc, are să zică împăratul, ce
11 /on
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„Sunt sănătoase toate, dar boul cel cu coarnele de aur
se poate una ca asta, cum s'a prăpădit ? 11 - „Apoi dă,
lui Dumnezeu pe semne, înălţate împărate, s'a abătut
M'am dus cu vitele la apă şi boul s'a scufundat in baltă 11. - „Dă moş Nistore, dacă-i aşa, om da drumul iazului şi I-om scoate", are să zică împăratul. Şi când colo n'are să-l găsească şi eu ră
mân de minciună. Asta nu-i bună !11
Pune căciula în cap şi pleacă înainte. Mat merge câţi-va paşi, pune
căciula jos şi se gândeşte: am să zic aşa - „Că treceam pe lângă o
lutdrie şi boul a început a boncălui şi a da cu coarnele în pământ şi
a căzut în lutărie şi malul s'a dărâmat peste el 11 1 hm ! asta n'ar fi rea,
dar dacă împăratul zice: „degrabă moş Nistore să săpăm, să scoatem
lutul şi să găsim boul 11 • Şi numai n'are să-l găsească şi eu atunci pe
unde scot mâneca? Ni.ci asta nu-i bună, şi plecă înainte.
Şi după ce mai merge o leacă, iar se opreşte şi se gândi : Da' oare
să zic aşa: - „Sărut mânele înălţate împărate". - „Mulţumim moş Nistore, cum îi jalba ?„ - „D'apoi cum să fie, ia nu prea bună, că boul
cel cu coarnele de aur nu-i „. - „ Ei taci, moş Nistore, nu mai spune !
Dar încotro să fi apucat ?11 - „Apoi eu le-am adus aseară pe toate şi
le-am închis în ocol. Şi, azi dimineaţă, când m'am dus la ele, nu mai
era". Atunci împăratul are să zică: - „(ea degrabă câţi-va oameni, vă
dau şi parale de cheltuială şi du-te de-I căutaţi. Şi n'are să-i fie moale
aceluia la care-l veţi găsi". „ Iaca asta-i bună, aşa am să zic şi poate
oiu scăpa cu obraz curat. Aşa-i bine, să se judece omul întăi cu că
ciula lui şi apoi pe la alte judecătorii". Şi cu vorba asta ajunge la îmmai veste 11 ? nu-i 11 • - „Cum
cum! Ia mânia
pe capul meu.

părat.

- „Sărut mânele înălţate împărate". - „Mulţumesc moş Nistore, da'
ce ai de arăţi aşa supărat ? 11 -D'apoi numai D-zeu mă ştie ce-i în inima mea". - „Dar peste ce ai dat, au pierit vitele, sau eşti bolnav?
- „Vitele stat• bine, dar ce folos dacă boul cel cu coarnele de aur,
nu-i 11 • lmpa•atul suparat nevoe mare, zise: - „lea vre-o câţi-va oameni
şi parale r.ate ţ'a trebui şi-l căutaţi, până îl veţi găsi 11 •
Pleacă moş Nistor şi caută în lungiş şi în curmeziş, dar nu găseşte.
lntr'un târziu, intră în r:i.şte codri pustii şi dădu acolo de un bordeiu.
Intră înăuntru şi vede un băeţel mic pe vatră, care singur îi mulţumi
la bună-ziua. li întrebă că unde-i tatăl său. Băetul îi spuse că s'a dus
să caute de ale gurei. - „ Da' nu cumva a adus tatăl tău zilele aestea
un bou cu coarnele de aur ?
întrebă moş Nistor, - „Ba a adus".
- „şi ce aţi făcut cu el ?
„Ce să facem, l'am mâncat şi coarnele
le-am svârlit pe cuptor". Moş Nistor iea coarnele, le duce împaratului
şi îi spune, că a găsit hoţii cari au furat şi mâncat boul şi n'au rămas
de cât coarnele, pe cari le aduce drept mărturie.
11

11

11
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Repede s'a dat poruncă şi a plecat o poteră întreagă, de a adus ho·
la împărăţie. Şi oare cine credeţi că erau ? Un tată cu 11 copii.
lmpăratul când îi văzu, mânios, răcni la ei: - „Dar bine; măi talhari·
lor, pentru ce n:ii-aţi furat aşa mândreţe de bou? - „Nu l'am furat noi,
înălţate împărate, vai de păcatele noastre". - „Ba voi l'aţi furat, că ştiu
că coarnele estea nu s'au suit singure pe cuptorul vostru
Văzând omul că n'are încotro, zise arătând pe fiul cel mai mare :
-„Aista a spus înălţate împarate? -„Nu-i aista" zise împăratul. Şi-i
arătă pe rând pe toţi, până ajunse la cel mai mic. Când ajunse la acela, tatăl îl luă de mână şi zise: -· „Nici aista nu-i înalţate împarate?
-- · „Ba aista-i". - „Dacă-i aista, atunci îl las să te slujească, până va
plăti boul". Şi aşa băetul rămase la curte şi împaratul îl făcu portar.
Trecând câţi va ani, băetul crescu mare şi se făcu deştept nevoe
mare. Şi când veneau oameni cu vre-o pricină la împărat, fiind-că era
în cale, îi judeca el şi le făcea dreptate mai bună ca împăratul, care
văzând că băetul are multă năstavă 1 la cap, şi că împricinaţii nu-l mai
supără ca altă dată, ţinea la el ca la feciorul lui. Şi ca să vedeţi cât
era băetul de căpos, am să vă povestesc, cum a făcut el dreptate unui om, care intrase într'o mare dandana (încurcătură).
Omul aista avea o vie părăginită, în care se încuibase tot felul de
jigănii. Şi ca să se scăpe de ele, se apucă într'o zi şi dă foc dudăului
(buruenilor). Dar uitasem, să vă spui, că în mijlocul viei, era un copac mare şi scorburos. Când focul a ajuns pe ·aproape de copac, numai ce aude omul nostru un glas, care rostea aşa: - „Nu mă lăsa să
mor, că 11u te-oiu lăsa să trăeşti 11 • Aude omul, se uită în toate părţile
şi nu se dumeria de loc cine strigă. Dar când se uită în copac, ce
credeţi că-i fu dat să vadă? Un şerpe cât toate zilele de mare şi care
era regele şerpilor. Dar ştiţi D-v, că omul câte-odată îşi caută păcatul
cu lumânarea. Aşa ş'aista. N'are de lucru, s'apucă şi iea o nuia, şi o
pune cu un capăt pe umărul lui şi cu celalt în copac, iar şerpele de
colo se sue binişor pe nuia şi vi!le de i se încolătăceşte bietului om
împrejurul gâtului. Când văzu el comedia asta, începu a· I probozi (a-i
zice) cu binişorul, că să se dea jos, că el l'a scăpat de la moarte. Dar
şerpele nici nu bindisia (nu·i păsa) şi şedea acolo de când binele. Dacă vede că n'are încotro, pleacă bietul om, aşa împodobit cum era, la
ţii
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•
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judecată.

Când la judecată, tot hoţul de păgubaş vinovat. Când voia omul
spue cum îi pricina, şerpele începea a zice: - „Nu mă lăsa să mor,
că nu te-oi lăsa să trăeşti 11 • Şi judecătorul da dreptate şerpelui. Şi tot
umblând el aşa din judecătorie în judecătorie, aude şi de băetul de la
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poarta împăratului şi într'un noroc se duse şi la el şi prinde a i se jelui.
Dar nici şerpele nu se lăsa mai pe jos şi zicea într'una ceia ce învă
ţase, aşa că nu te pricepeai, care vorbeşte şi ce spune.
-„Ho ţară! strigă băetul. Eu nu judec omul de călare". Şerpele
când aude, sare repede jos. -- „Aun, zice judecătorul, acum să se aşeze
unul la dreapta şi altul la stânga după cum cere rânduiala judecăţei 11 •
Când îi vede aşezaţi aşa, pune mâna pe un ciomag, îi dă în cap şi
îl omoară, cât ai bea (fuma) o ţigară de tutun. Bietul om, când se văzu
scăpat de o aşa pacoste, nu mai ştia cum să-i mulţumească băetului
şi ii ·porecli (numi) Dreptate-bună, poreclă cc i-a rămas până în ziua
de azi, de-o mai fi trăind.
lmpăratul când a auzit de asta, i-a părut aman de bine şi i-a dăruit
un rând de haine şi un cal din herghelia lui.
Găinăreasa când auzi de făgăduială, îi zice băiatului : - „Dreptatebună, dacă ţ'a făg~d11it împăratul un cal, apoi să-l ei pe care ţi l'oiu
arăta eu, că omul meu, D-zcu să-l ierte, la cai ş'a făcut vacul (viaţa),
şi de la dânsul ştiu că era o iapă năzdrăvană, care era ştima cailor.
Şi înainte de a muri, a vorbit şi nimeni nu i-a răspuns de cât. un mânz
mai mic al ei. Pe acela de I vei lua, n'ai să te dleşti 11 •
lmpăratul chiemă herghelegii şi le porunci să-i dea lui Dreptatebună, calul care şi· l'a alege. Şi el ş'a ales pe cel care i l'a arătat gă
inăreasa şi l'a pus într'o poiată mică şi urîtă ca vai de dânsa.
Nu trece mult şi se face horă în sat. Dreptate-bună, chelarul şi bucătarul se rugă de împărat, să-i lase şi pe ei la joc. Impăratul îi învoi
dar le dete în grijă, să vie devreme acasă.
Pe drum în spre horă, Dreptate-bună găseşte un măr de aur. li ia
de jos, se uită de-a minune la el şi-l pune în buzunar şi-şi caută de
drum. Când la horă flăcăii ceilalţi ii iau la joc şi pe el, şi în răpezala
jocului, ce face, ce drege, că scapă mărul din buzunar.
Bucătarul îl ia şi dă fuga la împărat şi-i spune aşa: - „Prea înălţate
împărate, s'a lăudat Dreptate-bună, că el poate aduce copacul în care
s'a făcut mărul ista Impăratul îl chiamă şi îi zice: „ -Dacă te-ai lă
udat că ai să aduci copacul în care s'a făcut mărul ista, apoi să pleci
şi să-l aduci". Bietul băet înlemneşte, când aude de una ca asta şi zice
oftând : - "· Cine m'a pârît, nu m'a pârît să mă crească, ci ca să mă
prăpldească. Dar oiu face şi eu cum m'a învăţa Cel de sus 11 • Şi eşi plângând şi se duse la cal.
Calul îl întrebă - „De ce plângi stăpâne ?
„Cum n'oi plânge, dacă împăratul mi-a dat o poroncă, pe care dacă n'oi îndeplini-o îmi ia
capul
„Nu te supăra, stăpâne, şi-mi spune şi mie ce ţi-a poruncit ?
- „Ci că să-i aduc mărul, care face mere de aur". „Apoi dacă-i numai
11
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atât, n'ai nici o frică. Du-te şi cere un brâu de mătase, o secure care
n'a mai umblat la lemne, o sapă care n'a mai umblat la pământ şi
câte ceva de-ale gurii şi hai încalecă pe mine şi te ţine bine".
După ce le căpătă toate, Dreptate-bună se sue pe cal şi merg ei aşa
în voe, până ce es pe poarta ţărinei. Şi numai odată calul a zburat în
înaltul cerului şi s'a lăsat în grădina Zânii-Dobrozânei, Doamna zânelor.
Că tocmai ea era stăpâna mărului cu pricina.
Şi au săpat mărul la rădăcină, de a căzut pe spinarea calului şi l'au
legat cu brâul de mătasă. S'a suit şi Dreptate-bună şi iar a zburat, de
s'a amestecat cu nourii şi s'au lăsat în ogradă la împărat. Când pe
la poartă începe a striga: - „Săriţi că ard curţile 11 • lmpăratul speriat,
sare din somn şi se minunează şi el de aşa frumuseţe.
Şi a dat poroncă de i l'a îngropat la fereastă, iar lui Dreptate-bună
i-a dat voe de odihnă şi vin de băutură.
Peste câte-va zile se face horă în sat şi iar îl împinge păcatul pe
Dreptate-bună să se ducă şi el. Pe drum găseşte o pară de aur şi tot
jucându-se cu ea, ajunge la horă. Cum ajunge, se prinde în joc şi scapă para din buzunar. Chelarul o iea şi se duce la împărat şi-i spune
că Dreptate-bună poate aduce şi copacul în care s'a făcut para.
lmpăratul se bucură când auzi că are să mai aibă o aşa minune de
copac. Chiamă pe băet şi-i spune să plece să i-l aducă. El mâhnit peste fire zice: - „Cine m'a pârît, nu m'a pârît cu gând să mă crească,
ci să mă prăpădească 11 .- Eşl plângând şi se duse la cal. lncepu a se
jelui de necazul ce a dat peste el. - „Nu purta nici o grijă stăpâne.
Scăpăm noi şi din asta. Hai încaleca pe mine şi te ţine bine 11 • Şi odată
îşi făcu un vânt, de ajunse tocmai în nouri şi se lăsă taman în livada
Zânei-Dobrozânei, Doamna zânelor.
Sapă un pui de păr, se sue pe cal şi mână. Când i-l aduse şi pe
aista împăratului, de bucurie îi dete o cinste.
Dar printre una, printre alta, vremea trece, că altă grijă n'are. Şi iar
vine Duminica, când se face horă. Pe Dreptate-bună nu-l rabdă raiul
să şadă acasă şi iar se duce la joc!
Pe drum găseşte un fir de păr de aur. Îl iea şi pe aista, îl caută, îl
suceşte şi îl pune în buzunar. Când ajunge la horă, iar îl scapă şi-l
iea bucătarul şi fuga la împărat lmparatul chiamă pe Dreptate.bună
şi·i spune că se facă ce-o şti şi să-i aducă omul din capul căruia a
căzut firul de păr. Bietul băiat o vârîse ·rău pe mânecă de data asta.
Şi numai cu o mână de suflet se duce la cal şi-i spune, cum îi pătă
rania. Dar calul îi mai dădu curaj, că nu degeaba era năzdrăvan.
- „fii pe pace, stăpâne, că mare-i O-zeu şi meşter îi dracul. Cere 9
oca de vin hrănit şi pâne părăsită şi hai încalecă pe mine şi te ţine bine"
https://biblioteca-digitala.ro
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Şi sboară odată în nouri şi mai merge o bucată până ajunge deasupra chiliuţei Zânei-Dobrozânei, căci doară tot ea era şi stăpâna firului
de păr. Se uită ei de sus şi o văd, că stă afară la lună şi coasă la
gherghef. Şi din zbor au lăsat pânea şi vinul dinaintea ei.
Zina gustă din pâne şi vede că-i bună; gustă din vin şi vede că-i
place. Şi tot gustă câte o leacă, câte o leacă, până se îmbată turtă. Dar
calul cu Dreptate-bună tot zburau pe de-asupra ei şi o pândeau. Când
au văzut că s'a îmbatat bine, s'au scoborit pe un nor, au luat-o pe
cal şi mână! Tocmai la împărat s'au oprit.
Când se deşteptă ea în palatul împaratului, mânioasă nevoe mare,
zice: - „Cine a fost voinic şi mi-a prădat livada şi m'a adus şi pe
mine, să fie voinic să-mi aducă şi herghelia". lmpărarul chiamă pe
Dreptate-bună şi-i spune să-i aducă herghelia zânei.
Bietul băet iese plângând şi se duce la cal. Calul îi spune: -- „Asta-i
mai grea ca toate, dar să ne încercăm Cere 9 oca de râşină, 9 piei de
bivol, 9 chite de cânepă şi o sapă şi hai, încalecă pe mine şi te ţine
bine". Şi sboară în nouri şi se lasă aproape de herghelie.
Dreptate-bună sapă o groapă în pământ şi îmbracă calul cu o ocă
de râşină, o piele de bivol şi o chită de cânepă şi tot aşa până le is~
prăveşte pe toate şi îl vâră în groapă. Iar calul zice: - „Stăpâne suete în copacul cela şi să-mi spui ce face '1armasarul 11 •
Calul băetului se umflă odată şi nechează cât ce poate. Când aude
harmasarul, vine într'o fugă şi c;e ia la mâncare cu calul lui Dreptate.
bună. Harmasarul Zânei rupea din cânepă şi din piei de bivol, pe când
calul băetului rupea din carne vie. Şi s'au luptat până pe înserate, când
din harmasarul cel falnic nu mai rămăsese de cât oasele.
Dreptate-bună se dă jos din copac şi toarnă apă pe calul lui şi vin
pe celalt pe care îl leagă de un copac. Iar el încalecă degrabă şi pocneşte dintr'un harapnic fermecat, pe care îl scosese din urechea calului şi toată herghelia se ia după ei.
Când pe la cântători, Dreptate-bună vâră herghelia în ocolul de la
curtea împăratului. Şi numai ce mai dă D-zeu şi o ploae înspurnegată,
de se face un glod la genunchi.
Se minunează Zâna, când vede, că i s'a făcut şi voia asta, da' tot mai
găseşte o pricină. Şi aşa zice, ca dacă Dreptate-bună e voinic, să-i mulgă epelc, ca să·i facă feredeu (bae). Dreptate-bună leagă calul la poar·
ta ocolului, care suflă dintr'o nare şi îngheţă bocnă, aşa că nu mai a·
veau încotro vâşca (mişca).
Şi se duse de le mulse pe toate şi cu laptele lor se feredui zâna; şi-i
zise lui Dreptate-bună să se fereduească şi el. Aduse calul, care suflă
iar cu nara cea de ghiaţă şi făcu laptele nici cald ,...:ri rece şi putu
11
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face bae fără primejdie. Dar când veni rândul împăratului, calul suflă
cu narea jui cea de foc, aşa că într'un menant de ceas (sfert de cias)
nu i se mai auzeau de cât oasele sunând prin cazan.
Şi aşa a rămas Dreptate-bună împărat în locul lui şi a luat de nevastă pe Zâna·Dobrozâna, Doamna zânelor. Şi au făcut o nuntă de-a
mers vestea. Că doară umbla apa ca rachiul şi înnotau în bucăţele
până'n coate în apă rece 1• Şi dacă n'or fi murit, or fi trăind şi acu. Şi
dacă vreţi să vă încredinţaţi, duceţi-vă şi vedeţi. Şi dacă vi se va pă
rea minciuna cam mare, spuneţi şi D·v alta, s'o întreacă pe asta.
Âu:ţitd dt! la absolventa Maria
Mangalagiu, din F/oreşti-Tutova.
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30.- Nătăfleţ (frate de-a lui Pâcală).
o babă, care avea trei feciori. Mijlociul şi cu cel mai
A fost
mic, calea-valea cum erau, da' cel mai mare, de cât dădea în gropi de
prost. li chema Nătăfleţ. De altmintrelea Nătăfleţ avea noroc. Se amesteca în lucruri mari şi de multe ori îi ieşea bine, dar dacă mai avea o lecuţă de cap, şi mai bine îi ieşea.
Da baba, bătrână„.„ bătrână de tot, mergea gheboasă, dusă de mână de feciorul cel mai mic, şi se rezăma într'o cârjă de corn. Părul îi
era alb, ca zăpada, şi sbârciturile de pe faţă, păreau trase cu cuţitul.
Feciorii, în fie-care iarnă se îngrijeau de cele trebuitoare babei pentru
înmormântare, însă venea iar primă-vara şi baba rămânea tot pe capul
lor. la să năcăjia sărmana; credeţi că ea ar fi fost bucuroasă !...
Numai iaca, că se trezesc feciorii, într'o bună dimineaţă, cu baba
bolnavă. Şi rău, şi rău babii....! Când de când să dea ochii peste cap.
Mai era ş'o iarnă, de să te ferească O-zeu, bordeiul.... vorba ceia: cu
uşa în pod.„. mă rog, când îi una-s mai multe.
ln câte-va zile i se alese şi babii, lăsând feciorilor cu limbă de moarte: „Să-mi îngrijiţi de suflet şi apoi închise ochii pentru tot-deauna.
Acu, feciorul cel mai mic şi cu mijlociul, nici mai conteniau din
plâns, dă, dacă le era mamă!... da' Nătăfleţ? El se tăvălea cu pântecele
de pământ de râs.
-Măi tare sunteţi voi proşti, le zise el, nu vedeţi că n'a murit?
- Ba mai bine tacă-ţi gura Nătăfleţ, îi sări cel mai mic, tu nu ştii
ce vorbeşti, mama a murit de-acu, iar noi trebue să-i purtăm de grijă.
- Noi ? zise Nătăfleţ, şi de cât se tăvălea de râs.
- Da' noi, urmă cel mic, tu trebuie să stai acasă la căpătăiul mamei
iar noi să ne ducem la târg, să mai cumpărăm pentru ale înmormânodată

11

tărei.

Şi, după ce cei doi, mai orânduiră lucrurile, au
s'au dus la târg şi rămâne singur Nătăfleţ acasă.
i --,,- -.Re;r:-

https://biblioteca-digitala.ro

scăldat şi

baba,

şi

268

-------------~.:-:.;,;...-::;.

____ ION CREANGĂ
-===~===

li era lui de-a mirarea, cum scăldase al de frate-so pc mă-sa.
- N'a scăldat' o bine, îşi zise Nătăflet, am să m'apuc să-i trag eu o
scăldătoare, de să mă pomenească şi lui O-zeu.
Şi Nătăfleţ se suflecă, îşi svârli cuşma din cap, şi se aşeză pe pat să
se gândească mai intăi. Să gândi el cât se gândi, şi se scoală să facă
treaba- o treabă bună, nici mai rămâne vorbă„ .. cât se gândise el !....
Mai întăi Nătăfleţ lipi toate crăpăturile uşii cu miriclic, făcut din fă
ină de gr-âu cu apă. Apoi, răsucindu-şi mustaţa, mulţumit că o croise
bine, luă frumos cofa cu apă de pe laviţă, puse scara şi se sui cu ea
pe casă. Avea el mare plan .... să facă casa mortului lac, de să plutească baba ca pe Dunăre, iar nu ca al de frate-so, numai de mântuială.
Se uită el pe hogeag în jos şi i se părea nant d~ tot, da fie, îşi zise
el, că apa nu-i peste lume ; turnă apa pe hogeag, se dădu repede jos,
mai aduse una, şi încă una, şi încă una, şi Nătăfleţ cără apa a vre-o
trei fântâni. Se dete jos de pe casă, şuerând, apoi, începu a se plimba
cu mânele dinapoi pe lângă geam.
Numai îşi aruncă ochii pe geam ..... Tea.„. a.... mă-sa în adevăr par'că
plutea pe Dunăre, şi Nătăfleţ sări în sus de bucurie ....
- Hehe„.he ... cât de bine se scaldă mama acu, nu cred să se fi mai
scăldat aşa, în toată viaţa ei !...
Numai dă să intre în casă, da' când deşchide, baba ţuşti cu secriu
cu tot, de se stâlci de portiţă, care nu era de cât la câţi-va paşi de
uşă; şi apa venea gârlă din casă, de-I luă şi pe el, şi mototol, mototol mi·l isbi odată tot de portiţă, de icni bietul Nătăfleţ.
După ce se scurse toată apa din casă, s'a trezit şi Nătăfleţ, şi cu ochii mari se uita spăriet la biata mă-să, la secriu, care era sfărâmat, uşa
la casă deschisă!... nici el singur nu putea să-şi dea samă de cele ce
se petrecuse.
Luă degrabă o bardă, înjghebă săcriul aşa cum se dumeri el, puse
baba în slkriu, şi ... cu vai nevoe a dus-o în casă. Numai iaca şi al
de frate-so„ ...
-Ce-ai făcut tu măi Nătăflet?
-Ce-am făcut, voi nu vedeţi? Am scăldat pe mama; ca voi!.. Numai să nu ziceţi că n'aţi scăldat-o„. Nu vă ştiu eu !....
Au rămas ceia încremeniţi, mai ales când văzură lăcăria ceea, păre
ţii uzi..., ţolicel.e leorcă toate şi baba mototol în sltcriu„.
Măi Nătăfleţ măi !..„. Măi nu eşti doar de cât o ciotcă cu ochi, că
văd eu, că minte n'ai nici cât un pui de găină, îi zise cel mai mic.
- Lasă-l în plata lui D·zeu măi frate, adfogă celălalt.
- Ei şi tu, cum să-I laşi, lasă că-i dau eu de lucru.
-/otice, măi Nătăfleţ, noi am uitat să luăm din târg, câte-va chihttps://biblioteca-digitala.ro
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logramc de slănină, o testea de ace, ş'o oală cu untură pentru făcut
sarmale. Nu te-i putea tu să te duci ?
-- Ba mă duc, de ce nu, făcu Nătăfleţ; şi plecă.
Ajunse în târg, şi cum s'o fi tras cu jidanii, numai el ştie, da-i vorba c'a cumpărat, ş'acu„„ păşea a lene spre casă. Tea„„ ce-i păsa lui că
trebuea să îngroape pe mă-sa. Numai, iaca că ajunge pe cumătru-so,
care venea nu-ş' de unde spre casă, c'un car plin cu pae.
- Bună ziua, cumătre.
-Bună ziua.
- lncotro, zice Nătăfleţ.
-- la, spre casă, fădt cumătru-so~
-- Doamne cumătre, zise Nătăfleţ, n'a fi loc în căruţă, să-mi pun testeaua_ asta de ace, că mi-o înţepat sânul de·s numai sânge -Şi fără să
mai aştepte vre-un răspuns, şi aruncă acele de-asupra.
Cumătru-so, îl ştia el, că-i făr'o doagă, da' na, ce să-i facă ?
li durea mânele pe Nătăfleţ cu slănina ceea„„ şi cerit o frânghie la
cumătru-so :
- N'ai aicea vre-un capăt de curmeiu, cumătre, să leg slănina asta,
că mi-a amorţit şi mânele, doar nu-i oleacă din târg!
- Ba am cumătre, făcu cela; şi-i dădl.1 un capăt de frânghie, numai
să scape de el.
Nătăfleţ nu mai putea de bucurie; îşi ·dete căciula pe ciafă, s'apucă
şi legă slănina cu frânghia, aşeză oala cu untură în braţe, ş'o porni
de-a fuga cu slănina târâiş.
Numai iată că dă de o crăpătură ce tăia drumul de-a curmezişul.
Cum ajunge Nătăfleţ colo, se uită el, lung-lung, şi nu-şi închipuia
cam ce să fie-aceea .. „
-Să pl\şesc !.... :pământul mă înghite; s'aştept pe cumătru-mio, cine
. ştie când o ajunge\.„ Hm„. la-ţi închipue cu cine ş' a glisit şi pămân
tul de şuguit-tocmai cu mine! Că şi-a găsit omul! li vin eu de hac,
ia'n să vezi acuşi - şi Nătăfleţ s'apucă repede de uns crăpătura cu untura din oală. Trecu toată untura, şi oala o asvârli.
- Ei, ·de-acu, pot trece; şi trecând, o luă iar la goană cu slănina
târâiş.
·
.
Tot mergând el aşa, numai iată că zăreşte la capătul unui pod părăsit, un câne mort· eu dinţii rânjiţi.
Deodată se opri Nătăfleţ din fugă şi tot dându-se înapoi, ci :
- Hm„. Are să mă muşte, iacă are să mă muste, -şi tremură. cumu-i
.
varga, de frică.
- Da', ia i-oi da eu mai bine slănina ş-oi trece, îşi zise Nătăfleţ şi
tot apropiindu-se de cânc -nea cuciu, nea cuciu-şi-i pune slănina
ceea în dinţi, şi cum scăpă, de cât ii scăpărau picioarele, aşa fuguliţă.
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Ajunse acasă. Al de frate-so îl întrebă:
- Ei Nătăfleţ, ai cumpărat?
- Da da.„., cum parat, se poate?
-Acele unde-s ?
- Poi unde să fie, ia la cumătru în căruţa cu pae, iată că trebue
să fi venit, să vă duceţi unul să le-aduceţi.
- Da' untura unde-i ?
-Am uns o crăpătură, că era cât pe ce, să mă înghită pământul !
- Da', că mai bine te înghiţea, să scăpăm odată de tine, făcu frate·
so cel mai mic, încet.
- Da' slănina ?
- Slănina ? Ehe ... he, Slănină de-ar mai fi- era să mă mânânce o
haită de câne culcat, şi eu de frică, i-am pus-o în dinţi.
- Bu ... n făcu frate-so; mă miram eu să faci şi tu vre-o treabă !
Da' cât era, cât nu era, tot trebuia să facă ce-o face babii, că ştiu
că nu era s'o ţină. în bordeiu. Chemară femei de prin mahala, la făcut
sarmale. Au venit femeile. Da' cum se întâmplase, mai toate aveau copchii mititei. Acu, cari mai de cari vorbeau că, cine ştie ce mi-o fi fă- ·
când băetul acasă, alta-eu l'am lăsat plângând, iar alta, eu nu i·am
dat ţâţă de-asară .. „
Au spus femeile, fraţilor lui Nătăfleţ, ori să le aducă copchiii aici
să le dea ţâţă, ori să le dea pace să se ducă acasă.
Ce să facă ei? Trebuia să le aducă copchii, c'altmintrelea rămâneau
cu sarmalele nefăcute. Trimit tot pe Nătăfleţ.
- Du-te tu măi Nătăfleţ, şi adă copchii femeilor iestea, că iaca ele
au treabă.
-Mă duc, mă duc fraţilor, de ce nu, zise Nătăfleţ; şi aruncându-şi
antereu' pe umăr, plecă la arie.
Hehehe.. „ Avea mare plan Nătăfleţ. Cum ajunge la arie; înjugă boii
la haraba, luă furca'n spinare şi plecă pe drum. Pe care cum îl întâlnia, îl lua în furcă şi fără multă socoteală îl arunca în haraba. ln fiecare ţăpuşă era câte unul cu pântecele în sus. Ţipau de-ţi luau auzul,
da' ce-i păsa lui... el să-şi umple harabaua. Şi ş'o şi umplu, cu vârf
chiar. Şi încet, încet, fa Mândrilă, oas Lunilă„.. ajunse acasă cu hara·
baua plină cu copchii, cari vii, cari morţi, cum se'ntâmplase.
- Ha, ho„.. Lunilă, ho chi·napoi, ho chi.• „ se năcăjia Nătăfleţ colo, să
dejuge boii. Da' femeile au şi auzit ţipete ş'au eşit afară.
Câte erau ele de multe, când au început a ţipa ş'a răcni, ş'a-şi smulge părul, ş'a blăstama pe Nătăfleţ- cât ţipau copchii, cât ele, mă rog,
nici în iad nu cred să fi fost aşa.
Nătăfleţ încremenise. cu frânghiile boilor în mână.
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-Nu i-ar mai muri mulţi înainte, n'ar mai ajunge ziua de mâni,
-gâlca'n gât- şi câte, câte de te încruciai, şi Nătăfleţ, numai cât belea ochii şi strângea din umere.
Ce-or fi făcut,- ce-or fi dres, nu ştiu, da mă-sa cică a fost înmormântată cum c;e cuvine, de mulţi de pe acolo ziceau: - „De-aşi avea şi
eu norocul ei !
Acu flăcăii trebuiau să-şi împartă averea. Chemară ei şi pe Nătăfleţ,
şi se aşezară cu toţii împrejurul mesei, la făcut socoteli; -să facă o
împărţeală cât se poate de dreaptă, să n'aibă nimeni, nimic de bănuit.
Da' mijlociul şi cu cel mic, tot mai şireţi, şi Nătăfleţ tot mai prost, luară ei tot, şi nu dădură lui Năiăfleţ de cât o roată de car, o piuă
şi o grapă. Nătăfleţ, cum era el năcăjit de câte păţise, nu mai zise nimic, şi luându-şi partea cuvenită in spinare, plecă în lumea toată.
Spre sară, numai ajunge Ia marginea unei păduri. Ostenit birtul Nă
tăfleţ, se puse jos, îşi făcu luleaua, şi se şi lungi să se mai hodinească.
Nu-şi isprăvi luleaua şi întunecă, de nu-ţi vedeai mâna.
Şi Nătăfleţ cam fricos ! . - Ce-i de făcut, îşi zise el, că jos nu stau
să ştiu că mă înghite pământul. Era lângă el un stejărel. Măi, că frumos, năntuţ stejar, îşi zise el, punându-şi în minte, să se urce în el.
Nici n'aşteptă mai mult, şi dându-şi cuşma pe ceafă se şi apucă de
urcat pe rând, piua, grapa şi roata şi apoi se aşeză şi el frumos să se
hodinească. Dar nu putea dormi că trebuia să-şi ţină bodacurile în mână.
Intunecase, de era ca şi în mormânt, şi crengile copacilor se mişcau
din când în când- codrul cela huia de i se ridica lui Nătăfleţ părul
măciucă în cap.
Cam pe la mezul nopţei, numai începu a se auzi de departe vorbă.
Erau nişte călători cu cămile. Ajung supt stejărelul în care era Nătăfleţ
şi cum se întâmplă, hotărîră ei să poposască peste noapte acolo; iar
lui Nătăfleţ îi dârdâia inima de frică. De somri îi iera somn ....
lată că începu a se lumina de ziuă şi bietul Nătăfleţ obosit, cum
era, amiji puţin, şi numai scăpă piua jos. Când tresări de fricl1, numai
scăpă şi grapa şi roata.
Călătorii ceia, au sărit drept în picioare, şi buimăciţi de somn, cum
erau, au croit-o de fugă, cari încotro au apucat. Şi buni duşi au fost.
Nătăfleţ, se scoborî şi el jos şi bucuria lui nu fu proastă când văzu
atâtea cămile, încărcate cu bogăţ!ile pământului. Numai ele cât făceau,
şi unde mai pui, că pe fie care erau şi câte o pereche de dăsagi plini
cu galbeni. In bucuriea ceea, Nătăfleţ să lăsă păgubaş de toată averea
părintească, şi luând cămilele de căpăstru, apucă spre casă.
11

(Urmează)

~h.
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CANT~C~ r,ATftANl!ŞTI.
20.-Ghiţă Cătănuţă.

Pe cel deal, pe cea colniţă,
Mi se plimbă o cătănuţă,
Cu dois~rezece catâraşi,
lncdrcafl cu gălbănaşi.
Se plimba, cât se plimba,
Acasă că se'nturna,
Şi din gură imi grăia :
- Ale!Ri Vidruşca mea,
De când eu te-am luat,
Pe la socri n'am mai dat.
la să te-apuci şi să-mi faci,
Doi colaci,
Din doi saci,
O pupăză,

Dintr'o merfă,
Şi-un covrig,
Dintr'un mertic,
Să mă vadă că-s voinic!
Vidruşca se sufleca,
Şi îndată cd-mi făcea
Şi la socri că pleciz. '
Mări când imi ajunseră
ln codrii Londrulai,
'
Fântdna Porumbului
Moşia Păunului,
'
Masă mare intindeau
Şi beau şi se veselead.
Dar Ohiţă Cătănuţă
Mări din gură-mi grdia:
- «Alelei Vidruşca mea
De când eu te-am lua/
Nici un cântec nu mi-~i ci'mtat».
- «Alei Ohiţă, ţi-aşi cânta
Dar mi-i glasul mueresc '
Cuvintele haiduceşti
'
Şi Păunaş m'a au;i
Că de mică m'a iubit
'

De mare m'a părăsit».
- «Cântă, cântă, nu te teme».
Ohiţă ii răspundea,
Iar ea mări că-mi cânta,
V4ile se răsuna,
Şi apa se tulbura

Păunaş că-mi ve~ia,

Şi din gu1ă că-mi grăia :
- «Mări Ohifă Cătănuţă,

Ce·nti cald tu moşie/e ?
Moşiele, pădurile?
la $ă-mi dai tu calu' tiuv
- «Ba eu calul 11u fi-oi da,
Că mi-i dat de socrul meu,
Ca să-mi plimbe trupul meu».
- «M4ri Ohiţă Cătănuţă,
la sii-mi dai tu paluşrl'~.
- «Paloşu' nu ţi Coi da.
~~ m_i-i dat de socru' meu,
Sa.mi apăr capul meu J.,,
- «Mări O/Uţă C4tănuţă,
la să-mi dai tu pe Vidra».
- «Ba pe Vidra nu ţi-oi da,
Odată cu viaţa mea,
Că-i dată de soacră-mea,
Să-mi petrec viafa cu ea».
- «Atunci Ohiţă Cătănuţă,
La luptă să ne luăm,
ln săbii să ne tăem ?»
- «Ba la luptă că-i mai dreaptă.
La luptă că se luară,
Zi de vară pdnă'n sară.
Păunu' se opintiră,
Pe O/Uţă mi-l trântiră,
Bârnecioru' îi plesniră,
- «Alelei Vidruşca mea,
Sai de-mi leagă bârneţu',
Că mă tae Pău111t'».
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Da' Vidruşca ce-mi zicea :
- «Care mi-a rămânea,
Tot un bârbăţel mi-a fi!
Ghiţă când auziră,
Foarte rău se tulburară,
Pe Păun că mi-l luară,
ln pământ că mi-l băgară,
Capul cu paloşu-i tăeră.
Da' Vidruşca ce-mi făcea ?
Ca piatra încremenia,
Şi din gură abia grăia :
- «Mări Ghiţă Cătănuţă,

In buzunar o punea,

I

I

Iartă-mi dragă greşala
Că

nu fi-am

ştiut

puterea».
Oreşala că nu-i erta,
ln şapte bucăţi o tăia,
Peste Păun o punea,
Coada din cap ii tăea,

273
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Şi la socri purcedea.
la socri cum ajungea,
Soacra 'nainte-i eşia,
Şi din gurlI-i grăia :
-Alei Ghiţă Cătănufd,
Unde mi-i Vidruşca,
Să-mi răcoresc inima ! »
Mări Ghiţă ce-mi făcea?
Picioru'n scară punea,
Coada din buzunar scotea,
Şi soacrei o arunca,
Drumul calului că da,
M unfilor se dăruia,
M unfilor şi codrilor,
Negrilor, haiducilor,
Şi haiduc că se făcea!

1

Auritd de la mama, Zoi(a Pr. G. Savin.
Jordşti· Covurlui.

}'efru

9h.

Savin

POV~STlftl ŞI L~G~DI:.

86.-Facerea lumii şi a iadului.
Peste tot, la început, era numai o apă. Dumnezeu, Uciganul şi Sf.
Petrea şădeau deasupra. lntr'o zi - cum or fi fost şi zilele pe-atunci !mână Dumnezeu pe Uciganu' în fundul mării, ca s'aducă moluz. Zice:
- „Măi Nefârtate! Dacă mi-i scoate tu moluz din fundul mării, apoi
într' adevăr eşti tare !11 - „ Bine, frate, ţ'oiu aduce !11 Şi, cufundându-se
Aghiuţă, a luat ş'a tot scociorît glod de acolo, din fund. D'apoi dacă
ce folos ? Până s'ajungă la faţa apei, l'a prăpădit tot, căci glodul, se înţelege, atâta cale de loc, s'a spălat prin apă. Se duce bietul Aghiuţă şi
a doua oară ; păţeşte tot aşa. Se duce ş'a treia oară; iar, vrând DumnezeuJ amu se'ntoarnă el cu vre-o câte-va fire de moluz printre unghii.
Din acest moluz se apucă Dumnezeu şi alcătueşte o turtiţă rotundă.
Blagoslovind-o, turtiţa s'a tot întins de s'a făcut aşa de mare, cam cât
ar fi putut dormi pe dânsa trei oameni. Da' ea se ţinea de-asupra mă·
rii, căci Dumnezeu o potrivise bine pe cele 4 trestii, în vârful cărora
şed patru peşti mari. Aşa că, atunci când peştii felezuesc din coadă,
trestiile se cutremură şi pământul nostru se hâţână şi el.
Va să zică, la început, nu era pământ de cât pentru trei oameni.
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Căci, într'adevăr, făcându-se

noapte, Dumnezeu s'a culcat la o margine,
Uciganul la mijloc, iar Sf. Petrea la ceal'altă margine. lntr'un târziu,
Necuratul se gândeşte cu gând rău să'nece pe Dumnezeu. Căci, ce zice? „Cum el să poată face o minune şi eu nu !11 şi prinde a împinge
pe Dumnezeu de pe turtiţă spre apa mării. Da' de unde să se 'nece
Dumnezeu ? C'atunci, vorbind la dreptul, nici dracul n'ar mai fi trăit.
Ci turtiţa se tot întindea şi s'a tot întins până a ajuns pământul nesfârşit de mare, cum nesfârşit de mare fusese şi opinteala răutăcioasă
a lui Naghea .. „
Dumnezeu şi cu Sf. Petrea au râs pe urmă de neputinţa lui. Da' el,
cornoratu', să nu şadă binişor? S'apucă şi face o casă. ln casa asta
căra zi şi noapte, cu coşarca, de afară, tot ce-i trebuia spre a înjgheba
ş'un car. Voios el şi fuduldş, vine amu la Dumnezeu. Zice: - „frate !
Iaca ce am făcut eu şi tu n'ai putut face !11 Dumnezeu s'a uitat la casă
şi, zimbind, i-a zis necuratului: - „Măi Nefârtate! Ia du-te tu în casa
asta şi uite-te : Vezi afară lumină? Şi mai uite-te: Poţi scoate carul
afară dintr'însa ? 11 Când s'a pus Nefârtatul, a pus, bietul, nasu'n jos.
Căci în casa lui era întunerec şi el nu ştia cum s'aducă lumina soarelui într'însa, cum nu ştia c'au să-l stupească pe urmă toţi creştinii.
Şi când să scoată carul, iar nu-i chip. Căci carul era gata încheiat şi
nu'ncăpea pe uşă. Năcăjit se duce bietul Ucigan la Dumnezeu. - „ frate, eu la aste două lucruri nu mă pricep !„." -„Da i-a dărueşte-mi-le
mie, ş'apoi îi vedea ce-am să fac eu cu dânsele ! zice Dumnezeu.
- „ Dăruite să-ţi fie !11 Ş' atunci Dumnezeu s'a dus în casă şi, împreună
cu sf. Petrea, a dat borte păreţilor ş'a făcut fereşti ; ş'aşa lumina zilei
a răzbătut într'insa. Pe urmă s'a apucat Dumnezeu ş'a pus cruce la fe·
reşti -din două cercevele puse cruciş şi încăputate cu privazurile- ş'a
p11s apoi şi cruce la car şi desfăcându-l în părţile lui alcătuitoare-tân
j ală, roţi, pomoştină, inimd, carâmburi, leuci, drăghinari, răscoluri, fundători, -l'a scos afară. Nefârtatul crăpa de ciudă şi sta hăt departe, din
pricină că, vedeţi D-voastră, la fereştile casei era cruce, iar la car tot
cruce„ .. Şi de sf. Cruce Diavolul se cam mai duce„ .. „ Da' unde să se
ducă ? Zice : - „ Frate, văd că eşti mai tare de cât mine ; rămâi tu aici şi stăpâneşte, că eu m'oiu duce'n împărăţia mea, la iad. Ei, îmi dă
rueşti iadul ?
Dăruit să-ţi fie, Nefârtate ! -zice Dumnezeu. Ş'aşa, înjghebându-şi
împărăţia cea neagră a Zgribulicilor lui cei cu codiţă, şi comanace,
Aghiuţă cel bătrân se răsgândeşte cum ar putea să-şi dezdoae el inima
asupra stăpânitorului luminii. face'n mijlocul iadului, aproape de talpă,
un scaun; apoi pofteşte pe Dumnezeu pe-acolo. Da' lângă scăunăş eră.
ş'o capcană lipită bine de talpa iadului. Vine Dumnezeu; Diavolul îl
11

11
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pofteşte să şadă pe scaun. Dumnezeu, nu, şi nu, că nu ştie până amu
de scaun. - „Ci hai, şăzi tu oleacă, să mă deprind şi eu !11 îi zice. Şi
Aghiuţă, când s'a aşezat pe scaun, odată tranc ! s'a încleştat capcana şi
a mâncat o brâncă şi de data asta din partea Domnului. Căci şi azi
şăde în lanţugurile căpcănei celeia din fundul fundului tartarului. Şi
azi când izbeşte ţiganul în fer, îi încleştează şi mai ţapăn capcana. Deci
ţiganul e bun la Dumnezeu, căci, de nu l'ar mai înţăpeni acolo pe Aghiuţă, cine ştie ce palotii ar mai lucra prin lume, dac'ar eşi ? !

Din M1Jn1Jstireni-Boto1ani.

Var. No. 52.

})umifru

7urfună.

87.--De ce caprele sânt fără păr pe jenunchi?
Se spune, că odată, demult de-atunci, caprele sburau prin pomi, şi
mâncau toţi pomii. Nu să mai stăviau frunzişoare şi verdeaţă prin pomi!
Le-a blestemat Dumnezeu, să nu mai poată sbura, dar, pe lemnul scovârdat să se ducă ca pe drum. Şi aşa, şi este ! Caprele n'au mai putut
să sboare, dar, venite pe pământ, au făcut legătură cu dracul, ca să se
ajute unul pe altul. Odată, diavolul fârşind focul şi ne mai având cu
ce să-l facă, trimise cele două capre să fure foc de la D11mnezeu.
Dumnezeu, îşi aşeză crăcanele, atârnă de fiară tuciul pentru mămăli
gă, şi se uita în linişte cum pocneau surcelele în foc. Caprele, cum
veniră începură să vorbească cu Dumnezeu ba de una, ba de alta, ca
nu cumva să bage de seamă c'au venite să fure foc. Văzând că aşa
nu fac nici o ispravă, să hotărîră să ia cu hapca. Se repeziră la crăcane,
să ia foc; dar, Dumnezeu luând făcăleţele din tuci, le lovi peste genunchi şi le umplu de mămăligă arzâmte. Caprele începură a fugl şi
a să văita de arsurile păsatului din mămăligă. Până acasă le căzu părul
după genunchi.
De atunci se spune că nu mai au păr pe genunchi caprele, şi caprele
sânt draci goi, unde au slujit pe dracul.

<;jh. fira.

Auririi de la mama, din Zllltt!lrei- Va/cea,

88.-Din 1877-1878.
ln timpul răsboiului nostru cu Turcii de la 1877, Osman-Paşa. s'a
dus la o vrăjitoare să-i spuie dacă cade Plevna sau :m.
Dând vrăjitoarea cu bobii, a spus că este ca şi luată !
Dor a plecat Osman Paşa şi Plevna a şi căzut în mâinile Românilor.
Atunci Turcii, zice, au pus în cântec pe vrăjitoare, astfel :
„ Uite baba Joana !
I
Uite baba Joana !
Uite baba Ioana !
Uite baba Ioana !
Zor-zor-zor-zor! 1
Zor-zor-zor-zor... 11

)(ic. J.
i.

'Bag-1am4 trduie slJ fi• niscai11a vorbe

t"rceşti.
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Vft„\J I ŞI rl\ftM~C~.
19.-Cum se cunoaşte ursita.
Fata care voeşte să-şi vadă ursita prin vis, alege· o zi de post din
săptămână. ln acea zi, nu mănâncă nimic şi nici bea măcar o înghiţi
tură de apă. Spre sară, face o turtă din trei linguri de făină de grâu
şi trei linguri de sare. Aceste se amestecă pe· genunchi, adăogând şi
apă, câtă trebue, ca să se poată face o turtă tăricică. După aceia, o
coace în vatră, apoi o rupe în două. jumătate o mănâncă şi cealaltă
o pune sub pernă, pentru ursita ei. ln urmă se culcă, fără să mai mă
nânce ceva, sau să bea măcar apă. Se culcll. aşa, fără să fi băut un
pic de apă. Acela, care peste noapte va veni şi-i va da apă la rugă
minţile ei, măcar un pahar cu apă (căd de setea cea mare;.prin vis, o
să ceară apă), acela îi va fi alesul ei.
rN:,emţi1or-X,eamţ.

.

fl. .

)lfoisei.
.

.

20. De scrise. La stea.
Se ia brâul aceluia căruia îi face de dragoste şi vrăjitoarea se duce
cu el pe coşul casei în pielea goală, noaptea, şi-l înoadă de 9 ori, zicând cele ce urmează, uitându-se în sus pt:! gura coşului :
Stea, stea,
I Pân'la mine m'o vedea.
Steluţa mea,
Să nu-i dai stare a hodini,
Toate stelele să stea,
Pân'la mine n'o veni.
Numai steaua mea să nu mai stea,
Să treacă prin"fete frumoase,
Şi să se ducă la scrisul meu să-l ia.
Prin văduve· grase,
Să-l aducă ca vântu',
Să li se paie difele râioase;
Ca gându';
Să vie la mine,
Să nu-i dai stare a sta.
Să i să pai
Odină a mânca
Stea luminoasă.
După aceasta, se dă brâul al cui este şi umblă încins cu el.
„ La stea 11 se face mai cu seamă la fetele şi băeţii cam stătuţi, adică
la cei cărora le-a trecut vremea măritişului ori însurătorii.
Culeasd de la 2 Fevruarie, rqog, d„ la soldatul toboşar Bt!ldescu Gheorghe,
comp. r. Reţ. Matei Basarab No. 35.-Cernavoda- de loc din com. Gen1111eşti,
plasa Bistriţa. Jud. Vâlcea.
Jon )(. }'opescu.
Invt!lţdtor.

21.- Paloş-cununat. (Când "rea ca să aducă pe cine-va)
Tu paloş cununat,
I
Iţi dau o slujbă mare :
Fă-te drac împeliţat.
I
Să-mi aduci pă cutare (numelt)
/mai tare.
De cân(d) meşteru' te-a lucrat,
Cu ciocu' să-l ciocneşti,
Nici o slujbă nu ţi-a dat.
Da' eu astă sară,
Cu aripile să-l plesneşti,
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Cu soroc mai mic,
Cu ghiarăle să-l gherăneşti,
5-.'ă vie curdnd.
La cutare să-l porneşti,
Sa vie pân' Ţaligrad,
lncins,
Fără vorbă, fără sfat.
Aprins,
S' a 'ntâlnit cu muieri grase,
Zorit,
Orase şi frumoase,
Pripit,
El le făcea broaşte ţăstoase.
Pân'la cutare a plesnit.
«Mă duc la cutare,
Să nu-i dai stare la mâncare,
« C.'ă e grasă şi frumoasă.
Stare la culcare,
Şi mai drăgostoasa,.
Că l' a sorocit,
Cu soroc mai mare,
Se pune o oală cu p-şat la foc, pe vatră ; asemenea, se pune un vă
traiu în foc, de'nroşeşte. Se pune fierul ars în p-şat, în vreme ce se
descântă vorbele de mai sus.

<;;h. 7ira.

Scris d6 /a mama lllt!a, Maria 1. Fira,
din Zldtdrei- Vâlcea, la 21 Iunie 1910.
Marţi 1imineaţa

22.-De dragoste.
i Şi să md speli,
m' am sculat,

Cofa de toartă am luat,
~i buna dimineaţa sj. Marţi,
Şi apă albă.

Şi

am venit să mă curăţi
(Se zice Marţi dimineaţa,

I De urit,

de uriciune,
De uritul de pe mine,
De cascare,
cel mai mare.
uritul
de
Şi
1
când fata se duce la fântână).

lJe /a batrâna J/r1ana 1, Bulluş,
mahalaua Cotu-Negru, Bârlad.

'IV

./' ·

J

.,(j' J.

•

•

• ./.n1'0nOVIC/.

VOft~r! /\DANCI
224.-Găina, care cârcâe toată ziua, dimineaţa n'are ou, ad. cine se
tot laudă, nu face nimica!
225. -Aicea cântă găina, nu cucoşul, ad. femeea e mai mare şi
dictează!

226.-0ăina bătrână, face zama bună, ad. nu cată că nu e tânără I
227.-A înghiţit găluşca, ad. a rămas pe jos, a păţit-o, a luat-o 'n
spinare, a primit şi ruşinea asta !
228.-Par'că are-o găluşcă 'n gură, adică vorbeşte fâlfâit!
229.-A stricat-o la gât, adică nu mai este în bune relaţii.
230.-0âtu' leică şi pântecele balercă, ad. f. beţiv.
231.-0et-beget, coada vacii, ad. e de-aicea, dar nu tocmai de frunte.
'i.32. -li ia ghitcu' de friz, ad. i-i frig tare ! Roşu cum îi ghitcu' !
11 /on

Cr1angil", lll.-9.
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233. -Hai la gioc, genunche goale!
- las' la dracu•, că mi-i foame! ad. n'are de unde şi cu ce !
234.-la gioc,
\
Iar la lucru,
Pară de foc;
·
Ca butucu' I
Ad. nu se dă la treabă !
235.-N'are glagoli la cap, ad. n'are minte.
236.-Pân' ce i s'a (o) duce gura la ureche, ad. lasă-l să tot
'i.37.-Par'că-i cu gura legată, ad. nu vra să zică nimica!
T.:irgul ~eam(11/.

râdă!

george fl 8osmovici.

~38. -

Nu te 'ntinde mai mult decât te ţine curaua.
239.-Nu-i suiş fără coborîş.
240.-Tot paiul cu umbra lui.
241.-Dă'mi Doamne mintea Moldovanului cea de pe urmă.
242.-Când se duc boerii la stână, se mănâncă .:ânii, iar când se
împrăştie oile, se bat stăpânii.
~43.-Nu te lăcomi la traista calicului.
244. - Din coadă de câne nu mai faci sâtă de mătasă.
245 -Ce vă 'ndemnaţi ca Grecii la temniţă?
246.-Ce vă grăbiţi, că doar nu vin Tătarii, nici Turcii?
247.- Tronc şi tu, ca lerimiea cu oiştea în gard.
24~.-Dacă te iei după muşte, te duc la 'ml,lătoare.
~49.-Nu fac toate muştele miere.
250.-Toamna se numără bobocii.
251.-Calul de dar nu se mai caută in gură.
25~. -Calul bătrân nu-l mai poţi învăţa în buestru.
263. - Ziua bună de dimineaţă se cunoaşte.
264. - Ploaea de dimineaţă nu ţine mult.

){. V. J(ânfescu.

H dnţe1ti· 'Dorohoi.

Dl\TIN~ ŞI Cft~DINŢ~

448. -

Când sughiţi e semn că te pomeneşte cineva, vorbeşte de tine.
449.-Când focul sfârâe, te vorbeşte cine-va de rău. Ghionteşte
ghljroseşte-tăciunele cu cleştele, sau aruncă o mână de sare în foc, că
nu vei mai fi clevetit.
460.-Având noife pe unghiile degetelor, te vei înoi cu haine.
461.-Când te mănâncă palma mânei drepte, vei primi bani.
462. -Să nu coşi bumbul sau haina fiind îmbrăcat cu ea, că-ţi coşi
mintea.
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453. - Să nu verşi sare pe jos, că pe cea-laltă lume o vei culege-o
cu ochii.
454. - Cine-va cerându-ţi acul, să nu i-l arunci, ci să i-l dai în mână, că alt fel îţi fuge norocul.
455.-Cât timp şade mortul în casă, deasupra uşei în odaia în care
stă, s'atârnă un cot de pânză, sub care se 'ndoseşte sufletul răposatului.
456.-ln timpul celor 3 zile, când mortul stă în casă; sufletul lui
colindă toate locurile pe unde a umblat în lumea aceasta.
457. - Noaptea să nu te cauţi în oglindă că mori.
458. -Când te loveşti cap în cap cu cine-va, sau singur de ceva,
să scuipi jos numai decât, că de nu, faci bube dulci în cap.
459. - De-ţi va cânta cucul în spate sau în mâna stângă, rău îţi va
merge în ziua aceea ; iar dincontra, în faţă sau mâna dreaptă, iţi va
merge bine.
cAu;ite de la mama,

7'uţcani·Covurlui

J. O. 3ugravu.

460. -Când vezi pentru prima dată mânz, şi nu e pintenat, te vor
durea picioarele anul acela.
461.- - De vezi în tăi mel negru, te vor mânca puricii; iar alb, păduchii.
462. - De vezi întăi cocostârci şi-s pe jos, te va înţepa la picioare
în spini vara aceia.
468.-In ziua Babelor (1-9 Martie) îşi alege fiecare o zi, şi cum îi
va fi ziua aceia, aşa îi va fi tot anul.
464. -De auzi în tăi pupăza cântând şi eşti nemâncat, îţi va mirosi
gura.
465.-De vezi şerpe întăi şi nu-l omori, nu vei avea putere multă
anul acela.

V. ]). gheorghiu.

Podu· Turcului, Tec11d.

466 - Dacă mănânci castraveţi, cit iar acolo unde-s sămânaţi ei, 11ceşind la margină, să ştii că se vor amărî toţi castraveţii.
467.-Când cari znopii de la câmp pentru trierat, de vei găsi mo·
şuroae

multe de şoareci pe supt clăi, să ştii că are să fie iarna gre.
468.-De plouă în toamnă cu fulger şi tunet ca 'n timpul verei,
are să fie toamna lungă.
469.-De zburdă vitele, are să se schimbe vremea.
470. - Când caii nu vor să mai mănânce şi stau cap la cap, îngânduraţi, fac a plJaie.
471.- Primăvara dacă sînt mulţi cărăbuşi mici pe arătură, are să se
facă popuşoi mulţi anul acela.
472. - Când plouă cu soare, are să se facă ciupercile.
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478. - Dacă cântă cucul, nu mai sânt bune urzice le. Se crede că le-a
spurcat. De aceia să le cauţi îndată ce să ia zăpada.
474. -Când iesă brânduşile, câte brânduşi vei putea scoate în tăia
oară, atâţia pui are să scoată mama ta acasă. De aceia, adesea când
spui că ai scos puţine brânduşi, te ia de goană să le mănânci unde ştii.
Să nu-i aduci bocluc !
476.-Când îţi cântă cucul în stânga e rău.
476. - Când îţi cântă în dreapta şi în faţă, e bine.
477. -Când îţi cântă în spate, o să te 'nsori sau o să te măriţi.
Aurite tn Vârleri·Covurtuiu.

J. )I. Vâr/e;zeanu.

r>Ol\LE ll\ 01\Mf.'11 LEl\ClJftl ŞI DESCANTECE.
110. - De gâlci.
gâlcile, motâlcile,
Şchioapa nu putu,
Să pască, să se hărănească,
Şi surda n' auzi I
Trei babe să le păzească :
Veniră lupii, le mâncară, le
Una oarbă,
/sfărâmară,
Una şchioapă,
(Cutare) ramase curat, luminat,
Ca argintul strigurat,
Şi-una surda I
Cum Dumnezeu fa lăsat I
Oarba nu văzu,
Plecară

Din

Hdldngeşti-Zdicoiu,

Dolj111.

111.-- Descâl"\tec de

)lic.

J.

j)umifraşcu.

bubă neagră.

A pornit (cutare), pe cale, pe cărare, gras şi frumos. La mijloc de
cale, deochiu' l'o deochiat, potca l'o pocit, striga l'o strigat, căscarea l'o
cascat, roşaţa l'o roşH, orbalţu' l'o orbălţit, săgiata l'o săgetat.
El o lăsat glas mare, din cer până'n pământ şi s'o văetat. Nimeni
nu l'o văzut, nimeni nu l'o auzit. Maica Domnului din poarta cerului
l'o auzit şi l'o văzut. Pe scări de argint s'o scoborât, pe (cutare) l'o întrebat: Ce plângi, ce te· olicăeşti (vaeţi) ? Cum n'oiu plânge, şi n'oi olicăi (văita). Purces-am în cutare zi, gras şi frumos, pe cale, pe cărare.
Când am fost la mijloc de cale, deochiu' m'o deochiat, strigarea m'o
strigat, cascarea m'o cascat, roşaµ m'o roşit, orbalţu' m'o orbălţit, să
geata m'o săgetat, buba cea neagră de cap m'o luat. ln pământ m'o
trântit, faţa mi-o îngălbenit, ochii mi-o înpainjenit, carnea mi-o morsocit.
„Nici nu te plânge, nici nu te olicăi (văita), tu la cutare îi alerga,
la Maica Domnului s'a ruga, pentru toată boala şi răul tău a discânta;
te-a discânta, tot răul ţi l'a lua. Din piele, de sub piele, din inimă, de
sub inimă, din rânză, de sub rânză, din osânză, de sub osânză, din splină, de sub splină, din maţe, de sub maţe, din plămâi, de sub plămâi,
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din maiuri, de sub maiuri, din spinare, de sub spinare, din mâni, din
picioare, din andrelele gâtului, din rădăcinele măselelor, din umerile
obrazului, din sjârcuşul nasului, din culbecii ochilor, din auzul urechelor, din creerii capului.
Cutare te·a discânta, de prin toate ciolanele ţi·a aduna, Maica Domnului cu mâna ţi-a lua, peste şeptezeci de mări negre ţi-a arunca. A·
colo să cheie, să răscheie, ca spuma de pe mare, ca roua de soare şi
cutare să rămâie curat, luminat, ca Dumnezeu ce l'a lăsat, ca maică-sa
ce la născut 11 •
Acest descântec se zice de nouă ori pe zi : De trei ori dimineaţa, de
trei ori la prânz şi de trei ori seara. La descântec se serveşte de nouă
fiere înferbântate1 de afion, miere de albine şi rachiu.
c4urit ~e la_ Tudora 'Burdugan,
de la Raiu, 'Bar/ad.

Vasile

.JJ.

'ţ:irica.

Cânl4ret b1serices~·. BJrlad.

CANT CC C.
zis verde şi-o alună,
Ici în vale la fântână,
Rage-o juncă 'ntro grădină,
Ş o copiltJ mi-o îngână.
- Taci juncă nu mai rage I
-Căci nu rag de jelea ta,
Ci rag de inimă rea.
519.-Mărar verde, legea ta,
Lasă-mă la umbra ta,
Să mă umbresc cu puica.
- La umbră nu te· oia lăsa,
Că fi-i mândra tinerea,
Şi-i avea păcat cu ea.
618.-Şi-am

lJt: Ja .t.'lt:na

l...

Ci ub11nu,

Cotoroaea-Tutova.
'Var, 598.

)(.

Jancu.

580. - Foae verde trei masline,
Să vă mărităm
Să vă dăm
~ă

Să
Să

Să
Să

copile,

JIP. la

barbaţi,

nu ne mai blăstemafi.
vâ dăm pe la urîţi,
nu ne mai omorîfi.
vă dăm la văduvoi,
ne veselim şi noi.

681.-Foae verde iarbă lată,
Cine zice fetei, fată,
Doamne slabă minte poartă.
Toată noaptea-i cu bărbat,
Ziua pune flori pe cap,
Şi esă gătită'n sat.
58~.- Ce

folos că eşti frumoasă,
Dacă eşti o ticăloasă ;
Ce folos că eşti fudulit,
Dacă eşti o spălătură.
Cu suveica nu ştii da,
Dar la joc te ştii baga.
Nu ştii coase nici un pui,
Şi la joc te pui, te pui.
Nu ştii coase nici o floare,
Şi la joc stai tn picioare.
083. - Foae verde ş-o su/cină.
Măritd-te horholină,
Măritd-te

nu

şedea,

Nu tragea nădejdea mea.
M ăritd ·te nu mai sta,
Nu crede cd te-oi lua.
Cul1tse de
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684.-Lasă, lasă, mamă, lasă,

Mergi la

cdrşmă

dipi

masă,

Şi cumpăr o vadră rasă

;

Şi dă

la flăcăi să beie,
Copile la joc să iee.
Da' jliic4ii nu-s nebuni,
Sd te joace pe minciuni,
Beu holercă şi se'mbată,
Şi la tine nici nu cată.
685. - Eu te joc, lele Catrină,
Pentr'o labă de găină,
Şi te joc, lele, te joc,
Pentr' o labă de boboc;
Să te joc, să fii jucată,
Să mă pomeneşti odată.

Culese de Eu1henia Cucurur. Bucomunicatll de

deniţa-Bucovina,

V. J/iuc.
586.-Nu te teme că-i cădea,
Cât îi fi pe mâna mea ;
Da' de und' te-i depărta,
Eu de samă nu ţi-oiu da !
581.-Hora-i mare, fete n'are;
Au murit de gălbinare.
Şi puţine ce-au rămas,
le-au picat galbeaza'n nas.
-Foae verde trei maslinP,
Mdi badeo, de-ţi pare bine,
Să se puie şi la tine!
Din Coropceni-Vaslui.

J. }lecu/au.
688. - Frunzuliţă odolea11,
Frumos cântă cucu'n deal,
Aninat intrun ciolpan,
Mdndra-mi şade pe măidan,
Şi-mi înşiră la mărgean.
Nu-l tnşiră cum se'nşird,
La tot bobu' face nod,
Să mă bage la ea rob.
Da, ce fel de rob să-i fiu ?

Cu ploscuţa cu rachiu.
Ziua să-i spăl vasele,
Noaptea să-i frâng oasele 1•
Scris de tatll-meu Stan
Catane, funcţionar.

Tuţescu,

ain

5~9. -Luniţă, luniţă,

Mai fă luminiţă,
Sara pe uliţă,
Să iasă fetiţă,

ln brâu cu furchiţă,
Să toarcă lâniţă,
Să·mi

fac chedecuţă 21
La doi căluşei,
Vineţi porunghei 3;
Dar nu sunt ai mnei 4,
Că eu i-am furat,
De la popa Vlad,
De la Leana St. Mina, din

Catane~Doljiu.

Şf.

Sf. cufescu.

51i0.-0, voi, dealuri, o, voi, lunci
O, voi, urieşi cărunţi,
O, Poi, poeni verzi şi lunci,
Voi molifţi pe jos căzuţi
Şi voi brăzi de vânt bătuţi
Şi voi corbi şi cloncani mulţi,
Cari sbu1aţi pestP munţi.
Voi vultani cu piept de fier,
Ce sbU1aţi pe sus prin cer.
Sburaţi peste ţara toată,
Cât e mare, cât e lată.
Nu mai plângeţi, nici oftaţi,
Nici nu vă mai jeliţi fraţi,
Pldng muerile-ai lor fii,
Cd nu mai sunt intre vii;
M uerile-şi plâng barbaţii,
Că i-au ucis necuraţii,
Ş' o bunică, doi feciori,
--,--va-r-:=Cântece Bitndţene, Hodo1.
pag. 43 - Poerii populare, Canionu
pag. 50/LIX. 1 Piedecd. a Por"mbei,
•Mei.
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două

surori.
cu jelitul,
C'a venit Nică haiducul,
Să ne ia din cea/d jugul.
Incetaţi toţi

Cdlineşti·

Teleorman.

'1?,adLt 6. Ciupitu.
59 l. - Ah noroc, noroc, nt1roc,

De te-aşi prinde fi aşi da foc,
De trei părţi cu lemne verzi,
Pe de-aparte cu uscate,
Să vadă mândrele toate.
Să vadd şi mândra mea,
Ce durere simte ea,
Care mi-a fript inima.
Că dragostea când o faci,
Trei boale trebui să zaci,
Una 'ntăi când îl iubeşti,
Şi din ochi îl prăpădeşti,
Al dolie vine rar,
Sufleţelul mi-i amar,
Al treilea dind te lasă,
Cu inima friptă arsă.
'Bdlteni· Vaslui.

592. -- Dragu-mi-i

O. Jjersan.
bădiţa

spâ11,

Că-i şi tdnăr şi bătrân.
mă doare,
cu-aista dau mai tare;
Tot aista m'o durut,
Şi cu el am dat mai mult.
59a. - Oioacă fată ce-i giacei,
Du-te-aca.t;ă şi-i mdncâ,

594. -Aista picior
Şi

. __ .::.!::_:_·_-

:„-~
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Că o fript mă-ta mâţa
Şi fi-o lăsat codiţa,

Pluton·Pipirig,

Neamţ.

r;r. Vasiliu.
595.-/u I lu I
- Ce mă pişcă pe su' brâu ?
Un purice cânipiu !
Hop în loci
696.- Tae·i curma'.

Şi dă-i

drumu'.
}olana cu trei viţei,
N'are lapte'n putineiu;
Unu' sbate şi-altu' suge,
ln ciubăr n'are ce curge,
Hi băete, hi I
691.-Sărută mă preoteasă,

Că e popa dus de-acasă.
- Te-aşi săruta da' mă tem,
Că ma face popa ghem !

-

Sărută-mă

nu te teme,
popa nu face gheme I
Zi-i aşa!

Că

Goleştii·'B11dii,

Muscel,

]). faiha/ac}/e.
ol:ld. -Rage-un bou într o gradină,
Şi-o

fata mare îngdnă.
nu mă îngdna,
Că nu rag de jelea ta,·
Şi rag de jelea mea.
Că de când mi-a perit soţia,
Eu iarbă verde n'am păscut,
Apă rece n'am b4ut.
Fată,

c4uritd de 111 N. 11 Mariei,

Nemţişor-Neamţ.

'Var. 578.

fi.

)rfois1f.

O LlJME, JITII, Tl\Clt\L~.
106.-Tiganul •i cojile de lubeniţl..
de lubeniţă 1, s'a pus de s'a ... p...at pe coji
zicând : că cin' o umbla cu ele, ori le-o mânca, să se spurce.„
Şi-a plecat....
---,-Le gdsise ln nişte porumb, cd el umbla tot de·a dreptul, nu mai da pe dru·
După

muri.

ce s'a

I..;ubeniţl:

săturat ţiganul

pepene verde.
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Acum, el întorcându-se de pe unde fusese, şi dând tot peste cojile
alea, şi mai fiindu-i o sete de i se usca şi cerul gurii, s'a pus să le
deosebească ca să le mănânce, zicând :
- „Asta nu c p... ată.„, asta nu ..., asta nu ... , asta nu ... " Şi Je. a mâncat
ţiganul toate !
.... Că vezi, nu erau spurcate !
Din

Bo"r~„i-Doljiu.

Întrebări dirt popor.

107.-Cum sare purecile în pat?
-- Negru ! Altfel cum să sa ie !
108.-De ce cântă cocoşul cu ochii închişi?
- Fiind-că vrea să arate lumii că ştie cântecul pe din
109. - De ce nu fuge bi' oii le?
- De ce, că 'i e frică că se scufundă pământul cu ci !
11 O. - Ce 'ţi e mamă Mărie ?
-Ce-o să-mi fie maică ..... iacă,

afară.

Mârlă

Pe

fârlă

!...

Adică: chirnavă, bolnavă,
ştie

nu îi e nimic; dar o doare peste tot, nu

ce îi este.

j{.

J.

j)uf17ifraşcu.

111. - tfoti i şi Săracu I.
Era odată un sărac, ca toţi săracii ! Dar pe lângă alte pacate, mai
era şi bătrân. Intr'o noapte iaca vin hoţii şi încep să bâjbâie prin ladă
ca să caute bani.
-Cine-i acolo?
-Noi, ziseră hoţii ; taci din gură că dai de dracu'.
- Dar ce căutaţi pe acolo, ha ?
- Stt ! Parale.
-Măi, da' proşti mai sunteţi voi ! Eu caut ziua şi nu găsesc, şi voi
noaptea şi făr'de lumânare şi o să găsiţi ? Cătaţi-vă de treabă şi lăsa
ţi-mi sărăcia'n pace!

}'r.
112.-Colonelul

şi

J.

6 . .JJeldie.

mama lui Mihai Ciotea.

Mihai Ciotea era sergent, în armată la Câmpulung. Se brodise taman vara, în timpul concentrării, pe zăduful de foc.
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lntr'o vreme, mă-sii făcându-i-se dor de el, plecă la C.âmpulung, să-l
ca să nu meargă cu mâna goală, şi de.„. să-i ducă şi lui fiu·
său ceva, ce se hotărî ea ?
li umplu o tigvă cu lapte, şi o boalcă cu peşte fiert (proaspăt) prins
de ea, cu plasa, pe marginea Argeşului.
Pornl cu „ispresul 11 pe marginea drumului-în clasa patra-hai-hai!
hai-hai! ln trei zile şi trei nopţi, fu musai la fiu-său. ln poarta regimentului se întâlneşte piept în piept cu colonelul.
-Bună ziua, mdcă 1 !
-Multămim dumitalr, babo!
-Mâcă, am şi eu un băiat p'aci. Nu-l cunoşti tu?
- Cum îl chiamă babo ?
"--Alexandru Mihai Ciotea, mâcă.
Pe el îl cunoşteau ofiţerii că le cânta din vioară seara la popotă.
O îndreptă, arătându-i cu mâna :
- Du-te colo babo, unde furnică soldaţii ăia şi întreabă şi tu de sergentu' Al. Mihai Ciotea.
- Du-te tu, mâcă de-I chiamă-mânca-te-aşi-că v'a adus mâca peş
tişor proaspăt fiert, şi lapte dulce în tigvă. Să mâncaţi amândoi şi să
vă aveţi ca fraţii,-fir'ar al dracului cin'va adus p'aici !-. ln timpu' ăsta
mai veniră şi alţi ofiţeri cari se opriră şi ei aci. Colonelul chemă un
soldat, şi-l trimise să aducă pe Mihai Ciotea, acolo în faţa lor. Când
îl văzu mă-sa, pu-se mâna straşină la ochi, se chiorî bine la el şi zise:
- Tu eşti, mâcă, Mihai ?
- Păi, dacă nu, dracu' ? Ce nu mă mai cunoşti ?
- „fir'ai al dracului, mâcă !11 -de bună venire!
- Păi, de ce mamă ?
- „ Bine, mă, prostu' dracului, cum e ăsta îmbrăcat" - colonelu' - „şi
cum eşti tu ? 11
Mihai însă îi şopti pe furiş „în limba noastră sfranţuzească 11 1 să nu
înţeleagă ofiterii:
vază. Şi

-Aşe mamă, că

sâ colonelu'!

2

-- fir' ai al dracului, maică, şi tu şi colonelu' tău. Păi bine! nătăfleţule
cum colonelu' a apucat hainite alea bunele, şi tu rupturile dracului,
de deabia se ţin pe tine ? !
Ea, 'cea-că e pe apucate !
De la

V~afttu, ţ:imbala~fo/

lui Mihai Ciotea, au;itd la o nunt4, seora la

]). .)fihalache.
1 Maicd
•. Pe ţigln•1te: Taci, mamii, cil·i colonelul (Red.).
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O S/\l'\Ă DE ClJVI NTE.
724-798.
Cred că fac un serviciu d-lui Oh. Pascu, adăugând şi eu ceva la
isvodul d-sale cu privire la «Numele dracului în romdneşte» publicat
în „Viaţa românească" V. No. 6 p. 298-301, şi aceasta numai fiind că
întâmplător am ceva. Şi anume: Mititelu'; Cornuratul (Marian, Leg.
Maic. Domn. 319}; Cornoratu'; lncornoratu'; Corneciu (R.-Codin, O seamă
de cuv. 21 ), Chitiufă; Chiclziufă (comunic. D. I. farcaşanu); Aţei c-un
efor (=Acel c'un picior) (Papahagi, Basme, 585); Cel cu chitia; Spiriduş; Tartar; Tartâr; 1 artăroiu (Păsculescu, Lit. pop. rom. 382); Ucigă-l
întunerecu'; Ucigă-l focu'; lutman (şi: jidov); Caraoschi; Caraofchi; Ducă-se pe pustiu, cruce de aur cu noi; Mdie pe unde-a 'nsărat; Nefârtatu';
Năfârtache; Netehârsul (Ion Creangă, III. 208); Crapătu' (Codin, 22);
Loază (Idem, 47); Neagă-rea (Id. 53); Aclo s-lă hibă (=fi-le-ar de cap)
(Pap. 585); Si-1 creapă numa (=să-i crape numele) (Id.); F.tu-"i-1 măsa
(Id.); Hatman; Arap (Pap. 532); Siltând (Id. 691, ace. pe tf); Eusfor (Id.
593); Boroiu (lon.-Dan, Desc. li. 190). La nevoie, această coadă de isvod se poate prelungi, cum se vede, chiar mergând pe unde a mai
trecut d. Pascu.

judor }'amfile.
Bâ/die=iarbă mare şi netrebnică
Şfarog=uscat prea tare.
Vorbeşte în ponturi=alegoric.
Vâjoi-(se ştie).
/nturlutat=întovărăşit.
Moacl măciucă.
Moacl=se zice şi unei femei proaste.
Budli-=se zice ghizdelelor făcute dintr'un singur
Smomito=:o scos'o din sărite.
Drug=se zice la un par ce se leagă fânul, când

lemn

găurit.

se-aduce cu carul
din câmp.
Boaghe=moalele capului, la tâmplă.
Fedeleş=un vas mic înfundat la amândouă capetele. ln el se pune
lapte acru.
De-a fedelqu'-Se zice, când unul se face ghem, iar altul voinic îl
ia şi-l dă peste umăr la spate şi cade în picioare.
Tămânjer=şuştae, un băţ, bun de bătut.
Ntmti1or·Ntamţ.

fi. }Yloisei.

Bâhlit=cu miros greu, şi urît: Borş bâhlit, înăcrit, împuţit, care nu-i
chip de mâncat.
Hdltiilgă=o mâncare purtată, făr' de nici un gust, subţire şi rea
„Mi-ai adus de mâncar:e nişte hltltiugă. Da ce-i hâltiuga asta?.
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Anistuită şi anistuit amestecat, ascuns printre alte lucruri. ,So anistuit undeva cu altele.
Ceacâe=un cuţitaş rupt.
Scarandiu, scarandiv=gingaş. „Tare-i scarandiu la mâncare".
Mâşcâe=şovăeşte. „Uite-l cum mâşc4e, de slab ce-i".
Alduit-lovit cu putere. „Când i-o alduit una de-a lungu', s'o tot
dusu-să ursu'~.

Zâgnată=focul ce se face în gura cuptorului ca să se rumenească
pânea ori malaiul din cuptior. A da cuiva zăgnata însamnă a-l îndemna să facă ceva „ De nu-i da cumătra zăgnată, el tăcea ca un
modoroi".

. Culese de

)YI. .Lupescu.

mai vine de-acasă=e potrivit cu interesul meu.
Nu-i este pe vrute=nu-i place.
•
1-a jucat festa {
l-a tras chiulu' ~=l-a mşelat, l-a tras pe ş/ard.
Spune: vrute şi nevrute, multe şi mărunte=de toate şi nimica !
, •
{
A luat-o 'n cap
S'a suit Enache ta cap { =sa imbătat
A luat-o 'n nas=l-a ruşinat.
Parcă-i ploutJ din sănin==supărat.
Te-ai întors mai bleg, de cum te-ai dus=cu rezultat mai prost, de
cum era.
L-a scos fier rău=om rău, nărăvos.
A dat şfară în ţară=a. dat de veste, alarmă.
Alunecă alăturea cu drumul se depărtează de la chestie.
Dă în gropi=de prost ce· i.
Are pe nantihârfu=pe dracu' în el.
Mut ca pământul=tăcut.
Scump la râs=om serios.
Aşa,

J. O. 3ugravu.

Ţuţcarri-Covurlui.

CftONICI\
• ln curând, Administraţia Revistei va trimite prin poştl chitanţele
de plata abonamentului. Rugim pe cinstiţii noştri abonaţi ca sl le achite
şi sl nu ia in nume de rlu acest chip de platl a datoriei blneşti ce au
cltre revistl, mai ales ci sunt scutiţi şi de alte cheltueli.
* Romil.nla pentru Bln&ţeni, publioaţia Ligei Culturale pentru ajutoarea inundaţilor

din Banat, cuprinde

contribuţiile

scriitori/or no11ri cu privire la ace1ti
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fraţi

din Banat, Intre altele, diferite vederi fotografice (Chipuri din Banat, C11
îmblilciul, La lucru) şi articolaşele: Al. 'T:rigara-Samurcaş: Portul bllndţean; l
A. 'Basarabescu: Cine dit, lui tşi dii (0 variantil la noi: povestirea No, Si·
* Cine nu v.r fi primit, sit-şi lns11şea.,rd acest rltvaş:

«-Cinstitul nostru

tovarăş şi

prieten,

"Cei ce muncesc şi se ajutoriJ. la o l.iltlJ spre fntrunchiparea unui lucru de bine, se simt destul de trainic legaţi prin tinta ce şi au pus o înainte. Câte o dată,
aceşti tovarlJşi de muncii nici nu se cunosc, sunt departe unii de alţii: aceast4
rmprejurare e tireasdl. de oare-ce adev4ratele suflete nu le întâlneşti riltilcind pe
toate clJ.rilrile. X,.e /iludilm ; S4 ne tntreb4m fnşine şi vom afla cil nu t .De vor
;ice alţii, sll·i li!lstJm s4 :rici!l t
„latil ne vine cerere din câte-va p4rţi, ca s4 inl4rim inc4 mai mult legă·
tura dintre noi 1i ca miji/oe, ni se cere s4 scoatem pentru anul ce vine, 1111 Ca·
lendar al tovarltllor tl prietenilor reviatei .Ion Creangă".
"lntr'fnsul vom afla chipul tuturor celor ce vor fmpdrtd/i aceast4 vedere.
• Ar fi fost rnai nemerit siJ. face.,, aceast4 chiar în revistil, dar, avem mulţi şi
mandri tnaintaşi, pe cari nu-i ştim cu toţii, despre cari n'am putut tnc4 nimica
vJrbi, .:lin pricina /ip.furilor "noastre materiale: Ne vom lndeplini pe viitor şi a·
ceastil datori•. Pânil atunci Sns4, noi ne vom întâlni tn Calendarul nostru, care
va avea şi rostul s4u obicinuit de calendar.
„X.u ştim cât va fi de mare şi cât vom c·helt11i c11 tiparul l11i. De aceia r11gilm pe toţi acei cari se simt cu sufletul aproape de Revista „!011 CreangiP, s4
11e trimitl câte :
„- O fotografie cu semn4tura sa,
„-Un articol asupra limbii, literaturii sau artii populare, asupra vieţii şi su·
jletului neamului nostru, ori, ceia ce vor crede mai nimerit.
„-Suma de lei cinoi1prezece pentru facerea clişeului cum şi plata ti}larullli,
Din aceastiJ sumil, de buni 1&ml cd o parte .te va înapoia: ea va 8 cu atA.t
mal mare, ca clt vor sprijini •al mal~ calendarul.
71 Aşerareta materiei şi tiparul va fi supraveghiat de Redacţia R1vistii, care
f4g4dueşte a mulţ4mi pe toţi bine-voitorii.
„Num4rul de calendare scoase se va impdrţi deopotriv4 tuturor celor ce vor
fi ajutai la tiplJrire.
•Cotiraţiile celor ce n' au şi nu-şi pol face fotografii, este de zece lei.
„Ac111te toate, 1111nt a'tsptate la Redacţie în oei mal scurt timp cu patinţl".

}'.

Poşta R~dacţiei

V. B. Ţ. X,_u se lnapoiafil, ci se pilstrearil pentru vremuri când chipul unora
dintre noi va .fi cerut de mlJrirea la c:Jre a ajuns. Ori nu nild4jdueşti aşa; Noi
o dorim din loat4 inima I P. Danii. Primit prea târ:riu.- Dr. M. Ga1ter: V'am
scris.
-Rugilm cinstita redu/ie de Ita .Ga:reta Transilva„iei" sil ne pomeneasc4 de
câte ori imprumutil de la noi. (ln No. 171/11 s'a publicai Jâtia noastril No. 104).
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lntemeietorilor,

abonaţilor,

cetitorilor şi prietenilor revistei „Ion
pentru strângerea fondurilor :

Creangă"

„C lJ Z /\-V O D /\"
Suma

adunată

-

-

L. B.
62.75

-

f>lJSTlJL LlJI ION CR~l\NGA fN r>Aftll\D
Suma

adunată

-

-

-

-

-

-

L. B.
839,25

TUDOR PAMPILE:

Trecutul

şi

starea ei de

astăzi.

Lucrare premiată de Academia Romul in 1909.
IV+504 p. cu 705 figuri
Pentru cititorii revistei

11

10 Lei.

Ion

Creangă, 11

prin

Redacţie,

8 Lei.

I NŞTI I NŢf\~1
Rugăm cu toată stăruinţa pe abonaţii noştri să ne adiite abonamentul, singurul mijloc de traiu al revistei. Plătindu-ne datoria, ajutoră

chipul de a putea culege

inţelepciunile

pop<?rului.

Rugăm pe abonaţii cari îşi schimbă domiciliul, să ne înştiinţeze,
spre a nu suferi întreruperi şi a nu face în urmă cereri că n'au primit
revista. „ Ion Creangă se trimite regulat în primele zile ale fie-cărei luni.
11

Cererile de abonament vor fi
revista pe credit.

Cine ne face cinci abonamente

însoţite

şi

de

plată.

Nu mai trimitem

trimite banii, al seu va fi gratuit.

- - -~~-------
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Redacţia şi Administrllţia

următoarele lucrări

revistei 9 1on

Creangă"

i;e pot dobilndi

:

„Ion Creangă" numerile toate din anul I - 3.00
„Ion Creangă" An. 1I.
- 6.00
T. Pamfile, M. Lupescu şi L. Mrejer'iu: Cart.a pentru tineretul de la
sate. Ediţia J. T. Pamjile; Povestire pe scurt despre „Neamul Romilneso" •
„ Jocuri de copii l. -

„

„
„

„

„

-

" u. „ III. -

„

Cimilituri romiineşti
lndustrill casnici lll Români
- 'TJ . Farcaşanu şi <!Jtf. Lupescu : Creşterea pomilor
L. <!Jtfrejeriu: O şeziltoare ţllrăneasl.'il -·- FI. Cristescu : Carte pentru copii - Şt. St. 'Tuţescu şi 'P. 'TJanilescu : Monogr. satului Catane-Dolj
Colinde din popor - - - - - - - - - 11
„

„

„

-

„

\..~Se

trimet franco numai

elH------~
~
p(

·---ucCODUL

7v-

aupă

achitarea

"V-~

1.25
0.20
1.40
1.60
1.50
1.00
10.00
0.25
0.20
1.20
2.00
0.30

()eplină

,r-,/.

~--Jc:V

~
"'h1
~

~

PLUGARILOR

ŞI VECHI
formulare ventru 1mvlinirea artelor necesare Ia Imle non!

COilECTII DE ilEGI NOUi

cn exvlicatinni

c.

:>

0'I

~I

I. Legea invoelilor agricole precedată de expunerea de motive a d-lui
Ministru de Interno şi Reportul d-lui A. Djuvarll, deput!'t.
II. Legea judecăto riilor de pace, prececfată de expunerea de moti\·e a
d-lui Mi01stru de Just.iţio şi reportul d-lui Saita, deputat.
li[. <J{egulament11/ legei ju decătoriilor.
IV. Letrea monopolului cârciumelor, precedată de expunerea de motive a
dlui Mrn i~ 1ru Ero . Costinescu şi reportul d -lui D-r H.Amuiceanu senator.
V. Legea casei rurale, precedată de l'xpunerea de mo tive a d-lui Ministru de Domenii.
VI. Legea licenţelor.
Vll. Lrgea vân;ifrii şi .fab1·icării l11111 :i 11ări/or de cea ră.
Ylll, Legea rurald de fmproprietărire die 1864, u<lnotatu ou deoisiuni
ale fna ' tfi V urţi.
IX, Legea rurald dill 1879.
X . Legea proprietarilor. adnototil ou deoisiuni alo (naltei Curţi.
XI. Reţulamentul Sfâ11111/ui Sinod din 18 Iulie 1864.
XII. Circulara d-lui 'Preşedinte al · Trib . Tutova.
Xlll. Legea no11d admin istrati vă .
da 'rh.eod.or J:M!:a.ri:neseu Avonuf,, fost Procuror.
Librăria

Nicolai A. Petroff- BârJaC)

!JV'C>~tr:;~te Pl·eastA carte rinnoo

după primirea oostulni de lei

_....,

C'- Q..,,r~ ..11.>.l\r• ("\.
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Anul 111.-No.

to.

Octombrie, 1910.

Ion Creangă
Revisti de limbi, literaturi fi arti populari
JllPJllRE

ODJllTi

~IE

=

1.UNf"
\

CUPRINSUL :

-:~.

l

Tudor P1mfil1.- Sp11s11/ ş i scrisul poveştilor
'"=
- _'!.'!_~
I. I. Popmu.-Legatul şi strânsul snopilor de pe ;r,-,;;;;.-· ~ : - '- - ~
- -~-~-~_ ;i.;.....:.!.I
A. lloiaei -Cântec de stea .
~ , l , '\ \)C ~ ~'\ <;l
Ch. Y. Şu,m -N4tdjle.ţ, frate de-al lui Pâcald (poveste)
C. IU1l11cu-Codin.-Mi11 haiducu' (cântec b4trlinesc) .
\ •
T11fil lize•, Fr1jii lahn, O. Furtuni, P. Gh. SIYin, I. O. Zugmu. - Povest ·
F
_ '

.\N\\

°'

şi

legende.

Dumitru Furtuni. -Plllguşor.
A. legomu, P- Ciratun. I. Y- Hinfmu. I. I. Dumitrafcu, Y. O. 6hur1hiu. Datine

~i

credin/e.

Petre D1nilmu T. Crumnu, Y. lahu, I. I. Aatomici, D. llill1l1ch.- Boa le
la oameni, leacuri

şi

descânteu,

I. Imu, a. l1n1n, ,r. I. C Beldie, Y. lliuc, I. Ouciu, ŞI. St. Tujucu, R. C. Ciupitu, Ar. T111i1c, Cr. Yuiliu. I I. Dumilnfcu, o. Mih1l1eh1, A. lloit1i, 1. I. Po ·
pneu, I. Y. Hinjmu. Y. Un1urean, O. I. Farc1f1nu, I. O. Zu1rnu, I. I. Yirl1mnu, P. Sh. Snin -Cântece.
li. lupmu P. Sh. Savin, I. I. Yirl1mnu, Y. I. lahu, L W. Pepmu. -G/u.
11

me, pitii, taclale.

P., A. Ch. lupu.-CRON!CA.
rl~ICjiei . .
llu1lr1jim: T. Pamfi/e: Bd tutui
Pofil

REDACŢIA:

T. Pamfile, Strada

pop11şoilor.

~~

Ţarigrad.

~

ADMINISTRAŢIA:

M.

Lupescu, Zorleni (Tutova)

BARLAD

ln
In

EXEMPLARUL
;'\BONAMENTUL ;'\NUAL:
. 40 bani
I n ţară . . .
5 lei
. .
.
50
ln
străinătate
.
.
.
.
6
n
străinătate
Un număr vechiu, 50 bani.
ţară

..

-

TIPOGRAFIA ŞI LEGĂTORIA DE CĂRŢI „MODERN A 11•
https://biblioteca-digitala.ro

.

mcM~Rll SOCl~TĂŢEI „JON c"~/\NGĂ''
DONATO~!.

-

INTEMEIETO~I: Pr. Ec. I. Antonovici •llarlaJ), Pr. I. C, Beldie (Fâr1ilne~ti·Covurluiul, G. A. Cosmovici T1. Ncamp. ~ . I. Oumitr&JCU tCrAiova•, D. I. to'arc&f4thl (Zorleui-Tutova.\ 1 O. Or. Furtună (M:tnluireni „
ilot~~ani), P. Herescu (G:i.ineftÎ·Suceava), D 0 r I. Urban lunik tPraga·Boe 1n:al, G. r. Kirileani.1 (Hacuretti1, ~ .
L, Kostakci (BArlad), M. Lupesou (Zorleni·Tuton), C. N. Mateescu 1R.-V~lcea), lJ. Mihalache (Gole.i tii-lla·
dei-MuscelJ, A, Aloisei (Nem1i~or-VRniitori-Ne•m1I, L. Mrr.jeriu, 1CAlug~reni-Neam1l. I. Neculau (CoropceniVaslutt, T. Pa1nfile •Bârladl, P. Pllnoiu (Cruna•Gorj), T. Popovici (Zorlen ·Tutov•;, l'. G. Savin (jor i\~ ti-C o
YUrlu.i)• . p. Ş~!:lncscu (Onbt:omir-Con ~ta nt•'· A. 1'enea (Adam-Tutova,l (.;, T~ ... aoreJ1CU (Roman), l. Teodore~cu
4Brofteni·~uceava), Şt. St. ·1:u1escu (l:lalota-Dolj ·, G. Tutoveanu tHâdad), 1. Zoua iDorna·~uceav.\).

Stx:IETARl.-At. C. Blen<len )Vladimir-Gorj), A. Negqcscu (llarladl, D. Vuiliu-Hac/iu JRiula<ll .

- Statutele· soc~etăfii sunt publicate pe pag· 125-128, An. III. No. 4 ·.
-lnscrierile urmează-

INŞTlINŢARE
ln ccfouu libr}riei L. Alcala y, Calea Vicloriei 'Io. 37, Rucu·

rcrt i, au •piirc: Esercljll de compuneri ~I grnmat!el pentru cla·
selc llt ~i lV·a urban:=\ şi <livi;i;1a 111 -a. rural:"1, anul I ~i li, :i\r.:f tuite
1

Jc

toya..-lşii noştri

li· . 'futove:rnu, T. Popo\·ici,

M. Lupescu

~i

C.

Nechito. Cilrfile •unt aprohatc ~; conţin noile modlflcllrl 111e pro-

gramelor pu!'c tn aplicare chiar acu111,

uu~H. cum

g~•-•.i..LC~tc ciri.;:J„

hua lJ.lui Ministru al ,coalelor.

Le

recomand ă m

frafilor

invă~Rtori

~i

institutori, ca pe nÎflC

manuale elogios aprobate ~i întemeiate pe practica

îndelungată

A

alchuitorilor, fiind În totul metodice. Ele vor Ufura mult munca

lumiPiltorilor ooporului 1i

şcolarilor,

llnUnd prin gralul cur11t din

ele, în a pbtrl comoara cea mal scumpi a ne:imulul nostru .

r

„

"

COLECTIUNILE NOi\STRE :
~nul

I .

~flUI

li .... 6 lei

Franco la

3 lei

Cere fl be pe acum

CALENDAFlUL

R6UISI II „I OOCR6AD6A"
pe anul 1911.

l o cuinţă.

\...
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ION CREANGĂ
Revistă

de

limbă,

literaturi si arti

•

populară

APARE ODATĂ PE LUNĂ
RlWAC'j.'IA:
T. Pamflle, str. Ţarlgrad
BÂRLAD

ADMTNlSTRAŢIA:

M. Lupeacu, Zorlenl (Tutova)

ABONAMENTUL ANUAL
ln tari • • • li lei
In strlinhate • 6 <

INS~MNl\ftl
-D. Dr. M . Gaster din Londra, dăruind acestei reviste suma de 10 lei, ti
clllduroasele noastre mulţiimiri.
-hlRint~ de 15 A le acestei luni punem suh tina" Calendaru/ revistei 11 /on
Creangd" pc 1911 . Rugăm pe domnii c11ri 11u primit 11-l sprijini. sll ni' trimitll tri
l{rabă n>atPrinlul de publicat sau ajutorul biinesc, dacă n·au făcut-o p~nA aoum,
în totul sau în psrte.
-lnso~ieri pentru C11lf'ndaru 1 nostru, oare nu va fi scump, se primesc de pe
acum prin ci\te-o carte poştali1.
aducţim

a

25.- T. Pamflle:

Bătutul

popufollor.

A: Leeolul f6cut dt' nuiele, cu nn fund şi doul mlrgeni. Când poouşoii se bat afwr 5, le1oiul 1e pune pe
două scaune iar pe mlrgeni, !prijinite în beţe, se înşiră leviccre ori foale, spre a nu lasi să iară irluntele

departe, Popu1oii se aduc d;n cot, leasi ori pod. cu COfRrca (1) făcut ă din coajl de teiu. Turnafi în luoiu,
popuşoii se bat cu beţele de bitot popUfOÎ (21. Mai do mult se b!teau ca umblliclul .[3) care avea o parte
scurtii (hădiragull şi alta mai lung:> (umbliclul), legate cu ,fari. Grăun1ele euri( printre nuielele fundului
<ub le•oiu, pe toalt , 1lc unde se vântud cu lopata [4]. B t Chiuli dt bitul popu,oi, fiicutl de 1ciuduri !poate fi fÎ un ,uubelu de scorbură) ; are fundul de jos acoperit prin doul rânduri de gr3tare de lemn ce ie încrucite••~. lătând loc de scurgere gră.11u1elor. Ş1iule1ii •• bat cu cbllugul C, de stejar, cu cre11ă1uri. (B
v1izute la d. M. Lupetcu, Zorleni·Tutova).
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5Pl.J5l.J L ŞI 5C"ISl.J L POVC:ŞTI LOR.
l'ovutltorllor din „Ion Creanir;t"

noapte de toamnă sau de iarnă, cu adunare de lume
la casă de gospodari cu stare, unde polobocelele nu sună a gol. Oospodina-i nevoie mare de meşteră la ghismane, învârtite, urlueală fiartă
cu jo/fă de cânepă, gorgoliciu de bostan moldovenesc cu porumbele opărite şi uscate, cu un cuvânt, ştie să primească şi să mulţămească lumea; şi dumnealui şi dumneaei li-s dragi „sărmanele mâni multe" şi
şi nu se înspăimântă de „sărmanele guri multe„, - oameni de viţă şi
Sli zicem

că-i

sămânţă!

l-au apucat frigul

fără

veste,

şi-au

cules

popuşoii

cu totul,

şi

pentru

dl nu-i pot turna în coş cu pene, au poftit lumea la clacă.

Ori, au o fată de măritat şi pentru fata lor câk nu trebue, mai ales
când nu se aşteptau la una ca asta chiar aşâ degrabă ! Dar lumea·i
hoaţă şi în lume trăeşte omul. De asta, lâna trebuie scărmănată, pep·
tănată şi toarsă ; mai târziu, două războaie, şi lăvicerile ori covoarele
sunt gata.
Ori, dă, iarnă·i, şi noaptea-i lungă din cale-afară. Rumânii sunt slohozi prin sat, crâşmele s deschise (să lăsăm de-aparte jandarmii ~i legile!) şi ce le mai trebue altceva, de cât să pună ţara la cale ? De fcmeie-i mai greu ; singură, tot udândt<-şi degetele, ca să tragă mai subţire firul din caier, o cuprind gândurile, opaiţul îi intră în ochi, i se
urăşte, svârle furca şi se culcă. Ci aşa, se adună şi dânsele, „azi la
mine, mâni la tine," şi donda-donda, până'n colo pe la cântatul r xoşilor. fie-care vine cu lucrul său de-acasă : una toarce, alta scarmănă,
alta coasă. Adunarea lor mititică se cheamă tot clacă, dar mai ales şe
zătoare şi furcărie.

I.a cldci se duc fetele şi pentru dânsele vin flăcăii ; mamele străju ·
esc căile purtărilor frumoase; bărbaţii vin mai câte puţini. La şezători
se strâng mai ales femei şi fete. La cele dintăi bătrânii mincinoşi nu
lipsesc, cu toate că sporul lor nu se bagă în seamă.
Murwesc cu toţii, beau şi mănâncă şi vorbesc. Mai târziu fetele ~i
flk:lii cântă, făcându-şi rândul cu lăutarii, dacă sunt.
Se spun gtiâtori şi frământări de limbă fără întelesuri. Se spun şi
poveşti.

Povestea nu-i o sarbădă înşirare de'ntâmplări, căci nu intâmplărilr
se caută. ci felul spusului. O poveste trebuie să umple timpul şi
prin urmare, o poveste scurtă nu se poate ; ea se lungeşte cu zugră
viri cunoscute tuturor, cu ocoluri gustate de toţi, cu felurite minciuni.
Dacă-i vorba de-o împărăţie, ea e pusă îndată alături cu ţara Moldovii; 1-fadl c vorba de un lan de aur şi-o vreme de sloat~. povestito https://biblioteca-digitala.ro
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rul alunecă în grabă pe câmpurile satului arse de secetă; de·i vorbă
de traiu ca'n veleat, povestitorul îţi scoate înainte birurile, zapc11, 1an·
darii şi boierescul; dacă se vorbeşte de-o zână, el caută mult cu ochii
intre fetele de faţă şi, se înţelege, găseşte îndestule; de se vorbeşte de
un făt·frumos, nu mai cearcă a se uita la flăcăi, ci povestitorul îşi
scoate la iveală cinstitul său chip de acum patruzeci şi patru de ani,
când fetele dădeau jalbă I:! domnie pentru dânsul !
Povestea trebuie să fie lungă şi de aceia minciunele curg!
Când povestitorul socoteşte nimerit, tace şi-şi plesneşte limba de cerul gurei : i-i sete, gazda sare să-i ude limba; gustă odată, de două ori
îi laudă plosca, . şi urmează :
-fa aşa vin avea şi cel împărat, Dumnezeu să-l ierte!
Şi iarăşi povestea'nainte cu intâ1111:;lări şi minciuni.
Minciuni, cari nu-s minciuni, după cum, de pildă, nici hoţomanii nu-s
tălhari. Minciuna-i meşteşugul graiului în poveştile petrecerilor şi'n taclalele vieţii de toate zilele; poveste făcă minciuni nu se poate căci o
poveste nespusă cum se cade, nu-i poveste. Meşteşugul spunerii minciunelor la locul cuvenit, este arta şi farmecul căutat în poveşti, este
duhul povestii, care se poate întruchipa aievea prin condeiu.
Cine· I poate preţui cu auzul, îl preţuieşte şi cu simţul, şi fiind -că,
între cărturarii noştri sunt tare puţini din tagma celor d'intăi, sunt putini şi în cea de·a doua. Pentru asta, avem atâtea neînţelegeri.
Că unii caută numai scheletul poveştii, e altă vorbă: îl scriu cei ce
abia pot scrie şi ţi-l spune moşneagul când i-1 ceri, la răspintenea
drumului, în grabă, cu mănuşele pe mână şi cu ochelarii pe nas. Ţi-l
înşiră în zece cuvinte, fără artă, fără flecărie (cuvânt foarte ne la locul
lui); ţi-l însemni pe hârtie, şi-l dai luminii prin tipar ca poveste.
Şi uiţi sărmănuţule, adesa cu toată buna credjnţă, că arătând · lumii
un beţişor fără coajă, fără ghimpi, fără frunze şi fără flori, n'ai dreptate să scrii dedesubt: «mlădiţă de trandafir îmbobocit~.

'Gudor }'amfi/e.
!

L~Cil\TUL ŞI STRANSZJL SNOPILOft P~ CAMP
Adao1 la „Ion Crcangl" An. III. No. 9, P•lr·

2~7.

sau mdrunclze, mânună ori vâslă, e cât poate coprinde
cu mâna.
La noi nu se zice „ pâne albă" pentru grâu şi celeia ltc cereale, ci li
se zice pe nume : grâu, grâu verde, uscat; boabele de grâu tot „ grâu
li se 7.ict'. cu o numire, orz, orzoaică, ovăsc, etc,
Mănunchiu

secerătorul

11
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Polog sau poloage sunt acelea ce rămt111 numai dupa ce se coseşte,
fie fân ori alte cereale.
Legarea snopilor se face cu legături sing. legătură.
Treisprezece snopi alcătuesc un picior. Mai înainte, cei bătrâni fă
ceau piciorul şi de câte 15 ori 17 snopi.
(Dupil cele aurite de la tatill me11 Nae M. 'Popescu, cilt.
com. Voiceşti, Jud. Vâlcea).

Voiceştii

din Vale,

Al treisprezecelea snop se pune ca măgar pe picior.
Două picere, sing. picior (picioare se zice mai rar; în vorbire se întrebuinţează des vorba picere) fac o claie 1•
Pentru Voiceşti· Vâlcea.

Joan

Jf. }'opescu,

Jnvăfător.

CANTECE DC STCI\.
3. - Veniţi fraţi, veniţi surori,
De mă'mpodobiţi cu flori.
Şi-mi luaţi o iertăciune,
Că mă duc pe ceea lume,
La scaun dt judecată,
Unde merge-o lume toată.
Iar i11 rai când m'am uitat,
Ce·am văzut m'am bucurat.
Am văzut pomi încărcaţi,
De copiii botezaţi.
Dar în iad cdnd am intrat,
Ce-am văzut m'am spăimântat:

I

Am văzut pomi încărcaţi,
. · De copii nebotezaţi.
Şi-i purld din loc în loc,
Şi-i bătea cu biciu de foc.
Şi-i purta din scard'n scară,
Şi-i bătea cu biciu de pară.
Raiule, grădină dulce,
Nu-mi mai vine a mă duce,
De dulceaţa ta cea dulce ;
De dulceaţa pomilor,
De mirosul florilor,
, De cântul păsărilor.

fii. )t1oisei.

Nemţişor· Neamţ

POVEŞTI.

30. -

Nătăfleţ

(frate de-al lui

Pâcală).

[Urmarel

le aduce aşa mari bogăţii,
ce să-i facă lui Nătăfleţ. Îl
sărutau, îl lăudau, unul îi luă cămilele şi le legă la grajd, celălalt luă
dăsagii de pe ele, mă rog, umblau cumu-i titirezu' cela pe lângă Nă
Ajunse. Al de frate-so când l'au

şi ei şireţi, cum erau, nici nu mai

văzut, că

ştiau

tăfleţ.

Le era drag„„acu ..... .
Apoi cel mai mijlociu plin de veselie, ci:
1

Mă1aştept4m şi din alte piJr/i. Asemenea şi pentru articolu/ de la pag. ~:is.
https://biblioteca-digitala.ro
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. Măi Nătăfleţ mlli, eu aş zice să tăiem dihăniile iestea, să nu le mai
dea de urmă.
- Ce ştiţi, aceia faceţi fraţilor, le zicea Nătăfleţ, mândrindu-se şi el;
dar fie, că şi avea pentru ce.
Şi au tăiet al de frate-so cămilele şi le-au îngropat, şi apoi s'au apucat - nici mai rămâne vorbă - de împărţit galbenii ; s'au hotărît ei
mai dinainte, că cea mai bună parte s'o dea lui Nătăfleţ. Dar cum să
împărţească ei, că n'aveau baniţă.
--Du-te tu, măi Nătăfleţ, la popă, şi cere baniţa, să măsurăm g<1lbenii, da' să nu-i spui că măsurăm galbeni, ci, dad te-a întreba, să-i
spui, că măsurăm nişte meiu-malaiu,
- Bine fraţilor, zise el, şi porni. Cum ajunge, ci :
-- Părinte, au zis al de frate-mio, să-mi dai baniţa să măsurăm nişte
meiu-galbeni.
Părintelui, îi şi trăsni prin cap, că au ei ce au ; îi dădu baniţa şi se
luă şi el după Nătăfleţ cât coleit.
Ajungând Nătăfleţ acasă, dădu la al de frate-so baniţa, cari îndată
litsară obloanele la ferestre şi se apucară de măsurat galbenii. Avură
grijă î11si1, să pună pe Nătăfleţ de strajă la uşa, ca nu cumva să dea
cine-va peste ei fără veste.
- Da„„da, fraţilor, numai de cât, zise Nătăfleţ, sărind într'un p1c10r
de bucurie; alergă în tindă, unde se puse la pândă, privind din când
în când pe borta cheiei, dacă nu se apropie cine-va.
Da' moş părintele, era pc aproape; se tot năcăjia să sară pârlazul.
Nătăfleţ l'a şi văzut pe borta clleiei. „.
-Aşa„„aşa„ ... părinţele, vin degrabă, că cu mine ţi-i în cârd, îşi zise
Nătăfleţ; de nu ţi·o plăcea, să nu-mi zid mie Nătăfleţ.
Sări popa pârlazul, şi fuga, fuga, se sul pe prispă şi începu a se
iţii pe sub obloane. -Aha„„.galbeni...„ dar n'apucă să-şi isprllveasră
vorba, că şi fu apucat de barbă, de Nătăfleţ
-Stăi părinte, ce cauţi la noi, tocmai acu ? dracu' te-a adus? Stăi
că-ţi vin eu de hac.
Ba că-i mâr, ba că-i câr„„. degeaba ; Nătăfleţ îl ţinea ţapăn pc popă
de barbă şi„„ hai ţap la fântână !
-Mi se pare că ţi-i sete părinte; şi cam pe nevrutele, îl dădt1 de-a
tumba în fântână, de crezu bietul popă că nu-i mai dă de fund.
Nătăfleţ apoi se întoarse acasă. Al de frate-so isprăvise de împărţit
galbenii, şi cumu-1 zări :
- Măi Nătăfleţ, da' unde ai fost tu ?
- Iaca şi voi, unde-am fost; unde-am fost, am fost eu, ia mă năcăjii c'un drac de ţap; pesemne că-i era sete, că nici că se astâmpără,
până ce nu·I dădui cu gâtul în fântână.
nlon Creangll", lll.-10. .
https://biblioteca-digitala.ro
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-Măi

n'o fi fost popa.
- Ba mi se pare, că chiar el era, zise Nătăfleţ, uitându-se în altă
parte.
- Taa.... ci ... ziser;\ al de frate-so sperieţi, apoi dar să ştiţi că o păţim.
Hai, mai bine, să luăm fie care ce avem, şi să plecăm de aici, de nu
ne-o mai da de urmă.
-Mergeţi sănătoşi fraţilor, le zise Nătăfleţ, da' mie mi-aţi făcut ceva.
part'"'?!
-Da, da ... făcut, ţie mai mult, ziserl al de frate-so pe întrecutele.
- Luaţi tot, voi, şi plecaţi, făcu Nătăfleţ dând din mână. Ceia incepusă a sări în sus de bucurie şi a st: ghionti de prostia lui Nătăfleţ.
Planul lui Nătăfleţ era mare. Cu popa, el avea de gând să câştige
parale, ce credeţi. Se duce într'o noapte, scoate pe popă din fântână, îl
aruncă în spate şi plecă.
Ajunse la un crâşmar; şi cum ajunse, şi începu a striga cât iL lua
gura: „Dom'le crâşmar, dom'le crâşmar, scoal' repede şi-mi dă într'o
cofă rachiu de-un ban şi rămăşiţa înapoi, dl mă spânzur; scoal', scoal',
repede dom'le crâşmar, că mă spânzur!"
-Măi eşti nebun, îi zise crâşmarul, -spânzură-te !
Nătăfleţ, atunci tăcu chitic, legă pe popă c'o aţă de gât şi-l spânzură de coarda casei, şi plecă sărind şi trântind căciula de bucurie.
Când mai era un ceas până la ziuă, crâşmarul se sculă, dă, aşa-s
crâşmarii ; când deschise el uşa, numai vede pe popă.
- .... loti măi s'o spânzurat!... Ptiu ... cine-ar mai fi crezut una ca asta!
Mai bine mă sculam şi-i dădeam o cofă de rachiu de la mine ! Iaca
acu, mi a făcut beleaua!
Pe de altă parte, numai iacă şi Nătăfleţ.
- Bună ziua dom'le crâşmar !
- Buna ziua dom'le.
- Da ce-i cu părintele ?
-Poi ce să fie, iaca aşa, ş'aşa ...
- Nu-i adevărat, dom'le crâşmar, 'mneata să-ţi dai sama.
- Ba ferească O-zeu, dom'le... că-i câr, că i mâr.....
-Măi, ce la deal, la vale, îi zise Nătăfleţ, cât îmi dai tu mie, să te
scap eu de . el ?
-li. .. da' ce nu ţi-aşi da, dom'le, când aşi şti că mi-i scăpa !
Pune ici 200 de galbeni şi nu mai duce grijă, că mi ţi-l duc eu,
de nici pământul n'o să ştie. Crâşmarul bucuros ; şi Nătăfleţ punând
galbenii la buzunar şi. pe popă în spate, plecă. lată că ajunge la altă
crâşmă.

Da' la

crâşma

asta se oprise un

păscar

cu

peşte:
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şi el dă, ca omu', se dusese să-şi ude gâtul cu vre-un plhlrel,
de rachiu.
Nătăfleţ, numai el ştie cum, aşeză o traistă în gâtul părintelui, şi-l
inţepeni cu mânele în peştele din căruţa pescarului ; apoi o şterge pe
de altă parte, şi tuştiu în crâşmă
·-Buna sara. - Buna sara„ ..
-Aici, crâşmar un rachiu de zece.
I-aduce crâşmarul, şi Nătăfleţ îl şi dldu de duşcă.„..
- Da 'mneta cine eşti ? zise el păscarului.
- Cine să fiu, ia un păscar.
- Păscar ?! zice Nătăfleţ speriet, - poi bine măi, tu stai aici, la taifasuri, şi alţii iţi fură peştele din căruţl? Ptiu„ ...
Numai ş'aruncă păscarul ochii, şi zăreşte pe popă gaib4rd pe căruţl.
- Ei părinte, ce ţi-ai înfipt labele în peşte ?
Popa tăcea, - na, dacă era mort !.„
- Da' n'auzi părinte, ioti măi că se mai face şi surd -şi unde nu·mi
luă pll.scarul o desthicătură şi fuga la popă:
'Poi bine părinte, nu ţi-i ruşine, să furi 'mneata peştele, şi jarchi I una.
Da' popa şi căzu jos.
-- Iaca ce făcui !.„ Vai sfinte Neculai, cu barba până'n brâu, scapă
mă.„ scapă-mă.„ vai... vai ...
Da' Nătăfleţ fuga pe de altă parte :
- Ei, ei, măi tu cu peştele, d'apoi te-ai apucat de omorît oamenii
la drumul mare ? Hai pregăteşte-te c'ai să mergi cu mine la poliţie !'
Hai fuga!
- Da nu dom'le, vai de mine.„ numai !'am atins !
- Mlli taci din gură, nu te-am văzut eu ?! Cui îi minţi tu ?
-Valeu, dom'le, ţi-oi da ce-i cere, numai lăsă-mă.
-Ei mlli, da' cât îmi dai tu, făcu blând de toţ Nătăfleţ
- li„.. cât îţi dau ?„ .. da-ţi dau toţi gălbiorii ce i-am câştigat cu peştele pânl acu, numai să scap
- loti ce bine, zise Nătăfleţ, dă-mi o sutl de galbeni ş'o cinste la
crâşmar - hai dă mâna încoace.
---Numai de cât stăpâne, şi pescarul îşi scutură punga în căciula lui
Nătăfleţ, care după ce trase câte-va păhllr~le de rachiu, luă pe popă
în spate şi pir.că. - Lasll că mă scăp eu de el, de nici dracu' 11'0 şti,
îşi zicea singur Nll.tăfleţ.
Numai ajunge la un lac. Aici erau o mulţime de vânători ; vânau

drum,

două

raţe sălbatece.

-Aici de n'oi putea s'o isprăvesc cu popa, îşi zise Nătăfleţ; şi el
cum îl făcu, că numai îl puse în picioare în mijlocul lacului, de
• I N. red.
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tea: drept, ca şi când ar fi fost viu. Nişte raţe pesemne că erau la spatele popii, că vânătorii ceia tot făceau chip popii să se dea într'o parte. De unde însă, că popa nici gând n'avea.
-Da, dă-te măi omule într'o parte, ce dracu', par'că eşti inhipt acolo.
Pace!
Unul din ei, numai ... pac! şi popa căztt numai de cât în apă.
Nătăfleţ care pândise dintr'un tufiş, ieşi la iveală, şi punându-şi cuşma pe-o ureche, plecă spre casă sărind şi chiuind de bucurie.
Da' al de frate-so, tot lăsase şi lui Nătăfleţ un sac cu tămâe, nimic
altă-ceva, căci au luat cât au putut, ş'au fugit de atunci.
Se uită Nătăfleţ la sacul cel cu tămâe şi-şi zise strâmbând din nas :
- Hm ... îi bun, îi bun ş' aista. făcuse o mulţime de păcate Nătăfleţ şi
iată c'avea cu ce să se împace iar cu O-zeu ! II şi înşfăcă în spate şi
se duse cu el pe un vârf de deal. Deşertă el binişor tămâia ceea şi-i
dădu foc .... Ş'o lumină .... ş'un miros de tămâe, de par'că avea de-a face
numai cu sfinţii şi cu O-zeu ; da' mai frumos de cât toate era că se
făcuse un sul de fum alb-alb ce se ridica drept în sus!... Şi iată că
se lăsă pe sulul cel de fum un înger din cer, pe semne că simţise
mirosul tămâiei, ş'acu venia să mulţumească.
- Măi Nătăfleţ măi, să ştii că O-zeu ţi·a iertat toate păcatele, şi ca
semn, iată că eu îţi dăruesc flueraşul ista, care numai cât l'ai pune la
gură, el şi cântă.
Nătăfleţ luă fluerul, se uită lung şi Ia fluer şi la înger, neştiind ce
să creadă; îi era de-a mirarea, cu darul ista aşa de minunat. După ce
se închină îngerului, puse fluerul în brâu şi plecă. Merse ce merse şi
numai ajunge într'o pădur~.
- Măi, o să m'apuc să încerc fluerul, să văd, adicălea chiar aşa-i ?
Iaca un unchieş ş'o babă pe-o cărărue.
Nătăfleţ nu·i ţinu în samă şi începu să cânte.
Da' uncheşii iştia, de şi erau aşa de bătrâni, că mergeau amândoi
gheboşi şi sprijiniţi în beţe de corn, cum auziră cântecul lui Nătăfleţ,
par'c'ar fi fost alţii, aşa au început a sări unchiaşul nostru cu baba de
gât-ş'au jucat, ş'au jucat--de nu cred c'or fi jucat aşa nici în tinereţele
lor, aşa frumos ce cânta Nătăfleţ !
- Ehe he, ştii că mă pot căpăta cu fluerul, îşi zise Nătăfleţ; şi voios,
şi-l puse în brâu şi plecă mai departe, despărţindu-se de uncheşii cari
până ce dădu după un deal, l'au tot strigat să le mai cânte.
ln sfârşit ajunse la un popă. Din două vorbe se tocmi argat la popa cela.
-Bine măi Nătăfleţ îi zise popa, văd că eşti un băet de treabă, da'
până una alta, ia să-ţi pui o trăistuţă cu mâncare în gât şi să te duci
cu oile.
https://biblioteca-digitala.ro
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duc părinte, de ce nu, zise Nătăfleţ şi .... luând oile dinapoi,
din sat.
Cum ajunse la emaş, se desbrăcă de leancă, o aşeză pe iarbă, se
lungi pe ea, şi începi1 a cântă. din fluer.
Unde nu-mi începu a sări oile, şi joacă, şi joacă băete, până spre
sară. Sara, Nătăfleţ, se întoarse acasă, cu oile flămânde.
- -Ce faci tu oilor, bre Nătăfleţ, că parcă-s strânse cu uşa.
- Dă, părinle, ele pasc, ştiu eu ce le-or fi ?
A doua zi, el plecă iar cu oile, da' şi popa după el cât colea. Nă
tăfleţ cum ajunse, ca de obiceiu, se tolăni pe iarba verde şi începu a
cânta, pe când popa care era băgat în nişte sgorghini, nelăsându-l inima să stea locului, unde nu-mi începu a sări, şi sai, şi sai părinte
sai, de·şi făcu giubeaua ferfeniţă şi faţa numai sgârieturi.
Cum o fi scăpat, numai el ştie. Ajungând acasă, preoteasa nu şi nu,
să-i spue şi ei, ce-a făcut Nătăfleţ. li spuse popa;-da ca să-I asculţi, îi
mai zise popa, trebue să te vâri în ladă şi să te sui în pod.
Preoteasa a făcut întocmaj, iar Nătătleţ începu a cânta. Au început
oile a sări, lasă că şi părintele, iar preoteasa săria cu ladă cu tot în
pod, de-ţi era mai mare mirarea. Nu-ş' cum se rostogoli cu lada, că
ajunse drept în mijlocul tinzii, de-şi rupse biata preoteasă piciorul.
-Să ştii părinte, se răsti ea la popă, că pân'ce nu ţi-oi opări mocanul, nici nu mă las„„ auzi ? Să-mi rup eu piciorul din pricina lui ?
Nătăfleţ dormia afară pe prispă, şi cam auzise el, ce i se preglltia,
dar nu-i era frică. In noaptea când credea c'o să fie opărit, Nătăfleţ se
sculă binişor de pe prispă, puse în locul lui o albie, şi el se ascunse.
Preoteasa când credea că Nătăfleţ e în toiul somnului, deschise uşa
încetişor şi păşind în vârful degetelor, turnă cu clocotit peste albie, -iar Nătăfleţ se prăpădia de râs de după coteţul găinilor. După asta
preoteasa se duse de se culcă fără nici o grijă.
-Măi da' al dracului preoteasă îşi zise Nătăfleţ, dar lasă că pe mine
tot nu mă întrece; şi se strecură binişor printre capre (c'avea şi capre
popa ista), prinde un ied, îl taie şi face un cimpoiu. După asta, Nătă
fleţ, se duse în bucătărie şi mai făcu ş'o căldare de terciu.
Uitasem să vă spun că popa ista, avea trei fete, frumoase, cum or
fi fost, nu prea ştiu.
Acu, Nătăfleţ, cu cimpoiul subţioară, cu căldarea cu terciu în m!n1,
se strecură binişor în odaia în care dormia popa, preoteasa şi fetele
Desfăcu el, încet aşternutul la fie-care şi le turnă câte o lingură bună
de terciu, iar la una din fete mai legă şi cimpoiul de picior. După asta, furişându-se, ieşi afară şi fugi.
Dimineaţa, când se trezi popa, se uită el mirat: - Măi ia te uită ce
făcui eu!
ieşi
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Preoteasa ci : -Părinte, şi eu!
Da fetele mai ruşinoase, tăceau chitic în aşternut.
Popa mânios, cum era el, răcni la cea cu cimpoiul, să se scoale să
facă focul. Se sculă biata fată, şi încet, încet, şchiopătând mai mult, se
duse, îl aţâţă şi acu stătea aşa.
-Da' suflă fată hăi, în foc, răcni preoteasa.
lncepu fata să sufle, da' şi cimpoiul dintre picioare, când a început
şi el a cânta-- şi cânta, şi cânta- de nu se mai înţelegea nimic.
Popa se făcuse negru de mânie, răcnind : Fă, eu îţi zic, să sufli în
foc, şi tu începi a cânta?
Ce-or mai fi făcut fetii... ei ştiu, da' Nătăfleţ ştiu c'a fugit- încotro,
nici el n'o fi ştiind.
(Mufitd de la vttrul meu Vasile 1.
Crure1ti· Tutova).

CANTCCC

loniţd,

[;h. V.

~ATftANCŞTI.

21.-Miu haiducul
ln curte la Ştefa11 Vodă,
M uiţi boeri S'e strâng la vorbă,
Şi mi-şi bea şi mi-şi mănâncă,
Dar Ştefan-Vodă ce zice ?
- Beţi boeri şi nu prea beaţi,
Nu prea beaţi de vă'mbătaţi,
C'o să jac o vânătoare,
Pdn'la fagul Miului,
M iului, haiducului.
Dară săru-sa Calea,
Surioara M iului,
Miului, Haiduclllui,
le da vin, le da rachiu,
Le da vin d'ăl marmaziu t,
De moare omu' de viu.
le da vin de Drăgăşani,
Sta' n bute de nouă ani.
lară soru-sa Calea,
Papucei d' ăi galbeni lua,
Papucei d'di prosticei,

,·-var. din -Ortciaedinfi,
ltJr~

de /a Glaifa

Şuşnea.

D'o

1
•

sută

cincizeci de lei.
id, siiria colea,
Şapte di!aluri şi-o vălcea,
Şi-o pustie de derea ~.
Şi-o frunzd că mi-şi rupea,
Săria

Ş'odată că-mi şuera,

Iaca Miu cii-mi sosia:
-- Tu eşti soru-mea Calea,
Da mai ai pe cine-vd,
Să nu.ţi răpun viaţa

?

-Neica, neica Miule,
ln curte la Ştefan· Vodti,
Mulţi boeri s'au strâns la vorba,
Ca să jac'o vdndtoare,
Pân'la fagul M iului,
M iului, haiducului.
- Lasă-l, soru-mea Calea,
C'o să-l calc, zău, cu cisma,
Pân' i·o eşi pipota.
Dară M iu ce făcea ?
11

/ni Dinu R11du/ui din A/mtljel.- • Vin

bun, de ame1e11e.- • Qârld.
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C'.lln ciobănaş se'ntâlnea.
-- Bună ziua ciobănaş,
Nu-mi dai ale două oi,
Să· ţi dau o mie de lei ?

„ Făcurăm cu oile,
„ . . . ă facem cu

ţoalele :
al 1 cojoc de ţap,
verde comănac 2
„ Ve1de ca frunza de fag.
„Făcurăm cu ţoalele,
„Să facem cu boatele 3:
„Dă-mi tu mie a dârjală 4 ,
„ Să-fi dau puşca ghintuită,
„ iJe Ştefan- Vodă gătită „.
Da' ciobănaşu' zicea :
-Alei, neică Miule,
Eu scurtai zilele mele,
Lungii, frate, p'ale tele.
:)te/an- Vodă poruncia,
Toţi pe cai încă/iaz,
Car' cu şele,

„Să-mi dai
„ Să-ţi dau

Făr'de şele,

Car' cu frâne,
ftir' de frâne,
Car'cu piedicele'11 .f!llrti ....
La dobă naş că mergea :
- Bună ziua ciobănaş.
- M ulţumescu-ţi Ştefan Vodă !
- F..... crucea şi legea,
De-unde ştii mă cheam'aşa?
-Noi avem oameni bătrâni,
Se duc la biserial,
La sfanta Duminica,
Care ştie scriptura ....
-1.J'alei mică ciobănaş,
Nu ştii fagul M iului,

299

M iului, haiducului ?
-Eu ştiu fagul Miului,
M iului, haiducului :
Colea-i o palmă de loc,
Acuş te duc şi te'ntorc.
Lasă tu oştirea ta,
Să păzească turma mea,
Să nu-mi piară vr'o mioară,
Că-mi slujeşti un an şi-o vară;
Şi să nu-mi piară vr' un miel,
Că-mi slujeşti un an pe el.
Cu Ştefan Vodă pleca,
Pdn'la fag îmi ajungea.
Dară Miu ce fdcea ?
Cheile mi le scotea,
Şi fagu' mi-l deschidea
Şi el, frate, că scotea,
Scăunel de aurel,
.Să şadă Vodă pe el.
Ştefan Vodă când vedea,
Buza'n patru că-i plcsnia 6
Şi Miu ce mai făcea?.
O frunză că mi-şi rupea,
Ş' odată că şuera :
Şapte cete că sosea,
Şi mi-l călca cu cisma,
Până-i ieşa pipota ....
Dară soru sa Calea :
-Neicii, neică Miule,
Nu prilpădi Domnia,
Că-ţi răpune vieaţa.
fă crângu' poiană 6,
Şi fă-i frate d' o scăpare.
Când făcea crdngu' poiană,
Şi mi-i făcea d'o scăparf'.,
/mi leşia la drum bătut,

Ci ia

C'un car de curpen la gdt1 •

6. /.?,ddulescu-Codin.
Uomlnao : hain4 haiduceascd: lnlr'o doiniJ din Muscel.m4 doare, maic4, doare
I
Str4Jucind ca soarele :
Şi ni4 doa„c şalele,
Şi miJ doare dupiJ cap.
if ot pu„IJnd pistoalele,
I
l)'un puftiu de oomt&>ac,
'Verde ca /oaia de fag.
b). bucatiJ de lemn, 14iatiJ verde: "omAoao ne Hlcie.- 8 Arme.- ' 'Bâtll, ma·
ciuci!I.- 1 Expresie intreb. fi ln Muscel c8nd se spune de unul ct! e lare neclljit.
• A speria pe cine-va 12112 âe muli, ln cât. la fug4, nu mai 1tie pe unde merţe.
1 Var. tn colecţiile : G. D. Teodoreacu, Vasile Alexanâf'i, Gr. G. ToclJes,·u. C.
N. M12teescu.
1

CI//: 4/, cel.-

1

Şi
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POV~STIRI ŞI Ll:G~D~.
89.-Ştefan-Vodă şi

fata lui

Călin.

Una din cele mai frumoase ape ale bătrânilor Carpaţi este Bistriţa.
a Carpaţilor noştri pletoşi, nu samănă de loc cu
celelalte surori ale ei.
Cursul ei sălbatic şi nebunatic, mai cu samă după ce atinge graniţa
între Bucovina şi România, murmură ca un uriaş mânios, blestemând
Această fată frumoasă

pe cine a

despărţit

acest

pământ

în

două părţi.

Locul cel mai pitoresc pe valea Bistriţei, este de la cătunul Călineşti
(Bucovina) şi până la Broşteni (România). Această fată frumoasă, care
îi putem zice că-i cu părul de aur, a trebuit să aibă mult de luptat, până
ce şi-a deschis drum prin livezile tatălui său Carpat. Tot a învins, nu
i-a păsat nici nu-i pasă, de stâncile uriaşe care o păzise pe deamândouă părţile, care se pare că vrea gata să se arunce asupra ei.
In acest loc, unde sunt astăzi cătunele. Călineşti, Ciril şi Cojoci, trăia
acum câteva sute de ani, un moldovan cu numele Călin. Ca toţi muntenii atât cât în timpurile de demult, ca şi în timpurile de acum, şi
Călin trăia din ţinerea vitelor, dar mai cu samă oi şi capre. El avea o
fată şi un fecior. El păzia oile şi fecioru-său caprele pentru că era mai
iute de picior. fata şedea la târlă (stână), spăla, mătura, mai pe scurt
ţinea târla în rânduială.
lntr'o zi spre sară iată că es doi oameni tineri, călări pe cai de credeai că-s nişte crai, dar unul din ei avea un cal de nu-ţi puteai închipui de frumos ce era; era năsdrăvan, nu cal. După cc s'au apropiat
de stână, s'au dat jos de pe cai lăsând caii pe lângă nimăt (ocol) să
pască. fata şedea şi cosea la nişte altiţe cu ceifă 1 şi când a pus ochii
pe cei doi vânători, a !răsărit, acu' din mână i-a săril Unul din cei doi
tineri, de frumos ce era, minţile ţi le fura; s'au oprit în pragul stânei
şi a întrebat pe fată dacă nu pot rămânea la ea de mas. fata li-a spus
să aştepte până ce a veni tată-su cu oile, şi poate i-a primi. A venit
Călin cu oile, dar când a văzut cei doi cai pe lângă nimăt plfscând,
s'a cam speriat, gândind că iară a mai venit cineva să-şi ieie bir fără
să-l întrebe pe dânsu'. Acel bir era, un berbece care era mai gras, caş
şi urdă cam cât putea duce doi oameni în spate. A intrat în stână şi
când a dat cu ochii de cei doi vânători, a văzut că nu-s nişte oameni
de rând. Unul din ei era frumos îmbrăcat de credeai că-i în aur scăl
dat, dar de zece ori mai frumoasă îi era faţa de cât îmbrăcămi11tea.
Când vorbia ceva cu tovarăşu-său, acela îi zicea „Măria Ta 11 • 1-a primit
Călin de mas, i-a osp,ătat cum a socotit el mai bine, ca să fie muli

Ceiţtl,

glurele la

clmeşi,
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ţămiţi.

/\. venit şi fecioru' lui Călin cu caprele, care era un fecior înalt
ca un brad ~are-i mai frumos.
A trecut noaptea cei doi tineri vânători s'au sculat dis dimineaţll,
au încălecat pe cai luându-se pe o potecă aleasă prin pădurea deasă.
Unul din cei doi vânători era Ştefan Vodă, însoţit de unul din cei
mai buni tovarăşi ai săi de arme. Ştefan Vodă în timp de pace se
ducea prin ţară ca s'o cunoască mai deaproape. Dar vănătoarea era
pentru el sufletu' lui. Asta o spune şi istoria, nu numai legendele.
După ce a pornit Ştefan din stâna lui Călin, i s'a părut că o parte
din inimă i-a rămas acolo. A umblat dealuri şi munţi, a vânat cerbi
şi căprioare, dar fata lui Călin nu-i eşi din gând ; s'a hotărît atunci,
când s'a înturna spre casă, să meargă pe la ea s'o mai vadă. Aşa a şi
făcut. lncărcat de vânat dinpreună cu tovarăşu' său, s'au luat ;Je apa
Bistriţa în jos. Când a fost aproape de stâna lui Călin a auzit ceva
cântând. Fata şedea pe pragu' stânii şi cânta un viers de dor :
şi spătos,

I
I
I

Frunză

verde de pe fag,
De-ar veni cine mi-i drag,

Păr negruţ aşi pieptăna,
Ştefan Vodă auzând fata
celaş

Ochi

alb' aşi desmerda,
mângâia.

negruţi aşi

cântând, a început şi el a cânta tot cu a-

viers :

Foiliţt1

de cicoare,

Vin

tău pui vine călare,
pl.oscuţa la oblânc,
După ce-a cântat Ştefan Vodă

Al
Cu

Faţă

Să
Să

drăguţă să te strâng,
te strâng la pepttd meu,
m' ating de sinul tău.

acest cântec, s'a dat jos de pe cal, a
strâns pe fată în braţe, i-a dat un sărutat mai dulce de cât mierea, şi
mai fierbinte de cât focul.
Când a venit Călin sara cu oile de la păscut, iară a aflat pe cei doi
vânători Ia stână, unul îi ţinea fata pe braţe şi unul cânta dintr'un
fluer, de văile răsuna', codrii vechi îi desmerda. Vânătorul cel tănâr pe
care-l ştim cine era, ar fi voit ca ziua ceia să nu să mai sfârşască, dar
ce folos că tot deauna ce-i dulce şi plăcut nu durează mult. Cei doi
vânători iară au mas la stâna lui Călin. S'au sculat iarli de dimineaţli
şi când au fost să plece, cel frumos ce-a ţinut fata în braţe, când a
încălicat pe cal a chemat fata la el şi i-a dat o pungă de galbeni.
Fata a rămas înlemnită, şi cei doi vânători s'au îndreptat cântând pe
coasta muntelui Rarău.
A trecut mult timp şi Ştefan Vodă n'a mai venit prin munţi la vânătoare, că nevoile ce veniseră peste ţară nu l'au mai Jllsat.
Având odată o hlirţuială cu ungurii, cari au năvălit în ţară, Ştefan
Vodă i-a h:itut, şi bătându-i i-a alungat până departe în ţara Ardealu·
lui, ca să le treacă pofta de a mai năvăli la el în ţară.
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lnturnându-se Ştefan Vodă înapoi după ce a bătut bine pe unguri
nu s'a dus pe drumul Câmpulungul11i, ci a luat apa Bistriţii în jos, însoţit numai de doi căpitani ai săi. Oându' lui a fost să meargă pe la
Căli11, şi să vadă dacă mai este frumoasa fatll de odinioară.
Timpul era cam în toamnlt şi Călin nu şedea la stânll cu oile ; îşi
făcuse o casă bună, grajdiuri şi corle 1 pentru vite, aşa că Ştefan Vodă
puţin mai cunoştea din ceia ce ştiuse.
A intrat în casă. Călin era mult mai bătrân, fata lui Clltin nu mai
era fată, ci era mamă a doi copii. Un băeţel de vr'o patru ani, frumuşel ca 11n trandafir, şedea în braţe la moşu-său, şi se juca cu mânuţa prin
barba în doi peri a lui Călin.
Uitându-se bătrânul Călin ta Ştefan Vodă, şi la băeţelu' pe care îl
ţinea în braţe, a zis : Doamne, da' cum îi samănă. Şi într'adeva.r, băetu',
bucata. bucăţică era tăt Ştefan Vodă.
Rămasa. din strămoşi la moşi, şi din moş la tată, şi din tată la fiu,
µână ce a ajuns la mine care scriu.

Geo/ii ]Ji2.om.
90.·-Femeia îndărătnică.
Erau doi flăcăi prieteni cari îşi făcură legătură că toată viaţa lor au
să trăiască bine ori cum ar fi femeile lor.
După ce se însurară însă, nu se puteau întălni aşa des şi nu prea
îşi făceau petrecerile cu chef, de oare ce unul din ei trăia foarte bine
cu nevasta şi se înţelegea în toate trebile şi la muncă cât şi ta petrecere, pe când celalalt trăia foarte rău.
Din porecle de prost, zăpăcit, băbălau şi altele multe, nu-l mai scotea, şi ceea ce-i făce~ mai mult rău acestuia, era că vedea pe prietenul
său că era fericit. lntr'o zi îşi luă inima în dinţi, se duce ta el şi-l întreabă, cum se face de se împacă el cu nevasta aşa de bine ? Atunci
prietenul său îi răspunde: „Eu, când m'am însurat, chiar în ziua cea
din urmă a nunţii după ce a plecat lumea, mă plimbam cu nevasta.
Din întâmplare trecu pe dinaintea mea o mâţă. Mă răpăd la ea, o apuc de gât şi o trântesc de pământ de o omor şi tot odată zic şi cuvântul că, toţi cari îmi vor întoarce cuvântul aşa vor pieri. Nevasta
mea a văzut acest lucru, se vede, a înţeles şi de atunci ca şi acum ne
înţelegem minunat.
Prieter.ul nllcăjit ascultând cele spuse de celalalt se întoarce furios
acasll, prinde mâţa şi o trânteşte de pământ în faţa nevestei zicând :
„Aşa vor pieri toţi cei cari nu mă vor asculta". Femeia însă îi răs1

Corlll, corfe, tlirlt!I pentru Yite.
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punde : Nu acuma, păcătosule; te-ai trezit târziu. Asta trebuia s'o faci
la început. Acuma ia-o şi-o mănâncă cu tată-to şi mă-ta.
Ml<fitl dela 'D.

Blcuţ11.. Ţuţcarii-Covurlrd.

7rafii Xahu, ;11 „4t4tori:
91.- De ce se

cutremură pământul

?

Pământul se cutremură pentru că şede pe 4 peşti mari straşnici şi
peştii şed pe 4 trestii şi mai mari. Şi aşa, când dau peştii din coadă,
trestiile se cutremură şi, cu dânsele, se cutremură şi pllmântul nostru.

Mlnhtireni-Boto1ani.

92.- De ce are bradul cioturi (cepari)?
Din mâna lui Dumnezeu a eşit bradul cu totul curat şi frumos Dia·
votului nu-i plac lucrurile curate şi frumoase şi, de aceia, văzând un
brad, s'a apucat şi a bătut piroane într'ânsul, că doar-doar, l'ar face
mai urît. Simţind de una ca asta, Dumnezeu a blagoslovit cu mâna
dreaptă şi a poruncit să odrăslească şi sll înverzească şi piroanele. Diavolului nu i-a păsat de una ca asta-da' bradul, de atunci, a rămas
şi are să rămâe, cu cioturi (cepuri).
(Comunicat4 mie de M. Niţescu, la#).

~

Furfund.

93. - Moartea.
Ci-că

un boer sgllrcit

înbolnăvindu-se odată,

se trezi cu moartea la

căpătăi.

-- Mă rog moarte, se rugă sgârcitul, mai lasă-mă trei ani ca să mă
grijesc şi eu, ca tot creştinul să-mi dau de pomană, să-mi fac vre-o
fântână, că nu mi·am dat nimic de pomană şi slavă D-lui că am de
unde, şi cu ce.
La aceste vorbe, moartea se îndură şi-l lasă cu viaţl. S'a însănătoşat
sgârcitul ceala şi ce credeţi că a făcut? Poate cele cc făgăduise... Ţi-ai
găsit! El, mlli tătucă căuta chetrarii cei mai meşteri şi mai iscusiţi din
lume şi îi puseră să-i fac:I o casll de piatră, uşă de peatră, şi geamuri
groase de cristaliu, apoi bagă, mâncăruri şi băuturi de toată mâna şi
când se apropia cei trei ani, se bagă acolo; şi petre<:ea fără grijă nepăsându-i de moarte. Cum stătea el pe scaun cu ţigara în gură, numai
iaca şi moartea cu coasa dea spinare înaintea lui.
Când o văzu sgârcitul, înlemnl, abia putea îngăima.
- „Da, şi aice ai venit
· „ Ţi-ai dat de pomană îi zise moartea? te-ai grijit,? ţi-ai făcut fântâna cum ai fllgăduit acum trei ani ?
- -Nu, bâlbâi sgârcitul....
11

•
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- Hai şi-ţi vei da samă înaintea lui O-zeu de la care am poruncă să-ti
iau sufletul...; şi-l găsiră pe boer ţapăn pe scaun cu ţigara 'n gură în
.
casa lui de peatră.

"befru r17, Savin.
::t·
r
1
94.-Baba-i mai ceva ca dracu' .
Acu, cic' erau odată demult, într'un sat, doi fraţi, cari locuiau într'aceiaşi casă şi mâncau la aceiaşi masă, dintr'aceiaşi strachină. lnsurat,
era n11111ai cel mai mare.
D:·1 r fraţii aiştia trăiau bine, nu se certau, se îndemnau şi s'ajutau la
toate, aşa că li se dusese vestea de oameni cum se cade în lumea
toată. Dracul, cumu-i el din fire, pizmătareţ, a voit să-şi bage coada şi
în casa lor. lnsă toate încercările şi ostenelile bietului drac, fură 'n deşert. Vrizând la urmă că n'o mai scoate la nici un căpătăiu cu aceşti
2 fraţi, pleacă de la casa lor cu inima sgârcită, cârlig. - lată, că'n drum
nu departe, se întălneşte c'o cotoranţă de babă.
- „ Da de unde şi până unde, cumătre ? întreabă baba.
- „Uite, cumătră, aşa.„, aşa.„, aşa„.," începe a se jelui necuratul, adăogând; „lucrul acesta, nu mi s'a pomenit nici odată 11 •
- „N'ai grijă, cumătricule 11 grăi baba „las că am eu ac de cojocul
lor".
Baba dracului-(se vede că de atunci li se zice babelor acest nume
bun !)- , se duce într' o zi la casa celor doi fraţi. Cum cel mai mare
era după lucru pe-afară, cu femeia împreună, în casă se afla numai
cel mic, care făcea focul la oale; ii găsise împrăştieţi, tocmai aşa cum
baba daria. Cotoroanţa, fără a grăi cu cei de-afară, dă busna înăuntru;
nu stă nici cât ai scăpăra cu amnaru'n cremene şi întorcându-se pe
uşă zice tare către cel din casă ca s'o audă şi cei din ogradă :
- „Auzi, să nu-i spui ce ţ'am spus". Atât.
Acesta rămase ca de lemn, neînţălegând nimic. Fratele cel mai mare alergă'n casă şi nici una nici două :
- „Ce ţi-a spus baba, bre?
- „La asta mă gândesc şi eu„. n'am înţeles. Nu mi-a spus mmtc".
- „Cum aşa, eu n'am auzit ce ţi-a zis când a eşit pe uşa afară. Noi
suntem fraţi, trăim bine de-atâta timp împreună şi tu, tocma acu' să
fii ascuns în faţa mea ? Eu bănuesc ceva„„".
Şi unde s'au luat, măi tată, fraţii cei doi la ceartă şi de la ceartă la
bătae, că nu mai înţălegea nici dracu', ce făcuse baba!
Şi iaca de ce se zice, că baba-i mai al dracului, ca dracul !„.
'7oan ()n 3unravu
(Auritd de la. cumdtrul. Alecu Albu-Grama)
cAurWI de la ldutarul

c.

Jor4şti·Covurlui.

'Batist4, de 80 ani.

11

T11ţcanr-Covurlu1u.

...I

1

·1 •

:7

•

1
Aceasta mi-o spus•o ca exemplu, cd u"ele babe, Jac sil te insori c'o fald cât
de urit4 şi c4tre care n'ai nici o aragoste Eu tot nu <:re.:l 1 Doar, daca'r fi ba·
ba lnsu1i. o fald fr11moas4 (Şi noi ricem : amin I N. red).
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7.-Buna vremea la obloane,
La boeri şi Ia cucoane !
Sara lui Sf. Vasile,
Fie-vă, boeri, de bine,
Şi nouă de folos,
C'am ajuns-o sănătoşi !
Mai staţi, băeţi, nu uraţi,
Sama bine vă luaţi ;
la de:amu, flăcăi, mânaţi !
Hăi, hăi!

Un fecior de ghenerar,
O luat un băţ de nodurari,
Ş'o apucat prin sat după plugari.
Ş'o strâns plugaraşi,
Cu vacaraşi,
ln casă i-o bagat,
Sama bine le-o luaţ,
Pluguri pe samă le-o dat,
Pluguri cu sJgeata'npenită,
Pe brazdă gătită ;
Pluguri cu săgeata 'npanată,
De vre-o opt meşteri lucrată ;
12 plugurele de boi,

La săptămâna,
S'o pornit,
După

epurit,

grâu' cum l'o găsit?
Nici mai mare, nici mai mic,
Cum îi mai frumos la spic.
Şi

Roată, măi!

ln scară s'o plecat,
ln baltag s'o răzămat,
Două spice-o apucat,
In naframă le-o legat,
Acasă c'o alergat,
Pe masă când le-o frecat,
111 casă s'o luminat,
Gloata toată s'o bucurat.
Da' jupânu' gazda tare s'o supărat
Că pânea i s'o scuturat.
Şi jupi neasa l'o întrebat:
- „Ce eşti, dragă, supărat ? 11
-- „Da cum n'oi fi supărat,
Dacă pânea ni s'o scuturat ! 11
- „Tu de samă nu băga,
Că şi an aşa era ! 11

Juncanaşi şi năntuşet;

lndemnaţi flăcăi

Pe spate cu clopoţei,
Tot mai trageţi, măi flăcăi !
Hăi, hăi!

Pe cei de dinainte,
Mi-i mâna Axinte,
Pe cei de dinapoi,
Ii mai mânam şi noi ;
Ş'am arat joile, văile,
Marţile, frunţile,

Mercurile, piscurile,
Vinerile, stâncile,
Sâmbetele, apele;
Brazdă neagrll.-am răsturnat,
Grâu de var'am sămănat.
Da' jupânu' gazda, la luna,

!

Ş'o sărit, în papuci plescăind,
In palme bătând,
Slugile strigând.
Ş'o scos un cal graur,
Cu şaua de aur,
Cu scările de mărgărintari,
Ca la boerii cei mari.
jupânu' gazda pe cal s'o aruncat,
Şi la Bârlad o alergat,
Fer şi oţel o cumparat.
Se duce pe uliţa mică,
Şi nu afle nimică;
Numai două fete se stdngea de
(chicll,
Pentru o bucatll. de mămăligă !
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Se duce pe uliţa mare,
fer şi oţel de vânzare.
Ş'o cumpărat o sută ocă de fer,
Şi o sută ocă de oţel ;
Şi s'o uitat la deal,
Şi n'o vlizut zare de ţigan.
S'o uitat în jos,
Ş'o găsit unu' răpchinos :
Iii, ţiganu',
Bine ştie-a bate cu ciocanu';
Cu cleştrle 'n comanac,
Cu ill\u'n cap,
Cu ciocanu'n mână,
Câte-o săptlimână,
Ş'află

Clanţa, clanţa,

Până

Joi,

O dat

dez-dimineaţa,

săcerile

gata, ca ghiaţa !
! Hăi, Hăi !

Trageţi măi

Ş'o

flcut slkeri cocf'trle,
Pentru babele bătrâne ;
Ş'apoi săceri ruginoase,
Pentru neveste puturoase ;
Săcerele mănânfele,

Cu dinţii de viorele,
Pentru fete ochişele,
De sama Taliţei mele !
Şi una cu mlinunchiu de ciucălău,
Că la anu' oiu săcera şi eu !
Ş'o strâns fine şi vecine,
Şi nişte copile străine,
Tot cam cât de-o samă cu mine.
Şi le-o pus în pravifa vântului,
De~a 'ndămână voinicului ;
Cu dreapta săcera,
Cu stânga lega,
Cu picioru' la clae-1 arunca
ŞMea snopii,
Ca corbii;
Clăile,

C.a

odobăile.

.

Mânaţi, măi

!

Hăi,. hăi

!

I·

Ş'o

scos jupânu' gazda

carălc

[din sat,
grâu' l'o carat.
Să-l ducă la aria de aramli,
Cu stâlpii de cataramă;
Ş'o scos şi nouă cpe,
Şi

Suru-epe,
De câte 9 ai sterpe,
Cu copita crapată,
Cu sârmă legată,
Cu coamele poleite,
Cu cozile zugrăvite,
fetele sll se mărite !
Cu copita treerâ,
Cu nările vântura,
Cu coada felezuea,
Cu 11rechea'n sac punea,
Cu dinţii înţepuşa,
Săcuşori la moară pornea.
Roată, măi ! Hăi, hăi!
Ş'o încărcat 9 cară ţărăneşti,
9 cară mocăneşti,
La moară la lbăneşti;
Da' nu te du la moarll la )băneşti,
C'aştepţi pânll'nţăpineşti.

Ci du-te la moară la Hârlău,
C'am măcinat acolo şi eu !
Şi mai bine şi mai rău !
Dară haita cea de moară,
Când văzu atâtea cară,
Incărcate în pohoară,
Puse coada pe spinare,
Ş'apucă la Lunca-mare,
Lunca-Mare, frunză n'are,
Lunca-Mică, frunza-i pică,
Drept în patru se despică,
Fugi Taliţă de-o ridică !
Şi-i cu frunza de căpşunll.,
N'am v·enit să spun minciună!
Ziceţi măi ! Hăi, hăi !
Da' murant, meşter mare,
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Tu-I a'n barba ce-/ mai are,
De meşter ce era,
Nici o coşarcă nu putea 'nfunda.
Cu dinţii rânjiţi,
Cu ochii beliţi,
Cu liuleaua'n dinţi,
Mucii îi cura,
Liuleaua se stângea.
De . ciudă plângea.
Da' murăriţa,
Meşteriţa,

Bat'o sfânta iconiţă,
Hat o scăciţă,
De tărâţă,
Ş'o coarjă de malaiu,
Uscată de 9 ai :
- „ Pru, tu, tu, morişca mea !...
Pâr' puseiu mâna pe ea 11 •
Da' muram', meşter mare,
Iar răsmama cui îl are,
Cam ghebos,
Da' bun minteos,
Pune mâna pe dârlog,
Şi mi-o aduce la loc;
Şi mi-i dă un pumn în cap,
Ş'o aşază pe dulap ;
Şi mi·i dă un pumn în şeic,
Ş'o aşază pe măsele.
Şi i-o dat un pumn în gură,
Şi mi-o prins făin'a euri!..
Cucoşu'
Mătura coşu';

Puicuţa,

Mătura teicuţa

Gânsacu'
Şi-i ajuta

;
sacu',
racu' ;

ţinea
şi

Şi găina,

Turna făina ... ,
~i nu era făină,
Ci aur şi mărgărintari,
ln casă la D-v, boerj mari !

307
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Amu, măi ! Hăi,
Jupânu' gazda iea'n poala

hăi

!

măn(tălii,

pune'n chelna 1 hărăbălii ;
lea'n poala sumanului,
Şi pune şi'n chelna carului,
Şi se porneşte'n drumul lui :
Boii răgând,
Şi

Carăle scârţâind,

El din gură şuerând ;
Da' jupineasa trimete·o fată'n a
(2-a camară,
S'aduc-o sâtă rară,
De nagară,
Ş'o dă iuti pe uş'-afară,
Că pânea ei nu-i de ocară !
Ş'o trimete'n a treia casă,
Ca s'aduc'-o sâtă deasă,
De matasă,
jupinesei nici nu-i pasă :
Brâu' pe şele şi· I lasă,
Că are fată frumoasă ;
Şăde'n dosu' hornului,
Şi roade muchile cuptiorului,
Cu nişte mâni soponite,
Ca nişte tânjăli pârlite,
Cu dinţii ca grebla,
De scos sfecla,
Cu ochii ca stecla;
Ţâţele'n sân ca bostanii
Să fugă din ţară Moscalii ;
Şi picioarele ca butucii,
Să fugă din ţară Turcii !
Nu-i lăsaţi măi ! Hăi, hăi!
Ş'amu dă la lelea Măgdălina,
Că bine cerne făina ;
Făina cernea,
Catrinţa dinapoi se rupea,
Bărbatu·su cu acu' dinapoia ei
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Şi

Şi catrinţa

i-o cârpia,
femeia treaba'şi făcea.
Bate'n sâtă şi'n covată
Şi cernu făina toată.
Ş'o făcut un colac m1ndru

şi

rotat,
Pe piatra morii măsurat :
Două babe-I împletia,
Doi moşnegi cu dracii-I învârtia,
Şi l'o pus în cuiu' din jos,
Pentru noi bine de scos.
Când pe uş.1 l'o pornit,
Drept în grindă s'o pălit ;
Şi când l'o scos în tindă,
L'o scos cu tot cu grindă ;
Şi l'o rC1pt în două,
Si ni l'o dat tot nouă ;
Da' noi !'am rupt în cinci,
Ş'am dat şi celor calici,
Care şăd cu limba'n gură,
Şi nu ştiu nici o urătură.
Roată, măi ! Hăi, hăi !
Ş'am mai ura, ş'am mai ura,
Că doar mai ştim câte ceva ;
Da' ni temem c'om însera!
Că suntem şi de la Mitoc,
Unde'nghiaţă apa'n tioc,
~i chirosteile Ia foc.
Şi motocu' 1 nu-şi află loc.
Ba, suntem şi de la Vlăsineşti,
La morişca cu fereşti,
Unde şade-o fată bătrână,
fără nici un dinte'n gură ;
Cam bătrâna, cam buzată,
Cu căsuţa neurată,
Da' noi, urătorii,
Om porni cu peţitorii,
Şi căsuţa i-om ura,
' ,,.6toou'-motanu/,

mărita

!
! Hăi, hăi !
Ba, să mai stai, fată mare,
Că nu eşti trecută tare,
Că dacă te-i mărita,
Grija casei ţi-i lua,
Bărbăţelu' te-a mustra,
Ţâncii te-or împresura,
De-i zice: „Ard'o focu' casa mea,
Să fac focu'-odat'în ea,
Şi să iasă fumul,
Să vadă tot omul,
Să nu-şi mai deie copilul.... 11
Roată, flăcăi ! Jiăi, hăi !
Da' noi am mai ura,
Că ne-aţi mai aştepta,
Şi 11u ni-i aşa tare-a mânca ;
Da' ·nu suntem de pe colea,
Ci şi de la f andolfca,
Unde-i 9 lei bandraburca,
Şi 3 lei mămăliga,
Şi un leu fărmăturica ;
De unde fărmătura săria,
Sai, Taliţă, iuti, de-o iea !
Jndemnaţi, măi! Hăi, hăi !
Ş'apoi şăzi, jupâne gazdă, după
ea biata, s'a

Mânaţi, măi

Şi

Ş'o rămas nemăritată.

·---:--::·=-==--=:::-.:-..:..-:-:=~-=-~-==-::----=

[masă,

Cu zobonu' de mătasă !
Bagă mâna'n buzunari,
Scoate-un galbăn de cei mari,
Dărueşte-1 la plugari,
Să iee sare la juncani!
Juncanii de peste Prut,
Bine ară la pomdnt.
Şi pomântu-i ţ.>\linos,
Şi ferele ni s'o cam ros.
Şi noi câţi plugari sântem,
Numai o măntăluţ'avem,
Ş'aceia ave1'\1 s'o bem !..„
· Da' toate, după toate,
Da-v-ar Domnu' sanatate,
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ocol plin de bucate!
cinci târle de juncani,

(De la G/i. Toropald,

moşneag

-

La anu'
din
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şi

la multi ani !..„ .
Aho, bouleni, aho !..„

Mifiulstireni-'Botoşani)

])umifru

rurfund.

DftTINf: ŞI c"r:DINŢe
478.-Când îţi pică bucata de la gură, e semn că te doreşte cine-va.
479.- Când cine-va vrea să-ti dea un ac, să ti-1 înfingă în hornă,
căci dându-ţi-I in mâni, se zice că te vei sfădi cu el.
480.-Dacă :Jorcul umblă cu paie în gură, e semn că se va schimba vremea.
481.-Când plouă cu soare, se zice că e nunta dracului.
482. -Când eşti nevoit a coase un nasture (bumb) la o haină cu
care cine-va e îmbrăcat, se zice că trebue să iea o ată în gura,· căci
alt-fel uită ce-a învăţat.
483.-Când te uiti la mâni şi Ia unghii, se zice că te vorbeşte cine-va de rău şi trebue să te scuipi pe ele, ca să nu se prindă răul
de tine.
484.--Când urlă cânele în bătătură, se zice că va muri cine-va.
486.-Când cântă cucuvaia pe casă, se zice că se va îmbolnăvi sau
va muri cine-va din neam.
486. - femeile cari se spală Mercurea pe cap, se zice că vor rămânea văduve.

fi. )'(egoescu.

JJiirlad.

487.- Dacă moare cine-va, în ziua Sf. Paşti, apoi merge în raiu. De
credinţa aceasta se leagă următoarea anecdotă :
Murind un ţigan în Sf. Paşti, se ducea el fudul la raiu. Trecând pe
lângă iad, îl strigară draCii înlăuntru; el însă nici nu se uita la dânşii,
şi se duse înainte Ia raiu. Când vru să între în raiu, nu-l lăsă sf. Petru, căci el era un păcătos, de cei mai mari. El în Ioc să se supere,
zise : „Sară-i ochii, care-a plânge. Mă duc mai bine acolo, unde mă
chiamă 11 • lntorcându-se înapoi, se duse în iad.
Vico1111°de-1111, B11co11ina.

}'. 6t1rsfea17.

nu duci vre-o mâţă sau vre-un câne în căruţă pentru a
de răul lor, lepădându-i în vre-o pădure bună-oară, căci îţi slă
vita cu care le-ai dus.
489. -Nu-i bine să se aducă de pe altă moşie (de peste un hotar),
un om, care s'a spânzurat, s'a sinucis, s'a înecat, sau a fost înecat de
alţii, ori omorît, şi să se tngroape în ţântirimul altei moşii (comune)
*so.
488.-Să

scăpa
beşte
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căci

vara ce vine, grindina va prăpădui într'una săm~năturile de pe
unde a fost îngropat acel om.
490.-Când răsturnând mămăliga din ceaun, pe fund, se întâmplă,
~ se desprindă o parte din ea, atunci vei face un drum, mai depărtat
sau mai apropiat, după cum bucăţica de mămăligă desprinsă, este mai
mare sau mai mică.
491.-Când chirosteile vor arde re foc, peste puţin va ploua.
492.-Când porcul umblă prin curte cu paie în gură, când foşnesc
pe drum furnicile ori vacile Domnului, când vueşte trenul, se va schim.ba vremea numai de cât, va ploua.
moşia

)Y. V. )(ânfescu

Ha111eşli-Dorolioiu.

493.-Fierăritul.-

Când verile sunt secetoase, este obiceiu ca să
mai mulţi flăcăi la un loc, de unde apoi pleacă în fierărit.
Acest obiceiu, e ca semn al unei rugăciuni către Dumnezeu pentru
ploaie,-tot ca şi paparudele. Constă din următoarele:
Flăcăii îşi leagă de picioare dedesubtul genunchilor câte un clopot
(mai cu seaml clopote de acelea ce pun ciobanii la oi). La vr'un ceas
după ce inserează, pleacă prin sat şi prin· sgomotul cc he, atrag aten ·
ţia acelora cari au fete mari spre a le scoate afară ca să fie udate.
Acei cari nu vor să şi le scoată, apoi şi ei sânt udaţi leoarcă chiar
în aşternut !.„ (căci de obiceiu vara dorm afară).
se

strângă

)Y.

(Din Hdltlngeşli·Zt!licoiu, Doljiu).
494.-Ci-că

J.

j)UfT/Îfraşcu.

omul care are mai multe vârtejuri pe cap, va

ţinea

mai

multe femei.
496.-Când se şterg doi de un prosop, amândoi au să se sfădească.
496.-Când te mănâncă corpul fără să ai ceva, are să se schimbe
vremea.
497. -Când te întorci îndllrăt din drumul de unde ai vrut s~ pleci,
uitând vre-un lucru, îţi va merge rău.
Din Pudu-Tur,·11/ui, Tecudu,

Vasile :i>. gheorghiu.

601\L~ la 01\M~I LEl\ClJftl ŞI DESCÂNTECE.
Holera.
112.-Camaşa dt lsbdndd.- Femeile dlntr1un sat b!ntuit de holeră,
se strâng tn numllr tndestulltor tntr'o casll. Toate tncep sll toarcă fuioare mici de c!nepll1 tort trebuitor şi trtdestulătot pentru o cămaşe. Apoi urzesc şi ndvădesc trecând prin spatll
ele. li pun în războiu şi ţeasă pânză.

şi iţe
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Pânza o ia după sul şi croesc o cămaşe. Altele coasă cât mai repede acea cămaşă numită : Cămaşa de isbândă.
Când e gata cămaşa, să duc doi, trei oameni, în drum sau într'un
loc mai larg din mijlocul sau marginea satului. Lumea vine după ei
şi pe când unul ţine cămaşa strânsă spre guler, toţi copiii, bărbaţii şi
femeile trec prin ea, ca să scape de holeră.
Cămaşa trebue toarsă, ţăsută şi cusută într'o singură zi..
113. - Cei doi boi negri. - Oamenii caută în sat doi boi negri, fătaţi
de aceiaşi vacă. Adică să fie fraţi.
Se înjugă la o tânjală şi într'o Sâmbătă doi sau trei săteni, dau ocol cu ei satului bântuit de boală. Holera fuge din sat în alte părţi
mai în vecinătate.
Sâmbătă,

eiurite de la I. Do~resC"u.
Padea-Doljiu.

lnvdţtttor,

}'efre })ani/eseu.

114.- De pocitură.
Luna'n cer, lupu'n pădure şi piatra'n baltă. Aceşti trei fraţi când se
vor întâlni ei, şi vor vorbi, îşi vor da bună-ziua şi când vor mânca şi
vor bea la un loc, atunci să mă doară pe mine capul. Atunci şi nici
atunci. (Se zice asta de câte-ori vezi luna noud şi nu te mai poceşti
sau deochi nici-odată).
115.-De deochiu ..
O năpârcă roşie, roşie pararoşie, a fătat nouă pui paroşi; cum n fă·
tat; cum a crăpat. De va fi deochiet bărbat, să-i crape ba-şele ; de va
fi deochiet femee, să-i crape ţâţele, să-i curgă laptele, să-i plângă pruncul. De va fi deochiet fată mare, să-i cadă părul. De-o fi deochiat
codrul să-i pice frunza, s! rămâe iarba. De-o va fi deochiat câmpul,
să i se usuce iarba, să rămâe gol. Aşa să rămâe curat, cutare, luminat
ca argintul cel curat, ca vinul strecurat.
(Se zice de trei ori. Se suflă de trei ori în lături, se scuipă şi se
mută bolnavul din loc).

e:.

5ruceanu

şi

V. Xahu.

116.-De cel rli.
Cu linghile stlJast,
Purasăi pe cale, pe tărare,
Cu coziltntoane ?
Când la m{jloc de cale,
-Ne ducem la fdntdna lina,
Md'ntdlRii cu doi boi negri,
S'o lingem,
Cu coziltntoarse.
So
prelingem,
Cu linghile scoast.
So uscăm,
- Unde vd duceţi voi doi boi
S'o sâcăm.
/negri,
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voi doi boi
/negri,

I

La fântâna lina,
S' o lingeţi,
S' o prelingeţi,
S'o uscaţi,
S'o săcaţi;
Să vă duceţi la„. cutai e,
Ş-îi lua cei răi,
e4u;ilt'I de la Mdriuca lui Jon
'Bo1dana·'Tutova.

Chiriţd,

.:~.:-..:..:

Din maţe,
Din rânză,
Din splină,
Din inimă.
El (ea) să rămâie
Curat,
Luminat,
.
Ca aurul strecurat,
Ca maica din cer (ce v'a)
din

)(.

J.

lăsat.

_jlnfonovici.

117.-Cutitul.
E un fel de junghiu, însă foarte rău, care te ple~neşte în inimă,
aşa din senin. Din sănătos, sdravăn, odată învineţeşti, de dureri şi înţeplturi; din cuţit i se trage omului moartea de cele mai multe ori,
dacă tot cel care i-a pus cuţitu', nu s'o îndurf1 să i .J ia.
118.-Buba la inimă.
Pe răceli, mai ales pe ploi, te pomeneşti c'o durere şi c'o frăm:în
tare la inimă de, une-ori crezi că mori. Atunci „ţi-a eşit buba la inimă". De bubă, varsă omul; până atunci nu se uşurează. Sunt mai
multe soiuri de bube la illimă.

j). }V/1hq/ac!Je.

G(lft$tii·B.rdii, Muscel.

CA N T r! C r!.
ol:*9.--$i-am zis verde ş'un hemeiu,
la Ploeşti, pe-a mărgioară,
La casa cu trestioară,
Zace-un voinicel de o boald.
Nu ştiu zace ori se face,
. Cdcl guriţa nu-i mai tace.
·- Zaci voinice, ori te scoald,
Ori im/ dd şi mie-o boală,
Sd zăcem pe prispă o/ară.
Sd zăeem, ca suntem fraţi,
Dol fraţi ca doi brazi ;
Stf ne batrl vdnt de var.l,
Sd ne vadd /le-care,
Că0 l blestem de /atd mart;
600-Şam zis verde ş'u11 harb112, ,

Vine' nourat din sus,
Cu veste şi cu răspuns,
De puişor că l'o dus.
Ş'm zis verde şi-o negară,
A sosit trenul in gară.
Arde-te-ar un /oe de tren I
Trenul pleacă şuerdnd,
Puica rămdne pldngdnd,
Din guriţă blestămând:
-Trenule n'ai avea parte,
De şarapurile toate,
Şi de şina de sub roate,
.Să umbli din gară'n gară,
Despărţit de soţioară.
<..:otoroaia·Tutova
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601.- Foae verde ş' tlll dudău,
Eu eram acela, eu,
Cu şapte mori iJe-un părău,
Eu eram acela eu.
Şi măcinau toate grâu,
Eu eram acda, eu.
La morişca cea din jos,
Morâriţa ma da jos,
Eu eram acel frunzo.~.
Stai btiete nu turna,
Eu eram acela da,
Pân'ce nu ma-i săruta,
Eu eram acela, da.
Şi dacă mă· i săruta,
Eu eram acela, da,
:iingură ţi-oi măcina,

l:"u eram acela, da.
Ba'ncă fi oi mai dtl ceva,
Eu eram acela da,
Şi d1Umu' ţi-oi urăta,
Eu eram acela da.
J:Jal1eni- 'Vaslui.

O. ]Jersan.

:

- ..

cu venin mult,
De te-aşi mai vedea râzând,
Ş' o teacă de chef făcând.
Să pui masa să mănânc,
Cu toţi fraţii mei de-a rând,
Să mănănc, să beau, glumind,
Chiar de m'oi scula flămând.
La masa străinului,
Creşte floarea crbmluui,
Mie-mi pare·a spinului,
Otrava veninului.
La masa domnilorvoastre,
Creşte iarba de pe coaste,
Dar vi-s feţlle ft umoase,
Că stă frate l4ngd frate,
Şi-şi spun dorurile toate.
Şi cumnat ldngă cumnatd,
De'nfăleg dunrea tpafă 1

}'r. J. 5 . .JJeldie.

313
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603. -- Hai la jioc, lele Ileană,
-Nu mă duc, că nu mă chiamJ.
·-Hai la joc, tu Palagie,
- Nu mă duc, că nu md'mbgie.
Po11rtă trupu' cilibiu,
picioarele 'mblăciu,
Poartă trupu' 1m cruţa,
Că pământu' l'a muşca,
· Dar pdmântu' nu-i de gină,
Pune trupu' la hodină.

604. -

Şi

Cu/e~·e de Eugheni11 Cucuru;.
deniţ11-B11covina, comunic. de

Bu-

Vasile J/iuc.
Până ce trăiam la munte,
Eram voinicel de frunte,
Cântam doina prin buhaş,
Cu gura plină de caş.
Da' de când trăesc la ţară,
Petrec o viafamară.
Trag cu sapa pe ogor,
Şi mănânc maialul gol.

oOo. -

(Culese din

u02. -Frunză verde grâu mânmt,
Inimă

-.-:.:. .-.· .:.:.·":'.·· ..·:.--:·

Frrttimţul-vechi,

·

Bucovina)

J. Ouciu.

.t1·-

uOfl. - FrunPJ.~·verde de-o sipică,
Da' un' te· dud mă, Ionică ?
- Peste Olt la ibovnică.
- Te-i tneca mdi, lonicd.
- Fie Oltu' cât de mare,
Eu il trec cd sunt călare ,·
Fie Oltu' cât de lung,
Eu îl trec cu meşteşug,
Pe două roate de plug.
Verde, verde de ndut,
M'am gdndit, m'am socotit,
C'o sâ md las de iubit,
Calul mi s' a prăpddit,
Şi eu am îmbiUrdnit.
C11tanel1·Do1jiu,

Şf.

Sf.

~uflscu.

601.-frunzd verde salbă moale
doare; maicd doare,
Şi mă doare după cap,

Şi mă
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De-un pustiu de comănac ;
.~i mă doare între spete,
De puşca cu ţeava verde;
Şi mă doare, maică, doare,
Şi mă doare şelele,
Tot purtând pistoalele.
Frunză verde de-un năut,
De când maica m'a făcut,
Numa' n codru c' am stătut,
Nimenea nu m'a văzut,
Nici luna, nici soarele,
Numai căprioarele,
Mi-au vdzut pistoalele,
Strălucind ca soarele.
608. - Frunză verde de-un susai,
De trei zile suiu pe plaiu,
La căpitan Neculai,
Cu merinde de trei cai.
Şi nimica n11 mâncai,
Numai la cuc mi-ascultai.
Că" capita11 /\ieculai,
Are herghelii de cai,
Cari mănâncă jigărai,
Şi sare pe şapte cai,
De strigă mtlntele vai I
Ct11ine1li· Tel•ormon.

~adu.

5. 5iupifu.

tlOO. - De urli m'am temut tare,
Şed cu dânsul la mâncare,
De urlt m'am temut mult,
Şed cu ddnsu'n aşternut.

610.- Florieicd, dJJuă mere
M di băete, voiniale,
Vin' la tata de mă cere.
Nu•i cere nici boi, moşie,
Spune-i c4 fi-& drogd fie.
Cdti cireada, moşia,
Vbze.odat' cu dragostea.
Bucovina.

fir. f:omi(lc.

611.-Să

fiu câne'n patru brânci,
De nu te-oi face să plângi;
Când oameni-or secera,
Tu în casă-i legăna.

612.-Dragi tmi sunt fetiţrle,
Când le răsar fiţele,
Ca vara căpiţele.
Când e fiţa cât nucuţa,
De-o poţi prinde cu guriţa.
613.-Mândra
Par'că-i trasă

'Din

'naltă subţiricti,

prin

verigă.

Pipirig-Neamţu.

~r.

Vasiliu,

.•
Jnvă/ător.

614. -M ărgărintar înflorit,

Cine mi te-a ci11mpăvit?
- Baeţii de la cosit,
Fetele de la prăşit,
Dorobanţi de rând trecând.
( 1Ji11 Hdla11ge11i-1Juli111 /.

Confrunt4 cu No. 291;_

Und'te duci măi Petrişor.
- La Craiova să md'11sor,
Caid fetele nu vor,
C'au auzit cd sâni dator.
Sânt dator la preceptor,
O sută şi doi de polL ... Lasă neicii că nu-mi pasă,
Am o avere frumoasă I
Am avere să plătesc:
Am o gâscă şi-un boboc,
Rdspund banii la soroc ;
Am o curcă şi trei raţe,
Dau banii pân' dimineaţd !„„
()I;,, -

\Din Obislav- Vâlcea).
Confrvnt4 cu No·. 148.

)(ic. :J.

~umifraşcu.

61 G. - Frunză llel'de murui,

Dragi mi-s Doamne /etili,
Când pornesc cu oili,
De 'nălbesc poenili.
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cu foili,

răsună răili.

u17. - Dragi îmi sunt oifili,
Când le cresc cornifili I
Dar mai dragi fetiţili,
Când le saltă ţâţili,
Şi 'mpletesc cosiţili I
Ve;i No 612.
618.-Frunzuliţd

foi de fag,
Puiu meu care mie drag,
Şade .<fimi11eaţa'n prag,
Şi mă' 11treabll ce mai fac ;
Nu-i pot mulţumi cu drag I
6l9.-Frunză

verde foaie

lată,

l'entr'o mândră sprillcenată,
Cu gura nesiirutată,
Mi-aşi da boii de la roată,
.4;oi căruţa de sub şatră,
Numai s'o sărut odatâ.
Ciuleşlii·Badii,

.Must:el.

:O. faiha/ache.
620. -Nevasta care-i frumoasă,

Iaca ea şi ce mai face,
Când bărbatu' nu-i acasă,
Scoate tot din poloboace,
Şi duce la iarma1oace.
Ea bea bine şi măndncă,
Bărbatul nu ştie încă.
Vine-acasă 'ntr'un tdrziu,
Pune-o lespede sub brâu.
Va/eu, că-i bolnavă tare,
C' o pălit-o de lungoare.
Unii spun cd·i deoclietd.
Aşa boald ce-o avut,
O bdut rachiu prea mult,
oS'o c.. işet şi n'o ştiut.

verde ş' un chipet,
Md'ntdlnil c11 pui&a eri,
Leano, Leano fa 1,

fU 1...... Foaie

Duptf fle-care tloutf Vt1"1Uri se re·
.uano, Le11.no t~·, care are 1i
cantec.
1

p~ttJ:

-

.
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So dus bddiţa de joi,
Mi·o rămas doru'n zăvoi.
S'o dus bădiţa de Luni,
Ş'o r.fmas dorul pe prund.
Fa Ileană pentru tine,
S'a uscat iarba'n poiană.
Când era iarba. de coasă,
Eu şedeam cu puica'n casă.
Când era iarba de-adunat,
Eu şedeam cu puica'n pat.

fi. }Yloisei.
622._-:- ~~ale verde trei gutui,
Straimor ca mine, nu-i;
Numai puiul cucului,
Câ11d îl lasă mama lui,
Sus în vârful plopului,
ln mijlocul codrului ;
Făr'de aripi, făr'de pene
Fără dă nici o putere. '
Uutură, dragă, uscată,
cdntă·mi mie-odată

la mai

Că de cân' mi mi-ai câ11tC:t
Inima mi s'a '11tristat;
'
la mai cânta-mi mie az
Ca să·mi treacă dă nă~az.
Cuie~ la 20 Â_prilie, 1905 dela vard
mea Nrca FI. 'Popescu tlin ctft. Voi·
cet,li·din-vale, conr. Vofre11i, judeţul
V11.lc.a.

.J. )I. }'opescu.

628. - Fetele de la izvor,
fac măligd'ntr'un ulcior,
Şi o pun pe o obeald,
Ş o măndntă toatd goa/d,

"24.-Ah, sdraca trtnda mea,
A pus oala sd se lta,
Şi·a

crescut iarb4 sub ea I

ts26,-Merge apa pe otpust,
Dil·mi rachiul sd ţi-l gust ,·
Merge apa pe pdrau,
Şi rachiu' h gdtul mell1
Han1e1ri-Dorohol.
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Vlădica că

e vlădică,
are-o ibovnică,
eu să n'am nemită ?

Da a1e, da nu li-o pus,
Cd-s Io soacra-sa pe fus !
(Ţuţcani

J. O. 3ugravu.

627.-lnainte şi 'napoi,
C' aşa joacă pe la noi,
Ca găina pe gunoi.

633. -- Foaie verde lemn uscat

Să mă ţi-i leliţo bine,
Cât oi fi pe lângă tine,
Că îndată vremea vine,
Şi mă duc de lângă tine.

628. -

'Bucovimi.

V. Ungurea/'/.

629.-Hei, Oi-ai ci lele cum ci ţâi,
Hei, Nâ-i ţâne câlfâ·n budâi,
Hei, Ci gin calţâ di faci pândză
Hei, Şâ-n budâi âi baci brândzâ.
(De-ai fi lele cum te fii,
Nai ţi11ea câlţi în budâi,
Ci din câlţi ai face p/111ză,
Şi-n budâi îi bate brâ11ză.
Va/ea

l:lislriţei,

:2>. J.

Cuvur/ui).

Moldova.

7arcaşanu.

6l30. -Fata mare,
li ca fasola din ca/dare.

Când îi pui un pumn de sare,
nici un gust nu are.

Par'că

tj81.-Ş'o

murit Chirilă,
rdmas grădina,
Plinii de :zarzavat,
:;ii de morcovat.
Ş'o

f:JS2. - Scuttd, bercă de la
N'are poale la dJmeşi.

De când neica a plecat,
Şi pe mine m'o lăsat
Cu un dulce sărutat !
<:i34. - Cine mă vede se miară,
C'am fost tânară fecioară,
Ş'acu-s galbenă, pârlittt,
<:a o floare veste}ită.
'VJrleri· Cov11rlui.

Joan )(.

VBrle~eanu.

685. -Frunză verde fir de linte,
Rată-te-ar

pustia minte,
Cum n'ai fost tu mai 'nai11te ?
Căci acuma dacă eşti,
Mie nu-mi mai foloseşti.
Ochii văd inima cere,
Şi eu n' am nici o putere !
03G. -Foae verde şi-o lalea,
Eşi Mariţă la şosea,
Şapte nasturi la manta,
La tunică tot aşa.
Când te văd sara pe lună,
Nasturii lucind la mâ11il,
Nasturii, galoanele,
Mă apucă boalele !
Din sabie zuruind,
Din batistă vânt făcând.
Nu mai ştiu unde mai suut I
(De /a Al. I- asi/aclie),

Eş'

Jort!lşti-Covur/iii,

}'efru
-······· ..

CLlJM~,

t;h.

Savin,

---·--

JATll, Tl\Clt\Lf:.

113.-Şlrlclicul Slrbului.
odată un croîtor Sârb.

lntr'un t!rg era
Un turc, care avea nevoe de o manta, îi aduce ca vre·o 16 coţi de
sumani şi-i spune să-i facă lucru bun.
Sârbul, când lucră mantaua, fură din sumani, ca vre-o 2-3 coţi.
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două săpt1lmâni turcul vine să-şi iee mantaua. Haina era gata,
el Sârbul cum îi moarea turcească. Când o îmbrăcă, de şi mantaua era scurtă şi strâmtă, ii găseşte cusur, că i·o făcut-o prea lungă,
că-i prea largă şi că să i·o schimbe.
Sârbu' nu pricepu pe Turc şi văzu în faptul ista prilej de a mai putea fura ceva. Şi mai ciojdind de ici, de colo, mai fură vre-o 2-3 coti.
Peste alte 2 săptămâni, turcul iar vine la croitor şi cercând mantaua
iar n'o găseşte pe placul lui.
-Ştii una bre?! Văd că nu-mi faci lucru' pe plac; lucră-mi din
manta o pereche de şalvari.
Hucuria Sârbului, că a mai dat o pleaşcă peste el. Se toarnă pe lucrn şi face o pereche de şalvari turcului, ca să-i pară că atunci se'nsoară.
Când vine turcul să-şi ia şalvarii, îi întoarce, îi suceşte şi vede că
nu-s soi.
- Ştii una, bre?! Fă-mi din şalvari o pungă.
Sârbu' se uită lung la turc şi râdea înăduşit de prostia lui.
Peste câte· va zile, turcul vine să-şi iee punga de la sârb. Punga o
nimerise cam mare, că din 16 coti de suman, avea el de unde face
atâta lucru. Luând turcul punga în mână, se uită la ea şi zise:
-Ştii una bre? Punga asta ieste mare; la mini nu·i bani, puni în
el. Fă-mi iar mantaua dintăi.
Sârbul rămase înlemnit la auzul vorbelor turcului. Doar muncise el
într'o părere cu cusutul şi discusutul mantalei, şalvarilor şi pungei
turcului. N'avea încotro cârni şi furăturile i-o dat pe nas.

Peste

că ştia

cAuritif de la D-l H ..'Popa,
de loc din Schineni-'Tutova.
114.-Şiret ţiganul-dar

M
/"•

r

.1.upescu.

nici românul prost.

Mergea cică ţiganul pe un drum lung şi mersese el cât o fi mers
nu ştiu, dar ştiu atâta d i se lungise urechele de foame. Cum mer·
gea aşa cântându-i maţele, iaca vede un românicl arând :
-„Buna ziua românico".
Bună să-ţi fie inima, după cum ţi-i căutătura, zise românul.
- „Munceşti, ai ? mai zise ţiganul, căutând să intre în vorbă.
- „Poi de, aşa zic oamenii 11 -făcu românul, care pricepu îndată gândul ţiganului, văzându-l ce ochi bolohănia, la mâncarea ce era pusă
mai deoparte.
Nu cum-vă ai nevoe de ajutor, zise ţiganul, că te văd că eşti
singur.
-Ba, da, zise românul bucuros, că o m;ii avea cine să-mi tn:1i ţie
de urît 11 •
-

11

-·- 11

11
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·- „Da, mai

întăi,

mi-i da

să mănânc

=======================
ceva,

că-s

cam

flămând",

zise

ţiganul.

- „Cum nu, că tot îs cam flămând şi eu, hai ş'om îmbuca amândoi".
Ţiganul vizând că i-a mers treaba în plin, nu mai aşteptă să I cheme a doua oară şi se puseră pe mâncate. Cum mâncau ei, ţiganul se
gândiă. ce să facă, cum să dreagă, să plece sătul şi treabă să nu facă.
Românul, vlizându-1 dus pe gânduri, ca să mai schimbe o vorbă două,
îl întrebă:
- „Cum ţj.j numele prietene?"
- „Cum să-mi fie, iaca aşa, zise ţiganul: „Pralea, care mănâncă mâncarea, şi pe urmă apucă valea„„. Da' dumitale cum îţi zice ? îl întrebă ţiganul pe român.
„Dă, cum să-mi zică-zise românul, care nu era tocmai aşa de prost
cum tl socotise ţiganul- pe mine mă cheamă :
„Otic lung, apuc valea şi te·ajung, şi-ţi croesc vre-o câte-va în lung
şi te întorc înapoi la plug".
Ţiganul auzind cam aşa, nu mai zise nimic ci ajută românului, du·
pă cum se învoise !
;.•;,·
Văzuse el că n'avea pe cine pâcâli.
11

Spusll de Al. Vasilache, din
Covurlui.

Jor4şti

}'efru

rn.

'::f•

Savin.

115.-Tijanul la prins căprioare.
Un ţigan îşi luă sacul din bordeiu şi plecă şi dânsul la prins că
prioare. Ce-şi făcea el socoteală: mă duc cu sacu'. Aţii la vizunie, şi-o
scormonesc dinăuntru. Ea face ţuştiu în sac. Eu înşfăc sacul în spate
şi tocmai acasă mă opresc la copii.
Dar păcatul tot-deauna te paşte, aşa şi pe ţiganul nostru. ln loc să
nimerească la o vizunie de căprioare, nimereşte la a unui urs. Şi începe să facă gălăgie să iasă căprioara, iar cu sacul aţinând la gura vizuniei. Ursul auzind gură, începe a mornăi. Ţiganul când aude aşa,_
crede că zice de frică : mor, mor. De aceia ii şi răspunde: Nu tot zice
mor, mor! Eşi vie, să te vadă şi copiii. Dar n'apucă să sfârşască, căci
ursul se şi repede, îi rupe sacul şi-l mănâncă.
Şi aşa o prins ţiganul căprioare !
(Aurit de la mama, Vârleri·Covurlui).

J. Vâr/e;zeanu.

116 - Mântueşte Doamne !
Un preot dintr'un oraş, care avea o mahala de negustori cârciumari,
cu vinuri streine, şi rachiu numărul u11u, când a fost la un ajun, cu
multă bucurie îi sosi acea zi când trebuia iarăşi să viziteze pe toţi enoriaşii burtă-verde. Nu ştim cum :i umblat popa nostru, ce·a făcut,
dar ştim că popa, de la o vreme, schimbă rugăciunea lui, cu care in·
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astfel: Mântueşte Doamne Odobeştii şi bine-cuvântează Ni·
asupra Panciului dărueşte şi cu crucea ta păzeşte va-

coreştii, biruinţll

lea Huşului.
Iar dascalii, când popa nici nu
găi, gă, găi....

isprăvea,

urmau cu

De la Gh. I. Kahu-Schineni, frate cu mine.

un

ţigan

gdi,

gă,

V. J. Xahu.

Tuţcani-Cov11rliti.

Odată,

nă-i, gă,

117.-Vaca dăla naşu'.
dobândise în dar, o vacă de la

naşul său,

care era

rumân.
câfa va vreme, se întâlnesc în drum şi încep a vorbi :
-- Fine, fine, por' dă câne, mai ţâi vaca dăla mine?
-O mai ţâu naşule, potocaşule; albesc şi io dumicatul copiilor câ·
te-odată, albi-i-iar ochii cui mi·a dat-o.
După

c.411ritt1 de la tatll/ meu Nae M. Popescu.
Ştef4neşti-Vâlcea.

J.

w. "bo,,,escu

.I'·

.r r

CRONICI\
"' Albia. XIII. 46-7: VrAata omului, povestire de CM. Lupescu.
XI,_ coala q-Jt, urmeart1 cu Anecdote, Pove1tea Jal 0 Fruu:l.verdt1" (articole scoase din Noua ~evis•A ~omAnl de dd. T. Speranţt1, cArtur
Gorove1: 'X_. Em. Theohari şi N. I. Aposto·lt's~u), Tradiţii şi Legend•, Joouri
de ropH. Cdnteoe şi ;ar41i Traditii şi Lt'g11nde. O povestire scrist1 de d. Şt St.
Tuţescu <P· 16o-1) ne-a fost trimisd şi nou4 ,· ea s'a publica/ tn An • .'II. p. 76
(No. 64); g4sim deosebire: in Şer. stt!I puete, la noi juvete. E vre-o 1f"e1al4
•
domnule Tutescu ~
"' Universal literar 'J'{o. 86 imprum11tt1 de I~ nni p(Jvestirea No. 81 : Cum
luoreszll moRrtea, punând dedesubt aceast4 tnsemnart!: •'Din minunat11 revist4
de limbi!, literatur4 1i art4 popu/ard .,,Ion CreanglJ." (B6rlad)•,
* Primim aceast4 scrisoare pe care o re1roducem lntoc'nai;
·
„'Dom1111/11r T. Pan.file, Bir1ad, str. Ţarigradu/ur.
lafl, a1 Aapst 19 10 •
·
.,,Stimate 'Domnule Panjile, cred cd nu v4 veri sup4ra @elf v4 vor scrie
.,,rar ·despre ace/aşr lucrul Am supt och1 rl'(o. ~ 1i.vtld cu ~sret cil. prrsis• tat1 ln gre1ala de a scrie cu A.. Asta e fals I' uril, tpe ex., 11n cuvlnt ca .
"·iitie• care e rus, b11lg. jitie' scris jAtil', e ce-va · ~onstruo1. Sunetul I 1
„vecin Cii i 1i cu u. C11 a n'are nic1 o legtJturtJ, E -sisur cd nu tirfil1 verr
.,,ren11nta la A. De ce nu renunţa/1 deci c'o oril rtial curînd ~ -'J'<.11 mar
-puneţi apostrof în omu', c:i scrieţi curat omu, draou, P11ot.1ou.-L4 pag.
„286 is m11lte acce11te greşite moacĂ, smomitO, boaghE III Mar bille ar fi
•.,4 v4 faceţl litere cu accente chear pe I ,; f. Se mal imp11ne sll. scrieţl
„c11 f, de oare ce revista d. v. e important4 şi va li citat4 de to(l tilolo•liir, care s4 intereseart!I mult de la.-Cu multi! stim4: •
c.4i4g11st Scriban, prof. liceal, laş1
.fji ada11s1AI: „ 'Pe invdlitoare (s11mar11/) 1i la pas. 288 vtJd scris JITIE, iar la
pag. 288 jos JÂTJE li! Apo1 STRÂNSUL cfind e lat. strtugero I Merge;"

* $Pzl.toarea,

„
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Dupil cum se vede d. Scriban este şi fonetist şi etimologist. Etimologişti, 1111
p11tem fi pe11tr11 cd aproape toţi cei ce scriem aceaslil revistil nu c11noaştem /im·
beie din cari graiul nostru a împrumutat unele din c11vintt'le sale. Fonetişti nu
putem fi, pentru cd o datlJ primind pe „nmu'" pentru „omul" ar trebui sd primim
pe „gbini• „llghin) • şi „brini" pentru .,,bine". De bund seamd cil atunci cei patru
filologi, ce-i avem abonaţi. a„ bate din palme de bucurie iar mia de cititori s'ar
bate cu capul de perete, trudindu-se sd fnţeleagd cele scrise Şi noi, .fireşte, trebuie
sil ascultdm de cei mulţi; numai cdte o datil, facem şi altfel. Cât priveşte pe t
sa11 I ni·i de o potrivd. Cltm do,.; şi noi pe l sd·I avem dar iar4şi. pentru a nu
face rdu celor ce au porunol sil scrie numai cu i, pe cari ti cuprinde dra14a noastrd
mie, trebuie st!l scriem lot cu i. Despre moaoA. smom to boagbe. aşa ni s'au tri·
rnis; manuscrisele ce le pdslrilm stau dovadll. Totuşi d. Moisei ne va da lilmuriri
rerrtr11 No. 11iitor di11 .,, !011 Creangil".

}'.
,.. • Universul", în No. 238. vorbind de marele fi/osu/ 'V. Conta, fiu de preot
din ,·om, Ghindlloani, jud Neamţ. rice :
„ln copildria sa ferfritlJ, Conta hoint!trind cu ciobanii din rn1111ţii Neamţului
nu 11ttase sil culeagil şi sll prescrie intr'rtn caet aceste apoteore ,·poe;ii populare)
ale naturei pre/ilcute fn doine şi balade de anonimii trubaduri ai roporului A·
cest caet pe care-l purta to1dea1111a c11 sine, îl trimele 'D-rufoi Fdtu dill t,'and
spre a fi dat lui Eminescu. D-rul Fătu trimete caetrd, dupd dorinţa .filosofului.
lui Eminescu, care pe acea vreme studia la Viena, primind (Conta) urmdtoarele
rânduri ca rd.fpuns .
„Mi-ai trimes, Domnule Conta, un prieten sincer cu care sd md iau in ceasuri/, lungi şi plicticoase, Eram lnsetat de graiul dulce, nespus de dulce, al ţdrei
„mele".
'Din acest citat reeslJ. cd s11fletele celor doi filosofi aveau o notil mai distinctivii
de patriotism d.: cât a celorlalţi membri din soc.• Junimea••.
La aoeat dualism suftetno tnlaout s'a lipi~ m1i târziu ,i p~rsonalitatlla ţlril·
neasol a lui Ion Creangl".
Coi ce se fnţolrg, se ouleg, ricc inţclepci1111ca poporului

_;li.

g.

J:upu ..

Poşta redacţiei.

P. G. Snv.- V•am scris.
Cărţi

primite la

redacţie.

Eug. Revent: scrisoarea 11n11i necunoscut

(satiră) şi

Satira spiritu/Iii

p. 2o b,

1

O. CJrlinar, di11 vo/111n11I ce se va p11ne în vân;are despre V. C1m1 a
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abonaţilor, cetitorilor şi prietenilor revistei
Creangă'' pe11tru strângerea fondurilor:

J11temeietorilor,

„Ion

„C lJ Z /\-V O D /\"
Suma

adunată
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L. B.
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-
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L. B.
839,25

TUDOR PAMFILE:

Trecutul şi starea ei de astăzi .
Lucrare premiată d_e Academia Română in 1909.
IV+504 p. cu 705 fi g uri

10 Lei.

Pentru cititorii revistei "Ion Creangă, 11 prin Redacţie, 8 Lei.

I n ,, 'Bibliotec;a F olc;loristic;i" au apărut:
:\o.
l'<o.
l\o.
>.·o.
i'\o.
:'\o.
>Jo.

Jn drumul păcatelor (poveşti), culese de P. Danilescu.
poporului (roveşti) de Şt. St. Tuţescu .
Verde şi iar verde (câ11tece) 1 culese de C. Făgeţel.
Cuza Vodă - din poror (poveşti), culese de P. Danilescu.
Colinde, adunate de )t. St. Tuţescu.
o: Cale!1dar folcloristic pe 1910.
7: 111 mijlocul l10riior-chiuituri-culese de FI. Cristescu.
1:
2:
3:
4:
5:

Sfinţii

Toate aceste broşuri se cer la Librăria «LLimina », str. Unirii-Craiova, pe preţ de 30 bani broşura.
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Prin fiedacţia şi Administraţia revistei .Ion Creangă" 11e pot dobândi
urmllt.oarele luorAri :
„Ion Creangă" numerile toete din anul I - - - - - 3.00
„Ion Creangă" An. 11.
....:... - 6.00
T. Pamfile, M. Lupescu şi L. Mr·ejeriu : Cart.e pentru tineretul de la
sate. Ediţia I . - 1.25
T. Pamjile: Povestire pe scurt despre "Neamul Romllnesc" - 0.20
•
•
Jocuri de copii J. 1.40
II. 1.60

•

„

„
„

"
•

„

"

"

•

" „

lIT. -

l.t.O

Cimilituri romilneşti
1.00
Industria caanicl lll Români
- 10.00
'D. Farcaşanu şi Btf. Lupescu: Crl'ştere& pomilor
- 0.2fl
L. Orfrejeriu : O şezltoa1e ţilrAneascll - O . ~O
FI. Cristescu: Carte pentru copii
- t.20
Şt. St. 'luţescu şi 'P. 'Danile:11:11: Monogr. satului Catane-Dolj - 2.00
„
Colinde din popor - - - - - - - - - - - O. ~O
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Cirţi

~

~ecomandăm

()upă

"Zr~.

achitarea

()epllnă

~

~

tuturor:

Literari l111iatfti, din Cont11. Eminescu, Caragiali,

/

R>

2..a_

~,

~

Neicruţ, i

C, )orga,
Mat.. c; . Poni, Carmen-Silve, L11zu. Petrino, fn total cO dif.-rite voi. Coleoţia $aroga. de câte 200-800 pag. reduse numai la 40 ba11i voi, fn loo
d 1 leu; contra unui n:and at de h1i 4, expediez tranco de traosp. zece
ex„molar
· auoite mult interesante rllrţi.
IEIDHr' . D.
ia RomAnilor ln 12 volume mari. de câte 300 pa.cini ti·
oAri(e p'l_bi_rti.41
tiuit-A num11i "U 7 lei toate 12 voi. tn loc d" 18 lei .
M1t.;.r.i'hi r
Ogoarelor, pAdtirilor, viilor, moşiilor ou tabele
~Barormar" m urilor VPcbi în nui din Moldova. Muntenia, Dobro'
mai ·H _rin<le
batura buto11elor, şurelor, COŞR1"elor. arborilor din
I
re, e~...Ji st absolut 11eoeserii tuturor egricl>ltorilor Şi funoţionar
sllroi
· c·u plicerea legilor agure de oare·l'O cuprinde ins truo·
c. ţi ·
·O
ştiitor de 4 clase primare poate mlsul"n exact şi
:l sig
lum mare legat se trimite franco recomandat dupA pri·
mire11
e t8i 3.2.l ou m11ndat post1tl.
Co()ul plugarilor . oolocţiA de 14 lPgi noi şi \·eohi cu toate expunPrilR de moriv11 şi formulare IR unele le~i de foute mare trebuinţA 1ocuitorilo!' ţ4roi; Ouprinde 450 de pagini P" hârtie velină legatl !fi se expddi11zll francu rlupll primiru sumei de lni 3 ~5 .
l11plttihri11 hi răcbită . un vol. mere uu 60 ilust.uţii so trimite reoomandat
dupll pJimirea sumei de lei 2.25
Adreeati nnmonrltile la Librăria ebltoare
6Nlcolai A. Petroff BArla() Şi la prinripa•ele librării din Bucuretti
Cataloege se trimit gratis la cere>re.
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Anul 111.-No. 11.

Noembrle, 1910.

Ion Creangă
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Tudor Pamfile.-Spic•liri din trecut.
M. lupmu.-Fratele şi sora (cântec
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bt'lb.
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AftONAMENTUL ANUAL
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ln s tr?ii:i~tate . 6 c

INS~MNAftl
-D. St. St. 1'uţesou ne trimite No. 5 din „Biblioteoa fololoristioll" ouprindnd Colinde din popor adunate de d-sa. Toţi oolaboratoril no,tri, osri ne vor
trimite tn cursul acestei luni Frll.mântll.ri de limbii. precum şi Povestiri, cântece ş. a. ou privire la Rllsboiul nostru de neatârnare, vor primi prin noi. oAte o
astfel de ooleoţie, oa rlaplatl. Ceia oe vom primi, nu se va tiplri fn wfon Crean·
gil", ci va apare tn lucrarea pe .oare d. Tuţesou o preglteşte.

SPICZJlftl DIN

Tft~CZJT.

In „predoslovie" la „fstoriia Ţăril-Rumăneştl11 1 Constantin Cantacuzino, mare patriot, ucis în Ţarigrad la 6- 7 Iunie 1716, după ce arată
câtă greutate întâmpină cel care caută să povestească viaţa şi faptele
marilor barbaţi, din pricina lipsei de dovezi, scrie :
- „Însă nu zidi că den om în om n'au rămas şi aicT nişte spuneri şi
poveşti, mal vărtos bătrănil cel ce povestesc de cele ce au fost, ci şi
acelea foarte slab lucru este şi cu primejdie de a le crede, pentru că
de multe ori, de nu de toate orile, s'au luat seama că de un lucru
numaT dol într'un chip nu povestesc, ci unul una, altul alta băs
nuiaşte, unde nicT de la . acelea nici o adevărată ştiinţă nu avem. Nici
den căntecile carele vestesc de vitejii, au de alte fapte ale Domnilor şi
ale altor vrednicl oameni ce au lucrat, care! după la lăutari şi după
la alţT căntătorl auzim, putem şti cevaş ales, că şi acelea nu numai
ce, au laudă mai mult, au hulesc, decăt cele ce este a fi, ci şi foarte
împrăştiiat şi prea pre scurtu pomenesc lucrul şi făr de nici o orânduială sau tocmeală 11 • 1 •
O curată pomenire. E vorba, cum se vede, de cântecele noastre bă
trâneşti, ce povestesc prin cântare („ lăutari 11 , „ căntători 11 ) fapte vitejeşti
ale domnilor şi oamenilor vrednici. Cantacuzino nu ne arată prilejul
când se auziau aceste cântece, dar îl vom afla din alte părţi.
1

Operile lui Uonstantin Cantnouzioo publicate de N. Iorga, Buc.
https://biblioteca-digitala.ro
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II
„ln sfârşit, în calea lui Italianul a văzut şi pe bieţii locuitori de la
ţară, ai Moldovei. Nimic din ce a găsit la ei nu-i place : cfemeile sunt
grosolane şi neruşinate» («assai villane e sfrontate;I); ba chiar «sfaciatissime e disonestissime», mai mult ca «le carampane di Venezzia» );
câmpiile frumoase ale ţerii i se par nelucrat, dar în Neculce aflăm lă
murirea : «Ţara era bejenită numai din şleahul oştii, iară în laturi stau
cineşi pre la casele lor ; nu avea ni meni nici o nevoie, nici la mers,
nici la întors~ 1 Dacă ar fi fost numai obiceiul lui de a şchiopa cu
băţul puii, găinele, raţele sătenilor, pentru a le plăti aşa cum credea
- «Când-vedeau apoi puii morţi, se mulţumiau cu plata» 2, - încă am
înţelege de ce a găsit sate pustii şi fără locuitori» în calea lui de întoarcere. 11 8
~udor

}'a177fi/e.

CANT~C~ ~ĂTftAN~ŞTI.
22.-fratele
Sus pe muntele cele verde,
Grea turmă de oi se vede.
Da' la ea, cine şedea ?
Un frate do surorea.
Ei pe-un munte le păştea,
.5i pe unu' le mulgea,
Şi pe altu' le tundea.
Frăţiom-i ciobanaş,

Şi soră-sa strungaraş.

Ea cdnd oile mâna,
Din gură le tot zicea:
«Ta, ţa, ţa, Băluţa, ţa,
Că te mulge bădiţa».
Mulge una, mulge trei,
Las' să treacă peste mii.
-Frăţioare, frăţioare,
Amuş plouă

la hotare,

I

şi

sora.

Că

uite ce nor de ploae,
or curge şirloae.

Amuş

-

Sorioară, soră hăi,

Bată eşti, nebună eşti,

C'acela nu-i nor de ploae,
un zmău şi co zmăoae,
Vin la tine sci te iee,
Ca să le fii lor femee.
Dar eu dragă nu te-oi da,
Până capu' sus mi-o sta.
Bine vorba n'o sfârşit,
Ei la ddnşii co sosit,
Şi din gură o grăit:
- Măi ciobane, ciobănel,

Şi-i

Strungaraşu' ţi-l luăm,

Singurel noi te

lăsăm.

-Strungaraşu'

nu l'oi da,

I i;j-M~gni p. 34"· 446; .campagne piene et amene, ma incolte; casali turti
distrutti et inabitati"'; Neculce, 198-9.
2 „Q.uando
vedevano poile poi li morti, si contentavano de/ pagamento"' ;
P· 447•
" N. Iorga; Un cif/dtor italian LCarnelia Ma 111 11i] fn Turcia şi Moldova în timp1tl
rdsboiului cu Polonia. Lpe la 167~]
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capu' sus mi-o sta.
Eu am vouă să vă dau
Mii de mii de miorele,
Câte de-un ochiu ochişele,
Cu coarne tepelegele.
-Noi de-acele n'om lua,
Numai cdt pe soră-ta.
-Eu pe soră-mea n'oi da,
Până capu.' sus mi-a sta.
Mai am vouă ce vă da:
Nouă mii de berbecei,
Câte de-un ochiu ochi.şei,
Cu coarnele răsucite,
Cu ghiţele aurite.
-Noi de-actlea n'om lua,
Numai cât/ e soră-ta.
-Eu pe soră-mea n'oi da,
Până capu' sus mi-o sta.
Mai am vouă ce vă da:
Nouă mori pe sub pământ,
Macină aur ş' argint.
-Noi de-acele n'om lua,
Numai cât pe soră-ta.
Când cuvântul l-au gătit,
Şi cu dânsa-o şi pornit.
Ea din guraşa o zis:
-Frate, frăţiorul meu,
Ia dă-mi cuţitaşul tău,
Să tai perişorul meu,
Să faci băeri la galeată,
Şi coardă la cea săgeată.
Când baer'a mucezi,
.~i coarda a putrezi,
Să ştii frate c'oi muri.
Când la Dunăre-o ajuns,
Ea din gur'aşa o zis :
- Lasă-mă de degeţele,

Că mă

rod cele inele,
rup degeţelele.
Ei de mână o lăsat-o,
Ea'n Dunare s'o înecat.
Ei pe dânsa o strigau :
-·Copilă, nu fii nebună,
Că cu vin noi te-om scălda,
Şi cu galbeni te-i juca.
- Las' vinu' să mucezască,
Oalbenii să rugin.ească,
De cât cadână turcească.
De cât cadână Turcilor,
Mai bine năsip valurilor,
Mâncare peştilor,
Şi cotloane racilor.
Turci-o tocmit năvodari,

Şi-mi

Să'ntindă năvoadele,

Să scoată

Ea din

dragostele.
o zis:

Dunăre

-Măi păscari, măi năvodari,

nu vă trudiţi,
Că pe mine nu mă găsiţi.
Trei zile în Dunăre o stat,
Până Turcii o plecat.
Dacă Turcii o pornit,
Ea din Dunăre-o eşit,
Şi la frate-su-o venit.
Frate-su când o văzut-o,
El din guraşa a zis :
-Soră, so1ioara mea,
N' am gândit că te-oi vedea.
Şi trei vorbe n'o grăit,
Şi de jele o murit.
Ea cu apă l'o spălat,
Şi el iară s'o sculat,
Ş'amândoi o tot umblat,
Pân' ce moartea i-o luat.

Ia

lăsaţi

Au;itd de la Pdulina lui Petre Catrinarirt din Holda, Broşteni, Suceava,
loc din Bu~ovina. Cules de
Zorleni- Tutova
}Yf. oCupescu.
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POV~ŞTI
31.-lmpărăteasa

greu încercată.

A fost odată, ca nici odată„„
A fost un mândru fecior de împarat, care se însurase cu fata unui
român nevoiaş, ia, dincolo, dintr'un sat. El o luase din dragoste, că
fata ceea era straşnic de frumoasă, voinică şi isteaţă şi, pe lângă toate
aestea, îi făgăduise că, dac'o ia de soţie, are să-i facă un făt-Logofăt
cu părul dr aur. Că pe vremea ceea, cică ori-care pnnţ umbla şi printre oamenii de rând de-i întreba de durerile cât şi de bucuriile lor şi,
unde s'ar fi îndrăgostit amarnic de-o fată, apoi urma pornirii inimii şi
nu mai ţinea socoteală, ca'n ziua de azi, de atâtea forme. Iar dacă n'ar
fi fost aşa, nici feciorul nostru de'mpărat nu mai da el, cât îi hăul,
de-o aşa minune de fată !
Şi după ce s'au cununat ei, şi au făcut nunta, numai iaca bătrânul
împărat, care abia mai sufla de slab, le dă ca dar la „masa cea mare 11
scaunul împărătesc, spuind că el nu se mai încumetă a împărăţi şi
dându-le părintească binecuvântare. Rămas în locul tătâni-său, pe noul
împărat !'au luat grijile şi era tare năcăjit că, tânăr însurăţel, uneori
trebuia să lipsească de-acasă săptămâni întregi. lntr'o bună zi află cu
bucurie că 'mpărăteasa a purces îngreunată. Dar care nu i-a fost nă
cazul când, după un timp de vreme, numai soseşte ştafetă că un împărat megieş se găteşte să-i vie cu rlisboi. Nu se'ndura să-i spue împărătesei ca să nu-i mai strice inima.
- „Ce-i de făcut, drăguţă? îi grăeşte el în sfârşit odată, trecându-şi
uşor degetele prin părul ei galben cum îi soarele ; eu trebue să pornesc cu oastea şi nu se ştie când m'oiu întoarce : peste o lună, peste
două, peste nouă, că-i tare cânele de împarat care ne duşmăneşte şi..„
tu nu-i fi mai având mult până să naşti".
Atunci împărăteasa.„.
Din adânc, greu a oftat,
Prea amar a suspinat,
Lacrimi râuri a vărsat!
Da' pe urmă, mai viindu-şi în vorotic, a prins ea singură a îmbărbăta pe împărat şi, mai socotindu-şi zilele pănă la facere, i-a spus cu
hotărîre:

- „Du-te, că ai vreme de a te duce pe-o lună-două 11 •
Acu, să vezi dumneta, că să fi trecut preţ de-o lună de la plecarea
împăratului şi iaca, într'o bună zi, pe împărăteasă a pălit-o de facere.
Se vede-o treabă că ea-şi greşise socoteala, ori că feţii-Frumoşi stau
mai !Juţin de nouă luni în pântecele mă-sii.... Destul că ea, acu era în
"Ion

Cret1ngău,

lll.-11.

•51.
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durerile facerii şi muncindu-se un timp de vreme, a făcut. Şi să vezi
minune, a făcut cum îşi pusese în gând şi cum făgăduise împăratului:
un prinţişor cu părul de aur !
Ei, da ce te faci aci1 : împaratul nu acasă şi poate nici gând să vie;
ba nici tu să-l vesteşti n'ai chip; că nu ştii în ce parte l'o fi aruncat
viforniţa răsboiului; că împărăţia-i mare de să nu-i mai dai de margini şi poate el înc'a fi eşit din hotare„„. Cine ştie ! Aleargă ele slugi
în toate părţile şi'ngrijesc, da' dacă nu-i cine trebue să fie.„„ Şi cât
s'ar bucura el să-şi vadă visul cu ochii : pe cel coconaş cu părul de
aur!
Trece-o săptămână, trec două, im părăteasa îşi venise'n fire, se'ntremase, da tot gânduri şi amărîtă că nu mai vine împăratul. Numai Casandra Ţiganca, fată în casă, îi mai ţinea de urît. Era sprinţară şi bună de minciuni ţigăncuşa, da' făţarnică şi rea l:l inimă de mama focului! Da' împărătesei nici prin gând să-i treacă. Şi umblând cu tot fel iul de bozgoane. Şi'n inima ei neagră mocnia un gând drăcesc„„ De
cum văzuse că împărăteasa a făcut un făt-Logofăt cu părul de aur,
ea-ce să facă s'o piardă şi să rămâe împărăteasă în locul ei! Ii zice
într'o zi:
- „Mărită 'mpărăteasă, Măria ta de mult n'ai mai mărs în primblare.
Să mergem pân'la fântâna ceea„. Că să vezi câmpul cât îi de frumos!"
- „Om merge, Casandră ! răspunde împărăteasa cu bucurie 11 •
Şi se iau ele şi se duc. Da' câmpul era tare frumos. Mergeau culegând flori şi şuguind. Aproape de fântână, ţigăncuşa zice :
- „Ai ostenit, Măria ta; să ne hodinim oleacă„. 11 •
S'aşază ele pe colacul fantânii şi prinde a face buchete din florile
ce strânsese.
- „Cât îi de mândru câmpul !11 zice împărăteasa rotindu-şi ochii.
- „Am zis-o eu! răspunde cu oare-care fudulie Casandra-şi se sbănţuie pe deasupra fântânii. Şi Măria Ta, azi eşti mai mândră şi de cât
câmpul cu florile şi de cât ceriul cu soarele ! la uite-te, zău, în fântână şi-ţi vezi faţa„ ..
lmpărăteasa se pleacă râzând să se privească. Da' slujnica, degrabă,
ii pune mâna după cap, îi face o bleandă şi numa huştiuliuc în jos şi
ştiobâlc în fundul fântânii !
Pe urmă, ţiganca, tiva înapoi acasă, se îmbracă frumos cu straie
scumpe de-a împărătesei şi se face împărăteasă în locul ei. lea pe urmă
copilul cel cu păr de aur, care scância de foame şi prinde a-i da să
sugă tâţă stearpă de-a ei...„ Da copilaşul ţipa şi mai tare. li pune la
loc în leagăn, el nu,-da să se răstoarne. Că să vedeţi dumnevoastră,
el era un mărigan, că creştia iute de nu ţi-a mai văzut ochii ! Vine
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îl mai poartă prin casă: pace,-ţinea tot o
o femee ctt ţâţă : nu vra să sugă. li scoate femeia afară în grădină : el nu şi nu, - răcnia de părea că-l taie. Şi cum
îl purta aşa, vede sus între copaci un pat atârnat, în care se legăna
împărăteasa când îi venea gust să se mai joace; şi ce-i vine în gând
femeii o porneşte într'acolo şi dă să se suie în leagănul cela. Copilul
a prins a se mai ogoi. Şi cum s'a aşezat aeolo cu dânsul, să nu zici
dumneta că parcă l'ar fi uns cu unt, aşa a contenit cu totul din
plâns şi a prins să sugă liniştit. A stat ea o bucată de vreme şi s'a
legănat, da' mai pe urmă, când să pornească 'nspre curte, copilul iar
prinde-a ţipa. Mai stă oleacă, el tace; cum îşi pune în gând să-l eie
să-l ducă, el plânge. Mare ţi-i comedia ! Vine ţiganca, -adică împără
teasa cea nouă-nouţă--, cearcă şi ea: pace! Şi după mai multă cercare, dacă vede şi ea că nu-i chip să deslipească pe prinţişor de patul în care se legănase mă-sa lui, hotărăşte să-l lese. Şi de-atunci, acolo l'a ţinut zi şi noapte, în patul din grădină, - că altfel, numai cât
şi-ar fi pus în gând să-l eie, răcnia de-i da inima dintr'ânsul.
Nu mult, şi iaca vine şi împăratul de la răsboi. Ţiganca era gătită
şi înzorzonată cu tot ce găsise mai scump. Şi-l vrăjise pe împărat să
creadă că ea-i împărăteasa lui. Şi împăratul aşa a crezut, da' tot nu
i-a venit la socoteală când a văzut-o aşa de cătrănită.
- „Dragă, de ce eşti tu aşa neagră, că doar când m'am dus te-am
lăsat bălaie ?
- „Of, drăguţă, de când te-ai dus, aşa m'am posomorit şi·am slă
bit de nici nu pot merge pe picioare. Îs neagră de cât am plâns şi
m'am bocit....
Şi prinde a se sclifosi.
- „Taci, drăguţă, zice 'mpăratul mângâind-o; nu te mai scârbi şi-ţi
drege faţa iar cum a fost, că iaca am venit sănătos şi de-acu om mai
trăi în linişte c'am răpus pe cânele de im parat care ne duşmănia
A'ntrebat'o apoi de copil şi ţiganca a prins a-i spune cât îi de frumos, că-i cu părul de aur, că... de cum fa făcut, n'a vrut să steie de
cât în leagănul din grădină. A mers împăratul de l'a văzut. Mult s'a
minunat. Şi s'a bucurat aşa de mult, că nici nu-i mai venia să bănu·
iască, mă rog, că asta ar fi o ţigancă şi nu împărăteasa lui.
Din urmă, la fântâna ceea unde-a înnecat-o pe împărăteasă, crescuse îndata-mare o răchită mândră, mândră care nu se mai află.
Iaca la un timp de vreme, umbla pe-acolo un moşneag şi un băet
cu oile. Băetul, jucându-se pe la fântână şi văzând salcia cea verde şi
pletoasă de mai mare dragul să stai la umbra ei, s'aşază subt ea şi
stă un timp uitându-se printre crengi. Cum frunzele foşniau de-o a·
gură.

Pe

îl iea în

braţe,

urmă, cheamă

11

11

11
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i se pare băetutui că aude ceva, aşa ca nişte gemete înDa el nu prea bagă'n samă asta. Se urcă'n salcie şi chiteşte
o mladă din care să-şi facă o tilincă să cânte. O taie el cu cuţitul şi
-minune! Mlada începe a se văita:
Trupul rău mă doare,
„Văleu, rău mă doare !
Şi la inimioară„„ 11 •
Cine mă omoară?
S'a spăriet băetul şi a sărit jos cu nueluşa. Da' nepricepând ce este,
a rătezat-o, a crestat-o şi şi-a făcut tilincă. Da' pe urmă când a pus-o
la gură, tilinca a prins a cânta singură pe un viers aman de jalnic :
După-un coconaş,
„Nu cânta, băete !
Din cel legănaş.
Mă arde o sete„„
De vânt legănat,
Capul rău mă doare,
De ploae scălda:t 11 •
inimioară,
Şi la
Băetul dacă vede-aşa, dă fuga la moşneag.
- „Moşule, ia să cânţi din tilinca asta ... 11
- „Da' de ce ? 11
- „ lac' aşa ! Ai să vezi „.
Moşneagul o ia, o pune la gură, şi numai cât suflă'r. ea, tilinca
prinde-a cânta singură:
Dup'un coconaş,
„Nu cânta, moşnege !
Al meu îngeraş,
Sufletul mi-i rece,
Cel din legănaş.
Viaţa mi se trece„„.
vânt legănat,
De
Capul rău mă doare,
De ploaie scăldat.... 11
Şi la inimioară,
Moşneagul, dacă vede una ca asta, ia tilinca şi porneşte'ntins la lmpărăţie, s'arăte peste ce minune a dat. Ajungând el, intră'n ogradă şi
numa' iaca 'I vede împărăteasa cea nouă, care taman şedea în balcon
la scară.
- „Ce cauţi aici, moşnege ? 11
- „'Nălţată 'mpărăteasă, avem de grăit ceva cu Măritu 'mpărat 11 •
- „Ei, că 'mpăratul are să steie-acu de vorbă c'un cioban ca tine ! 11
lmpăratut, dinnăuntru, aude huet şi'ntreabă ce-i.
- „Iaca, un păcătos de moşneag, ci-că vrea să-ţi vorbească 11 •
- „Lasă-l să vie !11 porunceşte el.
Se ia moşneagul şi se sue sus la'mpărat.
- „Ce este, moşule ? 11
-„Ce să fie, inalţate 'mpărate! la să cânţi din tilinca asta,--că nu·
mai cât o pui la gură şi să vezi cântare ce cântă .. „"
lmpăratut a luat tilinca, a pus'o la gură şi ea a prins a cânta singură:
E'n balcon la scară.
„Valeu, soţioare !
Nu cânta prea tare :
Cine mă omoară,
diere

uşoară,

năduşite.

1·

I
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Din cel legănaş,
Capul rău mă doare,
De
vânt legănat,
Şi la inimioară,
De ploaie scăldat.
Dup' un coconaş,
Al nostr' îngeraş,
Atunci împăratul a răsărit 'spăimântat şi a trântit tilinca de masă şi,
tilinca, numai ce s'a făcut împărăteasă la loc cum a fost şi împaratul
atunci a cunoscut pe împărăteasa lui şi s'au îmbrăţoşat şi-au plâns. Iar
Ţiganca-împărăteasa, care furase cu ochiul ce se petrecea, încremenise
şi se făcuse şi mai neagră. Şi 'ndată s'au dus în grădină la patul cel
atârnat, şi numai acuma făt-Logofăt a vrut să fie luat de-acolo şi a
prins a se bucura straşnic la sânu' împărătesei, mamei lui. De-acole,
împaratul a hotărît ca moşneagul care-a venit cu tilinca şi băetul care
a făcut-o, ei şi urmaşii lor, să fie răsplătiţi şi ţinuţi pe lângă curte în
mare cinste, cât a fi el împărat, şi chiar după moarte, când a împă
răţi făt-Logofăt cu părul de aur. Pe urmă a strigat de a scos slugile
din grajdiu o sălbatecă iapă sară-iapă, de nouă ani stearpă, a poruncit de-au desbrăcat pe ţigancă şi au legat-o de coada epei împreună
cu un sac de nuci şi i-au dat drumul de s'au dus peste văi şi coclauri : unde-a pica nuca, să pice şi bucăţica.
Am încrtlecat pe-o şă, ş'am spus-o aşă. 1
(De la Ursache Ocneam1 din Coropceni· Vaslui,
prin Ocneanu U. Ion, 1colar).

J.

j(eculau.

32.-Tiganca împărăteasă.
de mult, nici nu se mai ştie când şi unde, nici eu nu ştiu,
că n'am apucat acele vremuri, alţii mi-au spus. Dar ci-dl îi tare adevărat. Eu n'am nevoe să vă spun minciuni, căci din fire nici odată nu
spun adevărul; cum am auzit, aşa vă spun ; cum am cumpărat, aşa vă
vând. Ci-că trebue să pleci îndată după naştere, dacă vrei să ajungi acolo, cu barba albă ; dar de întors nici nu mai este vorbă.
Şi acolo, unde o fi, ci-că să fi fost un împărat viteaz cum nu mai
era altul ca dânsul, şi putred de bogat. Şi cică la curtea lui era o bucătăreasă ţigancă, care sămăna taman cu împărăteasa, bucăţică ruptă
nu alt-ceva. Şi la graiu şi la făptură erau tot una şi frumoase amândouă fără pereche în lume. Par'că erau două surori de gemene, în cât
dacă le îmbracai la fel şi le puneai alături, să-ţi fi tăiat cine-va capul
şi nu erai în stare să spui care e împărăteasa şi care e ţiganca.
Şi ţiganca asta era meşteră abraş la de-ale mâncărei, că nu se afla
în toată împărăţia o u.lta care să o întreacă. Da era şi pismaşa şi afurisită amarnic, mama focului. Şi avea ciudă mare pe împărăteasă, că
nu putea să fie şi ea ca dânsa. Multe planuri îşi urzise în mintea ei
pentru ca să-şi facă gusturile, dar n'a ajutat· o soarta.
Odată,
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Du~ o lungă vreme de domnie, primi veste împăratul că vrăjmaşii
ii calcă împărăţia şi îl pradă şi că mulţime man: de bogăţie i-au trecut-o peste brazdă. O clipă n'a mai stat pe gânduri, îşi adună în grabă oastea, îşi luă rămas bun de la împărăteasă, îşi făcu cruce şi cu
nădejde în Dumnezeu, plecă.
lmpărateasa era cu gândul numai la dânsul şi ducea o grijă mare.
avea obiceiul ca întotdeauna să se plimbe seara cu împăratul prin gră
dina palatului. De când se dusese el la răsboiu, eşia la plimbare cu
ţiganca, pentru ca să-i ţină de urît şi să mai uite de atâta grijă.
ln grădina palatului era o fântână părăsită şi grozav de adâncă. Ţi
ganca n'avea gânduri curate. ln toată seara când trecea pe acolo se
abătea din drum şi se uita în acea fântână.
lntr'o seară împărăteasa, văzând-o pe ţigancă că se tot uită acolo
mereu, de mirare se apropie de fântână şi uitându-se, o întrebă pe ţi
gancă ce vede ea înăuntru. ln loc de răspuns, ţigancă îi dete brânci
pe la spate ş: împărăteasa căzu în fund. Nu văzuse nimeni pe ţigancă
că făcuse treaba asta, şi de-acolo nimeni n'o putea scoate nici moartă.
Ţiganca nu mai putea de bucurie că şi-a făcut după placul ei. Se
furişă încetişor în palat şi într'o clipă se îmbrăcă cu haine de ale împărătesei. lşi puse şiraguri de mărgele de petre scumpe la gât, cum
purta şi împărăteasa, cercei de aur în urechi, brăţară la mână şi inele
în degete. Părea mult mai frumoasă de cât împărăteasa.
Eşind printre slujitori, toţi se plecau până la pământ înaintea ei şi
răspundeau cu frică şi cu respect la toate poruncile. Simţiau toţi lipsa
ţigancei bucătărese, dar nimănui nu-i trăsnia prin mintt schimbarea
ce se făcuse. De meşteră prefăcută ce era, cerceta pe toate slugile şi
întreba de bucătăreasă, dar toţi dădeau din umeri şi habar n'aveau de
lipsa ei. Dete poruncă grabnică să o caute în tot cuprinsul împărăţiei ;
iar până ce va găsi-o, să aducă alta.

]). J. }'rocopie.
D~-1\LE

97.-Când vine ploaie mare
când:
Treci ploaie călătoare,
Cd te-ajunge Sfântu' Soare,
Comae (cu un maiu)
Copae (cu un paiu)

COPII LOff.
şi

vreau

să

stea, copiii o

descântă

Cu sabia lui Mihaiu,
Mihaiu nu-i acasă,
Şi·i i11 târg la carne grasă.
Că
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-Luna.
- Ce e două ?
- Omul cu doi ochi bine vede.
-Ce e trei?
- Trei stamuri de piatră 'n
munte bine dau.
-Ce e patru?
-Carul cu patru roate bine
merge.
-Ce e cinci?
- Palma cu cinci deşte bine te

Ciscova/niţă,

acea

Latniţă,

Platniţă,
Chiscovalniţă,

Nu poate /ătnici,
Pl4tnici,
Cisco vă/nici,
Fără

Latniţa,
Platniţa,

plesneşte.

Chiscovalniţa.

Nemti1or-Neamţ.

99. -

1

_ji. }Y1oisei.

-Ce e şase?
- Flueru! cu şase

găuri

bine

cântă.

Unălă=l,

-Ce e şapte?
- Şapte jete'n casa unchiaşului; nici ediţi in ca.i;ă, nici coji
pe masă.
-Ce e opt?
- Plugul cu opt boi bine umblă.
-Ce e nouă?
-Nouă fraţi în casa und1iaşului ; nici capul să nu fi-/ baţi.
-Ce e zece?
- De la zece nu mai trece.

Dodălă=2,
Cărălă=3,
Cărămiz=4,
Bengheş=5,
Ţitrlu=6,

Mitrlu=7,
Margala=B,
Spada la=<},
Scocheci-10.

100.- Un-aram,
Doi-aram,
Trei-aram,
Şi-un pui,
Porumb-pui,

Sp11sil de mama, Maria I. Fira.

gh.

rira.

102.-Sisi capră cu mărgele,
Că mai multe ghiocele.

Porumbiţa,

Rapiţa,

Ronchiş,

Cherchii,
Berchii,
Popii,
Zdrânca,
Hartila,
Câmp I

Ponchiş,

Pâla casa lu tirici,
Tiricana,
Berbecana,
Ra11ţurile,

Din 'Boureni Doljiu.
])umifrrrşcu.
· ·1şrcajiici1tJare .- Luna, s<Jarele şi
pllmântul.

)(. J.
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101.-Ce e una?

98.-Latniţă,
Platniţă,
Şi

CREANGĂ

Oranţurile,

Cutcudia,
Veselia,
Spantai tu Maria.
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103.-Zdranca, zdranca sulu,
Mâine e Crăciunu'.
J04. -Zdra11ca, zdra11ca ifăle,
M âille sânt Păştiţele.
Culese din com.

Vui,·eşti,

J. )(.
105.-Na-fi o

jud. Vâkea.

}>opescu.
nucă,

Şi-o durducă,

Şi-o cură
Crăpe-fi

de vacă rea,
ochii de·i vedea.

POV~STIRI ŞI

·-

·--·---:::-··· ·=----=··-

106. -Moşule eu barba

;::-.-~:-.:::

albă,

N'ai văzn.t ceva prin iarbă?
--Am văzut un cărăbuş,
Cara peşte cun COllŞ.
J07. -- Dumnezeu să-l ierte,
Cu fasole ferte,
Cu bob inflorit,
Bine-mi pare ca murit.
Comuni,·ate unele dl! un pri..tc;1
din jurul Ţibt!lneştilor, 1 jud. Tecuci.

}>efru

9h.

Savin.

L~GEND~

95.-Movila celor trei Nemţi.
Cine merge, la vreme târzie de noapte, pe drumul dintre Săveni şi
Bozieni, mare lucru să n'audă glasurile celor trei Nemţi şi mare lucru
să nu se sparie. Pe la jumătatea drumului, nu departe ne pârâul Haşeului, se află o movilă mare, grunzuroa~ă, imbrăzdată de ponoare şi
ţuguiată în vârf cu trei eşituri de pământ, ca trei capete de oameni.
Asta-i movila cea necurată a celor trei nemţi.
Nemţii iştia îşi găsiseră drum pe aici în vremea când, după Ruşi
s'au fost oploşit şi ei, cu năravurile lor cele rele, prin Botoşani şi prin
alte locuri. De unde şi pănă unde, cei trei au ajuns şi pe la noi, venind de la Botoşani, într'o noapte. Şi ce-a fi fost între dânşii, nu ştim.
Ştim numai că, ajungând pe aici, in partea locului, s'au încăerat rău
la batae şi s'au omorît. Dez-de-dimineaţă i-a găsit lumea morţi, împuşcaţi, ca toţi morţii. Ei au fost îngropaţi chiar acolo, în vârful movilei.
Noaptea însă, drept pe la cântătorii de miezul nopţii, cei trei Nemţi
iesă şi amu. După ce strigă hoţeşte, groza\', în limba lor, ei se îndreaptă tustrei cu straşnică pornire spre apa Başeului, care-i deprins
cu glasul lor. Deprins însă nu-i trecătorul, care are nenorocul să fie
slab de înger şi să-i audă. Căci de-aparte de cale are ţintirimul Bozienilor, iar, de cealaltă parte, poate auzi glasul răguşit al celor trei
Nemţi, îi poate vedea cum se bat şi se întind vrăjmăşeşte, îi poate
vedea apoi cum o rup de fugă spre drumul mare, care coteşte, spre
trecătorul, căruia-i ţâţâe inima de frică.
I~

N. R.
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Ei sânt îmbrăcaţi nemţeşte. Sânt trei matahale cu ciubote negre, cu
pantaloni albi, cu scurteice roşii, cu fes albastru'n cap, ac;emenea unui
fund de pălărie. Şi degrabă intră în movila cea necurată.
De la Sandu Faliboga, Vlll<intş 1 i-Dorohoi.

]). ;:urfună.

96. - Drajoste frătiască.
lntr'un sat trăiau doi fraţi, cari să duşmăniau de moarte nu altceva.
fie-care căuta mijlocul de a umili şi de a necăji pe cel alt. Ei erau
vecini cu casele şi gospodăriile lor.
lntr'o noapte de iarnă, lupul, veni la un om din partea lor de sat
şi intră într'un zămnic (o pivnicioară în pământ), unde mai fusese şi
alte dăţi. Prinzând de veste gospodarul, fuge fuga şi închide bine uşa
zămnicului şi suindu-se deasupra lui, începe a striga de se strânse toată partea aceia de sat, împreună cu cei doi fraţi.
Cum şedeau oameni! deasupra zămnicului, băgară de seamă că zăm
nicul deasupra e spart. fratele cel mai mic se dădu binişor printre oameni şi îmbrânci pe cel mai mare frate în zămnic, cât ai clipi.
Când sr. văzu acesta înăuntru cu lupul şi-l simţi pe acesta în partea
stângă, se lipi binişor de păretele din dreapta şi tremura de 1111 mai
putea de frică. Toţi cei de pe mal râdeau, iar fratele cel mic îl mustra zicând : -Mă, mă mai baţi, ha, mă mai baţi ? Mai bate şi lupu'
acuma.
Au;itt!l de la Iordache Cahu, din Schineni,
tatd/ nostru de pe pllmânt.

;:rafii Xahu.

97. - flăcău sarac, dar cu noroc.
Şi cică era un om putred de bogat, care avea o fată. Da fata asta
se dăduse în dragoste cu un flăcău sarac, sărac-şi tatăl fetei nu vroia
în ruptul capulut să-l aibă de ginere.
Şi era acu cam pe la Crăciun, ştii, cu chişcă şi cu cârnaţi. fata ceia luă un cioric în gură, şi nu ştiu cine o strigă chiar atunci la geam
şi ea pesine (pe semne) că vru să-i răspundă, că numai se înnecă cu
doricul şi căzu jos leşinată.
Al de tatu-so, valiu, valiu, iaca ne moare fata; o chemat o mulţime
de oameni, o mulţime de babe, dar pace. fata moartă !..„
Ei de-acu„. la târg. Se duce tătăl fetii la târg, iea el tot ce-i trebuia
şi-i mai iea şi o salbă, cu tot felul de diamanturi făcută. După ce se
găti tot, a treia zi o şi îngropă.
Aşa .... Mai ieri, alaltăieri la horă şi acuş în groapă„„
Da flăcăul cela, împreună cu alţi vre·o doi, au văzut salba ceia şi
se sfătuiră s'o fure. Şi chiar se şi duc după ce înoptă.
la flăcăul cela capacul sicriului, da fata se tot muncia colo, pesine
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dl se trezise. Unul din ei, numai o apucă de plete şi când îi trânti
una după ceafă-hait-că-i şi sări doricul din gât, şi fata îndată se linişti şi ci : - Ei, da mult mai dormiiu !„„.
Da' flăcăul, cel sărac, când văzu aşa minune, nici că mai putea de
bucurie, şi 'ntr'un suflet fu la tatul fetii şi-i spuse, că ce-i dă, să-i aducă el fata.
Da omul cela, fără să-i treacă prin minte măcar ce·o să se întâmple,
oftă, şi zise : - Ei1e.„ ţi-aş da-o chiar pe ea, - da nu cred să mi-o mai
aduci!
Cela cum auzi, se învârti într'un picior şi într'un moment fu la cei
de la groapă şi hai cu toţii la tatăl fetii.
Nici mai rămâne vorbă că trebue să i-o fi dat, ş'or fi făcut nunta,
ş'or fi petrecut, cât anume, nu mai ştiu.
De la vi1rul meu Gliingini1 Chirici1.

Ciureşti-Tutova.

r 'J

::t· y.

Ş

uşnea.

98.- rJoroc şi minte.
Odată Norocul cu Mintea mergeau la un drum marc istorisindu-şi
fie-care din isprăvile cc au fkut şi ce pot face. lată că dau în calc de
un om care păştea vitele. Norocul şi Mintea s'au pus să facă o încercare, să vadă la ce capăt ar ajunge acest păzitor şi aşa s'au pus în
slujba lui.
Norocul i-a cărăbănit o mulţime de bogăţii că l-a făcut în scmtă
vreme un prea mare boer, ba la urmă chiar şi domn. li mergea tare
bine, pentru că ştia să chibzuiască toate ; avea millte înţeleaptă.
Veni vremea spre a fi întărit ca domn.
Lume care mai de care şi mai aleasă, de prin toate ţările venise pentru a fi de faţă la această frumoasă sărbătoare. Ca de obicei, la biserică i s'au ţinut o mulţime de cuvântări, la care el era de datorie de
a răspunde. Când toţi s'aşteptau la ceva nemai auzit din gura tânăru
lui împărat, Mintea, tocmai acum găsi cu cale ca să se dea la aparte
şi să lese pe împărat numai cu Norocul. Atunci, împăratul acest tânăr,
începând să lovească cu cărja în pământ, striga de-i lua gura :
- „ Aho, aho, ho„„ ho„„ nea 'napoi 11 •
Toţi, cei de faţă, o sfecliseră, crezând că împăratul a înnebunit. Norocul, iute, se rugă de Minte ca să vină iar la loc, ş'apoi împăratul
începu, urmând :
- „Aceste-s vorbele păsitorului ; dar şi eu sunt tot un păsitor, care
am să pasc şi să păzesc poporul acesta 11 .„. Ş' aşa vorbi mai departe în
cât toţi rămaseră înmărmuriţi de cele auzite.

Aurit4 de la moş .Şt„Racoviţl-Hagiu
7oan On 3un„avu
27 Decembrie 19n9.1
...I'
•
:r''
·
1
SpusÎJ ca un fel de pildi1 prin care si1 se dovedt;asci1 cd la însurdtoare
trebue sll ai pute de ambele. E11 ric : dacii ai pe cea de·a doua, de la sine 11rme11rt1 11 cea dinttli I Ce ric al/i? Ce voi rice 1i e11 pc la anul?!„„ I. O. z.
Grllbe1te, pllbe1te, cil vine anul acuşi. N, Red.
https://biblioteca-digitala.ro

ION CREANGĂ

335

============= =~~.· --~============
invătat şi

Moartea.
O cucoană trăgea să moară şi rudele-i chemară feciorul, care era la
Paris, să o mai vadă înainte de a-şi da duhul.
Cum veni, învăţatul ceala, şi văzu pe măsa că-şi dă duhul şi fereş
tile şi uşile deschise, unde nu începu a porunci şi a da ordine : 111dată să o sue pe măsa la trei rânduri sus, şi s~ încue uşile şi fereş
tile şi să tragă perdelele şi nimeni să nu umble la dânsa, ca nu cumva să intre moartea. Căci aşa cu uşile şi fereştile deschise cum n'are
să intre moartea.
99. - feciorul

Povestitif de mama mea Z. Savin.
Jorifşti- Covurllli,

}'efru ~· Savin.

GACITORI
t 11. - Roata morii
Cine tot umblă pniz apă,
Şi tot neagră rămâne ?

112.- Tuciul şi mămăliga.
Am o vacă neagră,
Când se balegd,
Toţi aleargă.

113. - Scara.
Două lemne cotoleje,
Şi-o grămadă de găteje.

114.-- Roata căruţii„
Cinci strâmbe
Zece drepte,
Una tichiligăunoasă.

117. - Raclil.
Cu cozoroc la căciulă,
Cu foarfeci la mână,
Cu mustăţile ca hăţurile,
Şi din coadă : lip-lip-lip.

1

118. - Pisica
Am o fată de mazâl,
C'o prăjină 'nfiptă'n c„„.
119.-Urma roţii de car.
Ce e lungă cdt lumea,
Si lată cât păşeşte găina ?
'Veri No.

'

132.

120. - Plosca.
Am o fetiţă,
lncinsă cu betiţă ;
Betiţa de la cetate,
Şapte lei şi jumătate.

115.-Fasolea
Ergheliţa,

M ergheliţa,
La cârcee tobo/iţa.
116. - Broasca.
Nici cap de legătoare,
Nici mijloc de ci11gdtoare,
Nici picior de cizmă ;
Sta răscăcărată' 11 baltă.

1 Se ;ice cif pandurii lui T11Jor
Vladimirescu, când li se pif„ea cd
vre unul din cei ce le cifdea tn mâni
e sfrr;in, fi punea sif ;icif aceastif ghicitoare. DaciJ era român, o ;iua bine şi-i da drumul; ia„ de era strein,
grec sau bulgar, ţicea :
Co;orocu na catula,
Forfeca na muna,

Mustaheţu-heţu,
Şi din coda : lipa,
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luna.

M'a mânat doamna de sus.
La a de jos,
Să-mi dea două gheme de mătase,
5ă le ţeasă ţăsătura,
Să le facă făcătura.
Jud.

M""gr~ şi

128. -

Cine se

şede

Am un cal de fier,
pe un câmp de os.
130. - Cartea popii.

Am o pasăre pestriţă,
Sus la popa pe poliţă.

Şi

tot se

131.-Drumul.

apă,

în

Ivan lungu' - cât

adapă,

132.-Urma

Omu'mbătrâneşte,

Ea nu

putrezeşte

?

I 23. - Harbuzul (pepenele)

Am un iaz cu malurile verzi,
Apa·i roşie, peştii negri.
124.-Vatra, focul,
ceaunul, mămăliga şi

pirosteile,
făcăleţul.

Lat peste lat,
Peste lat îmbujorat,
Peste imbujorat,
Cracanat;
l'este cracanat,
Viniţia;

!'este

viniţia,

Ce e lung, c1U lumea,
lat, de·l păşeşte gizina ?
'Veri No. "9-

133. - Mâinile torcând.

Am zece oi:
Cinci sub şopron şi le plouă,
Cinci a/ar' şi nu le plouă.
134.-Aluna.

Sâcâita vai de ea,
Şade 'ntr'un vârf de nuia,
Şi se vaită cin's'o ia?
135. -

Păduchele.

şi pisălogul.

Mama stă
Şi tata-i dă.

Crâşma.

Casa draeului,
ln mijlocul satului.

Go/eştii·'Badi~

Muscel.

]). fl'tihalache.
137. -Caldarea

126.-Cahla.

Ce bagi nuca în . . . . babei?
127. -Ciubota,

şi fedeleşul.

A plecat hurdu-burdu la fântâna
şi s'a întâlnit cu arsa'n fund.
138. - Sfecla.

Cască-te neagră,

vâr

roţii.

Şi

136. - Piua

Peste gălbenia,
Badea huludeţ.

Să-mi

pământu'.

Ce e mic şi mititel,
Şi-şi ia Vodiz căciula la el?

Gălbenia;

125. -

'nftişat?

Paşte

I 22. ·- Limba.

Ce

naşti!

129.-Briciul.

Muscel.

6. j{. jvfafeescu.

Porumbul-ştiuleţul.

bondărău'.

Hânţeşti-Dorohoi.

j{. V. J(ânfescu.

Par

roşu şi găura neagră.

139.-Cârligul de smuls pae.

Am un cal slab, mănâncă 9 şire
de pae şi nu se mai lngraşd.
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Să-mi

Mă măi iga.

140. -

trage cu amândouă mânele şi-i cură b ....

Mumă-ta

De la Stan N. Crivean11 din Rast.

141.-Roua.

Ce

apă

e mai mare in lume ?
Ur:ţiceanu,

Rast.

142.-Puşca.

Am o iapă
Peste cdmp

brează,

Şt.

să facă umbră.

Sf. C:ufescu.

144.-Fântâna.

face '1z pod ?

145. - Groapa.
şade

'n cuiu.?

146. - Paştele.
De la noi şi pân' la voi,
Şapte

albii de gunoi,
de bucurii'.
Gâciţi, boeri, ce-o să fie.

Ş' o mână

147.-Scripca.

Intro
Ţipă

scorbură uscată,
turbată.

o purcea

}'reot
148. -

J. e.

]3e/die.

şi

e fără voia o-

Ce-i mai dulce de cât dulce,
talger nu-l poţi aduce ?

Şi'n

'ntr'un bâtlau,
Suflet au, dar maţe n'au,

g.

]3ufnariu.

însărcinată.

Merge duda pe cărare:
Patru mâni, patru picioare,
Patruzeci de unghişoare.
155 -

fuşalăii.
toată

Am doi moşnegei,
trag de barbă.

ziua se

156. - Ploaia.

M' a trimis doamna de sus,
La doamna de jos,
Să-mi dea peşte fără os.
157.-0chii.

Am doi junci,
Cât lumea de lungi.
Nemţişor.Neamţ.

fl

}lloisei.

158-Cimpoiul.
Şi fleaşcă

din măgură,
din gaură.

Cine este mare 'ntunecos,
De se uită peste toţi ?
160. - Frunzele buruienilor.

Ce buruieni cresc,
Nu' njloresc,
Şi nici nu rodesc?

150.-fumul.

Cine merge prin pod,
Şi nu hodorogeşte ?.
151.-Fota.

gheme de
Le-am trimis la

Două gâşte

159.-Noaptea.

149.-Somnul.

Două

153. - f o iul.

Dă gură

Crăpătura.

Ce e in casă
mului?

late alăturate,
scurte bârligate.

154. - femeia

Ce trece apa, fărâ

Ce nu

152.-foarfecele.
Două

nechează.

143. -· Su11et111.

poţi

inceap'o 'ncepătuni,
pic de tivitură.

Două

De la Iordache I.

Ce izu

făr'un

337

mătasă,

'mpărăteasă,

161.- fântâna.
Ce e 'nnaltă,
Crecănata,
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/ndărăt cu jucărele,
Şi

La a de jos,
cei cusătură,
Fărdă lleanz de tivitură.
Să-i

'nainte cu ghisdeie ?

J)i11 Bo11rc11i-Do/jiu.
)I:
])umitraşcu.

J.

164-0chii.
Când cumperi oala de la olar, ce
pui întâi în ea ?
165. - Lumânarea.
Mititeaua umple argeaua.

162. -Geamul.
M'a trimis doamna de sus,
La a de jos,
Să-i cei pânză fără rost.

Jud. R.· Vâlcea.

163.-Hârtia.
M' a trimes doamna de sus,

J. )I. }'opescu.

Dl\TIN~ ŞI Cft~DINŢ~.

408.-Pân,1 la Sf. Ilie, ploaia şi nourii vin împotriva vântului; de
această dată înainte, de unde se ridică vântul, de acolo se porneşte
şi mersul nourilor şi al ploii.
499.- Cine se culcă pe un căpătăiu de perne aşezate sus, face a
bogăţie; cel ce-şi pune căpatăiul jos, va fi calicos.
500. - Flăcăul, care-şi pune mărgele la gât, va plânge când va fi
mire.
501.-Vântu-i „omul lui Dumnezeu". Când se mânie Dumnezeu asupra omului, vedeţi cum îl sbuciumă pe faţa pământului. E mare pă
cat a ocărî vântul ; şi, se'nţelege uşor de ce : Pentru că ocărăşti pe Cel
ce-l osândeşte a se sbuciuma, în chip de pildă, aşa.
502. - Lunea nu-i bine să iei ouăle din cuibar.
503. - ln spre Duminecă nu-i bine să faci scălduşcă sau cumătrie.
504. -Ca mijloc de a face să moară cineva, după ce i se descântă
şi de ursită, este şi „turta lupului -o anume doctorie băbească şi otrăvitoare, care-şi are istoria sa veche.
la

11

Mdnăstire11i-Botoşani.

])umifru

,Furtună.

505.-Copilului mic nu i se taie unghiile un an de zile, ca
fie

să

nu

hoţ.

Vasile fh. Jjeldie.
506. -Când îţi cântă cucul în faţă ori în dreapta,
iar în spate ori în stânga, îţi merge rău.
507.-Dacă îţi cântă pupăză dimineaţa pe nespălat
spurcă.
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508.-Dacă

să

nu astupi urma oalei după ce ai luat-o de la foc, are
ia uliul o găină.
509. - Nu-i bine să dai Lunea gunoiul afară, căci sărăceşti.
510. - Dacă laşi lingura în oală seara, nu poţi dormi noaptea.
511.-Dacă te mătură pe picioare, nu te mai însori, ori nu te mai

măriţi.

612.-Dacă faşi

că

lingura cu gavanul în jos, razamată. de strachină, civine dracul şi se sue pe coada lingurei şi se uită în strachină.
618.-Nu-i bine de croit Sâmbăta, nici să pleci la drum.

J:>. }'rocopie.

J~1d. 'Bacilu.

514. - Când scurmă cânele în ogradă, face a semn rău pentru stăpâni.
516. -Să nu mănânci pe vatră, căci ci-că iţi mănânci norocul.
616.-Să nu mănânci mâncare dată pe fereastă, căci căpiezi.
5 \ 7. - Când faci un lucru (fie ori şi ce), să nu se mire altul de el,
căci nu·i va merge bine lucrului aceluia; se va strica sau va păţi altceva.
618. - Fetele şi nevestele, ci-că să nu mănânce perje sau nuci îngemănate, căci vor naşte copii de gemene.
De la fra11le meu Nicu1or.
V. 7'. l''heo„1 1711.iu.
Podu Turcului, Tecuci.

.I.I

~·

:7

1

519. - Lunea să nu iei ouă din cuibar, că părăsesc găinile cuibarul
nu se mai ouă şi nici să dai ceva din casă că e rău.
520.-Să nu dai foc când ai copil mic, că plânge copilul, iar dacă
e nevoe numai de cât, atunci rupe o streamţă de la cel ce cere şi
arunc'o pe foc.
521.-Să nu coşi în spre Mercuri sau spre Vineri ori să torci, ori
altceva să faci, că te îmbolnăveşti.
522.-Să nu te uiţi noaptea în oglindă, că visezi numai stafii şi te
sperii.
523. -Să nu te lai când e mort în casă, ori în mahala, că-ţi cade
şi

părul.
624.-Să

nu curăţi usturoiul de coajă seara, că-ti mor vitele; mâ·
usturoiul necurăţit.
526. -Să nu pui jug pe foc; că guiţi ca porcul pe lumea cealaltă.
526.-Să nu pui furca culcată pe pat, că e rău de junghiu.
527. -Când vine popa cu ajunul sau zi'ntăiu, să pui grăunţe pe masă ca să ouă găinile hine. Tot atunci să pui pe popă să stea pe pat
ca să clocească cloştile şi după ce a plecat popa, să te pui unde a stat
el, ca s?i-ţi stea peţitorii.
nâncă

J11d. Tuto1 1a.

;:rafii J(ahu.
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528. - Când visezi nuntă la cine-va, are să moară unul din casa aceia.
529.-Dacă visezi că a murit cine-va, apoi o să trăiască mult acela.
680. - Dacll vezi ceva frumos : un viţel, o vacă, sau o scroafa a fă
tat mulţi purcei, ca sll nu·i diochi, trebue să scuipi şi să zici : „să nu
fie diochiu 11 •
531.- Dacă mllnânci oul în întăia zi de Pa~ti, are să te doară mijlocul la vară, când o să săceri.
582.-Dacă un băet sau fată, când sunt mici, se arată prea deştepţi,
pentru vârsta lor, se zice el au să moară.
.533. -Când torni mămăliga pe fund şi se desface în două sau în
mai multe părţi, însamnă că are să facă cine-va din casa aceia un
drum. Şi'ncotro s'a desfăcut, întru acolo are să facă şi drumul.
584. - -Ca să clociască bine găina, s'o pue pe cuibar unul blând,
paşnic.

J.

Vârleri- :ovurlui.

535. - ln ziua de

Tăerea

j(. Vârlei:.eanu.

capului Sf. Ioan (:'9 August), e pllcat cine

mănâncă poamă neagră.

536. - Lunea nu se ia ouă din cuibar că părăsesc găinele.
687.--Nu învăli focul cu cenuşă, căci se înăduşă puii în ouă.
&38. - La Bobotează se obişnueşte a se stropi cu agheazmă şi pe la
vii, ca să lege poamlt
639.-Când te răsteşti la cine-va cu cuţitul, nu se apropie îngerul
de tine patruzeci de zile.
640.-Să nu eşi din casa cuiva cu ţigara aprinsă, căci plâng copiii
celui cu casa.
641.-Când te duci în casa cuiva, să stai jos ca să le stea peţitorii.
542.-Când dai paseri de pomană, trebue să zici până în trei ori,
smulgând din pene: „Nu dau norocu' ci dau pasere ; altfel îţi mor
paserile.
643.-Noaptea să nu mături că te mănâncă lupu'.
11

A11ri1e in Jorllşti-Covurlui.

}'efru

gh.

Savin.

VQftr,~ /\DANCI.
2iiS.- Cuco11aş de ghindi, făcut în tindă, adică nu-i tocmai boier;
fudul şi prost.
266. -l-a dat de hac, adică l-a prea săturat de-a se mai amesteca în
c~va ; i-a pus capăt !
257. -Eu i-s hacul lui, adică îl pun eu în respect!
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258. -Nu-i cu hapca, adică nu-i de luat aşa făr' de nici o samă.
269. - Cămeşă de hasa, ţine, câne, nu /asa I Se zice în ură asupra
pânzăturii care nu-i de casă !
260. -Bată-I hazul şi norocul pes' tot locul, se zice unui om ce te
înveseleşte cu vorba lui frumoasă şi hazoasă.
261.-L-a hlrhltit ca nişte câni, adică 1-a tot încolţit cu vorbe rele
spre provocare.
262. - Câtu-i hlul n'o mai vede, adică n'are s'o vadă nici odată.
263. -Eu zic: bâr; ea face.: hâr, alusiune la lupul vârît printre oi
(noaptea de nu se poate cunoaşte), ca omul rău printre cei mai buni !
264. -.Vu hirâi, adică nu vorbi cu răutate ca un câne !
265~-Măi Rusule, am auzit c'o să te puie vornic I
-Şi fost şi hi!
-Am auzit c'or să te deie afară I
-Nici nu fost, nici nu hi ! Adică ori o fi, ori n'o fi, nu-i pasă ; nici
nu s'aşteaptă la nimica! S'arată pe omul nepăsător.
266. - Holerl ce eşti.. „. Par'că-i holera. Adică urîtă şi ră ca holera.
267. - Ce horbot de oameni, adică ce mulţime sgomotoasă de oameni.

<;eorge fi. Cosmoviet:

'Targ11I Neamţul.

268.-„Cum îţi merge negustoria ? 11 -„Bine, cinci câştig, zece mă
nânc, ce rămâne pun în pungă".
269. - „Ce mai faci prietene ?11 - „Fac pe dracu' grămadă 11 (când omul e necăjit).
270. - Când cineva slujeşte pe degeaba : - „Ce ţi-a dat cutare pen·
tru binele ce i l'ai făcut ?11 - „ Un chiar 1 la deal şi unul la vale 11 • sau:
- „Cu ce te-a mulţumit stăpână-ta de anul nou ?11 - „M'a umplut de
brânză".

871.-Când cine-va e supărat şi stă gânditor - „Ce stai aşa spăsât
(trist) ?11 - „la mă gândesc şi eu ca curca'n lemne".
272. - Când cine-va e amărît peste măsură : - „Mai bine mă făcea
mama un mânz şi mă mânca un lup".
27a.-Când cine-va e supărat fără pricinii.: - „şezi suparat ca vacarul pe eat 11 •
274.-·Când cine-va se vâră unde nu-i poftit, şi e respins, i se zice:
- „La tncarcat la Eş (laşi)".
Vasile ~- ţirica.
C.înt.treţ

1

Chiot

.i

N R

nlon Cr•an1A".-lll.

11
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CANT E CE
637.- Verde frunză trei zmicele,

Multu-i ceriu plin de stele,
De năduf şi mare jele.
Cuprinşi munţi-s de păduri,
Ş-al meu cap bătut de gânduri.
Eu îmbrăcat cătiuzeşte,
Inima mi se topeşte.
Că m'ajq.nge dor şi jele,
După dragostele mele,
Şi după prietenii mei,
Cari-am petrecut cu ei.
Când la fete-am fost mai drag,
Neamţu' m'o luat sub zteag;
Sub steag roş de mataslli
Trei ani să nu viu acasă.
Şi să ştii tu mândra mea :
Că trei ani nu mi-i vedea,
Sara n'oi mai da prin ploi,
Nici n'oi mai veni la voi.
Mi-or da puşcă cu _mărgele,
Şi la gât mi-or pune stele,
Trei ani toţi or să mă'nşele.
Frate, frăţiorul meu,
Mă topesc de dorul tău.
Aşi veni măi frate-acasă,
Ce să fac? că nu mă lasă„„
Stau şi eu cu mâna'n şele.
Mă mângâiu şi cânt de jele,
/mi cânt singur numai mie,
Cum aşi fi'ntr'o bătălie.
Şi zic: verde, lemn frumos,
Rămâi taică sănătos,
Că

eu plec pe vale'n jos.

Rămâi mamă sunătoasă,

de-acum m'au /Uat de-acasă.
Foi/iţă trei ca.stane,
Cine n'are noroc, n'are,
De cum naşte, până moare ;
Precum nici eu n'am avut,

1•

De când maică, m'ai făcut.
tu când m'ai făcut,
Doamne bine ţi-o părut.
Când m' ai văzut că-s ficior,
Să-mi fi rupt mamă-un picior,
N' aşi mai duce-atâta dor,
De păre-că-mi vine să mor.
Cu cât dragostea-i mai mare,
Cu-atât durerea-i mai tare.
Dară

Cules din com,

:O. J.

Farctişa

(Sucetivti),

Farcaşanu.

61:18. - Foaie verde ş' o colină,
Peste deal, peste obcină,
De la deal de cea grădină,
Sună cofJzuliţă, sună.

C'am pus mâna pe cea bgilă 2 ,
Să-ţi arăt un dor cu milă,
Ş' am pus mâna pe-un răzlog,
Să-ţi arăt un dor cu foc.
Pasă-i mâna pe un par,
Să-ţi arăt un dor amar.
De lti J/ie Al.

Cioată.

639.-Foaie verde ptiltinele,
Pe sub nori şi pe sub stele,
Trece-un cârd de rândunele.
Acele nu-s rândunele,
Acele-s mândre de-a mele,
Care m' am iubit cu ele.
M' a iubit şi mă iubesc,
După ele mă topesc.
M'au iubit şi m'or iubi,
După ele m'oi topi.

J, 3ofta.

Că

640. - Cât pe lume am îmblat,
Haine negre n'am purtat,
Nici acuma nu mi-s bune,
Cu mundir negru pe mine,

'· ln an. Jll, P· 247, col. li jos, r"n loc de, U. Gr. J:<'urtunl, sit se lndrepte ,·
I, Neoulau. • Ghilit, lemn din gtird.
https://biblioteca-digitala.ro

~==-~-..:...=..

Cu

__ ::.=.=.:__-;-:~

ION CREANGĂ

Tinerică

11ădragii viniţei,

Peticoşi

ca vai de ei!
Toate hainele-s cernite,
Ce mi-o fost mle mai urite.
Nici amit mt le-aş purta,
Dacă Neamţu' m'ar lăsa,
Să-mi mai port hainele mele.
Carl am fost crescut cu ele.
Să-mi port portu' meu curat,
C1tm purtam la noi irL sat.
C'atunci n'aşi mai năcăji,
Streamţă neagră 11'aşi cârpi.

C:. Simionoviciu-Vasilonf.
zis verde

ş'o

lalea,

Pădurice, pădurea,
Lasă-mă
Să mă

la umbra ta,
umbresc cu mândra.

Iar pădurea răspundea:
-Nu te pot, draga, lăsa,
Că fi-i mândra tinerea,
Şi-i face păcat cu ea,
Şi mi s'a usca frunza,
Mi s' a vesteji iarba,
Şi n'au cucii ce mânca.
642.-Ş'am

zis verde

şi-o sipică,

Pădurice mititică,

Cum n' ai crâşmuliţă' n tine,
iau pâne şi masline !
Masline de cinci parale,
Să mânânc cu puica' n vale.
cAurite de la Gh, 'Velic, locuitor in

V.

de pe

J.

Cduea.

643. - Foae verde de orez,
Tinerică de pe bălţi,
!vu da guriţa la toţi.
O 'nvăleşte 'ntr'o hârtie,
Şi mi-o ţine numai mie.
644. -Foae verde, foae

baltă,

eşti tânără şi slabă?

Ţi-oi

spu11e de ce-am slăbit,
C' am fost i1tte la iubit,
Şi'nţiileaptă la cuvânt.
Şi m'am silit la iubit,
Ca măr dulce la'nflorit.
'Dt la Margh1oa/a Stan,
Cotoroaia·'T11t0Ya }).

Sfan.

645. - Fru11ză verde foi de lotru,

Veni postu' lui Sân-Petru,
cucul bungetul,

Părăsi

Şi

turtureaua vii/ceaua,
Şi leliţa maloteaua !
Umle-aud pe cer tu11ând1
Ploaia'n codru răpăind.
Şi cuculeful cântând,
Murgu'n câmpuri rânchezând,
Mă fac broască pe pământ.
Când se mişcă câte·o frunză,
Mi-i frică c'o să mă prinză;
Când se mişcă câte-o foaie,
Mi-i frică c'o să mă tae ;
Dar şi eu nu-s de cei proşti :
Sunt un pui1t de lelişoară,
De fur oul de sub cioară !
CtJlineşti-

Să

Gherm1foeşti. 'Tutova.

Ce

Şi mer/iţa frăsinetul,

'Vicol' de su.(, 'Bucovina.
641.-Ş'am
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lată,

Te/ormon

l(adu

~.

<S1upifu.

646. - Firicel de ia1bă neagrd,
Lume, lume, lume dragă,
Ce te treci aşa degrabă ,·
De ce n'ai mai întărziat,
Cacu-i timpul de iubit,
Când e codrul înverzit.
Ghiţă calu'-ş potcoveşte,

Lelea din uşă-[ priveşte.
De trei ori potcovi calul,
Sărind de la Mariţa dealul.
Dar nu-i vina calului,
Nici a potcovarului,
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Ci-i vina M ariţei mele,
C'a pus casa'ntre vălcele.
Mariţă, de-fi pare bine,
Mută-ţi casa lângă mine;
Şi-ţi fă gardul de nuele,
Să sar noaptea peste ele ;
Şi portiţa de rogoz,
Când puiu mâna, cade jos.
Iar, dragă, de-ţi pare rău,
Fă ograda cu ciuline,
Ca să nu pot veni la tine.

641.-Foae verde grâu mărunt,
Vine vremea sd mă duc,
La puicuţa de demult.
Că de când nu ne-am văzut,
Carnea pe noi a scăzut.
648. - Foae verde mărăcine,

Dragu mi-i să trăesc bine,
Dragu mi-i ru ori-şi cine;
Dar vine vremea ca mâ11e,
Şi te duc la mănăstire,
Şi toarnă pământ pe tine.
Pământul creşte ca iarba,
Trece mândra nu mă 'ntreabă.
Cucule, cu pana sură,
De te-aş prinde'n bătătură,
Mâncaţi-aş limba din gură.
De la Cost. N. 'Bercea
Cotoroaia· T11toi•a

·-

650. - Foaie verde trei masline,
Nu ştiu, nu ştiu, vai de mine,
Ce dor s'a legat de mine.
Nu ştiu zilele cum trec,
Noaptea fără somn petrec.
Când a fost s'adorm mai bine,
Fugi somnu' d'ângă 1 mine.
Şf.

st. C:ufescu.

verde bob năut,
Leano, măi şi făi,
De cinci ani n'am fost haiduc,
Leano, măi şi făi,
Şi la vară iar mă duc.
Nu mă duc de s4răcie,
Ci mă duc că-mi place mie.
jeluesc ţărancele,
Că le-am furat vacile,
Şi-au rămas hârdaele,
Să le bată ploile,
Sa le urdă soarele,
Să le pice doagele.
65 J. -

Frunză

Din Trestia-B11rd11.

verde solz de peşte,
care iubeşte,
Pe picioare se topeşte.

Goi. -

Frunză

Flăcăiaş

653. - Ş' apoi de-amării ce sunt,
Nu văd iarba pe pământ,
Nici stele pe cer mergând.
'Vârle:ri-Covurluiu

)I. Jancu.

Joan

'râr/e~eanu.

Rămâi puică săn4toasă,

654. -Arzămi-te-ar focul spată,
Că'mi faci pdnza toatd spartă,
Şi te-ar fi trăsnit, război,
Cd-mi faci pânza lătunoi I
Bagă vina la sucală,
De ce face pânza rară.

leu mă duc cu Dumnezău,
Tu rămâi în tata(/) tău,
Satu(l) tău e mare, Raiu I
Te-oi iubi cu cine vreai (vrei).

656. - Cine dracu-a mai văzut,
Epure' nfundat in bute,
Fete mari şi tunse'n frunte?
---.-n,;· iâ11i".

640. - Foaie verde trei vastoage,
Aşea lumea se preface,
Ca roata la car se' ntoarce.
Puică,-Aşa noi ne-am prefăcut,
Par' că nu ne-am mai iubit.
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656. - Cu bărbatul cât llll steag,
Foame-a dracului ce trag I
Şi de foame-aşi mai uita,
Dar n' am cu ce mă' ncălţa.
'Timişeşti-Neamţ.

gr. Vasiliu
657.-Umba'n gură mi se leagă,
Ca-un fir dl' matasă neagră,
Şi ca-unu de ibrişin,
De la puicuţa din sân.

345

658.- Şi iar verde trei spănace,
Ucigă-te crucea drace,
Ca nu-mi laşi dragostea'n pace!
Şi-altă foaie trei sipici,
Eu o fac şi tu mi-o strici ;
Mă mir drace ce câştigi,
Ce bătae-o să mănânci!
Goleştii-Badii,

Muscel.

]). jl/iha/ache.

O Sr-MA DE CZJVI NTE. 1
799-869.
Bobletir=om moale, prost, neputincios.
la vite: 'Napoi hanţule, nenea ! Am un hanţ de vacă
al dracului, de nu eşti harnic să te apropii de dânsa.
Onanie=poreclă, la copii mai ales: De, onanie, urîciunea lumei !
Duplit=îndesat, pământ bătut.
Ponoară=o poeană mare cu isvoare prin ea, înconjurată de pădu
rici. Am dat vitele'n ponoare.
Biitelişte=loc unde creşte iarba greu, săcetos.
Huligan=om mare, bine făcut, voinic.
Hanf=poreclă

)f. V. J(ânfescu.

H ânţeşti-Dorolwi.

Alpuguri pl.=coclauri, uiete. Apuci alpugurile.
Ciga-niga=te miri ce şi mai nimica.
Cotobatură=o brăzn icătură.

Dârmoiu=ciur mare. A dârmoi.
Blazgonie=znoavă, istorie.
Cherdus=scofală, hasnă, folos.
jâc de om=om tinerel, voinic.
Buracla=Parale de buracla, de prăpădit, de dat de sufletul dracului.
Bulgări, plin de bulgări=drăcos.
Fâşâitură de lemn=geluitură.
Lovele=pl. parale, mijloace. Dacă sânt lovele , ajungi departe .. „
Luplnuri pl.=chinuri, supărări.
lmbucărl a=a hrăni vitele, de obiceiu.
Şmocăi=a flocăi, scarmana.
1 StJ. se îndrepte la Mn. li, p. 277: matraml ln loc de matroanl şi motrJial
pi. motr6in9'-mototOI pi. mototoluri, ghem f4c11t din sdrenţe, rn loc de motra·
ml. La An. III p. a86 moa,·4 în loc de moac4 şi smomit-o, ln loc de smomito,
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Tare de

stra)ă=adică după

dânsul nu moare în sat

degrabă

altul.

Teahnă=dau teahnă, adică vină.

Tabon=cireadă, grămadă,

cârd de vite.

Troinic=bolnăvicios.
Ţânţi

(a se) de râs=a se junghia de râs.
1-oiu da eu peste ţâu, n'ai grijă !
Zagara=bor 1 la pălărie.
Ţâu=bot.

J)umitru

Ci\14ntJstireni-'Boto1ani.

;:urtună.

5troh se zice la pleava de fân.
Poiu, pi. poiuri
J Se zice la pleava ce rămâne de la vânOoz, gozomat
turatul săminţei de cânepă, in, fasole, bob
Huc
ori grâu.
Târnomat=se zice unui amestec de pământ cu surcele, pietre şi bălegar.
Slamac
J Se zice unui amestec din frunze de popuşoi, pene,
Mastrahat ) strujeni şi paie.
A gogâlţâi==a înghiţi în sec şi repede, producând şi sunete.
7â/, pi. ţâfuri=se zice fânului ce aruncă mult rogoz.
Ţâfoiu, pi. ţâfoiuri=se zice vitelor cornute, când mănâncă peste măc;ură (de se umflă coşurile).
A ciorli=a. se lua la sfadă din nimica.

l

Veniş=ulm.

Ooanfe=se zic boabelor de fasole, când sr desfac din
verzi.

păstăile încă

fi. )lloisei.

Nemti1or-Neamţ.

Arcaciu-=o rîpă mică.
Annăsar=o cătuşă de

la

proţapu'

carului.

Zăgănufă=vâlcea.
Radiu=o vale adâ11că, împădurită.
Culdre=holdă buerl1noasă.

Suche= peatră.
Tdrnafie=prispă.

Smârc=:un loc cu isvor noroios.
Urjelifa=deasemine.
Perinog-adausul dintre osie şi scaun la dricu' de dinainte la car.
Andolie=podiş- loc mai ridicat.
Ruptură=trecătoare ; un deal tăiat de oameni pentru a merge mai
dea dreptu' cu caru'.
De la Al. Vasilache, plugt1r.
Jorlfti· Covur/u1.
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Grilă şi mai ales crilă=mulţime de oameni. (Se strânsere crilă ... )
joardă=nuia. Lăstar

jâglă=O

jug

de pom.
stinghie de la jug, între gâtul boului

şi

cuiul ce

intră

prin

şi proţap.

Lană=Stinghia

mai este
rile).

şi

la

de jos a jugului. Cele două jâgle, ţin lana. Lana
înainte, şi la car, la mijloc, ce ţin vătraiele (scă

căruţă,

jilăvet~Un lemn luat în grabă de la gard, ori de aiurea, atunci
când se bat oamenii.
·'"- ....
' = r··1111·· '••••• (o mirare
· ). oe ex.: Mac hea-mac hea„... , m"lC gan„
M acu.ca
desc eu ce-o mai fi cu ....
M uştră=instrucţie.
Mangealâc=pârghie.
Ocenie=instructie.
Obod partea lăturalnică a ciurului, sitei, dârmonului.

Din Bo11reni·Dolji11.

){.

J.

])umtfraşcu.

GLZJM~, JATll, Tl\CLl\L~.
118.-Tiganul
ln ajunul lui Sfântu Ilie, un
strânsul fânului- cântând :
11

frunză

11

Hai

şi

ţigan

Sfântul Ilie.
venia cu furca la spinare, de la

verde spic de ştir,
la strâns de fân;
„ fânişorul l·am pălit
„Şi de strâns l-am isprăvit !11
Când şi-aruncă ochii spre răsărit vede ridicându-se nişte bolovani de
nori, negri ca balaoru'. Băgă tutun în lulea, dar n'apucă s'o isprăvească
de pă/ăit, că începu sfântul Ilie să scapere din amar, de-i licăriau ochii ţiganului.
- Hei, istoria dracului?! Und' să mă hadăpostesc eu de ploae ?- Hadică, ... de ploae ca de ploae : că tot eu mă hud, tot eu mă usuc ! Dar
e horba, hund' să mă pitesc eu, ca să nu mă trăsneasca Ilie ? lată, că
vede nişte clăi de fân.
- Ho să mă bag şi eu, hîn căpiţa.aia de colo.
Se duse la claia de fân; dar, în loc să-şi facă şi el un culcuş, şi să
intre cu totul în fân, îşi bagă numai capu 'n căpiţă.
- E ! haicea da ! Cu lumânarea să mă caute Iliuţă, şi nu mai dă de
neică
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mine. După ce se adăposti cioara, se pune, nenişorule, p'o ploaie, de
nu mai vedeai 'naintea ochilor, cu tunete şi trăsnete.
- lio, mai încet, măi sfinte Ilie; ce te arăţi aşa grozav? Parcă nu
te-aşi şti cine eşti !
Hadicălea, fă ce-i vrea, numai pe mine, să mă laşi în pace.
„Tune Ilie şi trăsnească
„Numa 'n cap să nu mă nimerească !
Ploaia-I făcuse lioarcă pe bietul ţigan; dar, el cum sta aşa, işi zicea
în sine:
- Mă, neiculiţă dacă aici înăuntru, pică aşa ! Dar mite afară, ce trebue să fie ! Eu cred că toamă cu găleata.
ln căpiţele de-alături se adăpostiau nişte Rumâni. Ţiganul nu-i vă
zuse. Unul din ei, mai posnaş, luă o furcă şi se dete la spatele ţiga
nului, răzămându-se de căpiţă şi stând cu furca adiba, ridicată 'n sus
numai să-l croiască. Când tună odată mai ţapan, vraşt ! cu furca pe
şira spinărei 1iganului.
Ţiganului i-a îngheţat inima de frică. Credea ăc 1-a şi trăsnit.
lncepu să alerge, văitându-se şi sbierând cât putea :
-- Haoleooo, sfinte Ilie! Da bine, ce-avuşi cu mine?
Ţi-ai uitat că noi amândoi suntem cumetri ?
11

Goleştii-'Badii, Mus,·e/,

119.-Popa

]).
şi

)ffiha/ache

dascalul.

Se povesteşte despre un popă, că era foarte hrăpitor. El întrebuinţa
pentru furături pe dascălul bisericei unde slujia.
ln Sâmbăta Paştilor, trimite popa pe dascal, calare pe calul lui, să
fure nişte miei dintr'un sat vecin. Dascălul încalecă şi pleacă să înde·
plinească porunca dată de popă.
Trecuseră multe ceasuri, când trebuia să se întoarcă dascălul şi popa văzând cil nu mai vine, nu se gândia de cât la mieii ce trebuia
să-i aducă dascălul.

Ese popa cu lnvierca şi tocmai târziu când cânta evanghelia, iaca
vine şi dascălul. Popa nerăbdător, începu pe glasul al 7-lea, în mijlo·
c11I evangheliei :
- Dascăle, pască le, luat-ai pe be-he- he I
Iar dascălul pe acelaşi glas răspunde ;
-Ce să iau pe be-he-he, el\ mi-a luat pe mi-ho-ho şi mi-a dat ş1
bu-hu-hu.
-Să te ia dracu' dascăle„ .. şi pe voi pe toţi, bine credincioşi creş
tini, să vă ia dracu' întru împărăţia sa.

fi. )fegoescLI.

JJ.lrlad.
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giudicată.

Zaharia mergând prin sate după ouă, se întâlneşte cu Jţic, nighistor
de mirinţuşuri. Şi, cum e glumeţ, n'are de lucru? zice lui Iţic: „Hristos a înviat". Iţic nu răspunde nimic şi-şi caută de drum. Atât i-a trebuit lui Zaharia ca să sară din căruţă şi să'ndrepte spatele jidanului,
ştii colea. După 2-3 săptămâni merg la judecată.
Judecătorul întreabă pe Iţic:
- „De ce te-a bătut Zaharia ? 11
- „Pântrucă n'am vrut să zic 11 •
- „Ce n'ai vrut sl zici jidane ? 11
- „Zică el, că el o zis 11 •
- „Dacă-i aşa, marşi afară !11

V. J.

De la N, Zaharia.

Cău~a.

121.-Tijanul .staroste.
Avea şi omul un flăcău şi voia să-l însoare. Şi cum îi obiceiul la
treaba asta a însurătoarei, luă cu dânsul mai mulţi gospodari şi cum
se făcu, luă şi un ţigan ca să mai puie şi el un cuvânt- că era bun
ţiganul de plisc.„„
Când au ajuns la gospodarul cel cu fete, intrară înlăuntru şi cu ei
şi ţiganul. Vorbesc ei ba de una, ba de alta şi omul ist cu flăcăul tot
cam aducea vorba şi de-a însurătorii, tot bătând şaua să priceapă iapa,
cum se zice.
- Dă, aşi voi să însor băetu' ista. Că, dă, să-mi iau o grijă, -şi dacă aşi găsi o fată potrivită, fie chiar şi mai sărăcuţă, nu m'aşi da în
lături - că slavă Domnului, flăcăului îi dau:
O sută de oi.
- Ba şi două, face ţiganul, care începuse cu lăudatu'.
- li dau şi o vacă băetului.„.
-Ba şi două, face ţiganul.
- li dau şi o falcic de pământ.
- Ba şi două- zice iar ţiganul....
Cum vorbia, însă, omul cel cu fata îl opreşte şi-i zice :
- Da, ce are băetu' d-tale în cap, parcă are nişte bube.
-Auleu, ba şi chelbe şi rapân, zise ţiganul.
}>efru r_ Savi'n
Povestite d~ Jon 01t.ean11/.
Jorllşt1·Cov11rlu1.

::t·

·

122.- Măjarul ţiganului.
Acu, un ţigan, cică avea un măgar mâncăcios, care da gata cam
câte 1O kgr. de fân pe zi ! Ţiganul îşi făcu socoteală că ar putea face
ca măgarul să se deprindă a răbda câte puţin, până va ajunge să tră
iască şi fl\rli să mai mânânce ceva. De aceea începu a-i da câte 9 Kgr.
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apoi câte 8, 7.. „ până la I, apoi nici unul ! Măgarul mai trăi însă 3
zile, ş'apoi îşi luă rămas bun de la ticu stăpânul.!
- "Tiu .... zise ţiganul, fire-ar al neibei să fie„. tocmai când îl deprinsesem să rabde de foame, atunci a murit..„."
Ţ11ţcani Covurlui.
Joan On. 3ugravu.

123. - · Cercare„„
Pe ţigan l-a prins Românu' dând cu prăjina printre tufani 1 după un
guştere„„:

- Ce f_aci mă ţigane pe-ad ?
- Prind peaşte„.
- Păi bine mă, cum prinzi peaşte printre tufani ?
-- ... Cearcă omul..„ .
•1rijitif de la preotul paroii, din

Obislav-(Grildiştea)- 'VJlcea.

)I.

J.

~umifraşcu.

124.-Soarta orfanului.
Apoi, de când mi-a părinţit murita şi băeţit rămas, m'am stăpânit la
1111 tocmit şi m'o căprit cu dusele pe şes. Şi aşa căprind eu păscutele,
un lupit a venit şi mi-o căprit o luată (mâncată) ; eu m'am cărpinit
într'un suit şi săcurind c'o svârlită, i-am codit tăeta. Apoi m'am jos dat,
m'am cărărit pe-o dusă, m'am căsit la o oprită, m'am prispit pe-o suită, m'am ferestuit pe-o uitată şi am băbit o văzută, plăcintind făcute.
Atunci m'am uşit pe-o intrată, m'am cotroşat (aşezat, furişat) într'un
cotroşet (colţ, se vede) şi am plăcintit o furată; dar Doamne, când m'a
băbit văzuta şi m'a bernevecit de fundul li.;aţilor şi când m'a pământit
într'un trântit, mi-a plăcintit sărita.
Auritil de la vilrul meu, lorp Popovici-Guţa1111
din 'B.îrlad.-( l'eri vari:lntele 85 şi 105).

V. J. J(ahu.

CftONICI\
* Vestitul de noi Caltndar al d-lui D-r E. Eleftereacu, apare la Tipogr. „Nea·
mul românucu sub titlul de .De toate ,1 din toate pent1"11 popor aau Cartea
Neamalalu un voi. de 288 p., preţ11I 2 lei. 'Durd pre/aţiJ şi „ceva despre anu alciftuitorul tnşiriJ partea tnttli a calendarului impiJrţitiJ pe luni, cuprinrând fiecare
lunif: istoricul ei, calendarul bisericesc, calendarul economic, calendarul istoric
c11 unele date ce nu privesc 11eamul nostru, calendarul tradiţiilor, datinelor şi
credinţelor, povestiri asupra marilor stlrbiJtori din acea luniJ şi poveltiri istorice.
A doua parte, cea literariJ, cuprinde articole de gospodtlrie, religie, tilo;ofie şi
poe;ii patriutfre.
1

Printre pomi (stejari).
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r!J;/1111cd grea şi inimd m11ltif ! D. D-r Hlejterescu trebuie r4spl4tit Je c4tr4 cei
cc aprind fdcliile în Întuneric.
* Sezltoarea, voi. .\/, se încheie cu coala 12 ce cuprinde legende.
* Ramuri No. rs·i· cuprinde şi .Povestea oelor trei şireţi, proşti 9i flrA frioa
lui Dumnezeu" .fcrist!l foarte bine de d. D. Gr. Furtuni, harnicul nostru tovar4ş,
* ln Revue de Roumil.nle No. 5·6 o retipdrire a articolului d-lui T. T. Burada
despre Caloian, Mai interesant e schiţarea C41uianului de lut ce ni se dd,
* In Convorbiri literare pe Sept. Cuvinte rare din 'Dâmboviţa şi Cântecul
bdtrânesc Badu, cules de d. C. RddulesetJ-Codin.
* Ci\otere de ţad în Gaseta de Duminici. No. 41JoI (Redacţia în Şiml411I·
Silvaniei·S;ildgysom/yo),
* Arta romii.ni pe Sept. publicd 11n medalion al lui CJreanglf, datorit d-lui
Celcsti Fabio, profesor de sculpturd şi modelaj la şcoala de arte şi meserii din
laşi: „ <După pdrerea 11oastrif, este cel mai reuşit portret al scriitorului Ioan
Creangd, di11 câte am vi1;11t pâ11i1 acum şi (11truneşte toate caracterile fi;iono·
111ice şi estetice fiind recunoscut de toti foştii lui prieteni, colegi sau elevi".
C'Addugdm şi noi: Crea11gd şi-a ;is şi i·a pl4cut sd i se ;ică Ion, nu Ioan iar
felii/ c11111 numele sifo s'a aşe;at pc medalio11. nu-i cel mai nemerit. Vo!rtical şi
la ccafd: Ioan, literd sub literă, 1111 se poate, iar Creangl, ori;o11tal, aproape ii
intrif chipului i11 oe/ii.

}'.
*

'Primim rândurile ce 11r111ea;4: n11 le-am fi dat, ca s4 nu fnteleagif putinii
rdu-v1Jitori ce-i avem, altceva. Vtnindu ne i11si1 din partea unuia din cei mai i11i·
moşi prieteni ai noştri, nu ne putem împotrivi:
<Duminicii, 17 Octombrie, în aula Universitdţei di11 Iaşi, D. ]orga, şi-a deschis seria conferinţelor cc va ţinea anul acesta de două ori pe lunif, tratând
fn te;d genera Id despre: 11 Valoaroa oulturii populerP, tn oultura generalii. a u·
nui popor". I11 cuvâ11tarea de deschidere, D. Io„ga, dupil ce se op„eşte cîtva asupra literatu„ei pop11lare. apoi asup1·a artei populare, împarte confe„inţile sale
în mai multe pdrţi, începând e11 partea tel111ic4 a poporului, adict!l ceia ce priveşte arta şi gospoddria popu/ard. Aici D. Iorga, a ardtat celor de faţd din
cartea tovardşului nostru T. 'Pamfi/e, ,Industrie, oasniol la RomAni", mai
multe figuri. Vorbittd despre D-l Pamfilr!, Intre altele ;ice cam urmt!ltoarele:
„,-4vem cartea aceasta scrisă de un tânâr, care, ndscut fn sinul poporului, n11
foceteara ca în timpurile libere sd meargll. acolo sif-şi aminteasci! despre ve·
chile şi frumoasele obiceiuri româneşti: prin urmare i se cuvine laudt!l, pentr11
devotamentul, râvna şi dragostea sa pentru poporul românesc; este D. T11dor
Pamfile din Bârlad. Acest tânifr. cu atâta dor de muncii a scris aceastt!l carte valoroasă, 1111icif in felul ei, în cât Academia Romând i-a tipdrit-o şi pre·
miat·o. Aceastd carte ;,e va folosi noud mult în cursul nostru din anul acesta.
Dorim ca sd fie cât mai m11/(i asemeni D-lui Pamfile cu aşa dor şi dragoste
de ţard şi poporul romdnesc".
La11dd apoi 1111111eroasele figuri explicatil•e.
E interesant cursul D-lui ]orga, mai ales pentru 11oi, de la aceastif revistif.
şi i•oi mai rri111ite din când i11 rând veşti mai ales asupra celor ce ne vor pri·
.
vi pe noi sau pe u11ii dintre noi.
La11dd, şi iar la11dd ţi se L·m·i11e IJ-le Pamfile şi tot i11ainte pe Jrnmul apucat; 11oi te 11r111ări111 de aproape şi 1111de ţi >'a fi greu, 11oi şti-vom da 111â11ir
de ajutor, i11tr11 cât 11e vor ingddui puterile noastre.
0
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* La expo;iţia de l11cruri romdneşti, de pe strada Romanit (ntocmitd de şcoa
la de sericic11lt11rit, s'a p11t11t vedea lucruri romitneşti nesp11s de frumoase şi nesp11s de bine şi m1şteşugit lucrate 1 'Dorim din suflet ca şi alte expo:ţiţii de fe1111 acesta s4 se mai facil in ori-ce parte a t4rii, sit se poatil vedea şi pricepe,
cd şi 11oi avem şi putem face, lucr11ri 1111 numai fr111110,1se dar şi eftine.

*

Cărţi didactice.

}'.

ffh. Savin.

Cu rnceput11l anului şcolar curgittnr, au apdr11t ca 111an11a/e didactice, Exeroiţii de oompuneri şi gramatici, pentru clasele III şi IV-a urband şi diviria
III-a r11ralit, alcat11ite de pricepuţii institutori C. Nechita şi Tutovea1111 di11
'Bârlad şi de invitţt!ltorii fruntaşi în ale ddscitliei T. Popovici şi M. Lupescu de
la Orfe/inat11l agricol "Ferdinand" din corn, Zorleni, jud. T11tova.
Apt!lr11te în editura Jibritriei Alcalay din Bucureşti, unde le poate gdsi ori cine,
citrţi/e acestea sunt 11n eveniment pentr11 dăscdlimca din ţarit. Ele s11nt elogios a·
probate, Fie-care lecţie de gramatict!l are exerciţii prcg4titoare, regule sc11rte şi
înţelese şi aplicaţii potrivite, Şi ceia ce jace meritul acestei c4rţi este, că toate
e.t:erciţiile şi temele s11nt mici comp11neri, ce se presintd şcolar11/11i ca tot şi di11
care el poate alege ceia cei trcbuc. Pri11 aceste exerciţii şcolarul pricepe lecţia,
ea St' face c11 11ş11rinţd şi folosul cel marc -invitţarea gramaticei- se ajunge c11
11ş11rin /il.

Graiul temelor, al c.rerci(iilor şi al regulelor este ales. Prin ca se aj1111;;c la
pusd i11 fr1111tca 111an11a/c/ar: u Cca mai scump4 ,·omoarit. a un11i neam este
graiul sit11''.
Nu pol de cât s'o recoma11d c11 tot dinadinsul colegilor lor. mai ales cit ele
nm(i11 şi toate modificilrilc î1111·od11.ţc i11 11oilc programe ,1/c şcrJ.tlc/or pri111.11·e.
ţinta

fi. JYtihu.
~oşt~!!dacţie_!_
Cine doreşte să aibit desluşiri dela Redacţie, să alitture in totdea1111a 111c'!rc i
pentru răspuns.
- Cinstiţi/or culeg4tori: scriţi numai pe o faţă a h4rtiei: e mai bu11 şfertul
de coal4 ; sit nu se amestece pe o jil4 de hârtie culegeri deosebite.
Poşta administraţi~

Mai multor feţe: cAvem binecuvlintate pricini siJ /im supdra(i pe d-voastra.
-- Cine nu primeşu la vreme revista sit ap11ce din scurt poşta, citei pe-a/oc11ri
nu /urea:;d cinstit. Sd ni se trimitiJ n1m1ele fac/firi/or 11ecinstiţi,
Cărţi __ primite

la

red~~ţie

Em. Eleftereaou; De toate şi din toate pentru popor IBU cartea neamului
dale istorice, tradiţiunile, credinţele şi datinele poporului român,
ar.rnjate lrmar, Litera111rit şi calendar. Vd/enii de Munte, 1910, 288 p. 2 lei.
cuprin:ţ8nd
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lntemeietorilor,

abonaţilor, cetitorilor şi prietenilor revistei
Creangă" pentru strângerea fondurilor:

„C lJ Z /\-V O D 1'"
Şt.

St.

Tuţescu,

Suma adunată - - - - corn. Balota Jud. Dolj- - -

~ZJSTZJL LUI ION CfU!/\NG/\ ÎN
Suma

adunat ă

-

-

-

„Ion

L. B.
62.75.
2
Total- -64.75.

-

-

l!>AfU!\D
-

-

-

L. B
839,25

TUDOR PAMFJr.E:

Trecutul şi star€a ei de astăzi.
Lucrare premiată de Academia Română în 1909.
IV+504 p. cu 705 figuri

Pentru cititorii revistei „Jon

10

Lei.

Creangă,"

prin

Redacţie,

8 Lei.

la tipografia «Neamul Romănesc» au mai apărut
se află de vânzare la toate librăriile din ţară:
N. Iorga : Viaţa femeilor în trecutul
ţii, 218 p. Pr. 1.75.

romănesc,

şi

cu numeroase ilustra-

Pr. Gr. G. Petrov : Nu din partea aceia sau Datorie de episcop, trad.
din Ruseşte de St. Or. Berechet. 68 p. 0.50.
Mihai-Vodă

Viteazul (în versuri), 40 p. Pr. 0.15.

Bucolică după

Teocrit, trad. de M. Iorgulescu,

Stavrinos : Povestea lui
A. Chenier: Oaristys,
16 p. Pr. 0.15. ,
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Prio Redacţia şi Ad 'llinistrnţia revistei 9 Ion Crenngl'I" i;e pot dobAnd i
urmiitoarele lucrări :
„Ion Creangă" numerile toete din anul [ - 3.00
„Ion Creangă" An. l !.
- 6.00
T. Pamfile, M. Lupescu şi L, M1·ejeri11 : Cart.e pentru tineretul de la
sate . Ediţia I. 1.25
T. Pam/ile : Povestire pe scurt despre .Neamul HomAnE>sc" 0.20
•
"
Jocuri de copii l.
1.40 ~

„

•

"
"

„

"

„

I I. -

;J

1.60

„ nr. -

Cimilituri romlineşti
Industria ceenici. I" Roml\ni .
7J . Farca ş an11 şi Cll!. Lupescu: Creştere& po111ilor
L. &\1reje: iu: O şezătoare ţllrAneesrA FI. Cristescu : Cnrte pentru copii
Şt. St. 'luţescu şi P. '7Ja11i/escu: Monogr. satului C11tarie·Dolj
Colinde din popor - - - - - - - - - "

„

„ „

"'I

1.50
1.00
- 10.00
- 0.25
O .~O

1.20

2.CO
0.'lO

2~e trimet~o numai c:>upă ac~a c:>eplinăj~=

o-

l; ~(

-~

Recomandăm tuturor :

r 7L.r'

Cărţi

"UJZ,.-

--0

-~-~15?.

Romăneşti, din Conta, Emin esru, Ceregiali, Neirruţi C, lorga ,
Mat. Li 1-"oni, Carmen·Silv11, L11zu, Fetrino, rn totei cO diferite voi. Co·
le0ţia Şaroga . de câte 200·BOO pug. reduse numai la .ţu bani voi. tn Joc·
d 1 leu; cor.tra unui rr.enclat de lei 4, expediez franco de trnmp. zece
exPmplere din aceste mult interesante rlirţi.
XENOPOL A. O. IBtorla Românilor în 12 volume nrnri. de ctlte oî.0 µa1eini tipărite pe hiirtie lustruit A. num11i r u 7 lei 1oate 12 voi. în loc d ti 18 l&i .
Măsurătoarea Ogoarelor, plldurilur, viilor, moşiil or cu tabele
de trnnsf'ormaria mi\surilor VP<Jhi în noi din M0Jd,1va . M11ntfnie, Oohro·
gf a; mai cuprinde Cuba turn buto~ elt1r, şurelor, cuşu rol ur. a r burilor dii:; ~
pioioare, fto. şi este ubaolut necesară tuturi>r ll jlfl C1Jltorilor şi funcţ.iona- ~
~S rilor tnsilrcin11ţi cu 11plicarl'a ll'gilor 11gr11rn de oere · ce cuprinde in ><truo·
ţiuni
cum ori·oere ştiitor de 4 cl&se primare poate mllsurn exa ct ş i
sigur ori ·ca. Volum mare legat se t rimite frur.co rec om tindet dupA pri·
miren sumei de lei 3.25 cu f1111ndat postai,
Coc:>ul plugarilor . oolecţ.ie de 14 ll'gi noi ş i vechi cu toate expunPrile de motivti şi furrnulare la unele lei:i;i de foarte mare t.robuinţă Io·
c uitorilor ţ.llrei. Cuprinde 450 de pegini pe hârtie velinii legată ~i se ex·
pe.di11zA 'ranro <lupă primirea sumei de IBi 8 ~li.
lmpletiturile din răchită . un voi. msM cu tiO ilustruţ.ii so trimite recomanda t
dupl\ prirnirt!a sumei de lei 2.25
·
AdrPsaţi rinnumdtile lu Librăria ec:>itoare
?.:'. Nicolai A. Petroff Bârla~ Şi la principalele libră!'ii din Bucuroşii ~
0
Cataloege se trimit gratie la ce rere.
)
IVO~
12-11
~0vi..

Literare

t?

i
l

Î

c'=Q,d

\J
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Decembrie, 1910.

Anul 111.-No. 12.

Ion Creangă
Revistă

de limbă, literatură fi artă populară
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REDACŢIA:
Pamfiie, Strada Ţarigrad.
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M. Lupescu, Zorleni (Tutova)
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DONATORl.Wâr)ăne~ti·Covurluiul, G. A. Co•·
moTici (Tg. Neam1l. N. I. Dumitra,cu (Craioval, D. l. Farca,anu (Zorleni-Tutova), D. Gr. Furtună (Mănhtireni·
8010,ani), P. Here!CU (Găine,ti-Sucean), D·r I. Urban larnik (Praga·l:loemia), G T. Kirileanu (Ducure,ti), N.
L. Kostake (Dirlad), M. Lupescu (Zorleni·Taton), C. N. Matee1cu (R.-Vâlcea), D. Mihalache (Gole,tii-Ba·
dei-Mu!cel), A. Moi!eÎ (NemJişor.Vânători-NeAmJ\, L. Mrejeriu (Călug5.reni-NeamJ), J. Neculau (CoropceniVaslui), T. Pamfile IBâdad), P. Pănoiu (Cra9na„Gorj(, Volbură Poiană (Ja'i', T. Popovici (Zorleni-Tutr'IV••.},
D. l'rocopie [Ardeoani-Bacăn), P. G. Savin (Jorii,ti-Covurlui), P. Ştel?ine•cu (Dobromir°Consta111a), A. Te·
uea (Adam-Tutova), C. Teuaore!lcu (Roman), I. Teodorescu (Brotteni-Suceava), Şt. St. TuJescu (Balota•Tlnlj),
l:. Tutoveanu (Bârlad), I. Zolta (Dorna·Suceava).

INTEMEIETORI: Pr. cc. I. Antonovici (l:lârlau), Pr. I. C. Beldie

SOCIETARl.-At. C. Dle11uea (Vladimir-Gorj), A. Neg•1escu (Bârlaul,

-Statutele

societăţii

n.

Vasiliu·Rac:iu (D:<rlau).

sunt publicate pe pag 125-128, An. III No 4.
- Inscrierile armează-

CUPRINSUL:
li. LuptlCU.- Llmurire.
Tudor P1mfile.-~pic"iri din trecut.
O. I. hrclflnU N. I. Dumtr1tcu, A. lloi11i.-Cântece de stea,
D. J. Procopie V. G. Beldie.-Poveşti.
C. I. M1t111cu.-Co/inde.
Tufil Bizom. P. Gh. Snin, ŞI. St. Tujmu, G. C11u,aanu, Gh. fira, V. Gh. Beldie, D. Gr. furtuni. -Povestiri şi legende.
D. I. fmaflnU, Yi11ini1 Siln, L I. Popmu.- VriJji şi farmece.
George A. C11movici. Volburi P1i1ni, I. Cotei -Vorbe adânci.
I. O. Zugravu, I Cotmu, Y. D. Ght111hu, fraiti llhu -Datine şi credinţe.
I Iancu, Pr. I. C. Beldie. I. Zott1, D. St1n, Y. I. Ciuu, G. A.-S1d1mnul, G. luhuf, Eughenia Cucuruz, I.

Ouciu, Gr. Yuiliu, Ar To11i1c. o. llihll1che.-Cantece.
s. Cmtnnu, T. Popowici, I. O. Zugrnu, I. I. Uumit11,cu, P. lh. Snin. I. V. Hintucu. A. lloi11i.-O
samă

s.

de cuvinte.

firi. li. Lupescu. Y. I. Civu, I. I Popmu, Y. I. l1hu, Şt. St. Tutmu, I. Cotmu, N. I. Colet, V.
D Şltfinmu, D. furtuni, I. a. Ciormu, I. O Zuarnu. -G/rmre, jJtii, taclale.
P„ Pr. I. C. Beldie, li Lupmu.-CJWNJCA.
Pofti Adminiatr1j11i, Bibliogrefie.
llu1tr1jiune: Jon Creangă.
Supliment: Cuprinsu/ Revistei ,Ion Cr.!ang4." pe An. II I.
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I.- Toţi abonaţii noştri vechi şi noi, cari vor trimite în cursul acestei luni
suma de 5 lei către Administratia Revistii 11 Ion Creangă 11 1 Zorleni-Tatova, costul
abonamentului pe Anul IV, va primi îndată, fără nici o plată, una din urmă
toarele lucrări, pe care va însemna-o pe cotorul mandatului:
1. D. /. Farcaşanu şi M. Lupescu: Creşterea pomilor.
2. Tudor Pamfile: Povestire pe scurt despre Neamul Romănesc.
3. Şt. St. Tuţescu: Colinde din popor.
4. L. Mrejeriu : O şezătoare ţărănească.
II.- Toţi vechii abonaţi, cari ne vor face un abonament nou până la 1
lanuar viitor, plătit înainte, au dreptul să-şi ceară una din lucrările de sub
punctul I.
III.- Toţi vechii abonaţi cari ne vor face 2 abonamente noi până la t !anuar viitor, plătite înainte, au dreptul să-şi ceară 2 din lucrările de sub
punctul I.
IV.-Toţi vechii abonaţi, cari ne vor face 3 abonamente noi până la t
Ianuar viitor, plătite înainte, au dreptul să-şi ceară 3 din lucrările de sub
punctul I.
V. - Toţi vechii abonaţi, cari ne vor face 5 abonamente noi până la J
lanuar viitor, plătit înainte, au dreptul să-şi ceară :
1. Chitanţa de plata abonamentului său la Revista 11 Ion Creangă" pe
An. IV.
2. T. Pamfile, M. Lupescu şi L. Mrejeriu: Carte pentru tineretul dela
sate.
3. T. Pamfile: Cimilituri româneşti.
4.
»
jocuri de copii I.

5.

»

„

II.

6.
>
11
III.
7. L. Mrejeriu, S. T. Kirileanu şi O. Popescu: Cuza-Vodă.
VI.- Toţi vechii abonaţi, cari ne vor face 10 abonamente noi până la t
Ianuar viitor, glătite înainte, au dreptul să ceară trei din lucrările de sub
punctul V (No. 2-7) sau :
Tudor Pamfile: Industria Casnică la Români.
Abonamentele se primesc şi în timbre poştale. Lucrările se trimet îndată.
Admini.straţia ~e\li.stei 111011 Creangă"

Zorleni-Tutova.
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I.PAR~ ODATA PE LUNĂ
REDACŢIA:

T. Pamflle atr.

1

Ţarlgrad

B RLAD

ADMINISTRATIA :

I

M. l.upescu, Zorlenl (futova)

I

AftONAMENTUL ANUAL
ln tarl • , • 5 lei

In ~ttliti~tate . 6 c

LĂMZJ ft I ft C.
Chipul alăturat, al
nemuritorului Creangă, este scos de pe un
tablou în culori, de fotograful Hartwig din
Bârlad. Tabloul l-am
cumpărat de la Tinca
Vartic, care stă şi azi
în bujdeuca lui Creangă din laşi, mahalaua
Ţicăului de sus. Tinca
Vartic mi-a spus, că
chipul acesta e făcut
de un iconar -Muş
nefanu - de pe o fo10N cRl!ANoA
tografie a lui Creangă.
El samana bine cu fotografia, oar nu /'a cumpărat nimene, căci arăta prea tânăr, şi nici ea n'a prea vrut să-l
vândă, «că-i singurul odor» ce mai avea de la Creangă.
Tabloul îl voi dărui spre pastrare Academiei române.
Zorle11i- Tutova.

)11. .Cupescu,
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SPICZJlftl DIN TftECZJT.
III.

„Am dejunat..., înconjuraţi de Românii noştrii [de la Curtea de Argeş] cu cari ne înţelegeam cu puţina latinească pe care o cunoşteam,
amestecată cu italieneşte şi spanioleşte. Românii sunt un popor curat,
robust, activ şi civilizat, extrem de sărac, dar bine şi călduros îmbră
cat în haine groase de dimie şi mai adesa cu cojoace. Capul le este
acoperit cu căciuli înalte ca ale Transilvănenilor. Femeile lor poartă
o fustă sau iie de pânză groasă, ce atârnă până la genunchi ; pantaloni
largi, câte odată, legaţi de călcâiu, în picioare opinci, iar pe spate o
zeghe de piele sau lână peste piept şi cu mânecele atârnate 111 •
IV.
„Trebue menţionat contrastul isbitor, pentru călător, între bordeiele
săpate în pământ, cu un acoperiş mizerabil de paie şi casele suspendate în aer ca ale Iridienilor din Paraguai ~. Am văzut câteva copăiţe
de fân ridicate la tel. Ast-fel de bordeie subterane mai întâlnisem în
Transilvania, dar copăiţe şi colibe în arbori nu mai văzusem până aci 113•
V.
„Am văzut de asemenea şi câteva crucifixuri, mie ori trei la o !altă,
alte ori 12 într'un şir. Pe aceste crucifixuri sunt inscripţii în limba română şi simboluri barbare ale divinităţii, sf. Fecioare, Magdalenei, sf.
Ioan şi ale altor sfinţi. N'am mai văzut esemenea idoli nici la Mexicani şi nici ceva mai grotesc şi mai barbar de cât aceste obiecte de
veneraţiune şi acest fel de cult 11 • 4
VI.
[Trece prin Daia, jud. Vlaşca] „Am trecut prin câteva sate cu bordeie suterane, al căror exterior avea aparenţa unor fumării. ln multe
părţi ale Ungariei şi Transilvaniei au 5 mai întâlnit astfel de locuinţe
deplorabile. Vechii Sarmaţi, cred, trăiau mai ales în astfel de înfundă
turi, Aceste colibe mizerabile constau pur şi simplu din o săpătură
oblungă în pământ, adâncă cam de trei picioare, deasupra căruia e aruncat un acoperiş de paie ori trestie. La unul din capete e intrarea.
Nu poate fi ceva mai brut de cât viaţa ţăranului român „,;_

'Cudor }'amfi/e.
1 E. Cioran11 şi cA. S. Ionescu: Un c414tor engle:r /Charles
Co/viile Fra11kland] in Mutttenia, d11pd Eterie [1827], publicat în Revista "'Tinerimea Româ.nd"
voi. III, p. 171.
•.,,Frankland vorbeşte de pdtule/e suspendate în cari işi 1inea11 ţdranii porumb.
Se mai vdd şi astd:ri asemenea pdt11/e în j11d. Argeş. N. trad."
" Op. cit. p 17:J
• Ibidem. E vorba de sigur despre troiţe, cari se aflif m11/te prin aceste pdrţi;
neinţdleg8ttdu-le rostul, e firesc ca autor11l sd vorbeascif astfel de dânsele. 'T. P.
''am? T. P.
• Op. cit. p. 176.
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CANT~CE
4. - O! De trei ori ticăloase!
Vai! suflete păcătoase!
Vremea ţi-i să eşi din oase.
Acum D-zeu te cheamă,
Pentru toate, să-ţi dai samă.
Să-ţi dai samă de pacate,
La sfintele judecate.
Mila ta Doamne să fie,
De acum până-n vecie,
Cu dor şi cu veselie.
Şi la noi de bucurie
Amin boeri să vă fie.
lnchinare:

Amin, Amin,

aşa

ne

grăeşte

/Domnul:
asculte tot omul,
Să asculte fără pricinare,
Că moartea' n lume este mare,
Pe nimeni prieten nu are.
I
De bătrân nu i-i ruşine,
.
Şi la tânăr încă vine.
,
lmpăraţii şi cu craii,
Fac cetăţile cu aii,
!
Şi încă se mai nevoesc
De le mai intăresc
Cu ziduri groase,
Cu turnuri frumoase,
Cu porţi ferecate,
Cu lanţuri de fer legate,
Ca într'însele să vieţuiască,
Şi la moarte să nu gândească.
Dar omul când be şi se veseleşte,
Atunci moartea mi-l găseşte,
/11 pii.mânt, ea, 111i l trânteşte,
/arbd verde'1z cap ii creşte.
Şi mi-l ia din câmp verde şi frumos
Şi mi-l pune în sicriu negru şi
/int1111ecos.
Şi 111i-l ia din curţi albe şi văruite
Să

DC STf/\.
Şi

mi-l pune' n sicrie negre şi
/cemite.
A acestor curţi boer D-voastră,

Ascultaţi lnchinăciunea noastră,

Precum scrie şi la carte,
Căutaţi numai la dreptate.
Şi vă lăsaţi toate la pământ,
De vă căutaţi de suflet.
Sfânta naştere a lui Hristos,
Să. vă fie de folos.
Şi sfântul mai marele Vasile ~e
/vme,
Să vă Fie de mult bine,
J'
fla mu lţ'z a1u. „" „.

F11ratd de la d·nul H: Popa, car~
are scristl din sat11/ /111 natal, Sc/11llfmii (T11tova).
]). J. rarcaşanu.
0

5. _Doamne /suse Christoast'.
Tu ne eşti zori prea frumoase
Si rază prea luminoasa,
Ce din cer te-ai pogorît,
Din fecioară te-ai născui,
Din fecioară prea curată
Şi nouă prea luminată.
_
Si te·ai dat în chip de sluga.
Ca să scapi lumea dzn munca;
Si te-ai dat ln chip de-argat
Ca să scapi lumea din Iad;
Şi te-ai dat în chip de rob
Ca să scapi lumea din foc.
Pr noi ne răscumpăraşi
Din strămoşii răsfăţaţi ;
Şi-ai luat şi răstignire
f Jentru a noastră mântuirl' !...
Iar de-acum păn' la vecie,
Mila Domnului să fie
Tutulor cu bucurie
Si cu mare veselie!...
' (Din Hi1/dngeşti-Zi1icoi11, Doljiu).

„

.

)fie. J.
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6. -Cântec ce-l zice stelarul la
când iese din casă.

urmă,

O, suflete ticăite,
Ce·fi mai muţi viaţa 'nainte?
De cele păcate multe,
Nu· ţi mai poţi aduce aminte.

De păcate nu ţi-i greaţă,
Ca albinei de dulceaţă.
Te lăcomeşti la o treabă,
Ca şi vita la otavă.
<!Aurit dela CJdaranda 'B11s11ioc din

~emţişor•O\(eamţ.

fi. )Y1oisei.

POVEŞTI.

31.-· lmpărăteasa greu

încercată

(urmare).

Trecu aproape un an de la plecarea împăratului la răsboiu. Veştile
veniau rar de tot, însă totdeauna erau îmbucurătoare. Intr'o vreme se
răspândi vestea că împăratul bătuse pe vrăşmaş şi îl alungase din ţară,
ba încă prin ;ese o mulţime din ei, nişte făpturi ciudate la vedere, şi
le aducea cu dânsul pentru robie. Vestea izbânzii străbătu ca fulgerul
în toată împărăţia. Bătrâni, femei şi copii, eşiau în calea împăratului,
ii băteau cu flori şi strigau cât ii ţinea gura, să trăiască, să trăiască.
Şi aşa cu tot alaiul acesta de oameni veseli de izbândă, încetul cu
încetul, împăratul se apropia de palatele împărăţiei, unde ştia că îl
aşteaptă cu bucurie şi nerăbdare frumoasa lui împărăteasă.
La palat se făceau straşnice pregătiri de primirea lui. Drumul de la
poarta palatului şi până la uşă era presarat numai cu flori alese.
Ţiganca făcuse cu însăşi mâna ei, bucatele cele mai gustoase. Toţi
slujitorii îmbracaţi în haine scumpe de sărbătoare, aşteptau din clipă,
în clipă sosirea viteazului împarat.
lntr'una din zile pe la amiază, se zăria în depărtare un nour de colb
care se ridica până la cer. Strigătele mulţimei se auziau din ce în cc
mai lămurit. Vestea că împaratul soseşte, îi puse pe toţi în nelinişte şi
nerăbdare.

Totul era gata. Ţiganca îmbracată în hainele cele mai scumpe, cu
de mărgăritar la gât, cu cercei de aur la urechi, cu brăţări
de aur la mâni, inele preţioase în degete, încinsă cu un brâu din fire
de argint şi pe cap cu corona împărătească bătută în petre scumpe,
aştepta îng;înfată în pragul uşii ţinând în mână o tava de argint cu
pâne şi sare. Alaiul se apropiase de tot. Dădtt cele din urmă porunci
cari se îndepliniră cu i11ţala fulgerului. Toţi ferbcau ele 11eastâmpk
111 sfârşit alaiul ajunse la porţile palatului. lmpăratul descălecă ele 1
calul său tot împodobit cu fire de aur şi cu flori, şi urmat de to\i
curtenii lui, păşia mândru printre mulţumire, cu ochii ţintă Ia ţigancă
mărgelele
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şi zâmbind, se apropie de dânsa şi fără să o cunoască, o sărută cu
foc ca pe împărăteasa lui.
Oustă din pâne şi sare după obiceiul pământului şi intră înăuntru
urmat de toţi sfetnicii împărăteşti. Afară strigătele încetară. ln palat
începu ospăţul cu veselie multă, care ţinu zile fără număr. Poporul
după ce primi mâncare şi băutură în deajuns, plecă.
Totul sfârşindu-se şi rămânând numai împăratul cu ţiganca, începu
să-i povestească toate întâmplările de răsboiu.
Ţiganca cu o şiretenie meşteşugită îi spuse că multă grijă a avut şi
că tare i-a mai fost dor de dânsul. Se plânse numai că a fugit bucă
tăreasa şi n'a mai găsit-o şi că acum se năcăjeşte singură cu făcutul
bucatelor.
Trăiră vreme multă desmerdându-se unul pe altul ca nişte porumbei.
ln răstimpuri veniau rude, veniau împăraţi prieteni de ai lor, ca să-i
mai vadă şi să mai petreacă împreună. Nimeni nu cunoştea nimic.
Veni şi tatăl împărătesei cu toată greutatea bătrâneţelor lui şi o alinta
pe ţigancă ca pe fica lui adevărată. N'avea nimic deosebit care să o
dea de gol şi trăia în toată strălucirea împărătească c.:a şi o nevinovată.
Omorise pe împărăteasă, înşelase cu prefăcătoria ei meşteşugită pe
împarat şi pe toată lumea cunoscută lor, şi cu toate acestea urma să
trăiască în toată mărirea.
Dar toate se înfundă odată, până într'o zi.
lntr'o sărbătoare bătrânul tată care încă şedea la ginerele său, eşi la
plimbare prin grădină. Şi cum se plimba el aşa. tărându-şi bătrâneţele
cu anevoe, auzi nu departe de el un cântec jalnic. I se păru deodată
că fică-sa, împărăteasa cântă. Se îndreptă într'acolo cu mirare. Se apropia din ce în ce, şi din ce în ce i se lămuriau cuvintele cântecului.
La fântâna cea părăsită, văzu o ceată de băeţi, jucându-se sgomotos.
Unul din ei sufla într' o trestie lungă şi cântecul mereu se auzia. Auzia
glas de femee tânguindu-se, dar nu vedea pe nimeni. Când ajunse între
băeţi, i se desluşi totul şi îl cuprinse mirarea când văzu pe acel băeţel
suflând într'o trestie lungă, lungă şi din trestie eşia acel cântec plângător:
Of! băete nu mai spune,
Rău mă doare inima
După bărbăţelul meu ! !
Şi de ce sufla, de ce cânta mai cu jale şi mai cu durere. Se rânduiau
băeţii şi cântecul se pornia, acelaş. Bietul bătrân slab de fire, începu să
plângă, cunoscând aidoma glasul ficei sale şi neînţelegând taina acestui
cântec. lmpins de mirare, luă trestia din mâna băeţelului, se uită cu
deamănuntul la dânsa, mai puse pe un altul să sufle şi cântecul eşia
cu aceiaşi jale. Suflă şi bătrânul să vadă dacă şi la dânsul trestia va
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cânta tot aşa de duios. De data asta însă, cântecul fu şi mai plângător
mai cu durere şi cuvintele se schimbară :
Of ! tată, tată nu mai spune,
Rău mă doare inima
După bărbăţelul meu.
Bătrânul iarăşi începu să plângă, luă trestia şi plecă spre palat. Băeţii
se luară gălăgioşi după dânsul şi cereau să le-o dea. El îi luă cu binişorul, îi mângâia, le făgăduia alte jucării, dar degeaba. Ei încercară să
i-o ia cu deasila. Atunci bătrânul îi luă cu dânsul până la palat. Când
ii văzu împăratul şi ţiganca că vine cu o trestie în mână şi încunjurat
de atâţia băeţi, cari săriau în jurul lui sgomotos, începură să râdă de
dânsul. Bătrânul se apropie, luă de mână pe unul din băeţi, îi puse
trestia la gură, el suflă şi trestia începu jalnic :
Of! băete nu mai spune,
Rău mă doare inima
După bărbăţelul meu.
Apoi o luă bătrânul şi suflă, iar din trestie eşia şi mai tânguios
cântecul :
Of ! Tată, tată nu mai spune,
Rău mă doare inima
După bărbăţelul meu.
lmpăratul cuprins de mirare, o lu:'\ şi suflă şi el. Trestia începu :
Of ! barbate nu mai plânge
Rău mă doare inima
După Măria Ta.
Ţiganca rămase încremenită. lmpăratul se mira de ce se schimbă
cântecul la fiecare. Dădu trestia ţigancei să sufle şi ea, să vadă la
dânsa cântecul cum va fi. Ea nu primi acest lucru cu nici un preţ. Se
pricepuse şarlatanea şi nu voia să fie dovedită, căci ştia ce o aşteaptă.
Mai suflă împăratul, mai suflă bătrânul, apoi un băeţel şi cântecul eşia
tot mai plângător. lmpăratul se rugă mult de ţigancă să sufle şi ea,
dar ţiganca nu voia cu îndărătnicie. lmpăratul încercă atunci şi i-o
puse cu deasila la gură, Nici nu ajunsese a sufla deabinelea, a fost
deajuns o adiere numai din suflarea ei şi trestia începu :
Of ! vrăşmanco, nu mai zice,
Rău mă doare inima
După bărbăţelul meu.
De astă dată cântecul fu aşa de plângător şi plin de jale, în cât începură a plânge câteşi-trei. lntrebară pe băeţi de unde-i trestia şi ei
răspunseră că au scos-o din fântâna cea părăsită. Dădu poruncă împă~
ratul, să cerceteze fântâna. Pe dată slujitorii s'au pus pe lucru şi pe
şi
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dată

au scos trupul bietei împărătese, numai oasele îmbracate în hainele
ei scumpe. Din inima ei crescuse acea trestie care dădea de gol mişelia
ţigancei. lmpăratul pricepu totul, ţiganca nu mai avu încotro şi îşi
mărturisi vinovăţia cerându-şi ertare; dar totul era în zadar, căci împă
ratul amărît de moarte, dădu poruncă să scoată din grajd calul cel ce nu
mai văzuse lumina soarelui de când îl fatase mă-sa, apoi o legă pe ţigancă
de coada lui împreună cu doi saci de nuci şi îi dădu drumul pe câmpii. Şi calul când se văzu în toată voia lui, fugea ca un sălbatec,
de prăpădea pământul, aruncând din copite în dreapta şi în stânga; şi
undt! cădea nuca, cădea şi bucăţica. Şi a fugit calul acela fără să se
mai oprească, şi a cutreerat tot pământul, şi cică a trecut şi pe aici
prin părţile noastre de au căzut nuci şi bucăţelele din ţigancă, şi dcă
de atunci au crescut nuci şi pe la noi; iar din bucăţelele de ţigancă
• au dat naştere la ţigani, cari de aceia cică, când au câte un cal, îl bat
al dracului să fugă până ce crapă. Vă spun drept că aşa a fost. De nu
mă credeţi, întrebaţi şi pe alţii cari au mai văzut, şi de n'o fi adevărat
să-mi ziceţi mincinos.
Au;itd dela miftuşa Maria Cios11
din Poduri-Bact1".

j) J
I ·

2)

•

· .r rocopte.

32.-Fundul minciunei.
Trăia odată

într'un sat un morar, care avea o fată mare. Ori cărui
flăcău care s'ar fi dus la moară, morarul îi zicea: „Ai venit la moară
la mine, să-mi spui unde-i fundul minciunei şi eu îţi voi da fata cu
moară cu tot; de nu. eu îţi voi lua carul cu boi, cu tot".
Care cum îşi încerca norocul, se întoarcea înapoi şi fără boi şi fără
căruţă. Se duseseră toţi flăcăii din sat, afară de trei. Aceştia erau flăcăii
unui moşneag. Şi cele din urmă se dusese şi ei. S'a dus cel mare, a
perdut căruţa cu boi cu tot. S'a dus cel mijlociu, tot aşa. Mai rămăsese
cel mic, dar moşneagul nu vroia să-l lase şi-i iicea: ,,5'a dus ei cei mai
mari şi le-au luat căruţele, d'apoi ţie 11 • Dar fiul îi bătea capul mereu şi·i
zicea: „ Lasă-mă tată să-mi încerc şi eu norocul. In cele din urmă îi
dete voe. lnjugă boii la căruţă şi pleacă.
- ,,Buna ziua, jupân morar" zise flăcăul.
- „Mulţămesc tinere. Ai venit la moară la mine. Tu-mi ştii obiceiul.
Hai grăbeşte de-mi spune fundul minciunei ori îţi iau căruţa cu boi
cu tot 11 •
- „Apoi să-ţi spun, dar ce? Să-mi cerc norocul.
Apoi iaca ce-am să spun şi eu. Tata, când era tânăr, avea nişte ştiubeie.
EI sta t6tă ziua lângă albine şi Ie îngrijia; Ie pusese Ia toate câte un nume
Intr'o sară el sta lângă ştiubeie şi se uita care vine; care nu. Vine Oacheşa
vine Alba, vine Bălana, numai Bălăşica nu. S'a înoptat şi ea n'a mai
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venit. Tata a pus o burcă în traista şi a plecat să o caute. Merge o
zi, două, trei, o săptămână şi tot umblând dă de ea. Bălăşica trăgea
la plug cu un bivol, la un turc. Arase o moşie cu dânsa şi acum începuse alta.
Tata ia pe Băllşica de la jug şi plecară cu ea acasă. Dar Bălăşica
însă, de mult ce trăsese la jug, făcuse o rană mare după cap. Şi cum
mergea cu dânsa încet, iată că o cioară trecând pe deasupra cu o nucă
în gură, o scăpă şi cade în rana Bălăşicăi. Şi unde creşte după capul
Bălăşicăi un nuc mare şi stufos şi făcea o umbră de se adăpostia un
sat întreg subt el. Tata o purta după noi şi ne ţinea umbra ori unde
ne duceam.
Şi-acum ce să-ţi mai spun ?
Tata, toată viaţa lui, s'a îndeletnicit cu albinele, cu vitele iar acu la
bătrâneţe s'a apucat şi a făcut o bostănărie lângă un târg, pe malul
unei ape late de tot. Şi-au crescut harbuji mari şi mulţi de tot.
Intr'o zi tata se plimba pe malul apei prin bostănărie vede un curpăn ce se întindea peste apă. Pleacă pe curpen şi trece pe malul celalt
să vadă dacă nu este vr'un harbuz. Pe malul celalt iacă un harbuz
mare, mare cât un boloboc. Tata se sue pe el, şi face cu cuţitul o
produşcă să vadă de-i copt. El dă să se uite înăuntru şi numai, se scapă în harbuz.
Noi, dacă am văzut că nu mai vine, am plecat după el. Caută o zi,
caută două, el pace! Eu, ce-mi vine în minte, trec pe curpăn pe malul
cel alt
Acolo aud pe t:ita strigând. Mă uit, el nicăere. Nu ştiu cum mi-arunc
ochii în o văgăună şi-l văd, făcându-mi semn cu mâna să mă duc la el,
în harbuz. Cerc să-l scot. Dar de unde. Nu-l putiam. Chem pe alde
frati-meu, ne suim pe harbuz şi-l tragem afară.
„Iaca jupân morar că-ţi spusei şi eu ce ştiui 11 •
- „Apoi a ta să fie fica şi moara şi tot 11 , zise morarul. Şi a rămas
băiatul moşneagului stăpân pe moară şi pe fată.

V.

COL I N D
20.-/a sculaţi, sculaţi,
Voi boieri bogaţi,
De mi vă uitaţi
P'o gură. de vale;
Vouă vi să pare

g.

~.

Tot soare răsare,
nu răsare,
Ci voud vă vine
Tot cirezi de vaci ,·

Soa~

Vacile zbierând,

https://biblioteca-digitala.ro

]3eld:"e.

~

ION CREANGĂ
361
===================
Viţeluşi sugând,
Din codiţe dând,
Ca codiţe 'nvoalte,
In voalte răsucite
ln aur poleite.
la sculaţi, sculaţi,
Voi boieri bogaţi,
De mi vă uitaţi
P' o gură de vale ;
Vouă vi se pare
Tot soare răsare ;
Soare nu· răsare,
Ci vouă vă vine
Tot turme de oi;
Oile zbierând,
Mieluşei sugtind,
Din codiţe d<înd,
Ca codiţe in voalte
lnvoalte, răsucite,
In aur poleite.
la sculaţi, sculaţi,
Voi boieri bogaţi,
De mi vă uitaţi
P'o gură de vale;
Vouă vi se pare,
Tot soare răsare.
Soare nu răsare,
Ci vouă vă vine
Herghelii de cai;
Caii nechezând,
Mânzuleţi sugând
Din codiţe dând,
Cu codiţe invoalte,
lnvoalte, răsucite,
I n aur poleite.
Ia sculaţi, sculaţi,
Voi boieri bogaţi,
De mi vă uitaţi,
P'o gură de vale ;
Vouă vi se pare,
Tot soare răsare.

Soare nu răsare,
Ci vouă vă vine
Tot cară de grâu;
Cară scârţâind,
Cărăuşi

mâind,
Din bice t1osnind,
la sculat~ scalat~
Voi boieri bogaţi,
De mi vă uitaţi
P'o gură de vale ;
Vouă vi se pare
Tot soare răsare ;
Soare nu răsare,
Ci vouă vă vine
Murgu' inpodobit
Cu frâu poleit,
Cu şea de argint.
Ce e 'n casă să trăiască,
Ce e afară să sporească.
(Com.

Mti/ureni-Arseş)

21.-Cin'

stă,

doamne, 'n ceste
/curţi,

ln ceste curţi cu case nalte,
Cu zidur'le ridicate,
Pe dinuntru poleite,
Pe deajară zugrăvite?
La mijloc de ceste case,
Sântu-mi, domn bun, mese 'nti11se
Mese 'ntinse,
jeţuri scrise
D'imprejur făclii d'aprinse,
Dor la masi'i cine-mi şade ?
Şade-mi Domnu' Dumnezeu,
Şi d'a dreapta Sânt-lon
Şi d' a stânga cest domn bun.
Ei îşi beau şi se cinstesc,
Raiul şi-l împărăţesc.
Voi la rai dacă veţi merge.
Oăsi-veţi raiul descuiat
Şj poarta făr' de lacat.
Şi·mi grăiară re~t domn bun
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Cătră-şi

Domnul Dumnezeu :
Doamne, brafăle
Tot învăţând la cai buni,
Pe la fini,
Pe la vecini.
Şi-mi grăiară cest domn bun
Cătrii-şi Doamnu' Dumnezeu:
Doară-mi, Doamne, mdinile
lmpletind păpuşile,
Ptipuşi mari dalbe de fir;
lmpletind şi dăruind
Pe la fine
Şi vecine.
Doară-mi,

PO\ICSTIRI

Sân tu-şi, Domn bun, mese 'ntinse;
Mese 'ntinse,
jeţuri scrise,
D'imprl'jur făclii d'aprinse.
Da' ·ta masti cine-mi şade ?
Şade-mi Domnu' Dumnezeu
Şi dea-dreapta sânt~lon,
Şi dea-stânga cest domn bun;
Cest domn bun cu doamna lui.
Ei îşi beau şi se cinstesc,
Raiul şi-l impărăţesc.
Câineni-'Vâlcea.

6. )(.

}Ylafeescu.

ŞI LCG~De.

100.-Câmpulunjul bucovinean.

pe ce timp, trăia un haiduc în singurătate, pe unde este
Câmpulung. Numele acelui haiduc era fl'dhai Hălăuceanu.
Se zice, că era aşa de voinic şi viteaz, că nimeni nu se încerca să-l
prindă. Trimetea ziua mare pe-amiazi, poruncă la boeri, că în cutare
zi, să-i gătească masa şi-atâtea şi-atâtea ocă de galbeni. Şi nici nu i se
împotrivia nimeni, că cine nu pregătia ce cerea, era vai şi amar de
acel boer.
·
Şi umblând el aşa prin ţară, şi-a prins douăzeci şi patru de ortaci.
Căci se alegea, cine era în stare să vie în ceata unui om aşa de grozav. Cel nou venit era mai întăi cercetat, că ce putere sufletească are, şi
tot odată şi ce inimă. Trebuia să ţie în pumn, un cărbune de fag înroşit, adică scos din mijlocul focului, şi aşa strâns în pumn, fără să
dea cea mai mică dovadă de durere. şi fără a arăta pe faţă înroşire sau
învineţire. Dacă nu putea suferi, ii punea o cârpă pe cap, ca la o femeie stricată, şi-l alunga din mijlocul celorlalţi. După aceia jura şi se
humia fârtate de sânge. Aşa ş'a prins Mihai Hălăuceanu douăzeci şi
patru de fârtaţi, cu spatele cât uşa, şi cu faţa ca brânduşa, şi toţi puteau ţinea piept la o oştire 'ntreagă.
Aşa ş'au trăit viaţa în voinicie cu toiţi, până aproape de bătrâneţe,
Dar de la un timp, cei douăzeci şi patru de fârtaţi a lui Hălăuceanu
au spu~ căpitanului lor, că ei vroesc să se '11soare şi să se aşeze toţi
în această vale frumoasă a Moldovei. Căpitanul i-a slobozit, de s'au
însurat, afară de Hălăuceanu, care a rămas tot holtei.
Nu se

ştie

astăzi oraşul

https://biblioteca-digitala.ro

ION CREANGĂ
-:;:_-::.-.:-. - - - - - - - --- --

---=~::-=·~=

363 ..:::.:

--:.:-~:.=-=---..=.....--=..-::-

Pe atunci era un balaur urieş în plaiul laşului şi cine trecea pe acolo I
era înghiţit de balaur. Atunci a dat poruncă Voevodul laşului, că până în trei luni acel înfricoşat balaur să fie omorît. ~i cine-l va omorî,
de va fi sărac, îl va face boer, iar de se va afla vre-un hot, îi va erta
pedeapsa. Dar nimeni nu s'a aflat a-şi măsura puterea cu un balaur.
Auzind Mihai Hălăuccanu de această poroncă a Voevodului, a mers
şi s'a înfăţişat înaintea lui şi tot odată el s'a prins că va omorî pe
balaur, dar să-i lese şase luni să se odihnească şi să-i deie în fiecare
zi, carne de juncă gonitoare şi vin vechi de şapte ai, care beu feciori
de crai. Au trecut şase luni şi şi-au încercat puterile svârlind buzduganul, la înălţimea unui sbor de vultur. Dar ori şi cum, buzduganul
nu a ajuns înâlţimea care ştia el din tinereţe. Şi a mai cerut să-i mai
dee trei luni tot aşa, carne cte juncă gonitoare şi vin vechi de şepte
ai, care beu feciori de crai, şi de nu va căpăta puterea ce a avut-o,
atunci să facă cu el ce vor voi. Şi i-au mai dat carne de juncă şi vin
vechi de şapte ani, acele trei luni; şi trecând acel timp şi-a încercat
puterile, svărlind buzduganul aşa, că atunci când a căzut jos, a intrat
de trei palme în pământ.
Atunci s'a dus la balaur, făcând nişte ouă de răşină şi in mâna
stângă o mănuşă de oţel lungă până la umăr, toată cu ghimpi lungi.
Şi aşa pregătit şi-a luat baltagul în mână~ a pornit pe plaiul laşului.
Dar când s'a întâlnit cu balauru', s'a înfiorat, când l'a văzut, cât de mare şi grozav era, dar fără să-şi piarză cumpătul, a început a arunca
ouă de răşina în gura balaurului; şi a tot svârlit până i s'a încleştat
gura de răşină. Dar balauru' după mai multe clănţăniri din dinţi, a
isbutit să-şi caşte gura, atunci Hălăuceanu i-a vârît mâna stângă cu
mănuşa de oţel în gură, şi cu dreapta în care ţinea baltagul, a înce.
put a-l tăia. Dar ori şi cât de voinic era Hlllăuceanu, totuşi cât pe ce
er.a să-l dovedească balauru'. Dar când lupta era mai înverşunată şi
Hălăuceanu începuse a slăbi, a trecut un porumb alb pe sus şi a zis :
„Loveşte la gât, Mihaile, că vei birui". Şi luând Hălăuceanu curaj, văzând
porumbul, a lovit la g~t, aşa de puternic, în cât de·odată a retezat ca·
pul balaurului; şi tăindu-l bucăţele·, i-a scos ochii din cap, care sunt
de mare leac; a pornit pe plaiul laşului în jos, până la curtea voevo·
dului. Când a ajuns la voevod, i-a arătat ochii balaurului ca semn de
biruinţă şi ca semn de mulţămită i-a dat Voevodului.
Voevodul 1-a întrebat că ce pofteşte, iar Hălăuceanu a zis, că nu
pofteşte nimica, numai să-l lese să trăiască slobod, el şi cei douăzeci şi
patru de fârtaţi ai lui, pe valea Moldovei, la Câmpulung, şi urmaşii
lor bir să nu plătească şi nici feciorii lor la oaste să nu-i eie.
Voevodul i-a împlinit dorinţa. Mihai Hălăuceanu a venit slobod, pe
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apa Moldovei în sus, la tovarăşii lui, unde şi-a petrecut copilăria şi
voinicia, locul cel plăcut, unde bradul creşte rnăiestos şi primăvara
florile mirosă mai frumos.
Şi când a murit, a lăsat cu jurământ, să-l îngroape cu baltagul şi
buzduganul lângă el, că el n'a ştiut de altă dragoste pe lume, numai
dragostea armelor, care şi în mormânt trebue să-l întovărăşască.
Şi aşa s'a întemeiat târgul Câmpulungului, în care sunt atâtea morminte necunoscute nouă, dar frumoasele poveşti şi legende, ne-au ră
mas dreaptă moştenire de la cei cu mormintele necunoscute. Şi cum
le-am primit, aşa trebue să le lăsăm.
Vatra· Dornei.

ceofil ,Eizom.

101.-De unde se traje tutunul.
Ci-că

într'o mănăstire de călugări, se oploşise un tânăr. Da' tânărul
ceala era dracul. La biserică stătea numai până la Heruvic. Când se
începea Hen vicul, el eşia afară. Călugării, de la o bucată de vreme,
băgară de scamă şi nu-şi puteau da seama de ce tânărul ese din bi.
serică. Se sfătuiră ei şi hotărîră ca data viitoare, înainte de a începe
Heruvicul, să încuie şi să zăvorască bine uşile şi fereştile, să vadă ce
are să facă tânărul. Şi făcură aşa. Când dădu tânărul cela să iasă, eşi
dacă poţi şi ai pe unde. Dă încolo, dă încoace, nu putu cu nici un
chip. Se începu Heruvicul. Când pe la mijlocul cântării, se auzi o pocnitură. Crăpase dracul.
Toţi s'au minunat de această minune şi cel mai mare dădu poroncă
să i se ardă trupul. Dacă i-1 arseră, cenuşa i-o aruncară lângă un gard.
Peste puţin, din locul unde fusese cenuşa, eşi o buruiană. Unul dintre călugări se tae la un deget, rupse o frunză, se legă la deget şi se
tămădui. Altul o luă şi o fierse şi scăpă de durerea de măsele. Altul,
culese frunzele uscate, să le păstreze ca leac pentru dureri de dinţi. Şi
cum şedea singur, ce-i dădu prin cap, diavolul? Luă o frunză de-ceia
şi-o aprinse şi începu să o mirase, ca să-i treacă gutunarul. Şi fiindcă
avea treabă şi îi era greu să o tot ţie în mână, înfăşură mai multe
frunze, le aprinse şi le băgă în gură. Văzându-l pe el, au făcut şi alţii,
pâna s'au deprins şi nu s'au mai putut scăpa.
Joriiş1i°Covurlui. Ve1i No. 68,
}'efru ~h. SaYÎf'/.
102.-Luna.
Despre petele din lună, se spune că au fost doi fraţi şi cel mare a
omorît pe cel mai mic şi l'a luat în spinare. Şi cel viu ţine o căl
dăruşă în mână şi pică de la mort, în fie-care an, câte o picătură de
sânge din nas. Şi când se va umple căldăruşa de sânge, se aprinde şi
arde pământul.
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• Sunt doi fraţi, adecă cei di'ntâi oameni, copiii lui Adam şi Eva,
Cain şi Abel. Unu' este în picere şi unu este culcat şi tine unu' căl
dăruşa de pică sângele; şi când se va umple căldăruşa, se va prăpădi
lumea.
• Intunerecul dr. hmă îl pricinueşte tot vârcolacul, o mănâncă ca şi pe
soare.
Oamenii, când e întunecime de lună, dau chiot zicând că se va speria vârcolacul şi fuge de la lună.
• Petele din lună. A fost doi fraţi ş'a omorât unul pe altul; şi-l
duce'n spinare. Proverb: Ce, ca ăl din lună. Ci-că are o căldăruşă
în mână.
• Luna o mănâncă vârcolacu'. Care s'o întâmpla·- o naştere atuncisă-i pue nume „Vâlcu 11 sau „Vâlca 11 • Atunci e roşu soarele sau luna.
Ca s-o facă-omul de Sâmbăta de s'ar brodi afară- ăla o poate
scăpa s'o lase vârcolacu'.
Când luna este mâncată de vârcolaci (sau eclipsă), care o vede întâiu, să-i dea gură cât va putea de tare şi atunci fuge vârcolacu'.
Sau face o turtă de pâine şi o coace şi o ţine bine; este bună de
mâncătură la copiii mici. Să pui acolo pâne arsă bine - cenuşe- şi-i
trece.
Catanele·Dolj.
Şf. Sf. C:ufescu.

103.-Ginerele (mirei&).
Un flăcău se duse, odată, să ceara fata unui om din alt sat. Omul
ii măsură din cap până'n tălpi, şi, văzând pe cine are inainte-i, îl în·
trebă : - „Vrei să-ţi dau fata mea ? 11 Băiatul răspunse că pentru aceia
a venit. Dar omul îi zise: - „Dacă ai să-mi răspunzi bine la întrebarea pe care am să ţi-o pun, să ştii că ai să-mi fii ginere". Intrebarea
lui fu : - „Când tai furca din pădure ? 11 Băiatul -după ce se chibzui
mult- răspunse cu mândrie: -„Când îmi trebue, atunci o taiu 11 • Omul îl bătu pe umăr şi îi zise : - „Nu-mi eşti bun ginere, caută-ţi cu
Dumnezeu, vere ! 11
Un alt peţitor veni iarăşi după un răstimp, la fata omului de care
vorbiam. Şi acestuia îi fu pusă aceeaşi întrebare. Acesta nu se gândi
mult şi răspunse: - „Când îmi dă de ochi furca'n pădure, n'o las, ci
o taiu şi-o puiu bine pentru când va trebui". Răspunsul mulţumi pe
om şi se fltcu socru tânărului, care răspunsese aşa. Poate că ginerele
trăeşte şi acum, socrul de sigur că a murit.
A11ţitt'l

in

Ft'l11reşti-

Vii/cea.

f;h.
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104.-Pişca11

Florea (Gra11gurul).
Se zice că Pişcan Florea a fost împărat. lntr'o luptă ce-a avut-o cu
Muma Pădurii, aceasta i-a robit nevasta. Nu i a rămas, bietului împă
rat de cât singurul lor odor,-copilul lor. Şi era mic copilul, de ţâţă
Muma Pădurii, atunci l'a blestemat pe Pişcan Florea, să se facă în
pasăre. De atunci mereu, îşi strigă soţia să vină la copil să-i dea ţâţa.
Aşa'! auzim noi :
Samfiro, Samfiro,
Copilo, copilo„„

gh . .Fira.

"De la tala.

105.-0e ce peştele are 7 aripi şi de ce-l punE:m PE: foc.
Când a chemat O-zeu fiinţele înaintea sa şi le-a întrebat ce cer, peş
tele a zis:
-Mie, Doamne, dă-mi şapte: aripi şi dacă mă va prinde cine-va, ·acela să mă p·1e de viu cu ochii pe foc.
Şi i-a dat Dumnezeu şapte aripi peştelui. Dar omul e mai şiret. El
a legat aţă de aţă şi tot îl prinde şi-l pune de viu cu ochii pe foc,
căci aşa a cerut peştele lui Dumnezeu.

Vasile gh. _Beldie.
106.-Urieşii.

Inaintea noastră au trăit, cum au fi trăit, urieşii. Multe nu ştim despre dânşii. Şi, mai ales, nu ştim bine, multe lucruri despre dânşii. De
vorbit, vorbeşte lumea care încotro, fel şi chipuri, despre viaţa lor, da'
tot pe achipuite. Că ei s'au dus demult de pe faţa pământului istuia,
pe care ni l-au lăsat de moştenire. De unde şi cum s'au dus, nu ştim
şi n'avem de unde şti. Poate li s'a fi făcut şi lor lihamite, bieţii, de
atâta chin şi de atâta necaz, şi, înciudându-se pe viaţă, or fi blestemat
pământul şi, în urma blestemului, or fi murit. Aşa zic unii. Şi, la dreptul vorbind, cum n'aveau să se inciude şi cum n'aveau să moară blăs·
tămând, când pământul, care-i crescuse şi-i hrănise, nu·i mai putea încăpea amu ? Nu vedeţi? Pe noi, cari sântem te miri ce şi mai nimica,
mai-mai că nu ne mai ţine sărmanul pământ, d'apoi pe urieşi? De a·
ceia Dumnezeu s'a arătat foarte înţelept. Când a văzut că nu mai este
nici un chip cu uriaşii iştea, când a văzut, cu ochii inţelepciunei lui,
că urieşii îşi trăiseră traiul, a poroncit grabnic să mai guste ei de-acolea-'nainte şi moartea, măcar că-şi închipuiau c'au să poată st:\pâni pă"
mântui lui Dumnezeu în vecii vecilor.
Da' până să guste moartea, ei au gustat, multă vreme, viaţa.
De mari- erau mari, straşnic, că doar de ce li se zicea urieşi ? N'ahttps://biblioteca-digitala.ro
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de cât să vă uitaţi şi să judecaţi singuri după mormântul fetei de
care se află în faţa satului Sârbi, tinutul Dorohoiului, Şi băgaţi
bine de seamă : Acolo-i îngropată o fată de şepte ani, iar mormântu-i
lung, cât vezi cu ochii, ca o spinare de deal, cât ţine zarea
spre asfinţitul soarelui. Tot aşa, când s'au găsit ciolanele de urieş
la Suliţa, ţinutul Botoşanilor. se minuna lumea!... Şi aşa, ca toate lucrurile şi ca toate vietăţile, îşi au şi urieşii povestea lor. Aşa, nu mai
departe, când era trimeasă fata ceia de urieş s'aducă sita din Cordun,
de la vreun megieş, ea se întindea spre partea Jocului, păşia de trei
ori, lua sita şi venea înapoi. Ori unde ar· fi vrut să meargă, singură-şi
tăia calea, ca toţi urieşii.
Şi umblând fata cea de uriaş pe câmp, găseşte, într'o vale, nişte oameni de-ai noştri arând. Şi n'are de lucru? Îi iea binişor cu plug, cu
boi, cu totul lui tot, şi, punându-i pe palmă, îi aduce acasă. Zice :
- Iaca, mamă, ce fel de furnici am găsit eu.„.
- Dă-le pace, draga' mamei. Nu·i omorî, căci, după moartea noastră,
neamul lor are să stăpânească pământul lui Dumnezeu ....
Atunci s'a 'ntunecat fata, a cuprins-o mare jele, şi, de părere de ră11,
a prins a plânge. - Doamne, mamă, Doamne! Nişte bicisnici ca dânşii
au să vie după noi ? Ei au să se laude cu acoperemintele mormintelor
noastre ?„. Şi plângând aşa fata, i·a căzut o lacrimă'n palmă. Lacrima,
fără zăbavă, a înecat şi oameni şi boi şi totul lui tot. Că era lacrimă
de urieş„ ..
Urieşi- urieşi, da' şi vremea urieşilor amu se 'mplinise. Şi ei, ca'n
ceasul morţii, îşi făceau de cap. Se jucau cât mi ţi-i vremea cu luna
şi cu soarele, de nu se stăviau nici pic de răul lor Ba, se cumpeniau
a se împotrivi şi lui Dumnezeu sfântul, care le dădea mereu de grijă
să se astâmpere şi să nu se sghihuiască, c'au să deie de naiba. Urieşii
nu şedeau binişor, ci se jucau mereu cu luna şi cu soarele, vrând,
într'o bună dimineaţă, să facă ei aşa un chip, încât să întingă cuţitul
în podelele cerului şi astfel din cer să curgă părăe de lapte dulcedacă v'au mai auzit urechile o bâzdăganie ca asta! Ş'a slobozit Dumr.ezeu atunci izvoarele cerului ş'a dat drumul potopului celui d'intăi,
şi socotiţi c'a fript cu asta pielea uriaşilor? Da' ei nici gând n'aveau
să se 'nece, obraznicii! Era mare apa, nici vorbă. Da' ce ţi-era bun ?
Că urieşii rămâneau cu capetele afară, sus, la Dumnezeu.
Ce să facă atunci şi Dumnezeu ? A pornit alt rând de potop, mai
grozav. Păsările cerului s'au năpustit asupra lor, le-au mâncat capetele
şi cu asta le-a venit de hac Dumnezeu. S'au dus, s'au stins demult
urieşii. Da' ei n'au uitat să ne lese drept moştenire mormintele lor,
care se ivesc ici şi colo pe faţa pământului. Şi aşa nici noi nu vom
urieş,
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uita să lăsăm mormintele noastre, moştenire urmaşilor noştri, care au
să fie nici mai mari, nici mai mititei decât cum s'aude: Doisprezece
au să 'ncapă 'n voia cea bună într'un cuptor.
Mifnifstireni,

Botoşani.

:!).

VR/\JI
23.-Cum

poţi

ŞI

gr.

furtună.

F/\ftffiECE.

prinde pe cel ce ia mana vacilor.

111 ziua de Alexă Bojă, stai la pândă şi celui dintăi şerpe cc vezi,
tae-i capu' cu o para de argint. Ia-l, şi-i vâră în gură un căţăl de usturoiu, şi apoi îl îngropi în grădinuţă. Usturoiul din gura şerpelui creşte
şi face foi. foile acelea sunt bune de ori-ce leac : de muşcătură de
şerpe, de deochiu la vite, de segetătură, de întors mana, când ţi-o ia.
Dar mai ales, dacă iei o foae, o pui la pălărie şi mergi cu ea în zi de
sărbătoare la biserică, şi înainte de a intra, ei foaia şi fără să te vadă
nimeni, o pui sub prag, atunci cel care t;inblă de ia mana vitelor nu
mai poate eşi din biserică până nu-l deslegi tu singur Ori cşi î11aintca
lui şi ei foaia de sub prag.
C11/esc de fratC'lc mc11 'Vasile din j11d. Neamţ

})

J.

farcaşanu.

Mana Vacilor.

24. -Când vaca are cel dintâi viţel, ca să nu i-se fure de duşmani
mana se ica coraslă în mână şi se freacă vaca de la cap spre spinare
zicându-se: „Când ţi-a număra cine-va toate firile de păr, atunci să-ţi
iea mana".
25.-Se iea o coajă de ou şi se pune în ea tot felul de seminţe
zicând: „Când s'a lua mana câmpului, atunci s'o ia pe a vacei
Oul se îngroapă în ocolul vacii, înfingându-se mai întăi în el un băţ
de alun, în inima căruia s'a înfipt un ac. zicând: „Când va trece frânghia corăbiei prin urechile acului, atunci să-i ia mana".
Se ia în urmă cel dintăi lapte muls, se pune într'o oală nouă, dorind
să sece laptele odată cu isvorul.
11 •

Virginia Stan.

'Din 'Basarabia.

26.-De drajoste.
Apucai pe poteca necălcată,
Cu roua 11escuturată
Şi poteca o călcai
.~·i roua o scuturai,
Cu bucin mă bucinai,

Dragostile le-adu!lai,
Pe trup1t' lu cutare le vărsai;
li luai de mâna dreaptă
Şi-l dusai la râ1t la lortla11
Îl spălai, îl curăţai,
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Iar cu buşin îl buşinai
Iar dragostile le-adunai
Tot pă trupu lui le vărsai.
Cum se ţine oaia după miel,
Şi vaca după viţă!,

Aşa să

I

se

ţiie

lumea

după

el,·

Să-l indrăgostească,
Să-l iubească,
Să

nu-l mai urascd.

Cules la 2 Fevr1'arie 1909 dela soldatul B4descu Gheorghe comp I. Reg. Ma·
tei Basarab No, 35 Cern12voda.
J. )(. }'opescu.

VOftr>~ /\DANCI.
275.-Face iama, se zice de cel care

istrăveşte făr'

a

ţinea multă

so-

coteală.

276.-Mi-l poartă bine pe la icoane, adică-I duce de nas; îl înşală;
poartă prin judecăţi.
277. -li cântă de inimă albastră, adică c foarte supărat (amorezat).
278.-/-a crescut (i s'a făcut) inima cât o pâne, adică i-a părut foarte bine; s'a bucurat foarte tare.
279.-/ s'a făcut inima cât un purice, adică i-a fost foarte frică.
280. -Plânge şi inima'ntr'însul, adică e foarte supărat.
281.-/-a rupt (fript) inima, adică l'a costat foarte mult; l'a umărit
din cale-afară !
282.-Are zece inimi, adică e foarte viteaz.
283. - Inimă de foc, adică e foarte voinicos, iubitor de ţară.
284. - Inimă de drac, adică are o inimă foarte rea, e răutăcios.
285. -Are o inimă caldă, adică e aplicat spre bine, binefaceri.
286. -ll iea luţcu de frig, adică îi e foarte frig.
287. - L-a încălecat de-a binele, adică li poartă cum vrea ; îl stăpâ
neşte în totul; ascultă numai de el (ea); l'a prostit !
288. - L-a înfundat, adică 1-a prins cu minciuna !
289.-Spuize-mi cu cine te'nsoţeşti, ca ~ă-ţi spun cine eşti (noscitur
ex sociis, qui non cognoscitur ex se), adică te cunosc cine eşti după
chiar prietenii tăi, că eşti un rău !
290.-Mai bine să 'ntreacă, de cât n'a ajunge, adică dă totdeauna,
mai bine de'ntrecut !
îl

Târgul-Neamţu/,

fleorge fi. 5osmovici.

291.- Despre casa rea: Când plouă, spală străchinile şi când bate
vântul, măturli casa.
~92. - Despre cel ce îşi bate joc de bunurile adunate : O vacă, care
după ce umple doniţa, îi dă cu piciorul.
293. - Despre cel sgârcit: Pune brânza'n sticlă şi pe urmă întinge
pe de lături.
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294. - Despre cel şiret: Bate pe altul şi strigă el singur „ nu mai da".
295.-Despre cel învârtoşat: Cuiu cu două creste.
296.-Despre cel bun la inimă: Ca o pâne caldă.
Volbură }'oiană.
297.-Dă-mi,

Doamne, ce n'am gândit, că mă mir ce m'a găsit!
298. - Tot alba'n doi bani. (Ori ce-ai face, ori ce-ai drege, tot bou
rămâi.

299.-Dumnezeu

îţi dă,

dar în

traistă nu-ţi bagă.

300.-Na-ţi-o frântă, că ţi-am

dres-o: Unde dai şi unde crapă.
301.-Lumea moare şi plesneşte şi baba Stana se pieptină.
302.-Să vedem albu'n căpistere, sinonim cu: Toamna se numără
bobocii.
303.-frunză verde de dainai (dai n'ai),
Unde pui nu mai găseşti.

)fico/ae Cofef.

Grojdibod-Romanaţi.

Dl\TINf

ŞI Cft~DINŢI:.

544.-Auzind pupăza cântând dimineaţa, înainte de a fi luat ceva
odătură (mâncare) în gură, eşti spurcat şi-ţi miroasă amarnic gura.
Trebue să te speli 9 zile la rând cu apă ne'ncepută, ca să scapi de
spurcare.
545.-Când cineva te numără, să scuipi jos şi să zici: „tiu, afară de
mine", că altfel va fi rău.
046.-Să nu te culci cumva noaptea cu capul pe pragul uşei de la
tindă, că noaptea trec ceasurile cele rele pe deasupra şi-ţi fac mult rău.
547. - In ziua de Rusalii - Dumineca Mare- să nu dormi că vin
Rusaliile şi-ţi iau o mână, un picior, o ureche, un ochiu, vorbirea şi
alte nenorociri multe ţi se mai pot întâmpla.
048.-Rusaliile sunt nişte fete mari, foarte frumoase şi cari nu umblă după oameni de cât numai ta ziua lor.
Tuţcani-Covurlui.

J. O. 3ugravu.

549. - Dacă umbli cu un picior încălţat şi cu unu desculţ, atâţia
ani ai să rămâi văduv, câţi paşi ai făcut.
550. - Dacă pe fundul căldării, din care ai răsturnat mămăliga, nu
rămâne nimic, ai să iei o fată săracă; pe când dacă rămâne, iei o fată
bogată.

961.-Când îţi chiue urechea, te vorbeşte cineva de rău.
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652. - Când scurmă pisica, îţi vin mosafiri.
653.-Când te mănâncă podul palmei, primeşti parale.

Jlico/ae C:ofescu.

Groidibod-Romanaţi.

554. -Să nu mergi încălţat prin casă, numai cu o botincă, căci îţi
va muri vre-un părinte.
555. - Din mâncarea sau pânea începută de şoareci, să nu mânânci,
căci ţi se va beşica limba.
656.-Când perde un copil vre-un lucru sau ban, stupeşte în palmă
şi cu cea laltă mână dă în stupit zicând: „Scoate drace ce-ai furat că
te duc la spânzurat 11 (de câte-va ori) şi în partea unde sare stupitul, ci-că
acolo e lucrul perdut, ascuns fiind de drac.
('De li? Nicuşor, fratele meu, de 10 ani)
din Podu· Turc11/ui. Tecuci.

V. :z>. rheorf1hiu.
::I

.::I'

557.-Dacă voiţi să

nu moară porcul, puneţi o roată de car pe colcasei.
558.- Când umbli cu burueni, să nu spui ce burueni ai, că nu mai
ai leac ci zi aşa: „D-ta cu întrebatu' şi eu cu leacu' 11 •
659. -Să nu dai gunoiul afară noaptea, că e rău de boale.
560. -Când auzi tunând întăi, dă-ţi cu un fier în- cap, ca să-ţi fie
tare capul, ca şi fierul.
561.- La lăsatul secului, mânâncă şi un ou ca să-ţi fie uşor postul.
562. - După post totdeauna în întâia zi de dulce, să mânci carne de
epure ori de vrabie, ca să fii sprinten ca şi acestea şi să nu-ţi vie greu
la treabă.
563.-Când torni mămăliga şi vezi încotro ţi-arată drumul, găteşte-ţi
catrafusele că într'acolo ai să pleci cât de curând.
564.-Să nu te tai Vinerea, că-ţi cade părul.
065. -Dacă te lai Sâmbăta dimineaţa, Maica Domnului e lângă tine,
iar dacă te lai seara, vin diavolii.
666. - Dacă la Crăciun e cald de ţii uşile deschise, la Paşti vei fi
cu sobele astupate (frig).
567.-Când se coc cireşele, să nu mănânci până nu dai de pomană
din cireşele tale, iar de nu ai, cumpără şi dă; aşa cu merele din cari
să nu mânci până în ziua de Sân-Chetro, căci toată vara vei fi cu ma~
ţele acre.
568.-Să nu mânând poamă (struguri) până la Probejeni (6 August),
ţul

că-ţi afuriseşti

maţele.

569.- Dacă vrei să-ţi răsbuni pe cineva, gândeşte-te la el şi nu mânca trei Luni nimica, adică Lunea din 3 săptămâni, că va fi rău de el.
li70.-- La Paşti când ciocneşti întăi, de îl vei ciocni, tot anul îţi va
fi bine, iar de te va ciocni, va fi rău.
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671.-Cine-a mâncat de frupt în postul Mare, în ziua de Paşti (Dumânânce fasole de post că-l iartă Dumnezeu.
572. -ln ziua de Paşti să nu mânânci ouă roşii, că te doare mijlocul
la secere.
578. --Când vezi luna noliă, să-ţi faci cruce, să sai de trei ori în sus
şi să zici: „ Lună nouă, lună nouă, sănătos m'ai găsit, sănătos să mă
laşi, cu parale m'ai găsit, cu parale să mă laşi".
574. - Când cântă cucul pentru în tăia dată, de ţi-a cântat în faţă ori
în dreapta, e bine ; iar de-ţi va fi cântat în spate ori în stânga va fi
rău de tine toată vericica.
575. - Dacă vrei să nu te mânânce puricii vara, în luna Martie când
ese luna nouă întăi, zi aşa: „Marte în casă, iar puricii afară".

minică) să

Erafii Xahu.
CANT~ C r!.
669. - Foae verde de lemn scris,

ln rea stare am ajuns,
Tot oftez pe sub ascuns.
Şi oftez cu gura'nchisă,
Ca o candelă aprinsă.
Inimă fii răbdătoare,
Ca ţărna de sub picioare.
Şi tot tu rabdă şi taci,
Căci tu toate mi le faci.
Arde inima in mine,
Ca'ntr'un cuptoraş de pâne.
Că străinu-i ca şi spinul,
Când ii strângi la sinul tău,
El te 'nţapă şi mai rău.
jălui-m'aş şi n'am cui,
jălui-m'aş câmpului.
Câmpu-i plin de pe/iniţă,
.Vid la ddnsul n'am credinţă.
/ălui-m'aşi şi n'am cui,
jălui-m'aşi florilor,
Florile-s cu miros tare,
Nici la ele n'am crezare.

Când a da din piatră lapte,
Atunci faci din strilin frate.
De la Cost. N. Bercea, Cotoroaea·
Tutova.
'Al. ..1ancu.
"'1
,,

tl60. - Nevasta care-i frumoasă,

Ea e5te belea la casă.
Dă-i drumu' ca sd-şi iubească,
Să nu să îmbolnăvească.
Doadă, dodii fa,
Doadă, vino'ncoa !
Vino, vino la neica
Săruta-fi-aş guriţa

tu mie mustaţa
Sara şi dimineaţa.
Dodă, dodă şi iar dodă.
Toată vara ţi-am zis dodă,
Taie puiul şi-l fă ciorbă,
C'am să-ţi spui desar'o vorbă .
Şi

jumătate-I fă friptură.
Şi mi-l adă'n curătură.
Foae verde colilie,
Fire-ai al dracului Mărie I
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Cu dudău' tău din vie.
M'ai stâlcit de voinicie„„
Com11nicata de d. N I. D1m1itra$CU
ca a11{itil de la d. I. Brdt11lescu,

„"ipune mi maică, adevărat,
fn ce apă m'ai scăldat?
Oate'n apa de la iaz,
Ce să fiu tot cu necaz (
Ori cu apa cea de sea:a,
Ca să fiu tot de ocara,
Şi să umblu'n lung şi'n lat,
Pe apă şi pe uscat,
Să calc cu picioarele,
Cât aleargil soarele ? !

IJl) I. -

Jordşti-Covurlui.

}'r. Joan 6 . .Beldie.
tiU<!. - Foaie verde clocotici,

Plinu-i codru' de voinici,
La tot fagul câte cinci.
La un fag mare'n cărare,
Zace-un voinic de lingoare,
Toţi il întreabă ce-l doare.
Îl doare pe după cap,
De puşca cu stratul alb;
Îl doare printre spete,
lJe puşca cu stratul verde.
Foi/iţă sălcioară,

Zaci bărbate, ori te scoal<i,
Ori îmi dă şi mie-o boală.
- Ţie boală nu-ţi pot da,
lJe-aici nu ma pot scula,
Pân' ce tu nu mi· i căta
Mure coapte' n postu' mare,
Sloi de ghiaţă' n miez de vard.
-Să ştiu, voinice, c'oi muri,
De-acele nu ţi-oi găsi.
-Păi bine, măi bolândă 1
Murele-s sprincenile,
Sloii-s buzişoarele,
Că prostia de la tine,
~·.1? /ăE_l_lt bolnav pe mine.
1 'Proastd.
nlon Creangă",-lll,
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Foilifă d' alior,
Du-te dor până ce-i nor;
Şi-i veni mai târzior.
Cam pe când o'nsdnina,
Numai bine-i înturna.
Du-te dor până te mâiu;
Şi te-aşază unde-ţi spui,
La puica la căpătăi.
De-i găsi-o adormită,
Tu te pleacă ş'o sărută,·
De·i vedea că hodineşte,
Tu te pleacă ş'o trezeşte,
Şi te dă şi-i povesteşte~ .
Nu mai trag'a mea nade.tde.
Că nădejdea de la mine,
Ca şi struna de subţire,
Tu o '11tinzi şi ea 11u ţine.
Când o pui la scripcă nouă,
Ea se rampe drept in doud.

66l:I. -

De la Chifor Lardr.

J. 3offa.
664. - Foae verde-a mărului,
Nu crede-a fldcăului,
Că flăcău-i porc de câne,
Şi rânjeşte ca un câne,
Ca sti afle hirea' n tine.
H irea ta că a aflat,
Drumuşorul ş'a luat,
Şi pe mine m'a l4sat:
Cu copchi/.u'n scăldătoare,
Şi cu capu' n legătoare.
Foae verde hir de pur,
Te-aşi blestema, nu mă'ndur,
Că mi-ai fost in vreme-amar.
Dar eu când t;-oi blăstăma,
Ca iarba te-i clătina,
Şi ca frunza te-l usca.
De la bdtrâna Marghioala Stan,
tn etate de 60 ani.
]). Sfan.
Cotoroaia-Tutova.
•54

J:J,
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665. - Ş' am zis verde ş' o cicoare,
S' a dus racul sâ se'nsoare.
Când la jumătat' de cale,
S'o'ntâlnit cu broasca'n cale.
- « Und' te duci tu racule?»
-«Mă duc broască să mâ'nsor»
- «/ea-mă racule pe mine,
C'om trăi noi foarte bine;'
Că mi-i moara după casă,
Şi ulucul pe fereastră,
Ne curge făina'n casă.
Un cucoş ne toarnă'n coş,
Oăina strânge făina,
Şi gânsacul umple sacul».
- 11.Da' cum fracu' te-oi lua,
Dacă nu eşti ca lumea I
Nici n' ai ca;1 de legătoare,
Nici n'ai trup de'ncingătoare,
Nici picior pentru'ncălţare /;„
lJe la ldutarul 'V. Sti:ingacru.
No, 129. V. J. r5ăuea.

v. Jâtii

666.-S'a dus bădiţa, s'a dus,
el mie nu mi-a spus,
Să-i fac merinde de-ajuns.
Merinde de câte-un ban,
Sci aibd. măcar pe-un an.
Cernută printre sprincene,
Frămdntată prin inele,
Să ştii că-i cu dor şi jele.
Şi dospită sub limbuţă,
Şi coaptă la inimuţă,
Să ştii că-i de la mândruţă.
Şi

Buco11ina.
B61.-Ş'am

g. fi.-Sadoveanul.

zis verde mintă creaţă.
lntr'o joi de dimineaţă,
Pe-o negură şi pe-o ceaţă,
Stau oştile faţd'n faţă.
Stau pe câmpul de război,
Unde-am fost chemaţi şi noi.
Ofiţerii din Oa/aţi,

Cu soldaţii înarmaţi;
ln bătălie plecaţi.
Intre laşi şi'ntre Oa/aţi,
Stau în arme răzămaţi,
Nebăuţi şi nemâncaţi.

Cade li.nul, cade doi,
Cade-o mie dintre noi.
Cade doi lâng' o carare,
Şi trece o fată mare,
Şi-i bocea un glas cu jale,
Ş' aprindea o lumânare.
Ofiţerii de calare,
Strigau tare'.n gura mare:
- Fugi fetiţo de-acolo
Că soldatului e dat,
Să moară el împuşcat,
rără lumină la cap,
Fără lumină de soare,
Fărd lumină de ceară,
/-ără om din a lui ţară.

g.

}3uhuş.

6ti8. -Asta-i lelea bat' o sfinţii,

Ce-o
Şi-o

căzut din podul tinzii,
f armat barba şi dinţii.

6t>8.-Busuioc şi refenea,
M'o urit mândruţa mea,
Ş' o cunosc că m'o urit,
Ca-mi cată posomorit,
Şi la mărs şi la vinit,
Parcă nll i-am trebuit.
'Budeniţ-Buco11ina.

€ughenia Cucuruz.
670. - Când mi· ar fi

bărbatu'

prost,
Mi-ar plăti câlţii de tors,
L' aşi lua cu binişoru',
Şi mi-ar plăti şi fuioru'.
Şi i-aşi spune că n' am mult,
Mi-ar plăti şi de ţăsui.
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mă mustră barbatil,
eu nu-s nici de dracil.
Stăi barbate nu mă bate,
Că eu nu-s ca cele-la/te,
Să dau cânepioara'n parte.
Câtă pot, atâta torc,
Cât rămâne-o pun pe foc.
612.-Hai jete la strâns bureţi,
Nu şedeţi pe sub păreţi,
Hai fete la strâns căline,
Că tot nu vă joacă nime.

671.- Tot
Că

Din

Frdtiluţui

vechi, Bucovina.

J. Ouciu.
073. -Draga badii

copiliţă,

sugea ţâtă,
badii guriţă.
o7 4. - Asta-i lelia, leliţa,
O cunoaşte bădiţa,
Că-i e roşă catrinţa.

Astă vară

Ş'acum dă

lj15.-Aista-i lăsat de sec,
Mă duc mamă să ma'nec,
Unde-a fi balta mai lata,
C'am rămas nemăritată ;
Unde-a fi balta mai lină,
C'am rămas fată bătrână.
676,-Am avut o puică dragă,
Ş' am pus' o la ham sd tragă ;
Am avut o puiculiţă,
Şa crăpat mâncând grăunţe.
Din

Pipirig-Nei:unţ.

9r.

Vasiliu.

671.-Pentru badea ce-l iubesc,
M uite-am tras, multe păţesc.
Că nu trece nici o seară,
Să n' am sfadă şi ocară.
Dar, de-aşi mai trage câte am tras
Tot de dânsul 11u mă las.
U18.-0rea ii boala de urii,
Da-i mai grea cea de iubit.

De urii că poţi scăpa,
Da' de dragoste ca mai ba !
'Bucovina.

fir. C:omiac.

679.-Frunza verde d'a secardI
Drag mi-a fost noaptea de vară,
Când dorm nevestite-afară,
Iar bărbaţii sunt la plug;
Eu mă duc de le sărut,
Şi mă bagă' n aşternut,
Să le pup, să le sărut,
Să le sărut binişor,
Să nu răsară din somn.
680. - Şi de cât fetiţele,
Mi-s mai dragi nevestite,
Când înălbesc pânzile,
.~i sumet zivelcile,
De se văd picerile,
Albe ca lehedili I
M d prinde frigurile,
Şi-mi scurtează zilele I I
681.-Frunză

verde foaie lată,
Pentru-o mândra sprincenată,
Cu gura nesârutatd,
Mi·aşi da boii de la roată,
Şi căruţa de sub şatră,
Numai s'o sărut odatd.
682. - Frunză verde viorea,
De·ar şti omul de ce-ar da,
N'ar mai bea, n'ar mai mdnca,
Numai ar sta de-ar ofta,
Inima şi-ar ustura I
683. - Frunzd verde ca spanacu'
Erte-i Dumnezeu pacatu',
Cili a mai lăsat oftatu'.
Că omul de n'ar ofta,
Trupu' i s' ar venina,
Ca o bute s' ar umfla !
Jar omul dacă ofteazd,
Trupşoru-i se uşurează I
Goieştii 0 Badii, ~usce/.
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870-942.
Sacsăe=vas

p. pus flori în el, glastră, ghiveciu.
p. închis vitele.
Coşară=Acelaş înţeles cu cel de sus.
Prididi-A zori, a se 'ntâmpla ceva mai înainte de cum era
Zăticni, stânjini-A face să se întrerupă ceva, să se amâne.
Zoroclie=Cămaşă (în special bărbătească).
Săea=lngrăditură

gh.

aşteptat.

C:iauşanu.

Oiugleie,jiuglei.e=picioarele de la genunchi în jos, ex.: „cu jiugleiele
goale 11 •

Târâiţi,

caracatâri=un fel de papuci

fără călcâie.

Dinainţi-părţile

din faţă la o polcă.
Bruftuială=un fel de lut amestecat cu baligă şi apă multă, cu care
se dă pe deasupra lipiturii mai ales în casele fără duşumea.
A bruftui=a ocărî, a arunca cuiva cuvinte nepotrivite, ex.: „ Rău l'a
bruftuit cutare pe Vasile".
A horhoti=a umbla fără nici un rost, la întâmplare ex.: „Nu ştiu ce
tot horhoteşte pe-acolo 11 •
Harman, arman=ţarc, locul unde se treieră cerealele.

G". }'opovici.
Boţ

cu ochi,

urît.
O babă
de făcut.

bucată

frumoasă

de

slănină

cu ochi=om gras, dar cam

prostuţ,

sau un copil cuminte=când un lucru e imposibil

Ş'a găsit naşul=omul.

ln Ardeal, naş va să zică stăpânitor şi şi-a
a dat peste omul care-l ţine din scurt. (Romdnii din Ardeal, de Slaviciu).
l-a trăsnit prin .:ap, o trăsnae=i-a venit ideea.
l-a venit mintea la cap-=s'a cuminţit.

găsit naşul,

va

să zică,

Ţuţcani-Covurlui.

Joan 0'!· 3ugravu.

Parângă=Un

unei

căldări,

lemn care se leagă pe urechile
etc,, ca să se ardice.

hârdăului,

sau pe toarta

Piotă=Armată.

Sviduit-=Lecuit.
Tobâkăa:Stidif. Clondir ca de-o jumătate de litru, în formă de băşică.
Tindidzea==Tinichia. Tablă pentru acoperişul caselor. Cum şi vasul,

de

acelaş

material, pentru gaz. De ex.: adu tinichea cu gaz.
care umblă cu gura căscată după.... dracu'„.!

Teleleaţă=Femeie

('Din 'Boureni·'DoljiuJ.

)(.

J.
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A umbla pe ulete=a umbla fără rost.
găbui-a-I prinde la strâmtoare.
A te lua 'n handră=a te întovărăşi cu alţii după drăcii.
A bate ciambura=a umbla degeaba, fără treabă, expresie: „Coşcogemite haidamac şi bate ciambura Umblă fără rost, fără ţintă.
A lua de beilic==a lua pe nedrept.
Dâfjald=lung şi dişirat, expresie : coje dâfjală.
Capchiu=zăpăcit, «a ciipchiet saracu'», şi-a perdut capul.
Zărghit ţicnit, om iute.
A stridii=a strecura 11a stridii untu/ 11 •
A se zăhăi=a se perde, a se risipi.
A

11

•

Dugli.ş=leneş.

Şui, tueş=într'o

parte, cam nebun.
!=na, mînâncă.
A-şi veni 'n horatic=a-şi veni în fire, a se restabili.
Mahmur=stare de după beţie.
Na,

crapă

Chiznovatic-:=glumeţ

(nu

iţari,

~·

Savin.

poartă

bătrânii

}'.

:Jur4şti°Cov11r/ui.

Meşâni=pantaloni

de piele de oaie pe cari îi
nici berneveci).

iarna

Chichineafă=bordei, casă mică, tupilată.

cu păreţii slabi, sărăcăcioasă.
fel de cir (terciu) pe care-l fac femeile de Sf. Toader,
de popuşoi: e acru, dar se dă la mâncat (se ţine în putină)

Bojdeuca

(bujdă)=casă mică,

Covaşă=un

din

făină

H4nţeşti-Dorohoiu.

)I. V. .J{ânfescu.

Hălăciugă=se

zice desişului de popuşoi, bostani şi fasole din grădini.
Hoaspă=se zice spumei ce stă deasupra, în putinele cu borş.
Chisc=limbă. de la car, de care se leagă tânjala.
Dricuri-mijlocul osiei de dinainte al carului.
Căplăug=urechet.

jugteie=picioare lungi şi descoperite.
A aldui=a face ceva, să se potrivească bine.
A aldui=a ciopli un lemn numai din topor.
A sbânţui=a nu şedea locului.
A /li.ştura=a învârti ceva în mână în toate părţile.
Fliştură-=se zice femeilor ce ţin la mai mulţi barbaţi.
A gurlul=a coviţa.
Coştei=se zice unui sac de pânză, în care se pune făină pentru luat
la drum.
Coştei=se zice şi sacului în care se pune penele (fulgii) de pasere
pentru a se face pernele de dormit.
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Palinc.J, sfârleicd=poreclă ce se dă unei măliguţi mai mici, dar
A scanâ=a suspina după plâns, ori a plânge întrerupt.
lncroşnat=îmbrăcat de iarnă.
Lejdrdlu=limbut.
Drângd=se ştie.
Durifd=se zice unei cureluţe.

.J'i.

X,emţişor·X,eamţ.

bună.

)Y1oisei.

GLUME, JATll, Tl\Cu.\LE.
125.-Nărodu'n peţit.

Un om vrea să-şi căpătuiască pe fiul său, şi aşa, a plecat cu el îmla o fată. Tat'său i-a spus mai din vreme, să nu vorbească de
cât o vorbă şi bună.
- !)Aşa ? 11 - „Aşa !11 - „Bun„ .. " Plecară.
Acasă la fată, le puse şi lor masa, de, ca la peţitori.
Nărodul, dibui, dibui, pe sub masă, până găsi o gaură Băgă deştu'n
gaură, şi-l înţepeni acolo.
Toţi vorbeau, toţi erau gureşi, numai el, măre, tăcea ca căpătâiu.
Să zică ceva ..... e frică c'o greşi ; să tacă„ .. trebuia să zică şi el ceva ;
fie ce-o fi; pironind ochi'n grindă şi cu deştu'n gaură, începu a zice :
- „Hiii...! (râr.find). Hutui. .... vacii, că s'a bălegat pă ha grindă,
colo.· Hâ, hâ, prinse a râde.
- „Ptiu, lovi-te-ar concinile, să te lovească, de prăpădit ce eşti, soanghina dracilor, mă făcuşi dă râs şi dă ocară"; şi plecă cu el acasă,
bietul om.

peţit

~h.

De la mama mea din Zl4t4rei· Vâlcea.

}'ira.

126.-Grecul camatar.

Un român năcajit şi sarac, se duse odată la un grec bogat să împrumute câţi-va galbeni ca să-şi prindă nevoia :
-fmprumută-mă, cucoane, cu doi galbeni şi ţi-i întorc cinstit, zise
ttevoeşul cătră bogat.
-Bre Jani, eu ştiu, că voi aşa ziceţi, că aduceţi împrumutul, şi nu
mai aduceţi; ar si trebuiască să vino eu la tine, să-i cer, si tu ai în
ogradă vite, oi si boi; si ele fac glod şi baliga, si m'a umplu; nu dau
parale.
La ispita grecului, românul, curat la suflet cum a fost el totdeauna,
răspunse:

Vină în pace, cucoane,
mac pe jos.

că'n ogradă

la mine e curat, de
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Grecul pricepând că omul n'are vite şi că nu-i va putea plăti datoria la vreme, nu vroi să împrumute pe român cu parale.
Nu trece ca jumătate de ceas şi vine la grec alt om, să-i împrumute parale. Grecul repetă şi cu el acelaş şiriclic ca la cel d'intăi.
- Vină, cucoane, la mine, că ograda mi-i curată de poţi linge mac
pc jos, răspunse omul. Eu ţin boii şi vacile în ocolul lor, porcii în
coteţ şi oile în perdelile lor.
Grecul, pricepând că românul acesta e cu rânduială şi chiabur, îi
împrumută cinci galbeni pe două săptămâni, cu cuvânt să-i dee dobândă 2 mei.
Cu/easd din Bogddne1ti-Suceava.

fa . ..Cupescu.

127.-Cojocul Turcului.
lntr'una din zile mergeau la un drum lung un român şi un turc.
Turcul avea un cojoc nou nouşor, care căzuse tronc la inima lui Ion,
căci aşa'( chema pe român.
După câtva timp, cei doi drumeţi, fiind obosiţi, se pun într'un loc,
să se mai odihnească. Nu ştiu cum se face însă, că pe turc îl şi fură
somnul iar badea Ion îi şterge cojocul, )'ascunde într'un tufiş, s'aşază
lângă turc şi se face că doarme dus.
Mai târzior, se scoală turcul şi iea cojocul de unde nu-i. Se uită'n
coace, cată'n colo, pace !... S'a dus ca cea zi de eri ! Ce să facă? Scoală pe badea Ion şi-I iea mai cu aspru ca să-i scoată cojocul.
Românul ca să-şi spele urechea de turc, începe a se jura zicând :
- „Doamne Sâmbătă,
Varză vânătă !
Cine-a furat Turcului cojocul,
Să-l ardă pe turcul focul,
Că la Ion i-o fost locul !11
Bietul turc, neînţălegând bine limba, zice :
- „Stai bre I Nu te mai jura! Gasim eu parale şi iei altul la mine"
Auritd de la N. Zaharia

V.

J.

6ăuea.

128.-· Tijanul numai odată a fost cuminte în viaţa lui,
dar nici atunci n'a brodit-o.
Odată, un ţigan se întâlneşte cu naşu-său, care era popă şi îi zice :
-Naşule, ştii ceva ? Hal· să mai vorbim şi nimic.
-Cum nimic, mă fine ; se poate vorbi şi nimic ?
-Cum să nu să poată, naşule ; da ce nu se poate în lumea asta ?
f-lai să lom (luăm) şiţa după casa sfinţiei tale şi s'o punem p'a mea.
https://biblioteca-digitala.ro
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mic este?!

măăă

! Da al dracului mai eşti ! Păi asta vorbă de ni-

Joan ]f. }'opescu.

A11rit4 de la tat41 meu, Nae M. Popescu.

129.- Racul
lntr'o zi de sărbătoare
S'o dus racul să se 'nsoare
Şi din casă mai la vale
S'o 'ntâlnit c'o broască 'n cale
-la-mă racule pe mine
-Nu te ieu broască pe tine
Da cum dracul te-oiu lua
Dacă nu eşti ca lumea
Nici n'ai cap de legătoare
Nici mijloc de 'ncingătoare
Nici picior df pus papuc
La ce capu' sâ-mi încurc?
- Dar tu nu ştii racule,
Nu ştii tu drăguţule,
Că am moară după casă
Cu chiscoiu' pe fercastă

şi

broasca.
Şi cucoşu'
Umple coşu'
Şi găina
Dă făina
Şi raţa mătură
Şi răţoiu'
Dă gunoiu'
~apte muşte
Fac găluşte,

casa

Doi ţânţari
ls lăutari,
Doi purcei
ls vornicei,
Iar noi la piept amândoi
feric:iţi halal de noi.
- Ce viaţă!!!

Fiecare rând se câot4 de doui:l ori
'J
•J
'De la Gh. Kahu frate cu mine. V. cântece No. 665 yaStre

-·

V.

h U.

J. "'la

130.-Surda.

- Mă. dă-mi o ţâră foc.
Surda (s'a dus în grădină ş'a adus busuioc).
Omul - Mă, ţ'am zis să-mi aduci foc.
Surda. -Nu mi-ai zis să-ţi aduc busuioc ?
Muritil de la

Creţu

Gh. Tri:lild, cu cortul, fn

salaşul

de la com Balota-Dolj.

Şt.

St. Gufescu.

131.- Poveste.
Intr'o zi se duce Românul la un jidan croitor să-i facă o pereche de
haine, ducându-i totdeodată şi stofă.
jidanul, după ce se uită la stofă, spune că nu-i ajunge numai atâta
stofă.

Românul pleacă la un alt croitor tot jidan. Se învoeşte cu acesta.
Când vine să ia hainele, vede că acestui jidan i-a ajuns să facă lrni11
din acea stofă, nu numai pentru el, dar şi băetului său (al jidanului) aş;~
că nu se putu opri de a-1 întreba:
- la ascultă Ştrul ! Cum se face c"ă croitorul celalt- lţic- spunea că
1
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nu-i ajunge stofa pentru a-mi face h:?.ine, iar dumitale ţi-a ajuns să faci
dumitale o haină.
-Apoi, zise jidanul, se vede că cel-lalt croitor avea mai mulţi copii.
}Yicolae 6ofe.'lCU.
Grojdibodu-Romanaţi.

şi băetului

132.-Blestemul Românului, Tijanului şi Jidanului.

n'ajung luna cu mâna şi soarele cu picioarele.
Ţiganul: Să-i sară iapa cui i-a văzut ochii.
Jidanul: Aşa bine să am iu, chit rău fi-am jucut iu dumitali.
j(. J. Cofef.
Grojdibod-Romanaţi.
Românul :

Să

133.-Tijanul
Un

ţigan

c'o

iapă sură

Şi-o căruţă 'ncărcătură

S'o pornit prin ruptură.
Calea grea de tot
Şi tot pică sura 'n bot.
Când cole, trl"nu' pe şini trecând
Şi din abur şuerând,
De noroiu nici nu gândind
Ţiganul face:
- Iaca iapa cea nemţească
Ce fuge să nebunească
Cât pe ce să plesnească!
Iar face ţiganul :
Auţite

dela D. A. Mihifesei din satul

şi

trenul.

- Ho, nemţască turbatură,
Mai ogoae-ţi mersătura,
Şi schimbă-ţi ferecatura !
Şi dă pe-aici p'in ruptura,
Pe-unde merge a me sura :
Să-ţi vlid gura,
Cum ţi-a fi şuerătura.
Trenul se duce, ţiganul dând
[din cap:
Hi, surica
Bătrânica!

Merge toată ziulica
Şi când sara nu-i nimica.
S/oboţia,

corn. Brosc4uli, jud, Dflrohoiu.

V. ]).
134.-Să

Ştefănescu.

fiu al dracului!

Un boer se pornise la drum şi avea vizitiu un ţigan. Ajung ei cu
la o apă, care nefiind prea adâncă, aveau chip a o trece de-a
dreptul.
Pe la mijlocul apei. văzând boerul că apa prinde a întra şi în că
ruţă, a zis aşa ţiganului, dându-i de grijă :
- „Măi ţigane! De mi-i îneca, să fiu al Dracului de nu te-oi împuşca !. 11
Jar ţiganul de colo, nu prost, zice :
- „Cucoane ! De mi-i împuşca, să fiu al Dracului de te-oi mai sluji !... Caşa se vinde cel prost Dracului, de pomană„.".

căruţa

Din Mldndstire11i·'Botoşani.

'JJUfT/ifru
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135.-Uret

ti!ănesc.

Toate sînt acum gata,
Plosca, vin şi-un rachiuaş
Intru mulţi ani boeraşi.

Aho, ho, ho, Nalba noroie
Carne friptă berbege
Trei lipii şi azima

Culese de la 'Vasile a lui lrrmrlt din 'Bogdana-'T11tova
J.
'Bogdana.

136.-Dascalul

şi

g.

C:iorescu.

baba.

Cică, era un dascal odată, care, când începea să cânte, te scotea din
biserică afară, cu ne pus în masă. Glasul lui, aducea cu râcâitul ce-l
face o mâţă, când sgârie pe-o rogojină!... Totuşi el se credea că-i neîntrecut de nimeni în ghiers I Acu, într' o sf. sărbăţoare, când era şi lume multă la biserică, o babă şmechlră, de altfel cum îs mai toate babele, n'are ce face ? s'aşază într'o strană drept în faţa dascalului şi cum
el cânta, dând mereu din cap, ea se făcu că plânge. Dascalul văzând-o,
îşi da cu pămea că de cântarea lui plânge poate, şi de aceia începu

a o mai măr . Pe măsură ce baba mărea plânsul şi dascalul întărea
ghiersul. La 1rmă, când preotul începu să împartă nafură, dascaltJI, ca
să-şi atragă ~i mai multă laudă, întrebă pe babă:
11
11 Tuşică, pentru ce plângeai adinioarea, când eu cântam ?
11 Poi„ .. cum nu era :;ă plâng, dragul mamei, dacă, când te-am auzit pe d-ta cântând, mi-am adus aminte de magarul nostru care a murit, dl tăman aşa răgea şi el !„„
11

J. 017. 3ugravu.

T11ţcani-Cov11rl11i,

C ft O NIC 1'.
l'otrivit art. 18 din statutele societăţei «Ion Creangă» Îll zilele de 3
4 /anuar 1910, se va intruni adunarea anuală. Şedinţele se vor ţine
î:z Zorleni (3 !anuar) şi Bârlad (4 lanuar). 1
La şedinţe surit rugaţi să fie de fafă toţi membrii societăţii (donatori,
intemeietori şi societari) spre a lua cunoştinţă de starea morală şi materială a societăţii, de a hotărî asupra propunerilor ce se vor face, şi de
a asculta diferite comunicări cu privire la limba, literatura şi arta popularii. Pot lua parte la şedinţe şi persoane streine de societate, cu vot
consultativ.
Domnii membri şi persoanele binevoitoare, sunt rugaţi să înştiinţeze
redacţia până la 15 Decembrie a. c. despre venirea d-lor, numele însoţitorilor precum şi titlul comunicărilor ce vor face.
Toate persoanele, afară de Bârlădeni, vor fi găzduite.
T. Pamfile, M. Lupescu.

şi

1

JOS,

Trenul soseşte în Zorleni [7 Km. de Bârlad/ din sus: la 12 din :;i, iar din
la 5 şi 10 dimineaţa.
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CAnteoe tn GH:eta Transllnnlel ~o. 232, 237.
Cuvinte rari tn Neamul române1c literar ~o. 43. culese de d. N. Ionescu,
geolog.
·* cA api!lr11t Dicţionarul limbii române, Tom. J, Fasc. VI, cuprin;ând partea
babil-bandoalil. cAcademia Românif vesteşte :
.,,Din Dicţionarul Limbii romflne întoC'mit şi publicat dupll fndeirnul ~i ou
cheltuiele M. S. Regelui Carol I, a început a se publica în fascicole tomul Il,
care va c11prinde literile F-P.
.,,Subscriitorii cari au p/IJtit numai 20 lei, sunt rugaţi a trimite înc4 10 lei spre
a li se trimite şi j.Jscico/e/e din tomul II, sau 20 lei pentru amândouif tomurile
II şi III.
.,, Pentru întreagcf publicaţiunea, preţ11l subscrierii dinainte este de 40 lei",
Redactor11l acestei reviste stif la îndi!lmâna celor ce vor cere informaţii.
* Pr. V. Ursnohesnu dif ln Albina No. 5 un capitol din Monografia satului
Na/bani· Tulcea. Ştiri asupra vieţei, portului şi îndeletniciri/or, cu 4 fotografii
de folos. Mai departe o poveste scrisi!l de G. Alv.-Sadoveanul care seamifni!l foarte
bine cu povestea noastrif No 14 (cAn. II, p. 231).
111 bt Flneratul ~o. 19 legendi!l .,,ne ce·i oorhul negru", culegerea d·lui M. Lu·
p11sou, un sorţ din joc11ri/c ,·opilifreşti pe p. 282. iar pe 28,,J do11if povestiri dit1
care una e a d·lrii D. Furt11ni!l de la noi. 111 No. 20, legenda raoului de d. T.
Popovioi.
* Reproducem şi noi din Neamul roml\neae literar ri!lvttşul d·llli Gr. Niculescu
profesor fn Ploeşti, cu privire, la casa lui Creangll din Humuieşti pe unde a
trecut, cu prilejul unei excursii cu el,vii:
.,,Foarte amllritll, sora marelui povestitor mi s'a plâns cil nu mai are nrc1 u11
portret. de·al fratelui. Unul avea şi i /-au luat nişte domni profesori, când cu
sllrbt!Jrile aniversdrii de 20 de ani de la moartea lui Creanglt. J.am fllgifduit cif
am sll intervin, şi am gltsit calea aceasta cea mai nimeritlt. Jn ace/aş timp am
băgat de seamlt cif singura icoană din casif era o icoanif„. nemţeasclt. Mi·a spus
cd 11'are alta, dar a fi b11c11roasd sif aibif, dacif i-ar di!lrui cineva".

}'.

* ln ;iua de 19 ~oembrie s. v. a fost în Cern4nţi inaugurarea intrtlrei în rector11/ Lniversitdtei a eminentului profesor de limbi romanice D. Dr. M. Fried·
1J1agner, 'Dupll sistemul german, aceasti1 proclamare se face în mijlocul unei
si!lrbi!l„i. Sala era mai mult decât piind. Pe .fcena întinsei si!lli de murictl se
puteau observa decanii facu/tdţi/or cu Janţ de aur pe grumaji şi fost11J rector
Dr. K. cAdler împreunif cu alţi câţiva pro/esori universitari şi representa'lţii so·
cietă/i/or studen/eşti locale.
Serbarea se deschide prin cuvintul Prorectorului, care. la s/irşitul unei scurte
dări de seamd, pro.:lamif rector pt' d. dr. Friedwagner luând d" pe grumarul sdu
lanţul de aur şi punându-l pe al acestuia. Apoi pr„clamat11/ rector tn aplaurele
tuturora se urci! pe tribund din îniflţimea cdreia fşi anunţll subiectul.· Poezia
populari la Hom!nii buoovineni. Şi pe când cuvintele celebrului rector curgeau
limpe;i, ca şi frumuseţea subiect11/11i ales, Jidanii pifrifsesc sala; cum sd ridice
ei perciunii spre a p11tea asculta la11da noastrif I
111 aten/ia cea mai mare, fnvdţat11I profesor vorbeşte de marii folklorişti b11covineni, Je gingăşia poeriei populare romîneşti, de felurile ei şi de irvoare sufleteşti
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ce o au produs. E important a aminti cil a fileul frumnase citate romtneşti, dar
mai frumoase traduceri rimate în nemţeşte. Sufletul nostru se bucurii când un
german de talia d. dr. c9tf. Friedwagner, a cdruia reputaţie ştiinţi/ied o revendicil Universitatea din Frankfurt pe Main, vorbeşte la jubileul alegerei sale ca
rector despre poeria popularii a Românilor I Şi (ncil cu atâtea laude 1
şi

}'r. J. 6. ,Eeldie.
* InvltlmAntul

despre nat.uri tn şooala primari, ap4rutil în Vllenii-de-munte
tipografia „Neamului' românesc" e o carte de 560 pagini, datorit4 colegului
nostru A. D. Cu/ea, institutor la şcoala de aplicaţie de pe lâng4 şcoala norma/d
din Galaţi.
Cartea aceasta e plint?L de poveţe pentru invilţittor şi poate sluji de cel mai
bun îndrumiltor pentru colegi 1"n predarea cunoştinţi/or despre natur4 tn şcoala
primard. ln ea se va gilsi adev4rata cale pe care treflue îndrumat (nvil(dmântu/
despre natur4. Pe /âng4 p4reri/e marilor pedagogi, despre acest învaţ4mânt, se
dii şi metodul cum trebue propovt?Lduit. La sfârşit (ntr'un „adaos", de vre-o 150
de pagini se aratil dragostea sitteni/or pentru naturii, culeasă din literatura po·
pular4. Cl'lceasla e cea mai puternicii dovada dl acestui tnv4ţdmânt trebue sd-i
dllm cea mai mare îngrijire pentru a deprinde pe copil cu „firea" aşa cum est~
ea şi pentru a risipi mulţimele de cunoştinţi greşite c11 care e tmbitcsitif /ifr4nimea
noastr4.
Colegii înviZţdtori sunt datori s'o cercete;e. cdci le- va fi de mare folos. şi
n'ar trebui sit lipsascd de pt masa nici unui lumin4lor al poporului, Stilul e clar,
precis şi uşor de priceput: el nu oboseşte, ci atrage prin interesu/ ce desfdşoard.
* Dootorul de oul sau diotionarul slnAtlţii de d-l D-r V. Bianu. medic primar al spitalului „l. C. Brlltianu" din 'Bureu, impodobit cu 315 chipuri şi vorbind mai despre toate boa/ele omeneşti. Aceastt?L carte, care se gllseşte numai la
autor pe preţ de 13 lei şi 50 bani exemplarul pllltit fnainte, nu trebue sif /ipsascd
din cnsa nimdnui, Pe lângll cele mai bune sfaturi igienice, prescrie şi medicamentele ce putem da unui bolnav pânll la sosirea medicului. La fiecare boa/4,
pe /ângiZ let1cu/ ştiinţi/ic u arattl şi leacul bllbesc (dupll medicina babelor), ca
st?L se vadll deosebirea dintre ele. De mult se sirnţia livsa unei lucrdri atât de
folositoare. Ea umple un mare gol şi va aduce multif lumind pentru alinarea
durerilor. Acei dintre preoţi şi invăţlltori, cari au mici farmacii populare, vor
fftlsi tn cartea d-lui D·r Bianu tot ce le trebue rentru fmulţirea cunoştinţe/or lor.

)Yt. .!.. upescu.
Poşta f\dministraţiei:

pe cinstiţii noştri abonaţi să nu ne
refuze chitanţele trimise, ci să ne trimită micul abonament, singurul mijloc de traiu al acestei reviste.
-Rugăm stăruitor

-c9tlul(umim respectos tuturor acelora cari achitând abonamentele, ne inlesnesc
scoaterea regulat/I a revistei,
Cărţi

primite la redactie :

Carmen Sylva: Prinţul codrului, traducere după ori{final de Lia Hârsu (No.
7 din 'Biblioteca "Lumina") 'Bucureşti, {liră an (~) 112 p. 30 bani,
N. Davidesou: La fântâna Caslaliei, (Poep'i), Bucureşti, jări: an eJ 96 pag.
r leu.
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ClJPftlNSZJL l\N. III.

/.-Articole felurite (30-48).
Jon

„fon Creangă": Premiile revistei „Jon
„Jon Creangă" şi statutele, 125; Un ajutor, 161.- Barbu Delavrancea: Despre „Jon Creangă", 29.- D. I. Farcaşanu : Secerişul, 225. -- Dr. Ion Urban larnik : Un răvaş, 129. - M. Lupescu: Lămurire, 353.- Tudor Pamfile: Literatura populară ca mijloc de
creştere naţională, 29; Ceva despre scrisoarea la sate, 161; „frunză verde",
193 ; Legatul şi strânsul snopilor de pe câmp, 257; Spusul şi scrisul poveş
tilor, 290; Spicuiri din trecut (I- II) 321, (111- IV) 354. - I. N. Popescu :
Legatul şi strânsul snopilor de pe câmp, 291.- T. Raica: Despre „Ion
Creangă", 93.- V. Todicescu: Cuvântare la casa lui Creanga din Humuieşti, 93.- O. Weigand: Despre „Jon Creangă", 62.
//.-Poveşti {19-33).
V. O. Beldie: Fundul minciunei, 359. - R. C. Ciupitu: Fata de împărat
ghicitoare, 31.- N. I. Dumitraşcu: Porcar, ginere împărătesc, 202. - D. Or.
Furtună: Mărioara cea frumoasă, 200. N. V. Hânţescu : Povestea proş
tilor, 232.- E. Hostiuc: Feciorul cu pielea de şarpe. 4.- C. Mărgărites
cu: Hasan, picior de găină, 97.- C. N. Mateescu : Povestea cu Alexandru
Machedon 2. - I. Neca/au : Im părăteasa greu încercată, 325. - I. Postulache: Povestea dreptăţii, 229.- D. I. Procopie: Ţiganca împărăteasă, 329,
35fi.- P. O. Savin: Ionică făt-frumos, 62.- Virginia Stan: Moş Nistor şi
Dreptate bună, 260. - Dobre Ştefănescu : Ruja Rujalina, care înverzeşte câmpurile şi înfloreşte florile, 134.- O. V. Şuşnea : Nătăfleţ, frate de-al lui Pâ·
cală, 267, 292.- St, Tufescu: Toate cu norocul lor, 164.
///.-Povestiri şi legende (54-106).
Pr. I. C. Beldie: Trif şi Stratenia, 12.- V. O. Beldie : De ce peştele are
7 aripi şi de ce-l punem pe foc?, 366.- T. BiZom: Ştefan-Vodă şi fata lui
Călin, 300; Câmpulungul bucovinean, 362. - O. Ceauşeanu : Oinerile, 365. P. Dani/eseu : Broasca ţestoasă, 172; Cum lucrează moartea, 238. - N. I.
Dumitraşcu: Asta e partea lupului, 11 ; De ce talpa piciorului la om este
scobită?, 147; Din 1877-1878, 275.- Oh. Fira: Barza şi piţigoiul, 108;
De ce caprele sânt fără păr pe genunchi ?. 275 ; Pişcan Florea, 366. - lJ.
Furtună: Când a cânta cioara'n par, 106; Din ce-i făcută femeia?, 205; facerea lumei, 240 ; Facerea lumei şi a iadului, 273 ; De ce se cutremură pă
mântul?, 303 ; De ce are bradul cioturi ?, 303 ; Movila celor trei nemţi,
332; Urieşii, 366.- Fraţii Kahu: Femeia îndărătnică, 392 ; Dragoste fră
ţească, 333.- M. Lupescu: Cine-şi dă, lui îşi dă, 35 ; Din ce-s făcuţi nemţii,
205 ; Cât umblă un copil de un an pe zi, 242.- V. Moisiu: Din ce e fă
cut şoarecele şi mâţa?, 108 ; Lupul, 147.- Tudor Pamfi/.e": Baba, fata şi
căţeaua, 75. - T. Popovici: Împ!\rţeală dumnezeiască, 36; Sf. Trifon, 75; PâCreangă: O scrisoare, 61.Creangă", 25; lntemeierea societăţii
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nă când să se bea vinul ?, 206.- C. Rădulescu-Codin: Mihai Viteazul şi
Stroe Buzescu, 37; De pe vremea tătarilor, 167. - P. Oh. Savin: O
Vorba bătrânească face un galbăn, 10 ; Cuza, 241 ; Alexandru Machedon,
242 ; Moartea, 303 ; Feciorul învăţat şi moartea, 335 ; De unde se trage tutunul, 364.- Virginia Stan : Cum a scos Dumnezeu zapisul şi crucea din
mâna fratelui de cruce, 39; Sămânţa tutunului, 109; Petele din lună, 167.
Oh. V. Şuşnea : De când nu s'a mai văzut moartea ?, 145 ; Flăcău sarac dar
cu noroc, 333.- H. N. Ţapu: Zidirea lumii, 208.- V. B. Ţirica: Sgârcitul
în raiu, 209.- Şt. St. Tuţescu: Sf. Petru pescar, 76; Banii lui Cuza Vodă,
174; Luna, 364. - I. O. Zugravu : Ciocârlanul şi piţigoiul, 40 ; Ba ba-i mai
ceva ca dracul, 304 ; Noroc şi minte, 344.

Populară

IV.-Botanica
A. Oorovei

şi

(22-23).

M. Lupescu: Alacul, 111; Aglica, 176.

V.-Datine

şi credinţe

(265-543).

Pr. I. C. Beldie: 211, 244.- V. O. Beldie: 338.- P. Cârstean: 213, 245
309. - N. Cotescu : 370. - N. I. Dumitraşcu·: 82, 149, 178, 31 O. - D. I.
Farcaşa11u: 81.- O. Fira: 179, 240.- D. Furtună: 149, 338.- V. D
Gheorghiu: 44, 180, 279, 310, 339, 371.- N. V. H~nţescu: 309.- Fraţii
Kalzu: 339, 371.- D. Mihalache 16, 82.- A. Moisei: 149.- A. Negoesm.
309 - Tudor Pamfile: 244.- /. N. Popescu: 44, 83, 148, 212.- D. Procopie: 3J8.- P. O. Savin: 150, 340.- O. V. Şuşnea: 179, 212.- Şt. St. Tufescu: 13.-- /. N. Vârlezeanu: 150, 213, 245, 279 340.-0r. Vasiliu: 213,
245.- Elena Voronca: 42- /,O. Zugravu: 44, 82, 150, 180, 212, 278, 370.

Vl.-Boale la oameni, leacuri

şi

descântece (94-118).

N. /. Antonovid: Roşaţă, 245 ; Cei răi, 311.- O. Buhuş: Ceasul cel rău,
143; Strânsul cel mare, 181.- T. Cruceanu şi V. Kahu: Pocitură, 311 ;
Deochiu 311.-P. Dani/eseu, Holeră, 310, 311.- N. I. Dumitraşcu; Gâlci,
280.- V. D. Oheorghiu; Deochiu, 143.- M. Lupescu; Cum se vindecă bu·
beie rele şi rănile vechi, 142.- D. Mihalache: Plescăniţi, 142;. Scrintit, 143;
Tusă, 143; Junghiu, 246; Cuţit, 312; Bubă la inimă, 312; Deochiu, 180.A Moisei; Dureri de cap, 181 ; Dureri de pântece, 181.- A. S. Şerbu; Deochiat, 144; junghiu 182.- V. B. Ţirica Buba neagră, 280.- /. N. Uârlezeanu; Muşcătura şarpelui, 181.

V/1.-Boale la vite, leacuri
D. I.

Farcaşanu:

şi

descântece (12-13).

De viermi, 148.

V//1.-Vrăji şi

farmece (12-22).

N. I. Antonovici: De dragoste, 277. - D. /. Farca$anu: Cum să vie înapoi
mana la vacă, 110 ; Vargă de împrăştiet sloţile şi întors solomonarii, 177;
Cum poţi prinde pe cel ce ia mana vacilor, 368.- Oh. Fira: Paloş-cununat,
276. - A. Moisei: Cum se cunoaşte ursita, 276. - /. N. Popescu: De scrise.
La stea, 276; De dragoste, 368. - T. />opovici: De dragoste, l 09. - I. Postolache: De dragoste, 109. - P. O. Sa vin: De dragoste, 178. - Virginia Stan:
~~ana Vacilor, 368. - Or. Vlad, 177.
,
IX.- Uraţii (19-23).
N. I. Dumitraşcu: 49.- D. I. Farcaşanu: 47. - A. Moisei: 49, 204.Virginia Stan : 78.
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X.-Colinde (9-21).
C. N. Mateescu: 83, 105, 166, 228, 260, 360.ginia Stan : 1. - Al. Vasiliu : 228,
Xl.-Pluguşorul

D. I.

Farcaşanu

N. I.

Dumitraşcu:

: 6. -

D.

Şt.

St.

Tuţescu:

2.- Vir-

(4-7).
f'urtună

: 195. -

P. O. Savin : 196.

XI /.-Cântece de stea (2-6).
12, 355.- D. I.

Farcaşanu:

355.- A. Moisei: 292, 356.

XI 11.-uâcitori (46-165).
Pr. I. C. Beldie: 211, 337.- O/z. Butnariu: 78, 210, 337.- N. I. Dumitraşcu: 3ii7.- D. I. /-arcaşanu: 77.- V. D. Gheorghiu: 77, 210.- N. V.
Hânţescu: 336.- C. N. Mateescu: 335.- D. Mihalache: 78, 210, 336.- A.
Moisei: 337.- Al. Morariu: 77.- I. N Popescu: 338.- O. V. Ş~nea: 77.Şt. St. Tufescu: 211, 335.- /, O. Zugravu: 211.

XIV.-De-ale copiilor (54-107).
l'r. I. C. Beldie: 41 - .V. I. Dumitraşcu: 41, 242, 331.- O. Fira: 133,
243, 331.- A. Moisei: 133, 330.- I. N. Popescu: 331.- T. Popoviâ: 243.-/ >. O. Savin: 40. 133, 332. ~ irginia Stan; 132. - O. V. Şuşnea: 41, 134. -1. O. Zugravu : 134.
XV:-Cântece bătrâneşti (13-22).
N. I. Dumitraşcu: Voinicel o'eacă, 96.- D. Or Furtună: Alion, fecior
de domn, 236. -- M. Lupescu : Dulce păsărică, 72; Fratele şi sora, 322 - D.
Milzalache: Liva crăşmăriţa, 33 - I. N Popescu: Lina Catalina, 163; Mioriţa 237. - C. Rddulestu-Codin: Miu haiducul, 298. - I'. Oh. Savin : Ghiţă
Cătănuţă, 272. - I. E. Torouţiu: Văii naş, 74

XVl.-Cântece (359-683).
l'r. I. C. Beldie: 113, 154, 185, 313, 372.- Marioara Brrcea: 123.- O.
Bersan: 283, 313.- I. Boca: 115, 152, 185, 214.- M. Boca; 115.- O.
Bulzuş: 51, 116, 185, 374 /'. Cârstean: 18 116 - I. V. Căuea: 343,
374.- I. O. Ciorescu: 154, 248.- R. C. Ciupitu: 50, 112, 214, 248, 282,
313, 343.- T. Cruceanu: 50.- Eughenia Cucuruz: 374 - D. Dan: 18,
115, 212.- N I. Dumitraşcu: 23, 185, 218, 250, 314.- D. /. Farcaşanu:
2rn, 316, 342 - V. D. Gheorghiu: 50.- N V. Hânţescu; 183, 214, H15.E. Hoştiuc: 24, 116, 152.- N. Iancu: 281, 312, o41i, 372.- I. ldiceanu :
19 - V, lliuc: 247, 282, 313 - Serafim Ionescu: 246, 28.1.- Şt Manole:
21.- />, S. Mihaiu: 113, 216 - D Mihalache: 24, 114, 283, 314, 345,
375.- J. Mitocariu: 21, l 14. - O. O. Mitre: 21.- A. Moisei; 2.1, 218, 250,
283, 315.-- V. Moisiu; 151, 184, 214.- A. Morariu: 21, 51.- /. Neculau:
154, 183, 218, 247. 282.- /. Ouciu: 249, 318,374.- Tudor Pamfile: lf:>fi./. N. Popescu : ~4, 5\l, 1 : ti, 2111, 250, 31.'.1. - /. T. Popovici : 19, 52, 155, 184. T. Popovici: 18.- O. A Sadoveanu!: 117, 155, 217, 248, 374.- 'V. Sala:
116. - P. O. Savin: 310.- T. Simionovici-'Vasiloni. 342 - D. Stan: 3cli3,
373.- Virginia Stan: 217, 249.- St. Stănescu-Bărceanu; 153 - O. ·v.
Ş~nea: 24, 114, 151, 185, ~17.- H. Ţapu: 115, 2-U:I - Ar. Tomiac: 112,
151. 183 215 24ll, 314, 375.- /. E. Toronţiu: 5i:!, 1~3. 215. - St. 7t1fescu:
49.- ş! St Tl1ţescu: 52, lf>2, 2W, 217, 282, 313, B44.- V Ungureanu;
1
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23, 115, 217, 248, 316 - /. N. Vârlezeanu: 19, 151, 216, 250, 316, 344.Al Vasiliu: 155, l84, 215.- C. Vasiliu: ~I, 114.- Or. Vasiliu: W, 53,
112, 185, 217, 283, 314, 84..i, 375. - Or. Vlad: 153.- /. Zotta: 20, 113,
342, 373. - I. O. Zugravu : 20, 50, 250, 316.

XVll.-Vorbe adânci (62-303).
Pr. I. C. Beldie: 175 - O. A. Cosmo viei: 16, 45, 85, l 74, 277, 370, ~G9 N. Coţet: 370.- D. Or Furtună: 175.- N. V. ffânţescu: 278.- M. Lupescu: 17, 86.- V. Poiană: 369.- P. O. Savin; 17, 47.- V. B. Ţirica:
18, 341.

XVIIl.-0

samă

de cuvinte (421-942).

Pr. /. C. Berdie: 5:-i, 87, 251,- P. Cârsteanu: 88.- O. Ceausanu: 376./'V. /. Dumitraşcu : 186. 219, 347. 376. - D. I. farcaşanu : 18fl - D. Or.
Furtună: 156, 187, 251, 345.- N. V. ffânţescu: 345, 377.- D-r Ion Urban larnik: 117 - M. Lupescu: 54, 286.- A. Moisei: 54, 87, 156, 187,
219, 251, 286, 346, 377.- V. Moisiu: 87.- Tudor Pamfile: 53. 286.- T.
PopovicL 37rl. -· '1'. O. Savin: 187, 252, 3tG, 377.- /. O. Zugravu: 151,
186, 218, 252, !87, 376.

XIX.- -afume, jâtii, taclale (68-136).
- l-r I. C. Beldie: Ce nu trebue
- N. Bradea: Asta-i fata, asta-i
iapa, IH~J ; f:lta cu fata, dar la tutun cu cărbuni mi-a rămas inima, :.!22; S'a
făcut tortul căiţi, 253. - fl. Cârsteanu : Oul de cal, 56 - I'. /. Căuea : lţic
la judecată, 3-W; Cojocul turcului 379. - /. O. Ciorescu: uret ţigănesc,
382. - N. Cotescu: Poveste, 880. - N. I Coteţ: Blestemul Românului, Ţi
ganul iii şi jidanului, 381,- N. /. Dumitraşcu: Luare aminte, 55; Cum a
ardicat ţânţarul pe bivole din năroiu, 89; Ţiganul şi cojile de lubeniţă, 283;
lntrebări din popor, 284; Cercare, 250. - O. Fira: lntunerec beznă şi pute-a
brânză, 159; Muierea leneşă, 223; Nărodu'n peţit, 378.- D. Or. Furtună:
Să fiu al dracului, 381.- J. ldiceanu: De-a'ndoaselea, 12:.!; „Tatăl nostru"
ţigănesc, 169; Ţiganul, prepeliţa şi cristeiul, 191; 'V 1. Kahu: Mântueşte
Doamne, 318; Soarta orfanului, 850; Racul şi broasca, 380.- M Lupescu.:
Puiu de hot ce eşti, 190 ; Şiriclicul Sârbului, 3 lti; Grecul cama tar, B78. D. Mihalache: Carne de căprioară, 158; Puii Ţiganului, i 58; Barbatul fermecat de nevastă, 188; Ţiganu' Sandu şi păţania cu gardu', ~21 ; Colonelul
şi mama lui Mihai Ciotea, ~84; Ţiganul şi Sf. Ilie, :147.- Al Morariu: Cum
ţi-i buna ziua, aşa şi mulţămita, 55.- A. Negoescu: Popa şi dascălul, 248.1. Neculau: Neamţul la bătălie, 88; Vaca ţiganului, l~l ; Vânzare, 220 Tudor ·Pamfile: Molifta oalei, l~O. - I. N. Popescu : Vaca de la naşul,
319; Ţiganul numai o dată a fost cuminte în viaţa lui, dar nici atunci n'a
brodit-o, 379. - T. Popovici: Ţiganul şiret, 157. - O A. Sadoveanu/: „ Tatăl nostru" ţigănesc, 54.- P. Oh Savin: Mai îmbrăcat, 04; Ţiganul bun
la Dumnezeu, 120 ; Şiret \iganul, dar nici Românul prost, 317 ; Ţ'.g:mul shroste, 3-19.- Virginia Stan: Ţiganul grăbaciu, 222 ; Intrebare, :~~2. - . .Ştefănescu: Ţiganul şi trenul, 881.- a. V. Şuşnea: Aşa-i de z~qJăCc$'.i I
gan, ~64 - 'V, B. Ţirica: Deşteptul moşului, 189 -- Şt. St. Tuţescu La m .
truluială, 57; Ront, 57; Surdă. 380.- 1. N. 7.Jârlezea11u: Ţiganul la târg, 89;
„Tatăl nCJstru" ţigănesc, 90; Ţiga!;'_:J !a prins dprio.-.r:, "''.'
!. O. Z.:1grcm1;
Baştă: „Tatăl nostru" ţigănesc, I:.!
să ştie femeia, 5i; Hoţii şi săracul, 28-l

C.
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Popa
garul

şi peştele, 56;
ţiganului, 349 ;

Ilustraţii

Valea lui
Dascalul

Suflă, 89, Popa şi
şi baba, 382.

dascalul

păcăliţi,

9

122 ;

Mă

(15-27).

Stoica : Copii cu sorcova, 1.- Şcoala din Târgul Neamţul, unde a învă
ţat şi Ioan Creangă, 15. Stoica : Incotro ar fi săniuşul mai bun ? 45.Stoica : La săniuş, 45. - Casa lui Ion Creangă din Humuieşti 61, 93. - Stoica: A fost o dată un împărat, 135.- 'Pamfile: Călămara de brâu, 163,Farcaşanu şi 'Pamfile: Uneltele folosite la seceratul pânelor albe, 227.'Pamfile: Legatul şi strânsul snopilor de pe câmp, 259. - Pamfile: Bătutul
popuşoilor, 289. - Horbote, 238. - Muşneţanu: Ion Creangă, 363.

Suplimente.
C.

~\,Jeisner:

lnştiinţare,

Apel, 1.-

S. -- Cuprinsul revistei „Jon

Creangă«,

Anul III, 5.
Cronică.

Pr. I. C. Beldie: '.?56, 383. - M. Lupescu: 884. - A. O. Lupu, ?8, 60,
123, 2nR, 320.- A. Dvfihu: 35:!.- 'P.: 26, 58, 90, 123, 159, 191, 223, 255,
287, 319, 350, 383.- T. Oh. Savin: 3'.'il.- .~t. St. 1ufescu: 28.
Poşta redacţiei.

60, 92, 12-l, 160, 192, 224, 25fi, :!88, 320, 352.
Poşta administraţiei.
HO, 92, 352, 38'1.

Bibliografie.
GO, 92, 124, 160, 19?, 224, 256, 320, 3i'12.

Cine are hârtii, cu slove cirilice, ori cât de vechi, şi
nu le poate ceti, este rugat să le trimită pe adresa T.
?amlila ltr. Ţarijrad, şi peste puţin le va primi însoţite de copiile lor.
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Revista „ION CREANGA" publici :
Articole asupra

1).
2).
3).
4).
5).

vieţii şi

îndeletnicirilor de la

ţară.

Poveşti.

Povestiri şi legende.
Datine şi credinţe.
Boale la oameni, leacuri şi descântece.
6. Boale la vite, leacuri şi descântece.
7. Vrăji şi farmece.
B. Uraţii.

9. Colinde.
JO. Pluguşorul.
11. Cântece de stea.
12. Gâcitori.
13. De-ale copiilor.
14. Cântece bătrâneşti.

15.
16.
17.
18.

Cântece.
Vorbe aoânci,
O samă de cuvinte
Glume, jâtii taclale.

~·
revistei „Ion Creanji" mai are puţine
volume din anii trecuţi, cari se pot dobândi pe următoarele
Administraţia

preţuri:

lei
6 lei
6 lei

Colecţia

ţiile

anului I Colecţia anului 11 Colecţia anului 111 Sumele se trimit prin mandat ori
se trimit franco şi recomandate.

3

mărci poştale.
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Colec-

050LUL

lntemeietorilor, abonaţilor, cetitorilor şi prietenilor revistei
Creangă" pentru strângerea fondurilor:

„Ion

„c u z n-v o D n"
Suma

adunată

-

-

L. B.
64.75.

-

f>ZJSTUL LUI ION cru~nNGn fN e>ARLnD
Suma

adunată

-

-

-

-

-

-

L. B.
839,25

Foaia No. 358, încredinţată d-lui O. Tutoveanu, Bârlad:
L. Kostaki, Emil Juvară câte 5 lei, M. Cristescu 2 lei, S. D.
Paruş şi O. Tutoveanu câte 1 leu. 14,00.
Total-853,25.

La 10 'Decembrie apare intr'un număr restrâns oe
exemplare:

Cf\LENDf\JţLJL
REVISTEI
oe
LIM~Ă, LITERf\TURĂ ŞI "l'i:TĂ POPULf\RĂ

I O N CREANGA
PE

Calendarul trebue să se ceară de pe acum dela Re·
dacfie sau Administraţie, căci nu se va vinde în librării.

Pretul t leu 25.
- -- -

-„ - ~ -

..,__._ ..--·
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C/\RŢI

FOl.QSITO/\RE

Prin Redaoţia şi Ad'llinistraţia revistei .Ion C'reangl 11 11e pot dol:And
urmltoarele luorlri :
„Ion Creangă" numerile toete din anul I - - - - - 8.00
„Ion Creangă„ An. 11.
- 6.00
T. Pamfile, M. Lupescu şi L. M1"ejeriu: Carte pentru tineretul de la
sate. Ediţia I. - 1.26
T. Pam/ile: Povestire pe scurt despre "Neamul Romlnesc 11 0.20
„
„ Joouri de oopii l. 1.40
„ • II. 1.60
„ „
III. 1.60
„ Cimilituri romlneşti
1.00
„
„ Industria oasniol li\ Romi\ni
- - 10.00
'D. Farcaşanu şi Cld. Lupescu : Creşterea pomilor
- 0.25
L. l!t1rejeriu : O şezAtoare ţArllne&sC'll - -- - 0.20
FI. Cristescu : Carte pentru copii
- - 1.20
Şt. St. Tuţescu şi 'P. 'Dani/eseu : Monogr. satului C1tane-Dolj - 2.00
Colinde din popor - - - - - - - - - - - O.~O

~

•
„
„

„
•

„ „

„

„

"

s_Se trlmet franco
l;:j.....-~~

~

~

Cirţi

•f\eco~m

numai

Clupă

~

achitarea

~

~

tuturor:
ut111n 811111i11tli, din Uonta, J•:minesou, Cllregiali,

bepllnă

Nejl'ruţi

(.

Q;i
--0

CJ<

C, Jorgat.
Mat. U. t'ooi, t.;armen· Silva, I,a:t.u, Petrino; fn total 80 diferite voi. Co·
le!lţia Şaraga, de cUe 200-300 pag. red11sc n11111ai la .Jo ba11i voi, 111 lor
d I leu; oootra unui rcandat de lei 4, expedie20 lrunco de trun11p. Hue
exqmplare din aooate mult intereaante rAr~i.
IHIPOL I. I. letorla Uomlnilor Io 12 volume mori. de oAto ()(1(1 pRirini ti·
pirite pe h4rtie luetrultA. numai ou 7 lei toate 12 voi. fn loo de 18 lei.
MAaurAtoarea Ogoarelor, pNd11ritor, viilor, mo,iilor cu tehel•
de t.ran1furm1uia mAsurilor veuhi în nui din Moldova. Muntenia, Dohro·
gea; mii ouprinde Cubatura butoeelor, 'urelor, coşarelor. arburilur din
pioioare, eto. şi eete abeolut oeoPSarl tu1uror 11grioultorilor 11i funC1ţiou11rilor loalroinaţi ou aplioarea h•gilor ngrare de oare·ce onprinde im:lruo
ţiuni oum ori-oare ,tiitor de 4 clase primare poate mftsurn exact i,ii
Bi!Jur ori oe. Volum mare legat se trimite franoo recomandat dupA primirea 1umei de lei 8.25 ou mandat po1t1ll.
Cobul plugarilor. ooleoţie de 14 legi noi şi veohi ou toate expu·
nl'ril11 d11 mut.1ve 'li furmulare IR unele legi de foarte mare trebuinţl Io·
ouitorilor ţlrei. Cuprinde 460 de pagini pe hlrtie velini legatl şi 8e ex·
pediazl franoo dupl primirea 8umei de !oi 8. ~.
l111lltitlril1 din rickitl. un voi. mue ou 60 ilustraţii 8e trimite reoomandat
dupil primirea 1umei de lei 2.25.
Adreeat.i oomandele la Librăria e~ltoare
0Nlcolal A. Petroff BArlaO ~i la prinoipa1ele librAril din Rucurett; J>
ÎJVC>
Uat.aloage ae trimit gratis la cerere.
~
12-12
rr.(3"1.

c:;:_a,,.

~~('\._
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