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PREFAŢA

1n complexul vieţii sociale romfi.neşti de după primul război nwndial, cu atîtea cerinţe stringente în
toate domeniile de activitate pentru o refacere cît mai grabnică, după marile distrugeri şi dezorganizări provocate de pustiitoarea încleştare între popoare, se impuneau, pe de o parte, idei sănătoase menite să însufleţea5că iniţiative şi activităţi pe diversele căi ale vieţii, iar pe de altă parte, experienţă suficientă pentru a
aplica în mod corect aceste idei, a le verifica şi valida în scopul .unei bune ş(sigure orientări spre progres
social şi naţional. Marile prefaceri începeau pe atunci cu educaţia şi 1nvăţămîntul, temelia viitorului ţării,
care aveau menirea de a deştepta şi consolida conştiinţa morală şi socială, precum şi instrucţia generaţiilor
tinere, ·de la care se aşteptau contribuţii tot mai valoroase spre perfecţionarea vieţii sociale de atunci.
1nvăţămîntul de toate gradele preocupa un însemnat număr de intelectuali, oameni consa.craţi sau nu
profesiunii de „dascăl''; cum îi place poporului să-şi numească învăţătorul.
Printre atlţi oameni dornici de mai bine pe tărlmul educaţiei şi învăţămîntului romfi.nesc, căutînd
drumul natural al culturii şi artei în direcţia tradiţiilor populare, se înscrie şi numele profesorului şi compozitorului Nelu Ionescu, neobosit culegător, animator, creator şi propovăduitor al muzicii româneşti în
şcoală şi viaţă.

S-a născut 1n Bucureşti la 6 noiembrie 1906. Abia împlinise 10 ani cînd a cunoscut ororile războ
iului 1n ţara noastră, cu consecinţele lui nefaste asupra pregătirii pentru viaţă a atîtor tineri dornici de
învăţătură ca şi el. lncă de pe băncile liceului dă glas înclinaţiilor sale, înscri.indu-se în anul 1923 la
Conservatorul de muzică şi artă dramatică din Bucureşti, unde studiază Teoria şi solfegiul cu D.G. Kiriac,
Armonia-contrapunctul cu I. Nonna-Otescu, completîndu-şi pînă în anul 1929 studiile cerute de regulamentul în vigoare (Enciclopedia şi pedagogia muzicii cu G. Breazul, Istoria muzicii cu C. Brăiloiu, Cor şi dirijat coral cu St. Popescu, Forme şi estetică muzicală cu D. Cuclin, Pian cu Emilia Saegiu şi Canto cu
Aurel Eliade) pentru a deveni profesor de muzică. Reia pe plan superior studiul arnwniei şi al contrapunctului, precum şi al formelor muzicale, instrumentaţiei şi compoziţiei cu Ştefan Popescu şi Dimitrie
Cuclin. Pus în faţa unor goluri de personal didactic resimţite în învătămînt pe atunci, funcţionează, paralel cu pregătirea sa la conservator, ca profesor suplinitor între anii [925 şi 1929. În această perioadă îi
citim numele în presă ca organizator de serbări (Rampa - 12 august 1925), conferenţiar la Cercul cultural
„Turda", unde are şi răspunderea părţii coral-artistice (Rampa - 5 martie 1928), sau publică articole, ca:
Muzica la ateneele populare (Universul - 5 aprilie 1918),Dfriginţii de muzică la· ateneele populare (Universul - 9 iulie 1928), O izbîndă: Societatea Muzicală „Cesar Franck" (Rampa - 11 iulie 1928); conduce corul Universităţii populare „N. Iorga" din Vălenii de Munte în august 1928, conferenţiază despre
Importanta cîntecului popular (Rampa - 23 august 1928), militează pentru O catedră de muzică românească la conservatoarele noastre (Curentul - 4 ianuarie 1929). ln 1928 Nelu Ionescu fundează o Revistă muzicală. Aceştia sînt anii primei lui tinereţi, în care desluşim dorinţa entuziastă de a înfăptui, de
a realiza pe tărlm artistic-muzical, dorinţă consolidată mai tlrziu prin perseverenţă şi talent de o experie"nfă
binefăcătoare.
.
După absolvirea Conservatorului, 1n anul 1929, şi după ce-şi susţine examenul de capacitate, concurează la catedra de muzică devenită liberă la Liceul militar „D .A. Sturdza" din Craiova, unde se stabileşte după reuşita la concurs. Primeşte apoi în cadrul Minisi,erului Instrucţiunii Publice şi catedra de muzică
a Şcolii normale de fete din Craiova, unde funcţionează pînă în anul 1939. A ici are posibilitatea să realizeze un cor mixt format din elevii ambelor şcoli, cu care a concertat la Radio (1934), la Ateneul Romfln
(1936) şi cu care obţine premiul I de onoare la cel de al şaselea Concurs pe ţară al datinilor strămoşeşti.
Activează în afară de catedră, conferenţiind la Teatrul Naţional din Craiova, în cadrul Societăţii „Prietenii
ştiinţei", despre Muzica populară (14 decembrie 1930) şi la Radio despre Cîntecul oltenesc. lnfiinţează
Soeietatea corală „Cîntarea Olteniei", cu care a concertat şi la Radio în anul 1935, precum şi corul C.F.R.
„Fulgerul" din Craiova. S-a preocupat mult şi de problemele muzicii şi învăţămîntul secundar prin conferinţe şi articole publicate în revistele Armonia - Botoşani, Şcoala secundară - Craiova (mai-iunie 1930).
5
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Are o poziţie critică faţă de unele manuale de muzică (Cuvîntul - 13 octombrie 1930) sau faţă de unele
Probleme nesolutionate (Şcoala secundară - 3 martie 1931), şi în ger.erai despre Muzica în liceu (Facla -13 septembrie 1935) etc. Din activitatea lui publicistică, o serie 1.ie articole mai importante scrise între anii
1928 şi 1935 şi le strînge într-un volum sub titlul Însemnări muzicale (Craiova, tip. Speranţa, 1935).
ln domeniul muzi,cii corale, colaborează cu profesorii de la Conservator: cu Ştefan Popescu, la editarea unui volum de Coruri bărbăteşti (Edit. Cartea Românească - 23 noiembrie 1932); cu Dimitrie Cuclin,
la editarea unui volum de Coruri prntru voci rgale (Edit. Cartea Românească, 1937); iar ca rod al deplasărilor sale în culegeri de folclor, îşi editează la Craiova Cîntccul oltenesc Şi Şapte coruri mixte (Edit.
Ramuri - 1937). ln această perioadă are satisfacţia să-şi audă Cîntec de leagăn executat la Ateneul
Român în cadrul unui concert de către „Wiener sănger Knaben", lucrare apreciată de condeie autorizate
ca Cella Delavrancea ICuvîntul - 3 martie 1938) sau Emanoil Ciomac (Curentul - 3 martie 1938).
Se preocupă şi de cîntecul ostăşesc, dind la iveală o colecţie de cîntece populare prelucrate pentru
voci egale bărbăteşti potrivite ostaşi lor.
Vremurile tulburi care băteau la uşă îl determină să se apropie de casa părintească. Obţine mai întîi
transferul la Liceul din Buftea (1939-1945). După război figurează ca profesor la Liceul comercial „N.
Bălcescu" din Bucureşti (1945 -1946), la Liceul „Gh. Lazăr" (1946-1948), după care se stabileşte la
Liceul „M. Eminescu", unde funcţionează pînă în anul 1967, cînd iese la pensie.
Activitatea lui din această perioadă de maturitate este deosebit de bogată; de aceea, nu putem decît
să amintim· unele realizări mqi importante care-l caracterizează ca profesor şi compozitor apropiat de viaţa
celor mici.
.
Ca om al şcolii, amintim de manualele sale. de mU2ică apărute în Edit. Socec, pent!_U clasele I, li
(1946) şi 111 (1947) ale Gimnaziului unic, rod al unei experienţe îndelungate la catedră. ln cadrul colectivului de profesori a adus o contribuţie substanţială la elaborarea manualelor de muzică.
Cu corul Uceului „M.Emiriescu" a susţinut programe la radio, în sala Teatrului U.G.S.R., la
Opera Română etc., obţinînd şi premiul I pe ţară la Concursul artistic al elevilor din anul 1946.
ln afara nenumăratelor cîntece şi coruri, parte armonizate, parte create, Nelu Ionescu simte nevoia
să compună muzică de teatru, muzică simfonică şi vocal-simfonică, precum şi muzică de cameră, în mare
parte destinată copiilor şi şcolarilor. Amintim cîteva din ele: Ziua lui Trică, tablou din viaţa micilor şco·
/ari, pi text de l.U. Saricu, pentru cor, soli şi orchestră (1948); Ţintaşii din Cucuieţi, balet într-un act,
scenariu întocmit de Nelu Ionescu după poezia, Iarna pe uliţă de G. Coşabuc· (1952); Ceata lui Baboi,
operă într-un act pentru copii pe un libret de I. U. Sor icu, executată la A te ne ul român de către corul
de copii şi orchestra de studio a Radiodifuziunii române în 8 dec. 1957; Cinel-Cinel, scenetă muzicală pentru soli, cor şi orchestră pe versuri de l.U. Saricu (1958);Punguţa cu doi bani, poveste muzicală într-un
act, după Ion Creangă (1960), editată în 1969; Fagul Miului, operă în 4 tabfouri şi un epilog după balada
populară culeasă de G. Dem. Teodore3cu (1969); Răsplata, două piese lirice în cite un act: a) Păunaşul
codrilor, text notat de I.V. Saricu, b) Milea, după balada culeasă de Rădulescu-Codin.
Din muzica simfonică amintim Trei suite pentru orchestră, prelucrări di'1 folclorul copiilor (1949),
constînd din piese muzicale ce figurează în volumul de faţă, ca: Funigeii, Baba oarba, A spart geamul
etc., şi Ciobănaşul care şi-a pierdut oile, poveste populară pentru orchestră; iar din muzica vocal-sim·
fonică, două teme pentru cei mari: Ion ăl Mare, oratoriu pentru soli, cor şi orchestră pe versuri populare
culese de autor (1950), şi Luceafărul, poem pentru soli. cor Şi orchestră pe versuri de M. Eminescu(/959).
lntre piesele de muzică de cameră, amintim Şapte suite pentru pian (1947), Şapte cîntece pentru vioară
şi pian (1959), Trei piese instrumentale cu acompaniament de pian (1962).
·Trebuie însă să mai amintim că numele lui Nelu Ionescu s-a făcut cunoscut şi peste hotare, cînd,
de pildă, corul de copii al Radioteleviziunii române primeşte premiu în Germania cu cîntecul Nea Alecu,
cînd corul armatei execută la Tokio piesele corale Cuc-cuculeţ şj Cîntec de leagăn, iar corul Televiziunii
cehoslovace execută în anul 1958 la Ateneul român Cuc-cuculeţ, sau cînd reviste străine (din Iugoslavia,
Ungaria, U.R.S.S.) îi tipăresc unele din lucrările sale muzicale.
Ca membru al Uniunii compozitorilor, Nelu Ionescu susţine cu energie şi competenţă, în dezbaterile
care au avut loc pe tema creaţiei pentru copii, cauza muzicii în învăţămînt şi a orientării ei în direcţia
tradiţiei populare, fiind· recunoscut pe baza activităţii depuse ca unul dintre cei mai reprezentativi compozitori români contemporani în această privinţă. Prodigioasa lui activitate izvorăşte din culegerile de folclor
întreprinse cu consecvenţă şi stăruinţă demne de admirat, fără a ţirie seama de oboseala, praf ul sau noroiul
drumurilor de ţară inerente deplasărilor cu piciorul pînă pe cele mai îndepărtate cătune. Din masivul
material cules răsare o selecţie de cîntece df copii, căreia îi dă tftlul primului cîntec din serie: „luci,
Soare, luci",' nu fără o anumită semnificaţie pe linie tradiţională. I n adevăr, din timpuri foarte vechi am
moştenit o serie de cîntece cu teme inspirate din diverse fenomene ale naturii, invocînd apariţia Soarelui, a
6
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lunii şi a stelelor etc. Dacă ţinem seama că Dacii erau un popor solar, precum ne spun istoricii şi ne-o
arheologii prin descoperirile lor, atunci cultul Soarelui atlt de bine evidenţiat în etnografia şi folclorul nostru este o moştenire certă de la poporul dac, care la rîndu-i l-a moştenit de la alte popoare mai
vechi ce au trăit pe meleagurile noastre. Titlul ales intenţionat poartă deci pecetea unei tradiţii foarte vechi
ln. slnul poporului român, transmisă deopotrivă celor mari, ca şi celor mici.
,
Lucrarea Luci, Soare, luci - din foldorul copiilor dispune de un material bogat şi variat, ce cuprinde versuri, muzică şi unele explicaţii ca· preambul pentru clntece şi jocuri de copii. 1n cuvîntul său
ldmuritor, autorul mărturiseşte că începînd cu anul 1928 îşi dedică vacanţele de la şcoală culegerii de folclor, cutreierînd ţara în lung şi în lat timp de 40 de ani. De fapt au fost mai mulţi ani. Caietul său
cu judeţele ţării decupate .de pe hartă şi lipite pe fiecare filă ca să-şi însemne exact satele şi cătunele ce nu
figurau pe hartă, dar pe care el le cercetase, constituie cel mai bun document de verificare a deplasărilor
făcute. Asigurîndu-şi o bază materială, precum am putut constata din datele biografice expuse mai sus,
Nelu Ionescu îşi întrebuinţează agoniseala în scopuri nobile, de a culege muzică populară din iniţiativă
şi pe cont propriu. Practica de profesor suplinitor în Bucureşti îi demonstrase sărăcia repertoriului pentru
şcoală. Era pe vremea cînd ziarele româneşti anunţau culegerile de folclor din Banat ale lui Tiberiu Brediceanu, iar Societatea compozitorilor romdni, prin inimosul ei secretar, prof. C.Brăiloiu, discipol al neuitatului animator de muzică romdnească D.G.Kiriac, instituia cu concursul acestuia un premiu pentru
cele mai bune culegeri de folclor, în scop de a consolida viitorul muzicii romdneşti. Cînd toată .lumea muzicală avea în vedere mai ales folclorul celor mari, Nelu Ionescu sesiza nevoia unui repertoriu de folclor
pentru cei mici, consacrîndu-se acestuia cu toată dragostea şi pasiunea de care era capabil. Culegrea cîntecelor
de copii devine astfel preocuparea lui de bază.
·
Organizarea deplasărilor o făcea cu meticulozitate. !şi stabilea obiectivul planului pe baza unei hărţi
turistice pe care Q purta cu el, calculîndu-şi zilele ce le avea la dispoziţie, distanţele, mijoacele de loconwţie, timpul cfe investigaţie pentru fiecare localitate unde poposea, drumul pe jos ce trebuia parcurs, şi
nu o dată revenea în aceeaşi localitate, cînd materialul cules îl stimula să fie verificat şi completat. Conţi
nutul culegerii .reflectă epoca (192'8-1970) cu predilecţie pentru copiii de ţărani care trăiesc şi se joacă în
mijlocul naturii. De aici diversitatea temelor culese într-un material imens, selectat de autor pentru a cuprinde într-o lucrare proporţionată pe cele mai valoroase dintre ele. Ca om de cultură, autorul îşi dă
seama că o clasificare a acestui material pe criterii folclorice sau muzicologice ar fi depăşită de varietatea
temelor, cu rosturile wr în viaţa celor mici. Intuieşte deci creaţia copiilor în funcţie· de mediu, împrejurări,
lndeletniciri, 'stabilind 12 grupe de teme pe baza cărora se desprind iniţiative de joc şi clntec improvizat.
După observaţii îndelungate, autorul ajunge la concluzia că nu se poate vorbi la copii ,,de un împrumut
mai frecvent" de la cei mari, ci de o veritabilă creaţie sub formă de improvizare, avînd un text în genere
scurt, uneori cu cuvinte fără sens, născocite de imaginaţia lor, cu silabe repetate, folosind procedee agluti1ude, dialoguri, refrene etc. Remarcă apoi funcţia diferită a unor versuri ce se pot repeta aidoma în cîntece
ctJ. teme deosebite; preponderenţa ritmului binar; în relaţia cuvînt-muzică accentele tonice sînt plasate la
locul lor conform spiritului limbii materne, care la rîndul lor influenţează evoluţia melodiei, conferindu-i-se
„impulsuri vii printr-o licărire neaşteptată".Autorul mai remarcă impreciziunea armonică ce constituie
farmecul propriu cîntecelor de. copii şi spontaneitatea creaţiei ca izvor de inspiraţie pentru compoziţii de
fnalt nivel artistic în domeniul muzicii, literaturii şi coregrafiei. După cum vedem, preocupările culegăto
rului depăşesc stadiul de documentare ştiinţifică adoptat de folclorist, etnograf sau coregraf. Folcloristul ancorat în specialitatea lui s-ar putea întreba pe drept cuvînt ce caută într-o colecţie, presupusă a fi numai
de folclor, versuri adăugate de autor în scopul întregirii unui conţinut incomplet (nr. 58, Cine vede-ntîi
o stea), muzică ce aparţine culegătorului(nr. 288, Un gîscan şi un brotac), refren adăugat cîntecului original (nr. 372, Vine raţa la oraş), sau chiar versuri şi muzică ce aparţin autorului (nr. 417, Purceluş cu
cuie multe). Educatorul îndrăgostit de copii pune însă mai presus faptul artistic viu, verificat de atîtea
ori în şcoală'şi în lumea copiilor, iar autorului în calitate de creator i-ar veni greu să renunţe la ceea ce a
constatat din experienţă că reprezintă un succes pentru gustul artistic al celor mici, venind în întimpinarea
1.mbogăţirii materialului didactic-artistic. De pildă nr. 438 (Gîscă, raţă, cioară/Pui de căprioară), pe o
melodie creată în spirit folcloric, autorul realizează un canon de certă reuşită tehnică, procedeu artisticrnuzical mult îndrăgit de copii. De altfel, cele vreo 20 de' asemenea exemple se pierd.în noianul materialului cules şi selectat în acest volum, incit ele nu impietează asupra cercetătorului care ar vrea să folosească lucrarea în scopuri ştiinţifice, ignorînd exemplele puţine în avantajul celor multe, mai ales că
autorul are delicateţea de a le indica cu toată precizia printr-un asterisc.
ln volum se găsesc două exemple redate instrumental (din fluier, sau fluierat), care confirmă poziţia
artistieă a autorului, considerîndu-le impulsuri pentru stimularea imaginaţiei creatoare a copiilor dotaţi în
confirmă

această direcţie.
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CU priveşte jocurile de copii, autorul s-a gîndit să le ilustreze cu unele desene reprezentînd · îndeletniciri vechi, rămase nouă de la strămoşii daci şi romani. 1ncepuse chiar să decupeze din dicţionarul enciclopedic asemenea desene, cum este, de pildă, jocul cu pietre moştenit de la romani, spre a-şi completa lucrarea cu if11ţlgini educative, dar timpul nu i-a îngăcl.uit să-şi ducă la bun sfîrşit şi această intenţie.
Pasiunea cu care c.ulegea, oriunde şi în orice împrejurări, îi devenise o a doua natură.Un emoţio
nant episod povestit cu doocumentul în mină de soţia sa, Laura Ionescu, este edificator. Pe cînd se afla
internat ln spital, după operaţie, aude la radio o emisune cu cîntece de copii de Nelu Ionescu. 1n această
ambianţă de salisfacţie creatoare, asistenta medicală Vartic A na, în virstă de 'Circei 55 de ani, originară
de prin părţile Năsăudului, care se afla prin preajmă, îi spune că şi ea cînta în copilărie cînte'ce de astea;
şi începe să clnte. N umaidecît Nelu Ionescu îşi ia nelipsitul creion din buzunarul pijamalei şi, neavînd
hlrtie la lndemlnă, notează pe plicul cu medicamente cîntecul fredonat de aceasta, cu mîihile lui tremurlnde,
dornic să mai adauge un exemplar nou ln palmaresul operei sale de culegere. Era ln dimineaţa zilei de
30 noiembrie 1976. Peste două zile Nelu Ionescu avea să ne părăsească pentru totdeauna.
Că lucrarea intitulată semni;icativ, Luci, Soare, luci- din folclorul copiilor reprezintă opera fundamentală a profesorului şi compozitorului Nelu Ionescu, servindu-i ca izvor de inspiraţie pentru cele mai
mulfo fi oariato croaţii ale sale, ne-o doul'dPşft> În~11şi n.11tnrul ei, cînd notează cu creionul pe codul poştal care-l purta cu el în deplasări, pentru a verifica şi confirma numele localităţilor cercetate, următoarele cuvinte,
lapidar şi concludent: „O viaţă pe .care n-am cheltuit-o fără rost".
Bucureşti

26 noo. 1979

CONSTANTIN ZAMFIR
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CUVINT LAMURITOR

In lumea copiilor se

păstrează

de mult, se

c:a.i peste tot motive inspirate de mediul
c'~"li:ece

pe care copiii le

deapănă

îşi

cînd

dezvoltă şi

înconjurătcr:

făuresc

se

plante,

fac din te miri ce

continuu cîntece* în care întllnim

vietăţi tovarăşi

jucăriile, ~au

cu care

joacă

etc., cri

îşi însoţesc

feluritele

de

lor jocuri.

1n

legătură cu textul, am menţiona numai că este scurt, versurile conţin, afară de două-trei

ai:epţii, pînă

ari

intenţie

la opt silabe,

şi

se

repetă

5au pentru a spori, pur

-

şi

pe

unităţi

Imaginaţia copiilor născoceşte cuvinte noi repetă

nllgare;

sau în întregime -

pentru a

o

situaţie

uneori fără sens; întrebuinţează chiar şi cuvinte
sfîrşitul

silaba sau silabele de la începutul ori de la

cuvîntului;

repetă

finalul, punîndu-1

înlocuieşte prima consoană a· cuvîntului prin alta sau îi adaugă o consoană; io-

în capul cuvîntului.;
lme.şte

dialog, procedee aglutinante, refren,

aceeaşi

melodie, ori la

acelaşi

aceleaşi

situaţii

versuri la

diferite, mai m_ulte texte pentru

text diferite melodii etc.

Cu privire la ritmul muzical, acesta este încadrat mai întotdeauna în
prezintă,

întări

simplu, cuvintele, iar rimele sînt de obicei perfecte.

măsura

de doi timpi

şi

bogată variaţie:

cînd se trec;e de la un cîntec la altul, o

nn,i=mn

n

J.

J
frl Jrj I f."1 J
Relaţia

dintre cuvinte

şi

muzică

este

J

1

evidentă,

,li
ele.

iar accentele tonice, în general, sînt bine

plasate.
Melodia, cu
rire

toată ap~renta

ei monotonie

şi

naivitate,

capătă totuşj

impulsuri vii printr-o

lică

neaşteptată:

_!!, tr IV,

apogiatură

pi

~. ·not~ reală

' f ;;, J I J J

IJ.J

li~

no - v.i,

1

{';j.

rii - mi-

li

• Desene melodice, precum şi unii termeni din cîntecele izvorîte din sensibili lalea puilor de români se pot întilni
şi în cîntecele realizate tle maturi. Nu este însă vorba, cum cred unii, de un împrumut mai frecvent al celor mici de la cei
mari, ci ne găsim, de !apt, în fat.a unui prpces de continuă şi tot mai ampllllcatA creaţiune. Chiar în puţinele cazuri ctnd
se poate presupune sursa inspiraţiei, contribuţia acestora (text şi muzică) este de ţinut tn seamă.
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Gre-/e-r~.ş
ţ

bor-

/o~,

_la minor - - ,

-~ 8
~· J1 J· I J

51 !> - caraclerislicil h1ţ>0fngiană pt. Qg_ maJor

&! Ji

J1 ;i J1 1 ,J

J

I

Ci1- - lă- V ·- zV - bv - ZV,

ţJr

Ji ;1 J1 I Jî )· ;

Bv-zv, 01/-ZV,

11

bv-zv, ov/

care de multe ori este limitat la un irtterval de terţă sau chiar
la mai multe interpretări armonice, ,tonale sau modale.
în cîntecele copiilor noştri vibrează frăgezimea ce Ie este proprie, se simte, la tot pasul, spontaneitatea creaţiunii, şi pot constitui un izvor de inspiraţie pentru lucrări culte de înalt nivel, ce
se referă la muzică, literatură, coregrafie etc.
Ca urmare Ia rîndurile de mai sus, dăm, din colecţia noastră, începută în anul 1928, următcÂi.rele
cîntece şi jocuri de copii pe care le-am cules şi notat - nu puţine l1ţ număr se pot întîlni, cu neînsemnate variaţii, pe cuprinsul întregii ţări, iar altele au q arie de ~ăspîndire locală.
Grupajul de faţă va interesa, credem, atît pf sptcialişti, cit şi pe iubitorii de folclor. Educatorii
vor găsi materiale ilustrative pentru temele de tratat Ia orele de curs, precum şi piese pentru primenit
şi îmbogăţit repertoriul la diferite manifestări.
Unele piese, prelucrate, dar nu alterate, ar putea figura şi etnd e vorba de manifestările celor maturi.

secundă

Datorită ambitusului redus -, acelaşi motiv se pretează

N.J.
I

• J
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ClNTECE IN LEGATURA CU DIFERITE ~TE
ŞI FENOMENE ALE NATURII
Cînd. Soarele e acoperit de nori, copiii îl imploră să se arate iarăşi, adresîndu-i-se:

1

,, o )\ js I CJ1 '

luci, Soare, luci,
Că ţi-oi sparge nuci Care-or fi mai pline
le-opreşti pentru tine,
Care-or fi mai rele
Le dai la purcele.

lvo."- S oa ·· re,

41: ~
Că

Pîrîieni (Vîlcea)

/uc;; _

i· J'i 1· I J___ ji '
17.0/ SPtlr-ge

111

nvc1 _ _

2

J1 J1 I J«J

Luci, Soare, luci,
o poală de nuci
castane,
Din alea dulcane.
Că-ţi dal.l
Şi-una de

lua;

' 11:

Cîlnic (Gorj)

3
-Luci, Soare, lu1i,
Că ţi-oi da un car de nuci*
Şi-o pereche de papuci
Şi-un căţel de usturoi
Din grădină de la noi.

lve1~

i· l· J5 J· I î! Jî J

''J1))i

0

Odorhei (Harghita)

Joa - re,

)lJî I .l

1/ICI, J"Od- re, luo;

l\J~Jl$)l I
Ci ţ11i $ vn

J IJi Ji )J j; IJ)J)J 11

tvr o'e nve1 .;,ca

.oe: re -clle

tie Ptl"l'/Jc/

Luci, Soare, luci,
Că-ţi dau o poală de nuci;
Luceşte, luceşte,
Că-ţi dau o poală de peşte.
Vălari

!vei;_ Joa - re,

Ivo;_

' J· ), J· J· I ;1 J1 ~· _)· 11

(Gorj)

(ă-f

118'1 o ,ooa - l.i o'e

nuci,

• In Mălăeşti (laşi); Că ţi-oi da un sac de nuli.
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5*

6

luci, Soare, luci,
Că ţi-om sparge nuci,
Nuci şi cu alune,
Care sînt mai buru!,

luci, Soare, az',
Că-ţi dă mama praz.
Cornişani

(Gorj)

Şi ţi-om da cireşi,
leşi, Soare, ieşi!

God ineşti (Gorj)

'!

7
luci, Soare, luci,
Că-ţi dă mama ·nuci.Dacă n-or fi bune,
Iţi dă un pumn de-alune.
'
Ocna-Mureş (Alba)

i·.iiJ5 Ji iJ.~

n1J:·J5Jsiil

l11c1-.foa-re, lua,.
dii ma-ma n11a.

Oa- ca nor

Că-ţ'

tr

' J Ji ;1 I ii li )î J· I J Ji 'I I
b11 - ne, E(i o'a 11n /}(/!Tln o'"a-lu - ne.

8
luci, Soare, luci,
Că-ţi dă mama nuci,
Şi tata alune
Dintr-alea mai bune,
Şi bunica bulci'**
Dintr-alea mai dulci.
Hînguleşti

ei

•

Ii

'•

li

j

/va;_

Lui'!::_ JIU!--:>",
o'a· ma-ina

Nc/,-

C9-f/

(Vrancea)

9

-~·

·· luci; Soare, luci,
Că-ţi dă baba nuci
Şi-o azmă de pline,***
Să luceşti şi mîine.
Cărbuneşti

~i J~_ îj1
!11c~ _

<i-r1 tla

J1 )s I:J.
.50<1 - re,
ba - tJa

' =li

luci

n11â

~'111 li Ji Ji i)i I J J

(Gorj)

Şf~o

az -

Ja .!11 -

m~

o'e

ce.şi!

pli -

.şt

111

ne,

mii - ne

10
Soar~, luci,
Că-ţi dă baba nuci,
Şi moşu alune,
Că-s mai bune. • 0 •

luci,

Bîrseşti.

14
Lua;_ Joa :. re
ca-/i o'a tJa - 0a'

(Vrancea)

11
Cărămidă lucitoare,
Dă, Doamne, să iasă

soare I

Dăişoara (Braşov)
muzică. Aceasta se datoreşte faptului
simţea lipsa muzicii.
Bulca = pîinişoară.
••• IR Gtrbovu (Gorj): Si·o bucal, de ptine; în Fîntînele (Gorj):
u•• Jn Horia (Tulcea): Ca sit luci mai bine.

• Unele piese nu au

textul atlt de expresiv, incit nici nu se mai
u

'!
că

Jl J'J
{'a -r;

Şi-un pfJpoi de pline.
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J

li

Ji )î I J J I J J li
-mi-o'ă

copii· nu au mai

12

< __

/uc1~-
nvc1_ _

!tJ

-CI

ştiut-o;

-

sau

loa- re,
că,

uneori, rosteau

12
Cărămidă

cu culoare,
Doamne, să fie soare I

Dă,

,!,J1 J1 Jl' Ji I Ji Ji ;, J1 li

Rucăr (Argeş)

CU Cll-1~-re,

Ca"- r.i- m1-da

13
Dă,

Doamne, sorifele
Pe toate cost iţele I
a;! Oo.-m-ne, .so - n· - (e · le

(Gorj)

_\\ăru

' Ji ii

;1 J'· I )· Jl J

Pe . /oa - le

co.s

-

I

lt - {e - lei

Adă,

Doamne, Soarele,
P! toate răzoarele;""
Adă-[, Doamne, şi pe-aici,
Că şi p-ici îs copii mici'"*.

' ' ;1 J1 J'i 1' I J1 J1 J
A - o'<[ fJ0'1m-ne, J0<1-re-le

Ibăneşt i (Mureş)

li

„
.Pe . !oa - te

ră

- ;ro,s-re-le.:

15
Adă;

Doamne, Soarele,
Să-mi încalz', picioarele;
Să mă duc la tuşa-n Pleşe, *""*
Să mlnc lapte cu coleşe.**""*

$.f J1

;.1 #· :ii I J1 J1 J_i_}

11

'A - o'11, fJMm-ne, JOil- re - le,_
.JD= !n- c;lz' pi - aoe-re -le;-

Ighiel (Alba)

1G
idă, Doamne, Soarele,
Că mă

I

doare {oalele.

Arad (Arad)

17

$! J5 ii;jj ~1

Du-te, nor,
r lntr-un picior,
Haide, Soare,
'N .trei picioare.
Băişoara

I ;1 J1

#t ;b

I

/)11 - /e, nor; /n - lr-11n p1 - clor;_

/g1~o'e, .JO<J-~

IV kl.

/l'~ OM-re.

(Cluj)

18
leşi,

Că-ţi

Runcu

'I J J Jţn ltl I J! JLhJî l,l I

Soare, din nor,
dau merişor.

·

(Dîmboviţa)

l"ep:Jo;-~.

o'l/7 nor,

t'~/idou me-ri -şor.

• ·tn Mtnăstireni (Cluj-Napoca): Pe ~ate ogoarele.

*"
** •

„„

In Hodac (Mureş): Că slnt copii
Denumire a unei părţi din sat.

şi

mai mici.

Mămăligă.
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1§
leşi, Soare, din nor,

J1 J1 I j

, , ). )i

Că ţi-oi

da un pol;
Polu' de argirit,
Să t~ văd sclipind.
Popeşti (Vîlcea)

/e.p;

oa - re,

Qf;,,

T -

„:;

nor,

20
leşi, Soare, dintre nori,
Ne-ncălzeşte pe-amîndoi Că te-bm răsplăti şi noi,
Şi ţi-om da turtiţe moi.

,, J,~_ J1
.fqt~-

I

)i ).

JOil -

re

Nl!-n-c8/- re; - te'

l#f-~Fp~
t//17-1~ nt.J~1J
~a-mm-o'o; _

Rădăuţi-Prut (Botoşani)

21

41 J. J

leşi, Soare, din nori,
Să ne jucăm amîndoi.

Paltin (Vrancea)

I $ J· J

'·

li
,J.;

ne

/V - C'.im

li -mii1-do1

22
leşi, Soare,
Că e mult

din cotineaţă,
de-azi dimineaţă.

$1 J ;1 Jîlî I Ji :h J1 J1
kş~·

Tîrgu-Jiu (Gorj)

- ' j5
Gl

So.9 - re, mi1

co -li -nea -/.J,

J1 {j Jil j. ii Ji Jl li
e

mv!Ld--a;.-1 of - m1 - nea-/ii.

23
leşii Soare, să ne jucăm,
Cu toţi să ne bucurăm.

R işca (Cluj)

'!
ev

24
leşi,

Soare,
Din-chiseare,

Şi pleacă, răcoare.
Roşeşti (Ialomiţa)

Soare,
Din-chisoare,
Că-ţi dau floare
De cicoare.
Racoviţa (Olt)

/XI - cv - r#m.

ne

J JiJ1 I J· i· )· 1· I
leŞJ,

J0i9-re,

C1i1 - d71 -JOS - re,

'liJs).JîiJ
.Şi

leşi,

Jă

Io(!

~I

plea -

f

că,

roi -
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J

I

- re.

~ 1· i· I ~ î· ), Oh I

beJ.~ tl~ ~:„--~

14

c~.

'];- ~~/~-~~--~'.

26
Ieşi,

Soare,

D in-chisoare,
Că-Ji daµ, pline ou unsoare.*
Pui (Hunedoara)

27
IMşi,

Sowe,
Din-chisoare,
Că ne vin trei căprioare :
Una şută,
Alta mută
Şi-alta cu spinarea ruptd.
Săcel

~!

#t )i
.le.şi,--

)i ii
.Jo;; - re,

li Jdd J li
01n-cl11~.JtJa·

re,

~I Jî ii )î Jî li JiJd J I
C.i m:

(Hunedoara)

vin trei

c.1 -,or1~1Ja - re:

28

'J J~.

leşi,

Soare,
Din-chisoare,
Că vin două căprioare·
Cu cercei ·
Din ghiocei,
Cu papuci din coji de tei.**
Mîrghia

J1 J1 J1 I J1l 1)1 Jî I

le.fi.- .Joa. re,

Otn-c/11-s;i:",.e,

(Argeş)

29
leşi,

Soare,
D in-chisoare,
Că vin două căprioare;
Căprioare .
la il90are,
Cu cercei
Din brebenei,
Cu mărgele
Din sur6ele,
ln coarne cu albtlstrele.

4; #: _#
1

;,

ii I lî ii ţi__Ji I

/e.11
Joa re
ra 'Via t7o _- (/.i

Om-c/11-Joa· re,
c~ - ,ori -u~ - re;

Bîrii:ăuani (Neamţ)

38
leşi,

Soare,
Din-chisoare,
Că vin două căpriowe.
Căprioarele,au venit
Şi soarele a ieşit.
Covasna

(laşi)

31
leşi,

Soare,
D in-chisoare,
Că-ţi dă baba ouşoare.
Adă, mamă, gluga,
·
Să mă sui pe murga
Şi să dau de-a fuga.
M urga a fugit,
Soarele-a ieşit.
Mihai

Vodă

(Ilfov)

• Tn
0

Avra111 Iancu (Alba): De-n.călzeşte oase goale; în Dienci (Olt): :Jl-ncălzeşti pe coate goale.
Tn Piatra-Olt (Olt): Şi eu thind4 de purcei; tn Vădeni (Galaţi): Cu albini de nouă lei.
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32
Adu, mamă, druga,
omor pe murga;
M urga a murit,
Soarele-a ieşit.

lqi. Soare,
Din-chisoare,
Că e miine sărbătoare -

Să

Sărbătoarea moşilor,
Cintarea cocoşilor.•

Cînd începe a se

Cartierul Militari

înteţi

frigul, copiii se

adresează

33
Du-te, umbră, haide: Soare,
Că mi-i rece la picioare I
Chiraleu (Bihor)

'! ).

soarelui

şi

(Bucureşti)

în felui acesta:

l i, I J1 J1 iJiiiM

)i

tJt1-le,

llv,-ll'e, JtHl- re,

um-or~

34
Du-te, umbră, vino, Soare,
Că mi-i dudu** la picioare!**'"

~I J5 J5 J> J1

Someş-Odorhei (Sălaj)

Llt1 - le,

vm-orJ,

J1 JL~
„ -·'>O, Ju.iJ-re,

p:. J?

35
Haide, Soare, haide, Soare,
Că ţi-oi da de spălătoare,
Şi pe cap şi pe picioare.

Dersida

(Muzica de la nr. anterior)

(Sălaj)

36

37
Haide, Soare,
Pe răzoare,

Haide, Soare,
Pe răzoare

Şi ne-ncălzeşti la picioare,
Că ţi-oi da
Una ţie,

o

Şi ne-ncălzeşti La picioare;
- Haide, Soare, pe rituri****
Şi ne-ncălzeşti la mînuri.

cingătoare:

Una mie,
Una lelei Nastasi'e,
Una badei Vasilie.

Moigrad

Feleacu (Cluj)

38
Răsaî,Soare,
Frăţioare,
Că dacă mai zăboveşti,
Nu ai cui să răsăreşti.

'i

(Sălaj)

i, J>J. Jî lf J J
P,i- sa1, JtHl - re,

1'4- /i -

I

~J

tHl -

D

rr:,

Cornu (Dolj)
• în Rădoieşti (Teleorman): Slirbdtoarea naşului, IPe valea oraşului. ln Mărunţei (Olt), se mat cîntii înloculnllu-se
primele versuri cu: leşi, soare, dln chilli,IC4 mline e p1livălli;I Prăvălia naşului/Pe clmpul oraşului.
•• Dudu = frig.
••• ln Sinpaul (Cluj): C4 mi-e prea frig la picioare.
•••• Rit= păşune.
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39
Răsai,

Soare,

Frăfioare,
Că

dacd mai întîrzi
Nu mai ai cui răsări.

Suhuleţ (Iaşi)

40

J j
$~ R3sa1,

Ră.sai, Soare, rasat,
Dacă vrei să mă mai ai;*
Răsai, Soare, şi mă-ncălzi,

Dacă

vrei

să mă

mai vezi.**

12 J J j I! J I
Sua-re, ra

-

_,.,~,

4111J J IJ J I J 3 I .]
/Ja-ca
s.i

Săi iştea-de-Sus (M~rarnureş)

Yre1

41
Răsai,
Că de

Soare, răsai,
nu, nu mă mai ai 1
Cel din cort
E-aproape mort,
Cel de-afară-i
Mort de-aseară.

f!
$ Ji

11

a.1·~·

m;J mai

J1 J1 ~ J1 I J.!_.J1 j
Ra - sa1,

Saa- re.

r.i - .rat;

i· :ii J1 I J· i· 41 1'

r.a· o'e nv,

ma mai

/7(/

_I

8rr~

Rebrişoara (Bistriţa-Năsăud)

Cînd soarele se

iveşte

încet, încet:

42
Vine, vine Soarele
Pe toate· răzoarele I
Nadăşu

w - ne.

(Cluj)

$J5
Pe

ii J1 J1
/oa -k

Jgg -.rs -~

v1 · - nt:

I

il

@i J

11

ra - .roa - re - /el

43
Răsare

Soarele,
S-or juca cucoanele/*"'*
RJ

Năneşti (Maramureş)

~

Joa-re-/e,

sa - re

I
.5-or /V - ca

Ca

să grăbească

ev

- ca;J-ne-/e/

ivirea lunii:

44
leşi, Lună nouă,
Că-ţi dau patru ouă.

2 Mai

(Constanţa)

• Jn Copalnic

le
?! ' '
~~ ~= /1 J1
Ee.ş1, ___:_

·

(Maramureş):

De tirei partea să mi-o ai.
C• tie nu vt1i răsări,

„ Jn Corbu (Harghita), ultimele două versuri:
„„ Aşa îşi spun, la unele jocuri, fetiţele.

4:
JI

IJ J

lu - n~

(lO - uă,.

I

Pe mine mi-i pr4pildi I

17
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Cînd, după asfinţitul Soarelui, se alege în albastrul întunecat al cerului secera Lunii, copiii
cîntă:

45
luminiţă nouă*
Dă pîinea pe-n două

la tu

Mie,

li

-

jumătate,

sănătate.

Tal_pa-Ogrăzile

46

vă

..

~; Js ;1 ii J1 I J J

-

4

Iv - na,

Lu - na

no - v3,

li

Ji J1

)î

ra - ,e

,Q!/ -

nea -n

tfo

- vs

(Vaslui)

'

47

lună, lună nouă
'Mparte-te în două
Jumătate ţie,
Şi o parte mie.

Leoteşti

no -

(Teleorman)

lună, lună nouă,
Taie plinea-n două
Cu cuţite nouă
Şi ne dă şi nouă:
Ţie, jumătate,
Mie, sănătate I

Hîrşova

/.i

lu - m1· - n1 -

-

(Olt)

48
lună, lună nouă,
Tai colaci în două
Colăceii ţie,
Sănătate mie.

$~- )·

-

1' J\ J5 I J J I
no - vi,

lu - noi _Lv - ni

Tismana (Gorj)

49
lună, lună nouă,
Taie plinea-n două
Şi ne dă şi nouă Măcar jumătate,
la vară, bucate I

50
lună, lună nouă, ·
Frînge pita-n două
Şi ne dă şi nouă (bis),
Cti şi noi ţi-om da

'!

)J

nă.

(Mureş)

(Argeş): MoaşiJ, lună nouă.
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LV

-

n;

no - v.i,

J1 )J Ji I ;___ J

lu - n8, Lv - na

!~ >·~- J' I :II·

Cînd om secera.

• Jn Berevoeşti

J1 Ji Ji I J J li

Iv -

Avram Iancu (Alba)

Hetiur

41 Ji

=!
;1

r

no - f/11,

I

J J

li

51

$f J .J 'J1 JqJ J •I Jd, •H iii I

Lună, Lună nouă,

Taie pîinea-n două
ne dă şi nouă:
O corfă* de ouă
Şi-o litră de vin,**
Să ne veselim.

lv-nă, Lv- mi no-v;S,

Şi

Ta - 16 ,oll!Jea-n tftrve>:

no- va:

'Q cor-/'d ~ o - vd

.!f11 9: lr6 o'e

I ii ), J1 J1 I J 1 I

4Jrri

Bogatu (Sibiu)

Jă ne ve-se -

52
Lună, Lună,

varga Lună,
'M parte pita-n două,
Cu briceagă nouă,
Şi ne dă şi nouă·
Să mlncăm cu ouă.

Băuţar (Caraş

ne do -1.

.Şj

!tm.

41 J1 J1 J· J1I j)h JiJ1l1J1JifiJ'1I
Iv-nr§, Iv- n~ v.r-ga lv-.':19 :U-,p;v-le ,oiliM
L211>'1·~

.$J J 11: )· J) Ji Ji I J

Severin)

tlo- vi,
no- vii',

-!!

:JJ

ne o'a .ş'.
min-c.im ev

J

111

no - vd
o - va.

53
Crai-nou, Crai-nou,
Mămăligă şi cu ou.

$1

#t li #!_)1 I ~ Î' J
Cra/ - nou,~
Ala- - m.i - k - ~a

Doroşcani (Iaşi)

Cr~I

.p·

ev

li

- nO(I,
llU.

54

$t J J IJ J. 1»blsJ1J
f-3--,

Crai-nou, Crai-nou,
. Rupe colac,

1J·i·J1J1 I

()'a1:mv, {!ir!:nlJ(I, Rv-,oe m-lac; ai{'. no-v.i.

Dă şi nouă.

Tulnici (Vrancea)
Iar cînd este Lună plină, se poate auzi:

55
(Muzica de la nr. 53)

Crai-vechi, Crai-vechi,
Mămăligă şi curechi.
Doroşcan i (laşi)

56

41 p p

Lună, Lună

veche,
Taie pita-n zece Dă·ne·o caldă, rece.
Alărrior

1'1 - n~.

)5

J5 I

Lv - n.i

r

J

I

ve - c/Je,

(Sibiu)

57
Lună plină, Lună plină,
Dă-ne şi nouă lumină.
Murgeşti

(Olt)

• Corfă = coş.
•• ln Mii:loşani (Dtmboviţa): Şi-un pahar

1111

vin.
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Cînd se lasă înserarea şi Încep să se ivească stelele,. copiii găsesc şi atunci prilej să cînte:

58
-

Cine vede-ntii o stea
Cu căciula-n sus să dea I
Uite-o, e pe partea mea I
Dă căciula după ea I
Uite, stele multe sînt I
Daţi căciula de pămînt !*

Domneşti

li

(Ilfov)

59
luminoasă,
Răsai pe fereastră,
Să ne luminezi,
Pe noi să ne vezi.

Stea

41 J.1.Jij;)ilJ j

:!I).

S/,,;i_ lu m, nov-s~

5.#

RJ-.sa, la krreo-s-trâ,

$J 1

Cîmpia-Turzii (Cluj)

JlU

ne

I J1 J1 j1 J1 I J

mut,

Pe noi sa· ne

lu -mi-

I

4·

vez/

60
Stea, steluţa mea,
Toate stelele să stea,
Numai a mea să nu stea I
Jv\ăgura-Perieti

51ea,

(Olt)

JlJil - le

.

sie - Io - /a mea,

.sie- le

- le

sa sleil,

· Cînd este senin, luminile ·de Ia stele şi mai cu seamă ce~ de Ia Lună împrăştie întunericul:

61
I.una şi cu stelele
Au deschis perdelele I

Blandian~

~;

(Alba)

J1 )) )1 Ji I J; Jî J
lu - nil

.;;-

ev

sie le - le

~ J! 1'i Ji I )J ;1 J1 ' I
h
Dacă

n-a plecat de mai

multă

vreme

şi

încep

să

tles - c/J1s p& - o'e -

se adune norii,

~

- lei

cîntă:

62
Căldăruşă nouă,**
Dă, Doamne, să plouă!

(Muzica de la nr. 49)

Albeni (Gorj)

63
Cărămidă nouă,
·Dă, Doamne, să plouă
Să fie curată,
Fără vlnt şi piatră.

$! ii

-

1

no -

Şemlacu-Mic (Timiş)
aparţin culegătorului.
(Brăila): Pietricică nouă.

• Ul Urnele 4 versuri

•• In Gemenele

) ii J1 I J
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J
v~,

li

64
Cărămidă nouă,
Dă. Doamne, să plouă,
BâiPţii să crea.scă

I
tâ- ni-m1 ·

.Şi să·mbătrlnea.scă. *

3.i...lali-Sîrbi

o'ă

no -

vă .

(Dîmboviţa)

65
Cărămidă, bună,

Dă-i,

Doamne,

să pună

I

I
(a - ra - mi~ o'ă

Ttsmana (Gorj)

!Jv

- n.i,

66
Un

tăciune
Şi-un cărbune,

Bine-ar fi să tune.

la- ov. ne

tln

$~

Cîmpineanca (Vrancea)

ŞH1n car.

bv- 11e,

J1

J1 Ji Js I J

!j

li

ne.

67
Nor, nor drăgălaş,
Adă ploaie, nouraş,
Ca să crească grlnele,
Să se facă plinele.

li

Bragadiru (Teleorman)
no - v. - raş.

A - cl.i 17/oa -ie.

68
Doamne, dă să ploaie,
Numai să cioroaie,
Doamne dă-o cu bulbuci
C-aşa le place la prunci.**
Bozna

.,,

J) J, J1 i· I 4~)) J
oa
- ie.
Jă

iJo;;m ne,

I

piua

(Sălaj)

69
Ploaie, ploaie,
Dă, Doamne, să ploaie,
Să curgă şiroaie,

Să crească
Să

mlnce

PI~

ca.

bostanii,
ţiganii.

-

1" - -

IJoam-;,e~

,oloa - ie,
plo.3 . 1t>

Hreasca (Vaslui)

70
Ploaie, ploaie,
Dă, Doamne, să ploaie,
Holdele să crească
Şi să ne rodească.

(Muzica de la nr. anterior)

Secusigiu (Arad)
• ln Ttrgu-Jiu (Gorj): Să se veselească.
•• ln .Meseşeni (Sălaj): Să mai crească bieţii prunet.
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71

$! J1

Ad-o, Doamne, cu bulbuci
Şi-napoi să n-o mai duci.
Valea-Seacă (Neamţ)

J1 J5 fi I Ji J1 J

! - tl o, /Joam- ne

$ J1

co !Joi !Joci

I

J1 i· J> I Ji )) J

fi · ,,. - po1

.1#

'>-o

"'a' o'oc1

72
Ad-o doamne, cu bulbuci,
Să mănlnci şi să te culci.
Huşi

&t J> J1. ii.
J

(Vaslui)

d-o.

Ji I Ji ;1 J

/Joam . ne,

ro bv/-/Jll('1,

73
Dă-o,
Coleşi

Doamne, cu bulbuci,
mari şi somnuri dulci I

'" J.. o,JdJ. J1l"1· JJJ11J l I

'Bîrgăului (Bistriţa-Năsăud)

Josenii

/la -

/Joam- ne, co !Joi - /Jtm,

74
mlndră şi curată,
Şapte zile după-olaltă I

$! J1 J1 J1 J1 I Ji J1 J1 Jî

Ad-o,

Runcu Salvei

(Bistriţa-Năsăud)

A - o'-c, mÎn·Pri

$Ji

-ŞI.

I

tă,

ev - ra -

;1 Ji Js I J1 Î> i· 1· I

,fap -·le

o'11 - ,Dl-o -la! - tă 1

z/ - ko

75
Vino, ploaie, cu bulbuci,
De la noi să nu te duci.*
Ipoteşti

(BotoşaRi)

Vină
Că
Şi

Vad

$i J.

,

VI

76

'

ploaie, vină ploaie,
ţi-oi da o ştergătoare
te-i şterge la picioare.

'

J'

i· I J
I

-

a

170,

w

ev,

,olt!il -

a

'~---'

I J;

j

li

ll11c1,

(Muzica de ta;:nr. 29)

(Maramureş)

77
Vino, ploaie,
Şi mă-nmoaie
Şi mă duce la căsoaie,
Şi mă face moşinoaie;

'1 '1 JPJ'> Jl] li Ji l!__) I
11 - no,

• Jn Pîrveşti (Vaslui): Slf mai piară din năluci.
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p!Qil-1e,

.;; m~n

-mow - '~

Şi
Şi
Şi
Şi

mă pune pe butuc,
mă face pui de lup;
mă bagă sub o laiţă,
mă face pui de gaiţă.

Vidra (Alba)

78
Vino, ploaie,
Şi ne-nmoaie
Şi ne duce la căsoaie;
Şi ne bagă sub un huc,
Şi ne face pui de lup;
Şi ne bagă-ntr-o coşară,
Şi ne face pui de cioară;
Şi ne bagă sub o rudă,*
Şi ne face pui de gudă. **

(Muzica de la nr. de mai sus)

Arada (Alba)

79
Vino, ploaie,
Şi ne-nmoaie
Şi ne dă pîine de griu,
Şi ne feri de copîrşeu!***
Dernişoara

(Bihor)

Cînd este înnorat

şi

se strîng fµrnicile

grămadă:

80
Uite-un munte retezat
Cu o oală de păsat.
Andreiaşu

1·

(Vrancea)

tli - k· vo mvo-le

81
Furnică

peste furnică,
Trece noru', şi nu pică.

Cornăniţa

(Olt)

'4!

/7! •

le - r.TI

Js I J i· i· )i ii!

JJ

lvr - m - că pes-le /Î;r · m · â,

J1 Ji

)î Jî 11

?rec a: no - rv:

J1 J1 ii Îi

"4

I.

)i

11

nv p1 - că.

{'

Cînd se aude din depărtare tunetul, ca să plouă de nădejde:

82
Tună, Doamne, şi
Numai capu' mi-l
!băneşti (Mureş)

•

„

***

Rudă
Gudă

=

=

Copîrşeu

trăsneşte,
fereşte/

41 ii ii i· )·
Tv - o.#, tloam-ne,

I

J1 i·· J5

/' lr.is-oe1-le,

prăjină.
căţea.

=sicriu.
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De îndată ce se porneşte ploaia:

83

Plouă

cu soare,
Mline-i sărbătoare/

\$! Ji J1~ p pIli JijJ1 p Ji li

Piatra Neamţ (Neamţ)

l'lo-vă

Plouă cu lună,
Mîine-i vreme bună.

Agapia

ev .JOil. r~ Mti-ne-1 ~M-loa - re!

84
· <Muzica de la nr. anterior)

.(Neamţ)

85

Plouă cu soore,
Se mărită cioara,
Şi ia pe cioroi -

Face nunta joi;
Şi ne cheamă şi
Să mîncăm turtă
Olăneşti

pe noi,
c-usturoi.

ţppJ ln])51ilppJ I

(Vîlcea)

? pe no1,
Plouă, plouă cu bulbuci,
Să crească mălai la prunci,
Şi la fete grlu curat,
Şi la băieţi un colac.

J.i min-căm 1"1"-lâ c-w-lo-ro/

86

:&1 )·
ti

i Js j)ffiJţ;#;pg
.

P!o - vă, plo - va

~,

Baba-Novac (Satu-Mare)

.JJ cre;rs - că

87

Cărămidă

arsâ,
Uite-o cum se .varsă.

I

,Ji ;1 I Ji J1 J
mă

- 1<11

la prunci.

~-

I

Ceamurlia-de-Sus (Tulcea)

t:i - rJ - m1 - o'J

Ploaie, ploaie,
Ploaie cu şiroaie,
Pin' la Pod' lloaei;
Şi-apoi tata o ara,
Şi mama un franc ne-o da.

ar - JJ,

88

1.

Satu Nou-Delceşti (laşi)

Ploaie, ploaie,
Fetele se-nmoaie,
Pruncii .se udq,
Hai cu ei ln luncă.

89

P!oa

1e,_

le - le - le

Corund (Satu-Mare)

Ploaie, ploaie,
Fetele se-nmoaie,
Pruncii se usucă.,
Şi se fac găluşcă.

-

ploa -

I

ie.

moa - ie,

.1e-n

90

l'ica

-

„.,. - te

Caporal Alexa (Arad)

Z4
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1e, _

- le

Je-n

ploa -

/T}(Jii -

ie,

ie,

I

91
Ploaie, ploaie,
Şi ne-nmoaie,
Şi ne ţipă-rţtre lădoaie,,
Şi ne-ncuie cu lăcata,
Şi ne dă de-a biţi-boaca. *

~-=Diceni (Clu1j)

(Muzic~

de la nr. 34)

.

92
Plouă, plouă
Pe la casă nouă;
Iar la casă veche,

IJ J
po - u.§

Curge pe ureche.* *

uă·

/70 -

che,

ve-

li

Sf.Gheorghe (Tulcea)
Cur-~

pe

v. -

93

94

Plouă, plouă,

Găina

se

re - cl?e.

Plouă, plouă,
Raţele se ouă,
Răţoiul să clocească,

ouă.

Certeze (Satu-Mare)

Apa
Libotin

să bolborosească.***
(Maramureş)

95
Plouă, plouă,
Mlţa ouă

mtcicu ****
Sparge nouă.

Şi

Groşi (Maramureş)

96
Plouă, plouă,
Mlţele se ouă,
Cotocii fac bobouă*****.

Ucea-de-Sus

3ţ! J

J I J-J I Js )i JfJfl
p/o- uJ,

i'/o - u.9,

$J

(Braşov)

Ji ;q i

1

)i

Nl-/e- le .se

Ji Ji I J J li

o - v,;i Co- h - c,i /se Oo - 0o .-. vă..

97
Plouă, plouă,
Mlţele se ouă;
Băieţii le-adună,
Le pune-n căciulă
Şi le dă pe glrlă.

lnaintea fiecărui· vers se cîntă:
Plotlă, plouă

,,.

j
/'Io

1,,

.$ ~
;y,·
• 1

-:-

-

J

IJ

li~

,oh

)5 ).;

/e - le

..se

J
-

(/~

IJ J
o

-

li

11ă;

Raşi (Ialomiţa)

• A se da peste cap.
•• Jn Vatra Dornei (Suceava) :Fie cu pereche.
*'"* Jn Toptrcea (Sibiu), ultimele două versuri: Ră/oiul să triliasc4, I Ra/ele să-mbătrtnească.
'"* ** Mtclc = motan.
• •••• Cotoc = cotoi; bobou = sarică.
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98
P !ouă, plouă I
l ntr-o casă nouă,
Miţele se ouă;
Ouăle de lemn,
Babele se tem.

$! J J I J J 11 ?, J1 Jl ;1'
,olt7-văt

ht7 v4

/n.lr-t7 ca-să

·

Ali-le - le Je

' J J_ :li: Jî J1 JiJ1 I J ) li

Săvineşti (Neamţ)

nt7- va,
o - vb,

tJ - v.i - le de
l~n,
/!Jd- be - le .;e _ . lt:m.

99
Plouă, plouă,
Babele se ouă,

'I J5 ,15

l ntr-o sită nouă.

Maieru

.Plo

-

~- I J

.:1.;,_____

tJil - /;e - le
.l" - /r-o J1

(Bistriţa-Năsăud)

.oe

-

li

J_

p!o - va,
c - .:;a, -

no -

Id

vă.

100
Plouă, plouă!

'1JJ 1JJ11:?i·J5~I

lntr-o casă nouă,
Babele se ouă;
Ouăle de lut,
Casele se mut.*

A'o -v.i

fJ

Zărneşti (Neamţ)

'

.'n-lr-o c<J-.S<J
!Ja-be-le se

J :III: ); Jî J5 Js IJ

no-uă,

t7 - v.!J;

P /ouă, plouă,
Babele se ouă;
Cofa-i nespălată,
Baba-i supărată.

,olo- viii

O-vi -le de

ca- Jl! - le

Je

a 111

Ivi.
mv/

101

$! J J

IJ J li: i· 1· J1J1 IotJ4

!'Io- vi. ,o/o- vi,

8<J-/Je-le se

o - uii,

Munteni (Gal aţi)
P !ouă, plouă I
Babele se ouă
Sub cotarcă** nouă.
Fetele dumică,
Feciorii mănîncă.

102
(Muzica de la nr. 90)

Năsăud (Bistriţa-Năsăud)
Ţlrîie, ţîrtie,

103

Babele se cîrîie I

Tîrnava (Sibiu)

'I

i· i· i!_ Ji I J5 i· Ft1

.

,li- ri - 1e,_

tl -

rl"'-

ie,

Dacă a plouat prea mult, ca să se îndrepte ploaia în altă parte, se cîntă şi în felul acesta:
Cărămidă

104
veche,

Doamne, dă să-ncete I

Avram Iancu (Alba)
• Stnt luate de ploaie.
• • C.Otarcă = pătul.
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105
Cărămidă rece,
Dă, Doamne, să

plece!

Mărunt (Ialomiţa)

Dor

'!

)1

Js J1 J1 I J J -d
re - ce.

C.i - r.i - m1 - o'.i

106
Ţiglă rea,*
Dă, Doamne, să

stea!

Băleni-Sîrbi (Dîmboviţa)

107

$; ) i

Du-te, ploaie,
Haide, Soare I

1

1

J1 Ji I )î

Ou - le, ,o/tJ.;J - ie,

Certeze (Satu-Mare)

)1 J:1

Ji li

/fa1 - de, .50<1- re!

108
Doi boi
Şi-un ţăpoi,

Du-te, ploaie, lnapoi I
Miorcani

$J1

(Botoşani)

Ooi

!Joi

J1

)î

ou - le,

Şt;l'IJ

tă

- ,00~

~ I Ji J1 j

li

i - nB -pol/

,oloa - 1e,

109
Ploaie, ploaie,
Du-te colo-n vale,
Să se facă soare.
Valea Lupului

4fJ1 J1;1 Ji li: h Jî;i J1 I J J
P/1kJ-1e, ,oltE-ie,

(Iaşi)

=li

/Ju-k co·IO-n va- le.

110
Ploaie, ploiţă,
Mergi către Băiţă,**
Că te-ajunge Soarele,
Şi-ţi rupe picioarele:
C-un mai,
C-un pai,
Cu-o cojiţă de mălai.
Pomi (Satu-Mare)

I
l'loil - ie, ,o/o - /
/,leqi c~ -/re Ila" - i

111
Ploaie, ploaie, nu ploia,
Ce te du la Roşia,
Că- te-aşteaptă cocia***
Cu trei cai alăturea •Unul moare,
Unu-n floare,
Unul nu stă pe picioare.
Husasău-de-Tinca

• Jn Gemenele

„

41

)1

-,

J5 Ji M J5 Ji

l'/o.;J- ie, ,oltE-ie,

nu

~

, ,

4L ;1 li

,o/o- 1a1_

(Bihor)

(Brăila): Piatrll rea.

In Treznea (S~laj): Du-te-n polenl/ll.
••• Cocie= trăsurii.
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112
Treci, ploaie trecătoare,
Ca să iasă sflntu' Soare.
Alexandru Vlahuţă (Vaslui)

113
Treci, ploaie călătoare,
Că te prinde mîndru' Soare,
Şi te-agaţă de picioare.
Coroieşti (Vaslui)

(Muzica de la nr. 111)

114
Treci, ploaie călătoare,
Că te prinde mîndru' Soare,
Cu căruţa cu doi cai,
Şi te-aruncă peste plqi.
Scorniceşti (Olt)
Treci, ploaie călătoare,
Că te-ajunge Soarele
Şi-ţi rupe picioarele:
Cu-un mai,
C-un pai,
Cu trei fire de susa.i
Şi cu trei coji de mălai.
Bistra (Alba)
Treci, ploaie,
Picuroaie,
Că te-ajunge Soarele,
Şi-ţi taie picioarele:
C-un mai,
C-un pai,
Cu securea Lui Mihai.•
Leliţa frămîntă pita,
Pita se dospeşte,
Ploaia se opreşte."'*
Arpaşu-de-Sus

115

*!

J; ;b ~-Jl I i! __Ji Jl_}s I
că - Iii - IM- re,
ca le-~ -/(Jn- ~ Joa-re - le _ _
.ft-ji ro - pe ,01 - aga-re - le: _ _

lrec1,·_ JJloa-1e.

116

ţl;A
ueo,

c.;

ŞI~/!

;1 ;1 I i· 1· J1 J1 I
JJ!lli1-1e,

PI -

ro -rw-1e.

!&-8 - /(Jn- pe . Joa-re - l e , _
Iv - ie Jl' - cYt»-re- l e , _

(Sibiu)

Fugi, plOaie călătoare,
Cil te taie Soarele
C-nn cuţit ruginitŞi ploaia a fugit.

117

Gherăieştti (Neamţ)

• In George Coşbuc

(Bistriţa-Nisăud): Cu toporu lui Mihai; în Retiş (Sibiu): Cu mlkluca Iul Mihai; tn MicloŞ11
Cu căciula lui Mihai, Plln4 cu coji de mtJlai; în Ciumăma (Sălaj): Cu ştergura lui Mihai.
•• Ultimele trei versuri au ca variante:
Dit-mi, moşule, druga,
Cu cuţitul domnului,
Sit mit sul pe murga
Cu furcuţa omului.
Murga priJpddita,
Stai, ploaie, slal I
Ploaia risipita,
Poplaca (Sibiu)
Zagllr (Mureş).

(Dtmboviţa):
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Stai, ploaie

118

călătore,

Că te-aşteaptă sftntu' Soare;
Şi Mihai nu este-acasă S-a dus după carne grasă.

Dacă după

ploaie

apar~

Carne grasă n-a găsit,
Şi ploiţa s-a oprit.

curcubeul, copiii

'!

cîntă:

119
Curcubeul lnvărgat
Ne-a vestit că a plouat.
Fălcoianca

(laşi)

Gura Bohotin

,Ilfov)

Ji J1 Ji ;1 I i· J'l J
{u;r-

/h- v.ir- p.71,;.

CC/ - /Je- vi

ke-o> ves - ltt

ca

.7

-*·~·

=k·
~·

I :J:;i·

plo- C/.71.

120
Curcubeu, curcubeu,
Cel mieriu* este al meu.
Nojorid (Bihor)

t~

3s
~

t.··
~··

Cel mre - rrv

er

le

=*
îf'

r

I

ul m!f'v.

121
Curcubeu, curcubeu,
Roşu-al meu
Şi verde al tău.

$i t·

Marginea (Suceava)

122
Beu, curcubeu,
Roşu' e al meu,
Galbenu' e-al holdelor,
Albastru' al zărilor.
Cartierul

Gării

de Nord

); 41__Ji I J5 i· J =I

CC/r - t:C/ - ttet/, _
Po - şv-ul tnet/ p

t:C/r- ev - /Jev
ver-Q'e-al I.iv.

41 J Ji Js ii I Ji „ )
1

'I:

(Bucureşti)

•I

8e - C/, cur - CC/ - /Jev,
Ro - .ŞC/' e al
meu,

Ji Ji ii f! I Ji J1 Ji '
ââ'I- oe- nu' e-al
Al- /Ja.s-lrv' .71

1

11

llol-tle - lor

ză - rt"- Io/..

123
Beu, curcubeu,
Galbenu' e-al meu.
Beu, curcubeu,
Roşu' e al meu.
Beu, curcubeu,
Verdele e-al meu.
Beu, curcubeu,
Vtnătu' e-al meu.
(Fiecare grupă de două versuri
este cîntată de cite un copil.)
Retiş

li
8e - v,

(Sibiu)

• Mieriu""

albăstriu.
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cur- ev - bev,

124

41v·
$ ~ J.

Curcubeu-beu,
Al roşu e-al meu,
Al verde e-al sasului
Pînă-n fundul grajdului.
Ungra

Jr J!___Jî .1 J

Cl/r - Cl/ - bel/
ii ro - ş11' e-al

meu,
Js Js I 1· ). J

111

(Braşov)

a

=I

bel/

:f

..ra - .Sl/- /l//
11ra/- tfl/ - hi

Al ver - tfe e-a/
/Jf"- nii-17 /"vn - tf11/

125
Curcubeu-beu,
Galbenu' e-al meu.

ţ! J·J'J 16J I JiJ'JdîjJ@
Cur-Ctl-bt:'l/ - i'el/,_

(Se iau la întrecere care
„Galbenu' e-al meu"„ .. )

îşi precizează

mai repede

preferinţa

~1-Qe-m/ e-al·mev.

- de exemplu:

„Roşu'

e al mei

Micloşani ,Dîmboviţa)

126

$i f -.P f-:h I F---J

Curcubeu-beu,
Bea apă din tău,*
Cu-o olcuţă nouă,

C11r-

Dă-ne şi nouă,

Cu-o olcuţă
Dă-le. şi la
Corbeşti

ro - Cel/

Bea a

-

,oă

I

bel/, _ _
I 3v, _ _

<Pn

veche\
fete.

(Arad)

127
Curcubeu-beu,
Du-te la pîrău,
la pîrăul satului,
Ungă moara dracului,
Şi' bea apă cită-ţi place,
Mie ciudă nu mi-i face.

sa-h-/l/1;
tfra-c11-ll/t,

vremea a fost

raU,

L1n-gă

_, j 1J5 J 1l•J1 Ji i1); I ;,J. J'J) t

Tritenii-de-Jos (Cluj)
Dacă

ia ,o/-ra-lll
mo;;-ra

Cl/r-c(/ - bel/ - bel/

/)(/ - te la ,ot.

uscată şi

ploaia a durat

.Ji /Jea a -,o.i el- t'iJ.//,ola-ce,
~ -e

Cil/· t/d

1711 m/C1 18-~.

puţin:

128
Curcubeu de ce-ai ieşit
Şi ploiţa ai oprit?

I

Boţeşti (Neamţ)

ivr - el! - bel!

Ca să înceteze mai curînd burniţeala:

129
Buri, buri,
Du-te-n fundul fundăturii C-acolo-s copiii tăi
Şi arde casa pe ei I
Clopotiva Hunedoara)
•

Tău

=

baltă.
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de

~-ai

ie - .şll

Ca

să împrăştie

ceata ce s-a

lăsat

pe munte, copilul, de teama primejdiei, zice:

130
Ceaţă, ceaţă
Negureaţă,
la-te mai de dimineaţă.

Murgeşti

.

!

J1 Js J1 1 ;i ;i Jî J1 g

•

_

!e<J-

(Olt)

/a. cea-/a

.Ale- gv-re<J - /ă,

ţJ1 J1 J1 Ji I J1 ;1 ;. J1
7a - le

mal de

dl -

11

ne-a - I ă.

r.)I -

131
Fugi, negură, fugi,
Că vine tata Soare
Şi-ţi taie picioare I
Ampoiţa (Alba)

132
ceaţă,
Negureaţă,
După dos şi după faţă,

Fugi,

414~)1
Fvg1,_

Dinq.intea lupului,
Din calea nebunului.

4J1 .-;, Ji i·

Vladimir (Gorj)
Cînd vîntul

/Ju-fJa obs .şi

suflă

cu putere sau este

de vîrtejuri de praf, se

/a,

I Ji ~ Jî iih li
du -,1Ja 1a---/a,

cîntă:

Jlin - lu - le,

11

cu

-

n~,

134

Ptiu, vîltoare
spinare.

Castranova (Dolj)

135
Treci, vîltoare
Călătoare,
Că-ţi dau pîine şi
Daneţi

rea-~

li

(Gorj)

Călătoare,
la-mă la tine-n

A'e- _qu-

133

Vîntule, cu tine,
Mă-nvîrte pe mine.
Curlişoara

însoţit

/· ~ $

ii )· I ';1
cea-fă,

cu sare.

'I )·

i· J1 J1 I iî ~· îi Js I

li-ec1: v17 - loa - re

ca - la - loa - re,

(Dolj)

136
Volbură urîtă,
Du-te mohorită*.

Bruiu (Sibiu)

137
Volbură frumoasă,

Zboară sănătoasă;**
agăţa de mine,
Te-agaţă de mărăcine.

Nu te
. ·Recea
• în

** In

'I

~

p ii /ruJi- ImoaF

Vol-011 - ra
.?/Joa-r.J_ s#

-na -

loa

~ -0 !P
-

siJ, _

I

sa;_

(Braşov)
Mihăileni (Sibiu): Dă-te peste rlpă.
Mihăileni (Sibiu): Dă-te peste coastă.

31

https://biblioteca-digitala.ro

138

fI J1 J1 Ji Ji

Volbură voioasă,

Du-te sănătoasă,
Du-te la munte,
Unde-s •fete multe I

VQ/-/Jv - iJ

YQ

J.i-l'lii

/)r,/-k

I J J 11
-

IQil -

- ltA9 -

sJ

I

.să..

Unciuc (Hunedoara)
/Jv
(Jn-

-

~J

te

mvn - le;

la

fr - le

mul - le;

139
Frumuşele, frumuşele,
Treceţi mîndre şi frumoase

Cînd se

dezlănţuie

Şi

ne

lăsaţi sănătoase.

Lăpuş (Maramureş)

furtuna:

140
Ptiu, ptiu I
Scoate coada diavole,
Că-ţi scapără coarnele.

41 J J li•

)j j)

J1 Jij JdţlJI

• fl,-V, pltvl .Jcoa-le a1a-tla ma-yq-/e,

Dealu Leului (Gorj)

1

141
Tuna

Trăsnea
Ş i-ntîlnea.

Şi-aduna,

Borşa (Maramureş)

Toamna,- cînd vremea se face mai rece:

142

41 p ~. 1' J; I ? p J; J; I

Cucurigu,
Vine frigu I
Mac-mac-mac,
Ce mă fac?

Cu- cu - rt"- 911,

'P p J

Timişoara (Timiş)

M<1c-/11ri1C-mac,

W - ne lft- pul

Ip p F
Ce mă

lâc? ·

143
Vai de mine, frigu mi-i,
Dar la iarnă cum mi-o fi?
Dar la iarnă mi-o fi bine,
C-am să am cojoc pe mine.
Valea Loznei

(Mu7ica de la nr. 111)

(Sălaj)

144
Tulai, tulai, frigu mi-i,
Da' la iarnă cum mi-o fi?
Da' la iarnă mi-o fi bine,
C-o fi focul lîngă mine

lMwzica de la nr. 111)

Şi pădurea după casă,
Şi-oi tăia lemne v&ioasă.

Lăpuş (Maramureş)
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I

Dacă

este înnorat

şi

tot nu începe

să ningă,

copiii se

145
Doamne, ninge, nu ploia,
dau cu sania/

Să mă

Rîu de Mori (Hunedoara)

roagă:

'!
l
'6I

J1 J1 :;;

J'1

I J? JS J

/Jqdm-nc, 11111-

ge,

nv ,oltJ-i,,

j J:, ;1 i· I Js Jî J

S.i

Dacă

se

p9rneşte

ninsoarea :

146
Fulgii-s bucurie,
Iar zăpada-i bogăţiei
Săpata (Argeş)

mă

d'..v ev

.te -

m -

I

,;>/

i1 Jl )· J5 I J J
Fvl- g1i-J bt:t - ev

-

rt

-

e,

iî Ji J' >11 il I 1

I
- el

147
Dar-ar

Domnu-aşa să ningă

~a9te zile W.. 1.n. fi.nM.Să mă joc cu omuleţu'
Plnă

s-o lua

(Muzica de la nr. 34)

îngheţu'.

Mîndreşti-Vlădeni (Botoşani)

148
Ouă cu albuş
Şi cu gălbenuş,
Hai la săniuş I

o -

$lî J\ J!]i J

Piteşti (Argeş)

„/I

Cînd îi

118

pătrunde

frigul se ghemuiesc

Cii giil-0..-nvş,

CI/

el - bvş

11' 1' J!; 1J
#.;>1

I

la J#-ni-11{/

şi cîntă:

149
Am noroc cu tremt.tratu'
Că de nu, m-ar lua 1 Dracd'.

Lunca Tîrnavei (Alba)

150
Aburi, buri-buri,
Vai de mine, frigu mi-ii

' f J5 Ji ii ~ I J· .J; J5 " I
A - b11 - r1;

Corbu (Harghita)

bv - /"/ - bv - /"/;

151
Aoleo, ce-mi degeră,"'

I

Şi ţiganii seceră

Pe dealu' Momaiului
De doru' mălaiului.

A -

/1 -

leg, a--m1 fit:.- fli! - ră

Spineni (Olt)
• ln

Dobruşa

(Vîlcea):

D,geră,

degeriJ.
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152
Zgribuli, zgribuli,
Vai de mine, frigu mi-i'/
Oare cald clnd mi-o mai fi?
La vară cînd s-o cosi.

qrt-0(1-

Săi iştea-de-Sus (Maramureş)

' )I 45 J1
/1;1

de

n,_

r9r1-0(J-/J,

J1 I Js 1· J

·I

lf1 - 9(/ . ·1171. 11

m1 - ne,

153
Foaie verde ţipirig,
Nu-mi degeră, dar mi-e frig;
Foaie verde iederă,
Nu mi·e frig, da-mi degeră.
Fumureni (Vîlcea)

(Muzica de la nr. 151)

Cînd se bat cu omăt, ca să se mai încălzească, se prind în cerc şi cîntă:

154

1nvîrte-te, sînge,
Frigul mi-l înfrînge.
h ·

Măgura (Dîmboviţa)

YI~

- /t" ·

J'e,

I
/r1 . p(//

Cînd este ger tare,

de-ţi îngheaţă

mina pe

clanţă,

m1-I

ln - . frl'n - pe

copiii se îmbulzesc

să

intre în

casă,

zicîn

155
Babă cotoroanţă,
Dă drumu' la clanţă.

2 Mai

(Constanţa)

îndemn cînd e frig:

156
Cui îi frig,
Facă-se cîrlig !*
Săbolciu

Spre

I

(Bihor)

sfîrşitul

r(/1 Îl

iernii, cînd vremea se mai

h 9,

încălzeşte:

157
Aburi, buri-bura,
Vai de mine, frig mi-era!
Corbu (Harghita)

(Muzica de la nr. 150)

îndemn cînd e cald:

158
Citi îi cald,
Bagă-se sub gard !
Săbolciu

• ln

(Muzica de la ,nr. 156)

.(Bihor)

Ususău (Arad): Facă-se

coorig.
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IN
Cînd se

LEGĂTURA

cu CITEVA PLANTE

formează măceşele:

159
Măceşe-ceşe
Din cotruţă

41 ?· l· J1

iese.

Cîrja (Vaslui)

spirale,

Ji I J J

I

Cînd dau de „ciocul-berzei", copiii desprind fructul plantei şi, în timp ce aceasta se răsuceşte în
.
·

cînfă:

160
Ciocul-berze~ se-nt1îrteşte
Pînă

cînd el

Mărgheni

(Muzica ·de la nr. 12)

ameţeşte.

(Olt)

Primăvara,

ca să ferească de frig călţunaşii:

161
Căi/unei,

Mititei,
Hai t1eni/i în cas' la noi,
Că dă frigul peste ooi.

(Muzica de la nr. 121)

Bucşani (Dîmboviţa)

Cînd

găsesc

aliori:

162
Alb, albişor,
Ca un lăptişor,
Vin să te rup
Şi eu să te duc.

$tJ J!J11J l)·i·JiJ1IJ I
110, al-/N - /Or,

Că'

t/fl

1~-lt - {Or,

Stejaru (Tulcea)
Dacă în grădină nu toate plantele au crescut la fel, copilul se amuză:

163
CU furnica;
ardeiu CU bordeiu.

Pătlăgica

Şi

Coteşti

'I

Ji J\. ii ii I Ji Jî ii

~ - 113- 91 - Că'

•

Cll /br

J;

I

-/11 • C<I,

{Vrancea)
35
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Dacă-l

atince o urzică, ca să scape de usturime, îşi freacă pielea cu boz şi cîntă:

lH
Ieşi urzică,
Intră boz I

Lupeşti

(Muzica de la nr. 16)

(Vaslui)

în timp ce Rl.erge pe-o margine de

cărare:

165

$I ); );

Păpădie - die,
Scoate capu' din cutie!

R.îrnniceni {Vrancea)

4Js Jî J1 J1
..Jcoa - le

Cînd copiii se

Ji Ji I J J

Pi - ,W - rit - e

aţin după pufu~orii minaţi

Cil -

de adierea vîntulul,

-

QI

-

e,

I )'. Js J'i ii I
&f,/7

,Ptl

CV

-

li -

C_I

cîntă legănîndu-se:

166

~I J J I JiJi i· J1 I [J

Zbor, zbor,
Pufuşor uşor!
Gîrdeşti

Z/Jor;.z/Jor, Pv-IÎI·

(Teleorman)

$J J
?/Jor, Mir,

Cînd susaiul e înflorit, copiii îl culeg, îl
spre a-l rnînca:
·

curăţă

de foi

şi cîntă

şor

1.1

-

şor,_

I Ji Ji l J1 I J ) I
Pv - ,V - şor

1.1

-

în timp' ce îl

.pr/

freac~

între palme

167
Susai,
Bursai,
N-aţi fierea,
Dă-mi mierea I

'irJ1rJ.1rJ5J5lr 1·Js1
· J'u-J~t, Bvr-.s.1,,

Mrf

he-re~ Ll~·/lJ1/Tlle-re•I

.

Mahmudia (Tulcea)
Cînd dudele

încă

nu sînt bune de rnîncat:

168
Să
Să

se coacă dudele,
ne facem burţile.

I

Găiseanca (Brăila)

Cînd duzii

ne~i

sînt în pîrg, copiii

aşteaptă

sub copac ,să le pice în

şi cîntă:

3G
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gură

vreun fruct copt -

169.
Dudă, dudă,

Ompulung
Ca

Dl/ - #, o'l/-t?'J.

5161 da-ca eşl! cr<1-~;

(Argeş)·

alternativă:

170
Pă.sărică-rică,
Ţipă-mi o pomiţă;
De nu mi-i ţipa,
Ciocu' ţi-o secai

Salva

p IJ J 11 p p ~ p IJ J 111

'' r·

Stai da,că eşti crudă ;
De eşti de păcură,
Caz.i la mine-n gură.

'I

fi oh J1 Ji I J J

,P.ff - să - r/ - c.§ fi - JE·n11 o /JO - -

r1_ - că,

m1 -

'"' /Je), ni/i· m1-i
J1 pJ1 - I ,oa,J

(Bistriţa-Năsăud)

se

CiQ - Cll' ţo

-

t

/;#;

t

i

a11

Un micuţ de doi ani şi fumătate, uitîndu-se la un stejar mare şi verde:

171
O, ce pomu male I
Le, le, le I ...

'I

Colţea (Brăila)

Primăvara,

tJ,

ce po-/77(/

m;;i- lei

J5 J5 )) )5 i· )5 Ile;LJB'
·i
__

Le, le, le, le, le, le,

cînd natura a reînviat în plin:

172

-i·j'),Ji)i)ajJ ·;

Haideţi după viorele,
Că sînt frumuşele;
Haideţi după ghiocei,
Că sînt mititei.

Hetiur

H61~de/t

'

tJ

re·:~le,

-

P· 1 " '-$ r , ___ _;:r )

(Mureş)

Cînd sînt semne de

tl<1-jli v1-

c.i S/nl h-17J<!

~

fr -

11

le;

recoltă bogată:

173
Mare~i grîul şi spicos,
Gheorghe vine bucuros;
Bun e grîul, foarte mare,
Are Gheorghe de mîncare.

Radu Negru

41 J> J1 J1 J1 I J1 J1 Q
Al6-re-i 9r/- ul

;i

SjJ/-

co.s,_

(Ialomiţa)

'J J

J;

J5fl J1JrJ1Ji[J1J;J1Jlî!I

l"t1P'r·le m•-re,

A -I? 6he171-9~ tl& mn-c•-re.
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ctj PRIVIRE LA UNELE
Cînd

văd

vreo

rimă

:

174
Strigă rima din grădină:
Apără-mă de găină;
Că de cîine nu mă tem,
Că se face numa' ghem.

VIETAŢI

,'I

J1 J\ Js I Js J_1

j

.Jlrt - #

r/ -

ma

t_ #'

I

(jn gd -tP - nci.

Săliştea-de-Sus (Maramureş)

Dacă la scăldat sau în timp ce rup buruienele din or~z. de exemplu, se
de corpul unui copil, acesta încearcă s·o dea la o parte, zicînd:

fixează

vreo lipitoare

175

~I ii Js Js J5 I Js J5 J:, Js 1

Lipitoare cu unsoare,
Fugi de-aici că-ţi dau cu sare I

/1 - /'1 - lua - re

Căteasca (Argeş)

ev t.m -so; - /r,

176
Lipitoare, lipitoare,
Dă-te jos de pe picioare,
Că-li dau brînză şi mălai,
Să te sui numai pe cai.

Mîrşani

(Dolj)

Melcului îi

cîntă:

177
Melc, melc,
Codobelc,
Scoate c'oarnele.

.... ....
~

Cîrl ibaba (Suceava)

178
Melc, melc,
Codobelc,
Scoate cornice/ele,
Că ţi-oi da mărgelele.
Sînmărghita

(Cluj)

J
Alelt; melc,

$1• J1

ro d:J- k'lc,

J1 J1 ii I J1 Js J

JtYR - Ir cu.· - iv - ce · le · le,
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179
Melc, melc,
Codobelc,
Scoate coarne bourel:
Două, mie,

li

Două, ţie,

Bu-hu!
Vatra Moldoviţei (Suceava)

180
'

Melc, melc,
Codobelc,
Scoate coarne bourele,
Să mă uit şi eu la ele I
Şi te du la fîntînele
Şi bea apă din ulcele;

I J!. Jl
4

Al:lc, melc,

$I: J>

Şi mănîncă leuştean,
De te fă cît un buştean.

~

t"o - do-klc,

J1 J5 J> I Js J1 Jî J; =I

.Ka;i- te coar-

ne

co- // - ~- ~ /e,

/

înaintea versurilor 5 şi 7:

Melc,· melc,
Codobelc I
Sarmizegetusa (Hunedoara)

181
1

$! Jţ __J;

Melc, melc,
Codobelc,
Scoate coarne de berbec I
Şi te du la Dunăre,
Şi bea apă tulbure;
Şi te suie pe butoi,
Şi. mănîncă usturoi.

~--1' I J1 j J I

Nele,
melc,_•_
,ka;>-k ca.;r- ~
.

I

t"o - cto- ~c,
d'e Ql:r-/Jec!

Turda (Tulcea)

182
Melc, melc,
Codobelc,
Scoate coarne boureşti I
Şi te du la Dunăre,
Adă apă tulbure.
N-aduce de-a tulbure,
Ci adă de-a limpede -

'!

I

~ "5

4!) 1 I};

J;"t_;, I

Alele,_ melc_ ro - clo - oele,_
Scoa-te co~-·ne
0o - v - re.şti/

Să spălăm cămăşile,
Albe ca şi florile;

Şi-ale. tale, şi-ale mele,
Ca să ne gătim cu ete.

Boureni. (Dolj)
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183
Melc, melc,
Codobelc,
Scoate coarne boureşti,
Că. vin boii de la munte,
Şi ţi-or face poc tn frunte.
Frunzeni

$! 'k ii 4LÂ'

I Js )· 41 _J1 ~I
Co-·tl•-kk~

Alele,- metc,Sem ~k c~r-ne
C.#

'4& i

(Mureş)

vtn

/Jo -

/1

.

/Jo - v - re.111;_
de l'1 ml/n .le;

Ji J1 I 1' ii îs ;

Şi ţ-or

ro> - ce

li

,otJC ,;, h-vn - ~.

184
Bouşor-şor,

Scoate coarnele cu zor,
Că vin boii de la moară
. Şi te-mpun~ de te omoară.

80 -

I/ - şor

-

şor;

__

ţi;Jt;;;\=:JI: Ji I fi Js

Laslea (Sibiu)

.JctE - le cxr· ae - le

li) 1 =li

"' .?or,_

185
Ghiocel, ghiocel,*
Scoate coarne de viţel !
Şi te sule pe buştean,
Şi mănîncă .Leuştean; .
Şi te suie pe ulu'ci,
Şi măntncă mere dulci.
înaintea fiecărui vers:
Ghiocel, ghiocel! I
Tohanu-Vechi (Braşov)
Şi

racului îi

găsesc

I Ji J1 J
ghl- o -

,
JC~·

le

ct»r- ne.

ce~

I J1 i.· J
o'e

li

vi - ,11!1I

de cîntat:

186

$! ). ii Js )i I J1 J1 J
$Js J5 i· .;;, I J1 Jl J

Racu' merge tnapoi,
Ctte-un pas, şi ctte doi.
Cartierul Dealu-Spirei (Bucureşti)

R~

- ct/' mer- ge

Ci - le-t/n /Ji1S, ş1

i - =-,001,·

d - le o'o1.

187
Eu slnt rac
Prostănac,

Cu cleştele semne-ţi fac.
Caraorman (Tulcea)

E(/

188
leşiţi, raci,
Că n-aţi

leşiţi, şi vă
Dobroteşti

J1nl

r~c-

CI/ cleş - le - le

fi draci dau colaci!

(Teleorman)

• Jn Gtrbova (Alba) sau Zagăr (Mureş): Bourel, bourel.
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.Pros -1.i- ~c,
/ac

Jem·~l

I

189
Hai\ raci,
Cu nădragi,
Ţînţăraşi

Cu cizme largi.
Pătrăuţi

,,
'

I Js

J J
Hat,

roc~

t"11

),

i

nă-*89',

J1 Ji Ji Jî I J1 J14

(Suceava)

!fn ·

!.i - r"ft

t"11

C/~-me

I

~/

Primăvara, cînd apar greierii, copiii înfig un pai în pămînt şi cin.tă pînă ce iese vreunul:

190
leşi, greieraş, pe
Să-ţi dau un sac

pai,
de mălai.

Breaza (Prahova)

191
Greieruş, greieruş,
leşi la mine pe păiuş,
Că merem în ţară
Şi facem cămară.

Poiana-Vadului (Alba)

192
leşi, greluş,
Pe păiuşCă-ţi fac casă şi cămară
Şi-ţi dau pline de secară
Să o ai la primăvară.

Vidi;a (Alba)

194

193
leşi, greluş, pe
Că-ţi arde casa
Ca mătasa
Şi piciorul

pai în sus,

Ca fuiorul.

greieruş,
ţeşi afară pe păiuş,
Că de nu ţi-oi sparge casa,
Şi-fi onwr pe preoteasa.

Greier,

Bistra (Alba)

Avram Iancu (Alba)

196

195
-

Greieraş, greieraş,

-

A li,* greiere', eşti acas'?

Te-ai sculat?
M-am scultd.
Te-ai spălat?
M-am spălat.
Ai mîncat?
Am mîncat.
Hai cu mine la arat I

-

Da.

-

·

Atunci, hai afară!
Eu de coarnele plugului,
Tu de m.11.ţele boului.
Riu-Alb (Dîmboviţa)
-

Bărbuleţu (Dîmboviţa)

• Ali

=

grăbeşte.
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.. ,

197
-

Greiere, greiere, eşti aca,s'?
Sînt, sînt.
Ce faci, ce faci?
Beau cafea cu lapte.
Vrei boii mei căruţa ta?
Vreau, vreau, vreau.
Di, boii, di I (bis)

'!

-·· -·

... - ----

..

-......
.
-·-

..

'

Jil ;i JlJl Jsl J1 ;1 J1

·6re-/e. re, 9re-1e- re

e;lt

lf

a-cas'?

' J :J IJ§ J?· J5 i· I J! J1 Ji J1 I

'J

· .flil;; Jinl -C'e f3c~ ce .idet?-&dii c3-li:3 cu

Davideşti (Argeş)

:J I J1 ~,iiîJ5
iii J1 J1 J1
~.

13,o. le

-

- lre1 /Jo-" mei â -

4J J IJ i

- /h9t, V~3'{ Y~OIV

„I

ţ.i l.:r?

/'(I -

IJ1J1J§J1"d J1J'Jî ;1" I
.-

/l~ /JQ-11, rit I

/lt, /JQ-11, rit I

198
- •Greiere, greiere, eşti acas'?
- Sînt, sînt.
- Mergi lei moară?
- Merg, merg.
- Hai agaţă-te, de coada căruţii
Crrru I
Valea Leurzii (Dîmboviţa)

I Ji J1 J
"re-1e-

y•

şi

hai! {vorbite

re-·

J

Ii
- .fin-".

.!lnl
- .Mer;, mer;

199
-

Nene greiere, eşti acasă?
Sînt, sînt.
Mergi la moară?
Merg, merg.
Poţi .să te ţii de. coarnele plugului?
Pot, pot, pot.
Hi, tăticule, hi!

Valea Leurzii (Dîmboviţa)

200
-

201

Măi

nea Gheorghe, eşti. acasă?
Sînt, sînt, sînt.
!mi dai boii să ar?
Ţi-i dau nene, ţi-i dau.
Hăis, hăis, hăis I

-

Popă, popă, eşti aca,să?

Sînt, sînt.
Ai arat?
N-am arat.
Hai să arăm

împreună

I

Hăis, Comită,
Cea, Drăcită!

Pătîrlagele 1Buzău)

Pietroşani

_Argeş)

202
-

Taică părinte!

Da, da.
Hai să arăm.
Cu ce?
Cu boii mei, cu caiî tăi.
Ce le dăm de mîncare?

-

•

Ceapă şi

cu sare.
Hai, hai!
Har; }J.ar, har! ... (Zice
pî~ă;:Scoate paiul.)

Gura Vulcanei (Dîmboviţa)
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aşa

într-una

203
Preotea.să-acasă-i
ClCasă,

popa?

De-i

Zi-i să iasă;
De-i la vie,
· Zi-i să vie;
De-i la moară,
Zi-i să sară Că vin turcii cu papucii,
Şi-i vor omorî toţi pruncii.

(Muzica de Ia nr. 34)

Purcăreţ (Sălaj)

204

1·1 /? ;bJ)_;t? IJ J :lt l'J·J

Cumetre, cumetre,
Hai la metre;*
Ai topor, ai,
Ai fier,** ai,
Sui în circa mea şi hai!

Cu-me-lre ev- me-1~;
(fa1_ la:__ me-lre;

Ai IO·/!Or,
At_

'het;

I

Dragosloven i-Soveja (Vrancea)
Cînd

reuşesc să

apuce un greier, copiii îi

cîntă

în ·cor:

205
Greieraş borţos,***
Lasă burta-n jos,
Că vine_ furnica****
Şi-ţi papă burtica.

Cartierul Rahova

6re - ie- raş bor - (o5; _ _

J· Ji I J J

(Bucureşti)

la -

.Yă

!Jvr - ra-n

li

jos~

206
Greiere

borţos,

Lasă-ţi

burta-n jos;

De nu ţi-ai lăsa-o,
Cîinii ţi-or mînca-o.
Crîngeni (Teleorman)

207
Greier, greier, greieraş,
Mere mama la oraş.
Fii cuminte, nu clnta,
C-apoi ţi-aduce ceva.
Nu cînta, nu cînta.
Că te-aduce cineva,
Şi pe tine te-o mînca.
Atămor

'I J1)iJij.IJ18bJ 11 JiJsJ li
6re-1er, g~-1ir, ~-1e-raş,

Ale-re ma-ma la o -raş.

-hi eth7Jln-te, Moli-la,
Ea-pol /la-tlu-ce ce-va.

_
Nv an-la,

$Ji J· J li• Ji i· ;1 J.· IJu~ J li

(Sibiu)

rw ci'n-la,

Ca

Şi

le-a- u - tk

ci-ne-va,

,oe 17 - ne tr-o min-ca.

• Metru = lemn de-un metru.

** Fier =

*** în
•••* ln

fierăstrău.

Focşani (Vrancea): Şoricel burtos.
Focşani (Vrancea): Că t1ine pisica.
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Cina cărăbuşul de mai este chemat să vină la ei:

Z08
Buş-buş, cărăbuş,
leşi afară din culcuş!

f! J

Berli~te (Caraş-Severin)

tJvş

209

'

Pită şi sliinină.

Roşia

de

Secaş

-

I 11 J1 J
că

blJŞ,

- ri-bu/,

J1 J1 J1 J1 I Ji Ji J li
cw/
- ra - ,; t/ln

kşi

Hai, gîndac, .la mine,
Că ţi-oi da de cini

i!

iJ

t:t//-

il

(Muzica de la nr. 48)

(Alba)

210
Cărăbuş,
Buburuş,

Tîrgu Ocna

I

Trotuş!

Jos, pe vale, la

â - r.i - /Jvş,_

(Bacău)

212

211
Moş,
Cocoloş,

leşi,

~i ia-ţi comănacu'
Şi-mpuşcă gîndacu'.
(Azvtrle pălăria pe insectă

Dacă

gîndac,

Comănac,
Că ţi-oi da fir

Pune pipa jos

Şoroştin

tJv - bv- rvş,

de bumbac.

Straja (Alba)
ca s-o

prindă).

leagă

de picior

(Sibiu)
prind un

cărăbuş,

îl

şi-l îndeamnă să

zboare:

213
Zburi, zburi, zburitor,
Care-o fi mai bărbăcior,
Să-l pui la plug,
Să tragă la jug.
Săcele (Braşov)

încep

să

Cînd copiii
se învîrte,

găsesc
cîntă:

pe vreo

plantă

de cîmp

aşa-numiţii

gîndaci-vîrtej, îi pun pe-o

pînză, şi

. 214
Cosi, cosi, cositoare,
Ia cosi ţi, cosiţi mai tare,
Că vin turcii si vă taie
Şi vă pune ta' frigare.
Voineasa-Mare (Olt)

'i

i· J1 J; I ih Js J1 li I

)5
Co -

J/,

co-

' ii .ii ii l
/il
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co -

J/p;

.J/,

I .$

co- J/-IDil-re,

).

ii l I

co - s/f mili Io> - re,

cuu

teze,

Cînd copii dau de un „croitor", îl pun pe dunga unei fruniz;e; în timp ce acesta începe s-o eres·
se cîntă:

215
croiţor,
Croieşte, că te omor I

Croitor,
Drăgoeşti

(Muzica de la nr. 103)_

(Vîlcea)

Dacă vreun copilaş
cîntă:

vede un

gîndăcel că dă

înapoi, îl ia în

palmă,

cu

ţărînă

cu tot,

şi

ca

să

se arate, îi

216
Sai, drace,-ntr-un p1cwr
Cu cămaşa de fuior I
Deleni (Vaslui)
Copiii

aşază

pe

palmă

cite o

buburuză şi-i cîntă,

cu gîndul la o

anumită dorinţă

218

217
-

Gărgăriţă, gărgărea,

-

Spune-mi unde-i casa ta?
Colea-n vale la vllcea,
Coperită cu perdea.

a lor:

Gărgăriţă,

gargarea,
Du-te la maica matale,
Să-ţi dea pîne cu halvale.

Sulina (Tulcea)

T urburea (Gorj)

219

"f! ~ ); J1 ). I J

Ruţă, bumburuţă,

Suie-te-n căruţă;
Din căruţă-n car,
Zboară la hotar.

J 4

R11 - #, /Jvm-Oll_ - ro - (.i
.511 - ,e - le-n ca - r11 .- /-:I;

'11 Jî ~-- J1

R oşoviţa (Gorj)

fJm Cd_
Zl>Vil - ,-

„

-

ru Id

?· I J
~-n

/J(J

11

1

car,
- Iar

220
Ruie, păpăruie,
Zboară-n căruie,
Că

vin turcii,
rup papucii.

Şi-ţi

Bîlta (Gorj)

221
Mamă, mămăruţă,
căruţă Tată-tu-i la turci,
Mamă-ta-i la furci,

Suie-te-n

Fuga de-i ajungi I
Dacia

(Braşov)

' ! Ji i· .J1 J1 IJ J :li
mă ma - mi} - r11 - l.i
.5u - /e ·- 11:-n c.J - ru - 'fJ

Ala -

' 111'
/11 -

)1

J1 1b I J

f.i - lv-1

M; - mă - fa-1
.'v - 911

li~/

la
/11
a

-

•I

lllra;

rurc1;
- /11n9,1
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222

~ ! J1 Jî Js ;i I J ~

Buburuţă-ruţă,

Suie-te-n căruţă,
Du-te pîn' departe,
Peste şapte sate,
Adă-ne de toate!
Zărand

sl

8u - bu - ru - /ă_ - ru - · /.9,

Jv - 1e . k--n ca - rt1 - /~.
/)t1 - le ,Pl"n' (J'e - µr - Jlo;
Per -re şa,o - le
.Jil - te,

'

(Arad)

223
Buburuţă-ruţă,
Suie-te-n căruţă,

J1 J1
A -

Şi te du la moară
De ia pe Bujoară.

j

.

- ne

ifă

Ji I J J
ka> -· le!
tle

„.

(Muzica de Ia nr. anterior)

Vaideeni (Vîlcea)

224
Buburufă-ruţă,
Sai din căruţă;

Buburoi-roi,
Sai din căroi.
Runcu (Gorj)

225

f! J5 .

Gărgăriţă-rifă,
Du-te la Pleniţă,
Şi ia-mi de rochiţă.

)i

ok-~

Hunia (Dolj)

'!

226
Măriuţă-uţă,
Suie-mă-n căruţă,

Şi mă du pin' la Sibii,
Să-mi cumpăr nişte bertii. *

J1 J1 I J J
- r/ -/a -

I

rl - /ă,

p p J· )· I J_1_ J1 4:)111

Mă. r/ - t1 -

.Ju - 1e -177.i-n

/a

c~

t1

- rv

/a,-

-

/<7,_

-

Sona (Alba)

227

f1 1·

M ămăruţă-ruţă,
Suie-mă-n căruţă,
Şi mă du la moşu'
Să-mi dea cocoloşu',

Şi mă du la
Să-mi dea şi
Spanţov

J. J1 J· I J

.41<1 - m.i - rt1 -

buna,
ea pruna.

/a -

rt1 -

I

Mi

p,

-@p p J1 J. I J J
.Jv - 1e - mă-n că

(Ilfov)

• La versurile de mai sus se adaugă - Armeni (Sibiu):
Şi la fete cămănace,
Să vedem dacă le place.
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- ru

/#,

228
Mămăruţă-rufă,

$1 Ji Ji J1Jl IJ J :IJî 1' filti]

Suie-mă-n căruţă.

Hi, la vale, hi. la deal,
Hi, la puţul lui Drăgan.

AM-ma-rv- li - rv-li
.fi/- 1e-mi-n' â- rv !/<f,

Izvoarele (Ilfov)

~· Iii vil- le,

li

.4i·JsJ
229

f1

Mdmăruţă-ruţă,
Suie-mă-n căruţă.

Dura, dura, pîn' la vale,
Pe miţă călare."'
Beiuş

;)5

l·Ji J11J J 11); J;j1J11.

W3-mi-r~ -li _-r//-fo,

.fll-1e-mil-/7 ca-rv-/a:

.Oli-

ro>, tfll-ra,

.

'J.Js Ji J1I iiJi Ji) I; ; I

(Bihor)

,1Jin' Io> v.;t-/e, )le mi-/.i

că

-

/.;> - re.

230
Păpăruie-ruie,
Suie-mă-n căruie,
Şi mă du devale,
Cu grăunţe-n poale,
Şi mă du La moară,
Şi de-acolo zboară.

(.Mi.tzica de · la nr. 49)

Buteni (Arad)

231
Măriuţă-uţă-uţă,

$i 1· Ji J1

Pune miţa La căruţă;
Dacă vezi că trage bine,
/a-mă-n căruţ şi pe mine;
Dacă vezi că trage rău,
Pune şi motanul meu.
Goioasa

,.Vi - r/ -

li -

J5 I 15 Ji ~- fi
/.i -

li -

/ă -

li -

11

/ă,

(Bacău)

232

41 11 ); Ji J1

Măriuţă-uţă-uţă,

Pune calu' la căruţă;
vezi că trage greu,
Pune şi mînzocul meu.

Dacă

Af,"_r/-

li

I

-fa -

i· 1·
li

-1.i-·

4:_ ~'
li

11

-/a,

Bărticeşti (Neamţ)

Pe cîmp, copiii, întîlnind
ia:troduc în aceste găuri, ~i cîntă:

găuri

de bondar negru,

leagă

un

cocoloş

de

ceară

cu

aţă,

pe care îl

Notă. Aceeaşi insectă, în diferite localităţi, capătă diferite numiri - ca de exemplu: Făsui\ă (Pleşoiu-Olt), Gliina
(Zmeurătu-Vîlcea), Puica-popii-zburătoare (Qmţeşti-Dtmboviţa), Gîtiu\ă (Schitu Frumoasa - Bacău) etc.

lâ Dumnezeu

• In Sighetu!

Marmaţiei (Maramureş),

ultimele

două

versuri:

du la oale,
Ca pe zmeu călare.
Şi mă
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233
leşi,
Că

mo6.

După coş,

te

Mirceşti

cheamă

un

cocoş

l

(Olt)

'!

i

j 4!)'. I Js ~ J .•• I

.feşi.-

moş,__:.

Ou

-,o;; CO/,

234
leşi, moş,
Cocoloş,

C-au venit turcii la
Fîntînele (Constanţa)

(Muzica de la nr. anterior)

coş.•

235

236
Moş, moş
Cocoloş,

leşi, moş,
Cocoloş,
Că mîine vreau să te-ngroş
Cu făină după coş.

Prinde-te de aţă,
leşi la suprafaţă.
Purani (Teleorman)

Cîrlomanu (Teleorman)

237
Zbir, :zbir! .„
la ieşi, dracule smolit,
Din culcuşul căpăcit;
Prinde bine cocoloşu',
Că de nu, te scoQte mo~u· l
Lereşti (Argeş)

238
Paparog-rog
leşi afară pin' te rog,
Că vine tractoarele
Şi ţi taie picioarele.

(Muzica de la nr. 34)

Cut (Alba)
lese dracu dintr-o bortă
C-un papuc şi cu-o ciubotă.
Igeşti

(Vaslui)

Cînd pe întuneric apar

şi

dispar

luminiţele

licuricilor:

240
Licurici, licurici.
Se aprinde ici şi ici.
Bumbeşti-Piticu

I
/1 - cu - r1c1~-

(Gorj)

h - ev -riCt;

241
Licurici,
Cu ochii mici,
Vino seara pe aici.
Vălişoara (Caraş-~verin)

' J1 Ji >i i· I Ji J1 j
11 -

• ln

Ştefan cel

Mare (Olt):

Că

te bag turcn I•

coş.

48

https://biblioteca-digitala.ro

111

Jl'w - r,y

,Dl'

,; - ICI.

I

242
Lici-lici, licurici
l ncălfat în opinci,
C1nd afară nu e lună,
Vino ne lumină.
Reşda (Caraş-Severin)

243
-

Licurici,
Cu ochi mici,
Ce coşi noaptea la opinci?
Ziua n-am putere,
Noaptea am vedere.

$i J· J1 J!__J1 I~ .J> J

"

- " - CV - r1C1~-

ce caşi no3,0-te,;;

/,;;

o - ,01nc1?

'11: J5 J1 J5 J1 I J J

Căprioru (Dîrnboviţa)

=li

('(/, ochi 1'11(CI~.

•li

- .?t - v<J n-,;;rn I"' - le - re,
#a;>,P-~il ,;;m ve - o'e - re.

244
Licurici,
Vino p-ici,
Să-ţi dau o
Călimăneşti

oală

J
cu urzici.*

(Vîlcea)

-

CV

-

/10

Ii•
)1 •I
ne;;----,o-1c1, _ __

' ; 1 Ji p ~ I 1· J1 ) .

I

245
Licurici, licurici,

Vin' la mama pîn-aici,
dau lapte cu pUnici.

Să-ţi

Mehadia

(Caraş-Severin)

246
Licurici, licurici,
Vino pîn-aici,
Să-ţi dau turtă dulce,
Şi-apoi te vei duce.
Gornea

,f-!;;1 J1 ·u

i'

Li- cu - r1C1~·

·:

'

(Caraş-Severin)

I J1 fo J ·1
b · - cu ~ ric/

.sau:

,

I /,·_eu
J1 J1 -rtC1~·
J I //J1 cu-n&i
J1 J

~ 111 J.1 Jl ~I J! I J_____ J , :li
l'l -

I}()

.Jă-ji t/av
.Ş~ iJ • ,oo/

,01 - na-a 1d
lvr - ~
o'v'I - ce.
le vei o'v - e/.

247
Licurice, licurice,
Luminează-mi prin mirişte,
Că· te-oi duce-ntr-un palat,

(Muzica de la nr. ll l)

Te-oi face tare bogat.
Huseni

•· ln

(Sălaj)

Homorod (Braşov). la versurile de mai sus se ·adaugă; Să te pun ln buzunar, Să te am'fde felinar.
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248
Licurici, licurici,
Vin' să dormi cu noi în prici.
Dognecea

(Caraş-Severin)

Cînd fluturii fîlfîie în
cîntîndu-le:

bătaia

razelor de soare, cei mici

încearcă să-i

înduplece

să vină

la dtn1

249
Fluture, fluture,
pe buture,
aripioare,
pe floare,
Fluture, fluture,
Zboară de pe buture Fluture frumos,
Vino colea, jos.*

Flutură
Dă din
Flutură

,;/u - lu - re,

II

flu-lu-re,

li

Cartierul Colentina (Bucureşti)

250
Fluturaş frumos,

Fluturaş, fluturaş,
Vin' la mălăiaş_;
Fluturaş cu sabie,
lasă-te pe albie;

lasă-l, Doamne, jos,
Să-i dau de mîncare,
Să crească mai mare.
Mihăileşti

251
Fluturaş, fluturaş,
Zboară sus de pe butaş;
Şi vino la mine,
Că n•am mărăcine;
Şi vino la mine,
Să mă joc cu tine.

Cartierul Mii itari

(Bucureşti)

252
CiucăPe măciucă.
I

Şona

(Alba)

'I
'I

J1 Ji

(Ilfov)

li ji I Jî Jî J

J J
("iv -

ca -

11

l"lu-_-lu - ra~-,

,r/u - lu - r a;, _
Z/Joa-r# .su.s de

pe

"" - tar;

I ii J·
.A-

;i

J>

m# - dv - â.

253
Picătură
untură.

ţt i·

Cu

;1 J1 J1 I Ji J1

l'i - ci -Iv - ri

Covei (Dolj)
• Tn Sineşti (Olt): Las4-te ma{ /as.
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J!

Cv vn -lu-

Ji I
ră.

I

254
Lie, Lie, păpădie,
Zi la fluturi ca să vie
D;ept la mine-n pălărie t

. ,. ~ J1 ~
Lt -

e,

I ~I

j)

,, - e.

J:

;ţi j

,l»-,oa-rll - e,·

Beiu (Teleorman)

ln

aşteptarea

fluturilor, precum

şi după

ce

aceştia

au venit:

255
Ilie, Ilie,

I

Fluturii să vie.
Ilie-a murit,
Fluturii-au venit.

I- li-e,

.I

li·::--e,

-

Traian (Olt)
Cînd viermii de mătase îşi caută loc pentru a se preface în coconi:

256
Vierme, viermuşor,
Hai, ridică-te uşor Hai, ridică-te pe plasă,
Fă-ţi gogoaşă de mătasă.
Mircea

J/ler-me, vrer-mv 1

Vodă (Dîmboviţa)

.şor;_.

1

1

'"' #a1,·
1· riJ-, r11·J - c6J - I iJ vJ-,c:jV4!) I
/~·

Cînd roiesc albinele, bat în tinichele

şi

le

cheamă

cu

fluierătură:

257
Liviu Rebreanu

De

albină

(Bistriţa-Năsăud}

se

roagă să

I

Ie dea mierea din

cotruţă!", însă ...

258
Măi, albină,
Dă-ne mierea

_f ! J1 1i J1 J5 IJ1 )5 J1 J1 I
f j( J5 J1 J5 I J> i> J> J> I

albini/ii,
din cotruţă* f

Orşova (Mehedinţi)

M.it al - Iii' - n.i,

O;i-17e m1i:-rea

ofi?

al - b1 -171 -

c:u-lrv

/.i,

-/61

259
Măi albină, albiniţă,
Nu mă muşca de bărbiţă.

'I J)
'

.Capu-Cîrnpului (Suceava)
•

C.Otruţli

j) j)

i1 J1 J1 li

N.i1 al-IP-~ al-b1

DJ

I

- n1 - /ă,

= culcuş, adăpost - în cazul de fatii stup.
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260
Fir-ai să fii. de neroadă,
Dar tu muŞti şi pe la coadă?
Lămăşeni

(Suceava)

Cînd copiii văd :zburîH.d în jurul lor' insecta numită
degetul arătător către ea, caţă se aşe:ze pe acesta:

dreaptă

„moş Drăghici ", asemănătoare

albinei, în-

261
Moş Drăghici,

Pun-te-aici,
dau pline şi

Că-ţi

(Muzica de la nr. 103)

şorici.*

Crîngeni (Teleorman)
Dacă dau peste un cuib de viespi :

262
Bîndăoană - oană,
Ieşi afară să-fi dau poamă,
Din grădina lui Papuc.......:
Vino-ncoace să te-apuc.

~I Ji J1 JJ ;1 I 4! _J1 (! __J1 I
BJ"n-tla -

Qil-

ns

oa

-

ni,_

Becicherecu-Mic .. (Timiş)
Dacă

nu pot prinde insecta:

263
Bîrdăune

- une,
Drucu**-n tin' să tun.el

(Mu:zica de la nr. 133)

Şemlacu-Mare (Timiş)

crenguţă

Uneori, copiii moaie un păiuş în salivă şi-l introduc în furnicar; alteori, aşază o frunză sau
pe muşuroi. Furnicile se adună pe acestea şi las_ă un suc acr~şor, plăcut.

264
Furnicar, furnicar,
dau

Dă-mi oţet, că-ţi

mărar!***
.Cvr-ni- car,

Dezna (Arad)

f"vr-ni- car,

li

Jl"'11
/Jii-m1 o

-J:I,

r/au m4-~rl

ci-/;

265
Furnicar, furnicar,
Dă-mi un pic
Dacă nu mi-i

de

da,
Ploaia voi chema.

Igriţa (~luj)

oţetar;

-~ p op
.l"vr-

• **

#5 ij p J

c,gr;_

o - /e - Iar,

Oc9 - c-8

nu

l'lo<J -

voi cl>e - ma.

Sălciile (Prahova) sau Moşteni (Teleorman) : Că-ţi dau pline şi opinci.
Druc = par.
Tn C.Orbeşti (Arad): Dă-mi oţet, că-ţl dau criţ°!.
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Jifl

m1-1

11

/ur- ni- C"ar,

~)? lî lî Ir--·

* Tn

**

~1 -

/Jâ.m1 vn pic ile

da,

3

li

266
Furnicar, furnicar,
Dă-mi o mină de-oţetar,
Că de nu ţi-oi sparge casa
Şi ţi-oi omori mireasa.

Mihai Viteazu

(Mureş)

267

p1i·AAf~

Furnicar, furnicar,
Dă-mi oleacă de borş,
C-am tăiat un cocoş
Şi vr.eau să-l fac cu borş.
Muncelu-de-Jos

·lvr-171:car, lflr-01:cat; lăm o-lu-ca de /Jorş,

$ii ;oa

(Neamţ)

mA ii;)

iii a a a_~ &#li

[-am l;l-iat-vo co-co; ./' v~.;t(JJd-1 tac cv-/Jor1.

268

-$! i· ~!J%- I J· )i J

F.urnicar, furnicar,
M-a trimis mama la'borş,
C-a tăiat un cocoş
Cu gitu' roş.
Agapia

:ii

..rvr- /Ji- ca-:_
/Vr- n1- ca.-;
Al-a /r;.:. m1.s ma - ma la borş,

f J. 1· J

(Neamţ)

C-a

Iit b

ta-ia/

•

J§I i 1 ), J li

vn co-coş c?.1 pi- Iv'~-

269
Furnicar, furnicar,
M-a mînat domnu' primar
Să-mi dai o chilă de-oţet
Pentru domnu' logofăt.
Ilovu (Mehedinţi)

li
rvr - ni - car,_

270

Furnicuţă, furnicuţă,

Dă-mi
Că ·de

Valea Chioarului

271

I

Furnicar-car,
o ţîr' de oţetar,
nu mi-i da,
Boii i-oi mina
Şi casa ţi-oi strica.

fvr- ni- car,

O spus fătu să-mi dai
Dacă nu mi-i da,
Dracu te-a lua.

ţîţucă;

Coasta (Cluj)

(Maramureş)

272
Dă-mi borş, dă-mi borş,
Că deseară tai cocoş;
Dacă nu mi-oi da,
Muşuroiu fi-oi strica.

Copălău (Botoşani)

f! J J I J J
f-;;, ii Ji ;1 I) Jd Iii J5JLJtj
-

tJa-m1 bor;,

tlii-nll

/;(lrş,

1

C~ tfe-se.f}-~

' J ~ I J5
da,

tai C(l-coş;

)5

.a;.. c.i

nu m1:01

Ji JF I ), )d - li

..Yv - -{li - ro -

1v

p:oi stri-ca.
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273
M-a trimis mama
C-a tăiat tata un

să-mi
cocoş.

dai

borş

~ ! i-~)) ;p

(Bacău)

Goioasa

)l

·1

Js

)5

81

J

Ma lri-m1:S ma-ma sii.mi tleioor{, ·

274
M-a trimis moşu
dai borşu,
C-a tăiat cocoşu.

J

Să-i

A(-a lri - mis_
Ja~i_ t7'a1__

Fruntişeni (Va~lui)

li

mo - {t/'

Jor -

.;v'
/

275
~·

Na-ţi furnică lapte fiert,
Şi dă-mi lnapoi oţet .

.„ ;Nehoiu

(Muzica!d~

la nr. 16)

(Buzău)

276
Dă-mi oţet, mătuşă Floare,
Că la iarnă ţi-oi da moare.*

·41 Jî Ji i! i· I! j)Js J j3

a

Mănăstirea (Maramurţş)

/J.i-mi" -.!?~ ms -

b

lt/-~

r1oa -re,

'I J' J1 Ji J) 11 Jî ;, J 73
,»mi o -/el, mi - ,.,,_,,; F/pa ~re,

urmăresc,

Cînd

cu cµriozitate

naivă, muştele:

277
Joacă

musca pe perete

l mbrăcată-n salopete.
Belceşti (Iaşi)

278
Merge ·musca pe perete
Cu (Fănucă) de ureche.
!

sau:

Cu-o

traist~ plină

de fete.

Valea Vinului (Sa:tu-Mare)

279
Două muşte .
Fac găluşte,

Una sare
Petrilaca
Pe

(Muzica de

să mă muşte.

(Mureş)

seară,

• Moare =

cînd se ivesc roiurile de
zeamă

de

ţînţari:

varză murată.
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la nr. 34)

280
Ţtnţăroi, ţlnf.droi,

Vine seara pe la noi,
De pe-un vlr.f de muşunoi,
lntr-o oală cu oloi.

'!

J1 J1

o I J1 Ji D

· fin - fă- r&>~-

pn-ţi- roi,_

' J1 Jî J· Js IJ1J>iJ IJi ;1 ii Js I

Truşeşti (BotoŞi!ni)

Vi- ne sea-ra pe la noi;
I

Oe,oe-un wrf tle
.

4;1 J'1 J IJi J1 ii î1 I JtJîJ
.h-tr-o 1>11· -lil

mv-.[v-r1>1;

Către seară,

cînd aud

că orăcăie broaştele

ev

li

-hi

Q

sau broatecii:

281
Broscuţă· lată,
Ieşi afar' din baltă
Dacă mi-i ctnta,
Mă voi bucura. ·

Gad

1*li l·J·

-

·•

·

!Jr&>J'

.re;1

-

J1 Ji I J J
ev -

p

!<J -

/;al - l.!J ~

,:; - !'ar' din

$11: i· )· Ji Ji 4±.

(Timiş)

IJ<J- c~ m1-i ci'n M8. v&>i bv - cu ·-

=li

I~

:li

!

/,:;,
ra.

282
Nu te-ntinde broască-n tău,
nu-i tăul tot al tău.

(Muzica de la nr. I 03)

Că

Racova

'(Bacău)

283'
- CU a dat ta-tu pe ciubote? (bis)
·- Opt, opt I* (Se. imită orăcăitul).

ţtjt}.;p .n1 Ji»Js1ll1fi#·, 1r ·

Tătăruşi (laşi)

,

Cil,:; ~I /.;>-Iv ,ue c1il-!Jo-le? Opll_

284
Cici-cici primăvară,
Să iasă copiii-afară
C-un dărab** de pită-n poală.
Să se suie pe gunoi
Să o dea la cioclrloi,
Să se suie pe cqteţ
Să o dea la ·ra<;ateţ** ~

Salva
•
••

•**

f! )) J· Ji .J1
v-a

a - c1

I Ji

J;

Ji J1 I

,un-mă. v01-

r#,

(Bistriţa-Năsăud)
Adică 8 lei
Dărab = bucată.
Racateţ = brotac.
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285
Oac, oac,
Stai pe lac,
Că te dau la drac I
Nkolae Bălcescu (Vîlcea)

'!J J IJ1JiJ .1# Jl18_q
O<Jc, o<Jc, J/iJipe lac, Cil k

rl<Jv Id rlriJC 1

286
Oac, oac, oac,
leşi din lac
Şi dă-mi pielea ta,
S-atîrn cîrlige de ea.
Recea (Argeş)

287
Oac, oac, oac,
Broasca-n lac
Şi broscoiu-n.tr-un arac.
Măldăeni

(Muzica de la nr. I 03)

(Teleorman)

288*
Un gînsac şi-un brotac
Se certau mereu pe lac :
Ocl-cl, oei-el,
Taci şi nu mă ocări I
Gvardiniţa (Mehedinţi)

După

ploaie, în vreme ce ia de pe malul apei sau din

uliţă

broasca

şi-o aruncă

în

baltă,

copilul

cîntă:

289
Broască-n gură
Cu untură,

ţi Ji.ji î· J; 1) 15 J:

Hodoric,
PodDric,
Drept în baltă te arunc.

tf JsJ

'

Buzduc (Dolj)
~acă

vreunei

IJ1iJ1Js J1 IJi)>J .:li

fb-rlo-ric,

şopîrle

rna

/Jrcwdn9cH; Cv vn-lv-ră, 11/J-llo-ric

ascunse prin

tufiş

fk,ol in lwl-lii

i se vede un pic coada, copiii

k

11-111nc.

cîntă:

290
Şoplrlă, şopirliţă,
Leapădă codiţa
Şi-o dă la Mariţa.

.;o - Lea-!M-{I;}
,oii- -IJ,_ /l?. -,oir - li
ro - o'I

Mihălăşeni (Botoşani)

* Muzica

aparţine

?o rid la Ma - ri

culeglltorului.
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ii

__-

~

-

~·

=li

Cînd

dă

de un

şarpe

care se

Urăşte, şi cutează să-l

291
Piei,

piei, drace,
pe mine-n pace I

şarpe,

Lasă-mă

(Timiş)

Luncani

·omoare:

'!

4~}' J1 J1 14!-4'. J1 J1 li

Piei,~ .[<lr-pe,
L<l -.s01 - mă pe

p1e1;_ tlr<l -ce,
m1-ne-n /JW - ce I

292
Stai, fine, să te cunun
Cu trei beţe de alun.

(Muzica de la nr. 16)

Izvoarele (Dîmboviţa)
Cînd vreun fundac

îşi arată

capul:

293

'f

La fund, corcodel,
dau maţe de purcel I

Că-ţi

Potcoava

(Ialomiţa)

'
'!
'i
j)

IJ
lil
j)

J>

m<l -/e

Nici

cocoşul

nu-i trecut cu vederea:

294
·Cucurigu-gagu
S-a suit pe munte
Şi-a-nceput să cînte-;
Şi s-a dus la vie
După razachie,
Şi s-a dus la moară

\

Făkoianca

IJ

)î j)
de

;wr

-

I
J>J>
C.!-jl t/8(1

„

-

li

celt

Ij

J~

Cu - cu

fd-fV__

IJ

l"vno;, CQr- co - rhI,

•fi.

(~J. ~

Grăunţe să ceară.
Hîş, cocoş, cocoş,
Că te bag în borş!
Hîş, din bătătură,
Că te fac friptură I

);j)

J 11-

fli

/"I

i\JU J J JUiJ.

~ I

.5-'1 su - tf ,Pe mt1n-te

(Ilfov)

295
Cucurigu-gagu '
S-a suit pe munte ·
Şi-a-nceput să cînte:
leşi, băbuţo, din bordei,
Că mă muşcă clinii tăi;
Fă o pîine caldă,
Pune-o pe lddiţă,
Dă-o la fetiţă.

2 Mai

li
Cu-cu-n-pu

9"

- 91/

(Constanţa)
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Dacă

se întîmp lă să fie de faţă cînd nunta este în trecere:

•

296

Cucurigu gagu,
Faia lui moş Neagu
S-a suit pe munte
Şi-a-nceput să clnte:
Scoate, mamă, turta,
Că ne vine nunta;
Uite-o colo-n coastă,
Ungă via noastră.
înaintea fiecărui vers:
Cucurigu-gagu I
Bălăria

a Ji J) I J. J
Ci/ -

cu - r1 - gu

ţ+. ·j

~

I·

- gu,

„12·kJYF-f4

Fa - la

(Ilfov)
.

.

Dacă cocoşul

sau

găina

risipesc paiele sau îi tot stau în cale:

297
Hîş, cocoş,

li

Pe vale-n jos I
Certeze (Satu-Mare)

fli:Ş,

co - cuş, ~

va-le-11 /O.S !

298
Uş, cocoş,*
Că te-ngroş
Cu făină de la moş/**

(Muzica de la nr. 103)

(Argeş)

Ungherli

299

300

Hlş, cocoş,
Că te bag

Hîş, găină,
Pe maşină/

tn borş e acru '.
te ia dracu.

Borşu'

Şi

Negreşti

·

(Satu-Mare)

Măgura (Braşov)

301
Fugi, găină, gîrlejaiă***
Că te-apuc de beregată/****
Udreşti

(Dîmbovi ta)

302
Fugi, găină, de Pe· paie, ·
Că te prinde şi te taie
Şi te pune la tigaie.
Bălăria

(Ilfov)

'!.15
j) J5
Fu,z1,
ca

ga- I
Te

-

j1
na,

/)r11ro'e

IJ,
Î· )5 $ ii
o'e ,oe
ie,
f'

' 3, leJ1 ,ou'1- nel 1laJl
.Şi

• ln Orbeasca-de-Jos (Teleonnan): Coş, capriJ,. coş.
•• Moş are înţelesul de morar bătrln.
·
. ••• Gîrlejate = cu gîtul gol.
.
•••• în Dragodana (Dîmboviţa) se zice la şotron: Sli mai dau şi eu o datll.
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,aa le la - 1e

.13 .Js Ji . I

fi - ga - ie.

303
Fugi,
Că

Văleni

găină, că

te tai,

de tine nu am tral I
(Vîkea)

. In timp ce cîrîie sau cotcodăceşte vreo găină:
304
Uş, găinuşă,
Că e vai de

Stîlpeni

la ou,
capul tăa I

'! ) ;,

(Argeş)

o~

' li Js J\ ~ J1 J1 I 4 J
_r-..

~ :.:e

305
' Cotcodac, cotcodac,
S-a ouat găina-n sac I
Grăniceşti

J3jJ;j I JzJ

tl;, g.i- /_. /1(1- să, la

(Suceava)

'!.

va/ di:

c;J

-jJ</I

~~

~v

li

-

Ji Js Î/t_}· I J1 i.J

li

{O/ - ro - o'ac,_
col- co- d9c,
~ ·o - vat· 94 - /-17riJ-n saci

396
Cotcodac, cotcodac/
Du-te, mamă, în cerdac
Că găina a ouat.
Colacu

(Dîrnboyiţa)

307

$f-1sJsJ jis_~J

Cotcodac, cotcodac I
A ouat găina
l n pod la vecina;
Hai, oul să-l luăm,
Mîine să-l mîncăm ..
Valea Leurzii

(Dîmboviţa)

Cot.ca·dac, cal-codacl

' JJ

,

111=

1 - na
a - /1a;

-1

(7

-(l<Jf gJ-

E/J ,ooo' la ve-

i· ;b J>J1 I J

=li

h'at,· o - vi ).;.; · ltdm,

A11i -/1e .J.i-1 mtn -

căm

308
Cotcodac, cotcodac,
Cite ouă m-am ouat
Pe toate mt le-au luat.*
Războie~i (Neamţ)

'I:

Col-co -o'ac,

col-eu-dac,

J> ) J> J> I J> J> QA

CF - le u - vă m-am o - val .
Io.;; - le mi le-av Iv - at.

,q.

• ln Titeşti (Vtlcea), tn locul ultimelor două versuri: Am fltcut ou, şi l-a luat.
59

https://biblioteca-digitala.ro

309

$! ;, J> ln

Cotcodac, eu m-am ouat,
Şi duşmanii le-au luat •
Şi le-au fiert şi le-au mîncat.

Cot- co- d.;;c,

o.§ I Ji

J1 Ja. I

ev

o-val

171-0J/n

Horleşti (Iaşi)

310
Oul în mina,
tu, găină Să fie mai mare,
Să am de mîncare.

1Dă-mi-l

17

Dej (Cluj)
De

găină

se mai

·-

agaţă şi

Ji J1 J1 I J JF1
-

ml - n.i,

ln

vi

în felul acesta:

311
O găină roz9sină
A căzut 'lcf poartă-n tină;
Şi-a venit un cocoşel
Şi-a sculat-o frumuşel
Şi-a dus-o la grădiniţă
Să o facă doctoriţă.
Draşov (Alba)

ţ!iîifriî
J5
- /cJ

;ă

_I

nă

i5 Jî

~-M

ro - ~o- si - nă

312
Cloşcă, cloşcă, rea mai eşti,
Toată ziua mă ciupeşti
Şi tu puii ţi-i păzeşti.

Mihail

Kogălniceanu (Constanţa)

în timp ce aud

strigătul prepeliţei:

313
Pitpalac, pitpalac,
Vino şi la mine-n prag
Să-ţi dau lapte şi colac.

Valea

l'tl - JJiil-/ac,

,l}// -

să-l întărite

sl

m1~ne-n ,ora9

Vi- no .;1 la
.5.!J.-fi d.;;v !op-te

Pe curcan, dovedesc

,oa-lac,

-ţii: J1 J1 J1 J1 I J1 -h J

Bolvaşniţa (Caraş-Severin)

.;1

co -lac.

cu astfel de cîntece:

314
Sic, curcane,
Că tu n-ai mărgele
Roşii· c-ale mele, I

Horia (Ilfov)

JÎc,

Cl/r

-

ev

ne,

'P ~ Ji~J5))1~~)~ m
CJ Iv n..z1/7"8r-9e-le Po-.;;i c-~ -le me-le.1
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315
Ţi-am furat mărgelele,
lnfoiază-/i penele.
·

· ~ J\ J\ I;, J1 ·1· =IJ1 J1 M

Sic, sîc, sîc I

Cartierul Mii itari

f,,1-am /'11-ral J1!Br-;e-le- le,

Jn - t'o-1a-?afi ,oe-ne-le.

(Bucureşti)

_

_

_-

51c, sic, sic/

316*
1. Măi curcane, n-ai mărgele
Roşii c-ale mele.
2. Măi curcane n-ai cercei
Frumoşi ca ai mei.
3. Măi curcane, nioful tău
Nu-i ca moţul "'!U·
4. Măi curcane, de ce strigi?
Vrei să-ţi dau panglici?

ţti.tkds J; I J1 J_~ J'i N
I.I.ii cvr- ca - ne, n-a/ măr- ge- le

Fiecare vers se cîntă încă o dată,
care urmează fluieratul.

după

Cartierul Rahova (Bucureşti)
După

ce I-a

întărîtat:

317
Măi
Roş,

curcane mlnios,
albastru. nu-i frumos.

- - - J1

Porna-Arini (Suceava)

;h

A/Ji cvr - ca - ne

[j

~ J .t'.4

ml'- n1 - osJ

318
Mdi curcane, n-ai mărgele
Mai frumoase c-ale mele.
Davideşti (Argeş)

Copilului îi place oul de bibilică fiindcă este mititel, tar:e şi pistruiat:

319
Bibilică-lică, ·
Păsărică mică,

Dă-mi

Pentru

ouşor
păştişor.

un

Teleormanu (Teleorman)

•
In timp ce uliul se-nvîr.teşte în zbor sau se menţine în aer fără să mai dea din aripi:
320
V liu, uliu, fă-te roată,
dau o găină moartă.

(Muzica de Ia nr. 12)

Că-ţi

Jibert

(Braşov)

• Strofele 2, 3 şi 4 aparţin

,

culegătorului.
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321
la, ia, că nu-i a mea,
I -a vecinii de colea.
Vui tureşti

(Argeş)

'!

li -iJ J).
/d, _
.f-.a ve-

1a
c/ -.

Jl I )! oh J

că

/Jfi

I

nv-/ ~ mea,
de 1cu -Ies.

322
Arii, arii,
Bate parii.
Fă-i vînt, fă-i vînt,
Dă~i cu el de pămînt.
Vla~imir (Gorj)

I J1-- J1 l :hs=B .
323

·I

Rete, rete,
Papare te,
Dai în vînt,
Dai sub vînt,
Dai cu coada de pămlnt.
Măciuca

.

'~--'

Ba -te J)d-ri1.

'!
'! .)·

J1 J1JU; llJiJd J l!J14d I

Re-te, re-ta,

Pa-'ta-,oe-te, L.6>/ 10 wi7~

' J1 J1J IJ1 Ji i· Ji I JiJ1 U

(Tulcea)

de ,oă-mini.

Ll9f svo v/o{ f)a/ ro coa-ds

324
Hiri*, hiri joacă-n vînt,
Dă cu capul de pămînt.
Hiri, hiri joacă-n ploaie,
Dă cu capu' de pietroaie.
Vălari (Gorj)

~ ~

Ni - r1,

Js I p ~ JS

/JI - ri

Jd

/O,g-c.#-n vin~--

325
Hiri, hiri,
Patrachiri,
Dă-i în soare, dă-i în vînt,
'Dă-t cu capu'de pămînt,
Dă-i în lună, dă-i în soare,
Dă-i cu capu' de pietroaie.
Cîrbeşti

(Muzica de la nr. anterior)

(Gorj)

Cînd uliul se roteşte tot mai jos, copiii încearcă să-l alunge speriindu-l că-i arde casa:

326
H irqu, hiră,
Focu-n cuibul
Răşinari

tău/"'*

(Sibiu)

327
Arde casa uliului,
Pe faţa pămîntului !***

I
Ar - de

Cuzdrioara (Cluj)
• Hirău = uliu.
• • Jn Tîrn!ivenl (Mureş): Arde foc la cuibul ttlu I
0
•
ln Budacu-de-Jos (Bistriţa-Năsăud), Sus pe faţa muntelui I
ln Salva (Bistriţa-Năsăud), Pe olrful muntelui I
ln Sibiu (Sibiu), Pe Coccta.şa-lupului I
·
ln Borleasa (Bistriţa-Năsăud), ln fundul hotarului I
ln Ar ad ((Arad), 1n olrful stejarului I
Jn Pietroşlţa (Dtmboviţa), Unde şade puii l~i I
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cs - Ja

v -

ltv - Ivi

328

329

Arde casa uliului
Pe vîrful coteţului;
Las' să ardă că f!U·mi pasă,
Că nu-i casa de mătasă.
lgriţia

Arde casa uliului l n vîr.fuţul nucului;
Las' să ardă cit de tare,
Că n-ar fi bai aşa mare.

(Cluj)

Corvineşti (Bistriţa-Năsăud)

330
Arde' casa uliului
l n f undui pîrăului;
Arde casa găii
ln fundul pîrăii. -

-~-m4k! J__ 4
Ar-.o'e

C<l-

s<J

C/ -itv-IC/1

. . (Bistriţa-Năsăud)

331

~~~
,r;,

Ila, uliu, ha J
-Arde casa tal
l n vîrfuţul nucului
Arde casa uliului I
Ha, uliu, ha I

lfd,- "-llU, hat_
Ar-tle cd-Sd la!_

wr-.&-lu! '

Ar-o'e cd~S<l

' F p( =I F -~m- u-~ ~ I

Năsăud (Bistdţa-Năsăud)

nu-c-u~lu1

u-lri:-lu//

Ha,

o' - Iru,

h<il-

332
U[ţu, uliu, gaia,

.b b J) h

2

Arde focu' Baial

4 u - !t<;,

ln vîrful copacului

v - Iru

Arde casa uliului.
Uliu' strigă: n-o lăsa,
· Ardă casa mine-ta.
Lăpuş (Maramureş)

peşte

I Alte.ori, copilul îşi închipuie că uliului îi este teamă să mănînce pîinişoară (pentru că i se li·
de limbă), sau că-l poate păcăli dacă-j zice:
·

333

$! J J1JPJiEtDrnti} I

Hai, uliu, uliu,
Ca să-ţi dau lipiu.
Iarăş

1

lla1, u-ltv, v-- ltv,

(Covasna)

Ca s~fitlev lt'pu

334
Uliu, uliu,

_

Joacă pe podiu,
Că-ţi cipu un /ichiu*
Şi o găleată nouă
Tot plină cu ouă.

Hundorf
•

(Mureş)

Plăcintă

din

cocă

de pîfne cu

ceapă,

felii de mere,

brinză„.
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335
.

Hirău, hirău,
Joacă bine pe padine
Să nu-ţi tune* - un mărăcine.

f h I h.h J

11:

llt- r.iv. hi-rău,

b b bb bhh h;y

1
.loa-c;i 01-ne pe po-dt -('t:

Veseud (Sibiu)

336
H irătt, hirău,
Dar-ar dracu-n ciocul tău I
Joacă bine pe padine
Să nu-ţi intre-un mărăcine.
Dacă ţi-o intra,
·
Dracu te-o lua I
Richi~

(Sibiu)

Cîteodată

îl gonesc sau îl

ameninţă şi aşa:

337
Du-te-n drumu-ţi, nu mai sta
Pe la pui şi cloşca mea I
Uliu, uliu, hea I
Mănăstireni

-J1J5!J1t1y :llhhhh r I
t?u-len o'rv-muf. nv m1i J/.;>
fi! /.;> pv1 fi c~-ca me.;>I ll-liv, u -hit, h&I

(Cluj)

339

338

Uliu, uliu, uliu, hea,
Departe-te de casa mea I

Uliu, uliu, du-te-n Tapa,
<;-acolo-s puii cu claca I
Heitur

Avram Iancu (Alba)

(Mureş)

340

th,.bbJ ,,bb~_P ,~)d

Uliu, uliu,
N -ocoli grădinile,
.

U-

Că· nu-ţi dau găinile;
N-ocoli şura,
Că nu-ţi dau· friptura.

l1iL

'

v-lh,

:1

Alo-co·// ;rJ · pf-/11-le,
C# llV-jt dN gă - / -n1 -k;

Tohanu Vechi

341
Hui, ha I
Mlncă paie
Şi gunoaie
Şi ne lasd puii, Kaie I
Chioroc (Arad)

342
Uli, u, (bis)
la găina şi te du Şi vino la primăvară
Clnd o scoate cloca iară.

'!

i-·

~ 4' 1·

u - n;

>'-""

u,_

-

I ii ii
u -

u;

f fi
„

I

l/,-

':::i
I j J> t· Jj} I

Peştera (Braşov)

• Tune -= între
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343
Du-te, uli, nu te uita
La găină, că-i a mea Uite praştia colea I
i?anciu (Vrancea)

'!

l

Î· i· J1
(//~

o(/ -le,

La ;#- i

- M,

l'r•.ş

- fi

344
furij. puii din
izmenele
rămîi cu penele.

casă,

Londroman (Al ba)

346

Secaş

m~-

-

a,

I

eo -Ic,;_!

Neatîrnarea (Tulcea)

347

Bu, hu, hirău rău,
Eu mă duc la cuibul tău,
Şi-ţi sparg toate ouăle, 1
Să le mînce ciorile.
de

<J

V lulică, ululea,
Nu lua găina mea,
Că găina are fulgi,
Şi-ţi rămlne fulgu-n glt.

Îţi fură

Roşia

c.i-i

345

hirăule-acasă

Că-ţi
Şi

j 11

le vi- ls

' ) J5 J1 Js . I J1 J> J
Iii - le

Du-te

f ;! j

nti

V liu, e-ia, e-ia !
Pice foc în gura ta
Şi-n canceul"' mlne-ta !
Zalnoc

..

(Sălaj)

(Alba)

348
Uliu uliu, pe ptrau,
Trei cuţite-n tată-tău I
Trei în mă-ta, trei în tine,
Fug găinile de tine.
M.ărgău

(Cluj)

349
Bodigău,

Nu
Că
Şi

. .

**

număra

bodieău,

IP PJ

puii,

puii sînt număraţi
pe bani îs. cumpăraţi.

fJq: dl -9.iu,

' p p1> -). I F J

(Sălaj)

#v av-ma -ra

$pp J
/7(/-~-~/t·

·

,ou -

ti;

c.i ,ov-1i· sini

I p p J5 ). I p· b J I
.[i ,oe

(/aai Îs

C(/m-ţi#-ra(i

Pe la mijlocul lui martie, cînd copiii de la ţară văd pentru întîia oară un cocostîrc nou sosit,
cu aceste versuri:

bucuroşi şi-l întîmpină

350
Roată, roată,
La poiată

-

Turtă', turtă
Ca pe plită.
Rădeni (Neamţ)

" Canceu = urcior.
Bodicău = specie de uliu.

"*
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351

'f ),I ; ,

tb Ji J:_Jî

Jur, jur, împrejur,
Cîte găuri sînt în ciur,
Atîtea roţi împrejur.

I)) iP J

11

J1 J1 I· j ii J

I

J11r,- /Ur,-·
Cl- le ;ă - 11ri

Deleni (Vaslui)

A - /1 -

-rofi

I~

im-fJl:e-j11r,
sini ln ai/r,

im-pre-pr.

352
Călăuzu-buzu,

'N toarce-te, învîrte-te:
Ca mînzocu-n piedică,
Ca purcelu-n ferigă,
Ca viţeii-n stologol, *
Ca vacile în ocol.
După fiecare vers: Buzu, buzu, bui

c~

- Iii -

u - ;?u

/Ju

-

i?ll,

I
/Ju-zu, bui

Filiaşi-

(Dolj)
Cînd încep să vină cocostîrcii, copiii se adună lingă un pom. Unul dintre ei se urcă în
însul, iar un altul, de jos, începe să cînte:

353
-

Cocostîrc, cocostirc,
N-ai văzut pe mama-n tîrg?

Cel din pom

-

Am

Cumpăra

'i·

răspunde:

văzut-o

un

în

oraş,

paneraş.**

Belccşti (laşi)

- t"o- cos-lire,

l).Jd I)) J>JiJ1 I
ro:.Os-11/-c, llai v~z11I ,/le

Jd l:jiJ1J1 Jil J5 Ji 4~_4>111

tnrm.1-11

354

firg? - ,Im V:-z-11-l-o iii o . r;;ş,_

..I

·~i·J li·JsJ±h Ji Jî J1 I

Cocostîrc, cocostîrc,
N-ai văzut pe mama-n tîrg?
Am văzut la Podit Roş',
Mînca pîine cu cucoş*•*.
Rusenii-Noi

f! i· JiJ

- Co-cos-lire, co-cos-I/re, Nai v~-z-111 ,oe

(Iaşi)

ITla-1"'1'1

J5 j) Jl Jl I )1)5J

fi;g? Am vă-z-111 /;;
,4/În-c~ ,01Î-ne

:I

fb-o'v Ros'
ev ev -câ.;~

355
Cocostirc, cocostîrc,
' N-ai văzut pe mama-n tîrg?
Am văzut-o la dugheană,
Cumpăra o cr:ztaramă;
Cataramă de-ncuiat,
Cocostîrcul de tăiat.
Certieni

-Co -cos-llrc,

•

i· J> J1 I ii i· · h J1 I

vă-zvl

;;.
l?e
Am v.# - zu- l-o.

(Neamţ)

* Stologol = lot închis cu crengi ven:i.

în Deleni (Vaslui), Am văzut-o la dugheană, Mînca borş cu buruiană;
ln Pielea (Teleorman), B-am !Jăzut-o, măi Ioane, Cumpăra un chil de poame;
ln Crasnaleuca (Botoşani), Am văzui-o-n Dorohoi, Mlnca pline şl u/oi;
ln Dridif (Braşov), 8-am văzut-o-n Făgăraş, Cumpăra un chil de caş.
ln Albeşti (Botoşani), Am !Jăzut-o pe-o flntln4, i\'llnca brlnzif cu smlntlnă.
••• ln Recea (Maramureş): Ba eu poate c-am oăZut, Numa nu am cunoscut.
u
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co - cos -llrc,

ma-mrN• ·tir;2la o'v- gllea"nă,

356
Cocostîrc, cocostîrc,
N-ai văzut pe mama-n tîrg?
Am văzut la Podu Roşu',
Se bătea cu doi cucoşi
De la putina cu borş.

(Muzica de la nr. anterior)

Andreieşeni (Iaşi)

Uneori, cînd

văd

berzele, mai zic:

357
Barză, barză, ce-ai în cioc?
O chită* de busuioc.
Dar în guşă?
O păpuşă.
Şi-n spinare?
O căldare.
;\enciuleşti (Teleorman)

-

:tfwJs;1J1 1:ti#;Jq, I
.

"

-

~r- .?ă, ,tp,-_r~

Cl!:'-ill

----

1/1 cioc_?_

358
-

Cocostîrc
Bălan-bîrc,

-

- Ce-ai în cioc?
- Foştomoc.***
- Ce-ai în guşă?

**

Ce-ai în foale?
moale.

Pită

-

O

Livezile

359
Chiti, barză, barză,
Dă-mi şi mie o varză,
S-o bag în ulcică
Să mănînc cu Trică f
Devesel

•

păpuşă.

(Timiş)

.~

Cili - !t,

(Mehedinţi)

i· ii I J J
~r·-

Ogr-z<?,

I

.za,

360
Cocostîrcu-stlrcu

~ i~
ii evi· - sl'1r
Ir - a;J
J -cosp -J'i/--

Mînă raţa-n tlrgu,
Să cumpere hîrbu.
Raţa-alunecat,

Hîrbu s-a stricat.

:li
•li

Chiraleu (Bihor)

AS> - k·o> -Iv· - ne - ca-I,
Hli" -' ov

s-a

~tJ·Jsti;Jsl j

stri -

cat.

t

.

J1~:JsJsJ1~J J ••.

t:o-az-li'r-cv-sfii"-cv · A/1~ ta-la-n l!r-IJ.u,

. s.1 ev~~-~ ltir-ov.

ţJsJ·J1J5 I#
R.r~-

'"

**
n•

Chită = buchet.
Bălan-bîrc = pasăre
Foştomoc

=

cu coada cit mai
ghem de fin.

Iv-ne -cal,

l _I

iiJstiii J i I

llir.Jv :;w sln_-cat.

mică.
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361
Cocosttrc-stîrc,
Maică-ta-i la tîrg,
Să-ţi cumpere-un hîrb

(t,-_ CfJs-lirc

Hlrb cu trei picioare,
Dracu să te-nsoare !

I

Laslău-Mare (Mureş)

l.lâ/-ci~

/3./ la

362
Cocostîrc lung în picioare,
Ce cauţi tu de mlncare'?
Aci apa şi broasca,
Prinde una, şi-i mînca.

$(tli·J J Ii.· J1 j J

Co-cos-I/re Iun; m p/-c1aa-re,
Ce coo-vj/ Iv
tfe mli?- Câ • re?

=H

Bocşa (Sălaj)

363
Stîrc, stîrc, cocostîrc,
Nu. mai sta în smlrc,
Nu mai mînca broaştele,
Că au pui, săracile !
Huşi

J'//rc,. Jb/?;,
h'u

/niY/

f 1 ;i J1 ;, )

(Vaslui)

1

co - cos- lire;

~

/'n JITJ)/-c„

I ;, ;i J

364
Cocostîrgu-stîrgu,
Hai cu mine-n tîrgu,
Să te vînd pe poame,
Să nu mori de foame.
Răpsig (Arad)

I
365

Cocostîrcu, herle~ •
Bată-ţi dracu piele -:Să ţi-o ducă la căuaci"' *
Să ţi-o bată cu clăpaci. ***
Dernişoara (Bihor)

I
t"o -

~

- ll'r - cu

/Ier - .M,

366
Cocostlrc, picioare lungi,
Vara vii, iarna te Huci,

Cu-o pereche de papuci,
nu-i mai aduci.

Şi-napoi

Satu
Iunei

*

Herle i se spune cocostfrcului fiindcă are picioare Junei şi subţiri. Iar un om sau băietan care are picioarele

şi subţiri este poreclit „herleşi ".
•• Căuaci = fierar.

•••

Nou-Belceşti (Iaşi)

Clăpaci

= ciocan.
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367
I După fata lui Bujor

Cocostîrc într-un picior,
Vin' la mine să te-nsor

Daici
Vara, cînd copiii

văd

cămaşă

Cu

berzele cu pui, sînt

de fuior.

(Caraş-~everin)

bucuroşi, şi cîntă:

368
U-iu-iu, pe Călmăţui,
V nde scoate barza pui
Şi bărzoiul cu cioc lung
Se plimbă cu puii-n crîng.
Salcia (Teleorman)

369
U-iu-iu, pe Călmăţui,
V nde scoate barza pui,
Şi 'bărzoiul n-are loc,
Şi vine la noi, la foc ~
Să-l legăm cu betele,
Să nu-l fure fetele.
Mtrzăneşti

(Muzica de la nr, anterior)

(Teleorman)

Cînd copilul

întîlneşte

vreo

gîscă

sau

raţă, cîntă

în diferite feluri:

370
Raţă, răţuşcă,
Ce eşti supărată:
Că ai guşa lată

f!r

Şi coada rotată?
Răţoi moţat,
Ce te-ai supărat:
Că ai ciocul lat
Şi gîtul umflat?

Cartierul Rahova

is1·1®-_J l1J1l·J'Jîl(J I

~-(8, rB-(uJ·c~

ceep~~-~-IB

(Bucureşti)

371
Ţuşcă, toc-toc-tocu,
Tot ciupeşti 'cu ciocu;

ln

gîrliţa

Bălăceşti

. .

~ ! ih ); :b Jî I 'O j

rece
cît zece .

{11; - ca, lc?C - loc

(Sălaj)

372
Vine raţa la oraş,
Cu trenu' de Călăraşi,
Şi se suie-n foişor,
Să facă un oaşor,
Să i-l dea tui Nicuşor
După fiecare vers: Uciuciu 1'*
Peciu-Nou (Timiş) ,

* Refrenul

'!

1

ev,

~

Ji 1' J1 Ji I i> Js J

'J;JsJ
(I -

- IV -

c/11-

c1v, ·

jJ5J'>J
v -

I

civ- c/v/

aparţine culegătorului.
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373

41 J> ih J1 Jl

I

Vin.e raţa de la baltă
Cu codiţa ridicată,
Şi se duce-n foişor,
Ca să facă-un ouşor.
Ouşorul l-a făcut,
Şi lui Nicu .i-a plăcut.*
Teiu (Argeş)

W-ne

I ii J5 t<i· I

rO'-~

tle /O'

~al-Iii

374 "'*
Să facă-un ouşor,
Să-l mtncăm la prînzişor.

Vine raţa de la baltă,
Cu codiţa retezată,
Şi se urcă-n podişor,

Tîrgu Ocna

(Bacău)

375
Gîşte, gîşte !

-

(Muzica de la nr. 103) ~

Ga, ga, gat
Vreţi la baltă?
Da, da, da!

Certeze (Satu-Mare)

376*"'

377

Două gîşte. logodite***
Au plecat să se mărite Şi glscanu: ga, ga, ga,
Asta e mîndruţa mea I

Şapte gîşte

potcovite

să se mărite;
Şi răţoiul după ele

Au plecat

Strigă că

Vrăneşti (Argeş)

n-are muiere.,..,...,..

Sarmizegetusa (Hunedoara)

Nu întotdeauna copiii pot

căpăta

ce doresc,

şi

de aceea trebuie

să-şi

mai

pună

pofta-n cui:

378
Trece moşu' pe şosea
Cu doi pui de turturea.
- Dă-mi-i mie, moşule!
- Nu ţi-i dau· cocoşule I
Că ·mă duc la baba mea
Să mi-i facă ciulama Să mănlnc şi eu cu ea.
Fiecare vers se cîntă de două ori; apoi
Turr-tu-ru-tu I*****
Teiu (Argeş)
8
(Gorj~. ultimele
Şi s-aşază-n cuibuşor,
Să facă un ouşor,
Pentru domnul Nicuşor.

• Ion Runcu

•• li folosesc

şi

ca

••***

Văratec

h-a: mo-.şu' ,oe -(0·.'89 hrr-h-r.:r-lv

~ii )1l;1."1 Ii· MA)i· '4 IJî' ~ I
Tilrr-lv-rv-lv

4 versuri au varianta:

numărătoare.
Două glşte-mpodoblte.

• ** Tn Crivna (Prahova):

•••• Jn

.,I~ pkJ51J1;r,; 1lihl1'J1, I

(Neam!), se mai cîntă înlocuindu-se ultimele
Şi glnsacu le-a-ntllnit,
Le-a bătut, le-a prlipădit.
Refrenul aparţine culegătorului.

două

versuri cu:

10
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/Vrr-lv~-lv,

/v_I

Cînd aud, prima oară, primăvara, guguştiucul:

379
Guguştiuc,

I

Hai la plug
te-n.jug !
Tîrgu Jiu (Gorj)
Să

380

'H J1J

Guguştiuc,

Hai la plug!
Nu ştiu boii să-i tnfug Eu i-njug cu coarnele,
Ei se-ntorc cu coadele.

6f./-.9U.Ş •

fiai

,).J

, Gîngiova (Dolj)

lă

/!i/t",

jl/f./gl

I J1ftiJ; , , 11

/Jo-1/

.f#./ Ît1

-

j(lp -

381
Guguştiuc,

Hai. la plug!
Nu ştiu boii să-i înjug Să-i înjug cu cdarnele,
Să-i. întorc cu coadele,
Să-i înjug r:u coadele,
Să-i întorc cu coarnele!?
Gighera (Dolj)

Cînd se

laudă faţă

de

(Muzica de la nr. anterior)

guguştiuc:

382

$BJ1 J

Guguştiuc,

Eu sînt turc
Îmbrăcat în cauciuc I
2 Mai

I i·
•. /ivc,

oll-/V.S

'j,

(Constanţa)

E11

.311Jf

tvrc

„,

=li J; J
im-D~-

.,,
))
J
I
I
ii
J
c,;/ iii
- c/vc/

!j

li

Ca-f./

383
Guguştiuc,

Eu sînt turc,

(Muzica de la nr. 379)

Şi te-mpuşc,
Şi te-ngrop
Ungă-un foc,
Ungă-un

Perişor

plop.

(Dolj)
71
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Dorind

să

pasărea

mîngîie

:

384
Guguştiuc, guguştiuc,

Hai, te
2 Mai

culcă

în

pătiuc I

I

(Constanţa)

•

:

cv-gv1 - llvc-,

&1'1. ~ )·J.
· cvl-c~

i"n p;§

•

liiJ1, ~

·1

J5 ~ ~

li

- lhc-1

385
Cucule,

Că ţi-oi

Hodora

cîntă-mi şi

mie,
da cinci bani şi

(Iaşi)

ţie.

·

Cînd, spre .sfîrşitul verii, cucul pleacă în ţări mai calde:

-·-386
Cucu,

J1. ;ii! J> Jd

Pica-ţi-ar

mucu
l n scafa* cu zară
Pîn' la primăvară.

Cornereva

t/J -

ev,

(Caraş-Severin)

Cînd huhură seara bufniţa:

387
Iese buha din colibă
Cu cercei de. mămăligă.
Ţipă-ţi, buhă, cerceii
Că fi-i mfncă purceii.
Cucerdea

(~~ica

de la nr. 34)

(Mureş)

Prim~vara, cînd rîndunicile îşi precătesc cuib:

388
Rîndunică, rîndunea,
Ce face mă-ta-n ulcea?
lncîlcea,
Descllcea,
Cuibul îl tocmea.

4J5 J>j

Pomi (Satu-Mare)

./,/f:s-(;iY-c",

• Scafă = strachină de lemn.

12
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I J1 J1 J5 ) I j 7TI
C111c11r11 1f. 11Ji:- - meiJ

Sau, cînd sar uşor, într-una, pe crenguţe:

'!

389
Uţa,

Cu crenguţa
Tocănea mămăliguţa.
Pomi (Satu-Mare)

Jî J1 i· J1 I J J
tl - /',

C.:1

cren - 9.:1 -

1

/8

1
4
J> J> I ;ii J• ii. ţ I
To ·

h
~

c;i-nea IT1~ • 1T1#-// - 9f/ -

.

Cînd văd vreo păsărică zburînd:

390

~i·

De eşti babă,*
Suie-n slavă,
De eşti moş,**
Cobori jos.

IJi.l>)·Js

fJe e~li .ba-M,

ICoJ)- k/n
.J> J
.Jos.

' Ji J1 J

Buza (Cluj)

.5u-1e-n s/3-v.9,

IJt: e.;/I /770J,

I

în timp ce aud ciripitul ciocîrliei în văzduh, copiii încearcă să-I imite:

391
Toamna vă las:
Pită, pită peste pită;
I ar primăvara vă găsesc:
Mămăligă cu urzici.

ţfiJ1 JijîjJJ µ5)J;J3Jil)i jll
. hi;nMa .,;j las:l'l'-18,,oi-lă,oe.s-lef"·lă;

' )5-

Seaca (Olt)

;ui i· ->o>i·

ar,v,:.ma-va

' 1'-) J3
·

Ala-ma

ii

-/;·-9~

I J1
vi?

)!
Ct./

;,

J

ga-se.sc:

J1

Jii@I

ur- vei.

392
Cînd am plecat,
Am lăsat
Mere, pere
Şi-alte mirodele.
Cînd am venit,
Am găsit
Urzici-urzici
Aici.

Cino' <Bm ,ole-c01I,

Am 18-sal

Cu,pşeni (Maramureş)

Toamna , cînd ciorile se adună pe brazdele ogorului, copiii le alungă:

393
Uite-o cioară
Cum mai zboară;

După

ea
Cu sabia.

Galu
0

(Neamţ)

* Este vorba de ciocîrlie.

Este vorba de cioctrlan.
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395.

394
Uite-o cioară,
Uite, zboară Vine de la moară,
Cu făină-n poală.

Cîş, cioară,

De la moară,
Cu făina neagră-n

poală.

Tresteinic (Tulcea)

Baia (Suceava)

396
Hîş, cioară de pe-arătură,
Mîncă-ţi caşii de la gură!

Conteşti

(Teleorman)

397
Cioară caragaţă,

Cu ciocu de raţă,
La fîntîna rece,
Dracu să te-nece1

I

I

Vîlcele (Covasna)
ne-ce/

398

399
Cioară, cioară,
Mă-ta zboară,
Tac-tu-aleargă cu toporu,
Să-i taie mă-iii picioru.

Cioară, cioară

C-un picior pe moară
Şi cu unu-n apă rece,
Să dea dracu să se-nece !
Săcele (Braşov)

Rasova

(Constanţa)

401

400
Cioară, cioară,

Să-i

Mumă-ta să moară.
Cu copilu-n poală,

Mi-e
Să-i

Pe f întina rece Dracu' s-o înece I
Săcel

Mi-e

zic

cioară

că zboară

zic hia
că mă

Zmeurătu

ia.

(Vîlcea)

(Sibiu)

402
Pe pîrîul morii,
Arde casa ciorii!

Iuda

(Bistriţa-Năsăud)

Tot la

apariţia

ciorilor - dialog de la

distanţă:

403
-

Cioroi,'
Borai,
Ce-a-fost aseară la voi?
- Ciorica,
Borica,
· N-a fost nimica.

Murgeşti

(Olt)

'!JJ IJ J IJiJ1;i;1IJiJ1J
- Cto-ro1; 80-ro1; Ct;<,; lâJ/il-Jea-ră la voi?

--ţ J J1J1 IJ JiJdJ J1J1I J J. I
·
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C/o- r1~ ca. f!Jo-r/- ca, tV-a /Osl p/-mi-C<J.

Cînd cioara a luat iute dintr-un pom o nucă şi s-a aşezat pe şură s-o mănînce:

404
Cioară, cioară

de pe şură,
Ce tot stai cu nuca-n gură,
Ce tot stai cu nuca-n cioc?
Dă-mi-o jos ca să mă joc.
Ţibucanii-de-Jos

(Neamt)

Copilul privqte zborul frumos al corbului, dar în

acelaşi

timp zice:

405
Corbule, corbuţule,
Nu număra vacile,
Că le-am numărat
Cînd le-am cumpărat,
Cu-o sută şi nouă,
Clanţu tău să crape-n două.*
Cupşen i. (Maramureş)
Dacă

vede

coţofana

:

406
Ciorcobară-bară,

Nu lăsa puii să moară,
Ba îi las, ba îi las,
Că mai am vreo doi acas'
Şi mai am şi la Sălaj.

'I

ii JQî t> Il]J>4_~J1111 J1 J1jfj

[t(r-(ll-!Jd ~ -/JOI -: /"~ ~
•.
#v /;J-~ jlV- u $ /l70i!IHâ fi'1 " las,

'JiJ'J l1J1J1JiJ1 I JdîJ

Zerveşti (Caraş-Severln)

bOl Î/ ls-',

q

· -/' n;p1 d/77

sfîrşitul,

Pe la

lui martie, cînd aud

piţigoiul:

407
Ţuţundei, ţuţundei,
Toarce cîlţii din ulei,
Că vin joimăriţele
Şi-ţi taie _gheruţele.

Sîrbeşti

'I

:g

rnai_.;;r'n vre_o o!aia-e&s'

Ji J1 J
'fb-/un-o'e1;

~'

la Ja-lsj

I Ji Ji J g
/v - jun-de~

' f. J1 Ji Js ii I J1 Ji J 111

(Gorj)

fur- cc dl~ /'i"

În

u - le',

408
Ţuţundei, ţuţundei,
leşi, ţigane, din bordei,
Scoate cortu la poiană,
Că

miroase-a. primăvară.

Nistoreşti

(Gorj)

.; în Tîrgu Lăpuş (Mara·mureş) se cîntă înlocuindu-se ultimele două versuri cu:
Cu-o sută şi zece,
Capu'corbului să-i sece.

·
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Deoarece cîrtita nu le este pe plac, o

ameninţă:

'f )·

409
Cîrtiţă, cirtiţă,
Dacă nu vei pleca,
Copiii s-or supăra,
Pămîntu

s-o

J5 4.

I Js Ji J
.

a1--1t>!ă.
~ - ca ou

dărîma.

Galbeni-Filipeşti (Bacău)

ptJs))

Cînd copiii prind un arici, ca

cir-11-tti

i.'el,o/e!al,

J.' J! I Js Js J, •li

%.:-h%7--~LI ~$r
să-l silească să scoată

şi îi' cîntă săltînd şi hătind ~in ce au -

1

1

f/J:11-.-~

capul şi să umble, fac
tinichele, vergele de fier ş.a.:

roată

în jurul lui

410
Rici, rici
PolJOnici,
Scoate ţepele de-arici!
Craiova (Dolj)

J1 Jî Ji 1'J1 J>'J

•

Sco.s-le /e - pe

li

-; le tle-a-rl'cd

411
Rici, rici,
Măi arici,
Stai cu noi aici I

&t J_J

fjSJsJ IJ>J5J1J1 IJ O

R1a, net, Al.ffe' d-l'IC:, .5/a/C't/17(1/ a - 'ic//

Focşani (Francea)

412

~ J J5 ia=;; I )i J1 J

Moş

arici,
Pogonici,
la vino la noi, atct,
Să ne jucăm prin urzici.

Moş

a-r1â;

g

l'l7 - 90 -nia;

~ J! Ji_J I i5 J;J 21

Perieni (Vaslui)

Id

vi- 110

la

noi; a

-_ic<

- 413
Arici, arici,
Pogonici,
Leagă miţa de gîrlici,
Şi o bate cu ciocanu
Pînă vine şobolanu.
Izvoru (Dolj)

414
Arici,
Pogonici,
Hai de joacă
Cum îţi toacă:
Tone, tone,
Banc, banc.
Hînguleşti

(Vrancea)

ft'J J I )>j)J I •fî'JfJOiJ
A -nâ;

Po-90-m'ct; lla1~tle ;oa-că

t&--=ifoh Ji 4,i I J J 1.J J -1
v Cum i'(/ 1~-că: !(;he, lont: &ne, !Jdnc
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415
Arici, arici,
Pogonici,
Stat de joacă
Cum îţi toacă,
Că aşa, şi azi şi mtine,
Ne înveselim cu tine.
Vine vara călduroasă,
Ariciu' iese din casă:
Peste ţară, peste glod,
Peste-al brazdelor polog.
Dorohoi (Botoşani)

ţ1 Js )5 J5 îf. I J1 J1 (; I
A ... nc1~ a - r1C1

Jb- 90- n1c1,-

416
Arici, arici
Pogonici,
la pe fata lui
C-are zestre

Drăghici,

Nouă ţeste,
Şi-un ogar
După un car,
Şi mărgele

De surcele,
Şi haină din mii de pene,
Şi tulpan şi cu basma
Cumpăraţi din zaharia.

Nicoreşti (Galaţi),

417.

f I ii ii ii p IJ1 J> J~;h îl

Purceluş

cu cuie multe (bis)
V ii pe jos tocmai din munte,
Hop, hop, hop I ·
Treci prin apă, treci prin foc (bis),
Te opreşti la noi în loc,
Hop, hop, hop I
Arici, arici
Pogonici (bis),
Prinde-te 'în joc aici,
Hop, hop, hop!
Hai de joacă,
Cum îţi toacă (bis),
Cum joc fetele la clacă,
Hop, hop, hop!
Spre seară, cînd încep să zboare liliecii:

ffff-- c~

Iv; ev

ev-'~ mul-I~,

_k_l p I J1 J1 ie;_}' I
Vti ~ .1os foc -- mai o'tn mv11-fr,

~ih'Jî"I 1;.'i
e

Hqo,

/lo,o,

ho,o.I

I

418
Liliac, liliac,
Hai deseară la colac,
Dimineaţa la tomac . .,.,

L/--1/-ac,

n - // . .

ac,

Sîntă-Măria (Sălaj)

la co-lac,

* Versurile
••

şi muzica (în spiritul variantelor de mai sus) aparţin culecl.itorului.'

Tălţei.
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419
liliac, liliac,
,Vino seara la colac,
Dimineaţa La pogace,*
$i nevoia să te calce.

!t- i~ ac,

.f, -// -<?C,

Ghioroc (Arad)

Vt- no

s~ -re?

co - lac.~

I.ii

420
Liliac, liliac,
Vino seara vîndălac, **
Să-ţi dau lapte şi colac.
Silvaşu-de-J os

~I i· )) J ZJi·. i·
L1 -I:

(Hunedoara)

-at~

h-k-

'I: 8h )· ;1 J1 I }>
~;:. - no seOI'- .ra

j)

0
c;c,_

D

:I

v1/7 -dâ - lac,_

421
Liliac, Liliac.
Hai astară la oblac, ***
Că fi-a da mama colac.

(Muzica de la nr. anterior)

Nojorid (Bihor)

422
Liliac, Liliac,
Hai deseară la colac,
Că ţi-oi da cu cioata-n cap.****
Amaţi

(Muzica de Ia nr. 121)

(Satu-Mare)

423
Liliac-iac,
Hai deseară la tabac,
Să-ţi dau cu măciuca-n cap.

· Li - !t - 01c

41 p p ii J'·

Săcele (Braşov)

1

Hai tle -se.ii - ră

-

/ac,

Ip p J
la

424
Cu doi boi la telegu/ă.
Cu boii-mpllratului,
Din captitul satului.

Liliac, ·liliac,
Hai deseară la colac:
Cu' o mîţă,
Cu o ţîţă,

Negreşti

"' Turtă de mălai.
..,. De-a berbeleacul.

***

„.„„

Fereastră.

în pomi

(Salu-Mare)~ Că ţi-oi da cu -bota-n cap.
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(Satu-Mare)

1<1-b.-;;c

:I

Copilaşii

ademenesc

şi

în felul acesta pe

tovarăşul

lor de

joacă,

Grivei:

425
Guţu,

.ţi ii J. Ji J1 I 11 J1 ;b ţi I

cufu, na, Grivei,

Mămăligă, dacă vrei.
Dacă nu, o pun în coş
Şi-o dau mîine la cocoş.
Cocoşu' dacă-o mînca,

Cv-

(u, cu-fu,

na,

Gri-;;,;,.,.-

Cucurigu ne-o cînta. *

Roşu (Bucureşti)

426
Guţu, cuţu, na, Grivei,
Mămăligă, dacă vrei.
Dacă nu, o pun în sac.
Şi-o dau mîine la gînsac. **·

(Muzica de la nr. anterior)

Davideşti (Argeş)

427
Măi.

fricos, măi fricos, ·
Vino ca să-ţi dau un os.
Cartierul Rahova (Bucureşti)
Dacă

e vorba de lup sau de

tt-J1Jtjjjif4ffeJ);;1~;~ii li
·,y,j, fncc05,~1 li"l-c~ 11-nocas8-ftlal/vn as.

lupoaică:

428
Geaba lupu' cască gura,
L-am lăsat, m-am dus de-n durai

'!

pp

tiea-&

Tîrgu Jiu (Gorj)

$p p ),

)5 ))

Ip p J5

lv-p.1 1

C<IS-Că

)i

L-am fă -s<1~ 11r<1m

gu-

)5
re1,

I Js 1' Ji ii li
dvs clee1 du- ral

429
Mă urcai în prepeleac,
Să· văd caprele ce fac;

Caprele zbiera,
Şi lupoaica le
Letca-Nol!ă

'I ii J)J1 ih lmb)·J
/11.i

vr-ca· 1n ~-,oe-lee1c1
.J~ void ca·P~· le ce l'<1c; Ca;0re-

păzea.

(Ilfov)

două versuri aparţin culegătorului.
(Neamţ), ultimele două versuri se înlocuiesc

*" In Roman
Dacă

Şi-o

nu, o pun pe

dau mline la

le zb1i!-

' J. • I )· )i Jî Ji I J>i J'i J . li
ra,

• Ultimele

ijiJ'l ;p J1 J1 I

Ş;

lu- ,ooe1/-ce1

le

,oă-ze~.

cu:

masă.,

mireasă.
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Cînd 2-3 băieţaşi aud spre dintineaţă că-n timpul nopţii a fost vulpea prin sat, pornesc gălă
gioşi

pe

uliţă şi cîntă:

430
A venit roşcata,
Şi-a atacat poiata,
Ia puşca din cui,
Şi fă-i un cucui.
Bucecea

tr;t?J1).J11J J iSJ'il)iJ:j
,! ve-ml roş.-ca-la
,P·<J-la-c.71 ,oo-1<J-~; ·.!Dl M-tV din

fJ i

(BotoŞani)

I J5 J5 )i J1 I J ~
Ş/~""./ _lin· co -

cui:

şi

I

cui

Uneori, un năzdrăvan de copilaş se laudă că şi-a măsurat puterea cu cumătra vulpe - ba chiar
cu vulpoiul:

431
Tui, fui, ţui pe Glăvăţui,
Prinsei vulpea şi-o bătui;
Şi vulpoiul nu putui,
Şi-l legai cu betele,
Să nu-mi bată fetele.
Fiecare vers se
Ţui, ţuî,

Cămineasca

Cînd se

cîntă

de

Îl p p
pi; /w;

două

J>,
/vi

ii I J1 J1 J •I
~

Iii.# - v.#- /l/I;

ori; apoi:

fui! .... *
(Ilfov)
iveşte

o

nevăstuică,

de

teamă să

nu

muşte

vitele, copiii zic:

432
lţi

dau furca ca să torci,
nu, te iei şi pleci.

Dacă

Băimac (Bacău)

Viezurele a fost

păălit:

433
Viezure cu blana sură,
leşi tiptil noaptea din şură,
Şi cătînd neîncetat,
De găini te-ai săturat.
Sîc, viezur-afurisit,
Pe mine nu m-ai găsit I
Cartierul Rahova

*

Refrenul

f!l l IJ J IJ J iJ)ll;Ji
11e - zv - n: cu /Jl.;-na .sv- nJ.

.1'8f1

(Bucureşti)

aparţine culegătorului.

80

https://biblioteca-digitala.ro

n, - hi nor.o-le.t71n

·-

' yv-r.J,

întărîtă şi

Cînd copiii

pun pc

fugă

pisici le:

434
Hăis, pisică, cea.cotoi,
De mă scoate din noroi

.
-

De la nunta lui Baboi.
Colţu (Argeş)

435

f ! Js J5 _„J1- J1

Zît, pisică,
La urzică;
Zît, pisoi,
La usturoi I

Limanu

I ~ 1· J}_#· I

c.i,

8"'{ .0' -

ur-z/-c.#,

L<l

(Constanţa)

436
Pisicuţă-pisicuţă,
Dacă-o veni maica
Să te scuturi,
Să te bucuri;

Dacă văd

prin

Dacă

Cum

azi,

casă

nu, să stai în loc
stă şi turtoiu-n foc_

Corabia (Olt)
vreun

şoricel,

iar pisica-i

pe-afară, cîntă:

437

fI J1 J1 Ji J1 Ii· )i i· J· I

Unde-i mîţa, să mă vază, ,
dau coada să mi-o roază?

Să-i

Cup·şeni (Maramureş)

lln-tll!!'-1 mi - te,

~

v<l- ?ă,

])~·'"1 )·

J11 :::
...f;L, d'<lu ·co<?-

mi

'7J1

li

si# m1-o roa-ra?

438

f1 J1

Gîscă, raţă, cioară,
Pui de căprioară.

Se cîntă de două grupuri de
copii, pînă cînd se plictisesc.
Grupul I. începe cîntarea, iar al
II-iea intră atunci cînd primul
a ajuns la măsura a doua.
Focşani (Wancea)
Cînd

încearcă să necăjească

6is - c.#,

Şemlacu-Mic (Timiş)

* Muzica

'
'I

/<1 -

)l

I J.

/.i,

-==.l§

CIP<l

r~

J1 J1 i·' fii I J J

Pul o'e

taurul sau

bivoliţa,

439
Bica, bica, mu, mu, mu.
Pune capu' pe vălău:
Trei cuţite-i tatăl tău I

J1 i·

d-p/"1

-

ciocnesc pumn de pumn

"tJ<l

şi

-

r~

zic:

J1 J1 J> J1 I Ji ;1 J I
Bi - ca, 1>1 - tO>,

mu, mu, mu,

aparţine culegătorului.
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440
Taure,
Balaure,
I mpunge-te cu vacile
Pîn' ţi-or ieşi maţele.
Săcele ,Braşov)

f1 p p J5 J5 I p p i> ii I

Bivoliţă,
Prepeliţă,

Uite pielea ta,
Pe-a mea nu ţi-oi da.

IJ/ •

J'O-

n - (.#,

./'/e- j)e- // - /ă,

Ir

Săcele \Braşov)
tl/ - le

~a

,Q/e - /ea

mea nv

•li

l

lei,

{1~0/

dil.

442
Bivoliţă moartă,

Hai la noi la poartă,
Să-ţi dăm lapte acru,
Să te faci ca dracu.
Răşinari

(Muzica de la nr. 133)

(Sibiu)

443

f1 J1 J. ;, J1

Bivoliţă, bivoliţă,
Na-ţi o mlnă de tărîţă
Şi una de pdpuşoi Ia-te fuga după noi.

Numaidecît copiii o iau la

I ii J1 4!)> I

Bi - ro - n· - ,m,

,;/ - ro

- //.

/ă,

fugă

.Truşeşti (Botoşani)

Cînd pot

să

se joace cu berbecii:

444
Beciu, beciu, pic,
Nu-mi face nimic,
Că-ţj dau un covrig I
Beciu, beciu, pac,
Dă-te peste cap,
Că-ţi dau un dovleac I
Beciu, beciu, poc,
Stai acum în loc,
Că nu mă mai joc!*
Scărişoara

*

I
Be - c1v,

(Ilfov)

Ultimele trei versuri aparţin culeglitorului.
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t>e - c1v,

pic,

)

445
Beciu, beciu, pac,
peste cap Na, Marin, dovleac!*

Dă-mă

(Muzica de la nr. anterior)

Davideşti (Arg~ş)

446

fi=» ;1 li

Bece, bece,
Nu te-ntrece r
(Bistriţa-Năsăud)

Nimigea

Cînd copiii simt

că

Ji I ib J1 ii J1 I

8e - ce, oe - ce,

berbecii se

#v lt<-n-lre-cet

întărită, încearcă să-i aţîţe:

447

$1 J J IJ , ijl oh J';1 i.Jţ@

Hai, Băran I
Hai, tu Băran !
Hai, Dududruţ I

11'.;v, Iv Bi·/CVl, hi flă-

ll.a1, tiâ - r.an I

Bila (Ilfov)

f ).Jy J5 ,
1

Cînd apare în cale un

11 J J>Ji IJ 1 I
li.;v, /Jv-dv - cl17.Jf.!

Jţt IJ.a'.r.;>nl

ra>n,

'

ţap:

448
Ţap, ţap

Cu pielea-n cap,
Cînd 'te-ajunge,
Rău te-mpunge.
Ultimele două versuri au ca
Unde-ajunge,
Te şi-mpunge. **

Spineni
Cînd

fa>/J,

!-?O '"

Î J5 ); J1

variantă:

J, I Js J'i J1 J1 I

tiacl /e-.d-/l11J-9e,

(Iaşi)
behăie

vreo

căpriţă:

449
Si, la mărăcine,
Că n-am fîn de tine!
Albeştii

de

(Muzica de la nr. 87)

Argeş (Argeş)

450
Sis, căpriţă, behehe,
Taci cu tata, că sînt eu,
Dau cu pietre-n eleşteu.

Ungheni

li
Sts,

cil - ,bri - ~,

/Je- lle- lle,

(Argeş)

* Este vorba de cap.

"* ln Moldoveni

(Neamţ)

se zic.e aţ;a unui copilandru bătăuş.
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bacă continuă:

451

41 ii ii J5 J5 I i· ); J5- j

căpriţă, după

Hai,

mine,
mine ţi-o fi bine;
La moară nu te-oi mina,
De nu-i mere, nu-i mlnca I
După

Nadăşu

h'B1; ca· -/Jrl-p,

_,

I

dv - p;i mi- n~,

(Cluj)

în timp ce vede veveriţa că-nvîrteşte în lăbuţe o alună, cîntă:

452
Rifă, veveriţă,
Dă-mi o aluniţă
Că ţi-oi da jintiţă.
Mediaş

f I i>

Ji J1 ;, I Ji J.

Ri - /.i;-

(Sibiu)

https://biblioteca-digitala.ro

Vt' -

y~ -

,.,._

p,

I

CINTECE DE LEAGAN ŞI ALINTARE
Ca

să-şi adoarmă frăţiorul

sau surioara, îi cîntă cu duioşie:

453
mlţîţel,
Mlţlţel şi frumuşel,

Nani, nani

l mbrăcat cu cojocel

Şi

cu cuşmuţă de miel.
Marginea (Suceava) ·

#.i>-171,

454
Nani,
Nani,
Nani,
Nani,
Nani,

nani,
nani.
nani,
nani,
nani,

Cuţa

mamei cu oi/a,
cu văcuţa,
cu purcelu,
cu căţelu.

ml'- /f

n.;i.m

·f ! J5 J1 J1 li

-

/el,

I i· J1 ;, Ml

Al; - n1,· nil - n-:;·

ev-/.;> m;-met_

Săvineşti (Neamţ)

455*

f1

Nani,
N11,ni,
Nani,
Nani,
Să te

nani, ghiocel,
nani, micşunel,
nani, brebenel,
nani, Ionel;
faci tu măricel,
Să-ţi ia mama căluşel,
Căluşel cu panglicele
C-aşa-i place mamei tele.

n

u~ u~ j)=-.f ITJJ J',

'4

A/;. m, n3.

'71, 9111.

Q -

11

ce%-_

Braniştea (Dîmboviţa)

456
Nani, nani. nani,
nani.
Vine somnul dulce,
Capul să ţM culce;
Te-ai jucat destul,
Culcă-te acum.
Fiecare vers se cîntă de
Nani, nani, na! .
Vedea (Argeş)

=$!:.b J1 )· :P IJ ___ J I

Culcă-te, fă

Al.;> - n1,

două

//il -

n1,

1'il -

n1,

ill

IJ

ori; apoi:

ii~

-171, na - l'lt,

na/

457
Nani, nani, nani, na,
Că mama ţi-a da ceva Bombonele şi halt-a.
Tudora (Botoşani)
• Muzica

4e J1J

,A'3-//I,.

IJ>J IJ1J I J1 „. 'I I
llil-ni,

ns-m,

na,

aparţine culegătorului.

.

.
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458
·Nani, nani, turturică,
Nani, nani, păpuşică.
Hai tu miţă,
De-i dă ţiţă
Şi tu raţă
/a-o-n braţă.
Şeica-~are

f ~ J I;fffjjd
na -m;

- ,fa- m;

Ilir-Iv - r,-. e.i,

sau:

fi J1J

~-n~

(Sibiu)

Ilir-Iv - n- c~

459
Haide, haide, pui b'ăiat,
Că mămica te-a culcat,
l n leagăn te-a ~ezat,
Cu picior te-a legănat
Şi din gură ţi-a cîntat:
Vino peşte

4HJ5J IJ)J 1150 Iii) li
lla1~dl!,

lu11~de,

p.;1

bă

-

1;;1,_

Şi-l hrăneşte,

Vino raţă
De-l răsfaţă,
Vino curcă
Şi mi-l culcă.
Valea Nucarilor (Tulcea)

'i

460
Lui, lui, lui şi iară lui,
Dormi cu (Stana), dormi,
Şi te scoală măricel,
Ca tata de voinicel.
Taci, vîntule, nu bătea,
Puişorul nu-mi scula.
Vurpăr

măi

pui,

ii J1

~ 1' I J1 )P J

lu1,· 1u1; lui

1a -

{I.

ra.-

lui;

' )· J1 J5 lj I 11 J> J li
IJormi ev .Jta ~ na, ·

(Sibiu)

.

. dorm;,· m#/.17v1;

sau:

'B)) 0 IJd 1)·81J!
lut; M;_

lui fi

1~-r.i_

1v1;

&J5 {f IJs@ IJs 0 IJ.
Jla-11a,

bormic1.1

d'orm1,· mă;,·

I

,ou1~

461
Nani, nani,
Puiu mamii.
Cu mina te-oi
Din guriţă oi

'RJd IJsJ IJd I JţJ

. } bis

Na-m;

tăcea.

· Merenii-de-Jos (Teleorman)

na-n1~

/>1.1-iv

ma-m_1i~

4Jd I ),. J I J1 J l~J I
lla-m;
ma-mii
na-"'·
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P11-111

462
Dormi micuţ
Păsările fi-or

cu mama ta,
cînta,
Vîntul mi te-a legăna,
Florile te-or mîngîia.
Dormi, copile, dormi blînduţ,
Dormi cu mama în pătuţ.

D l~_{jijl;, o

•

&J1 8

I J1 €Jii I JJ:A li

ri - l e _

Borod (Bihor)

I

P~- s;i.

Oormlmi - Cll/ cu_
ma-ma_ fa _ _

(Nlr cÎn

-

la,_

463
de cioară,
s-a dus la moară;
A, a, a, puiqţ de sarcă,
Că mă-ta s-a dus la sapă;
A, a, a, puiuţ de peşte,
Eu te leagăn şi te-oi creşte.
A, a, a,

puiuţ

/

Că mă-ta

A,

;,

a, PU.- iu/ de

cioa-rii,

I Jî J I j1 J li

Săcălăşeni (Maramureş)

dus la

moa-rJ.-

·464

. -l.

A bua, puiuţ de cuc,
Că mama-i dusă la plug;
Abua, puiuţ i:fe mierlă,
Că mama-i dusă la greblă;
A bua, puiuţ de cioară,
Că mama-i dusă la t1'1lJară.
Nadăşu

li.

::l

· ijRJd IJ'J l:Jd I#.!)
A-bv - a, 11u-

(Cluj)

cuc,-

iu/o'~

I

ijl

cvc,.--

t:.i ma - m.;./ o'u -

11

Cînd copilul simte că începe să

se îngreuneze pleoapele de somn, îşi cîntă singur:

465
Păsărică galbină,
Vino de mă dandină;
C-aşa sînt eu învăţat,
Ca să dorm tot dăndinat.

Cartierul Rahova

I
Pa - s.i - rl - c.f

§81- ~·- M,

(Bucureşti)
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Cînd îndeamnă copilaşul să adoarmă, frăţiorul sau surioara îi cîntă. în acelaşi timp, rînd pe
rînd, cu degetele, uşurel, îi coboară pleoapele, îi îndoaie urechile, îi apropie buzele şi-i suceşte vîrful
nasului.

466
1nchidem ferestre le,
lnchidem obloanele,
I nchidem uşiţa

.ln-ch/- otem k- r4' -/re - le,

Şi răsucim cheiţa.

Haţeg

în - cili- tlem o - 11108 - he - le,
/n - mt~ tJ'1m v - -11 /ii

(Hunedoara)

i

~"---.

,)J 1 J~:hih

„.

ruşele

Fratele mai mare, ca să-şi înveselească
unul de altul, sau numai gîdilindu-1:

frăţiorul,

îi

cîntă

1J!îft,' I

··r.i-.w-c/m cl>e - ,·_

/~,

versurile de mai jos,

hătindu-i

467
Ţi, ţi,
Ţi, ţi,
Ţi, fi,

Panduru

mei,
mei,
mei, mei, mei I

'f

(Constanţa)

468
M-a trimis moşu'
Să iau un ou roşu,
Şi n-am găsit ou,
Şi-am găsit un bou
Cu coarnele-atîta I
(Arată cu mîinile cît erau de mari)

'

!/. /t,

469
Ne-a· trimis nwşu'
Şi cu mătuşa
Prin toate grădinile
Să păzim găinile.
C-a zis că ne dă
Un ou roşu;
Roşu n-a avut,

Ne-a dat unu' alb.
Albu'-a avut pui,
Puiu-a avut cioc,
Din ou a ieşit
Şi-a făcut:

• Tn

în sus I*

Săcele (Braşov),

Puiu'mititel.
A fost cocoşel.
Pe gard s-a suit,
Gîtul şi-a lungit,

/i.

Ji J1

Obedeni (Ilfov)

Ţuţuruc

J! J1 ;J

în loc de ultimele patru versuri, se cîntă:
Din aripi a dat,
Tare mi-a strigat:
Cucurigu!
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/t.. me1,

I J1 Jl J
ft~

o ID

me1~.J.....-

/t. mei,

J1

mei.,_ meii

,

I

picio·

470
Vui-vui-vui,
lui moşu un cutai* Să-l atîrne moşu-n cui
Lingă oala cu făsui.
Oala plină şi-ndesată
Dă-i

.o

mănîncă (Tică) toată.

Săcele (Constanţa)

471
*

Gidil(ci, gîdilici, un' te "duci?
La (Ionică) din Tecuci.
Da' de unde-o să-l apuci?
la, de pe ici l
Bogdăneşti

_3_ ,-3-.
iJ I J1 Îi

j; 1 I JiJ1 J

6i- tti- //c1,· 9/- tftc //c;;

I

vn' k tibcl?

,--3.....,

,., J1.J1)J·iJ1J1J •I l 1J1J1J 4

.(Vaslui)

/,7 /D-n1-cJ o'tn k-cvci
.
oa· tt~ vn<fe-osJ.! a-J)tlCi? la. !fe pe 1c1/

472

'B Js j--==tfflttfj, J J

Caua, caua, un' te duci?
La moşneagu', să-l apuci
De ţuf uruci'!

Ca- llil, .•
ca- 11a,
Lă' ma,; - neă' · 911 '.

re

11n'
R-1 ă' ·

Lunecă mîna pe piept, şi la momentul potrivit îl apuca de moţul de păr.

Roman (Neamţ)

Oe /v-/TJ-rvctl

Copilul urmăreşte cu atenţie. pe frate-său, care, în ritmul ·mmicii, duce două degete pe perete
pre dînsul, şi.,.pînă la urmă rîde cînd îl ia de năsuc:.

473

fi J1 J> ~~~~~

Vine miţa pe pereţi,
cu coada în băieţi.
Vine miţa pe perete,
Dă cu coada-n nas la fete.
Dă

'J1

Miluta (Gorj)

11 - ne mi- (1

pe pe - ,:,.,;._-:._

Ji Ji ii IJi

Di ev coa- d:1

1i?

1·~

LvJ - 1c/i -__

474
Mamă, tată, fraţi, bunici,
Da' lu ce cauţi aici?

ţ1 )5 )#Oii)) E4

La vorba „mamă". îi atinge cu degetul
fruntea; la „tată ", bărbia; la „fraţi ", un obraz; la „bunici", alt obraz; iar la „Da', tu,
ce cauţi aici ", îi scutură uşor vîrful nasului.
Fîntînele

A!<J - mJ,

la - I~

/r.;1/1, â:/-n10,

-p=t

(Bacău)

* Cutui = cotoi - partea de sus a unui picior de pasire.
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475
Iţi,
Piţi

!
Adam
Clnd mănlncă face ham!

Moş

la „Piţi",
„Adam",
alt obraz; iar Ia ultimele cuvinte, gura.
La

bărbia;

„Iţi" îi atinge fruntea;
la „Moş", un obraz; Ia

' J;

J'>

J5 )i I :h J1

tini:I m.} - n1n - că,

/".; - ce

J

li

h.;n>/

Pecica (Arad)

'!

476
Barbă-bărbărie,
Gură-gurărie,

N as-tărtănas,
Ochi-bazaochi,
S prîncene-coţofene,

'li

Frunte-tăvăluc,

flap, de ciufuluc/

p~

J~ - I @____ii "

J1

~r-bă-~/-- o~

#as -

ce - ne

J1)î)î

ri -

e,

n1r- ;~ - rasco-Ip. - fe-ne

14 ), p)1ll ~I~

~ ~! p'!li

tiv-r~ 9u-ra - n-- e
H~deC1v-.&-hc1
Ock~ /Ja-za ock,:..'. .j:Y1i7-

Sora mai mare îi pune uşurel degetul pe bărbie, pe buze ... , iar la un
moment dat îi prinde moţul de păr.

rrun-le l.i-v.i- luc_

Piatra. Neamţ( Neamţ)

478

477
Barbă-bărbuţă,
Gură-guriţă,
N as-cătănas,
Ochi-ochişori,

Barbă-bărbiţă,
Gură-gwiţă,
Nas-ciocănaş,

Obraii rotunjei,
Ochii frumuşei,
Frunte lătăuşe,
De păr - ciuciuruşe !

Sprlncene-coţofene,

Frunte tn
U - ţu -

-/

lăptucă,

ţu, măciucă

I

Vlădeni (Dîmboviţa)

Josenii-Bîrgăului (Bistrita-Năsăud)

480

479
B arba-barbura,
Gura-mangura,
Nasu'-pintinasu',

Barbă-barbură,
Gură-gangură,
Nasu'-pricinaşu',
Ochii-păhăraşu',
Fruntea-păturnica,
Păru' - ţurţurica.

Ochii-păhăraşu',
Fruntea-păturnica,

Coada-turturica.
Dăbîca

Chiraleş (Bistriţa-Năsăud)

La-nr. 477 -480,

indicaţiile

(Cluj)

de la nr. 476.

481
Asta merge cu purceii,
Asta merge cu viţeii,
Asta strlnge aşchioare,

(Muzica de la nr. 229)
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Asta face plăcincioare,
Asta zice: pic, pic, pic,
Dă-mi mie, că eu-s mai mic I

r

La versul I îi atinge degetul cel
mare; la al II-iea, degetul arătător;

la al III-iea, degetul de mijloc; la al
IV-iea,
cel inelar, iar la versurile
V şi V , îi scutură deget~! mic.
Recea-Cristur (Cluj)

482
Asta merge cu purcei!",
Asta merge cu viţeii,
Asta zice: du-te tu!
Ăsta zice: ba eu nu,
C-a făcut mama plăcinte
Şi le-a pus pe cuptor
Şi-a pus mîţa păzitor,
Dară miţa a scăpat,
Şi pe toaie le-a mîncat.
Căţ, căţ

!

versurile IV-IX, pe cel inelar, iar la
„căţ, căţ", îi mişcă încoace şi încolo
degetul mic.

La versul I îi atinge degetul cel
mare; la al II-iea, degetul arătător;
la al IJl-lea, degetul de mijloc; la

Cricău

(Alba)

483
Ţaboi, ţabolescu,
Ţafasole, fasolescu,
Ţafîr I
Grigoreşti

I Ji J> ) ii
/a - .bo- Ies - ev,

(Suceava)

$Jî J1 ii ii I J1 J1 Jî i· I1>tJ
{8- 1'8-JQ - le,

/a -Jo-le.;- ev,

{a-h"r/

484
Lup, lupoaică,
Urs, ursoaică,
Pui de epuroaică I
Suceviţa

(Suceava)

485
Asta-i lup, ăsta-i lupoaie,
Asta-i urs, ăsta-i ursoaie,
Asta-i piţiribuboaie !
Năneşti (Maramureş)

/

(La nr. 483 - 485,

aceleaşi mişcări

de la nr. 481).
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Ici, ici,
Joacă epuraşii

mici:
Unul se duce cu oile,
Altul se duce cu vacile,
Asta să cumpere făină
Şi unul face plăcintă,
I ar ăsta zice :
·

l

486

'1 J J I Jî J J> ;ii Jd; J
1

_,,„·

vorbite

'I= J1 J1 J> J1 I J1 ;, J1 J1 I
fi( - (.i,, Ol-;- /8,

Biţă, bifă
Din cod.iţă,
Dă-mi şi mie-o fărămiţă.

LJ.j-m1

La versurile I şi II îi face cu degetul rotogoale în pal mă; la II I, îi apucă degetul mare;
la IV, degetul arătător; la V, degetul de mijloc;

.p

Otn.
/"ii -

m1- ~"

CQ•

fh·.-

/.f._

r.§ • m1 - fa.

la VI, pe cel inelar, iar la VII-X îi scut11
degetul mic.
Nehoiu

lasă uşor

I

IC'J ./oa·că 1i:-,IJ11 - ra-.;ii nvd:

(Buzău)

Tot frăţiorul, ca să varieze răsfăţul, îl aşază pe CQpi! pe genunchi şi, prinzîndu-i mîinile,
·pe spate, apoi îl aduce la loc, repetînd de mai multe ori mişcarea, în timp ce îi cîntă:

487
Cade, cade, cade,
Nu cade!

Rîrnnicu

Sărat (Buzău)

488
Duru, duru, duruian,
Fetele prin buruian.
Cele mari,
Prin lăstari,
Cele mici,
Prin urzici
Şi băieţii după ele
Să le cumpere mărgele.

Balta

'i
'!

;t Js J· )î J· )) IJ j
ra-tl.:c, ca-de, <a-ele,

J I

#11 coo-cle.1

J1 ;h ii_}>. I ;, J1 $ ;ti 111
011 - rG', dii· rv,
- li! - le ,tnn

;:~

d11 - r11- 1~/7,

/Jv- rv-1an._

(Mehedinţi)

Sau îl aşază pe vîrful picioarelor şi-1\ leagănă cu cîntecul:

,1

489
Uţuţa
Buţuţa,
Bună-i vara jintiţa
Şi iarna chiseliţa!

Mihail

I ii Jl J
811-lv. .ta'

tl-fv- /oo

Kogălniceanu (Brăila)
811-
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,,,,;.„ va-

ro>

,1in - lt'- (<i

Cîteodată,

ca

să

nu-i mai

plîngă

surioara, o

ameninţă:

490
Trece cioara pe sub moară
Cu copiii subsuoară.
Ga, ga, ga!

Rtu Alb (Dîmboviţa)
Dacă

vrel!-n copil s-a lovit, un altul, mîngîindu-i locul unde s-a lovit, îi

cîntă:

491

ţi=-Eiî J1 ;1 I ii ii ;1 J1 I

Lină albă,
lină neagră,
Dă, Doamne, să-i treacă I

Ll - n.i a/. - bă,

Viişoata-Tg.Trotuş (Bacău)

Ic

îfl_

J1

~ /JQdm-ne,

Băiatul lăsat

singur spune lui

tată-său,

plîngînd, cum

arată

lt- - n.J fled-9rJ,

IX-J

jl

li

lred - c.i/

.J<i../

urîtul:

492

I l"i J1 J

Ochi-ochiuţ,
Nas-năsuţ,
Negru-negruţ,

Nas - nJ-sv(,

ln cot - cotuţ.
Suceviţa

..--- a---,
1 )',

J1 J1 J I!

(Suceava) ·

En col-co-Iv(.

Unui copil ars de soare, la care te izbeşte albul ochilor şi al dinţilor:

493
Albu' mamei ca un caş,
Negru ca un cărbunaş I

Neatîrnarea (tulcea)
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DIN

I

VIAŢA

Copilul, înainte <le a merge la

şcoală,

DE MICI
îi cere

ŞCOLARI

maică-sii:

494
Dă-mi mamă,

Să
Să

Haţeg

pup

$1 J Jd1I J I J1Jd I J1J1J I

îmbuc,
mă duc.

~n11; ~-mJ;

pvp

.J.J lm·bvl,

J~ mJ o'vc.

(Huqedoara)

Fiindcă

nu

şi-a

ferit gustarea <le

pisică, fetiţa

se duce la

şcoală nemîncată:

495

f1 Ji

Tica, tica, tica,
M-a certat bunica,
·c-a mîncat pisica
Toată btţcăţica Şi m-am dus la şcoală
Cu burtica goală.
2 Mai

!i'

J1 J1 J1 I ~..
-

c~

I/ -

c~

.I

l~l

-

I/

CO',

(Constanţa)

Cînd un

copilaş_

ajunge la

grădiniţă

cu întîrziere,

toţi

colegii se pornesc cu zgomot:

496
Mămăligă

rece,
Ai venit la zece I

Biled

(Muzica <le la nr. 133)

(Timiş)

Tăbliţei,

ca

să

se usuce mai repede, i se

cîntă:

497
Uscă-te, tăbliţă,
Că ţi-oi da alviţă;
Uscă-te mai bine,
Ca să scriu pe ii.ne;
Uscă-te, tăbliţă,

Ca
i

să

scriu

_, J1

oiţă!*

Cartierul Militari

------

:4tîJ1 J1 ;,

Co;

(Bucureşti)

" Ultimele 4 versuri

aparţin culegătorului.
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(/.J -

I· J

js

r.i ··le, la - bi/

!~-

-

/.9,

Ji Js Js I J
/,''O/ t:lo> o>/

-

V/

D

-

J

li

Cînd unui elev i-a fost spartă tăbliţa de către un coleg, păgubaşul se ţine scai de cel vinovat:

498
Hai la domnu',
M {-ai spart placa!

$4-J

Cosîmbeş~i (Ialomiţa)

Nu rareori se

lfa1 /a' clom-au,' M·ai J;%'r/ ,f)/a-c<JI

înţîmplă

ca geamul

să

fie

spart~

499
A spart geamu'
Musca cu ciocanu' !

Scheiu-de-J os (Dîrnbovita)
La

şcoală, dacă

se

IJ. ;, I J J I )) Js 3 li

Atunci

'i

toată

clasa se

porneşte:

J J IJ J I Jl Js J1 ;1 IJ J li
A

.s~rl §e<J-mo' Aft1s·C<J Ct/ c10-ca·nt1l

continuă gălăgia:

500
Într-o tufă de urzici
Este-o t10acă de furnici Cine-o rîde şi-o grăi,
Acela o va-nghiţi.

(Muzica de la nr. 279)

Armeniş (Caraş-Severin)

501
La popa, sub poartă,
Este-o mîţă moartă;
La popa, sub pod,
E&te-un cline mort;
Cine-o rîde şi-o grăi
Pe acestea le-a-nghiţi:
Cu mălai, cu pătrunjei,
Cu untură de căţei I

Chiuza

(Bistriţa-Năsăud)

502
La popă, la poartă,
Este-o mîţă moartă;
Cine-o rîde şi-o vorbi
Drept în gura lui va fi.
Pis, pis,
__ ,l
Lacătu s-a-nchis !
.Gherăeşti (Neamţ)

1

1

' ' /aJ poJ - ,M,Ji laJî poarI J IJ,_
J
EJ - l'e-o /771

f ll1Jî )
~

mo.Yr- /.;>;

)· li I )· J1 J

CY- ne-o r7 ·de
CJre,o/ /n 9t/ - ră'

$J.„ Ji

-1.9

'I

=li

'll

vor· .O/
hi vă' IX

.şi' o

I Jî); 1
~ 5i 1I~
;
Lă'

·ca -lu S·<J·a-c/J/s/
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La

şcolile Ctt interrt~t.

cînd se

dă

masa:

503

41

Linişte
Că s-a

la galerie,
spart o farfurie Farfuria cu piftie,
.
Drept în capu' lui Ilie,*
Farfuria cu fasole,
Drept în capu' lui Manole.

Catanele

în

)5

Ji j) )ii oh Ji ?_1ifi li

,,. -/'1/:Ş- l'e

9.;; -le· r1

/.;;.

:-e,

(Dîmboviţa)

recreaţie, copiii mănîncă
aceştia refuză să le

adus. Nu rareori,

ce şi-aduc de-acasă. Cei care nu au se roagă de colegii care
dea. Atunci, urmează reacţii de felul acesta:

504
M-a trimis o turturică
dai o fărmăturică.
nu mi-i da,
Mln'-aşa va rămînea.„

Să-mi
Dacă

'"M;;J1 fnJî mt:s
4 :bo Il'vr;1 Jî
.n Jî
Iv - r/ - ca
1

~

Vrîncioaia (Vrancea)

ţ-J-1
Oa

Jl
cd

j) I J

j)

nv m/-/

')ţ;Js)î
Ali- n-a - ş;;

111

/ar - n?.i- fv-ri- c.;;:

S,;i-mld;;i o

vil

f

da,

l)îj)j

li

r-9 _,.,,· - neil.

505
M-a trimis o păsărică,
Cu coada de rîndunică,
Să-mi dai o fărmăturCcă.
Dacă nu mi-i da,
Mlna ta aşa ua sta I
Săvadisla

(Cluj)

506

$! )))·J

M-a trimis rîndunica
umpli putinica.
nu mi-oi da,
Mina ţi-o pica!

Să-mi
Dacă

Rediu

M·il 1n:m1:S rin-dv-n1~ca .J#-m/vm,ol/

ţm· Jdill: 1i i· J1 J1 I J •

(Iaşi)

pv-k-n1-c;;.

• ln Gura Foii

I i·1'Jilil J J1Ji I

(Dîmboviţa):

Farfuria cu mălai;
Drept în capa.'lui Mihai.
• • Copilul răsuceşte mina cu palma făcută căuş.
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tl.Y-ca nv m1'oi da..
Al/- na (.:.o pi - Cil/

:I

507

tw
J1 J1 I J5 )) J1 J, :m
"
. -

M-a trimis vrăbiuţa
Ca să-mi umpli străchinuţa
Dacă nu o vei umplea,
Aşa vei ~ăminea I ·

,w..., lri -mis_
Ca sa-m1

1 ii Mi J1

(laşi)

.:hicerea

l//11~,PI/

vr~ - /Ji- v - t..,
s/r..,-·clli-/1v- ('"'·

I J'>

/Ja - c.i /11/ o

)l

yei vm-pled, A -

$J-,~i,Ji1J
{a

v4i

r<i -

;1 J1

/771-

-

HH

ne..,1

508
M-a trimis mama-gaia
dai lapte cu tigaia.
M-a trimis moş Ion
Să-mi dai lapte in ceaon.
Dacă nu mi-oi da,
Mina-aşa să~ţi stea!

$1 )

Să-mi

Tătăranu

1

)5

J~_J1 li')> J1J1

.41_.., lrl-nv:S-

m..,-m..,

t

9;,-1~

s,J.mi "91 I01;&1-le
cu 11 - ?'"'- ''"'·
. ............. ·········.
·······.

$11 i

(Vrancea}

1

)5

/)8 - c.i
.V1"- na..:;

J1 J I J

1
nv m1~oi o/,g,
- „.., s.i.p sie..,!

•I

l

509

. $t J;J>J1 Ji 1J J :a·J

M-a minat moşuţu
umpli coşuţu.
nu-l vei umplea,
Mina dreaptă-aşa sd-ţi stea I
Să-mi
Dacă

Rus

,.,_.., mt"-n..,/ mo -1v- /Y

.J~miumpli co· ftF'i!'

$J1.Jd

(Sălaj)

J1J1 I

IJa - d nv-1

Ii, J5 Jd1 I i:J', J I

vei vm,ole~ Ml"-na d/aiJO·l.#3-{<l»jts/sl

510
M-a minat moşu
Sd umpli coşu.
.
Dacă nu mi-l vei umplea, ·
Şapte copii vei făcea Şi toţi cu mîinile-aşa I
Drăgoteşti

(Gorj) .

511
coşu,
Moşu.

Umple

-, I J1 J1 J5 i> I J J

De nu-l vei umplea,
Va i.ta mina-aşa/
Bocşa (Sălaj)

llm-,ole

co - şv.

~

'111;1 ;1 i· Js I J

- ;v.

i

111

/Je nv-1 yel vm - ,o/e..,,
1-'8 s~ mi-na-a - şat
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512.
M-a trimis băbuţa
Să-mi umpli mlnuţa.
Dacă nu mi-i da,
Ţi-a sta mina-aşa I
Dej (Cluj).

'!

513
M-a trimis băbuţa
umpli căruţa.
De nu-i umpli căru/a,
Se supără băbuţa.
Să-mi

Ivăneşti

)5 ;Jq-f;J.1- 44 j
Allil lri-m1s .'>J
.f<Jm/ um-,o.~ cdi

- bu - r" -

_,„

:li

'/a.

(Vaslui)

515
M-a trimis bunica
Să-mi umpli covă/ica.
Dacă nu mi-i da,
Aşa vei rămînea I
Bogdăneşti

M-a trimis mămuţa
umpli ulcicuţa.
nu, să-ţi sece mînuţa/

Să-mi
Dacă

Zbereni (Iaşi)

(Vaslui)

516
M-a trimis mămuţa
umpli străchinu/a. ,
De nu·mi umpli străchinuţa,

Să-mi

l ţi

seacă mlnuţa.

$I J1

J1 ),

j;

.ll-i!

Ir/ - mis

mă

(/m - pi/

t

Ionăşen i-Truşeşti (Botoşani)

I J J1 JBll
- mu . - la .Ja-m1

slr.J -c/Ji -

/k/

-

,-3-,

' Jl

J1 J1

j, ), '· J

J1 J1

nlr/17/ vm-pl/ .slr.i-chi- nu -

517
Viţi, viţi, din codiţă,
Dă-mi şi mie-o fărămiţă I
Dacă · nu mi-oi da,
Să-ţi rămlnă mina-aşa/*

'

J_

),

.Jeil

- c.#

\

· Bila (Ilfov)
• In Vltăneşti (Teleorman) se mai ctntli, înlocuindu-se ultimele douii versuri cu:
Ba, ba, p4r de cline,
Cd n-al alergat cu mine;
lntlnge şi tu lei,
PaplJ $i tu d'icl.
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/a. Oe

i

IJ

m/

- nv

/il, .ip·

J

- /il.

li

Sau dnd cer vreun obiect care le este de trebuinţă:

518

$i

Mi-a zis rindunica
dai sclndurica.
nu mi-oi da,
Să ţi se facă mina-aşa I
Să-mi
Dacă

W

d

hfl-iil
Oa

-

I

J1 J1 1· J1
r)·n - dv ~ m -

ZIS
c~

· nv

/77/'01

dd,

cd
.5~

Săcele (Braşov)

Unuia, care are obiceiul să ceară îndărăt ce a' dăruit:

519
Mere, pere, plţirele, *
Ce se dă, nu se mai cere.
Văşad (Bihor)

Unui coleg care a fost surprins

ţTJs Js Ji J, I 1· Js J1 J;
~-~

µ-~

11

~-fr-a-~

căli-a şter-pelitf gogoaşa adusă de-acasă:·

520
Aşa, aşa,

Te spun la naşa
C-ai furat gogoaşa/

Cornetu (Ilfov)
Unui băieţel, lacom de felul lui, care a lipsit de la

şcoală:

522

521
-

Linguriţă, străchioară,"'*
De ce n-ai venit la şcoală?

-

N-am venit că n-am putut,
· Macinicii mi-au plăcut I

Băneşti

- Colindeţ*** in străchioara,
De ce n-ai venit la şcoală?
- N-am venit că n-am putut,
Că burtica m-a durut.
M-a băgat mama-n coteţ
Şi mi-a dat un colindeţ.
Colindeţu' n-a fost bun,
Şi-am p1ecat pe drum nebun.

(Prahova)

Gorîna (Prahova)
Cînd se

joacă

„De-a

şcoala":

523
Unu, doi, trei,
Treci la tablă-Andrei.
Gintă mai· frumos,
Că ai gUul gros.
Băieşti

(Gorj)

• Piţirele = prune mici.
•• în Zărneşti (Buzău): Mucenic legat de oallL
•** Colindeţ = mlclnic.
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O fetită îşi varsă necazul pe-o colegă cu care este în ceartă:

524
Ciudă, ciudă, ciudă,
Că eşti mai urltă I
Şi ai dinţi ca grebla
Şi ochii ca sfecla;
Şi părul ca slrma
Şi nasul ca gllma I
Fet-eşti (Ialomiţa)

Unei fetite care se laudă cu îmbrăc'ămintea, dar se descurcă greu la scris:

525
Măgăriţă
Cu bundiţă,
Nu şti' scrie la tăbliţă/
Negreşti

'' r r
Al.I- fii

-

r

1rlP-/iP Cv)î bvn
J; 1 J 1
-tlt - (6.

(Satu-Mare)

Unuia care a fost pedepsit la şcoală cu tunsoarea sau unei fetiţe care a fost tunsă ca să·
mai bogat:

crească părul

526
Tunsulicd praz
Moare de necaz I
Stoicăneşti

(Muzica de la nr. 444)

(Olt)

527

528

Tunsulică-al TTWşului,
. Pe Valea-cocoşului I
Măciuca

Tunsu' tunsu', linsu',
Clinii dupd dinsu' I

(Vîlcea)

Satul

Nou-Belceşti (Iaşi)

529
Piele goald
Bagă-n oală;

Ce rămlne,
Dt'J la cline.•
Cerchejeni (Botoşani)

!'te - le

530

id )· )·

Chelu, chelu, chelu, chelu
A mincat mielu, mielu I
Slc, slc, chelule, slc I

J1 :1 I ) ) ;1 ;d

lJ

Che - Iv. che - iv,

Bila (Ilfov)

che-lv. CM- Iv

gf#: ;1!_ D IJi J1 J1 J1 I J-+=1
A ml"'n-cdl_ mfe-lv, m1~·lvt Jic,

~-=J=ti Ji G I J
t:lle -Iv

• La Jel se zice şi ctnd stnt la scAldat.
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- ie,_

.sid

I

532

531

Tunsulica, behehe,
Capu-i ca un pepene I

Dacă-i

chel,
Ce-ai cu el?
Dă-i un măr

Rucăr (Argeş)

Să-i crească păr
Şi-o strachină de

Să

Radu

ungă

se

piftie
pe chelie.

Vodă (Ialomiţa)

533
Tunsă, tunsă, cap de peşte,
P!nă-i lume, nu mai creşte I

Salva

(Bistriţa-Năsăud)

Ctnd elewl a fost pedepsit să stea la arest:

534
L'arest, l'arest,
Mămăligă cu orez I

(Muzica de la nr. 53)

Gura Beliei (Prahova)

535
1nchisoart,

(Muzica de la nr. 34)

Bea la moare I
Clopotiva (Hunedoara)

Astfel i se cîntă unui elev care a lipsit mai mult timp de la şcoală şi ai cărui părinţi au fost
U1.endaţi:

536

41

Amendiţă,

Cu

peniţă;

p p Js Jr I p p ii );
A - men-o't - /.i,

Amendar,
Cu penar.

'ppJ

Bila (Ilfov)

au fost întotdeauna

ţinta împunsăturilor

537
Repetentu' peste Jii,
ani în clasa-ntli I

Şapte

Mtrşani

(Dolj)

pe - ni - /.i,

lppJ

A - men -'uilr,

Repetenţii

Cv

Cv

I

pe - nar.

elevilor silitori :

'f

p p

)î

#g-fk+g

Re -~'·-·~n-/v'

,CN·le

.h,

538
Cucurigul pe budîi,
Şapte ani ln clasa-nt1i I

li

Săi iştea-de-Sus (Maramureş)
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539

540

Cartoafele pe bo;del,
Patru ani tn clasa trei I
Ruginoasa

Hu/a, hu/a, cu covata,
Zece ani ln clasa-a
patra
I
~
\

(Neamţ)

Băimac (Bacău)

541
Foaie verde portocală,
crescut musta/a-n

Ţi-o

$! îr. Ji Ji. J1 I h 95 J1. J§ I

şcoală I

!'"oa -ie ver-de

Brăila (Brăila)

por-Io-ca·- lff,

' ). Ji J1. J1 I JJ.. )§ iv ) li
Ft7

542

.şcoa-1.il

I

$! )) J5 J1 J1 'I )i J1 Jtp.

Repetentu', după uşă,
nasu'. în cenuşă.•

Bagă
Haţeg

cre:t-cvt m1.<S - ta - /a-n

Re -pe -len.-tu;

(Huneodoara)

' Js,

J§ J1 J1

g„ -gi

I )r
!ii

na-.JU'

543

cu

-„,J

J1

u -ş.i,

iî I A- 11

•

c.e -n,;-ş.i.

-

544

Repetentul, după casă,
Bate toba la mireasă.

Repetentul, sub podeţ,
Cu-o lopatiJ şi-un htrle/.
Dersca (Botoşani)

Trifeşti (Iaşi)

545
Repetentu' satului
R.upe chinga patului.
Barticeşti

(Neamt)

Re - pe - len - lu'

sa - lu- k1

546
Repeţoi, repeţoi,
Coadă de răţoi.

Ioneşti

$1 J5;f,J I JsJ5j I J'\/5 ohiîlJ , I

(Gorj)

Re-;;e-/01, re-pe-/01; Coa-dii la t:.i-/OI:

547
Repetugă, repetugă,
Trage boii la cotiugă I

Vicşani

(Suceava)

• ln Văleni (Vllcea): Bate toba la
Cu trei oale de cenuşd.

mt!Uuşd; ln Ttrgu Jiu (Gorj):

Bate oala dB

102

https://biblioteca-digitala.ro

etnuşll;

li:I Vlllşoara (Carao-Severin)

548
Repe/oi pe baltă,
Bea la apă caldă.
lncheşti (Gorj)

I

549

Repetentu' bate-n uşă
C-un dărab de sor* ln
fllegreşti

(Vîlcea)

551
Repetentu', după uşă,
Bate doba la păpuşă:
Bum, bum, bum,
A rănuJs cu şcoala-n drum/ 0
Voineşti

- f~,

550

Repetentu', dumnealui,
Leagă capra de gutui
Şi măntncă la făsui.
5uteşti

~I

R"-pe -(01 pe

guşă/

(Satu-Mare)

.tf?FJE); J5 I
Re . pe - ,,,,.n

-Iv'.

j

I ;))

tf<1

~@

-pi v

-şi,

6J5 J5 J5 ii I J Jî Jî ), FfSS
6r a I J5 Jî Js ii I J1 J; Fii

(Vaslui)

1

tJa-le o'o-/Jo>

'

Io>

pii-pu-şa.

8:1m,b11m,

bum,

552

553

Repetenta, după uşă,
Face /oale la păpuşă.

Valeadeni

Repetenta, dup4 uşă,
Spală haine la păpuşă;
Şi le-ntinde pe nuilele,
Să rtdă clinii la ele .

(Caraş-Severin)

. Prunzeni

(Mureş)

554

555

Repetenta de la noi
PoartlJ. lada cu gunoi.
Negreşti

Repetenta de doi ani
Bate toba la ţigani.

(Satu-Mare)

Lunca-Paşcani (Iaşi)

Celt.ii care s-a supărat şi se ghernuieşt~. unul dintre copii ti face cu mina sau cu piciorul roate
e deasupra capului, cîntîndu-i:
I

556

6a J1 Ji ;6 e ll~

Cap de peşte,
Nu mal creşte I
Dacă simt că i-a trecut
supărarea, cu totii-în cor:
Cap de peşte,
Tot mai creşte I
Clopotiva (Hunedoara)

Cap o'e pe.ş-le,_ #11 mai c~ş-lel

'Ji Jl

j1

of

)> J1 J\p,Ll

Co>p ci.' ."'O>Ş-le, __ 7/JI ITb"'l .:,-,·ş-i<?.t

• Sor =. şorld.
.
•• Io Btrlad (V aslul): A Uşti afar'ln drum.
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Dacă

clasă

o

este

nedisciplinată,

se

aminteşte

de vaca

dusă

la apa

Săsarului,

dar

Săsarul

nu o

·

primeşte:

557
C lasa.-a I V-a de măgari
Poartă vaca la Săso.ri Şi Săsarul nu o ţine,
Face şcoala de rU§ine.
(Maramureş)

Baia-Mare

De multe ori, în

pauză,

'I

558
lntărîtă-i drace,
Că şi

întărită:

cînd se împung doi copii, unul dintre spectatori îi

mie-mi place I

Cîmpineanca (Vrancea)

$ll
Ca

8

J5 1· J1 i· I J
În-ta- ri-hi-1;

tira

Js J1 Js I J
.şi

mi- e·mi

ce~

-

J

li

pia - ce!

559

ţlg J1 J'i Ji I J J t

Fasolică fiartă,
Luaţi-vă la ceartă.
Foaie verde măr,
Luaţi-vă de păr I

'I:

Bolintin-Vale (Ilfov)

Şi dacă

s-au

ra - JO - 1f - ci
Lva - /i - vii la

!iar- 1.1,
uar- /li.

Ji Ji ;J; Ji I J --------1±§1
/"oa - ie
Lua - /i

-

ver - tle

v.# de

măr,

pJrl

încăierat:

560

41 J1

Două beţe, două paie, .
S-au luat turcii la bătaie.

Mangalia

(Constanţa)

Cînd doi dintre
versarul la părnînt:

băieţi

; 1 J1 J1 I Ji J_1 Ji J1 I

Oo - uJ be - fr',

s-au luat la

trtntă, ceilalţi

îl

îndeamnă

o'o - va ,»-ie,

pe cel care este gata

să-şi pună

561
Hai,
Hai,
Din
vreunul
Hai,
Hai,

tu Mărine I
tu' Mărine !
cînd în cînd se mai
să dea „ajutor":
tu Mărine I
tu Mărine I

J1. Jî I J
iveşte
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J

1

11

ad-

După ce trînta s-a terminat,
se aude corul celor de faţă:

Te-au biruit I
Te-au biruit! Pentru Nae că-i

~,--3-,

.-.J-,

~1J1J1 ),J~'
_

flăcău:

lu Mii-d-

c

.

~I J

Hău, hău, hăti!
Hău, hău, hă, hă, hăul

A J, I LJ
/Ji - ru

k-<JU

Craiova (Dolj).

ne!·-----

-

11

1

11/--·

na,M, hăul

li.iul

Dar ca încheiere, îndemn la împăcare :

562
lmpăcare, împăcare,
Niciodată supărare I

Cartierul Rahova (Bucureşti)

In drum spre casă, de la grădiniţă, cu gîndul la mîncare:

563
Mergem acasă,
Ne suim pe masă,
Şi ne dăm 'de-a dura,
Să mîncăm friptura.
Cetatea-de-Baltă

(Muzica de la nr. 159)

(Alba)

în inţernat sau în tabără, voia bună se încheie cu ctte o urare.:

564

565

Noapte bună„ somn uşor,
Şapte purici pe-un picior;
Şapte şi pe celălalt,
Să te tragă jos din pat.
Dobîrlău

Noapte
Purecii

bună, visuri
să te sărute.

multe,

Horodiştea (Botoşani)

(Covasna)

566
Somn uşor, vise plăcute,
Puricii să te sărute:
Tot din cinci în cinci minute I
Poiana

Mărului (Braşov)
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COPm -

MAI ALES CEI DE LA ŢARA - IŞI FAC
SINGURI JUCARII, PODOABE.„

Copiii obişnuiesc să facă din ţărînă şi apă un gogoloş, pe care îl
de mare porumbull ln timp ce pregătesc gogoloşul, cîntă:

să crească

aruncă

în sus exclamînd:

~

567
Baba face,
Turla coace I
Tfmboeşti (Vrancea)

-~--&4 .Jî Js J&MI
&-~ ~-~

~-· ~-~

: ln vreme ce prepară, tot din ţărînă şi apă, pîini sau turtiţe:

568
Hai, tu, cocă mare,
Coace-te mai tare I
Văleni

(Muzica de la nr. 48)

(Olt)

569
Hai, mălai,
But mălai,
Coace-te şi hai I
Guşiiei

~m_ J1

(Vaslui)

{".:;,-, - cc - le

răsărit,

Pe malul apei, copiii mai obişnuiesc să facă din nisip căsuţe,
care, săltînd cînd pe un picior, cînd pe celălalt, ameninţă:

I J=-=i--g

ŞI

ha, I

căpiţe ... Deodată

apare unul

·

570

lt?JD5 ~ Js IQ

V alaita, val-val,
Bună e de dărtmat l
D rănic (Dolj)

Vai . /.;> . /
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I.;>,

Vi}/

~d
Vi}/

11

Cînd vreo

fetiţă

aproape a terminat de

clădit· din

căsuţa păpuşii şi

lut

începe

să

pleure,

cîntă:

571
Ad-o, Doamne, cu bulbuci,
Nu cu cioate şi butuci Să nu strici căsuţa mea,
Vreau să pun păpuşa-n ea.
Mălini

A - tl-o. /)QK11-ne, ev bvl - bvc1;

4J5.

(Suceava)

A'v

J3 J5 J5 I J5 Js J
ev· . c1"oa-le

./'

li

bv - lvci,

Alteori, dacă îşi construieşte din tulei căsuţa, zice din timp în timp:

572
căsuţă, stai aşa,,
Ptnă ce te-oi termina;
Să intru şi eu tn ea,
Eu şi păpuşica mea.

Stai,

(Muzica de la nr. 282)

C.Orpadea -(Cluj)
Cînd a isprăvit de lucrat din coceni de porumb pătuc şi-şi leagănă păpuşica:* ·

573
Haia, haia, puişor,
Eu te leagăn şi tu dormi.
Haia, haia, tu-i dormi,

.

Â!
tJ

Jî J· J) Jî I )) 1i J
/I;; - '"·

Puişorul mămuchii.

h;; - 1;;,

~ J It

Săpînţa (Maramureş)

,ov - / - .şor,

sau:

81 ffetţµttl

574
Nani, păpuşica mamei,
Că mama te-a legănat,
Şi tu, dragă, te-ai culcai.
Fiecare vers se ctntă de două ori.
Zagăr (Mureş)

După ce îşi face din bostan şi beţişoare diferite animale, le cheamă cu îndemnul:

575
Ninia,
Ninia,
N inie,
Ninie,

niriitJ, văcuf Î
ninla, .măi văcuţ'I
ninie, bouţ I
ninie, măi bouţ I
ţi, ţi, purcel I
ţi, fi, măi purcel 1

Ţi, ţi,
Ţi, ţi,
Ţu, fu, ţu, ţu, căţel f
Ţu, ţu, ţu, ţu, măi căţel I

Js 1
,v,.

' p· J1 P~~tJî
n1d,

n1 -fild, ne§.'

v~

'4

?El

. ev('!

Cîndreni (Suceava)
• Aceasta este confecţlonatli din cearll sau dintr-o sclndurlcl tmbrăcată cu petece.

il.07

https://biblioteca-digitala.ro

De

îndată

ce a

făcut şi căruţ, zburdă şi ctntă:

576
Hai cu cărucioru',
fi s-a rupt picioru' I

Fuga, fuga pe cîmpie
Cu d.Ovleacu' lui Ilie -

Dacă

Crîngeni (Teleorman)
După ploaie, copiii îşi fac gogoloaie de pămtnt moale, scobite, pe care le dă de pămtnt cu gun
în jos, cînttrid :
-

577
Unii copii înlocuiesc primul vers cu:
cu capac.

Pocnitoare cu capac
Unde dai să ftI.Că pac I

Că.ciulifă

Sulina (Tulcea)

'!

578
Pocnitoare cu capac,
O trinteşti, şi face pac I
Pecica (Arad)

;1 ;_ .- J1 fj I J5 Jd
?oe - ,.,„ - .'ad -re_

, JJ ;, 11

g; 1 := a ~,

O lri"n.;le}I', -!'-

/'~

-

(~_;_ JJ•CI

580

579

Plesnitoare cu capac,
DIJ, Doamne, sil faci:l" pac I

Pocnitoare cu capac,
Clnd oi da să facă pac.
Să beau ..lapte Mtrlnesc,
Cînd oi da să podJnesc 1

Grădiştea (Ialomiţa)

Piatra (Teleorman)

581
Pocnitoare, pocnitoare,
ajungi pînă la soare,
Jar tn căzdtura ta
Si:i faci poc cit li putea I

Să

lecea-Mare

cu c.;-t:Jdc_

(Timiş)

582
-

Poc, poci
Pocnitoare mare
P loscăie mai tare;
- Poc, poc·/
Pocnitoare din' gunoi
Mdcăie ca un rcJ/ai;
- Poc, poci
Ca uite a mea-i mai mică,
ChifcJie ca o pisică.
(Este bucuros copilul a cărui jucărie a sunat
mai tare).
lbrianu (Brăila)
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„,

583
Coco oamă•-vamă,
Mied, năzdrăvană,
Dd, Doamne, ca să pocnească,
Şi pe toţi să mi-i surzeascd I

'I

J1 J1 ii J1 I J J±§I
Co - co - va -m# · va - mi/
Alt - c.i nlr· tlr.i - .,,.„ - n4,'

li• J1 J> J> Ji I 1 Ji ii ;1 4

Hădăreni ·(Mureş)

.s.i ,:;oc-~as-~
nv-/ Jvr- rNS -c;/1

O;f. Ooom·ne, ca

/i ,« ID/'

J.i

584
Ploscă,

de n-oi

împuşca,

Eu in foc te-oi ·arunca.
Pomi (Satu-Mare)

585

lFJ1 J1 )5 li I Jf J1 J

Vasilică-n capu' gol,
Să faci poc, că te omor.

·Ciorani-de-Jos (Prahova)
Cînd copiii

îşi

fac

JI~ -

„puşccci •,*",

se

joacă

s1 - A - c.i -n

c~. ,ou'

2J

91'/,'

cu el cîntînd:

586
Hop, hop, hop I
Hop, hop, hop, I
Hai, (Petric(f), dă-i un dop I

tlop, //o,o. //op1

Vultureşti (Argeş)

margă

-)lJl

Hop, hqt7, //(},Dl

o'.i-1 vn o'qol

Copiii îşi fac „muzicuţă" şi din lujer de păpădie. ln timp ce lovesc lujerul cu degetul ca să se
sucul, cîntă:

587

-~t lJ.J IJ J lll>l)· I

Pupăză cîntă, ·
Că· te duc la nuntă.
Dacă n-oi cînta,

Pv-oâ-zâ

c,;,.fd,

C.i k tR;c

I~

Vai de pielea ta I
După aceea, suflă în lujerul golit, din care
pot să scoată un .zumzet prelungit.
Buşteni

(Prahova)

$J1 Jl ii î>

==

cocoloş de pimtnt moale, tn formi de blid.
U fac din lemn de soc. După ce îl scot miduva, introduc un dop de
I bplng smucit în afari. Tn felul acesta se produce o pocnituri.

• Cocovami

u

Puşcociul

IJ
ctlţl,

li

iar c:u o vergea de alun
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588
Zbiară, oaie, zbiară!
Dacă n~oi zbiera,

Lupii te-or mînca,
Mielu' ţi-o muri,
Turma ţi-o pieri I

Deagurile

?~a

- r~

~

- 1e,

zlN - rJ/

~1J1J1 IJ r

(Argeş)

Oa - c.i ~()1 z&te

-

fi

r.;,

589

ţi J1 Ji Ji J5 I J J g

Păpădie-die,

Spune la mama

să uie,
Că Anişca-i moartă
Cu cqpu' spart sub poartă.

Pa--)Ai-m- e

- U.- - e,

I

Şopteriu (Bistriţa-Năsăud)

se

Cînd vreun copil se /apucă să-şi facă fluieriţă din ramură de salcie, bate uşor în ramură ca sl
coaja şi cîntă în felul următor:

desprindă

590
F luieriţtl-riţă,
leşi din tulpiniţă.
Pi ţigară-gară
Seceră secară
Şi-o duce la moară.

P1i.t, ,01i.t1

(bis)

Moara uruia,
clnta I
lnaintea versurilor l, 3, 5. şi 6 se cîntă:
Piu, piu!
Piţigoi

-4v. p1"v1

rlv-1e -n-

/.i-

tffej}ft ·I J1 J1t)5 J1 I )Jl t=--1
:,>:.fa·,

.l"e„v

cr,-,7 lvl-.tJ1 - n1'--~~J.

Săcele (Braşov)

591

gp

leşi, ieşi,

F luierişcă din ţtţuc,
Că te bat c.-un bălătruc. *

li

le~1, :eş..

Cetea (Alba)

592
leşi, tilincă, titilincă,
Că ţi dau lapte de junincă;
Şi de <;apră, şi de vacă,
Şi de pui de pitpalacă.
leşi, ieşii
Draşov

•

(Alba)

Bălătruc

=

piatră

rotundă.

110

https://biblioteca-digitala.ro

llip ~»I~ ~4@1
/lv-1e-r1r-c~

Clm

/l~/vc,

593
leşi

dîrloaie,

Cărăboaie,
Că ţi-oi da lapte de oaie;
Şi de capră, şi de vacă,
Şi de pui de pitpalacă.
Vinţu-de-J os

(Muzica de la nr. 34)

(Alba)

594
leşi cimpoaie
Din dîrloaie,
Pe cosa lui Năpădoaie;
Că de n-ei ieşi,

Dracu' te-o trtnti :
De-o sută de ori,
Ptnă crăpi şi mori I
. Armeni (Sibiu)

595
Lae*, Lae bătător
Scoate plinea din cuptor;
Şi-o bagă pe mînecă,

J) JlJ1 Js iJ1Js J =li Js Ji Js:Jij

L;; - e lil- e ~-lâ·lor
5cw-le ,oi)-ne,;t/ti7cVjJ./or, ~-o ba-g~ pe

Şi-o mîncă duminică.

Ucea-de-Sus

'!

't~ J1J I )i J1 ii Ji IJîJîJ li

(Braşov)

mr-ne-c;;;

fi-o 1111n.c.# df.I - m1~m.-c.9

596
leşi cimpoaie
Din dîrloaie,
Pe casa lui Adămoaie;
Cîte oi le-am adunat

Toate lupu le-a mîncat pe-a mele, şi pe-a tale,
pe-a pruncului din vale. -

Şi
Şi

Glogoveţ

(Alba)

597
leşi cimpoaie
Din dlrloaie
Şi te du la Cuţitoaie;
Cuţitoaie nu-i acasă,
Că-i tn tîrg la M icăsasă* *
Să cumpere carne grasă,
S-o arunce pe sub masă.

(Muzica de la nr. 34)

Lodroman (Alba)

598

"$f 1i

**

Fişti-fiştigoaie"
Macină gunoaie,
Fişti-fişti',

Laba

fiŞ
llfă

gîştei.

Comana-de-Jos

• Lae

=

„

li'ş_

a - ,1a

"f J5 ;;, J1 J1

(Braşov)

Fi)-h

**
***

) J1 J1 I J J
- /I -

/J"y-h,

- .!,-

~u

-

-

:li

goa - 1e
a~

-

ie ..

I ii li ii ~
Id-ba

11

piş-ki

Nicolae.
= localitate în jud. !iblu.
fluier.

Micăsasa
Fiştlgoaie =

Ul'
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·Primăvara, de bucurie că s-au întors zilele
flueieraşul pe care şi l-a făcut:

şi

frumoase

cîmpul a înverzit, un

băieţaş

de ·

ani „zicea" din

599

'f

Cîmpeni (Alba)

JFFll! J31f11J1@ I

J5J

$J @lMt!Jl__)IQn:I
laudă,

Copiii
cîntînd

obişnuiesc iama, la
şi acompaniindu-se

gura sobei,
din vioară:

să-şi facă vioară şi arcuş

600
Ţtgu, ţîgu, pe mălai,
diplă căpătai I

Ce ma.i

Cucuruzu (Ilfov)

din coceni de porumb; apoi

f1 J1 J1 )

)l

fi" - pv,

;v

f J1

(l -

I J> J1 J
pe m3-/31;

J1 J1 Ji I J1 l U

I

601
Ţiţu, ţifu,

pe

mălai,

$1 ii p p p I ii p J I

Ce ma.i ,~ată căpătai I
Poienarii Apostoli (Prahova)

fi - /v,

(i -

602

Iv.

pe m.#-lv1,

603

Ţîţai, ·ţi/ai pe mălai,
Ce ma.i fată căpătai.
Mă dusei cu ea pe gheaţă,
Cu ulcioru' de dulceaţd.

Sclrţîi, sclrfîi pe mălai,
Dacă ai pită, să-mi dai.

Agrişu-Mare

(Arad)

Botorani (Vîlcea)
Cînd îşi fac din beţişoare şi dintr-un bob de plumb o jucărie care, ori cum ar cădea, tot
picioare se ridică, zic:

604
Hopa, Mitică,
Pică jos, şi se ridică Nu se sparge; nu se strică I
Chişineu-Criş (Arad)

'Ip SS#')·l1p~ppp pIJiJ@I
tr{l·~All~1-cJ,

1'1-cJ;asf1.se o -<lt-ca-

Cînd fetiţele îş.i fac cun.uniţă din peliniţă s-au lanţ din tulpini de păpădie, cîntă:

605

$! .J>. )

Vin' fetiţă-n grădiniţă
Să culegem pe/iniţă Să ne facem. cununiţă.
Cartierul

J1

)1

I J1 J· J1 jţ11

Wn' fe-11-(J-n 9r8-o'l-n1-/8
ev·!.: -gem ,o,: -li - n1 - Iii -

.Jâ

Dudeşti (Bucureşti)

' Ji. ) J1 J'i 12 @ J1 )> J. I
.fli
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~

ld-~m

ct/ - nu-n1 -tă-

606
Dle, die, păpădie,
Cu flori galbene-n tichie* 1mprumută-mi una mie I
(Iaşi)

Strunga

'I

JJ
01-

e,

1J c,J 1J J Io'tJiJ.
I
- e,
tlt-

pa--pă

-

607
Văsălie, Văsiilie,
Fă un lanţ de păpădie ;
Ca să nu mai fii urlt,
Pune-ţi lanţu' după glt.

Valea-Mare

V.i -s; - li-e
Yâ - să. - li :-e
un ldn(d'c P.â -p.; - dt- e'.
~ /1u mai Iii
u - rl'I,_

Hi

DJ

(Argeş)

$J·

ih I J j

f'u - ne-// hn -/u'

Din nou

fetiţele

- cînd

găsesc

IJ

t±.tJ3

clu - .t'§

glt

fructul stejarului:
~08

Ghindă, ghindu/ă,
Te pun la sălbifă.

Mircea

J.j #Jil

,, J. JdJ J jJ.

'I
·

Vodă (Dîmboviţa)

J ;,;bi J J I ;1 J1J·Jdj J
6111!Hl.i,;!Ji1J.du-f.i,

11

li: ,17un Id:~!- ou-!.f.

Pe cîmp copiii fac din firicele de iarbă uscată un cerculeţ - „oglinjoară"; îl introduc cu două
gură şi fac să se strîngă salivă în el. După aceea îl scot, .rup tulpina plantei laptele-cîi•ni şi, cîntînd, pun pe „oglinjoară" sucul lăptos care se întinde, formînd culori foarte variate:

*lete în

609
Fă-te verde, fă-te roş,
Fă-te pană de cocoş I
Fă-te roş, fă-te verde,
Fă-te năframă la fete

te U IJ})
ra - le_

Fă-

I

te_

ver- de,
,oa - mi

11 J lffil
.f'â - k'
de co

răi;_

-coşi__

Turda (Cluj)
Dacă

copiii

îşi

fac sfîrîiac, se

distrează

cîntînc.l:

610
Sfîr, sfîr, sfîriiac,
Cu mantaua de bumbac;
Şi pe soore, şi pe ploaie,
Cu căciula dintr-o oaie;
Şi pe deal, şi pe muncel,
Cu căciula dintr-un miel.
Strunga
*

I l Js J
SIT;; sfir;

s/J' - rt' -

/cTC,

(laşi)

Şi în felul acesta:

Tu

porţi

flori la

pălărie.
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AC'rrVITAŢI

CU PRMRE LA DiFElUTE
Cînd cei mici sînt luaţi la munca ogorului, cîntă:

611

f1 r

Soare
Răsare,
Fă

ziua mai mare I
...

i ih

. Jo„ - re

Mîneciu-Ungureni (Prahova)

D

1

Ra --

s" -· re,

' p )) J1 J1 I D J
/'.i zi -

mili

(li/

a

J

ma - ret

=n

612
Seceră, secerătoare,

.$1 ); J1 J> J1 I. J1 J5 ); )· li

Cd ne prinde noaptea mare.
Proaspeţi

(Olt)

Cînd sînt

Se-ce-rcl .se -

osteniţij

ca

să apună

soarele mai

~

- ră-luil-re,

i
degrabă:

613
Hai, rujan, la cotlrneaţă, •
prea mult de-azi dimineaţă I

Că-i

Ploştina

(Gorj)

'I

614
Treci, Soare, la
fi de-azi

Că ţi-o

Tudora

coteaţă,
dimineaţă!

(Botoşani)

J
hei;

J'i Ji I J1
~-re,

tJt 1' J 1'
1

C# (!~o l'i tle-azl

615
Treci, Soare, după deal,
Că te-aşteaptll cu zahar;
Cu zahar şi pline,
Ca

să

vii

şi

mîine.

Drăgăneştl (Neamţ)
•

<:ottrneaţă

=

coteneaţi.
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la

;1 J5 J,
co-lea-/ă,

I Ji ; 1

),

;h

di."- ml- aea- ţj/

li

616

~! J1. J1 11 1· I 4!.#1 J

Du-te, Soare, repede,
Călare pe-un iepure;
Du-te, Soare, iute,
Călare pe-o vulpe!
Popeşti

(Olt)

Du - k, .Jo. • re,

C# -18 -

11

re -,oe ·de,

re pe-vn . 1e · ,ot1 ;re;

•

617
Du-te, Soare, la 'sfinţit,
Că-i de mult de ce-am venit Şi·s mică, şi m-am urlt.
Dersida

(Sălaj)

618
Du-te, Soare, mai de vale,
Că-mi t•eni şi mie foame.
Schitu (Olt)

619
Scapătă, Soare, mai tare,
Să mă duc la demîncare;
C-aseară m-am supărat,
Şi m-am culcat nemlncat.

Sc.i-p.#- IJ. .Jo.!1 - re. mai

f JJ Js

Rupturi (Dolj)

J5 J· I J1 J1

Jd mă dvc IP'

r...

re,

~--J· li

tfe-m1Î7-CP'-re,

620
Sca,Jătă,

Soare, mai tare,"

Să mă duc la demlnGare;
Scapătă, Soare, pe uşă,
Să mă duc la tigăi uşă;
Scapătă, Soare, pe coş,
Să mă duc la cocoloş.

Seaca-de-Pădure

(Muzica de la nr. de mai sus)

(Dolj)

Cînd se 'începe semănatul, un copil mai harnic zice:

621
Dă-mi, jupîne, calu'
Să mă duc la Malu;
Să scutur argintu'
Peste tot pămlntu'.

Gornea
• ln

li

(Caraş-Severin)
Cernăteşti

(Dolj):

Scoboară.

soare, mal tare.
115
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ln cursul primăverii, după ploaie, copiii se îndeamnă unul pe altul:

622

$I

Hai să mergem la bureţi,
C-a plouat şi stau grămezi I
Hodac

;1 ih J) }
fla/ si mer- gem

(Mureş)

Cînd cei mici sînt în

căutare

de hribi,

scurmă

stratul de

frunziş

cu un

I j}) j

li

la ou -refi;

beţişor şi

zic:

623
Hrib, hrib,
Codohrib,
Scoate capu' din frunzare,
Ca să te pun la frigare.
Leleşti

(Gorj)

. Cînd au dat de prima

ciupercă:

624
Pocinoc* dintli,
Tot aşa să fii I
Iadăra (Maramureş)

Bucuroşi

că găsesc şi'

alte ciuperci:

625

fI ;fi ;M J~ Ji

Hrib. hrib, hribăraş,
Vin' la mama-n paneraş I

f/n"/J,_ hrib,_

Măgura (Buzău)

'! ;,

626
Ciupercuţă,
Pitărcuţă,**
Hai la mine-n coşercuţă.

.

Udeşti

I J5

J I

J)

/Jri-bă-

ra,r,

p 1' )) I li p )J

Civ-per- ev./.#,

.Pi-/;ir-cu-

);
!ă,

(Suceava)

627
Hriburel, hriburel,
Vin' la mine-n coşurel.
Chitărcuţă, chitărcuţă,
punguţă!

Vin la mine în
.Leorda

(Botoşani)

)

628
Hulubiţă, hulubiţă,
tău e-n tigăiţă.

(Muzica de la nr. 618)

Locul

Sud iţi (lalol:n iţa)
0

• Pocinoc= început, saltea. Acest cuvînt se
în Zalnoc (SAlaj): Hirlbuţii, hiribuţ4.

foloseşte şi

în alte
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împrejurări

- de exemplu la pescuit.

I

629

&! ~

M înătarcă-tarcă
Hai, numa' încearcă Dă-te jos din copa.c
Să te bag la mine-n sac 1.
Leleşti

P j, Ji I r J 11

ti .

NI- n.i- Iar- c.# -

11~1~

(Gorj)

nv-md) /n

/os_

c~-

·

111 · .

· oia co -pac

le . oag la

~

ce,;r-

I p -~ J

' p p ;D #·
/J<i - le

Iar - d

-

mi-ne-n sac'

Toamna, copiii preferă hribii, pentru că sînt mai gustoşi:

630

tei IJ\Jrfllb-01· Ji Ji iJ·i·JiJ4

Popenchi, popenchi,
Dă-mi un hrib şi-o pînişoară,
Că-ţi da.u maţele afară I

flo-peg/J~jxJ;Offlcilt,·~MIJrtDşlo jJÎl~tfW>'§,

Vlădiceni (Neamţ)

în timpul' culesului, ca
apoi îi

cîntă;

odestindere,

copilul desprinde pălărioara unei ciuperci; o ascunde şi

631
Ciupercuţa - lia,
Caută-ţi tu pălăria.
Mogoş

•pJ'i)··1r J
Ciu-,oer- ev -

(Alba)

/o- - . 'li -

a,

' P. ? Jî Ji . I!.. I> J· F J li
Ca- v-1.#-/i

Io

,oa· -Iii- ri

- ·.;_ ·

Cînd copiii se întorc acasă de la cules de ciuperci:

632

$1 Jî

Deschide portiţa,
Că vin cu căruţa,
Deschide portiţele,
Că vin cu crăiţele.
Vălari

)· )!-FI ~__J.J 3

!Jes- c/71- Qe ,oor

-

/7

-

/a

(Gorj)

633
ln

pădure

eu m-am dus,

Ciupercuţe am adus Şi-acasă cînd am venit,
Mama le-a pus la prăjit.

~ i Jî )· Ji J1 I Ji Js J t1
h

,oii - dv - re

ev m-am q°us,

Suceşti (Galaţi)
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în drum spre

pădure,

ca

să culeagă

mure,

cîţiva

şerpilor,

copii, de teama

zic:

634
Cînd noi vom culege mure,
Şerpi i-n cîmp, noi ln pădure.

"$q

)1

Cind

Brăeşti (Botoşani)

J1 I

vom

,/er - /711· n cl>np,

la locul cu

zmeură,

mure sau fragi,

cîntă:

'

J J

111

JJ

/rl(/-~

Sosiţi

l?(JI

o.J

I J.

;;,

j

j

CV - IC-. flC

"°'

'

IJ J I
- tlu·

p;i

~

635
(Muzica de la nr. I03)

A le lui, ale lui,
Fiecari la rugul lui.
Mihăileni

care tl

(Sibiu)

Cînd au dat peste cele clintii tufe sau
în spate:

deşartă

prima

ulcică, prinsă

de

cingătoare,

în

coşul

poartă

·

636
lac'
Să

aşa, de pocinoc,
umplu cofa pe loc.

Păltinoasa

(Muzica de la nr. 282)

(Suceava)

637
Saftea peste so.ftea,
Coşul meu să nu mai stea
Pînă cînd nu s-o ump"lea.
Şerbăneşti-Pă_µşeşti

\

(Vîlcea)

638
Frăguţă, frăguşoară,
Hai la mine-n poală.

f_f jl Jd

11· J1 J1 J J li

.rr.#-gv-r~:.

Covasna (Covasna)

~I

t! ~h

li

·11~1

·f"ra-p:î-~-nJ,

I J J li

J1 J1

la . mi·- ne ..11

·

/J().r • §.

639
Hai, frăguţă mititică,
Hai la mine în ulcică/

Poiana

(Muzica de la nr. 12)

Mărului (Braşov)
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pe

În drum spre casă cîntă şi chiuie:

640
Oală plină rasă,

(Muzica . de la nr. 49)

mă duc acasă;
Oală rasă plină,
Eu mănînc de cină.

Eu

Cîrlibaba (Suceava)

641
Ulcicuţă cu cucui,
Amu e, mai amuşi nu-i.
V lcicuţa-i cucuiată,
Mămăliga-i răsturnată.

'!

Js Js J1 )·I iî.bbillp pUI

t//-c1-r;t1-lă. cu cu-cui_
~I iN77UflmH: (/.tif./11/_

;l-m(/ (',

U-iu-iu/
Slatina (Suceava)

„

642
Ju-iu-iu, din tei în tei,
Oala mea-i cu struţurei !
Vatra

Moldoviţei

2

4

(Suceava)

.b

b

ti/ -

IU

-

IV,

h bh J

li

/tn

643
lu-iu-iu,. din masă-n masă,
Oala mea e plină rasă!
Vatra

Moldoviţei

(Suceava)

644
I u-iu-iu, din cui în cui,
' Oala mea e cu ţugui I
Vatra

Moldoviţei

(Se

strigă

ca Ia nr. 642)

(Se

strigă

ca la nr. 643)

(Suceava)

645
U-iu-iu, din poartă-n
Oala mea-i cu toarta

poartă,
spartă.

Frumosu (Suceava)
La cules de

măceşe

sau prune:

646
Măcieş, măcieş,

M-am urcat într-un cireş,
Şi-am căzut în cofăieş.

647
Vîntuleţule nebun,
mă mai da jos

Nu

din prun I

Prad (Sibiu)

Rădăuţi-Prut (Botoşani)
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648
Opt ori unu, opt,
Prunele s-au copt l n cazan se pun
Şi se fac magiun·.
Măgura-Perieţi

(Olt)

Cînd fasolea culeasă se bate, copiii cîntă cu gîndul la puradeii care ·se prăpădesc după ea:

649
Fasolică ţucără,
Ţiganii se bucură

Radomireşti

(Muzica de la nr. 585)
I

(Olt)
.

\

Ca să sperie păsările sau pe cineva care ar căuta să-i ia din strugurei ori din pepeni, copilul
aşază după vreo colină, în pătuiac ... , cîntă, iar uneori şi pocăneşte din două beţe:

650
Paca, paca ...
U-iu, bă I
U-iu bă!
Ul

Pa-c.;, µ-ca,

r.-

Agighiol ,(Tulcea)

111

651
Hîş, cocoş, din vie,
Că te fac piftie.
Hîş, găină, tµ., din vie
Că te duc la magazie !
Măgurele

JB-·ca,pa-cal

'! ).

J'.t#·

ii J1 J1 .I

42 1')! ; 1I

Hi's. co - cos. lhn
w·
C.#' le .f.li~ ,17i/' - 11

-

e
/=.

(Tulcea)

652
Clş, clş, vrabie,
Nu mînca· broboana,
Că te bate mama.

R asova

(Constanţa)

653
(Se ·strigă ca la nr. 642)

Au, lulea, lulea, lulea,
Cine fură poama mea,
Să se-nece-n gît cu ea I

.

'

Rîmniceni (Vrancea)

654
Şi-aolică şi-aolea,
Pleacă, măi, din via
Că am clinele colea.
Slivileşti

mea,.

(Gorj)
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li

(//_

655

656

V-iu-iu, păzea, piifea,
Departe de t1ia mea C-am căţeaua lingă mine,
Şi o pun acum pe tine.

Saoică, Saoia,
Cine intră-n via

mea
Ii pun pielea pe ciomag
Şi o sui în pătuipg."'

Cetate (Dolj)

Olari (Olt)

657
V, pă el, pă el, pă el,
C-a furat un pepene/
Şi l-a dus la Cîmpurel**
Şi l-a mîncat singurel.
Grădiştea

(Se strigă ca la nr. 642)

(Ilfov)

Dacă vede pe careva că se apropie sau a reuşit să-i şterpelească un struguraş, strigă:

658
I, hoţii, mă,
La poamă, mă,
Cu noaptea-n cap
După furat!

'!

ti. ~I Ji. Ji J1 ~ li

I JJ. ~

ma
f.

/Jo-/1',

mă,

fd

~-~.mă,

Nămoloasa (Galaţi)

659
Ap, ăp!
leşi afară că

La

te

văd,

buşteanul dindărăt.

P~J. l~J.111 JsJ5;1JîJ~Jijl@]J.I
f,o,_

.i,ol_ · .lq/„.k.r#c,J le

voff,_

Pătulele (Mehedinţi)

660
la, ia, ia I
Vite hoţu-n t1ia mea I
Ţine-i calea la şosea,
Să-l legăm cu funia,
Să-l ducem la Vria.***

661
Ho/ii-n t1ie,
Nea Ilie,
Cu struguri în

pălărie!

Corabia (Olt)

Frunzaru (Olt)

662
Vi, la el, la el, la el,
Pune, măi, mîna pe el,
Prinde-l, măi, şi nu-l lă.sa,
C-a furat din poama mea I ,
V-u-u şi a-a-a!
·
Obileşti

"'

(Vrancea)·

663
Vi, te văd, te văd, te văd,
Lasă struguraşu' jos,
Lasă-l jos la răsărită,***"'
Fir-ar mă-ta-alimănită !
Vînători

(Teleorman)

Pătuiag= pătuiac.

*"' Localitate în Jud. Ilfov.
*** Localitate în jud Olt.

*"**

Răsărită =

floarea soarelui.
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665

664
Bă, ăla cu căciuliţă;
Ieşi afară de sub viţă,
Că-ţi iau strugurii din poală
Şi te las cu pielea goală I

Mărgheni

U-iu-iu, pe ei, pe ei,
Uite hoţii cite trei,
Cu poala cu strugurei.
Să-i luăm
·
Să-i dezbrăcăm,

(Olt)

. Să-i băgăm în putinei,
, Să scoatem lapte din ei.
Stoicăneşti

(Olt)

666

667

U-u-u, îl ia, îl ia,
Uite hoţii-n via mea I
la un colţ, la un colţ,
Mi-au furat strugurii toţi.

Ţin-te, Dulă, ia-l, Mitrache,
Că nu-i prinzi nici pin' la

.

'

CoŞoveni (Dolj)

noapte I

Catanele (Olt)
La stîrpirea plantei parazite numite torţel, zic:

668
Cositor, coseşte bine
Că-ţi dau pîine cu măsline.
Slăveşti

(Teleorman)

La cu Ies de urzi.cele:

669
-

Sîca, sîca, un' te duci?
Sîca, slca, la urzici.
Sîca slca, merg şi eu.
Sîca, sîca, nu te ieu I

Spineni

' ' ii i· ;,
- .JÎ -

ca, .;F -

~
ca,

I

1

I J5 J J

un' le t7'uci_?

(laşi)

670
Buruiana lui Matei
Mi-a făcut pielea zbîrcei.
R ichiş (Sibiu)

671
Tu mă-nfepi, mă doare-adlnc,
Eu de ciudă te mănînc'!
Smîrdan

(Galaţi)

·'!

672
M-a trimis mămica
Ca să cat urzica,
Urzicele n-am găsit, ·
Traista mi s-a prăpădit.
Condeeşti

(Ilfov)
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Js i· i·

)l

1U me-n:/e;o1; m~

I Js .Js J
o'oa-re-a-d'/nc,

li

păscutul

La
* 'sîmburii,

oilor, cînd pe vreun copil îl prinde foamea,ia un castravete,îl taie la un capăt, îi
introduce înăuntru căţei de usturoi şi cu un beţişor începe să-l bată cîntînd-:

673
Bate putineiu',
uleiu'!
După ce l-a bătut, copilul îl

......

fij!î j. j d

Să iasă

mănîncă

cu

mă·

•

!Jd ·-le

măligută.
Vultureşti (Argeş)

Copiii sînt trimişi de măicuţele lor s-adune din grădină bostani. în tot .timpul cit îi caută pe
• i buni, zic:

674
Creşte, creşte bostănaş,
Să te dau la purcelaş,
Să se facă măricel,
Să mănînc şi eu din el.
Şomcuţu-Mic

(Cluj)

În timp ce se pun dovleci fa fiert, pentru hrana porcilor, cîntă:

675

4I J5 Ji Ji I ;, li J
f In;, J1 J, 1.J5., I Jl J

Dovlecel îngălbenit,
l n ciaun, la opărit I

)i

..Jo-rle-cel ln

Brăeşti (Botoşani)

-9ăl-be-nif,

j:,

în octombrie, cînd cei mici vin spre

11

o -~ - rit,1

c13 - un,

casă de la adunat atu·rţe, cîntă c-au mai lăsat fructe, de

•tă:

676
Mă dusei în păduriţă
După ouă de bobiţă. ·
Luai nouă,
Lăsa.i două,
La bobiţă să mai ouă.

&id5JiJi I)di J1 J1 I ii Jî J1 J1 I

Lăpuş (Maramureş)

tl

L,j-J.;>1 o'o-c;~ Lâ>

/Jo-Ji-/.; si! m;1i o- Vil.

Unii copii caută şi altfel de o~ă - de exemplu:

677
Mă dusei
După ouă

în

pădurice

de ~cobice. *

Luai unu, luai două,
Ca cobicea să mai ouă.

*

Cobicea s-a supărat,
Şi altul n-a mai ouat,
Şi cuibul şi l-a mutat.
Cupşeni (Maramureş)

Cobice = potîrniche.
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Cînd se culeg nuci fo:

678
Ne cheaniă mămucile,
culegem nucile,
le mănîncă 'riţile-.,*

:I

Să
Că

#e
S,i

Răd5uti-Prut (Botoşani)

'J)

-mu-o - le,
cu - le -J!em nu- o - le,

J4ÎîJ5IJ.'J5J

le

c~

'!

~d-md mii

mi'n-c~

'rt -

i'1 - le

I

În timp ce copiii se întrec la cules de porumb sau struguri, ori la smulsul de rapiţă, cîntă:

679
Cine-i înainte,
Cu bomboana-n dinte;
Cine-i la mijloc,
Cu bani la cojoc;
Cine-i înapoi,
Cu turma de oi.

p

)i )· Jd1 jJ J
u -ne-' ;_/7d - m-k,

J5J1 Jq

Cu /;om./Jcdn.;i.n

tftn-11!,

Acelaşi

text se foloseşte de copii şi cînd urmăresc diferite jocuri de întrecere, ca de exemplu
„Ciorile şi pepenii".**
Sarighiol-de-Deal (Tulcea)

Cînd se fac, din boabe de porumb, gustoasele „floricele", se poate auzi:

680

$1 )1

Baba face floricele
taie la nuiele.

Moşu'

Călmăţuiu-de-Sus

)1

& -~

(Teleorman)

J144M2jf$4
'"' - ce

l/: .

„, - ce - ie,

681

.,tJ

Sări, grăunţei,
De te fă cocoşel.

Sălceni

·

(Vaslui)

Ji;ti!J H#J5J 1J1J•J B

. .J';ln ~ un- (el,

!le k' Iii

co-coyel

682
(Muzica de Ia nr. 34)

Cucurigu să pocnească,
cu cioqi*** acasă/

Să vină

Bozna

(Sălaj)

683
Pînă moşu

Baba face

viţei,
cocoşei.

la

Ieşelniţa (Mehedinţi)

* E vorba de veveriţe.
•• După cc se fac din ţărînă şi apă pepenii, coyiii lasă pe cineva să-i păzească, iar alţii -

„ciorile~ -

vin ca

ciugulească. Paznicul dă de veste şi cu to\ii aleargă sa pună mîna pe ei. Grupele se schimbă atunci cînd toate ciorile

fost prinse.

• **

Cioci = ciorapi făcuţi din fire groase de lină albă.
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684

l nf loriţi f loriţele

Că

vine

Rucăreni

(Muzica de la nr. 282)

Păştiţele

(Vrancea)

686

685
Boboloş,
Sări în coş!

Boabe, boabe,
Săriţi toate Pînă vin de la Lugoj,
Voi să fiţi cît un cocoş;
Pînă vin din Oovăjdia,
Voi să fiţi cît pălăria.

Unu mie; .
Unu ţie,
Unu babei din cocie.*
Govăjdia

(Hunedoara)

Hitiaş (Timiş).

687
Boboloş,
Sări în coş,
Sări ln oală,
Sări în poală,
La fetiţă '

ln guriţă.
Pîn 'fetiţa la fintînă,
Să se facă toţi o lînă.

Mînăstire (Timiş)

•

688

f!

Pînă baba la fîntînă,
Boboloşii facă lină;
Pînă nwşu' de la nwară,
Boboloşii toţi ln poală.

J;

Ji Ji Ji I J5 i1 Ji mh I

P/ - no# ba- .ba

l_4.
~ ;;t.I

Bucoşniţa (Caraş-Severin)

l

;J

8Q-QQ -

Io> l7h -/i. nă,

J!'::IJ'i
Io- {li

689
Cocoşele, cocoşele,
la' zburaţi plnă-n

Husasău

.
podele

(Muzica de la nr. 34)

ru

de Tinca (Bihor)

690
(Muzica de la nr. 232)
Săriţi, cocoşei, din pene,
Mama v-a făcut izmene -

lzmenuţe

de fuior,
într-un picior.

Să săriţi

lacobeni

(Iaşi)

• Cocie =

căruţă.

** Jn Tudor

_

Vladimirescu-Avrăm~ni (Botoşani):

.

I nflori/i ln ceaunele.

125

https://biblioteca-digitala.ro

692

691
Săriţi, cocoşei,

Săriţi, cocoşei, î'n pene,
Că vă dă moşu' izmene;
St'irifi, cocoşei, în huci*
Că vă dă nwşu' papuci.

ln pene,
izmene -

Că vă dă moşu'

I ntr-o zi de

Să

le

Josenii

sărbătoare,

ţrageţi

în picioare.

Bîrgăului (Bistriţa-Năsăud)

Salva

(Bistrita-Năsăud)

693
(Muzica de Ia nr. 282)

Cum sar fetele la joc,
sar.ă cocoşi la foc.

s9

Miorcani (Botoşani)

'!

694
CocoŞţl

În blidişel,

·Puică neagră după

el.

Vingard (Alba)

J1 J1 J1 I J1 Jd@

)5
Co-

co-

fel

b/1- ci!- .;el,

1/J

' i J) J1 JI I J1

tS

J

I

Sai cocoş
Pe coş,
Puiculiţă,
;uşiţă.

.Ja1

Pe

CO - COŞ

f'e

CO-f,

Cţ4J fi I p ~ )· )) li

Bocsig (Arad)

~

/ol-c<.1-/J -!ă,

Pe

"-{I-/~.

696
Hai, puicuţă,
'N teleguţă;
Hai, cocoş,
haticoş. **

ln

Pomi (Satu-Mare)

697
cocoş, in grindă,
Şi găirţă-n tindă!

Sai,
Urlaţi

1= J5

(Prahova)

J',v;

)i

JHdf.=t=~

CO - CO,S,

i/?

698
Sai, mătuşă
'N găletuşă.

Ciorile pe paie,***
Florile să saie I
Mărunţei (Olt)

Şi unchiaş

Tn butoiaş.
• Huci =

**

Haticoş

*** Tn

tufiş.

= coş

de spate.

Fratoşti\a (Dolj): Curcile pe

claie.
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fJ'I;? -

C.i,

699
Berbecii

. Ciorile pe paie,
Berbecii să saie.
Ciorile pe cărămidă,
Săriţi,
Că t1in

bercilor, pe claie,
turcii, şi vă taie,
t1ă face bucăţele,
v-aruncă la căţele.

Salcia

saie-n

grindă.*

Mala ia (Vîlcea)

700
Şi
Şi

să

f1 Ji

)i ),

Js I Jî ii ii )· I

.J.i - rift; /Ier- ci - IOIJ fle c/a-1e,

(.Mehedinţi)

701
(.Muzica de la nr. 175)

Sai, berbece,
Sai, purece,
Să vdem care se-ntrece?
Bengeşti

(Gorj)

702
Piţi-poc,
Sară-n foc;
Pi ţi-pară,
Sară-afară.

Lorău

/'; - jl . ,tJOC,

' .Ji 1' Ji J1 I )·

'Bihor)

4 - ft

~

- rJ,

)i

J1 J1 I

'fa-r,j.a -1.i> - r~

703
Ciocoi,
Bocoi,

mai sară şi-ncă doi;
Ciocaiata,
Bocaiata,
Să mai sară şi-ncă alta I
Să

Obîrşia

de Cîmp

Cto

. Sâ

- rot,tnd1

~-r~

lJo

-

~n-c;Ş

coi,_

ot}I;_

(Mehedinţi)

704
Pară, pară,
Puşcă-afară.

Pac, poc,
Puşcă•n foc;

Suiug (Bihor)

"
Poc în oală,
Pac în poală,
Poc în gura mea cea
Poc, poc, poc, pac I

705
goală.

f'oc

/tJc

m

IE -

Iii,

1n 9<1 - ra

flJc 1/7 ,P03 -13'

mea cea p- ts.

Urmeni.ş (Bistriţa-Năsăud)

• în Valea-Mare (Vîlcea), ultimele două versuri au ca variantă:
stlriră,
Berbecii-nfloriră.

Clorite
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706
Că

Poc mare,
Poc tare,
Poc ln pită
Sai,

mărita,

de nu te-i

Pită albă n-ai
Cizme roşii n-ai

Răsărită,
fată, şi te mărită I

mlnca,
purta.

Boian (Cluj)

707

gI Jl -~ } j

leşi, moş,

De sub coş,
Şi pomneşte* un cocoş;
leşi, babă,
De sub ladă,
Şi· pomneşte-o puică neagră.

kş1; __ m'o.[_
'1 pom -1Jeş-le

I J, J) Jl 4b I
Pe Jvb
un co -

;Oj;_
coş;_

Olari (Arad)

'

708
leşi, moş,

Şi
Să

De sub coş,
tu, babă,
De sub ladă,
se facă toţi grămadă."'*

Bocsig (Arad)

709
leşi, babă, din cuptor
Că-ţi vin peţitori Peţitori de la Lugoj
Cu trei pene de cocoş.

Cenadu-Mare

(Timiş)

710
Fă-te,

(Muzica de la nr. 34)

floare,
CU căldare,
Cît ulcica babei Floare.

Oltina

(Constanţa)

711

4t J

Sai, floare,
Din căldare, ·
Şi mai mică, şi mai mare I
Curtea de

Argeş (Argeş)

.5d1;

' J1 J1
Şi

0

" Pomni = a răsuna.
Jn Holod (Bihor): Să

pocnească toţi odată.

128

https://biblioteca-digitala.ro

Ji.

J§ I J1

J1 J1 J1

ilo.71-l'e, [)1n ciil-d• - re,

J;

J1 I J'l J'l ;1 J1 I

nu;/ m/-e<i,

.ji m•i ;nr -

re!

712
Sai, floari!,
Cit căldare I
Sai în sus,
Cit pui de urs I
Cncheşti (Bacău)

713
Sai, floare, sai, *
Cit coada cocoşului,
Cit căciula nwşului I
~ilcovul

41 {)

Jr

~

J'a1;_·. l"loa-re,

(Vrancea)
. , 111

~

c1

714
Sai, f /oare,
Cit căldare,
Cît ciaunu' porcului,
Clr creasta cocoşului,
Cit căciula moşului.**

IV
.Jd~

Ji Ji p I p J1 J
coa-da

I
:li

co - co .-.ŞI./ - lu~/

41 li )1 Jf j1f~1 4)L-~
S.:Jt; _

1?0.;; - re,

dl c§I- th - re,

Turcoaia (Tulcea)

715
Sai, f /oare, sai, floare,
Cît căciula lui Mardare.

Pecineaga

(Constanţa)

f
Dl'

jl
c.i-ciu -1<1

hi /..Iar-oa-re.

716
Sare floarea
Cit căldarea,
Floricica,
Cît ulcica.
"Măstăcani (Galaţi)

717
Vine baba de la nwară
Cu găina albă-n ·poală,
Cu papucii plescăind:
Pleosc, pleosc, pleosc/

-------·-----------

' ii

Şiviţa (yalaţi)

• Tn
"* In

li ,

"I
Pleosc, pleosc,

I)

"I
pleosc!

li

Fîntînele-Năenl (Buzău): Răsal f lcare pe cuptor (se folosesc măs. 3 şi 4).
Făcăeni (Ialomiţa): CU găina mo~11lui.

.
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718

719

'

Plnă moşu' la izaor,
Cocoşii fură cocor;*
Plnă baba la fîntlnă,
Toţi cocoşii fură ltnă.
Hlş; cocoşi

Pînă moşu' de La munte,
Cocoşii săriră-n frunte;
Pînă baba de La moară,
Cocoşii săriră-n poală.

Cuptoare-Cornea

*"'

(Caraş-Severin)

I

(Mehedinţi)

Vîrciorova

720
Plicite, plicile,
Umple căciuliţele.
Ruşii

j7/; - c/ - le,

p//-c/ - k,

lui Asan (Ilfov)

'J)JiJ5Jî IJîJJJ
tlm-ple · ca - au

··d1

721
P losc-plosculiţele,
Să umplem căciuliţele.
Baba-n vale,
Ca o floare,
Moşu-n deal,
Ca un buştean.
Ciorile pe paie,
Florile să saie.

'

)i ),

/~

I

- le.

Ji4f#t7f1;·=tta

Ji)ţJ )5 )

1

Să

j li= )i )J Ji Jrj

(ll"Tljl/em c.i-c1u - !I- le- le.

•

/J.;;./:p.n va-le

MD-.jl.l-no'&{ 6

f ~ J;;~;MI~ J5 8h J1 J1 IJ J ijl
Cc; o Î/cc;.re
{/n

bu,~-lea.?.

C10-r1._ h pe

p;> - 1i:,

i-70-n -

SOI - le.

/~

s.:J

peşte:

722
Peşte, peştişor,
Haiile, ieşi din cuibuşor
Soarele s-apară
Şi gerul să moară.

-

-.,P #
Pe,~

Ila/- de,

Stejaru (Teleorman)

723
Peşte, peştişor,
Ieşi din cuibuşor,

Vino în ciorpac,
Ca să-ţi vin de hac.
Traian (Tulcea)
u

li -

l'/csc- p/os- cu · - !t -je - k,

Grojdibodu (Olt)

Pri mă vara, Ia prins

-

• Cocor= un fel de dantelă.
în Filiaşi (Dolj): Bruşii se fi.euri

lină.
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l!

9 I Ji J> J
1

le, - .

1eş/ <frn

,oef_- fi - fO'~

cv1-/lv- -!Or-

11

724
Peşte, peşte,

hai la mal,
te prind eu în borcan.
Marginea (Suceava)

~1~Cffejh4™

Să

Pcş

- le,

,oeş

- te,

/13/

la mal,

725
Peşte, peşte, peştişor,
să-ţi dau un viermuşor I

Hai
Sculia

(Timiş)

În timp ce un băieţel aruncă în apă „undita cu mîncarică''.:

726
Pliu, saftea la rimă nouă,
dea Domnu' ca să plouă!
Tulcea (Tulcea)
Să

' ' J1 $ ;ti 1· I ii i· ). J· li
rl-mă no-'1.1ă,

Pli11, saF- tea la

Un alt copil care pescuieşte îi urează, în glumă, nenoroc:

727

1

41 J>

Iepurele şdu'op
La (Vlad) în tlrboc I
Scrioaştea (Teleorman)
Cînd

scufundă

în

apă

.le - ,Ol/ - re ~

ciorpacul în care a pus

I•

1

J1 J1 ;'1.

le

i 22J

sch1op

W1 cărăbuş:

728
Cărăbuş, cărăbuş,
Adă peşte în căuş I

ţs.

A.lbeşti (Botoşani)

)·

~--)· I )5 )J J li

l.i - f.i - â!Ş,-

·~ -r.i-bvş'

729 *
Atîrnă-te moşului
De toartele coşului.

!

Grădinari

(Muzica de la nr. 282)

(Olt)

Copilul-undiţar

crede

că

poate prinde

peştele dacă

îl

momeşte

cu un gologan:.

730
Hai, labanu**
Hai, labanul
După

.T"3;1'1 IJ J

ce la prins:

Hai, labanu, de uscat,
Hai,-- labanu, de mî.ncat I
Mangal ia

(Constanţa)

* Se zice
0

Laban

ila;,· 1.7 l;.,,-m;,

' l:J J
lfa1; la

)5 )i
!Ja- nv,

1\!1'4

h'a,-; l.7 b.7-nvl.

1

f J J

lfe

111

vs - cat,

şi bondarului negru.

=

peşte

de mare.

131

https://biblioteca-digitala.ro

·Alţi pescăraşi

îl trec prin

păr şi

zic:

731
Cî/i peri ln cap,
Alifia peşti Jn sac I
Rucăreni

,
,,

~

'!

(Vrancea)

..

~l

.

pert

t'7fl

j:,

J5

/1~

11· -

Ji I ~
;n

%4B

·cap,

A-,

Jl Ji I J
pefh' 1/7

li

)

J<IC.I

Odată cu venirea serii, cînd duc păsării~ la culcare, ori dimineaţa, în timp ce le îndeamnă
iasă

din

coteţ,~ cîntă:

732
La culcuş, găină,
Că ţi-a"! dat de cină I
Cîrnecea

)i )j j;
La

(Caraş-Severin)

Îl

Cel!.- CUŞ, §#

IJ
-

J
-

I

li

nă

733
La culcuş, găină,*
Că ţi-e guşa plină,
Şi-o să se golească
Plnă dimineaţă Şi iar s-ar umplea

-)~
la

(Mureş)

- i .- nd,

ţt- J5 1 J1 J1 I J

) dl

1

.

.şj,

t.'!,r .s-.;1r. va;: - plea

untl "

mai mm - Cil.

734

•

J :li

J1. '· j

~ii .. (':e: .. Yr!-:-.~". ... !.~. ~ .~ă:

·

Cînd îi mai mlnca.
Toaca

)i j;

Ci.li - CU5, qă

735

Hîş, găină, la culcare,
Că ţi-am dat destul mîncare !

Hai-hai, pătul, pătul,
Că acuma-i destul.

Uilac (Harghita)

Vîrciorova

(Mehedinţi)

736
libă**,
La colibă,
Şi tu raţă
La coteaţă.

·Hai,

41 g ·}prj)) Jl j®
/I-bă,

lfa1;

$Js }

Sarmizegetusa (Hunedoara)

.jl

fu

la co-11- b#,

) )- I 1 #J5 Jî li
1

/iJ -

/a

/iJ

CQ - n.-/~.

"737
găin'-afară,
Că ţi-i guşa goală

Huci,

Sapoveni

ţ! J1 J1 Q1 J1 I J

I

(Botoşani)

_, Ji
a

• Jn Uilac (Harghita): Hai, găinii, La hodină.

"'*

Libă

=

gîscă.
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F?1

Hua; 9~ - i -- n'a. - ÎiJ - r~

J1
/;~!

)j
l}r/ -

Ji I J J
Şil

9l70'

-

/ăl

31

li

In

vreme ce se dă de mîncare la pui sau careva încearcă să păcălească pe maică-sa:

738
Pica-pica, pi!
Pica-pica, pi I
Săpînta (Maramureş)

p,,· -

Cd -

fli -

It

•I

CO\

I

I

739

·Pui, pui, pui, porumbele,
Na, la mama, boabele I
Băuţar (Caraş-Severin)

:$f „s;q;::=$4=-=tf.} ;, J
;\~

Id

ma-m;;,

TI

ba;;-be-leJ

(

740
· Pui, pui; pui,
Porumba nu-i*,
C-a plecat pîn' la Vaslui.
Pui (Hunepoara)

.4EJ1 J1 I $$@=11
'

f'r.Ji; ,.0111,- /Jill,

f'a

-

rum -ba nl/-1;

741
Puica, puica, pui, pui, pui,
Neagra este, alba nu-i.
Flămînzi (Botoşani)

$~ ~), J. IJ'iJ.J
1Ve;;. 9r;;

I

;;i - b;; 17(1-/

es - le,

742
.
.
.l
P ui, pui, put,
Neagra nu-i,
Alba este Piu, piu, şi
Borcea

ciuguleşte.

$)5 J1 J'· 1· I/1

(Ialomiţa)

Al-ba e:;-le-.0:;,

'1

J1 )1 IJ J I)J. 11

piu;--

c1~-9u

- leş-te.

743
Tica, tica, pui, pui, pui,

li

,4 lba vine, neagra nu-l,
C-a mîncat-o dumnealui.
(Cluj)

Băbuţiu

• Tn Nălaţvad (Hunedoara): Că unu-nu-i.
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744
Pui, pui, pui, (bis)
Alba este, neagra nu-i.
Dacă-ar fi şi porumbaca,
Ar mînca şi ea săraca.

Pui, .:J:JJ, pt.,1:1

ţj .~ J, Ji IJîJiJ I 11 Jl #jr; .

Turcoaia (Tulcea)

Al-ba es- le,

nea-9ra nu-i !B-c.#ar li j/

,
În glu111ă; dnd :1c prcgM.qlc mincare pentru îndopat gîştele (sau raţele):

745
Hai să prindem muştele
Şi să-ndopăm gîştele.
Dumbrăveni

.
(Muzica de la nr. 16)

(Sibiu)

746

747

la, şi-o-ndoapă,
Şi-o desdoapă,

Prinde marnă raţele
Şi le dă grăunţele,
1ndoapă-le mamă bine
Ca să le mîncăm noi mîine.

Şi la urmă dă-i şi apă!

Liveni (Botoşani)

Miheşu de Cîrnpie (Mureş)

După ce le-a vîrît pe gît mîncarrn:

748
Am cinci gîşte crăcănate,
Parcă-ar fi cinci_ vaci ctt lapte.
'
Curteşti (Botoşani)
Cînd sînt cu vacile şi viţeii la păscut pe luncă, copiii se şi joacă. Uneori, cite un viţel scapă
de sub atenţia acestora şi se duce să sugă.; în tot acf'st timp,· Joveşte cu capul ugerul vacii - mişcare
cc sugerează bătutul putineiului\ Unul dintre copii, obşcrvînd ce se întîmplă, anunţă pe ceilalţi:

749
Bate putineiu',
bordeiu' I

Răsună

Atunci unii copii lasă joaca,
oprească viţelul de-a mai suge.

şi

aleargă să

!Ja

Buneşti-Mălureni (Argeş)
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-

te

/li-' - /i - ne -

111;

750
Bate putineiu',
Curge uleiu'!
Uleiu' s-a dus,
Laptele s-a scurs!

(Muzica de la nr. au tt:dur)

Davideşti (Argeş)

751

752

Bate putineiu',
. M.iine, dragaveiu' I*
Viişoara

Bate putineiu'!
Iese unt şi lapte.
Brînza e pe spate.

(Vîlcea)

Scheiu-de-Jos

(Dîmboviţa)

753
Bate putineiu',
bordeiu',
Suge lapte dulce,
Şi pe gît se duce.
Mătură

(Muzica de la nr. 225)

Runcu 1Vîlcea)

754
Bate putineiu',
Zgîlţîie bordeiu' La tine pe casă

(Mu1ica de la nr, 225)

Mănlncă coraslă.

Năstăseni" (Bacău)

755

756

Bate putineiu',
Scutură bordeiu'.
Las' să bată.
Că-i oala spartă.

Bate vîntu', curge zăru',
Las' să sugă şi viţelu'.
Dolhasca (Suceava)

Băimac (Bacău)

757
Mi-mi-mi, zară, zară,
Că n-ai supt de-alaltăseară.
SI ivileşti (Gorj)
))ar cum nu pot sta mult locului, se fac

că

cosesc:

758
I

M-a minat mama să cosesc,
De butuci să 'mă feresc.

Ulmetu (Vîlcea)

,). ); jl jl
IJe- /w - hlei

• Dragavei =

plantă,

ale

cărei

frunze se

0

S</

j)·)·J
m~

3

k- ~se.

mănînd.

135

https://biblioteca-digitala.ro

De

îndată

ce copilul vede

că

vreo

vită

a intrat în

porumbişte,

zice de departe:

759
Ciudă, ciudă, dodoloi,
Vite vaca-n păpuşoi !

Tansa

(Iaşi)

760
Unu-doi, unu-doi,
Vaca numără păpuşoi !
Go.rbăneşti (Botoşani)

li
Va- CO' . nu-mă-r;J

pă-pu- .şo1/

,

Ca să întoarne vi telul sau vaca dacă au intrat în lan, spun:

761

762

Na, na, na, cu capu-neoa
Şi cu coada unde-i vrea.
Frăsinet

astfel:

r-

Truşana* cu capu-neoa
Şi cu coada-ncotro-i vrea.

(Teleorman)

Humele

'

(Argeş)

La păscutul vitelor, dacă se face tare cald, ca să le treacă de la soare la umbră le îndea

763

t_

Strachina cu pătlăgele
Pe la coada vacii mele.
Bîzzz I
Bîrseşti (Vrancea)

.

"

-•frl J1 Jî ; 1Ji I J> J> Jî J.:11 j
.Jlra-ch1-n,• cu

Pe la C9a-da

M-1/;j. ge- le

vB;c11 me-le.

8/zz.z.1

764
Pune coada la topor,
Şi dă-i drumu la obor;
Pune coada la secure,
Şi dă-i drumu la pădure.
După fiecare grupă de două versuri: Bîz, bîz!
Cîlnic (Gorj)
La întoarccreade la păşune, cite o vită se mai abate să rupă iarbă, şi.alunei copilul, căruia
este foame, zice:

765
Ţa, Bălănica,

de vale,
C-a pus 'mama-n tuciu-al mare.
Bozioru

*

(Buzău)

Truşana =

a întoarce.
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(Mu:dca de la nr. 135)

766
Hai, Bălaia, la Smîrdana,*
C-a mîncat cîinii pomana
Şi pisici le tocana.
Glodeanu

Siliştea (Buzău)

787
He, la loc, la loc, la loc,
C-a dat mămă.liga-n foc
Şi ouăle s-au răscopt I

•

j5 )1
fle,

,(;>

Ji l)ijiF3
loc; /01 loc,

lqc, 101

Buleta (Vîlcea) •

768
Otrocol, otrocol,**
Treci, văcuţă, la ocol.
Ruginoasa (Neamt)
În momentul în care pornesc oile la adăpat, zic:

769
Hai,
Că

Bei
Să

mioară
Bălăioară

te duc la moară apă din iaz,
faci în necaz.

Nemoiu (Vîlcea)
În Jimp ce mînă oile la mulsoare:

770

771

Hîrţi, oaie, la strungă,
Păcurarul să. te mulgă.

-

Liviu Rebreanu lBistriţa-Năsăud)

Tudorică, Toadere,
Oile la mazăre I
Dar-ar lupu-ntrînsele I
Toader', după dînselel

Hupca (Vaslui)
Cînd păzesc oile la 'păscut, între alte cînkce îl zic şi pc acesta:

772

.ţi44

oiţă, pe costiţă,
te ia lupu' de ţîţă;
Bir, oiţă, pe corhană,
Că te ia lupu' pe goană.

Bîr,

Că

După
Bîrseşti

)i )J

I Ji J1

J·M
'•

&r o - i - /<1 ·pe cas-11 - ~<t
u' te ~ 1J - jJI/' (e /F - {a;
li.

fiecare vers: Blr, oiţă, bir I
(Vrancea)

-ţli Ji j) J1 IJ.
8'"r

(}

- i - ,I~,

Jf;-/"

„ :I J. „ li
111:

I

t;f;-1

* Smîrdan - localitate în jud. Buzău.
** Otrocol= hai, hai; mină, mini!.
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Dacă

la

păscut

capră pătrunde

vreo

în

imaşul

şi

altuia

paznicul i-o ia, copilul se plînge:

773
Aoleo, mămică, mor,
J\1 i-a luat capra la obor!
Cin' ţi-a luat-o, măi Ionică?
Marin al lui Bucăţică.

-

La întcarcere de !a

păşune,

A sărit să-mi ia şi ţapu',
Eu am plîns de m-a luat dracu'!
Perşinari

cînd capra se

caţără

ca

(Dîmbovita)

să rupă

frunze sau coji de pe copaci:

774
Sis,
Că

căpriţă, sis,
la mu11te a nins.

.Zidurile

(Muzica de Ia nr. 444)

(Argeş)

775
Ţi, capră, din maractne,
Că dă dracu' peste fine.

Pucheni (Dîmbovita)
Fiindcă

să

nu vrea

intre în

ţarc:

776
Ţa,

la oi,

Că te jupoi
Şi-ţi bag pielea

(Muzica de la nr.

la butoi I

28~)

Toporu (Teleorman)
îndeosebi fetiţele de 9-10 ani, în tim~ ce bat putineiul ca să se aleagă untul, cîntă:

777
Bate putineiu',
Să_ se-aleagă hleiu.*
Hleiu ca pămîntul,
Să se-aleagă untul.
Ghergheşti

(Vaslui)

'

'

& ..:.ie

11/c -: iii

5.§ se.a -/ea -~
.Jă se-a -!ea-#

112)

///e - iu
l'fl- tul.

Bată-te, bădîniule,

A Lege-te untule.
Untul de La nouă stîni
Fie La mine-n bădîni !
Snrm izegetusa (Hunedoara)

* Hlei= lut.
= alterat.
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I

IliJ J =li ;j J li
779

Bate putineiu,'
Ca să iasă untu'.
Untu' n-a iesit,
Laptele s-a .serbezit. **

** Serbezit

ca

f J1 J: J1.J1

778

Vultureşti (Argeş)

- ne - /1.1~
,oăo - mi"n - fuÎ,

pu - f/

780
Unt, unt,
Pîn' La fund Şi zărică
Puţini că.
Peştera (Braşov)

781
A Lege-te, untule,
Cum s-aLeg f urniciLe Furnicile-n furnicar,
Oile La păcurar.

=fti) ), js @=f~dftSI
A - le - ge - le,
un-l:.1-le
Cum .ra - leţ; rur - n1 - ci - le'

~
~

-·- - „

Cîmpia Turzii (Cluj)

•

J'

itl

J1

F:.1r- ni - ci -k-n
O -'/ - le
I;;

f'f.lr- 17i- CQ'r,
pă

- cu - rar.

.782
Merge
Untu'
Merge
Untu'
Teleac

vaca la ptrtu,
meu s-alege rîu;
vaca la fîntînă,
meu s-aLege vină.

(Muzica de la nr. 111)

(Mureş)

783
Merge Virag La pinu,
Untu' meu s-aLege. rîu;
Merge Virag La poiată,
Untu' meu s-alege-ndată;
Val, val,
Ca şi coada dţ la cal.*
Nadăşa (Mureş)

784
Fie drobul untului**
Pe cît capul mutului.***
Josenii

'I

1· li Ji J1 I J1 J1 J?:;;n

. h' - e drp- /Jul

Bîrgăului (Bistrita-Năsăud)

un- Iii- /ul_

$;)ii);·
J: '.Jî j) J1 J
el/ ca pul
mu - Iv~

~

li

Ivi":..:..:.:._

785"
Untu' meu se bate-n vatră,
s-alege dintr-o dată.

Şi

Crişu-de-Sus

* Tn

(Muzica de la nr. de mai ·sus)

(Bihor)

Nadăşul

(Cluj), se mai cîntă, înlocuindu-se primele 4 versuri cu:
Trece moşu' peste punte,
·Untu' meu s-alege iute;
Trece moşu plngă poartă,
Untu meu s-alege-odată.
** 1n Sîngeorge (Timiş): Fie buşu' untului.
*** Se face aluzie la un mut din partea locului care are capul mare.
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786
Suie, lele, pe lopată,
Untu' meu s-alege-ndată.
Suie, lele, şi pe ţoţ, *
Untu' meu s-alege boţ.
Brădăţel

I 11 lh fi J1 li
„_ - ....

pe Io - ,tJa- lă,

5v - ie, le - k:,.

(Suceava)

787
Ochii negri
Untu' meu
Ochii negri
Untu' meu
Dăbîca

de călugăr,
se face bulgăr;
de ţigan,
se face stan'.

(Cluj)

788
Vine moşu' de la munte
Cu un boţ de unt în frun(e.
Untu' mie,
Zara ţie.

(Muzica de la nr. 12)

Corbu (Harghita)

789

~

Cît moşneagu' s-o-ncălţa,
Untu' mi s-o-ngrăunţa;
Cit moşneagu' s-o încinge,
Untişoru' boţ s-o strînge.
lnaintea versurilor l şi 3;
Untu' mie,
Zara ţie.

)i Oh

Lin - lu' mi - e,
CI/ moş-nea - 9v'

I ;, J1 J5 jjl
;7::-~.

..?.? -r.?

.s·o-n -c#I- ~,_..:_
tln - Ir.;' "J' .s-o-n - 9roi - un - ta;-

Lehneşti (Botoşani)

790
Vî j *"' cărunt
Alege unt;
Babă lată
Şade-n vatră,
Untu' mi s-alege-ndată.

Vişeu-de-Sus (Maramureş)

'

(

., ;,

~)J li J'i I Jî ;1 Jî Jî

tln- Iv' mi .s-a - le-9e-n

792

791

Merge baba la {întină,
lese untu' ca pe mînă I

Babă hîtră, şezi

pe vatră,
Untu' meu s-alege piatră.

Ciocăneşti

*

**

Vîj =

Radomireşti

(Suceava)

Ţaţă = maldăr

tla-lă.

de coceni.

moşneag.
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(Olt)

11

793

794

Untu' mie,
Zara ţie.
Clncl soarele răsărea,
Unttt' meu se alegea.

Erbict>ni

Untu' mie,
Zara fie,
Într-un ciob de farfurie.

Chintinici

(Iaşi)

(Neamţ)

·795
Untu' mie,
Zara ţie;
Untu' băieţaşului,
Zara căţelaşului.

Moldoveni

(Neamţ)

796

$fi· JGJfJR TJFJEJBJF~

Untu' mie,
Zăru' ţie;
Untu' copilaşilor,
Zăru' purcelaşilor.

Făureni

l/11- lu' m/-- c,

Za- ra fi- e;

(Cluj)

Cînd se pune urda în

săcu'lcţ

ca

s~

se

scurgă

zerul,

cîntă:

797
O sădită moale
Strlnge urda tare.
Ioneşti (Argeş)

1J

moa - le

',

,, J1 J> Ji Ji I J.
Slri-?- qe

Cînd

fetiţele

sînt

)· I

învăţate să

coase, ori au. reuşit

să deprindă

js
-

ur. - da

la

cusutul,

cîntă:

I

re.

798
Numărăm de nouă ori,
Şi-mpungem de rlouă ori.

(Muzica de la nr. 739) .

Băuţar (Caraş-Severip)

799
I

Aoleu, ce să mă fac,
nu ştiu la pui să fac I

Că

Gologanu (Vrancea)

,'i
1$ :))
C.i'

J)

j)

A -

o -

J> fi
nu

-r hu

~ţJr-ptt1
.să ma- /,:;>c,

leu,

ce

.n

I Js i

la

/J"l

1= -:'l

.M r<Jci
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800
)

Cînd lucrez, mama priveşte,
Cînd fac rău, mă şi loveşte.
Acu-i mic şi aţa-i groO,Să,
Dracu' poate să mai coasă.
Silvaşu-de-J os

(Hunedoara)

801

802

Mama-mpunge, şi eu scot,
Mie-mi pare că eu pot.

Pe unde trec eu cu acu'
Trece buhaiu' cu capu'.

Cristineşti (Botoşani)

Uricani

(Iaşi)

803
Tri, li, li, că ştiu să cos.
Mama-mpunge şi eu scot I
Zăbrătău

(Muzica de la nr. 282)

(Covasna)

804
Mama-mpunge, fata trage,
Ce mai floricică face !
Năneşti (Bacău)

805
Mama-mpunge,

şi

Mîndră cusătură

~ )· Js Ji -J1 J ), )i J

eu trag,
fac!*

Doroşcani (laşi)

=
' fi

g

iE:J> i> I îF'~ ~ ~
-H~--

Af/"n-o'r~

~

--

cu - s.:/

-

Io - rii lâc_!

806
Mama-mpunge, şi eu trag,
Ce mai rîurel de drag!
Mama-mpunge, şi eu scot,
Şi mă laud că fac tot.

, . IJ1lJ IJ18lJB·
Ala-ma-m-pun-ge,_

' J5 J I J1

Novaci (Gorj)

Cc ma/

{i

D IJ1 D IJ.

r!" - u

-

rd de_

807
M-a-nvăţat mama să cos,
Şi pe faţă şi pe dos.

Rîu de Mori (Hunedoara)

* In

Săpînţa (Maramureş): Ce cămăşuţă drag'

! ; în Săcel (Hunedoara): Ce mai ie f~ină fac I
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cu_ /rag,

clrag/

li

Iar cînd

croşetează:

808
Lanţ
Lanţ

peste
peste

$2 J5. Jl J) )\ti).1 i. j

fîntînă,
grădină.

)i J) Ji

jl

Lan/,oes-lt: ll'n-li-n3, fani pes-le oră-o/' ntJ_

Clopotiva (Hunedoara)

809
Cocleţele, cocleţele,
Intră pe iglele mele.

Piscu-Nou (Dolj)
Tot

fetiţele,

cînd

învaţă să toarcă

sau

să ţese

la

război:

810
Toarce,
Că mă

furcă, şi tu, fus,
raiţa* - n

dau cu

sus.

Zagăr (Mureş)

811
Ciuci** -- ciucic,
Pe fus nu-i nimic I

Cornereva
„Să

'!J1 lp·J1~„ IJ)J1JîJîlJ .. ~li
Ci"cl - c/-o"il-cic,

(Caraş-Severin)

se lucre,

că dacă

nu, o

mîncă

k

!Usmr/nt'-(Tlic/

balauru":

812
Toarce, furcă, caieru',
te mîncă balauru' I

Că

Băuţar (Caraş-Severin)
;--J-----,

4,
t:â le

;i

h ;1 I ii J5 J

min-că

li

ba - , Io> - u- ru'!

813
Aşa să meargă inîinile,
Cum gonesc furnicile.
Rudăria (Caraş-Severin)

*

„

Cînd se învîrteşte, rochia i se
Ci uci = a răsuci un fir.

învoaltă.
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Cînd apa curgătoare este tulburată înadins de copiii care se joacă, fetiţele care au venit să spele
mai de v'ale cîntă:
·

814

-Ji~„I

Du-te tulbureală,
vino limpezeală I

Şi

Silvaşu-de-J os

/)u - /~

(Hunedoara)

J1 I J

. ~-·~' - bt/ -

red ··

™

/ă,

.;·

(

în pădure, cînd taie crengi pentru acasă:

815
Toc, toc,
Taie. lemne pentru foc.
Marginea (Suceava)

'' r J

Toc, /Qc,

https://biblioteca-digitala.ro

Ip p J51> I p pJ li
Ta- ie

lţm-m~

,oen:tro l'oc.

ALTE

CREDINŢE ŞI

OBICEIURI

Nu în puţine Jocuri, c.ind apare Luna nouă, copilul se freacă pe cap cu un bănuţ şî cîntă:

816
Sănătate, Crai nou I
Sănătoasă mă aflaşi,
Sănătoasă să mă laşi I

Erbiceni

.J<i,-na-la - te,

(Iaşi)

Cra/ nou_!

-~!~j)~J~1-~;µ~l~J~;-J~;J~.~-~iii
Jă

- n.§- //Ja -,să

mi/ il ~Ila?;

I

817'
Crai nou, Crai nou,
m-ai găsit,

Sănătoasă

Sănătoasă să mă laşi I

C1ai /lQll, C1ai nov,

~ădeni (laşi)

I

:li
m-ai

5J
.fii -

nd-loa-să
nă-lua-sifl

.

)i jrJ

li

93-sit,

818

\·Jfî FJ

Crai nou, Crai nou,
Cu bani m-ai găsit,·
Cu bani să mă laşi I

I F J I: pp;, J1 IJ • 11

Crai nou, Crai nou, Cu /ianimai9ă- ~11,
t:u bdni s# ~ la.şi/

Bilbor (Harghita)

·819
Crai nou, Crai nou,
Coarne de buhai,
Bani mereu să-mi dai I
Bordei Verde

1Brăila)

820
Lună, Luriă nouă,

Cu bani m-ai găsit,*
Cu bani să mă laşi I
Sustra

(Timiş)

-~d
sit,

• ln

t-Jegreşti (Satu-Mare):

I 41 J>
Cu

;b ;b

bani s§ mJ

I1 4
/;;şti

Cu bani m-ai aflat.

1-15
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821
Lună nouă,
Dă-ne bani şi nouă:
Sute şi băncute,
Să nu fie rupte.

*

Săpînţa ,Maramureş)

822

~! l J1 j J'· I Ji ;h ih i· li

Lună, Lună,
Doamnă bună,
Cu bani mă găsişi,

Cu bani

să mă laşi

Lu-n.ff, Lu-nă,

OOdm-nJ bu-nă,

I

Sarmizegetusa (Hunedoara)
I

.

823
Lună, Lună cu teiuş,
Dă-mi, bunică, un bănuţ.

Ca

să-mi

poarte

,(Muzica de la nr. 585)

norocuţ.

Tazlău (N~amt)

824
Lună nouă, Crai nou,
Clnd oi număra toate stelele
Atunci să mă doară măselele.

Vişeu-de-Sus (Maramureş)

Tot atunci,

îşi

închipuie

că dacă

o

cheamă

în ajutor

scapă

de negi:

825

$! J J1}î IJ J IJ1 )i J1:n 1J J I

Crai nou în ţară,
Negeii să piară.
Păltiniş

Crd! nou in /a -ră, lr'e-;e-11 3.9 /Jl~-r~.

(Suceava)

826
Lună, Lună:•nouă,
Cheamă căţeii,**
Să sugă negeii.
Lipău

(Satu-Mare)

827
Lună, Lună nouă,
Sloboază-ţi purceii,
Să-mi sugă negeii I

Ceaca
'"

(Muzica de la nr. 225)

(Sălaj)
Băncută = bancnotă.
Cupşeni (Maramureş):

** Jn

Scoate scroafa cu purceii.
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828
Lună, Lună nouă,
Mtnă purceii,
'
Să

•

Ok

mînce negeii.

Lu-n~

Sînmartinu de Cîmpie

(Mureş)

829
Lună, mlndră Lună,
Adună purceii,
Să ieie negeii.
Negreşti

#· Jl J1 I J J
Lu - oă

AO

-

I

I.I~

(Muzica de la nr. 225)

(Satu-Mare)

Cînd vreunui copil îi apare pe

limbă

o bubuliţă,

~ dacă

este senin, iese în pragul casei

şi

zice:

830

$i J J IJ5JiJ

Stea, stea,
la puşchea
De pe limba mea!

.J,?a, stea,

Barcani (Covasna)

.

I )i J·J11il*H

la ,ouş..c/1ea ~pe ltm-ba

·

l'n Recea

tBraşovl

'' r J Ip pJ Ip p.i-?

'i

meat

sav:

~ s!ea, Ia~chea

În S.la

Oe pe !1in-Cia

Bu~~iui

r >IppJ

IJ
meat

(Covasna)

Ii1 1· J1 J1 IJ i ·g

J~.rkoi, fa/lt.l}-dJea Oe ,oe /1in-ba me;;!

831

832
Ptiu, ptiu, stea
Puscea, ·
Fugi de pe limba mea.

Scele, stele,
Pe limba mea-s puscelc.
Dimineaţ' pe cer nu-s stele,
Nici pe limba mea puscele.
Girişu

Plnă dimineaţă,

Nici stele,
Nici puscele.

Negru (Bihor)

Peştera (Braşov)

833 Fugi, puşchea,
De pe limba mea,
Si te du· pe stele-n cer,
Pină miine-n zori să peri I*

Davideni (Neamt)
Cînd estţ vremea secetoasă, unii copii cred că dacă merg pe la case - fără să aştepte daruri cu o găleată cu apă şi busuioc şi bat două fiare între ele în tot timpul cît cîntă vine ploaia (în
mentul cînd cineva isese din curte, aceştia îl împroşcă, pe neaşteptate, cu apă şi fac haz):

* In Cenade (Ilfov), se

cîntă

înlocuindu-se ultimele

două

versuri cu : Du-te-n

gură

la ci/ta.
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834

„

1·sr$TU-~-# =-=1.
--- .fi cu . u' '_-/w,

Unu şi cu
Să crească
Doi şi cu

unu,
porumbu;
doi,
Să plouă la noi;
· Trei şi cu trei,
Să plouă la ei;
Patru şi cu patru,
Să plouă tot satu;
Cinci şi cu cinci,
Să plouă aici;
Şase şi cu şase,
P /oaia să se lase;
Şapte şi cu şapte,
Să plouă la noapte;
Opt şi cu opt,
Să dea un potop;
Nouă şi cu nouă,
Ploaia fie nouă;
Zece şi cu zece,
Ploaia fie rece.

li - nu

.J,j

creas-c#

po - r11m-bv;

Fumureni (Vîlcea)

Dacă seceta ţine mult, se f~ce o păpuşă din cîrpe sau din pămînt galben, împodobita cu fi

Pînă la gîrlă sau fîntînă, precum şi în momentul cînd îneacă păpuşa, copiii cîntă a jale:

835

~JF:F-2

Crăiţă, crăiţă,
Mumă de ploiţă,
Deschide portiţa,

·

Să

vie

ploiţa

/t:

Cră-1

Cră

- i - /ă,

I

Buzescu (Teleorman)

836

i: Ji J

Păp&iie, păpădie,

1 ; 1

Spune ploii ca să vie,
Că de cînd n-a mai plouat
/ZtJoarele au secat,
Flntînele s-au uscat. (bis)

Pa-~-tft

~ iid

Cristineşti (Botoşani)

I

•

Aoleo, mamă Joiţă,
Deschide porti/ele,
plouat

'!

:::l

v

J1

J_1__;,

#-p~-o't- e,

- e,

Jl Jl -j'1

.Jpu-ne ,olo-

837

Să curgă ploiţele;
Că de cînd n-a mai
G1 îuşorul s-a uscat:

::3

~

J> rj;

I J i ! 1 li
1"12_.îîP
ca

s.-<

J. J1 IJ J I J. l

A - o - leo, ma-mă

vi - e,

IJ

Jw I

Jo - /:Îă.

Udupu (Teleorman)
" ln Vrancea, de exemplu, în loc de păpuşă, şe aşazli pe o măsuţă un copil, pe care îl poartă, prin sat, ptnă la -
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838
Păuniţă, păunaş,
Dă-ne nouă nouraş,
Nouraş s-aducă ploaie,
.Şă ude cele popşoaie.

Dersca

f'ă - U

ţ iJ

(Botoşani)

/JI - !~ pă

-

U -

I J1 [2) 1.J5 ). J5,J1 I

na;,

Oă

-ne_ •n(l-tB n(l-u-

ţpi11 J> $ %J1 I )i Js Js) I
raş,

No-u -

raş

.s-a - o'u

-că p'o~-1e,

839
r.-.

Nătăliţă, Nătăliţă,

Da.r-ar Dumnezeu
I Jngureni

I J1 J5)) J3

ploiţă.

Nă- lă- ll- fă,

. Al.i -ta- li- (ă,

(Botoşani)

..

840
Dă păpuşa-n
Să curgă apa

iaz,
pe _is{az.

Lehneşti (Botoşani)

Oă

/)~

_

·,ou··-~-n

iaz,

li
SJ cur- ;J

a - pil

pe iz - !;z.

:4i-t1tJ5 j, J1

I #t#i J

841
Dă,

Doamne,

să

ploaie,
- ·
Cînd oi da cu sapa,
Să fîşnească apa;
Cînd oi da cu săpăliga,
Să curgă şiroaie

Să ţîşnească mămli,Uga.

Suceveni (Galati)

842
Plouă, Doamne, plouă,
Cu găleata nouă Porumbii să crea.scă,
Griu' să-nflorească.
1
Că de cînd n-a mai plouat,
Porumbul ni s-a uscat,
Fqsolea s-a ofilit,
Castraveţii S"au pălit.
Frînceşti (Vîlcea)

f'lo - ui, O~m-ne,
Cu ~ - !ea - /.;;

li

p/(l - ·u,J,
no - uJ -
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843
Ploaie, Doamne, ploaie I (bis)
De clnd n-ai plouat,
P ămînt s-a uscat,
Izvoare-au secat,
Vite-au însetat.
Ploaie cu ciubăru'
Să ujuie măru';
Ploaie cu găleata,
Să ujuie vatra.

lS l~J> I

'H 11@ 16 J1
lroil-1e, _

')·
1'·
PltJd-ie, ·

OOilm-ne,_ ,o10-;;:1e/

/JOdm-ne,_

Clopotiva (Hunedoara)

844

i

GI J J ID D q J.

Ploaie, Doamne, plqaie! (bis)
De cînd n-ai plouat,
Cîmpu' s-a uscat,
l zvoare-au secat,
Vite-au însetat.
Toarnă cu găleata,
Să duruie vatra;
Toarnă cu ciubăru',

r,..

!Jo,,m -ne,_ p'o~:iet

lrtJd-ie,

'w D a J
fltlil-1'e,_

1
tJ&nf-ne,

1

u u 1

•,Qi;;;:;e/

Să meargă pîrău.

Unciuc (Hunedoara)

845
Dd, Doamne, cu ploaie,

.$1 ) i.· Ji J1 I J.

Să me(J.rgă şuvoaie I

IJJ,

Sînpetru (Hunedoara)

P~m -ne,

ploa -

('l/

J'!

I

ie,

846

$t J1 g,1, Ii· J> ii J1"ll

Dă, Doamne, cu ploaie,
Să curgă şuvoaie I
Că

de cind n-a mai plouat,
Izvoarele au secat;
Păpuşoii s-au sucit,
Iarba, Doamne, s-a pîrlit,
Vitele s-au prăpădit,
Soarele Le-a dogorit.

Oă,

~

$) Ji
C.i de

După versurile 4 şi 6 se cîntă primele două.
Bît:ş.fşti (Vrancea)

' Jî

/JOilm

cur

j) )1
cini7' rra

1 ).· Oh

Iz - vo.;i - re - le
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-

ne, cu ploa~ie,
{u - VtJd - t'e/

~

I J1 J1

D

ma/ plo - ua{-

I J1 J1

D

au se - '.cat;-,-

li

847

p

.$& J5 J; I~ J {j-lfJiJ5 I~}' I

Ia mai dă, Doamne, de-o ploaie I (bis)
De cînd ploaie n-a mai dat,
Pămînţelul s-a uscat; .
S-a uscat
Şi s-a crăpat
De cînd ploaie n-a mai dat.
Dă, Doamne, cheiţele,
Să descui portiţele,
Să intre fetiţele,
Să le dau rochiţele.

~

o'ă, Ooam -

mat

ne, o'e-o fJltI!Ne 1

$Ji ;ş IH~ ~ Ifi J> )î I @$ I
Iii mi/t

Pa3m - ne,

$,

tfNJ

p1ov:1e/

Rochiţe să se-nrozească
Şi lumea să-nveselească.
Plouă, Doamne, cu clăbuci,
Să facă porumbul drugi,
Şi fasolea boabe dulci,
Şi spicele spice lungi I
Văcăreşti

(Teleorman)

'
Mămuliţă,

848

mămuleană,

Eu te rog pe dumneata,
9a să-mi dai cheiţele,
Să deschid portiţele:

mă,

Să curgă ploiţele.

'!

lî i· i·:hl J1J1J IlJ) ) 111
.4.~-mu-lt -I~

8

t11d

Goicea. (Dolj)

m;;.m<;-/e;; · n.J, _ _

Eu k r09 pe tlum-nei1-I;;,

m;i~-

I J: J8b f' I Lldl

Ca ~.m1_ tli11 c/Je -1 - le - le,_
.Jii o'"5 - clvtl por· h - 'fe - le,_

$J D IJ1J1fil1ltJA4
-~

c<1r -

9ă

A- o

-

plo-

1

je - le _ _

849
Aoleo, muma ploii I
Dă-ne, Doamne, cheile,
Să descuiem ploile I
Aoleo, muma ploii!
Măgura-Perieti

leg,_

m1.1 - m;

(Olt)
plo -111

o~

-ne, 00i1m-ne, che-1- le,

.5i1. tler -c1.1 -1em pto-1- lei

sstl
Muma ploii, muma ploii, (bis)
Deschide portiţele,

$~6 J1 î· J )) I ~-Js 4 8f3

Să curgă ploiţele.
Roagă-te, tu Stane,

Că murim
Roagă-te,
Că murim

de foame;
tu Petre,
de sete.

tll1.1-mi1 plo - 11,

mu-mil plo -

' Ji Id } I ;{5 /· #1 J
tllu-m;; plo -

11;

m":;,,„ piti:/,,

ii, - .

li

Perşinari (Dîmboviţa)
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851
Muma ploii, muma ploii,
Mai vino şi pe la noi,
Că de ctnd n-ai mai venit,
Porumbii s-au ofilit
Şi griul s-a veştejit.
Dă~ne, Doamne,. cheile,
Să deschidem ploile,

.

'

... _

' -:::-:? _.„"

I

/111/ -m.1. plo - "~

Să· curgă şiroaiele

Pe toqte pîraiele.
Brebeni (Olt)

852

\
Dă-ne, Doamne, cheile,
Să deschidem ploile Că de cînd n-a mai plouat,
Tot pămîntul s-a uscat.

înaintea fiecărui vers: O, muma ploii!

Mărgheni

~Ji J1 J1 J1 I J5 J5 J

(Olt)

I

{)a - ne,

{)oam-ne,

853
Aoleo, măi, muma ploii,
Mai vină şi pe la noi,
Că de cînd n-ai mai venit
Şi nouă ni s-a urît:
Cu pulbere şi cu r1înf
Şi cu soare dogorind.
Plouă, Doamne, şiroiaş,
Să se facă porumbaş,

J - o

Să mănînce copilaş.*

Catanele (Olt)

854
Mamă

ploaie, mamă ploaie,

Deschide-ţi portiţeţe,
Să vină ploiţele Păpuşoii s-au uscat,

-

Fasolea S"a scuturat.
Dărmăneasca (Bacău)

• Jn

\

Curtişoara (Olt), ultimele 3 versuri au varianta:
Plouă, Doamne, cu băşici,
Să facă porumbii drugi,
Să cărăm cu tîrnele
Să umpletn pătulele I
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le.;i,

m#1,

che - / - le,

li

855
Scoală, scoală, mama pioii,
Şi dă apă la popşoaie,
La ceapă, la usturoi
Şi la grădina c;u f [ori;
Şi deschide porţile

.Jcoa-1.i,

JCOd-13,

I J1 J'i J1__· J
... ...

Să curgă şiroaiele.

Leorda

/

I

id oo,P --ŞIE ie,

(Botoşani)

856
Caloiene, Ene,
Deschide portiţele
Să ploaie ploiţei~ I

[a - Io - ie - ,?e,

Pădureni (Buzău)·

E

- ne,

I J1 Js
tles- c/J1 - de por

11

D

111

-/e· /e_

857
Ene, Ene, Caloiene,
I a 1ntoarce drumul tău:
Şi te du la Moşu' tău
Şi"i cere cheiţele,
Să descui portiţele,
Să curgă ploiţele,

~)1J1$01 ~,Ji ~.)J1J1 ;1J>J1
E -·ne, E -oe, t".>-lo-1e-m:11 l"a 1n./wr-.;e.

~kF-1™--kJ 1) ~ J ţj

(bis)

Că

mor păsărelele
Pe toate ogoarele.

drt'm(f/ /a(f.·

~

le o'1.1 la

Ah-.Jll' I.ii

Înaintea versurilor 4, 6.şi 7: Ene Er.'!, Caloiene
Risipiţi

(Vrancea)

858
Ene, Ene, Caloiene,
Deschide pm·t(tele.
Să mai dea p.ioiicie;
De cind pllJ(iia n-a mai dat,
Tot pămîntul s~a uscat,
Şi în doutl a crăpat.

E - ne, E -ne,

Ca - /o - ie - ne,

Caiata (Vrancea)

859
Ene, Ene, Caloiene,
Deschide portiţele,
Să curgă ploiţele;

Ene, Ene, Caloiene,
Deschide lacătele
Să crească bucatele.
Obedeni (Ilfov)

'n PPt?

1'i 1,J1 )tlJ Jd

E - ne. E - ne,

[;;-Io - ie - ('e, .

,,J1 J5 5J JJ I J1 ttls iCJL1
Oes-ch1 · o'e

$;J1 J5,J
.5~ c1.1r- #

por - !1 - fe - l e , - -

Jil Ji J1 J.

I

plo " / - (e - le,
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860
Ene, Ene, Căluiene,
Deschide portiţele,
Să curgă ploiţele Că de clnd n-a mai plouat
Porumbul s-a uscat
Şi potecile-au crăpat.

I)·)·
E-ne,E-ne,

înaintea fiecărui vers: Ene, Ene, Căluiene.
Oreavul

fks-cl11 - de

17or

J Jq

Cd - lu -1e - 17e,

-

I! - fe - le,

(Buzău)

861
lene, lene, Caloiene,
Du-te, tu, cu floricele,
Şi vino cu ploicele.

$1 J

D IJ DIJ J IDJ I

k - ne,- le - ne~ {;;-Io - ie - ne,

Deschide-ţi portiţele
Să intre ploiţele Că de cînd n-a mai

,.iJJ.l:J

plouat
Tot porumbul s-a uscat,
Fasolica rod n-a dat.

/Ju-le,
lu,
.jt v1 - no

D IJJ 'DJ-'111
cu_ /lo-1"1 - ce·-=--?e,
cu_ ,010 -i . - a: -- le.

înaintea vers.urilor 4, 6 şi 7: lene. lene, Caloiene
Starchiojd (Prahova)

\

862
leni, leni, Căluiene,
Deschide şapte dughene,
Să ploaie ploiţele,
Să umple cofiţele.

- - Ji

)i

Ji I j Ji Ji 1' •li

le - m; le - ni Cd~ lu-ie - ne
Oes~ cl?i -4 ,w,P - t:.e o'u- gl>e- ne'.

$111 J1

Rediu (Galaţi)

I J5 J5 J =li

j ii l

· ..J.i · ,o/0'1 -ie 1710 Si um -ple co -

863
Şi de cînd n-a mai plouat,
Văleu, văleu, Căluienie,
Pămînţelu' s-a uscat,
Văleu, văleu, Căluienie !

Daneti (Dolj)

'f

J1 J1 Ji ~I Ji J} D I J J
Ş_ de

t:J J
y,Ş
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i - (e - 1;;

fi - /e - ie,

-leu,

cino' n~ mai,olo,u-91,_ Yd - leu,

I ;, J> J> Jl I J
Cd -lu -

lt' _-m

- e,

I

864
De cînd ploaie n-a mai dat,
uscat.
Mergi, lene, cu florile,
~i vino cu ploile.
Du-te cu cheiţele,
Şi_ descuie ploile.

Grîuleţul s-eţ

.! - o , _ _

înaintea versurilor I, 3 şi 5:
/-o, lene, lene, Scaloiene; după fiecare vers:
lene, lene.

.le -ne,

.le - ne,

tJe cine' ,o/o.;-1e

.Jcilr-/o - 1e - ne!

{id - v

. le - Ivi

'

.

Jilavele (I Ifov)

865

'1001D 8 :111 3 i@a.r

Mai dă, Doamne, şi-o ploiţă,
Că de cînd n-a mai plouat,
Porumbile s-au uscat;
S-au uscat, s-au veştejit,
De cînd ploaia n-a venit.

Cil - Io

- I -

!~.-

Vili d.i /)tJilin ·ne_.

Fiecare vers începe cu Caloifă, Caloită şi se
încheie cu lene, lene.
Joiţa

(Ilfov)

866
Ch iţorane-rane-rane,
Eu te duc cu floricele,
Tu să vii cu ploicele.

&e Ju 1z; J 1zew' 1,IJJ 1

Deschide-ţi portiţele,
Să intre ploiţele!

După

Gheboaia

C/J1~jo - ril - ne

- rdl

-ne -

/;l:-;,e,

')J IJ. I Jd l 8

fiecare vers: Aoleu, aoleu!
(Dîmboviţa)

· A-o

- /ev,

a-o

-

I

le"'.1-

867
daică,
Şi-adu, daică,

Du-te,

la nuiele,
ploicele,
Ploicele mititele. (bis)
Că de cînd n-a mai plouat,
Grînele s-au tot uscat.

'J

Cr'ivna (Prahova)

/Ju- le

tfili-

c~,

la nu - le - le,
'

dai -

I

[J I J iJ

c~-

plo -

868
Căliene,

lene,
Trup de viorele
Şi de /opQraşi,
Erai drăgălaş. ~ •

..le-ne,
w' o - re- le

Ci-I/- e-ne,
lhlp de

.Şi Q'e

/o -po -

Nămoloasa (Galaţi)
ro.j1~

E - ri/i. dr.i- 9#

- 109".
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869

..

l n pădurea rară,
Cu inima-amară;
În pădurea deasă,
Cu inima arsă.

Căluiene,
Cu şapte

lene,
buruiene Mama te-a făcut,
Tata te-a crescut.
Şi te căutară

(Galaţi)

Slobozia-Conachi

.870
Caloiene, lene,
Mă-ta .te cătare,
Prin pădure rare,

(bis)

-f 11=!

· Rîmniceni (Vrancea)

)J

Caloiţă-iţă,
Pui de coconită,

Mă-ta te cătară
Prin pădurea rară;
Cu. inima-amară.

*3 J

J1 Ji

Ma-~

'!

871

1e -17e, le -qe,

Io

Ca

Numai fete mare„:(bis)
Prin pădure dese,
Numai preotese. (bis)

J1

c.i

le

j) )i

-

k

j

rl

- re.

Ji 1·;p J.771

ca . Io - / - (ii
1 - la
P111 o'e t;O - co - ni - /.i,

Cireşu (Brăila)

/a - r.i ·

„~3 - I~
le. ct#
Prm pa - CC/ - rea
CC/
/ - n/ - mil-a

"rcr- .r~J
- ma-ra.

872
Caloiţă-iţă,
Pui de coconiţă,
Mă-ta te căta
Prin pădure-dure,
Cu-o poală de mure,

fla

l J D I (1). I

J

, ca - Io

,

-

/

-

/ci

- / - /.i,

Cu-o mînă de sare,
Ca să te presare.
, Tuleşti (Brăila)

873

")' ah)~bl j J t:l#Wa:iSM

Scaloiene, I ene.
Pui de cucoiene,
Te caută mă-ta, (bis)
Prin pădurea deasă,
Cu-o mînă de sare
Ca să te presare
Pîn' la subsuoare.
Unii copii schimbă muzica, şi adaugă înaintea
versurilor 1, 3, 4 şi 6 refrenul:
Dă-mi
Să

, mamă, cheiţele,
descui portiţele.

Fă că ien i

'!

Jca·lo-ie-ne, .re-ne, P'1io'e cu-co- ie.ne,

b

)1J5JS}î I;bJ$47f~

lJ.im~ma-m~chc-i -fc-le

ll:ţttfJ
1/-/e-le.

(Ialomita)
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.

Si dcs-c111JJ0r-

1J tJTM

Prin unele sate copiii poartă pe-o tavă, împodobită cu lumînări, două păpuşi denumite
„tatăl soarelui" şi „muma ploii". Alţi copii îi opresc din mers, şi, după ce -trapesc cu apă păpuşile,
iau eu ei şi duc. mai departe pe „muma ploii" ca să o arunce în
într-o fîntîită sau îl îngroapă prin apropiere.
Afară de momentul str9pirii, tut timpul cîntă:

gîrlă;

n azvîrl

,,tatăl

pe

soarelui", cei

rămaşi

874
Mumuliţă, muma ploii,
Şi cu tatăl Soarelui I
Dă-ne, Doamne, cheile,

ţuJ·M 3JiJî ~~J g
!.!11-mu-/!~j.i,

Să descuiem porţile,
· Să curgă şiroaiele
Peste toate văile!

mu-~ ~0-11,

:$::k J1 Jî#Şi ev

însurăţei (Teleoraman)

fi1 -lăl
/

I ;1 M.===:B.
• .Jo<J -re-lu/!

875·
Muma ploii, muma ploii
Şi cu tatăl Soarelui I
Dă-ne, Doamne, cheile
Să desfacem uşile Că nouă ni s-a urît
Cu pulbere şi cu vînt I
Şi-aoleu, Sfinte Ilie,
Dă drumu' ploii să vie,

plo - 1i;

M11-m<J_·_

-=~11J
Ş/

plo- ii

mu - miJ

c11

Să curgă şiroaiele

j

Pe toate piraie/e I
Stoicăneşfi (Olt)

liJ -

I.ii

S0<1- re

- lui/._

876
M urna ploii să-nvieze,
Tatăl Soarelui să piară,
Că de cind n-a mai plouat,
Grinele ni s-au uscat:
Grînele şi oarzele,
Oarzele,
Ovezele.

=ft#' J1 J1.

l

/1111- m.7

plo -

J~I Ji J1 4!~_ ..a I
/1

s,i-n -

w - e - ze,

' ii J1 Ji Ji I J1 ;;, Js Js li
Ta - Ml S°'7 - n!

-

lw

soi

p1'a- ~ ;..#,

Redea (Oli)

877
Dar-ar Dumnezeu şi-ar dară
S-ado~mă mama lui Soare,
Şi să vină a lui ploaie Că de cînd n-a mai plouat,
Izvoare le-au secat,
Şi vitele au fomat,
Şi grînele s-au uscat.*
Silvaşu-de-Jos

•?Jar

dacă

,, J1

B

Oa - r-dr

;s*kJf;;FJi~~-3
/)um- ne. zet.1 Şl-~r da-_-r;i

(Hunedoara)

a plouat prea mult, doar cin tă:
Dar-ar Dumnezeu şl-ar dară
S-adoarma mama 1-Ui ploaie
Şi să vie a lui Soare Că de clnd a tot plouat,
Grînele s-au înecat.

15'
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878

,

$! Jî

Doamne, plouă, (bis)
A murit tatăl lui Soare,
Doamne, plouă, (bis)
Şi-a-nviat muma ploii,
Doamne plouă I (bis)

Işalniţa

·

J1 I Jî )1 Jj _j li

)J J>

!Jo•m-~. ,010 ~ u.i,

f)0o3m-ne, ,nlo -- v3.

(Dolj)

879
Muma ploii a-nviat,
Tatăl Sorii a murit.
Dă-ne Doamne, cheile,
Să descuiem ploile,
Că vitele stau la gard,
Şi mănîncă lemn uscat I
Căi măţui-de-Sus

lr.l~I.

&aJi Ji;

J51 J1 J1 J. :llJYl

MIJ-mil plo . /1 ~n- v1 - .rl.
T<1-l.#I Jo - m· a mt1

rd

-

(Teleorman)

880
A-nviat muma ploii
Şi-a murit tatăl Soarelui! .
Plouă, Doamne, plouă, mă,

A-n -

•I

v1 .

fflll

--

n>a piu-

11

Pe toate ogoarele,
Să facă bucatele,
Să mănînce satele.
Coşoveni

/t'il

(Dolj)

mu - rJf

.50<1 - re - /ull

la -Iii

'''·P(oJi - "oi}1 Oo<1m-ne.
Ji )· "] ploi·-j)
J
- u.i,
So>

Pe

.Jo>'

Îa - c;i

/o„ -k

/Ju

o

-

„

m.;-ni'n-ce

~

cil - le - le,

po„- ,..,..;e,
s• - te -le

Tot în legătură cu seceta, o fetită de vreo zece ani se găteşte cu verdeaţă şi, în timp ce dntă,
dînsa sau însoţitorii ei, joacă. La sfîrşit, privitorii o stropesc cu apă şi o dăruiesc cu ceva.
,

881

Jf H J1

Jucaţi paparude le,
Să curgă ploiţele,
Să se facă grînele,
Să umple pătulele.
De la joi pînă la joi,
Să curgă nouăj' de ploi I
După fiecare vers: Paparudiţo I

-

Jv-

' J1 ii

c•//

,Oil-,Pil -

j

ru - ele - le,

Jî .1- joiJ.

li

p„ - pa -· ru-d't

Boureni (Dolj)

882
Paparudă-rudă,
Vină de ne udă;
Cu găleata-leata,
Peste toată ceata,

.

Ji 1i1 Ji I J1 ). J1

'I

./
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j}

J5 J5 ii I. J.

P•-,w -ru-

ci~

- ru -

2!!tJ
o'<i,

f )) J1 ih ;i IJ.

Cu ulcica-cica,
vîlcica,
Cu ulcioru' -cioru'
Peste tot poporu'.

Să curgă

W-n.9 de ne

li

Ji I )· J1 Ji Jil
-

o'i#,

Pa-,ow-ru-o'-9-

li

Fiecare grupă de două versuri se repetă.
Izvoarele.

(Dîmboviţa)

rv - d#,

0 - nă. de ne

li

- dă.

883

f1 J5 li ;1 Ji I JJ __J1 4h Jl

~Paparudă-rudă,
leşi afar' de udă:
Cu găleata-leata,

Peste

Pa-pa -rll-di#

toată

ceata.
mamă, cu iţele,

- ru

-

dJ,- -

leşi,
Să plouă ploiţele;
la, mamă, şi spata,
Să nu bată piatra;
leşi, mamă, cu oala nouă,

Să

dea Dumnezeu

Lăpuşata

să plouă!""

(Vîlcea)
~84

Paparudă-rudă,
Vino de ne udă

I
Dar cu ce, cu ce?
Cu găleţile.
Cu găleata nouă,
Plouă, Doamne, plouă;
Cu găleata plină,
Ploile să t'ină ;
Cu găleata rasă,
Varsă, Doamne, varsă;
Cu ulcioru-cioru,
Să crească izvoru.""*

Pa - ,oa - ru - dă

- rll -

o'~

ţfJi Jl Ji I J J. I 1' J1 J1 J1 I
W- oo de ne

li -

di#/

!J.9r cu ce, cu

' J ~ I ~ Ji Ji ii I J ~ :.. I
Cu ,9ă-

ce?

le - /i

- le.

$I: l ;1 J1 ;1 I J F

Schela (Gorj)

• In Urecheşti .(Gorj), în loc de ultimele şase versuri, se cîntă:
Clnd oi da cu plugu',
ca untu,'.

Din joi plnif joi
dea nouă ploi, .
De marţi plntl morţi,

Să .curgă

Să

Deschideţi portiţa,
Că vine ploiţa;

Să curgă talanţi.

Cinci oi da cu sapa,
ca apa;
•• In Curtişoara (Gorj), la versurile de mai jos se adaugă :
Să curgă

De luni plnif luni,
Să plouă-n tăciuni;
De marţi plnă marţi,
Să plouă-n tlrnaţ;

Deschideţi pridwru ',
Că vine izvoru'.

De miercuri plnă miercuri,
Să plouă-Intre cercuri;
De joi plnă joi,
s~

dea

nouă

ploi.
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885

-~-WM 14 J IJ1 J'li;q

Paparudă-rudă,

Vino de ne udă.
Cu găleata nouă,
Plouă; Doamne, plouă;
Din joi pînă-n joi,
Să dea nouă ploi;
Să toarne cu ciuru,
Să umple pătulu.
Ultimele

două

versuri au ca

Pa-pa-ru-d3- ru-d:J,

Yi-no o'e m:·

ţ:u l:Ji J'l J5 J1 I J
u-dii,
După

variantă:

P.i>-,001-ru-o'e

fiecare

grupă

de

:I

- le/

două

versuri

~e cîntă:

Paparudele, paparudele I

Cînd oi da cu sapa
Să ţîşnească apa.

Drăgioiu

(Vîlcea)

886

'1z$ Ji J1 îi I J J 11
4l•J J I J5 p ~ I Js J5 iiJ5 I

Paparudă-rudă,
Ploaie şi ne udă;
Cu găleata plină,
P !oile să vină;
Cu găleata rasă,
P foile se varsă;
De joi pînă joi,
Să dea şapte ploi;
De marţi pînă maiţi,
Să vă săturaţi.
Deschide portiţa,
Că vine ploi/a;
Să vie curată,
Peste lumea toată.
Dobriţa

Pd -pd - ru- di#

- r11 -

P(oa.-.1~ .. _.şi_./?~...... u. -.

o'ă

_di,·

oe /01 pF - n.i .101;_ .J.i lied pp-le
Oemor(ip/-n.J mdrjJ;- .Ja vă s.i-lu-

' J.

"I

~I: ±· liJ\ti I J 1

;J

Oes-c!J1-de ,oor - li - /<7,
Că_. w~_ne _,olo_ ~ ~- :. ~,

p/01;

rd/i.

(Gorj)

887
Paparudă-rudă,
Vino de ne udă;
Cu găleatq.-leata,
Peste toată gloata;

Cu ulcioru-cioru',
Peste tot poporu';
Dă-ne, Doamne, cheile,
Să descuiem ploile Ploile ploioase,
Vacile lăptoase,
Porcii unturoşi,
Porumbii drugoşi,
Drugile
ca· furcile,
Boabele ca nucile.
Şi de joi pînă joi,
Să dea nouăzeci de ploi;
Şi de marţi pînă marţi,
Voi, ploilor, să nu staţii
Gîlceşti

tLJt:tî Js J7EJ5 )·/ J -J
i-)i kqţ. . ~j· .J --d
P<7 - p01 - ru. o'.i

)i

(Gorj)
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- r;;' ~ - o'~

888
Paparudă-rudă,

'!

la ieşi de ne udă :
Cu găleata-leata,
Peste toată ceata.
Adă, Doamne, cheile,
Să deschidem ploile;
P /oile le-am descuiat,
Oamenii s-au bucurat . •
De joi pînă joi,

I
Pa - ,oa - ru -o'â - ru -_--do?;

5du, în Bumbe~ti-)1u (Gor;):

b

_

J1 J5 J1 Jî I /}___J5/J

Să meargă şuvoi;

De
Să

marţi pînă marţi,

se

0 - no o'e ne

ţină lanţ.

V nde-oi da cu sapa,
se umple groapa;
Unde-oi da cu plugu,
Să meargă de-alungu.

$;t;1i;r,;s l;t1/

Să

j

1

li

Poienari (Gorj)
Pes - te l'or la

889
Păpăru~d-rugă,
leşi

afar' de

ţi J; b

udă;

Cu-o găleată de-apă,
Peste lumea toată.
Bumburel de-argint,
Dă-l, Doamne, pe pămlnt,
Griul să ni-l crească,
-Lumea să trăiască.

P~ . ,oâ

Je.;1

Tufari (Mehedinti)

890

Pa
Vt

- ru - 9â

l'

- rr;

-

gă,

Ji li

J> I J._

~}

rar' de

I#

u

Pil - ru • 9il
nt1

de

ne

- ru - 9a_,
u - (ia_

ţlw+=-~~ J . •

Bumburel de-argint,
Varsă pe pămînt.

Borlova

a

I

I

ţ! J1 Ji "ii ;b ' J J 11

Păpărugă-rugă,
Vino de ne udă;
Cu găleata roată,
Peste lumea toată.

,,,...

'

"ii J1

r·

~.

8r;m-!J1.1 var 3 j

(Caraş-Severin)

de-il,-

re1
.P~

o~

111

91n_~
mint

891
Păpăruga-ruga,

**

Dă, Doamne, ploiţa,
Ploiţa curată,
Fără

nici o piatră.
Piatra pe păduri,
Ploaia pe rlturi. '

Husasău-de-Tinca

(Bihor)

• ln Leleşti (Gorj): Cheile le-am aruncc;t
•• ln C.Ociuba Mare (Bihor): Mtlmdruţa-ru/!1; tn

_

.

Sălişte de Vaşcău (Bihor); Buburuţa-ruţa.
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892
Dodile, dodile,
Slobozi, Doamne, ploile/
Ploile curate,
De la Domnu' date.
Unde-oi da cu sapa,
Să urle ca apa I

Oo

ie

ct1

do - dl . le,

Plo-

Ciumeghiw (Bihor)

1 -

{/t>d{'01

$@

le

dii

c"
Ctt

4 I #Jî J1 ih I J J iii

ra · le

/Je Iii /)o/7/ nu'

sa· vr - ie

sa ,oa

ca

da - le

a - ,oa1 •

893

&1 Ji--Jl J; J> I a J

Dodoloaie-loaie,
Doamne, ploaie I
O ploaie curată,
Fără vint şi piatră.
Unde-i da cu sapa,
Să urle ca apa!

Adă,

Brădet

I(}~.

Oo · do

tAt

ie

ie

IOd

Ji I B J

)l

I

(Bihor)

f! ~ - ,. J5 J> I r

Dodo/oaie-foaie,
Adă, Doamne, ploaie I
Ploiţă curată

l n balta

•

uscată,

!Jo - do - /oa - ie
.4 - dă,

nici o piatră. (bis)
Unde-i da cu sapa,
Să vie ca apa;
Unde-i da cu plugu',
Să vie ca gindu' I

.O~m-ne.

J-

111

- /oa - ie.
,OIOd ' 1e1

Fără

După fiecar~

grup de

două

<Jo

versuri:

110

1011

•

Hei, dodoloi I
Lunca Teuzului (Atad)

'I

895
Loi, loi, dodoloi !
,
Doamne, dă o· ploaie tare,
Să se ude drumu' mare;
Că pămintu' s-a uscat,
Bucatele nu se fac.
Rodu'
Pînă-n podu',
Spicu'
.
Cît voinicu'.*
Aurel de-argint,
P foaie pe pămînt I

Tuştea:

lo1, _

10;, :.:.::..__

/Jo:1m-ne. da"

fa

se

o

u . de

,Ploa ..,e

la - re,

dru-mu' ffla- re.

.,1: R ~ P-""kl r r 731·
li'o . du' P; · na~7

-\o'

Sarmizegetusa (Hunedoara)

* ln

'
'
J5 oh i.
Jl Idoah. do~
- lo>t:. .:_

' , __ .

Cit cuţitu'.
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C"f/'

ril

Vi?:

QO

cfu,

'"''

ev

Primăvara, cînd aud întiia oară tunetul, copiii îşi ating capul cu un obiect tare (fier,
I felul acesta, cred ei, se feresc de trăsnet, sau că nu are să-i doară capul.

896
Capu' tare ca piatra I
Capu' tare ca piatra/

897
Capu' meu mai tare
Ca un grunz de sare I

Ardusat

•

s

]î;JEJiJ ), )·

rd

Sîntă Măria (Sălaj)

piatră};

pu

'.;>

re

Ca

Pa

li

fraJ

(Muzica de la nr. 225)

(Maramureş)

898
Cer, cer,
.Capul meu de fier;
Coadă de lopată,
Capul meu de piatră I
Mocod (Bistriţa~Năsăud)

.'; J y I Jd1 i· Js I J r
Cer. cei

Ca-pul meu tft: /ier

~- Ji Ji Ji O?J
Coa - o'ă dt: Io
{',;> - ,Doi meu o't:

=I

,Oi1 - I~

,oia -

lr~t

899

ffBJ ltJ; l;1J11'Jsl1 lJ

Tun, tun,
Capul meu de-alun;
Ler, ler,
Capul meu de fier I

Tîrgu

Tun,~

Iun,_-_ C.;1-pu!meudN-lun,

Lăpuş (Maramureş)

900
Atunci să mă doară capu,
Cînd s-o sparge piatra-n patru I
Negreşti

(Satu-Mare)

Se crede că dacă mergi în coate şi-n genunchi pînă unde „bea apă curcubeul", sau dacă duci
acolo un drob de sare şi cînţi versurile de mai ,jos ţi se îndeplineşte o dorinţă - de exemplu, c,urcubeul
preschimbă din fată în băiat, ori din băiat în' fată:
ă

901
Curcubeu, curcubeu,
Ai culori .ca brîul meu
, Şi bei apă din pîrău,
Şi mă fă pe .min' flăcău.
Curcubeu, curcubeu,
Ai culori ca brlul meu
Şi bei apă turburată,
Şi mă fă pe mine fată.

Sagna

Cu:-- cu -be~

cur- cv-beu,

:ţ111 li i· )· $ I J1 J1 Jî Jî :g
Ai

cu-lori ca

/Jd- vi

me,;_

(Neamţ)
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902
Curcubău, curcubău,
Dă-mi

ţE;1)?

tău!*

mie norocul

D

i·Ji Jî

CL!r-cu.:.. b.§uj_

· Bixad (Satu Mare)

D

I

cur- cu - bău,_

li
lJ.i-m1 mi - e

n_a

903
Beu-beu, curcubeu,
Bucuria-n gîndul meu.**

li
8e - u - /Je - u,

Chirnogi (Iifov)
Unii copii mai cred

că

pot

scăpa

de

guşă dacă

CJr-

cu-bev,

zic:

904
Curcubeu, curcubeu,
Vin' să bei din guşa mea,
Că a mea-i cît o ulcică,
Şi a ta cît o mărgică. ·

ţl;1J~-gi~

Putna (Suceava)

Vt,?'

Copilul crede

că rămîne

pocit Ia

faţă

de vînt

dacă

s.J bei d;?

9v - .ş~. m~~-

nu zice:

905
Ptiu, pliu, vînt
Lege-se de capul

rău,
tău!

Bixad (Satu-Mare)
o

ferigă,

Cînd copiii vor să ia pe ascuns poame din vreo livadă şi găsesc poarta
pe care o asemuiesc cu „iarba fiarelor", sar într-un picior şi cîntă:

închisă,

ivărul

a

mănunchi

ci

lovesc

906

._,

Feriguţă-guţă, .
la desfă-mi drăguţă,
Cu frunza dinţată,
Fierul de la poartă I

. • . (Vrancea)
Cînd înverzesc plantele, unii copii

urează fetiţelor,

în timp ce le .sorcovesc c-un

urzicuţe:

907
Să
Şi

fii aspră ca urzica
iute ca rindunica.

·Săi iştea-de-Sus (Maramureş)

0

* în
In

Cupşeni (Maramureş): Ia-mă, du-mă-n sinul tău.
Murgeşti (Olt): Adu-mi şi norocul meu.
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Primăvara,
~î.il înd:

'

.

şi-şi

cînd apar primele flori, copilul culege cîteva
-

atinge cu ele fruntea sau obrajii,
·

908

909

Cutcurig de la Drănic,
Clnd oi lua apă cu sacu,
Atunci să mă doară capu!

Cînd oi duce-apă cu
Atunci sii. mă doară
Cind oi duce-apă cu
Atunci să mă doară

Goicea (Dolj)

Tălpaş

sita,
burta;
sacu,
capu_.

(Dolj)

Alteori, se duce la cei vîrstnici şi le plimbă florile de nouă ori în ju~ul ochilor, zicînd:

910
Ghiocelu-mbătrînească,
Fqţa. să întinerească I
Sebiş

(Muzica de la nr, 34)

(Arad)

911

lf) j+J.- :J:i I J 3

Brînduşa să,mbătrînea,
Ochii tăi să-ntinerea.

IfLJI

H

Gittleşti (Maramureş)

8rin-tiu - {iJ . .si-m-M-lri - nes,

912

Călugări

în f {oare,
Ochii nu mă doare;
Călugări-mbătrînească,
Ochii să-ţi întinerească I

Bunteşti

(Muzica de la nr. 651)

(Bihor)

Iar atunci cînd intră în casă cu cele dintîi flori adunate, urează:

913
Cîţi ghiOcei,
Aţlţia bobocei

&I J .JsJ5 IJ.

I

Jd Jd5J[.ob 1-J.· 281

Ci/ighi-o - cei; A - llf1a bo-.bo-ce/I

l'riseaca (Olt)

914
Clţi ghiocei în coş,
Atiţia pui frumoşi I

Gura
va

3

Bărbuleţului (Dîmboviţa)

Copilul pune pe palmă cite o
sau însura:

buburuză şi-i cîntă,

mărita

915
Zboară, măriuţă,

'Ncotro mi-o fi

partiuţa.

Avram Iancu (Alba)

9~/ - o

Ci/i

crezînd

că

în

- ce/

direcţia

'* )\
~ ~

in

co.ş,

unde va zbura, acolo

!> _tfd Ji•j

Z/Jos-1"~ ;.,~- n· - u

1

- n.;;'N-co-
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916
Zor, zor,
Pe nwsor:
Spune-mi, încotro

IJîJ5 J
mă-nsor?

Zor,

.zor;

Pe mo-.ror:

Dejoi (Vîlcea)

li
917

CucfJniţă
Cu rochiţă,

Zbîr pe casa lui Ioniţă!
Unde-i zburai
Acolo m-oi însura.

CI/- co- n1 - lă t:u ro-c/J1- li
ZNr ,oe C.;J..:S.;J lui Io-ni.::{.il tln-de-1 zbv-

_, J

Oveselu (Vîlcea)

I J1 Ji Ji Ji IJiJ2-=ttl

f

A - co -Io m-01

roi,

in-s11- ;~

918

$1 J1:il.O j) IJ J 1 llJ5.~J3Jî I

Gărgărifă-riţă,
Tînără fetiţă,

Unde vei zbura,
Acolo m-oi însura.

6ir-9;l-n -la n- iă
IT'- n.j-r.i '/"e - li ..:/a,

U1'-de ~' z!Jv_

~J--,

Bacău (Bacău)

J)IJi) Jl.n;rlJ ! I
1

- co-Io m-o1 /n-su . .: r.;;,

A

919

41 l

Gărgăriţă-riţă,
Cu pana pestriţă,

Unde vei zbura,
Acolo nw-i însura.

)i J1 Ji

I J J =li l J5JP)J!

5.-;r-9a -r, - !.j ;, - fa,
Cu c,:; -n.-l oes- I;, - M

'ln-o'e ve, dJ11

~J~

' J. J5 ŢJ}~EJi IJ

Busu (Dolj)

r01.

'1

-

CO-

,Q

1/? - 5f/

177-01

J 41

'-9

920
Gărgăriţă-riţă,

Pune pînzd pe nwsor*

'

Şi-arată-ncotro mă-nsor:

Ori la deal, ori la vale,
Ori la casa dumitale?
Băbana (Argeş)

921

$; l

Gărgări ţă-ri ţă,
Riţă cu bobiţă,

Unde-i zbura,
Acolo mă voi mărita.

;;:, ;1 J1 I J J'

6.-lr-9;;.r1 -/,:;

~'

fă ev 'bo

- r,

b1 ,

t.;j

/.1

1llJ ;, ;, I
un de~ """

'~'3~

Braşov (Braşov)

I J5J5NLJIJ12lt1,

• ln Revărsarea (Tulcea): Pune aţ~ pe tnDSOr.
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922

$f p p J5 J'i

Gărgăriţă
Mărgăriţă
Pune şeaua pe cuţit*
Şi-arată-mi un' mă mărit.

6âr-9;J - ri-

I p p. h Ji I

fi

Mii-qa- -ri-

/.i

$P P Jî;Js Ip p 1·JJ l

Măgura-Tătuleşti (Olt)

Pu-ne

.şei1

r--J-;

$p p p

-

pe ctr-

~i1

)· )î

ri1-l.imi vn' 17?.§ mă

Ir

/tl

.Şi-a -

1

11

- rtl.

923
Buburuză-buburuză,
latură-i zbura,
Acolo m-oi mărita.

ln care

Vişeu-de-Sus (Maramureş)

924

$1 J1 ;, JfaidQ=g=

Păpărugă-rugă,
Suie-te pe drugă;**

Acolo m-oi

J!t - 1e - te ,JJe

tiru - 9ă;
Jn - co- lro-i zbu - ra, _ _

mărita.

Pîncota (Arad)

.$J4 ;1 J1 JF4#-q8=44fjA

'!

A -co-Io nNJi

925
Pipiriga-riga,
Unde vei zbura,
Acolo m-oi mărita.
Cehălut

I

- ro-_-#,

Pi1- -pă - ru -9ă

l ncotro-i zbura,

~ - r1 -

liiJ._

J1 J1 J1 J) I ( ___ţţ41
Pi - pi - ri - fla

tln - de

- ri - 9i1,

vei zbu

- ra, _ _

mă- ri

- la._·

(Satu-Mare)
-.......::::;

.

A-co-Io m-oi

li

926
Gongonea, gongonea,
.
1ncotro te-i lndrepta, ***
Acolo m-oi mărita.

li
Gon-;o -nei1,_

9on-go- neâ',

Azuga (Prahova)

927
Mărgărit

J1) J

Inflorit
Spune,-ncotro mă mărit?

Măr-gti-rll

.Efl- /"Io -rd

Olanu (Vîlcea)
.IPu-ne-n- co-fro

• 1n Hinteşti (Argeş): Pune pînza pe chibrit.
.
•• Jn Pătrăuţi (Suceava), ~rimele două versuri: ·Buburuză-ruză, Suie-te pe frunză.
•**· Jn Tufari (Mehedinţi): lncotro, oei apuca.
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.928

f$l Ji ;1

Găinuşă-ci uşă,

Unde vei zbura,
Acolo e casa ta,
Şi-(Uolo m-oi 'mărita.

David eşti

o.i -

I

;:. j; I J J J

-

l?l/- şJ

-

ciU·

/.i,

' J1 ;1 ~ J.ffi) Jl ·, JiJ;j, i· 1· I

(Argeş)

A - co-Io e c~-.sa

ll1r-o'e veldtu-rv,

fJ
1..,,

'J5 I fiDJ·Jd J
Şi..,

- co-Io

l

li.

mdJn;Q..r1-IB

929
Cînd aud

broaştkle

pe mal :

broască, broscuţă,
Dacă-mi faci de bine,
Să mai {aci şi mîine;
Dacă-mi faci de rău,
Sai iar în glldău !*

O,

Galicea-Mare (Dolj)
Fetiţele, cînd
iarbă ca să

pa \mei pe
bine.

sînt pe cîmp şi văd o solomîzdră, ·obişnuiesc să o bage în sîn sau să pună latul
le treacă peste degete fiind convinse că în felul acesta au să înveţe a coase

930
Solomîzdră, solomîzdră,

(Muzica de la nr .. 39)

Treci în sîn de vreo trei ori,
a. coase f [ori I

Să-nvăţăm

Săliştea-de-Sus (Maramureş)

931

932

Solomlzdră frumoasă,

Şulimlndruţă

l nvaţă~mă a coase:

Drăguţă,

. l nvaţă-mă

Şi pe faţă şi pe dos,
c;um ştii tu mai frumos I

Maieru

Ca

(Bistriţa-Năsăud)

cos

să cos
de frumos I

Peştera (Braşov)

933
Şu!umendriţă
Pestriţă,
-Arată-mi ca să

ţine

. i

.„

altiţă.

Buleta (Vîlcea)

934
Treci, şopîrld, peste mina,
Să mă-nveţi la cusătură.
Dobîrlău

•

(Muzica de la nr. 34)

(Covasna)

Gîldău

=

băltoacă.
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îndată

ce copi lu I observă un şarpe-de-casă, ca să poată fugi, îi zice să stea ca piatra în Joc:

935

Piatrd-n loc, piatră-n I~ I
Du-te şarpe la cojoc
Şi I-apucă de mijloc I

(Muzica de la nr. 121)

Tutova (Vaslui)
nouă

Jn momen_tul în care prinde o viperă, ca să nu-l muşte, o ştrangulează cu două beţe şi zice de
ori, în gînd, fără să respire:
·
936
Foaie verde, foaie lată,
Limba şarpelui legată!
Viespeşt i

(Olt)

Copilul, auzind

că

a fost adus pe lume de

barză,

937

atunci cînd o vede i se

.

Barză, barză pe ogor,
Adu-mi şi mie-un fecior I
Barză, barză pe lopată,
Adu-mi şi mie o fată!

Reghin

Barză, barză pe-un .picior,
Să-mi aduci un frăţior.
Barză, barză-ntr-o-aripioară,
Să-mi aduci o surioară.

(Mureş)

Sanislău

Pe vremuri, prin multe
berzele, cei mici cîntau:

adresează:

938

părţi

din

ţara noastră,

malaria

(Satu-Mare)

făcea

ravagii.

Primăvara,

cînd veneau

939*
-

Barză, barză,

ce-ai ln

~ioc?

Un boboc.
Dar în guşă?

-&r-ză, bdr-ză,

O-căpuşă.

ce.d/ .0 ooc?

Dar în pene?
Frigurile mele.
/a-le, şi te du cu ele I

Alexandria (Teleorman)

tpf1J1J' Jib „ IJ§lJ\J\JtiiMl~J~ I

,· 'I

-H'i.gu-ri-le me-/e. -I•-le; fi te tiv ev e -lei

940
Barză, barză
Codobarză,

Frigurile mele,
ln penele tele;
Boala mea,
ln coada tal
Drăganu

(Vîlcea)

J1 ;, ~ p I J1 J1 Ji Ji
~r-ză.. ~r-ză

Co -tlo~r-z8,

L'
Jîii~)
J! J! I Jî~1~d\
„~.
ra
• • . Ji J1
:

l'"~9v-ri~ le me-le, fn ,17e-ne-le k - le;. ;

' J1 J1 p p I J1 J1
jklB - I• me•. /;,

•

r 3

.co• - tl• fa/

Muzi~ aparţine culegătorului.
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941
Ptiu, frigurile mele,
Pe-aripile tele!

Sustra

...............
Pliu,

(Timiş)

fi"1-9u-n-le

'J

me - le' Pe-.1 -n -p/-,? le- lei

942
Ptiu/
Frigur' le mele la tine,
Sănătatea ta la mine I
Borduşani (Ialomiţa)

te::ifăr,

Cînd copiii văd cocostîrcul stînd într-un picior, de
îl ameninţă în felul următor:

teamă să

nu

rămînă şi

ei numai cu un picior

943
Co~ostîrc într-un picior,
Lasă puiu' să-l omor/*

Paniova

(Timiş)

944
Cocostîrc într-un pictor,
Vin' la tata să te-omor.
Şi să te pun pe vătrai,
Să te mănînc cu mălai . .

(Muzica de la nr. 16)

Răchita \Timiş)

945

,6! ~

Cocosttrc într-un picior„
Fugi de-aici că te omor,**
Cu muchia de topor I

Turnu Ruieni

~

J;

<o - e,os -I/re

i· I ~ ~ J
i'n - Ir-un ,oi- c1or,

li
,,

(Caraş-Severin)

946
Cocostîrc într-un picior,
Dă-te jos să te omor I
Nu te da, nu te da,
C-o fi vai de pielea ta I
Comloşu-Mare (Timiş)

de pe

(Aceleaşi texte le folosesc copiii şi atunci cînd barza se-nvîrteşte de-asupra casei, sau
acoperişul casei,' fiindcă ei cred că aceasta, de ciudă, aduce foc în cioc şi-o aprinde.)

• In Belint (Timiş): Adu boata să te-omor.

•• In

Zerveşti (Caraş-Severin): Stai pe oatră să te-omor.
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o

alungă

Primăvara,

cînd aud pentru prima oară cucul, copiiî îi arată sau îi aruncă un ban şi cîntă:

947
Cuc, cuculeţ,
Iţi dau tt,n bănuţ Tµ adă-mi ma.i mulţi!
Nicolae

Bălcescu (Botoşani)

948
Cucule, ban I (bis)
Ţie frunza şi iarba,
.Mie bani toată vara I

Cu - Cl'-le, bani

t:l'-cu-le, ban/

Săliştea-de-Sus (Maramureş)

' 11 Js ii i· Js I J· Js J 91
(i -

~

şi

.frun-z<1

iar-bd,

949

.4lfi_:J5_ :i±b=J$~@1

Cucule, cucuţule,
Cîte pene ai pe tine, .
Toate ~ăncuţe la mine I*

Cu cu
~Ci · le

Vaiea Chioarului, (Maramureş)
T~

/c

cu -

,& - -?C

- te Mn .

,-u

,":(1 -

· ~'

lt>

.lu-/e·· ~
,„,~ - -.~lr:'.

'.7F'

ia

m„ . ,.,e,

950
Na, cucule, na: (bis)
frunza şi iarba,
Mie, bani toată vara Bani, cucule, bani I (bis)
Ţie frunza şi codru',
Mie, bani cu felderu' I
Ţie

Bîrsana

$11 i
1

(Maramureş)

La fel, cînd se

Ji 1· 1'

li - e

;,,, - e

iveşte

prilejul

să. audă

cucul cîntînd în

I ;,

ş. b.;11J1 to.;1 ·· ·;~

l"run-u

i§d 41
,-a; va

!J~

„„

pădure:

951
Cucule, măria ta,

d

M-aş ruga de d,uinneata,
Să vedem cîţi ani mi-i da
Ptnă cînd m-oi însura?
După aceea, numără de_ cite

~

.,

[u

ev

5il

ve - t!e/n

le

mă

c.~"'' ·

n

;;

t<l,

dnl mi-: da

ori pasarea zice:

cucu!
Cuzdrioara (Cluj)

tf.ih Ji ); J):~~ggj
,01~ - nă

* Jn Mititei sau Suplai

ond m.-or

i"n

su

ra'

(Bistriţa-Năsăud): Atl/i bani să am ta mine.
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952

953

Cucule, măria ta.
La cîţi ani m-oi mărita?
'

Moldoviţei

Vatra

Cucule, profet să fii:
Cîţi ani mi-i da
Plnă m-oi mărita? ...

(Suceava)

Mireşu-Mare (Maramureş)

954,
Cucule,
Bradule,
Cîţi ani mi-i cînta
Pînă ce m-oi mărita?

$J.

Corund (Satu-Mare)

, I J) Ji KJ1 I JiJ1 ;„3
Pi -n~ â"nd ;-n-01

I~

mă-r1.

/iJ

;i

955
Cucule
Dragule,*
Cîţi ani mi-i da
Pînă ce m-oi mărita?
Negreşti

/Jr~

- pv

/~

·4]:~--~~

(Satu-Mare)

C/f---::··

n - n<;

,;_ni,---

Ct/70 'T'-O.

m1-„ __

m;; .. -„

·de;

ra?

956
Cucu, cuculeţul meu,
Spune, ciţi ani voi trăi eu?
Asău (Bac_ău)

957

$! ~ ·~ ;:,

Cucule,
Voinicule,
Cîfi ani ne dai
De trai?
·,
Mihai Viteazu

Cu
{//'>

J? I~ p J. _d

rv . te Vo•
„;,, ""

n, · cu

o'~t

o„

te
lr8' p

(Mureş)

Cînd se aude seara cucuveaua:

958
Cîntă cucuveaua,
Şi-aduce beleaua.

Radu

Vodă

* I~

(Ialom ta)

~JiJslJ J. IJîJili;61J J1
d!Îh-loi

Răhău (Alba): Haiducule.
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CI.I-CU- Vt"O' ·I.Id,

./l~il-d1.1-ce be-leil -Vil.

959

960
De cap şi de picioare,
Cine cîntă, ăla moare I

Cucuuea cu belea,
P teacă de la casa. mea f
Proaspeţi

O teanca (Teleorman)

(Olt)

961
Cucuuaie, cucuuaie,
.
Nu cînta noaptea-n hurloaie/*
Poiana

Mărului (Braşov)

*'

i> )î 2), J~ I )î i> 2

Cv- ct1

v; ~

-

1
• )

1

t-"

ev-- C'U - v; - 1~

li

962
Uş, cucuuea la munte,
C-acolo-s babe mai multe.

Ciorani' (Prahova)

963
Cucuuea, cucuuea,
Las-o pe bunica mea - ·
N-o lua în pămî11t,
Că te strîng de gît I
Sălceni

ev-cu - vea.

"~ '/;_;

La· S·o

cu - cu. ve-a,
-

m - ca m&

(Vaslui)

Tot cînd se aude seara cucuveaua,

arun'că

pe

casă mămăligă

sau pîine

şi

sare:

964
Cucur,,ea, cucuuea,
De-i cînta a bine,
Să-ţi mănînce gura pîine;

De-i- clnta de rău,
fie de capul tău I

Să

Corugea (Tulcea)

965
Cucuvea, cucuuea,
Na-ţi mămăligă cu sare,
Şi fugi la casa cui te are I

['u

Cu

'I/ea_

Cu

Cu

Cavadineşti (Galaţi)

'!

vei/,

J1 J1
l 'J·
r(.•q:

/~

12

JFJF»lf#--f· j
Ca

3~ C<.P

te

.~

re'

966
Cucuuea, cucuuea,
Du-te de pe casa mea,
Că-/i dau pîine şi cu sare Du-te-n ţara dumitale I
Solont

(Bacău)

• Hurloi = burlan.
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967

$fJ'> )„ l· , J)· Ji Ji „IJ1J1 Jffl

Cucuvea, cucuvea,
la pîine cu sare,
Şi du-te-n pustiul mare.I*

Cv Cv-veG-

·cu- ev vei/.

la .QIÎ ,·1e c"

Sarighiol-de-Dcal (Tulcea)

li

/

968
Mămăliguţă cu
şi nu fă

M încă,
Broşteni

sare,
cîntare I

(Vrancea)

Primăvara,
faţă dacă aruncă u~

unii copii, cînd văd pentru întîia oară o rîndunică, cred
pic de pămînt în l!US sau peste ui:iăr - şi zic:

că

nu vor avea pistrui pe

969
Rîndunică nouă,

Pistruile mele
Pe ouăle tele.

Rîmnicelu

(Brăila)

970
Rîndunică, vezi?.
Pistruii să-mi pierzi.

---Jî?JCl.I

Eforie Nord (Constanta)

Pl'h-du·

,..,, 1Că

s.i

frt.J

rru

J

-cg

~ez.;

p:erz,

971
Rîndunică,

rîndunele,
N-aji alunele,
Dă-mi rumenele I

Pomîrla

~ )· 31)

(Botoşani)

N-6/1

B .

J1 J1 I ;, Jd' J1 ;1

lu ne

le

0.f-rm . r(J J'Tie ne

972
Rîndunică,

rîndunele,
Na-fi un pumn de alunele,
Dă-mi un pumn de rumenele I
Săveni (Botoşani)

• In

Sărăteni

(Vaslui):

Şi

catll-/i altd cărare; în Tansa (laşi): Şi du-te în lumea mare.
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'e

I

973
Eu
Tu

curată,

(Muzica de la nr. 254)

pătată.

(Botoşani)

Ungureni

Cînd aud cioara sau

~te", vestea este rea:

coţofana, dacă continuă să

„cînte", vestea este

bună; dacă

a încetat

să

i

974

9.75
Cioară, cioară,

De cîrîi, cioară, de bine,
cîrîi pînă mîine;
De cîrîi, cioară, de rău,
Să cîrîi de capul tău.
Să mergi la coasta cu rujii,
Să-ţi pice, cioară, toţi fLJ.lgii.
Să

De m-oi cîrîi de bine
Să vii mîine pîn' la mine
Să-ţi dau un codru de pîine,
De m-oi cîrîi de rău
Să fie de capul tău.

Murfeşti (Olt)

Siliştea-Nouă

(Teleorman)

976
Hir· bun, sa.rcă?
De-i de bine,
Hai la mine;
De-i de rău,
Du-te la birău!

H1 r

Berbeşti (Maramureş)

ae-1

!Jun,

Q'e tJt - ne,

J.:lr - c.,5?

Hai ls m1 -ne„ ___ _
t';"\

I J~ Ji Ji J~ J 1
Oe-1 Q'e

r~,;,

lJ<l-le la /J1 -roiul

977
Cîţa, cîţa, cojofană I
cîţăi de bine,
Să cîţăi şi pentru mine;

Daca-ai
Dac-ai

cîţăi

Să cîţăi
Zăvoieni

de rău,
de capul tău.

(Vîlcea)

Toâmna, cînd

văd piţigoiul, şi

deoarece cred

că prevesteşte

vremea rea,

cîntă:

978

tt@

Cinci opinci într-un pictor,
piciorul tot e gol!

Şi

Titu

(/nc1

(Dîmboviţa)

Ca

să

nu-l

muşte

sau

să

nu-l sperie vreun cîine,

J1 IJ. ;;1 IJ. :J>lJiilQI
o -p1nci tn-lr-1.1n p1- clor.

cîntă:

979
Mă

rog, Doamne, pîn' oi trece
C-un bardac cu apă rece.

Pucioa'a (Dîmbovita)

•--~rx4i2;EF=1
M.i rog, lJOdm-ne, pin' o/ tre- ce ,
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980
Ţine-/,

Doamne, de ficaţi'
Pln'oi trece de Galaţi!

· Cocora

(Muzica de la nr. 168)

(Ialomiţa)

981
Ochi ai,
Gură ai,
Dnr /.:i mine

să

nu sai !

Tătăruşi (Iaşi)

' j; )1 )1 ),

·tt1 J1 J 2dl

Oar la n}I· - ne

ni/ Si}i/

Jii
I

982
Câadă ai,
aură ai,

Tu la mine

să

nu

:S~i I

'Dolheştii-Mari (Suc~ava)

983
Cîine, cline, nu lătrai
Lacătu' la gura ta,
Cheile în mina mea I

1.

$fJ; :, J5 J· tt!î J5 J1 TI
Oi·- ne,

J orăşti (Galati)

C/Î·-

ne

nv

lă-

ln9/

984
rău, cîine rău,
Taie-ţi gura cu ·securea*
Pîn' oi trece bătătura.

Cline

Valea Sibiciului

Ck- ne r<iv, '

(Buzău)
'

ih

11=

;h i>

ci'/- ne r.iv,

Jl I $ #' 11 )., =I
ev se - cu- rea

Ta-1e-t/ gv- n9

985
Să-i se-ncleşteze
Să-i facă dinţii

gura,
ca lîna !

Lupşanu (Ialomiţa)

După

ce vaca

fată

primul

viţel,

o

fetiţă

zice:

986
Ciri
Păsări I
iar doi-trei
Cucu

băieţi adaugă:
C1

Răscucu!

Apo( unul dintre ei îi sparge vacii un ou în frunte.
Miculeşti

C'<J

(Gorj)

* ln Hamcearca (Tulcea):

fJ

Tale-ţi gura cu custura.
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-

-

r1

l'J -

~

;i. J I J
ni

R<Ji

-

t:<J

-

ni

J
- cut

li

Este obiceiul ca, afund ci'nd fată vaca, cel mari să cheme copHi vecfniior şi să
ce au ·mîncat, beau apă, işi udă mîinile, le ating de frunte şi zic:

îe dea coi'asfe.

,\ceştia, după

987
Să

fie vaca lăptoasă,.
Ca [întina izvoroasii;
Şi groştiorul ca şi molul,
Şi brînza ca piciorul I

Pomi (Satu-Mare)
Dacă
şi

la

păşunat

pierde vreun miel, copilul ia un pai

şi-l aşază

pe unghia mare de la o

mină

spune:

988
Pai, pai,
De pe plai,
Unde-i mielul că te tai!
Pînă la urmă, o ia încotro se

(Muzica de la nr. 625)
îndreaptă

paiul.

(Buzău)

Nehoiu

După ce se tunde oaia, cam pe la mijlocul lunii mai, copiii culeg un smoc de iarbă
pC' spatele acesteia, avînd credinţa că are să-i crească, pînă la toamnă, lină mai fină:

şi-l pres2ră

989
Pln' la toamnă,
Ca o doamnă/
(Bistriţa-Năsăud)

Rodna
Cînd

bunicuţa pregăteşte

iaurtul,

nepoţelul

îi vine în ajutor cu:

990
Streghiaţă, streghiaţă,
Pînă mîine dimineaţă!

Polovragi (Gorj)

$??·

JFJ±=~Ekf~

mii- -- ne

Cînd vîntul întoarce fumul pe

dt - m1

-

nea -

f.i/

coş:

991
Du-te, fumule, pe
Că-ţi dă mama un
Dobruşa

coş,
cocoş.

(Vîlcea)

992
Du-te, fumule, la munte,
Că acolo-s fete multe,
Dar aici îi numai una
Şi-o afumi întotdeauna.
Băeşti

~ : F\:::#§t I p p .h ::Jf_:~.
/Ju- le, fu ·-mu - le,

/;1 mun-fe,

(Vilcea)
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Cînd copilul este mai mic

şi-i intră

un gunoi în ochi, pune

geană

peste

geană şi-şi

cî11li\:

1000
Foaie de secară,
leşi, gunoi, afară I

I

laşi (Iaşi)

l"Od - ie de

1001

-

c;,

-

ră„

1002

Chiţigoi, chiţigoi,

Geană, geană
Curcub,eană,
Ce-am în ochi să iasă-afară.

*

Scoate-mi 11-n gunoi,
Că ţi-oi da un păpuşoi.
Dămieneşti

:re

(Bacău)

(Mureş)

Mihai Viteazu

1003
Geană

geană,

peste

li

Leliţă ioană,
Dă gunoiu-afară I

Valea Oilor

(Iaşi)

1004

fi p

Ţese mama, ţese,
Şi gunoiul iese.

fe -

Albeşti (Mureş)

Cînd un copil

îşi

scoate ghimpele intrat în picior, ca

să

nu-l

iL:~~

)1 j)
~

m• - m•,

doară

(e - se

tare,

cîntă:

1005

:f_i J

Mărăcine, maracme,
Fie-ţi milă şi de mine;
IeŞi afară din picior,
Că te iau încetişor,
Şi-am să te port ln ilic,
Să n-ai .frică de nimic.
Talpa-Ogrăzile

Alteori,

1

JJJLJf I J5

tala - r~ -

Ct. - ne.

i5 Js:-il

m§ - rti -

CI-_- Î"JeJ

(Teleorman)

însă, izbucneşte

mînios:

1006
Mărăcine, mărăcine,

Stai la umbră-ntins pe jos;
Cînd te calcă în'· picioare,
De durere ţipă tare.

La tine nu vin albine,
Că eşti rău şi înţepi tare
Toţi copiii în picioare.
Mărăcine eşti hldos,

*

Deva (Hunedoara)

Jn Lunca Tfrnavei (Alba): Cocogeană.
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Cînd copilul este mai mic

şi-i intră

un gunoi în ochi, pune

geană

peste

geană şi-şi

cî11l[1:

I

1000
Foaie de secară,
Ieşi, gunoi, afară/

ţr:J1 Ji Ji'

Iaşi (Iaşi)

Fo.;; ...

1~

de

1001

-

c~

-

r.i>

1002

Chiţigoi, chiţigoi,

Geană, geană
Curcub,eană,
Ce-am în ochi să iasă-afară.

*

Scoate-mi (l.n gunoi,
Că ţi-oi da un păpuşoi.
Dămieneşti

tt© ;=1

j)
.!e

(Bacău)

Mihai Viteazu

(Mureş)

1003
Geană

peste geană,

Leliţă ioană,
Dă gunoiu-afară

Valea Oilor

I

6eă' -n~

pes - le

(Iaşi)

1004

i! ~

Ţese mama, ţese,
Şi gunoiul iese.

fe

Albeşti (Mureş)

Cînd un copil

îşi

scoate ghimpele intrat în picior, ca

să

ii )î )) '~~
-~

nu-l

m•-m•.

doară

te - se

tare,

cîntă:

1005

41 J1 ;)) 41$+ ;1 a 1,w1

Mărăcine, mărăcine,
Fie-ţi milă şi de mine;
IeŞi afară din picior,
Că te iau încetişor,
Şi-am să te port în ilic,
Să n-ai .frică de nimic.
Talpa-Ogrăzile

Alteori,

Al# - r~ - ci - ne„

m;J - .r~ -

CI-: ăeJ

(Teleorman)

însă, izbucneşte

mînios:

1006
Stai la umbră-ntins pe jos;
Cînd te calcă în" picioare,
De durere ţipă tare.

Mărăcine, mărăcine,

La tine nu vin albine,
Că eşti rău şi înţepi tare
Toţi copiii în picioare.
Mărăcine eşti hîdos,

" In Lunca Tîrnavei (Alba):

Deva (Hunedoara)

Cocogeană.
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.
Cînd îi intră
pă!ru~s şi cîntă:

un ghimpe în picior, ca·

să

nu

facă

puroi, bate cu pumnul locul unde acesta:

1007
Doamne, dă să nu se coacă
Pînă-a face baba-o fată,
Şi moşu-un fecior
Fără un picior I

CtPm-ne, iii! s;;
Pi - r~,; h -cir

/I</ .st:

~-~o

r:c~ -cil

/',; - fo~

*1-~=Aili=-~k~==-~1

Lunca Teuzului (Arad)

.f!'

'Fă-

mo - şv-n /'e
un p1

rt1

-

- ckr
erei''/

1008
Bătătură-atunci să coci,
Cînd o face miţa conci
Şi mlrtanul legătură Tu atunci să, scoţi coptură.
Teleşti

(Muzica de la nr. 11 l)

(Gorj)

1009
Să

te coci, să te coci
Cînd o face miţa conci
Şi mîrtanul pălărie,
Să mergi la Sîntă-Mărie.

Paltinu (Gorj)
Cînd i-a

ieşit

un. buboi:

1010
Buboi,
Unde-i
Unde-i
Unde-i

buboi,
unul, fie doi,
doi, fie trei,
trei, fie patru,

!Ju -

boi_

/Jv

printr-o

sticlă

l/n-o'ei v -'nul,

/'i - e

- boi;_
doi;_

Unde-i nouă, fie zece,
Rădăcina ~a le ,sece.
Negreşti

găuricea

(Satu-Mare)

Copilul crede
unei uluci şi

că are să-i treacă.
cîntă:

urciorul de la ochi

dacă

se

uită

cu ulei sau pri

1011
Urcior, urcior,
Nici eu cline,
Nici tu plnă mîine I

Silistraru

Ltj Il' J?fh Jî
/Jr - cior;

vr.- c1or;

(Brăila)

h/Ci ev· t:ti'-nt:~

I :J J
Nici tv
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,or -' nii

n11i· - ne/

li

1013

1012

Ham, ham, ham, urcior de cîine,
Cum eşti azi, să nu fii mîine I

Urcior de cline,*
Aşa cum nu slnt eu cline,
Să nu fii tu plnă mîine I

Sita

Buzăului

Tîrnăveni (Mureş)

(Covasna)

1015

1014
Ham, ham, ulcior. bălan,
Te-ai umflat ca un borcan Cum nu sînt eu cline,
Să nu fii pînă mline.

Hau, hau, ulcior-bulcior,
Eu cîine !**
Pină mîine
Să te duci de la mine.
Haţeg (Hunedoara)

Peştera (Braşov)

1016

~=@ r)? I ~)J#2;hg

Ham, ham, minigoci,
Pînă mîine să te-ntorci Că de nu, mă fac un cline
Şi-am să te mănînc pe tine I
Horăşti

!f.am,_ hiilm,_ mi-

l'F - m?

n11i·-.1u:

~A

m~

;oe;,_

k-n- lorc1_

(Gorj)

1017
M inigoci-goci,
Pînă mîine să te coci!
Stejaru

(Mehedinţi)

ln zori mai zice:

1018
Bună

seara urcior I
Cum nu e acum seară,
Aşa să' n-ajungi (tu) pînă deseară!
Baia (Suceava)
Iar

odată

cu venirea suii

cîntă:

1019
Bună dimineaţa urcior I
Cum nu e acum dimineaţă,
Aşa să n-ajungi tu (pînă) dimineaţa I

Frunzeni

:f$t;>_ ). J1 Jî I ~__;;g J1 W
Bu-n.i tH·-mi - ne.a -

/iil

.vr -

,Neamţ)
etOrl

b

- - - -

""'

sau, in &ia (Suceava):

ţ!;;ilF]f}fŢ)JilJ@JJ
Bu- na cit - mi - neil - /a

vr - oorl

:fli;J1JijîjJ_h~)·JdJ J •)
Cum nv e

* In Părău
** Tn sensul

(Braşov):
că nu este

ii1 -

cvm_ c/J -mi-ne.a-/#,

Fugi urcior de cUne.
pentru el.
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în cursul

scăldatului sau după scăldat, ca sii. scoată apa din urechi, cînlă:

1020
Foaie de arine,
Vine apa, vine!
Sare ca o streche,
Intră tn ureche.

fvr; /ur; tvr;

1

t;n: t

Ţur, ţur, muţuţui,
Ieşi afară-ţi t.pui !

~ it J I ţi J

.~ :li

i

înaintea fiecărui grup de două versuri se cîntă:
Ţur, ţur, ţur !
Caracal (Olt)

1021
(Muzica de la nr. de mai sus)

Foaie de arine,
Ieşi, apă, din mine!
leşi dintr-o ureche,
Că-ţi dau oală veche:
Ieşi dintr-amîndouă,
Că-ţi dau oală nouă.

Înaintea fiecărui grup de două versuri se cîntă:
Ţur, fur, fur!
Voila

(Braşov)

1022
Ţuţurei-rei,

(d

Scoate apa din 1 urechi,
Că te-oi duce-n poderei,
La Anuca lui Zachei,
Că ţi-oi face jucărei
Şi· ta boi, şi la viţei.

[v - /v - re1

-

rei

Cupşeni (Maramureş)

1023

•

I Js J1 J

AuraBaura,*
Scoate apa din urechi
C-un ban vechi.
Ilova

.J - v - ra-

t!d- v, -

t Js ;i J5 MJ1 )1 J

(Caraş-Severin)

l!J

.

ra,

I J1 J5 J li

Jc(Jd-le il -pa dtn v~c/J/ !'-un b<111 vech/

1024
Auraş,
Păcuraş,

Scoate apa cu furcuţa Cu furcuţa, cu furcoiu',
Cu furcoiu',
Cu ţăpoiu',
Că te tai şi te dobor
Cu codiţa de topor.

Scoate-mi apa din urechi,
Că ţi-oi da parale vechi;
Şi-o scurge din amîndouă,
Că ţi-oi da parale nouă.
Pune piatra cu lăbuţa,
• ln

Filiaşi

Baia-Mare

(Dolj): Meilă - Peită.
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(Maramureş)

1025

"

Streche, streche,*
Scoate apa din ureche.
Şaeş (Mureş)

..sire" - che,

.fire - che,

&1 9§

); Ji ;, ;, Jî I! J ; I

.Jc~-ft: ·a-pa

b-

dtn u

- r.:! - cht:.

sau, in Apold (MurµL_,----.

f! ~ ii ? Ji IJ,.s;,l;M1 ~- Jkl
Jfre.che, s fre..clle, .Jca;-le;;-ţ19 (J/iw-re -cne.

'

1026
(Muzica de Ia nr. 175)

Cuculbece, cuculbece,
Scoate-mi apa din - ureche
Că· ţi-oi da mălai şi cepe.**
Pomi (Satu-Mare)

1027
Beci-beci, curcubeci,
Scoate apa din urechi
Cu un mai,
Cu un pai,
Cu sabia lui Mihai;

Cu resteul boului,
Pac în capul domnului;
Cu resteul vacilor,
Pac în capul dracilor.
Suplai

(Bistriţa-N2săud)

1028
Racamente, racamete,,
Scoate-mi apa din ureche,
Că ţi-oi da un castravete Castravetele-i amar,
Tu pe ici să ieşi afar' .

.fabeniţa

f'3 - ca-n;-: -te,

ra-ca -me- te,

(Mureş)

1029-

1030
Pescăruş învîrtecu.ş,

Ţîr, apă, din butoi,

Scoate apa din ureche,
Că ţi-aduc un car de peşte.

Că

te-nghite un broscoi.
Cazaci (Dîmbovita)

Poiana Teiului (Neamt)

1031
'Leu-leu,
Rău mă doare capu'meu;
Cheche, cheche,***
Scoate-mi apa din ureche.

, =t;1@rJFJ11t·!·m;."·JsJ1J111

Bixad (Satu-Mare)

Che,clle,che,che,Sas-~-111ta-pa

ltn u--re-clle _

• In multe părţi „streche" nu înseamnă o insectă, ci frunză de bru~ure cu perişori fini, pe care o pun la ureche,

în loc de pietricică, sar într-un picior şi cîntă.

*" In

***

Suceviţa (Suceava): Că fi-oi da un bănuţ oechi, Şi-o căruţă de curechi.

Cheche

=

barză.
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1032
/'dete-babete,
Scoate apa din ureche Cu cuţitul Oanei,
Tai~ capul doamnei;

Cu cuţitul Onului,
Taie capul domnului.
Vişeu-de-J âs (Maramureş)

1033
Ciuhurez, ciuhurez,
Scoate-mi apa din urechi,
Că ţi-oi da parale vechi,
Şi ţi·oi spăla cofele,
Şi ţi-oi bate dobele.

(Muzica de Ia nr. 121)

Borşa (Maramureş)

1034
leşi, apă, dintr-o ureche,
Că-ţi dă nenea brînză veche;

Ieşi, apă, dintr-amîndouă,

Că-ţi dă

nenea
Rahman (Tulcea)

.)5

J>

Ie.şi, <l -

brînză nouă.

Jyp-4t;b #ffe1
pâ. tfm - /ro

f./ -

re· - clle,

1035

t{"
~ il_). ). J; I)) J; Jl J)

Ieşi, apă, de pe-o ureche,
Că-ţi dau o cămaşă veche;
leşi, apă, de pe-amîndouă,
Că-ţi dau o cămaşă nouă.

11

Runcu (Gorj)

1036
Măi Ioane, sînt-/oane,
Scoate apa din urechi,
Că-ţi dau carne cu curechi.

Parva

(Muzica de la nr 39)

(Bistriţa-Năsăud)

Notă. În alte locuri, copiii, în credinţa lor, apelează Ia ciuciulete (Bruiu-Sibiu), castravete (CorbuHarghita), podbal (Brădeni-Sibiu), burete (Coşereni-Ilfov), lipitoare (Suceviţa-Suceava), greieruş (Tulnici-Vrancea), balaur (Paltin-Vrancea) etc. ca să le scoată apa din urechi.
Dacă
şi cîntă:

l-a prins frigul, ca

să

nu se

îmbolnăvească,

azvîrle buruieni în

apă,

care Ie duce la vale,

1037
Frigurile mele
Merg pe rîurele;
Cine Le-a opri,
Lege-se de ei.

.Fn-9u-n-le

I)! Ji

Certeze (Satu-Mare)
~-le;

J84
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mc-le

AlerqperÎ-u-

JiJlf l;1~Xij3

1038

ţ1 Ji J1 J: i> I J J

Frigurile mele
Merg pe rîurele,
Cine le-a lua,
Boala cea rea l-a călca.

rn·-gu- ri - le
Ne19 pe n" - o

11

rne- le

-

re - le.

&111 li~ Jî J i1 Ji I J td

Berbeşti (Maramureş)

Ct:--~

. ;;;;:.:.._

le-a li/ - a,
căi - ca.

&:P-la cea roa J.a

Fiind frig şi ca să-i sperie r:c

Cl'Î

cnrc bt nu:s-au săturat de scăldat, îi ameninţă:

1039

-~--;iw~ ·!§NJS Js j) J,1 J

Frigură, frigură,
Nu mă lua pe mine,

Ci ia pe altu',
Care stă în apă Şarpe să se facă!
Săcel

kl-- Qu-ră, fh -90-rci, llo mă loB 17t:
Ci ·,.:; p:~ al - /11;
C.~ - re sta 1i7

0

•

(Sibiu)
mi-ne

a - pa

Şdr -·,oe

.Ti se

f,;; - ci}_!

1040
Frigură, frigură,
Doamne, nu mă frigură!
Frigură-I pe cel din vale,
Şi la cap 'şi la picioare I
Hăşmaş (Sălaj)

1041
Frigu/iţă,

frigulea,
Te rog, nu mă scutura;
Scutură pe cel din vale,
Că-i mai mare,
Şi mai tare.
Bilbor (Harghita)

1042
Frigura,
Ba/aura,
Nu mă lua pe mine· Ia-l p-ăla din gîrlă,
Că-i mai mare decît mine
Cu un vîrf de mărăcine.

-~·±WJ
rn·- 9;1- r.;:'

t

Nv

ff1~ lu,;;

&

·-

,P,t:

ktl ;>ii " 1.;- 17'1n

))_J1 -~nn
o~

Gologanu (Vrancea)

=li

I,;; - v-ri1,
mi - n.e ;nr - lâ,

Jî Ji J1 1

- cir '"' - ne

~~=~i#=fi-~j/TI
Co t/n vi"rf .ie

mă-

r.i- c1 . ne.
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1043
Frigurice,
Pitulice,
Nu mă lua pe mine la pe cel dip baltă
Cq.re se· mai scaldă.
Cîineni (Vîlcea)

Fr1 - gv - r1 - ce,

No

ma

ko> pe

P1 - lu - lt - cc,
m1
- ,70 -

Cînd vreun copil se întoarce singur pe întuneric acasă, dacă i se pare că vede ceva care se mişei
cînta:

urmăreşte,

sau îl

1044
Ptiu, ptiu I
Amu te văd, amu să piei,
După mine.să· nu te iei I
Lăpu~ (Maramureş)

De se întîmplă să-i amorţească mai tare mîna sau piciorul, cîntă:

1045
_.:.

Ieşi, furnică, din mîniţă,
Că ţi-a murit o fetiţă.

-

Care, care?
Cea mai mare,
Cu cămaşa de fuioare.
Buzescu (Teleorman)

1046
Ieşi, morţeală,
Că ţi-aduc un

din picior,
spoitor!

Cenade (Alba)

1047
leşi, furnică,

din picior,
Că ţi-a murit un fecior Cel cu părul gălbior.

·

Ief'~

IUr- ni - cii,

11/ii 171- c1or,

Colţea (Brăila)

1048
(Muzica de la nr. 168)

Ieşi, furnică, din picior,
Că ţi-a murit un fecior
.
Cu ilicu' roşior
Şi cămaşa de bujor .
Buzău (Buzău)

•

1049 '
\

(Muzica de la nr. 357)

Ieşi, furnică,

din picior,
murit un fecior ·E feciorul cel mai mare,
Cu toporul în spinare.
Că ţi-a

Zăvoaia (Brăila)
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1050

1051

-

Ieşi, furnică,
Că ţi-a murit

-

Care, care?
Al mai mare,
Care n-are de mîncare.
Care, care?
AL mai mic.
Care nu îţi dă nimic.

-

din picior,
un fecior.

-

leşi, furnică, din picior
Că ţi-a murit frăţior.

-

Care, care?
Cel mai mare,
Care ţi-aducea mîncare.

Zimnicea (Teleorman)

Redea (Olt)

1052
Ieşi,. furnică, din picior
Că ţi-a murit un fecior;
leşi mai tare şi mai tare,
Că-ţi moare şi-o fată mare I

După fiecare vers: feţi, furnică, ieşii

Rociu

(Argeş)

1053
-

leşi, babă, din picior*,
Că ţi.-a venit un fecior.

-

Care, care?
Al mai mare
Cu ciubote roşioare
Şi cu toba în spinare.

,1 ~ ~ ii t I~ ~ fJ?_l· l
-.!cs1, __

ca· f~·â'

ba-.~:
vc c 17//

dm /!' - c1or_
/'e - c1(Jr

(//7

Golăieşti (Iaşi)

1054
-

Ieşi, babă, din picior,
Că ţi-a murit un fecior.

-

Care; care?
Cel mai mare.
Dă-i colac şi luminare.

AuW#4~
~·

.

-·~- âi? - M,

ca f'-a

/77(/-

p1 - ·Cli:v;_
un k - cior.

<7117

r11

Rădăuţi-Prut (Botoşani)
- Cil- re, C.7 - re? -

Cel~'

ma-.re.

' p p p )l I 1· ii J1 1· I
-lJif-/

co -~c -?

;,,. - mi-- na - re.

Bacă în timpul jocului pe vreunul dintre copii îl apucă un circei, cîntă:

1055
Desfă-te. cîrcel,
Că-ţi dau un inel Un inel cu vîrtecuş,
Pentru-alunecuş.
Sălceni

!Jes -f'a - le, dr - cel,
1 - ne/

C#-/„ duv vn

(Vaslui)

$J·iiJ jJ•J5JîJijJ
vir-fc-cu.ş,

* Jn Agighiol (Tulcea):

th i-ncl co

I

I

Pcl7-ll?l·o9·1u -ne - cvş.

•

leşi, băbu/ă,-ntr-un picior.
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Cînd pe un copilaş îl prinde pe ncaştcp~ate o durere între coaste.:, de exemplu, se încîrjoiazil şi
zice:

1056
că
că

Fugi, junghi,
Fugi, junghi,

te-ajung I
te-mpung I
c6

Albeşti (Ialomiţa)

Dacă

le-~-.1<m91

se ive>sc din nou simptome de amigdalită:

1057
Oîlcă, gîlcă Moţofîlcă, ~
leşi afar' ca te onwr
Cu muchia de topor I
Cînd le-am dat mălai
Gîlcile-ndărăt au dat.

}

l*:;f+~J~~~~~ti=E~~l

vorbite

Ciml !t:--d-77 dai

n>ă

- kl/ să- rat,

sărat,

Davideşti (Argeş)

Copiii

obişnuiesc,

cînd pi<::rd ceva,

să ment>asră:

1058

At i

Scoate, drace, ce-am pierdut,*
Că te tai în fier de plug I
Sinteşti

tJ

Ji ;1 ;1

Jcoo>-le, o'r.; - ce,

(Ilfov)

. 1059

P· ;;, JJBI
ce~m ,01er-o'o!;

1060

Scoate, drace, ce-ai găsit,
Că te bag cu capu-n zid!

Spune, drace, ce-ai furat!
Ori te sptnzur, ori te bat
Cu resteie de la jug
Şi cu coarne de la plug.

Olteni (Prahova)

Tudora

(Botoşani)

1061

1062

Scoate, drace, ce-ai furat,
Că te leg de-un păr uscat,
Şi-ţi dau cu securea-n cap.
Drăganu (Vîlcea) ~

Scoate, drace, ce-ai furat,
Că te duc la tăietor,
Şi-ţi tai gîtu' c-un topor.
Schitu Frumoasa (Bacău)

1063

I . --~--'~
•___-IT----:
~·- v-~
~
-~ri:c::::._-·
~!=:ii.
_ _ __..
_

Scoate, drace, ce-ai furat,
Că te duc la spînzurat,
Şi te · spînzur de-un picior,
Şi te tai şi te omor!*
Schitu Duca Slobozia • Tn

• ln

-

.

:_ \.

-·

„„_

- -

~.--

e,

.J'cod ·.f~> clra - ce„

ce-·iN /~'-ra~

(laşi)

Sîntă Maria (Sălaj): Află, drace, ce-am pierdut.
Comăneşti (Bacău): Ca să-li moară un fecior;

în Hărmăneşti (laşi). Ultimele două versuri au varianta:

Şi

te bat, şi te bat
Cu sclndura de la pat
Pin-ai spune ce-ai furat.

188

https://biblioteca-digitala.ro

1065

1064

Scoafr, drace, r:e-ai furat,
Că te duc la spînzurat,
Şi te leg, şi te leg,
Cu frînghia oilor
.Şi cu lanţu' boi lor I

Scoale, drace, ce-ai furat,
Că te duc la splnzurat:
ln mijlocul drumului,
De coarnele plugului/
Perchişeşti

(Suceava)

Barcea

(Galaţi)

1066
Şi-ţi dau foc cu tămîie,
tămîie, cu minie.

Scoale, dr:qce, ce-ai furat,
Că te duc la spînzurat :
ln mijlocul drumului,
ln coarnele plugului.

Cu

Golăieşti (Iaşi)

Noaptea, la vegh1:rea mortului, ~i copiii îşi petrec vremea cu tot felul de glume:

1067
Î m1îrte-te, purece I
- Nu mă pot de pîntece. ·
- De cînd şi pînă cînd?
- P,în' nu ţucă (Stan) pe (Fira).

-

ţ!=l1 J• J1 J) I i·
-z"n -nr-te- te,

-#"'.

~

,oot tfe

B )·__ J$tt
....

.,,,,.

,ou - re - ce/_
pln -le - ce._ ,

(Urmează sărutul)

George

Coşbuc (Bistriţa-Năsăud)

c/nd .st'

lJe

$ Js

#i

;i

-Fl'n' nu

(u -
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pi- /l.i cJacl?

JtP
c,j

Sl~n

nJ5 M

pe

F - ror.

CU PRILEjUt UNOR DATE CALENDARISTICE
în ajunul Bobotezei :

1068
Chiraleisa I
Chiraleisa I
CIJ„_ ra - lei

Putna (Suceava)
b

Sdl

s;w-in SucevitaASuce:ava):

ţ1

);.

-----

1--=:J

Ji j

Chi - ra - k/

1069

.Silf

Chiraleisa, Doamne!
Pup* cu patru coarne.

J

Cupşeni (Maramureş)

Ch/ - .ra-le/ -.Ja,

Oc<lm- ne/

1070
a

ri, :rnfnirrr,

ZfI:îlL-==i):~~1tE;·,-$:.ff'~~

Grlu de primăvară
Şi-n pod, şi-n cămară,
Şi-n stoguri pe-afară I

Moisei

(Maramureş)

C/J,; - ,-a-lei-.sal tir.'l1 cC:- Jlll·mă- ~·.;> .•.·.}

b

.:;;iu-in Ardusat (MafamLJres).

lu

.

J·_e J5 _] J. __ ) ==D

Cll/-ra-/e

- i

Cili· ra- le - i

• Pup = un fel de colac mai mic.
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-

.sa./__ _

. sal__ _

1871
Chiraleisa !
Spic de grîu,
Pînă-n brîu,
Spic de iarbă,
.Pînă-n barbă

•

I

Şumal (Sălaj)

1072
Chiraleisa-leisa !
Grîu de primăvară
Şi-n pod, şi-n cămară,
Şi pe prispă-afară I

I

[l/i - ,-,y - le/ - sa -

Noi strigăm pe sub butuci,
ne daţi vreo două nuci;
Noi strigăm pe sub podele,
(Textul este vorbit)
Să ne daţi vreo două mere;
Noi strigăm pe sub icoane,
Să ne daţi vreo două poame.

Să

h/ - sa1

~~~tt=I
6rri' tfe

,ori - m.;l

-

Y.9

ră

-

Dac.ă gazdele nu le dau mere şi
nuci, cum se obişnuieşte, strigă:
Cîţi cărbuni în vatră,
Atîţi mărîndăi* la fată;
Cite pene pe cocoşi,
Atî/i mărîndăi căpoşi;
Cîte pene pe găină,
Atlţi copii la slănină.

b .b h .b, ..h J.

b2

4:

Ci"I/

căr-bl/ni

,..,,

va - fr.i

A' - li/i mă- rln- cf.ii

p P._ ,P
ia

·I

h1-lă,

Sau:
Ieşiţi:. babe, din bordei,
Să vedeţi afară

c

Cîte pene pe cocoş,
copii burduhoşi;
Cîte pene pe găină,
Atîţia mîţi la slănină.
Atîţi

i::k i·_ ;1 J1

·în ianuarie copiii au obiceiul

calcă musafirii. După
lească boabele - şi cîntă:

ce

;p J1 Ji I Js ;;, J~J' I

le - .;1A ba- be,

Săliştea-de-Sus .(Maramureş)

are

sau

$! i1

ce-i I

.;;

Ye - def

_I

Q}n. bor: ctt";-

ii )·

a - lâ - r.i

OfI_

fi

11

ce-1 /._

să pună sub preşul de la pragul casei boabe de pcrnmb, peste

aceştia pleacă,

copiii

cheamă păsările, ridică preşul,

le la<: sii ciugu-

1073
Pui, pui, pui,
La noi să ouaţi,
Şi la alţii .să cotcodaţi !
Fizeşti

(Hunedoara)

La no,

Mărîndău =

o·

~· f'iJ;J51 Ji JtH
uc:>/~

*

să

·/Î la

o>I -

să

col- co-tldfit

copil nelegitim.
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Cînd cei mici se află la masă cu bunicii, cîntă:

1074
Moşule,
Cocoşule,
Ce ţi-e barba ro.~ie?
Ţi-a roşit-o fetele
Făcînd dragobetele?
Miculeşti
căldura,

Âf() - .Şl/ -

/e,

CO

co - {l/- i.!',

-

(Gorj)

La 9 martie,
zicînd :

dacă

mai

stăruie

frigul, copiii bat

pămîntul

beţele

cu

să

ca

intre frigul

şi să

1075

~~~~~~s{~~

Du-te frig, şi ieşi căldură*
De la noi, din b'ătătură I

J/IJ - lt' ~"Î~'!l- .p

Urdarii-de-Jos (Gorj)

1eş1 ci/~ dv-

;-.i

j~~~~4LT~~~::jj:~.
.

~

& h

~~

~-~-~-~

1076

Intră

frig, şi ieşi căldură
Pe la noi, prin bătătură!

(Muzica de la nr. 34)

Pătîrlagele (Buzău)

1077
Patruzeci de mucenici
Dau cu maiele-n pămînt,
Ca să intre frigur' le,

~~ti:iJ? I J Jf[J.23
l'a -

Să iasă căldurile.

kl/ -

:.-ea de

m{/ - ce -

01c1

Runcu (Gorj) ·

1078

-fF~JJ-;§;~
tJa/t, co ·
cu
ie - /e,

Daţi, copii, cu maiele,
Să iasă căldurile
Şi cu floricele le.
Daţi, copii, cu măciuca,
Să iasă mai fuga.

,011,

tJa(;,

ma -Cil/· Cil,

s~ 1a - s; â/ - oi":.--;; . /e

f!.

_r;y·

De asemenea, în luna martie:

1079
leşiţi, şerpi, ieşiţi, broaşte,

De sub talpa casei noastre Că vin patruzeci de sfinţi
Cu patruzeci âe topoare
Şi pe toţi, pe toţi v-omoară !
Olcea (Bihor)
(Mehedinţi): Tună

m.i!l -

Cll

__ )E;i· Ji.$Effe]ţf441

Runcu (Gorj)

• In Tîmna

CO - ,011,

ger şi ieşi căldură.
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Cl/
/,o - "
- ce
10> - s.J m.i!l1 k

•

·

/e

9a

Primăvara

copiii fac foc

şi cîntă:

1080
Hai la vîlvătaie
Cu-o mînă de paie;
Cu-o mînă de viţă
De la Vădăstriţă. *
Măgura-Perieţi

I

(Olt)

1081
Hai la bobotaie**
Cu-o mînă de paie I
Cine n-o veni
Ochii i-o sări I

Celeiu (Olt)
Alteori, copiii fac hodaiţe***, pe care le ţin pînă pe înserat într-un vas cu gaz. La căderea nopţii,
nesc spre deal, le aprind, le învîrt în jurul capului şi fac haz de fetele care nu au sfîrşil torsul,
cusut cămaşa„.

1082

1083
Cine nu şi-a tors fuioru',
calce picioru';
Cine nu şi-a tors cllţii,
Să-i calce dinţii;
Cine nu şi-a tors lîna,
Să-i calce mîna.

Alea, alea!

Să-i

Toarceţi cllţii,
Că îi calcă mîţii.

Alea, alea I
Toarceţi fuioarele
Că le calcă cioarele.

(Uneori fac şi foc, şi-l ocolesc cu
diferite figuri geometrice).
Roşia-de-Secaş

hodăiţele

în

Armeni (Sibiu)

(Alba)

1084
-

Aure-maurel
Ce ţi-i măre?
M-a-ndemnat ...
Cin' te-a-ndemnat?
M-a-ndemnat (Tudoraş****)
Să fac un pod de mătasă
De la el de-acas(i
Pîn' la (Rada*****) acasă.

Sarmizegetuza (Hunedoara)
Seara, între copiii mai mărişori, care se ·află pe două înălţimi, se desfăşoară următorul dialog:
•

Comună

în jud. Olt.

** Bobotaie = flacără mare. ,
*** Hodaiţă = coadă de lemn la caplltul

*

*** •

00

Nume de
Nume de

băiat harnic.
fată leneşă.

căruia

se leagă cu sîrmă un ghem de zdrenţe.
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1085
- Aoleu. aoleu I
__;_ Ce-ai făcut, măi?
- A rămas fata lui
nemăritată I

}
rostite - mai tare

(Pătru)

tft™i 5' Ift ), J1 17'~

facem, măi?
o punem pe lopată
S-o-aruncăm la (Dinu*) 'n vatră/

-

Ce

să-i

Să

-.Jă

o

/X'- m:m

,N Io - ,Da-Iii

Apoi, iau roata de car îmbrăcată mai dinainte
cu fîn, îi dau foc şi-o împing pe derdeluş. ln felul
acesta, spun ei, dau drumul pe roată fetelor
nemăritate ca .să se mărite.
Davideşti (Argeş)

în alte

părţi,

cînd copiii

aţîţă

focul,

cîntă:

1086
Ceaţă

mare,
De vlnzare.

Pe urmă, rotesc de-asupra capului un cocean
aprins la capăt, iar unul mai ager strigă:
Să sorocim pe (Bălaşa) cu (Şerban)!

Cîineni (Vîlcea)

ln ajunul Floriilcr există vechiul obicei să umble cite 3-4 fetiţe cu „Lă:zărelul ".
Una dintre copile, cum se face ziuă, se îmbracă în mireasă, iar tovarăşele sale, în hainele
toate zilele, şi pornesc pe la case. Dacă sînt primite, „Lă:zăriţa" - aşa se numeste fetiţa care f
pe mireasa - execută un fel de ţopăieli în cerc sau înainte şi înapoi, pe cînd ccielalte cîntă:
1087
-

joacă lazăra?
Joacă Ioana

Cine

Şi

Stoiana.

Lazăr, cînd s-a supărat,
Turtă, brînză n-a mîncat;

S-a suit într-un copac
Să dea muguri mieilor,
Frunză verde caprelor.
Vîntul mare mi-a bătut,
Pe Lazăr l-a doborît;
Măicuţa s-a a venit,
I n poale l-a sprijinit,
Cu lapte l-a îngrijit.
După fiecare vers: Lazăra I

- C/-

n~

/oa -d

la- z.1-ra?

'.Jl @±4;1 J1
. la - z.i - ra,

:h ţ4

Joa - c.i /oa-

/.\7

=-ţ# J1 4~J1 I J1 (e Ed
Şt

Schitu (Olt)
• Nume de prostănac neînsurat.

194 .

https://biblioteca-digitala.ro

Jlo -

1a - na,

la - zoi - ral

1088

$1 Ji

Pleacă Lazăr la pădure
bardă şi cu secure,
Să taie frunze la oi

Cu

Şi iarbă

la 'mieluşei.
Am venit acum un an,
Ne-aţi primit cu griu bălan
Şi cu. mesele întinse
Şi cu porţile deschise.
Iar la anul cînd uenim,
BW:uroşi să vă găsim :
Cu bucate mai bogate,
Rumenite, spumegate.

După

fiecare vers:

Găuriciu

(Teleorman)

I

J) J1 J1 ;1 Ji 1f1H

l'/ea - cJ !o>-zâr Io> ,o.i- c/v- re,

'!

I Ji )54 3
La - z.i - re!

La - z<i - re,

b

Lazăre, Lazăre

sar.

.

ii Js Ji Js I J

1

I

D

' ;1 )·

J, Oh-

Jd.

I )5 Ji J

I

1089
Lazăr,

maica l-a făcut,
Cum I-n făcut, /-a pierdut.
Lapte dulce l-a scăldat,
Foi de nuc mi l-a-nfăşat,
Peste gard l-a aruncat,
Vecina mi l-a cătat,
L-a cătat şi l-a aflat,
Şi pe braţe mi l-a dat.
Lazăr are case-nalte,
Case-nalte zugrăvite,
Cu postav negre-nvelite;
Cu pernuţe prinse-n cuie,
Parcă-ar fi nişte gutuie;
Cu pernuţe prinse-n ace,
Parcă-ar fi nişte boboace.
După fiecare vers: Lazăre,

4 Jig;
-f·J· J5 J· J I ;1 J· ~)
'35· RJ2 I ;i J· J. 3
)5

La - z.i - re,

I o> - z.j - re!

Cum la /a-- cui,

la ,oier- o'vl,_
'

La~ z;:} - re1

la - za - re,

Lazăre I

Dobroeşti (Bucureşti)
Fetiţele

se

pregătesc

cu

grijă şi

bucurie

să

vie

primăvara:

1090
Toco, toconiţele,
Dă-mi, mamă, cheiţele,
Să descui lădiţele,
Să-mi iau panglicuţele I

$J_ ;i

Jl Ji J· I H· J -TI

h - ro,

/o - CQ

-

n/.

/e- /el

Boureni (Dolj)

1091
Toacă, toacă,
părul

Vreau ca

meu

să crească.

Cînd oi me' la cununie,
pîn' la călcîie

S-ajungă

Remeti (Bihor)
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Doi-trei copiÎ, cu beţe de iovit şi buhai, umblă de la casă la casă, cîntînd:

1092
Cîzdoc, cîzdoc, *
Cîzdoc, cîzdoc I
După

Văleni

aceea

sătenii

a .

le împart

lfi'. 11 IJs. JtJi. ~I _ii. J1 Jî •dl
ii J1 Ili. ;t1;i. ;n I ;h J' ;b li

ouă.

Ctz-tfoc, dz-cloc, ciz - doc; cJL-- obc1

(Olt)

b sau, Îl7

Văleni-Brlncovenl

(Olt}:

·

q

Ctz- doc, ciz-cloc. ciz- tloc. cJz.-cfoc1

/

Sau mai

colindă şi aşa**:

1093
Cîţu-mîfu

&1

Toarce cîlţu Două ouă-ncondeiete
Puse bine pe perete:
·Unu' mie,
Unu' ţie,
Unu' de tovărăşie.

Turnu

Măgurele

f
CÎ -

J> )> J5
/v

ml -

/v

I? i> Jî Jî
/a;>r- re

li

ci/,.. Iv -

(Teleorman)

1094

$a ;1 J1 J1 J

Ţaca, ţaca,*** două ouă,
Două ouă-ncondeiete

'La Mirica· pe perete. (bis)
Unu' mie,

-~-~,/.;-ca,

I ; 1 Ji J1 J I
Q'o-v.i

o-v~

Şi-altu' ţie,
Şi-altu' de tovărăşie.

(în timp ce cîntă, copilul loveşte neîncetat cu o
vărguţă

un

clopoţel.)

Ianca (Olt)

1095

41 J1_ J1 ) J1

Clţ una, cîţ două,
Trăi-v-ar cloţa pe ouă I
Două ouă-ncondeiete

Ci'/'--

l/ -

La Maria pe perete.
Dumneavoastră să trăiţi
Şi nouă să ne plt1tiţi.
De nu ne daţi două ouă,
Să moară cloţa pe ouă!
Işalniţa

0

l"rii- i -

(Dolj)

"' Nu am reuşit să aflăm sensul acestui tennen.
Colindele de iarnă sînt incluse tntr-un alt grupaj folcloric.
• în Osica de Jos (Olt): Clfa-cî/a; iar în Salcia (Mehedinţi): Chifo-chi/o.

'"*
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Y--clr

do

na,

1 l~_)l

;))_ J1 .i

âţ._ tfo -

vJ,

1096
Cîţî, cîţî, două ouă,
Două ouă-ncondeiete

Puse bine pe perete
La Mariţa lu' Brabete.
Cîţî, cîţî, două ouă,

Unu' mie,
Unu' ţie
Şi-unu' de tovărăşie.

Bîrza (Dolj)

1097

f 1 J5 Jî J:, ;i li: 1· J5 J )

Cîţî, cîţî,
Nouă ouă-ncondeiete
La leliţa pe perete.
Din nouă ouă,
Daţi-ne ~ nouif,;
Şi dacă nu oreţi,
Muri-v-ar gâina-n tKJleţ.

Dranovătu

o- -A· d - p.·

' oh )i )i j)

(Olt)

' J5 )·
:}i

o'a -

Cînd se fac

„brăduleţi ", adică

se

prepară, după

· ri -

c~

k-li-/a

J_i_J, itJ' )i) :li

.Oin--, no-u; o- ~
LP-jt-ne ŞI .no- va;

J.

)l

vre/i,

Nv-·

1·

nv

v-ar ga· - i

obieei, covrigi

1

)5 );

f J5 •J· 1, )
·

ta

:111

con- o'e - 1e - te
,oe ,tM_ - re - te.

I

Alo- v; o - va·-n-

I J· J5
-

na-n

şi colăcei,

(j li

co - le/-,

cei mici

cîntă:

1098
Mama face brăduleţ,
Tata sare prin coteţ;
Mama face la cîrnaţi,
Tata sare prin tîrnaţi; *
Mama face mămăligă,
Tata sare sus, cărigă. **
A doua zi, copiii se aşază de o parte şi _alta
a unui pîrîiaş, muşcă unul de la altul din colăcei
şi se sărută - aceasta însea_mnă că se prind
„surori" sau „fraţi ".
Clopotiva (Hunedoara)

tic mîini

41 J1 J1 ;, )· I J1 J1 ).·)? I
Ăla-ma

ra-ce

f J'! J.i ;, J5
Ta - /o> .sa - re

tmi-o'v-111,_

I ;1 J1 J5 J· li
,17r1n co - le/:____,

Tot cînd se prind „surori" sau „fraţi ", alţi copii atîrnă colăceii de crengile unui pom, s~ iau
şi se învîrt de trei ori în jurul acestuia, cîntînd:

1099
Soţ
Soţ

cu tine,
cu mine!

&1 1· 1h Ji ;1 I ); i· J!J1 11

După aceea, încep să mănînce din colăcei.

Jo/ ev

li - ne,

So/ cu mi- ne,

Unciuc (Hunedoara)
•
••

Tîrnaţi =
Cărigă =

prispă.

se tnvlrte în jurul lui.
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Sau cîn<.1 se prind „veri" şi „văruţe", rup numai brăduleţii şi-i împart.

1100
Eu văr, tu văr,
Pin' la cap de calapăr.
Eu văruţă, tu văruţă,
Pîn' la cap de năfrămuţă.
Soroştin

Ev_ Y#r,_

_, p p J5

(Sibiu)

l'l"/1' /;

Jtt_ Y#r,_

I p p J2 !P 1

)i

c.J - ,{g - p;ir. -

cep de

Ori, după ce fierb griu şi rnănîncă, se urcă în pomi şi zic:

1101
Ciuri, ciuri, văru/o:
Fi-mi-i vară,

f.bb.bb

Fi-ţi-oi vară

Cit/ -. r1~ c1V- r1:

Pin' la dalba

va - /T/ - /o:

primăvară.

Topîrcea (Sibiu)

/"!~mi-i

v.;o -

r;.i,

F/- p:Ot·

V8 -

ni

. h )). b. .h I h h b J . ii
P/n' ;..,

~-

,,..,

,tlf"l:mi-l(w -

'

r~~

Vechi cîntece pentru păr frumos şi bogat:

1102
Toadere, Sîn-Toadere,
Dă păr bun fetiţelor
Ca codiţa cailor I

(Muzica de la nr. 743)

Zerveşti (Caraş-Severin)

1103
Toadere, Sîn Toadere,

I

Creşte păru'fetei

Cît e coada iepei I
Josenii

7~-.:>e-.re, Jin-hi>-~-re,

Bîrgăului (Bistriţa-Năsăud)

-f li: Js Jl Jî 41
Creş-l'e

1104
Toadere, Sîn-Toadere,
fetelor
a iepelor Coada cit bîrna,
Fata cit prăjina I

~-ru'

IJ J
1~

1105
Toadere, Sîn-Toadere,
la codiţa iepelor,
Pune-o-n capul fetelor I

Dă codiţa
Lungă cit

Fitioneşti

Perieni (Vaslui) .
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(Vrancea)

-

/ei

1106

1107

Toadere, Sîn-Toadere,
Na codiţa fetelor
Şi o dă pe-a iepelor.

Toadere, Sîn-Toadere,
capului*
Cum e coada calului!

Dă codiţa

Paltin (Vrancea)

(Caraş-Severin)

Dorlova

1108
Toadere, Sîn-Toadere,
Creşte cica** fetelor
Cît codiţa iepelor;
Şi părul feciorilor
Cît coada răţoilor.

Clopotiva (Hunedoara)
letiţe,
plouă

Este obiceiul ca fetiţele să se pieptăne între ele. ln timpul pieptănatului, în joacă, una dintre
cîntînd, îi duce codiţele celeilalte în sus şi în jos.
(La fel se obişnuieşte şi cînd copiliţele îşi fac pentru prima oară codiţe, sau cînd începe să
şi ies din casă să se zbengui ască):
-

1109
Cum hucile vor creşte,
A şa părul se măreşte;
Cum borşul se-năcreşte,
Aşa părul se lungeşte.

Toadere, Sîn-Toadere,
fetei
iepei I
Fata-n sus,
Coada-n jo.~.

Dă codiţa
Cît codiţa

Sălceni

(Vaslui)

1110
.--- ,:;'---,

I Jdi Ji J

Fetiţa-n sus,
Codiţa-n jos;
Codiţa să crească,
Fetiţa să trăiască.

Stnmihai de

,.-----'"

~

ţNil1J1~I J1J1J1J1J1i441

Pădure (Mureş)

(Q-fJ/·

/os.i cre~·cJ/e-11 - to> să /r;j.1~s- c~

1111
Fata-n sus,
Coada-n jos;
Mie-un colac,
Fetei un diac;
Mie-o cofă,
Fetei un popă.

ro>~ li?·n
~

sw,

4 J5 )·. J\ J
~3~

Sîntă-Maria (Sălaj)

* In Miericeaua
** Cică = chică.

(Gorj): Dă cosiţa capului.
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1112
Coada-n sus,
Coada-n jos Mie colac,
Fetei fecior de dia_c.

C~-cl.;-n s~:s,

Coa-d;;-njos -

Să 1iştea-de-Sus (Maramureş)
Al.'-

e

co-l;;c,

l'e- lei re-ciorde tll;;c.

Dimineaţa, înainte de cîntarea cocoşilor, fetiţele merg şi scot din rădăcină planta numită oma
iar în locul unde a fost prinsă pun firi mituri de pîine şi sare - şi zic:

1113
Iarbă mare, iarbă mare,
îţi dau pîine cu sa,re,
să-mi dai cosiţă mare

Eu
Tu

(Muzica de la nr. 12)
I

Apoi, cu apa în care fierb
ca să crească mai lung.

rădăcina îşi spală

părul

Becheni (Gorj)

1114
Iarbă mare, iarbă mare,
Fă-mi părul pîn' la picioare;
Iarbă mică, iarbă mică,
Fă-mi părul pîn' la opincă!

Ocna

Mureş

(Muzica de Ia nr. 34)

(Alba)

1115
Popelnice, * popelnice,
Eu îţi dau pită de grtu,
Tu să-mi faci cicuţa-n brîu;
Eu îţi dau pită cu sa,re,
Tu să-mi faci cicufa mare.
Săcel

(Hunedoara)

Sau, înainte de a fi duse caprele la păscut, fetiţele, potrivit obiceiului, trebuie să se spele tnj
zori, pe cap, cu flori de corn, ca să le crească părul frumos. Acestea sînt luate în rîs dacă nici n~
~-au dat jos d~n pat şi animalele încep să behăie:

1116
Behehe,
coada cit a mel**

Fie-ţi

Olcea (Bihor)
" Popelnic = oman.

•• în Sabolciu (Bihor): Coada fetei cit a me.
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In

legătură cu vechiul obicei de a se colinda în această perioadă:

&1 )· )· i· J5

Două, două, di/ele,
Deschideţi portiţele,

Să
Să
Să
Să

li

!Jo - o.i o'o - oă
o'/ - te - le,
bes -chi--o'e// .oo'r - li - '(e - le,

mergem la moşu'
ne dea ou roşu';
mergem la buna.
ne dea cununa.

Mediaş

I i:· i' J

(Sibiu)

A doua zi merg pe la case cu „udatul"

şi

primesc

ouă roşii:

1118
Am auzit asear' în sat
o floare de udat;
Că dacă se vestejeşte,
Şi mai mult nu poate creşte C-aueţi

Şi-am ueniţ să uă strigăm:
Ne daţi uo'ie să udăm?

Dat
(Urmează

udatul)

Pui (Hunedoara)
In ziua de 24 iunie, o fată numită „Drăgaica ", împreună cu cîteva copile care o însoţesc, joaci
şi cîntă:

1119
Şi-au venit drăgăicile (bis)

Să

reteze spicile - ·
(bis)
Cu tichii de la copii, (bis)
Cu mărgele de la fete,
Cu brăţări de la neveste.
Şi-au venit drăgăicile (bis)
Să reteze spicile (bis)
Spicile sînt măricele, (bis)
Drăgăicile-s mititele. (bis)

Ş;-av

ve

-

n!I drii - 98i - ci -

4') -:Ffilll= J>j. )·J
/e:~-

/c_

1

I

Sa re-le- ~e

__,,_~~-i9 :li J> }-fŞA

Belu (Teleorman) .

-1"' -

c1 - le__

ft"- - ci

- le_

Cînd nu mai aud cucul ctntîml:

1120
Clndu-i pe la Sînziene,
Bagă cucu capu-n pene
Şi se duce, nu se teme.
Negreşti

(Satu-Mare)
20f.
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Pe la sfîrşitul Lui octombrie are loc o adevărată întrecere între copii - ei
aşază în diferite locuri cfin sat. Seara, le aprind şi zic:

adună găteje şi

. 1121
Hai la focu' lui Sîm-Medru,
C-a pîrlit Dumitru iedu' I
După

aceea, sătenii le împart mere, pere, nuci
şi covrigi, iar copiii sar prin flăcări, dorind să
arate care-i inai istet.
Cîmpulung

(Argeş)

ll,;1i /.;>

/b - CI/'

f Jl )î Jr-;ti
t= a ,oir - ;,;

~

IV/

Jim-tlle-o'rv,

I J1 u--;, i· 11 li
- nv - 1/1/

'C -

tl// 'I

1122
Hai la focu' lui Sumedru,
ne-a mîncat lupii iedu' I

Că

Podu Dîmbovitei

(Argeş)

1123
Hai la focu' lui Sumedru:
Cu mere,
Cu pere,
Cu nuci,
Cu cele mai dulci,
Şi cu vinişor,
Că-i mai dulcişor.
Ştefăneşti (Argeş)

1124
Focu' lui Sumedru,
Taie popa iedu',
Şi ne dă şi nouă
Cite-un blid de ouă. ·

/O - ev

Domneşti (Argeş)

Copiii,

aşteptînd

pe

Moş

Nicolae, se tot

uită

1125*

'

11/i

.Jv - me - .<#v,

J5 J5 fi J1 I J
~

- ie

în curte, prin

ie

/JO -.1"1

fereastră,

J

I

- w;

spunînd:

Moş

Niculai,
mie ce vreai:
Mere,
Pere,
Nuci,
Dar vărguţă să n-aduci I
Adă

. Putna (Suceava)

vreai

Me - re.

Pc - ~,

Avo;

~-°îf=~c~.:::JiţJ. JE$~-=a
O~r

• Muzica

aparţine culegătorului.
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văr

- 9'' - ,13

.r.i n

8 - ducii

i
li!

ă:

In dimineaţa lui Jgnatie, copiii, ca să grăbească tăierea porcului, fug de la pat la uşă şi tot

1126
Hai, Ignat, Ignat, Ignat,
Hai, Ignat, Ignat,
De la uşă pin' la pat,
Hai, Ignat, Ignat!
Goştinari

(Ilfov)

'f

J> J> J>
Ha~

.q - nat, f9 -

ţ-J1 ;1 ;1 J5 I

https://biblioteca-digitala.ro

I J1 ii D I

j,

=I,

J

~

- nat,_

li

DIVERSE
Cînd fructele sînt expuse la soare ca să se usuce pehtru iarnă, copiii cîntă:

1127

&! 4!1.

llscătură, uscătură,

1ndulceşte a mea gură I
(Botoşani)

Draxini

tls -

)· J1 Js
că -

Iv

-ră,

I J1 J· Ji Ji
vs -

11.

c~ .- /(! - '.~

1128
llscătură, uscătură,
poamă bună!

Vin' la mine,
Păltiniş

(Suceava)

Toamna, cînd se scoate dovleacul copt din cuptor, copiii se îndeamnă unii pe alţii:

1129
Ală, guguiete,
Vino-ncoa, băiete,
Să mănînci dovlete.

J :I

Ală, guguiţă,

le,

~,

fetiţă,
Să mănînci turtiţă.

Vino-ncoa,

Văleni

J

(Olt)

li

Cînd se pune de mămăligă ...

1130
Roată, roată şi-o verigă,
Ceaunu' de mămăligă.*

Bosinceni

(Muzica de la nr. 34)

(Botoşani)

1131

f1 Ji' J1 Js ). I J1 J1 J5 J5 I

Gîdiliga, gîdiliga,
Pîn' ce fierbe mămăliga.

G; -

Capu Cîmpului (Suceava)
• Jn Perieni (laşi); Hal ln fur la mitmdligd.
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w· - n - 9~,

9/- of

-n - ~

1132
Mestecă-te, mămăligă,
Vine tata şi-o-ncovrigă.

4! )) Js ;1 ;1 · j, )) i· iP
1

Ales- le - c.i - le,

Tăureni (Mureş)

nni- ~- // - pă,

' ); ); Ji J1 I. ;j)
W - ne

1<1-

fii

I

J; J5

Js li

-1/:<rn-co- vri -. r;ă.

1133
Mămăligă, măi Ioane,
Fie crudă, numai mare !

Dobîrceni

Alt#- mă - ,'l· - pă,

(Botoşani)

ITJă_,· I - o~ - fie~

1134
Mămăligă cu urzici,
Să mănînci, să dai pe

brînci.

Horezu (Vîlcea)

1135
Mămăligă cu chişleag
Face-n burtă leap, leap,

leap I

Valea Moldovei (Suceava)

'.i

Ji 2) Js Ji I J3 Jl J
lila - m~ - ,f _

9~

li

ev clvş-/eag

1136
Mămăligă,

vezi tu brînza?
I a întinde-o fără dînsa I

Curteşti (Botoşani)

1137
Mămăligă,

Goală să

vezi tu untu'?
te văd 'năuntru.

(Muzica de la nr. 34)

Hard iştea (Botoşani)

1138
Mămăligă eşti

în gură,
Dar nu ai nici udătură,
Şi mai eşti şi crudătură.

·Nicolae Bălcescu (Botoşani)
Cînd se

prepară covaşă,

turtite,

gogoşi, plăcinte:

1139
Covaşă, covaşă,

Copiii

se-nvaşă,

Băieţii dumică
Şi fetele mănîncă.

Todereşti

(Suceava)
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1140
Fugi, mălai,
Că te tai,
Vină, pită/
Că n-am briptă.*
Giulvăz (Timiş)

1141
Păsăţel, păsăţel,
Nu sări în mine,
Că sar şi eu în tine.

Valu lui Traian

.Pc? - sii - k·'. ·

,oă

- s<i - je,;

4Jj~ŢJLJiJ~JjJl Jill

(Constanţa)

~r JJ.

Al'1B-ri În m1:ne, C,j

ev 1n

11~ ne.

1142
(Muzica de la nr. 282)

Mamă

care faci gogoşi,
Tu le coci, tu le miroşi
Şi le dai la puturoşi.

Solont

(Bacău)

1144

1143

Vasile, Ciocîrlie,

S-a suit miţa pe scară,
Şi-a picat în plămădeală.**

Ţi-a căzut mîţa-n

Făurei

Budeni (Suceava)

(Cluj)

1146

1145
Săriţi, copii,
C-a făcut mama
Şi-ţi mînca
Pînă-.ţi pica.

lipie.

Hopa, trapa prin obor,
Hop şi eu cu capu' gol.
Turtă peste turtă
Şi la mijloc urdă.

lipii,

Unu' suie vîrful gQJ'dului,
Altu' strigă-alungu satului:
la, săriţi, copii,
C-a făcut mama lipii I

Pî glişa (Cluj)

Cupşeni (Maramureş)

1147
Plăcinte, plăcinte,
Fă, mamă, plăcinte;

Care cum se coace,
"""'.Dă-o, mamă, -ncoace I
Săcel

~ J

(Hunedoara)

Fă, mg -

* Briptă = briceag.
** ln Cîmpia Turzii (Cluj), se mai

\

.

adaugă: Vai de biata ei blăniţă,
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Cd

m~

p/,j

4tjrj,:g:gf
-

NI făcut ferfeniţd.

on-le;

lH'.>

1148
Plăcintuţe
Peste gură

Plăcintuţă, plăcintuţă,

Gată-te că-s

Salva

f lăminduţă I

Stremţ

(Bistriţa-Năsăud)

Cînd copiii simt de la

poartă

mirosul de colarez*,

la!!.
datt:.

(Alba)

cîntă:

1150
Colarez, colarez,
De la poartă mă reped I
Obedeni (Ilfov)

Co - la - .rez,

f Js
Oe

co - la - rez,

i> )· i· I J'·J'·J
la ,POar-/9

ms

li

re-,P~I

In timp ce se umple borşul, copiii zburdă pe ltngă vas şi cîntă:

1151

1152

· 'N dcreşte, borş, 'năcreşte,
Că s-a dus tata la peşte.

Acru borşu, ca oţetu!
Cît oţet în Dorohoi,
Tot în putină la noi I
Cîţi copii drăgăstoşi,
Toţi la noi, la umplut

Cîrja (Vaslui)

Ghireni

borş!

(Botoşani)

1153
Acru borşu, acru borşu,
Se ceartă baba cu moşu ;
Şi noi toţi ne lovim capu',
Să se facă borşu acru.
Negreşti-Dobreni

(Muzica de la nr. 135)

(Neamt)

1155

1154

Trei huşte** te-au umplut
Şi ca vinul te-au făcut.
Ruşii-s duşi la peşte,
Borşu' se acreşte.
Pene negre de cucoş,
Fă-te acru, borş I

S-au dus

gîştele la peşte,
Sileşte borş de te-năcreşte.
Pînă gîştele-or veni,
Borşul meu s-o înăcri.

Drăgeşti-Dămieneşti (Bacău)

Rădeni

(Neamt)

1156 .
Vine

moşu' de la peşte,·
Borşu' se acreşte.

Borduşani (Ialomiţa)

*
u

Colarez = gustare, preparată pentru copii, din resturi de
Huşte= drojdie de borş.

cocă

fierte în

apă

sau lapte.
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1157
afară,
Borşu' zboară.
Borşu' meu mi se-năcreşte
Că vine caru'cu peşte.

Ies

Oglinzi
bucheţel

(Muzica de la nr. 12)

(Neamţ)

La începutul primăverii, cei mici se înţeleg ca fiecare să poarte fără întrerupere un fir sau
de verdeaţă. Dacă vreodată vreunul este găsit fără el, atunci copilul care-l are - „vulpea" -

îi zice:

1158
Verde, verde,
te pierde,
Ta-tu te găseşte
I n lada cu peşte.
Borsu' s-a acrit,
Vulpea te-a păcălit.

Mă-ta

Col ţea

l'.!',- - c'e,__ _
MS - :lrr ttf

(Brăila)

ver - de
,oier - o'e:

;;~-1., tc> 9<9-seş-le
_i// b-u'u> c:1 pe"·-re.

&Jr-şv'"'

d-

tc~~~~
/,i;/0 oed lt<<J pă- r.i

c: ~

Dacă găsesc

iar cînd a ajuns la

o botă şi
capătul ei

-

//1:

vor să ştie de unde este, o prind pe rînd cu mina spunînd cite un vers,
de sus, înseamnă că s-a aflat de unde este:
~

1159
Botă-n
Botă-n

deal,
vale,

Botd-n

uliţa

cea mare.

Cupşeni (Maramureş)

Cînd se taie

păsări

:

1160

if:j·. ;1 J1 J1I J· J1 J_zg

Na găina, na cocoş,
Taie gîtu' şi fă borş I

Ale

Lehneşt i (Botoşani)

'
Cînd copilul bea cu

poftă

ori în

silă

17;;;

co- crJ.,S,

-J>i.

J1 J1 J1 1 J1 ii

T;, -

1~_,

laptele, sau îl vede fierbînd:

1161
Lapte acru-n
Vino şi tu şi

gâ - ,- -17e,

covăţică,
mănîncă.

Straja (Suceava)
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gl- /v'

yt.

J

;#. /Joq/

I

1163

1162

Ce folos că-i Lapte gros
nu-i mămăligos*.

Lapte acru, Lua-te-ar ţapu,
Cînd te văd mă doare capu I

Dacă

Horodiştea (Botoşani)

Mîndreşti-VJădeni (Botoşani)

1165

1164

Lasă-l, Doamne, nu-l
Că n-avem în cel goli

Lapte dulce,
Baba fuge;
Lapte acru,
Baba-i dracu.

Sînmihaiu Român

Dumbrava-Grăniceşti

spori,
I

(Timiş)

(Suceava)

1166
Ţine-l, Doamne,
Că n-am în ce-l

Stremţ

4I J5 Js J1 Ji

nu-l spori,
priponi.

[7-ne-~ /Joam-ne,

(Alba)

J5 ii J

nv-1

~-n;

Js ;1 J1 I )· i· J

•

Că n-<Ym in

ce-l

1167

I

,t:ii'i-/JQ- ni.

1168
Umf 1.u-1., Doonmi,

Ţirte-1,

Doamne, iot aşa,
Nici nu-l lua, nici nu-l Lăsai

Că

(Caraş-Severin)

Apadia

·1

la denciu

şt~{ s~YornŞ!'l

trebuieşte!**

Bucşeşti (Bacău)

1169
Creşte-l, Doamne, şi-l sporeşte,
Dintr-un chil şă facă zece.
(Neamţ)

Oglinzi

1170
Sporeşte, Doamne, sporeşte!
Tu sporişi,
Tu sorbişi.
Almaş

f ! Js J; J5 J; I J· l· ii i

(bis)

~o-,-~:;i:-le,

(Arad)

')· )· J
Căteodată,

I

tJoam-ne, f"O-re7-ft:/

liîJ;J

I

copilul nu mai vrea să meargă cu vaca la păşune:

1171
Nici cu vaca nu mă duc,
Dar nici Lapte nu mănînc.
Drujeşti

(Vaslui)

• Nu are la lapte mămăligă.
Bllla (Mureş): Că la toţi ne trebuieşte.

** ln
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în schimb, smîntîna este

dorită şi plăcută:

1172
De gustu' smîntlnii,
Fug în f undui fîntlnii !
Vîrciorova

(Mehedinţi)

Copilul înfometat

cîntă:

1174

1173
-

Aoleo, ce bine-mi pare
C-a făcut mama mîncare,
Şi-a făcut-o-n tuciu-ăl mare I

Tare mi-e foame I
Cu cîinele la poame Cîinele va scutura,
Şi tu vei mînca

Jitia (Vrancea)

Taşca (Neamţ)

Unui însetat :

1175

J$Lr

/i-e sete,
burete!
Felnac (Arad)
Dacă

Fă-te

ff#MF ~ ~ J'<fil

[)a - că /1-e se-le, ra" - te bu-re-iel

;

Cînd vreun

băieţel caută să

se

caţere

pe un pom, este încurajat sau împiedicat de

tovarăşii

joacă:

1176
Zgîr', miţă, pe copac,
Ca fasolea pe _harac I

(Muzica de la nr. 321)

Făurei (Neamţ)

1178

1177

Moaie mlţa ghiarele
Şi mlrtanu' fiarele.

Taie, miţă, ghiarele,
Şi-nmoaie. cotoaiele I
Măciuca

Crasna (Gorj)

(Vîlcea)

1179
-

HU-gui
Bîigui,
Vino, Doamne, să mă sui I
- Oi veni vreodată,
Cînd vei fi pe-o baltă.
Cornişani

(Gorj)

- H1i

- q1.1,___

t1 - no, 0"'9m-ne.

_f I: Ji
- Oi

OM
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81! - g1.11

s# mă

.su//

;1 Jî Jî · I J J
ve - ni vreo
vei /i ,oe-o

-

tă

/Ja/ -

/,/

- da

=li

de

Dacă
hmă

sau îl

vreunul dintre copii

voieşte să

ia pe ascuns fructe dintr-o

livadă, ceilalţi

fac haz, îl în-

ameninţă ...

1180
Hoţu'la
Fură şi

mere,
nu cere I

Podu Dîmbovitei

/o"

h'o -

(Argeş)

la

me - re,

:ţJ1 JFtFJ· I J ~
r{/ -

râ

{'

ce - re!

/)(/

1181
Hoţu' la mere,
Merele la hoţ,
Prinde-l dacă poţi I

!Io - /v' la me-re; Ale-re - le le

Flămînzi (Botoşani)

li
1182

Hoţu', nene, la agude I
Fură, mă, că nu te-aude I
Hoţu', nene, la gutui I
Fură; mă, că nu te spui I

J irlău

(Brăila)

' ! iQf J, Jî I J1 J1 I· J·
llo- /,;,,' ae - ne,

la

11

a - 9;;,:-;;el

.

1183
Hoţu' la prune,
Fură şi nu spune Le IJagă pe mînecă,
Le mîncă duminică.

Davideşti \Argeş)

1184
Ascunde-ţi
Că te află

4; l· I:;. i· kMMffdl

capu', mîţule,
cîinele. *

Liviu Rebreanu

As -

(Bistriţa-Năsăud)

cvn-de-~

Ciff

ca-pi.{_; mf-ju-le,

itf· a -Oa

Cii-

:1e - le.

1185
Mai la vale, mai la vale,
-

Şi mai cocoşat de şale
Pe-a-nvărgată, •
Că e căţeaua legata.

*

Mîrşani

(Dolj)

• Este vorba de stăpînul livezii,
•• Este vorba de pepene verde.

211

https://biblioteca-digitala.ro

1186
Fură, fură

strugurei,
nu-i la ~i.

Că pîndaşu'

(Muzica de la nr. 282)

Podeni (Cluj)

1187
Hoţu-n

vie
La Ilie I
la mai mult,

şi dă şi

mie!

Galicea-Mare (Dolj)

1188

'~ J .J

Radu
Bradu
Sare gardu,
Fură mere,
Fură pere,
Haţ, căţeaua

Calv!ni

:li i· J1 J J

Ra-17'u

f

de izmene.

8râ-du

$ J>

.5'.!1-re gar- o'u'.

t 4 I li J> J
rv

/ll'-ră me-re,

(Buzău)

J

-ră ~c-re,

Jdfff J li

. • )· ;i )i

lfaj. c.i-/ea- va 17'e

1z - me

- ne.

1189

41 p

eu aici,
de biciSă-l prind pe Ilie
Cu para-n pălărie.
Hop
Cu-o

şi

coadă

Gălăuiaş

&~

(Harghita)

Doi copii se iau la întrecere care zice mai repede:

-1190
Tatăl meu şi tatăl tău
Au prins broaşte pe ptrău.
Tatăl meu le-a curăţit,
' Tatăl tău le-a înghiţit.

(Botoşani)

)) )i

!lqo .;1

lU'O

.
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eu a
coa-17'a" o'e

p )· Js

.Jă-1

pr1no' ,oe

4p

p

/llil-rq.,n

Ripiceni

p

)·

)i

-

li

)

~ p

I

-

e

Cv

Ir F
e.

pa - la - n -

111

'

/Ci

01/i-

IF
-

I

IF

li

Cînd, în

joacă,

prinde-un smoc de

păr

cuiva:

1191
-

Ce este ăsta?
de scuturat pere,
Sau llnă
De lăsat din mină?
Păr

- Păr.*
- Hai să

scuturăm

pere.

(Urmează

trasul. de

păr.)

Călimăneşti

Uneori copiii se fac

că

se

ceartă

- ca de exemplu:

1192.**
-

Zi zece. } vorbite
Zece.
Tată-tău, berbece;
Mă-ta, căprioară Tu eşti pui de cioară I

Chiuza

(Vîlcea)

_,f

J1 J1 Jl _Jî I J
-;a - la -tau,

/Jer

-k

J

I

- ce;

(Bistriţa-Năsăud)
I

Un băieţel cu bubuliţe pe faţă către alţii care l-au scuipat:

\

'

1193
Scuipatul pe mine,
Bubele pe tine.
O mie să se facă,
Una să se treacă.
Buciumeni (Dîmbovita)
Dacă

apare vreun copil care are buboi:

1194
-

Buboi, buboi,
Din unul să iasă doi;
Din doi o mie.
Iar unul şi ţie I

Oglinzi

(Neamţ)

Cînd i-a

apărut

un ulcior unuia cu care este certat:

1195
Ulciori, ulciori,
Unde-i unul, fie doi!
Rădăcina· lui nu-i sece,
Unde-i unul, fie zece I

'I

t·_/·

Jj_l 1 I ~-#· )!_J1 li

t// - cha; _
t/11...<J'e.,: u - nul,

vi

-

/'/- e

aor1; _
tf171 ; _

Săliştea-de-Sus (Maramureş)

• ln Chiuza (Bistriţa-Năsăud): Ltn4 moale, S-o la.şl, cil mă dcare I
ln Maieru (Bistriţa-Năsăud): Ltnă btltrtn4, S-o la.şi din mtpă I
0
ln Săliştea-de-Sus (Maramureş) se foloseşte ca numărătoare, înlocuindu-se primele

două versuri cu :

Cinci ori doud, zece.
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Cînd unii copii

încearcă să cerşească:

1196

4! r p; P I Js Js P. p
f J5 i· p p I Js Js p·p

Cîr, cioară, de la moară,
Cu făina subsuară.
Pătrăuţi

CI'/; · aba-ri, di:

(Suceava)

CI/

fâ" - / -

Iii tm»-r.5,

li

.wb -Jl/ -a - r.l.

ml

Indemn la scăldat:

1197

'I

Hai, băieţi, să ne scăldăm,
Că la iarnă nu putem;
Că vine frigul la noi,
Şi ne face apa sloi.
Filiaşi (Dolj}"

li.

Js I ·J. J

J J I J.

111,·

fJi - i~f;
Iii
iar

4J l

ne sciil-

sJ

-

nă

·12°J J I J
pv - tem;

dtim,

li

)

l'1t/

1198
Hai la rlu să ne scăldăm,
Peste cap să ne-aruncăm.
Măgura-Perieti

(Olt)

. înainte de a se arunca în apă:

1199
-

Unde-s strungii?
ln fundul genunii.
Ce mănîncă?

-

După scăldat,

să

Broaşte şi gîndaci.
(Apoi sare în apă.)

Negreşti

copiii se duc unde-i apa mai mare ca

1200
Limpede vioară
Să ieşim afară,
Limpede albuş

,,
se

limpezească, şi

ff Jl
J'ii

'

ie -

j)
ş1m

4} ))
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Js I

J

a

fil

J'~

)5_

ie - {Im

OJI

ra

oa

VI•

J1 J1 J1 J1 I J

Ltm-,oe - de

214

zic:

JdEji Ji I J J
L!m - pe . ife

Să ieşim acuş.

Roseţi (Ialomiţa)

(Satu-Mare)

J
rii.

)

bv;

h-- I J . ~ 2].
a

cuy

Apoi, de pe mal, azvîrl cu pietre în

scăldătoare şi cîntă:

1201
A ici m-am scăldat
Şi-aici m-am cufundat.
Negreşti

J - t=JE.Mt)jt
1c1

(Satu-Mare)

m-am .scai -dat__

Cînd mama face cojoc:

1202
Mama coase la cojoc,
Eu de bucurie joc.
Colacu
Se

(Dîmboviţa)
bucură

cînd

bunicuţa

le aduce daruri:

1203
Vine baica pe cărare
Cu trei pui de raţă-n
Unu' mie,
Unu' ţie,
Unu' lu' popa Ilie.

braţe:

Reşiţa (Caraş-Severin)

Unui copil care se

agaţă

de spatele

căraţii:

1204
Dă-i cu biciu dindărăt,
Că s-attrnă un nerod I

Galicea-Mare (Dolj)
Ca

să-i treacă

timpul

şi

urîtul,

îşi fluieră:

1205
Bîrca (Dolj)

4tJ J U. -#&sa IJJJH

$Era uqm 1; n 1n1A1
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TEME CU NOTE DE UMOR SAU DE SATIRA
fetiţe

Unei

ochioase·:

1206
Neagra din Africa,
Cu ochii cit strachina!
#ea - gr<J o'm

(Galaţi)

Salcia

A - lr1 - ca,

li
Cu

Unui

o - d"' cit

sire; -c/J1 - na 1

năsos:

1207
-

Pătlăgică,

-

Am

nas murat,

1n grădin«. ce-ai cătat?
cătat

Şi-am găsit

(Muzica de la nr. 111)

la pătlăgele,
şi gogonele.

Tansa (I aşi)
Ca să-i facă sînge rău unuia, cu nasul lung şi bărbia ascuţită, supranumit „Şobolanul":

1208
Şobo-şobo lanu,
Fugi după ţiganu;
Pe ţigan nu-l prinzi,
Că eşti în opinci.

Coşoveni

(Dolj)

Unuia, al cărui nas se jupoaie:

1209
Ciudă, ciudă şi

necaz,
pielea de pe nas.
Să rămlnă nasu' gol
Ca muchia de topor.
Pică

Cornea (Caraş-Severin)
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Unuia cu gura mare:

1210

J5J5j

Ion-/onoi,
Ai un guroi
De-ncape un butoi I

I

on-1

o."°'

un ?"

''

I

(Botoşani)

Cramaleuca

Unuia cu gura mare

şi

na1ul lung:

1211
Ai o gură
CU o şură,
Şi un nas
Ctt un plaivaz!
Dorobanţu

Unui

(Tulcea)

căpăţinos,

care e

isteţ

la joc:

1212
Costică, Costică

Cu ochii de sticlă,
·Cu capul de tro~ă,
Să vezi ce mai joacă I

Lungani

,,

Cos

(Iaşi)

o ca·

ca. Cos
cJw de
oul de

/1

;!t

iroa

ţr ;Jf;JEfJ
ve7,

Unuia lung în picioare

şi

cu nasul

ce

rniJ1

ca
cla,

lu

'"
J) li

că

Sa

~~J

/Da

ascuţit:

1213
Măi

Ilie,
. Păcălie,
Cu tt(LSU' de hîrtie,
Cu picioarele de plop,
Hop; Ilie, hop I ·
Răuceşti (Neamţ)

Copiii nu

scapă

ocazia

să

ironizeze

şi

pe cite unul scurt de talie

şi

cu picioarele cam arcuite:

1214
Săuleac,
Cîntă la

Tudora

picioare strîmbe,
motani din drîmbe.

(Botoşani)

f ! Ji Ji li °'JS .I Ji J1 1, 1· I
Sa . (/

le~c.

CtlJa

re

slnm

-be
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1215
Dumitre, Dumitre,
Picioare sucite,
Căciulă cu dop,
. Hop, Dumitre, hop!
Albeşti

(Teleorman)

-41 )f
lf'o..o

};
Ou

*~-ffr-=E:g@I
"re

l"TJI

"'0/7 .

Unui copil pipernicit:

1216
Grămăjoară,

pui de miţă,
Du-te-n sat şi ia tăriţă Dă la miţă, dă la pui
Şi ia fata lui Ţugui.

I văneşti (Vaslui)
Unui grăsuţ, ca să-i facă în necaz:

1217

1218

Mititel şi burduhos,
Te-a crescut mă-ta cu borş.

Butoiaş de bere,
Fără ochi, fără sprincene.

Sapoveni (Botoşani)

Raciu (Dîmboviţa)

1219

Butoi

1220

Grasu

Numărul doi,
ladă de gunoi.

Mătură

cu nasu.

Raciu (Dîmboviţa)

Gulianca (Brăila)

1221

41 J5 ;p l

Dan-Dănel, Dănea-Dănică,

Porc-purcel, purcea-purcică I

1· I ii Js Jl :ii3

,Jan O;; ne1 /Ja

Craiova (Dolj)

nea -Oa

„,

ra

~~-JEh™™"
Porc

JJf.I/'

cel

Oul·

cea

·/X.I"

1222
Cudă, Ghiţă, prostănac,

Că eşti mic ca un ginsac;
Ciudă, Ghiţă, mititel,

Că eşti

·(Muzica de la nr. 282)

gras ca un purcel.

Comorişte (Caraş-Severin)
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r,

~,:y

1223
Nicu griisuţu
Trage căruţu
Pînă la Vaslui
Cu grăsimea lui .

.:::artierul Rahova
o

fetiţă

La
arc

(Bucureşti)

joacă, se adună copii de tot felul: unu-i mai
faţa lată etc. Ca să înceteze tărăboiul, se iau

livid sau neîndemînatic; altu-icu capul mare;
la întrecere:

1224.
Măgheran de pe cărare,
Ţine-ţi gura, gălbinare!

U-u!
Măgheran de pe fîntînă,
Ţine-ţi gura, cap de lînă!
Măgheran de pe fîntînă,
Ţine-ţi gura, căpăţînă I
Măgheran de pe fereastră,
Ţine-ţi gura şi tu, raţă I .

V

-

„1 •

Săliştea-de-Sus (~aramureş)

Unui copil neprietenos

şi

cu

bubuliţe

pe

faţă:

1225
Bubă-n

nas,
Du-te-acas'
Şi mănîncă

(Muzica de la nr. 240)

fir de praz.

Valea-Mare (Vîlcea)

1226
Bubă-n nas,
Pleacă-acas'
Că te ia cîinii de nas
Şi căţeii de obraz/

Bobiceşti

ţf i· 1· #}__ }· I )· )· "J
8u-M-n .nas, ___

Plea-~·ca.s'

8u

nas,_
praz;-

I

(Olt)

1227
Bubă-n nas,
Pleacă după praz;
Bubă-n buză,
Pleacă după frunză.

li
Plea-că

·

oa-n_
Cf11 - p~

Cîrlogani (Olt)
Unuia care

strănută:

1228
- H ăp-hă I (imitind
- Coada miţii
Prinde-o cu dinţii.

strănutul)

- Eu oi prinde-o şi-oi scăpa-o,
Tu oi lua-o şi·oi mlnca-o.

219

https://biblioteca-digitala.ro

Unui fricos:

1229

f! ~ -p; Js

I epure tărcat
Ftige prin sat Fetele l-o văz't,
Coada i-o căz't.
Ce minune mare :
Iepurele coadă n~are.

Ie - pv - Îe

Fv
ge
Fe - le ·- le

-

c~

da

)· I F

j

til

18r - cal

,Prin
l-o

.;at

văz'!,

c.#z't

1-0

Sighişoara (Mureş)
m1· - ~v -

Ce

ne •

ma

-

re :

f~~~p)·Jslr J 11
cll8 - dă

.le - J'V - Îe - le

n-a - re.

Cînd un cop.il se dovedeşte lacom, ceilalţi îl iau peste picior astfel:

1230

1231

Capu', cît o bute mare,
A venit să-i dau mtncare.
Băieşti

Ion

Bulion,
Pune-n castron Mestecă cu fusu,
Mănîncă ca ursu.
Cîineni (Vîkea)

(Dolj)

1232

Naie
·
Pi ţigaie
Fură din tigaie,
Şi

se

jură
Că nu fură,

Şi l-arrt prins cu carnea-n gură.

1233
Niţă
Căpiţă

li

Măliga te-nghiţă,
Borşu te-ndeasă,
Ochii să-ţi ·iasă I

N,i

-

Al!_ lt

-

li

f<i>

Ca - p1 - /a.
te-n - 9111 - /a,

Rădeni (Neamţ)

Către un ţinc care, de voie-de nevoie, trebuie să mănînce:

1234
Burtă goală
Ia din oală,

Şi dumică şi măntncă
ulcică.

8vÎ-1a· 9eoa-l.i

Lapte dulce din

Pietrarii-de-Jos (Vîkea)

.la

.

mn

oa--lă

'I

:'JI: Ji Ji J> ··;i I ii J· ;)4$41
Şt
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dv - m1 - că

jl

m.;l-nin- că

Tot unui
111iţei şi molfăie

ţinc, care, cu
un covrigel:

cămăşw.ţa ieşită

pantalonaşi

din

sau complet

dezbrăcat, stă

în mijlocul

1235
Burtă goală
Bagă-n oală;
Şi dumică şi mănîncă,
Şi lui cu/u nu-i aruncă.

Fîntînele

(Constanţa)

Unuia care se

scoală

cu greu

<limin~aţa:

1236

' ! Ît f )· h- I 1· J1 ~

Sus, sus. picioare moi,
Că dă dracu' peste voi l
Brăila (Brăila)

Unei

fetiţe drăgălaşe,

dar cu

păr:ul

J'U.S,-

.sus, pi - c1oa-re mol,

Ca

o'rt!il - ev'

ol#

"4

I

pes - le voi 1

ciufulit:

1237
La
Şi

:fi Ji )5 J1 J1

faţă păpuşică,
măturică.

la spate

L<J_ lâ - Iii
Şi l<J .spa -!te

Luncovita (Tulcea)
Unuia mînjit de

I ). J· ;1 Ji

11

,oă_-pi; -şi- că,_
m;J -lu - n - c<J.

grăsime:

1238
M urdărici, murdăriei,
Linge botu la pisici.
2 Mai

(Constanţa)

Unuia care are ciorapii

uzaţi

sau

încălţămintea stricată:

1239
Şapte-opinci într-un picior,
Şi călcîiul tot e gol.

(Muzica de la nr. I 6)

Baciu (Teleorman)
Cînd vreun

băieţaş

este luat în rîs de copii

că poartă pantalonaşi

murdari sau

rupţi,

zice:

1240
Pantalonii mei,
S-a-nsurat tata cu ei;
li spală şi-i pune bine,
Şi mă-nsoară şi pe mine.
TÎgveni (Argeş)
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1241

1242

Nu mai rîde, hăi,
am pantalonii răi,
C-are mama două oi,
Şi îmi face alţii noi I

Cîrţa*, Cîrţa, la fîntînă,
C-un ceaun legat de mînă;
Cîrţa, Cîrţa, la izvor,
C-un ceaun prins de picior.

Că

Valea

Mare-Băbeni

Copiii, cînd

văd

Soloneţ

(Vîlcea)
umărul

p_e

unei

fetiţe

(Suceav;a)

un purece, încep a-i cînta:

1243
I zaza, izaza,
Uite fata harnica I
I zaza, izaza,
Cum sar purec~i pe ea I

Cartierul

1

-

.

za - Z'i!I'

~Js 1;1 J'·J 4

Dudeşti (Bucureşti)

VI - le !a - la

1.o>r- ni - ca.I

1244

$f Js

Sare puricu' pe pietroi,
Curi** cu muchia să-l omori!
Zerveşti (Caraş-Severin)

Sa - re fll/-ri-ro' ,oe ,oie-lmi,

$ Js

Js J1 J1 I )· )· J

C11r/ ro

Unei

fetiţe

care e

J5 Ji J

$ )1 Jî J>I

zăbavnică

la

.să-l

m11: clva

li

o - mor1J

treabă:

1245
Mărioară,

Pui de cioară,
Sui-te-n car şi hai la
Că s-a repezit găina
. Şi ne-a risipit făina.

Cartierul

~ J1 Js I J1 Js Js )) li

moară,

tY<i - ri - oa - r.i,

P111

de cioa-rJ,

Militşri (Bucureşti)

Ii cere, ironic

însă,

o mînă de ajutor:

1246
Doratei, Doratei,
De-te mîţa-n putinei.
Sai, Stănică, de mi-o scoate,
Că ţi-oi da o ţîr' .de lapte I

IJ<? - ro - lei;_

l

Pietrarii-de-Jos (Vîlcea)

Js Js i· J1 I J1 J1
()e -

• Ctrţa = supranume dat în
•• euri = alergă.

bătaie

de joc unui copil.
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!Jo - r<? - lei;_

le mi- /a'.n

,C1'' - /t' -

D
ne/_

li

fetişcane

Unei

care, atunci cînd mulge vaca, mai

dă şi

pe

alături

de

pereţii

vasului:

1247
Ţîrc în oală,
Ţîrc în poală,
Mlncă mămăligă goală.

(Muzica de la nr. 12)

(Braşov)

Recea

1248
Mariţica din Poplaca*
Şade-n fund şi mulge vaca**
M ulge-n oală,
Mulge-n poală,
Mîncă mămăligă goală.

Soroştin

-

(Sibiu)
fetiţe

Unei

care se

lasă

cam greu

să deprindă

lucrul:

1249

~~~~-1"-ll:JiJ~~B1ZffiJ1

Mama-mpunge, fata trq.ge,
Doamne, ce altiţe face I

Dacia

Ma. ma.."n.!"Jl.J"i . ..,V!

(Braşov)

fetiţe

Unei

f.:;

IGJ

f'rd

fit'

care minte:

1250
Mincinoasa lui Matei
Bate lapte-n putinei!

Padina

I J'· Ji Jd
M1n . er

(Buzău)

Unui copil cam

noa

sa

nătăfleţ:

1251

f! ~

Vite un dovleac
cap de prostănac I

Şi-un

(/1

Putna (Suceava)

I ~-l J
F3
---··
re_

~

"'n do. vledc

1252
Ochi ochioşi, gură căscată,
Pălărie ciupercată.
Independenţa (Galaţi)

•

Şi

** Yn

în felul acesta: Văsălie din Poplaca (Poplaca - localitate în jud. Sibiu).
Băla (Mureş), primele ~ouă versuri au varianta :
Lelea cu bocalele
Nu şti' mulge ()(lCi[e.
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1253
Ilie
Pălie
Gură pustie,
Ceapă degerată

(Muzica de la nr. 828)

În gură băgată.

Munteni

(Galaţi)

1254
Am o varză/
Cin' s-o roadă?
Nicolae a lui Goanţă.
Fiecare vers este spus, pe rînd, de cîte un
copil.
Jitia (Vrancea)

1255
eşti, Oi urcă, de-nsurat,
Că şi fetele te bat I

Nu

Medi~

(Sibiu)

'11u eşl! 61ur-cJ

Allegro

' j) )j ), )·
· ca Şt fe - fe
Dacă

este luat în derîdere, nu se

lasă

ue-n-.sv-rat;

ţ;}} ~
-

le

f!'

(.lYt1

mai pe jos:

1258
Stă hlrbu'
Şi rîde de

Tulgheş

în cale
oale.

' f Sta
Jî /JirJ5 - bv'J1 J51// I caJ -

(Harghita)

J

le

1257
Rlde dlrlu' de ijog, **
· Batăr*** merge printr-un loc.
Cărăsău

(Bihor)

Cînd se

agaţă,

din senin, de

cit~

un copil care se

cheamă

1258
Vrabie, vrăbioi,
Ce-ai cătat în pod la noi
Şi-ai mîncat la păpuşoi?
Budeni (Suceava)

* Dîrlu = lopăţică cu care se scoate cenuşa din cuptor.
.., Ijog = mătură cu care se curăţă vatra cuptorului.
••• Batăr = cu toate că.
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Vrabie, Victor, Nedeie etc,:

li

1259
Şi-i adapă,

v·ictoraş

De la oraş
Mină cîini c-un

Şi-i înţapă,

Şi-i mănîncă fripţi

cocenaş;

cu

ceapă.

Valea-Mare (Vîlcea)

1260
Nedelari
Cu ochii-n pari,
Cu urechi ca la

(Muzica de la nr. 16)

.
măgari.

Doma Candrenilor (Suceava)
Tudoriţă, cline rău,
Duce mîţa la pîrău*

1261
Şi-o _adapă,
Şi-o înţeapC!,
Şi-i dă măligă cu ceapă.

-

Mîndreşti-Vlădeni (Botoşani)

1362

41 J11! /4 J! IJ> J5 J J I

Nicolaie
Cioc de gaie,
Pune caii la tigaie
Şi se plimbă prin odaie.

1

M - c-q -

/a - ie,

1

Ctqc de fa - ie, l

Malu-Mare (Dolj)

1263
Măi·/ lie,

Coporîie,

Joacă şoarecii-n călcîie
Şi păduchii-n pălărie.
Guşoeni

(Vîlcea)

1264
Mihaiu 'şchiopului,
Trage coada mîţului,
Şi o pune-n podişor,**
Şi o unge cu groştior. * **
Negreşti (Satu-Mare)
Se mai cîntă înlocuindu-se
versuri cu:
Taie guşa
La mătuşa.

4I i> Js ;1 J1 I iî oh J

Măi

Nii Ali - /1a - 1u'

Tril - ~ c'1i1 -tli1

Şt

primele

două

~ ii
.şr

o

i.· 41
o

.

.Jdl!.o-J?f!-lvi

jX/-ne-n

;;,

un · 9e

t

mt - fu-Iv}°
ol'- şk,

,IXl -

I )· i·_ J
ev

11

groş-I/or.

(în timp ce cîntă cu un deget imită tăiatul
beregatei)
Cupşeni (Maramureş)

• ln

Ridăuţi-Prut (Boto~i), primele doui versuri au varianta:
Jon, Jon.

Bulwn?
TrOle lfll/a la pri,,.n.
*'" Podişor = dulăpior de bucitirle.
••• Groştior = smînttnă.
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1265
Luci Puci
Curăţă papucii.
Caraşova (Caraş-Severin)

1261
Ionel Purcel,
Coadă de viţel.

$Hf#r

IJsofy)'J''I J ~ggi

.T11- nel- l'vr-cel, Coa-dă tle vi - fel.

Caraşova (Caraş-Severin)
Către

o

fată

care

mer~e călare

pe

măgar:

1267
Carne friptă pe grătar,
Fată ma.re pe măgar I
Polovragi (Gorj)
Unui prichindel care vrea

să facă

pe grozavul:

1268
Mă numesc Ion Bîrloagă
Din comuna Hodoroagă Tata-i om de meserie,
Prinde muşte-n pălărie I

Hupca (Vaslui)
Unui copil înfumurat,

căruia

nu-i place

„să

lucre":

1269
-

Fudulie, ce mai faci?
la, mă plimb printre copaci.
Dar deseară ce mănînci?
-·Mămăligă cu urzici.

Poiana Teiului
Unuia

(Neamţ)

care-şi dă

ifose

şi

care

foloseşte

cam des cînd

„dacă ",

cinel

„parcă":

1270
„Dacă" şi cu „parcă'·
Se plimbau pe barcă.
,.Dacă" s-a-necat,
„Parcă" s-a plimbat.

(.Muzica de la nr. 679)

Putna (Suceava)
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Unui

băieţaş

închipuit mare pictor:

1271
Victor
Pictor
Mîzgălici

Roade coa,da la pisici.
Tulcea (Tulcea)
Unuia care

face~ pe

voinicosu' :

1272
Ţufulică, Ţuţulică,
frică

Moare, moare de
Filiaşi

f ! J1 J1 J1 Ji I Ji Ji Ji ;il
-fit J1 pdi\P4 Ji ~ Ji I

I

(Dolj)

fu - fu - /1 -

că,

{v - /u - h -

Moa-re, moa-re

de

lh -

că,

c~I

1273

·-.a

E, hodorogu', hodorogu' I
E, hodorogu' !
Cartierul Rahova

(Bucureşti)

I Js. 13 J J

E, _ _

ho - do - ro .

qu:

:ţ?-~J .J lt F I lxJi J J li
ho-dQ-ro-qu't

Unul mai mic, în

bătaie

de joc,

către

unul mai mare, care se tot

E.-.

ho-do- ro· qv't

laudă

cu puterea lui:

1274
Firea ursului,
Puterea mîţului !
Giuleşti (Maramureş)

~'

· re-a

Ul"

IU/

Yl/

IJ
Unor

băieţi

care

caută

prilej de

.

-~

bătaie:

1275
Nicolaie
Cap de paie,
Eşti bun numai de

bătaie I

~~ J J I Jd. :li J J
,# - co
Ca,o de

Timişoara (Timiş)

~-

-

J IJ

au-mai

de

/a-1e
fl" · /e,

Eşl/ bun

j
bi}

-

la - iet
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1276
Stan
Bostan
de banBanu' se-nvîrteşte,
Stan înnebuneşte.
Gură

Racoviţă (Brăila)

1277

ff F

Dan, Dan
Cu

Căpitan
căciula de

motan.

;J

iJan,

Breaza (Prahova)

'

Unui tovarăş de joacă neastîmpărat:

iJan

;))

p P. i·

c..,

cil -

I

Cii.' -

/.;>

J

..

~ ~

Că - ,o/ -

I~

/.;;?

~

j

51

o'e mo-/;;n.

1278
Tică
Pisică
Coadă, coadă

2 Mai

'1 r

Moderafo

de

urzică.

k

(Constanţa)

J1 !

-

1

r

:J

ca P/ - s/ - c.#

Allegro

'- -p -~ J1 Ji I J))J J1 J1 :li
Coa-dă.,

C'IE - o'_,$

n~

///"-

.?/

-ai

1279
Mia
Gulia
Sparge farfuria.
Se suie pe roată
Cu rochia pătată.
Călăraşi (Ialomiţa)

Uneori, cînd copiii îşi povestesc diferite întîmplări, unul dintre ei pune altuia, pe furiş,cîte•
frunze sau o hîrtiuţă!pe cap(şi cîntă:

1280
Coroană verde
Pe capu' cui nu vede.

Oltina (Constanta)

Co

!"fli'-0~

ver - de

J

' i· J· J1• J1 I J
ca - ,ov'

ev/ ne

ve -· de.

/
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Pe

11

1281
Măgăruşu'- ruşu'

li

Nu ştie ce duce.
Duce o hîrtie
La o primărie;
Duce un jurnal
La un tribunal;
Duce pînă mîine,
Să-şi Cîştige pîine;
Duce pin' la anu',
Să-şi cîştige banu'.

Mi - flB - rv - şv' - rv -

.şv:

Piteşti (Arge~)

Dacă,

în fugă, doi copii' s-au Icvit şi se vaită, strigă:

1282
Uite şchioapa
Sare groapa;
Uite şchiopu'
Sare hopu'.
Poiana

Mărului (Braşov)

Unor

copilaşi plîngăreţi:

1283
Plîngăreaţo, nor de ploaie,
De atîta apăraie
Ţi-au crescut ciuperci în ţoale!

Dragoş Vodă (Ialomiţa)

1284
Dîrla, dîrla cu Lăuta,
Pe (Rarifa)-o doare burta I
Recea

(Muzica de la nr. 12)

(Braşov)

1285
Urlă. lupu-n deal
C-a murit un cal;
Urlă lupu-n vale
C-a murit o oaie.

Sînmiclăuş

,„
tir - la

Iv- fe·n

I

deal_

(Alba)

1286
Urlă lupii după deal ,
C-a murit un cal beteag.
Numai coada i-a rămas
Pe la (Truţă) pe sub nas.

Lăpuş (Maramureş)
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1287
Rîs cu plîns,
ca de mînz.
I apa fuge prin zăvoi,
(Nică) trage de ţîţoi.

Coadă

(Bacău)

Corbasca
Cînd o

fetiţă

face nazuri

şi

nu mai vrea

să

cîntă:

participe la joc, i se

1288
Mărioară,

Pui de cioară,
Doarme noaptea-n bănicioară Dimineaţa cînd se scoală
Fuge iute la obială.
Drăgoteşti

(Gorj)

1289
Pe-o

căsuţă

$I J5 )5

de mohor,

Şapte fete pe-un topor;
Şi toporul de oţel,
Şapte fete pe-un viţel;
Şi viţelul n-are splină,
Şapte fete pe-o găină;

n-are pui,
Şapte fete-ntr-un gutui;
Gutuiul s-a scuturat,
Fetele s-au măritat. ·
După fiecare vers: Ete,

Pe-o ci} -sv- fă

~

Şi găina

Balta

Neagră

Dacă

Ji ~ I ), Js

['

~I
le,

de

/!} I

mo - Ilot;_

JE:±-=_f;Js ]1 J9
măi

E - le,

!f

li

.-7J&!

mă!*

(Ilfov)

un copil se supără în timpul jocului şi o ia spre casă, cei care sînt de faţă îi zic:

1290

&; ~

Cine merge înainte
strîmb în dinte;
Cine merge înapoi
Bea lapte de oi.

Creşte

~ i· Js I ~ ~ J? Ji I

O - ne mer· ge

l - na - m . le

Necăjit fiind, acesta rămîne în urma celorlalţi,
Atunci i se cîntă:

Cine merge înainte
Creşte mare şi cuminte;
Cine merge înapoi
Creşte mare măgăroi.

(Muzica de la nr. 786)

Caraşova (Caraş-Severin)

* Refrenul

li

aparţine culeiătorului.
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Dacă

la

joacă

vreunul dintre copii se mînie prea tare sau

fără

ceilalţi

motiv,

îl iau la vale cu:

1291
Măi băiete

· Cucuiete,
nen-tu la perete
Şi roade la castravete.
Castravetele e acru
·
Şi s-a necăjit săracu.
Şqde

Cartierul Rahova

(Bucureşti)

1292
Ti-e necaz, ţi-e necaz
C-ai mîncat un fir de praz I

L\ţt=~~~-j) )SB

Segarcea-Vale (Teleorman)

:::,?,-~:cd/~-

.':a.

1

,7„··.-,.

.~'-f:'

cal r..:''l

,'7t?-C~Z

'/ir oe ,.tlraz/

1293
Cine-i mînios
Ţipă bita jos,
Se culcă pe foale,
Mîncă dovleac nwale.
Covăsinţ

(Muzica de la nr. 1285)

(Arad)

1294
Cine-i mînios pe mine
ca la cîinel
Cine-i mînios pe noi
Crească-i coarne ca la boi!
Crească-i coalfă

Poiana Vadului (Alba)'

1295

~f jţ, j;] fa I r j

Minie, minie,
de gulie.

Zeamă

Nicoreşti

1Wl - ni - eJ

(Galati)

I

ml - ni - e,

1296
Ciudă, ciudă şi minie
Costică-n pălărie.

(Muzica de la nr. 34)

la

Bazna (Sibiu)

1297
Cine-i mîniat
Trebui săniat:
Sanie de plop
Cu fundu' pe foc;
Sanie de-arţar
Cu fundu' pe jar.
Olcea (Bihor)

f! J1

Jî .J) .;1 1. t=f3

Ci - ne-i m1- .. ol lh: -bvi
-ni -

sa

C?T

vi:

ll
Sa - ni -

Cu

~

:~ I

de

hn -IV' ,q>

Sa - ni - e i*-ar
ev. l'vn-oV l'e
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1298

f ! Js

Supăratul Cîţului

cooda ml/ului!
Novaci (Gorj)

Pupă

i· Ji J1 I J5 J5 J

.JC/-,Di - r~ -IC/

Cînd se porneşte cearta între copii, ca
tru ", de care pot face haz:

să

nu se

ajungă

la

încăierare,

I

C?-(v- h/

se alege uneori un „arbi-

1299
Eu sînt neicuţu' Bedreag,
Nu m-amestec, nu mă bagi
Mie-mi zice Mărăcine,
Mă cunoaşte orişicine:
Din tărîţe mă aleg,
Nu mă doare, nu mă legi

' J1 J1 J5 /i I J1 J1 ~ ~ ,
'11CI

Crăcăoani (Neamţ)

Copiii din unele sate vecine sau ceva mai
de exemplu:

depărtate*

se

m-d--meJ-tiX',

înţeapă

17CI

11

mi ~/-

între ei în diferite feluri - ca

1300
Budeştenii

(D iculeştii)
Stau ca peştii,
Miorlăie ca trUţele,
Nu le plac tărîţele.
Fac mămăliga cU nuca
Şi-o păzeşte cu mdciuca
Ca să nu le-o·nghită curca.
Diculeşti

(Vîkea)

1301
cu ochi mici
de furnici.
Pădureţenii cu ochi mari

Mălăiţenii
Mtncă ouă

Mtncă ouă

Mălăetu

de

ţtnţari.

(Vîlcea)

1302
Cepărenii,

(Clr loganii,)
Ca buştenii:
Ctnd văd tărlţele,
Mtrîie ca miţele;
Cînd văd colacii,
M irîie ca dratii I
Cîrlogani (01 t)
• Satele Diculeşti cu
sînt ceva. mai depărtate.

Budeşti, Mălăeţu

cu

Pădureţu şi

Ctrtoeani cu Cepari stnt sate vecine, iar

·
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Sudiţi şi Crăslllli

1303
Sudifenii, vai de ei,
(Măi, crăsa.nii, vai de ci,)
Mămăliga şapte tei Şi-o păzeşte cu măciuca,
Să n-apuce nici furnica;
Şi-o păzeşte cu furcoiu,
Să n-apuce nici pisoiu I

(Muzica de la nr. 111)

Cră~ani (Ialomiţa)

1304

1305

Vîlcenii cînd se scoală
cînd se sroală)*
Hop, ctt lingura la oală.

Vai, săraca ostroveanca!"'*
N-are oală.
Mulse-n poală.
Fata din Ostrovul Mare
Nu şti' face de mîncare;
Fata din Ostrovul Mic
Nu şU' face mai nimic.
Fetele din Clopotiva
Nu ştiu face mămăliga.

(Argeşenii

Cîineni (Vîlcea)

Clopotiva (Hunedoara)
Cînd

fac prinsori:

1306
Pe rămaş,***
Pe căţeaua lui Andraş.
Mie carnea de mîncare,
Ţie pielea de vînzare;
Vin la mine pe gostie, ****
Să-ţi dau carnea ·toată ţie.

Măi ţigane,

Balabane,
A pierit un cal pe vale.
Pielea mie de opinci,
Carnea ţie s-o mănînci.
Mănăstirea

Luncaci

Humorului (Suceava)

(Timiş)

Este o înclinare firească la copii de a petrece şi pe socoteala celor mai mari dectt dînşii, agă·
de te miri ce:

ţîndu-se

1308
S-a sculat dada Rupică
Şi-a-nccltecat pe·o pisicii Şi crezlnd că e cotoi,
Ţipa mai tare la noi.
Craiova (Dolj)

$I ;1 Ji Ji J:d Ji .i· J1 j; I
.J-a> JC11-la>I o'a> - tfa>

'. J1 Ji ;1 ii I J1 i· Ji
/'ia·n-ca-lt" - cal

•.La şcoala din Oineni·Vîlcea învăţau şi cei din Ctinenl·Argeş.
C.Oplli din Ostrov învăţau la şeoala din Clopotiva.

**

. "* •

Rimăşag

u„ Gostle

R11 - ,01 - ci}

=

rămllşag.

= ospăţ.
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,De-(1 JJ/ -

s1

j

-c.i-

li

1309
Şapte văi şi-o vale-ad.încă,

$YJLJI lî- )1m=r_-~

Sare lupu, mă mănîncă.
Nu mă mînca, lupule,
C-am o casă de copii.
Spune iute unde-i ţii?
Doi tn pat,
Doi sub pat,
Patru-n vatra focului,
Cinci rn dosul podului.
Hăbud

văi Şi-o

,[;p-le

#v

ma mm - ca

)î

J

C°o>m o ·co> -si
~ - 11e '" - ~

fJ

/;ru .~

.001

sv.7

va -!ro>

[mc r1 do - SCJ/

"1310

J. li

}

-4J5 J1
/';:;·

de co -p1i.-- ·
v11-d~1 fli?_

I )î

!Joi ;;, faY~

(Prahova)

)·J

1)5
Io -

,os~

Cl'-

li

h1;

,oo - 17'v -/CJ1.

1311

Costică,

nea Costică
Şi-a legat de gît o sticlă,
Şi cu ea plină de gaz
Foce-n curte mare haz.
Nea

vo>- 'e-â_'.-oi~ - â,_
mJ mc>-nm- co>.
h- _au - le, --

J'o> • re. /v. - ,oo,

Nea

bădică
Cîrnăţică

Şi-a legat de gît
Şi strigă în gura

o sticlă
mare:
Hai la sticle de vînzare I

Cartierul Rahova (Bucureşti)

·Slobozia Moară (Ilfov)

1312
Măi

nea Naie,
Nu sta-n ploaie,
Că te udă şi te-nmoaie.
Călăraşi (Ialomiţa)

1313
Sîc, Ghenade,
Sîc. Ghenade,
Topeşti

că
că

nu
nu

baţi!
baţi!

(Gorj)

1314

1315

Vasile cap turtit
A plecat la pîndiirit
Cu un picior sucit.
Aninoasa

Vai săracu' ostroveanu:
Cînd zăreşte-un ciuciulete*
Stă pe boată pînă creşte!

(Dîmboviţa)

Clopotiva (Hunedoara)

1316
Dină, Dină

Carabină.

Pune Ş11ua pe găină
Şi pleacă după făină.
Topeşti

f h. h .b. .b 0~.
nJ,
/)1 -

(Gorj)

* Ciuciulete=

ciupercă.
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01-nă

.B ,b.

Ca - r_;;.j,

b

na

11

1317
Fonfăită,

fonfălaş

Duce cîinii la oraş:
li înhamă şi-i adapă,
Şi-i vinde pe-un fir de

,, )· JQfJ) f")• J@t1d
rM-

ceapă.

Buleta (Vîlcea)

' i· J1

/ii - , -

)1

_

.;,;

o - raş , - -

1319

Cioboţica-cucului,

Nea Jon picior de raţă
S-a sult pe coteneaţă;
Coteneţa de mohor,
S-a tăiat la un picior.

Vasilică-al Lupului.
Cioboţica s-a uscat,
Vasilică s-a-nsurat.

Strunga

-

lon--~- -~-

J1 l } i· ~- _)s li

/}u - ce c.'"1- n11

1318

/a.

(laşi)

Cartierul Rahova

(Bucureşti)

1321

1320
Nea Ionică, nea Ionică
Bate pe biata pisică;
Şi-o bate cu făcăleţu
Ca să-i cînte brîulefu.

Moş Ion s-a dus în piaţă
să cumpere o raţă;
alunecă pe ghiaţă,
Şi-i rupse capu' la raţă I

Ca
El

(Buzău)

2 Mai (Constanta)

1322

1323
u"rdu Burdu,
Gheorghe surdu,
Loviţi-ai de piatră fundu I
UrdaBurda,
Gheorghe surda
A mîncat întreagă urda.

A1oş Ion avea o capră,
Şi-i dădea mereu la apă;
A1oş Jon avea o mînză,
Şi-i dădea mereu la brînză.

Raşi (Ialomiţa)

Pietrarii-de-Jos (Vîlcea)

1324
Vine jandar cu căruţa,
Şi în leagăn se da huţa;
Şi leagănu neprins bine,
A căzut jandar pe vine!
Cartierul Rahova

ţe4-@J:, J1 ftfT=4 ~ 1 ~ I
Pt-·ne /an-dor cu c~-ru -

/a,

(Bucureşti)

1325
Nea

Gheorghiţă, burtă

mare,

Toată ziua stă la soare;
Stă la soare şi fumează,
Şi de lucru nu visează.

·-J[lfKl?D. ;1 J1 J
.Nea &~ea"]-'11-(.§,

.li

b~r -la ma - re.

Singureni (Ilfov)
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1326

$! 1' J· i· ii I J1 ), Js :h I
$iS J; Js ) I Ji J) J1 )5

Vai, săra,cu' Fane Creţu,
l-a luat cîinii făcăleţu' Făcăleţu' din copaie
I l-a dus cîinii la paie.
Iese Fane din odaie
Şi strigă în gura mare:
Eu sînt nenea Fane Creţu,
Ia, lăsaţi-mi făcăleţu' I
Dră~ăneasa

Jla1,. s# - ra - cu' Fa -ne Cre-/u,

11

/-• luai cil -

/711

/"ă

-

ca - /~ -ju) -

(Prahova)

1327
Nea Mărin a lui Giugiuc
A pus miţele la plug,
Şi cotoiul la ceallău
Ca să are prin dudău;
Şi-nainte pe cotei,
Ca să are prin costrei.
După

fiecare vers: Bvî-buîl ...

Cartierul Rahova (Bucureşti)

Ca variantă*, refrenul se poate înlocui cu
Ha-ha ... (după primul vers), Miau- ... miau (după al
2-lea), Miorlau-miorlau ... (după al 3-lea), Hăi-hăi. ..
(după al 4-lea), Ham-ham ... (după al 5-lea), şi
Ha-ha ... (după ultimul).

1328
Nea Gheorghiţă tăvălug
A pus şoarecii la plug,
Şi mi-i bate cu tînjala,
Ca să are toată vara:
Dimineaţa, ziua, seara,
Să se mire toată ţara!
După Jiecare vers:

(Muzica de la nr. anterior)

Dvt-dv'i! ...

Merenii-de-Jos (Teleorman)
Ca varîanta•, refrenul se poate înlocui
(după primul vers), Chiţ-:ehiţ ...
(după al 2-lea), Poc-poc .•. (după al 3-lea), Hăi
hăi. .. (după al 4-lea), Na-na „. (după al 5-lea)
şi Ha-ha .... (după ultimul).

cu Ha-ha...

1329
La Tudose-n bătătură
Doi purcei cu paie-n gură;
Şi-am.lndoi s-au supărat
Că nu i-a plimbat prin sa.t.

a

' e. ;1

J1 J1 Js I J1 J1 Jf i· l

La ;t -o'o- se-n

.oa·-· lă -

lu - ră

Horia (Ilfov)

' h J1 J1 JfT J1 Js
.00/ .l)Vr-

*

Aceasta a fost introdusă de culqător.
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cei

t:'I/

;;;v - lc--n

JF1f3

,;z,-_-;#;

'f

b

SdU:

J1 J> /J ;q1F.=~~::I@J

/<?

7u-

bă-,;. ;~.·-

c'CJ-Se-/1

/,;,

p;- · ·'"'·.? !l'-' _,,;. '·

!Jo/ ,PUr-Ce/ cu

1330

.Î f

Vf•a Tudose, fală mare,
Are şapte porumbare,
Şi cu mag02ia opt N-are un pcrumb dt., cep/.!
Intră gîsca-n magazie,

Jl J1 J1 Jl I 1· ;1 J!,_@
#eo> l'iJ- do - se,

J'.r; -·Io>- m01- re,

' )', J1 J1 ;1 . I Ji J1 J3 __ J1 I

Şi găseşte-o pălărie;
Şi-a legat-o de picior,
Şi-a plecat cu ea-n obor!

A - re !<Jp'lc

,oo- rum-bo> - re,

Cosîmbeşti (Ialomiţa)

1331
Birlicioaia mulge oaia
Birlic ţine tigaia.

Şi

Ciurari (Teleorman)

1332
Dă, Joiană, lapte mult,
Că-i mlncău cel ce te-a muls;
Că de nu-l vei sătura

' f ;1 J1 J1 J1 I Ji J1 J
Oă,

Va fi vai de pielea tal

Jb - /~ - M,

/01,0 - le

mult,

Podeni· (Cluj)

1333
Gheorghiţă, Piele-lungă,
Bagă oile la strungă;
Şi le mulge mai de noapte
Să-i dea lui Petrică lapte.

Nea

A-a iu-iu,
A-a iu-a-ia !
Piua Petrii

(Ialomiţa)

'o
I/I

-
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() I J.
111,_

A

))I JîJd
ii

/i/-o -

li

1~!
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Săteanul care nu are destulă îndemînare, dar se apucă să-şi tundă oile, este luat peste p1c10r
de copii. Imaginaţia acestora creează o serie de asociaţii - „logice" pentru ei-, din care rezultă
umorul bucăţii:

1334
Hai, ne-Alecu, Lecu, Lecu,.
Tunde oaia şi berbecu';
Şi cocoşu', fără vină,
Rupe creasta la găină;
Şi găina, fără creastă,
Sparge ou' la fereastră.

Ila~

ne-A-le- cu, · Le - ev, Le- ev,

?Vn- de oa - 16!

î-î-î-î !*
Oa-oa!

'.şi

/Jer-be - ev';

fir I: ;1 J1 J5 JgţJ1 J· di )i

Zăvoaia (Brăila)

J, fO - co - sv'

~I ~

- ,· -

/,~

Rc•-,oe

c.reOlS-l~

J'..a.;ir-ge

o - v'

f.# - ră

v/ - n8

fS - ră C/"MS-IJ.'

n~,

la 9'1 _ / -

'~

~-

reas - l''ra·

,, I: t!iP-~-mz Q
I

-

I

~---------

4•@10~
I

-

/~.'

OBl----------===-

1335
Nea A tecu, nea Alecu
Tunde oaia şi berbecu' Şi berbecu' tot zicea:
Nu mai tunde oaia mea I
Cade frunza din gutui
Tocmai în căciula lui.
î-î-î-î ! *
Oa-oa!

(Muzica de la nr. anterior)

Jilavele (Ilfov)

1336
Nea Alecu, nea Alecu
Tunde oaia şi berbecu';
Dar berbecu' n-are splină,
Taie gltu' la găină;
Dar găina n-are creastă,
Taie şorţu'la nevastă;

tVeo> A - le - cu,

nea

A

le - c&

• Se execută trecîndu-se, în sus şi în jos, degetul cel mare pe omuşor. In felul acesta, sunetele se succed tremurat.
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Dar nevastăli-are fustă,
Taie gîtu' la lăcustă;
Lăcusta sare cu zor,
Taie coada la topor.
Fiecare grup de
ori; apoi:

A-iu-a, iu-a,
A-iu-a-ia I

două

*~

-l

~ ~1);J5 J> I J
IV-8, IU-tV,

cînlă

versuri se

de

A -

112..

11:.i

I

I îlJsJ t J1J9H
li./·

•-1sl

1(.; ....

a . .'~/

două

(bis)

Sulina (Tulcea)

1337
Nea Alecu, nea Alecu
Tunde oaia şi berbecu';
Şi berbecu', furios,
Dă cu coarnele-n cocoş;
Şi cocoşu', fără vină,
Rupe creasta la găină;

Şi găina,' fără creastă,

Taie şorţu' la nevastă;
nevasta, fără cap,
Taie coarnele la ţap -

Şi

(Muzica de la nr. de mai sus)

Rămîne ţapu' sărac,

Taie gîtu' la un rac;
Racu' are {orficele:
Taci din gură, băieţele I*
Fiecare grup de

două

versuri se

repetă;

apoi :

A -iu-a, iu-a,
A-iu-a-ia I
Piua Petrii

(Ialomiţa)

.

1338
Nea A tecu, nea A tecu
Tunde oaia şi berbecu';
Şi berbecu', furios,
Dă cu coarnele-n cocoş;
Şi cocoşu, fără vină,

Rupe creasta la

găină;

Şi găina, fără creastă,
Sparge ou' la fereastră;
Nea Alecu, supărat,
Toată ziua n-a mîncat !**

Fiecare grup de
ori; apoi:

două

versuri se

*8 0
cîntă

de

două

1u

-

/U.-

1J. J1 I fiJs J?l
/:

-

e

lu- c; -1.;>/

E-e m-m,
E-e iu-a-ia I
• Ultimele
Ultimele

**

două
două

versuri apar\in culegătorului.
versuri şi muzica (îti. felul varia11telor de mai sus)

aparţin culegătorului.
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Tot în kgătură cu tendinţa lor de a ironiza:

1339
Alif/1.i,

Ce văzui? I
·Văzui fata grecului:
Cu mărgele

I

.p )
i - la - Iv~~

flă

• ZVI

l'.i;> - I„

Ce

vă-z'V77/_

gre. ev - Ivi·_

De surcele,
Cil cercei
De ghiocei,
Cu salbii de nouă lei.

Boureni (DoljJ

1340
Marioara cea isteaţă
Se scoală de dimineaţă,
Se spală pe ochi, pe fafă,
Şi-şi ma.i dă şi cu rujeaţă.
Topeşti

'I

cea

s - fea - (ă

1

f. Ji. ;, Jî. ]1 I J5 Ji

(Gorj)

J'e

Unei femei cam

Ji. ;, Ji. J1 I ), i· Jl ii
Mii . ,.., - oa . ra

scoa • 1~

o'e

r/I -

rn1

Ji Ji li
-

leneşe:

1341
zboară,
Lemne-aboară*

Sarea*

*

'Ntrolocate***
Cu uscate Se-ncălzea tocmai la spate.

(Muzica de la nr. 34)

Unii copii înlocuiesc ultimele trei versuri cu:

Lemne verzi, lemne uscate la spate.

Să se-ncălzească
Negreşti

(Satu-Mare)

Unei tinere

nedescurcăreţe:

1342
Nealcoşe
Baboşe****

Nu şti' face letJeşe; *****
Nici la popa n-o ştii duce,
Că de mere pe cărare,
Toată-o varsă pe picioare.
Chişlaz

(Bihor)

• Sarea = nume de femeie, dar şi de pasăre.
,.. Aboară = doboară.
••• Ntro)ocate = amestecate.
• •• • Baboşe = băbuşcă. In Buciumi (Maramureş): Tudorlca. lenq,.
Leveşe·= supă de pasăre.

„„.
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nea - ~.

Unei femei care nu-î _în toate~ minţile:

1343
Lele-Anişcă,

Ce te pişcă?
De te pişcă-un puricel,
Dă cu Clrja după el I

Sînnicolau-Mare

(Timiş)

I

Unor negustori care nu aveau mai nimic ce

să vîndă:

1344
La nea Dincă-n prăvălie
Joacă şoarece-n călciie;
Joacă şi mărturiseşte
Că nimica nu găseşte I
Măgura-Perieţi

(Olt)

1345
Ilie
Fişchilie
şi el prăvălie Şapte ştreanguri şi-o frînghie
Şi-un potlog de pălărie I

Are

Pietrarii-de-Jos (Vîlcea)
Vreunui arhivar de la pnmane,
'\.

îmbrăcat

ca

orăşenii:

.

1346
Vai, săracu' Ion Burghiu,
l-a luat cîinii pardesiu' Şi pisica ochelarii,
·
Şi i-a dus la Săpunarii I

I

Horia (Ilfov)
Copiii rîd de un sătean cicăli'tor, pe care l-au poreclit „ţîn~arul milionar":

1347
Un

-f e:n J1 ~ ;,i J1

ţînţar

Milionar
Venea de la dispensar**,
Şi striga cît putea
Că-i scosese o măsea I

Cartierul Rahova

*
(ln

/in - Iar

YC' - nC'<J o'e

J1 J1 •li

NI - li - " - 11ar
o'~

la

- ,oe11 - ~t;

(Bucureşti)
Şi

sir/ -9a_

cil ,ov - lea_

' J1 ;1 Ji ;, I J1 Ji J>
Că-/

S'CO

-S'C'-.se·

o

I

ma-Jea/

• Se tntrebuinteazli şi ca numărătoare.
,.. In ·Gottlob (îimiş): Venea de ta potc(JO(JJ'.
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În timp ce un nătărău trage clopotul:

'i

1348
Leonid.a bea cafea,
Şi lui Stana nu-i dădea.

Bea I (bis)
2 Mai

J1 J1 Ji ip I Ji J5 J
Le - o - ni - da

bea ca- rea,·

(Constanţa)
>

>

Bea, oea/

Unor paznici mai

lăsători:

1349
furăm la corcoduşă,
Şi stăpînu-i după uşă.

Noi

Voşlobeni

(Harghita)

1350
Daţi-i drumu înainte,
Păzitoru' să se uite Să se uite după noi,
Pînă·o scăpa în noroi.

(Muzica de la nr. 232)

Valea Fetei (Olt)
Unuia care nu-i

lasă să

se joace

lingă

ograda lui:

'!

1351
Blai, Blai,
de mălai,
Miez de nucă,
Dracu' să te ducă Să te pună pe dulap,
Să te facă pui de drac I
Coajă

Al:ez IM

~·I ;Js

Coasta (Cluj)

J'~

J;/;

Unui

moş,

f_ $) J)__J1
g;„_,,-_ 8m1,·_

precum

şi

unui „spoitor", amîndoi

I Js

)J )i )1
k

le

IJUilJ~Jj)111

C"8:/°â ele mi-Id-;_
nv-Cli, ./)r6-cv R te tiv-c.i-

,o,v- ~

;b

J-

111"

.Pt:. dv - l<?D,

.&- cB

jX/I

o'e · tlrscl

rnîncăi:

1352
Şade moşu'
Şi suflă în
Şade moşu'
Şi mănîrică

Frunzăneşti

pe vătrai
jeregai;
pe corlată,
ciorba toată.

(Ilfov)

,, ! .J\ ~ i Ji I Ji ;, 4_1j1 I
1

:fa- de

mo-~v

$•
= -Js. li -J5 _„

;1

fi
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.sv -FM in

11e v.J-lrai_

I J1 ;t5 i ! li
l i )

„ ___ ...

le - re- flOI'; _

::

•

1353
Nea Hara Burechele
La oala cu lapchele I

Vatra

Moldoviţei

I
.Bu - re- clle-le

#ea lla-ra

(Suceava)

' J1 Ji ;}) #:' I Ji Jl J
La

Unei
te

băbuţe

fricoase, pe care un

băieţaş încearcă

oa -·/a

ev

11

lap-cne-lel

s-o sperie cu o creangă despre care zice

că

şarpe:

1354
Vino, babă, colo-n vale,
Că acolo-i tata mare,
Şi-are-n mină-un şarpe

mare.

Beldi-Negrrşti (A.rge~)

Unor babe

arţăgoase,

cu care nu se

înţeleg:

1355
Bîtule,* bîtule, un' te duci
Numa-n f u~tă şi papuci?
Mă-ntîlnii c-un om ctt oale,
Şi credeam că eşti matale.

8i- Iv - le, ·bi"- tu - le, ul)' le o'vc1

JI= Jî Ji Jî J5 I ~ J· iJ_;f;

Horia (Ilfov)

.Yu-ma-n

/Î.;s-lă

.ş1

:ii

pa-,/)1/o?_

1356
\line baba de la Huşi
Călare pe-un măgăruş;

ţf J; J5. J1 Ji I J5 J'J

Măgăruşu', ne-nvăţat,

A trîntit baba-ntr-un
Hăbud

W- ae

şteap.**

o'e

b<J - b<J

p, I

~ 11,,,şi

(Prahova)

1357
leşi, băbuţo. ieşi,
Hoţii-ntr-un cireşi

"' .:11

I
A-tt-a tarapanaua,
Că-ţi pierduşi. babo, basmaua I

Cartierul Berceni

Zesi, IJa" - /;I/- /o,
iesi
lfd- /11-//-/F-l/n c/ - refii

f 1Js J5 J1 Ji

(Bucureşti)

11

A - v-a

I

J· $Mb J· iii

la - ra -,Pa-na- va

Cli/i_o,er-rll/Ş'; ba - ~ /Jas-ma-

In timp ce

bătrîneii

se

uâ.1

sfădesc:

1358
Baba suie pe coteţ,
trage c-un hlrleţ.***
Pojorîta (Suceava)

Cucurigu, ga-ga,
Moşu' bate baba.

Moşu'

• Bît·= tennen cu care se adresează unei bătrîne .
.,. Şteap = mărăcine ascuţit.
Hîrleţ = casma

„•
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13.59
Baba f uge-ntr~o poiată,
trage cu-o lopată.

Cucurigu, ga-ga,
-prinde baba.

Moşu'

Moşu-i

Stul picani (Suceava)
Copiii, între ei, imitînd pe o

bătrînă

cam

fudulă

de ureche:

1360
·· -

Bună ziua, mătuşică I
lapte acru-n putinică.
Departe-i gara de sat ?
CU am muls, cit am vărsat.

Soioasa

'Ji

(Bacău)

„

-Bv-nii zi -f./a, m~-11./ -.şi-căi

Ji i1

1361
-

1362
Bună ziua, tuşă Floare I
Merg la Gheorghe cu mîncare.
Mătuşică, tu eşti proastă?
Nu-i departe, colo-n coastă.
Mătuşică, tu eşti' surdă?
N-are baba, n-are urdă.

Bună

ziua, lele Floare!
Ii duc badei de mîncare.
lele Floare, da' eşti surdă?
Ii duc brînză, nu-i duc urdă.

Galu

•h Jî 1·. I #5 J. ~ li

-Lap-le a -cr11-n pv-li - n1--.·c;;.

-

(Neamţ)

Ipoteşti (Botoşani)

1363
-

1364
- Mătuşică, Stan i-acasă?
- la, aleg fasole grasă.
- Mătuşică, da' eşti surdă?
-·Nu, băbuţa n-are urdă.

Bună ziua, babă!
Castraveţi pe iarbă.
Babă, da' eşti surdă?
N-are mama, n-are urdă.
Mătuşică, da' te faci?

Arbore (Suceava)

N-are baba nici colaci.

Galbeni

(Bacău)

Uneori

însă

apare o

notă

de ironie:

1385
.....:... Cîţi copii ai babă?
- N-am atîţia, dragă:
Doi în car,
Doi sub car,
Doi cu tata-s la hotar;
Un Ciurilă,
Un Burilă
Şi-un ghebos de Samoilă;
O Anufă,
O Săftuţă
Şi-o biată de Măriuţă/
Alămor

(Sibiu)

$1 J1 J1;14b IJ il I JiJ1 J1)
-Ci// co-pi ai ba -bJ?-N-am a-IP- /ia,

dra-9ă:

fJoi in_car, _l}o1 su/;_car;

.Ooi cu_ ta-ta-s la

/J~-tar;

Un (11./-rt-M,

' Jî 8 ;1 .~I J1.4'J1 11 IJ1@JîJil
un
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Bu-ri-la .J;-ur.5/Je-bo;.:le Sa-mo-i -la;

IN LEGATURA CU DIFERITE JOCURI
Cînd cei mici se string la

joacă:

1366
Plnză de arnici,
Toţi copiii pe-aici

Pelişor

I
f'i'n-â de

(Sibiu)

~

„numărătoare*

", ca

să

se

aleagă

mc.~--

-

Jo

)· !· i•J•isl
Top

Diferite jocuri încep cu
„mama-gaia" etc.:

ar

~3-,

cu - /JJ - 11 f'e a -

li

JO._-__ _

astfel cel care va face pe „baba-oarba ",

1367

$! ! Jî,J1 ;1 IJ\J)îJ1J14 J J

Am o casă de urzica,
Vlntul vine şi mi-o strică.
Tun-tun-tun,
leşi afară dacă-ţi spun I

Am o ca-JJ tie lll'·Tl·· c5,
Vin-Ivi vi-ne F mHlsfri-c.i.

_

Tvn~~

Ir

Ciulvăz (Timiş)

'I

1368
Foaie verde dragavei,
la, te rog, pe cine vrei
Din grămada de purcei!

(La această numărătoare_
nu numai unul singur).

cîntă

toţi

copiii -

!
'

Tîrgu Jiu (Gorj)

J,
;t1

/"oa- ie ver - de
.la, le ro9, pe

'

jjl

Ol

ii

,,

r

;1 J1 ;1 Ji I J1 J1

tira - 9a- w1;
et - ne vrei

~

J1
eu pvr- ce/I

Otn grJ-of - na

1369
Un, doi, trei,
Mama cumpără ardei;
Tata cumpără secară,
Tu, de-aici, să ieşi afară I

lre1,

Ma-ma

cvmpa-r.1- arcum-p,i-riJ

11:1.

}1 J5

Letca Veche (Ilfov)

111

/i}l

1C1; .Jă

14

I

ier

se~-

I

c'ei,_ea-r~

• Cel care face numărătoarea, la fiecare
palmelor sau pumnii (cînd mîinile acestora stnt pe

silabă ori grup de silabe, indică pe rînd
pămînt). Ultimul rămas trece deoparte.

copiii; le atinge degetele, dosul
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1370
Una, două, trei,
Fata lui Andrei
Scrie pe tăbliţă
C-un condei de viţă Condeiul s-a frlnt,
Smărăndiţa-a pllns.

111
U - na do - uă
Fa - ta' lui

An -

f li• J1 l .:)) Ji
f J> J~ ), Js

Suhaia (Teleorman)

pe fi

Scn"-e

C-iln con- O'ei de

IU_

con - <le - 1u .Jo.V

.Jmi - !Wn- tll - /'-.9

frei
dre/

IJ J
- bli VI

-

lă

'fă

-

~

IJ

li

li-in t;

,l)linJ.

1371
Ala,
Bala,
Portocala,

· (Muzica de la nr. 12)

leşi, Gheorghiţă,

La

portiţă

Să mănlnci

o

aluniţă I

Căvăran (Caraş-Severin)

1372

::$f Jî li Ji J1 I Jî Ji 4_i__M

Două pene de cucoş,
Nata/iţa face borş;

-'

Şi ne dă la fiecare Rămli, tu, că eşti mai mar~ I

Stroieşti

Oo- uâ pe - ne

_, )i J>

(Suceava)

ii #4)1

#.;> - la - lt -

1373
Tntr-un

copăcel,

Stă un glndăcel;
Şi numără: unu, doi,
leşi afară dintre noi I

/a

cu-

caş,-

jJ )î Jl

3

/'a - ce fA.",,;;:'__

Tf!=WX J5 - Jtjjbtj
fn- Ir-un co .51.i c/n gi'n -

;Ş111

Vintu-de-Jos (Alba)

o'e

j

J1

)î

.Şf

pa_ da -

Jî®

. :w- mJ- r~:
k'!' e - ra - ra

ce/
cel,

)î

EdJ

u - nu, 001;
dtn - !'re noi/

1374
Răţoi
Cocoţai,
Ieşi afară ţoi

Mîrşani

•

Ţoi

I*

,Pc; -

(Dolj)

;b/

Co- ca - /a,;

' J1 Js J1 ), I J

= pasăre miel!.
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~

li

1375*
răţuşcă pe gunoi
Numără din doi în doi:
Doi, patru, şase, opt, zece,
leşi, berbece!

O

o

ra - (vş - că•.

pe gv- nt7i

Putna (Suceava)
Alv-mă-ra

~01,

dm tf<>1 1n tfo1 ·

4;1JsW iJsJ. ltJ@
ş,;;-se, C#~

ze- ce,

,-eş1;

ber -

.oa- ku,

IOll
be - ce_/

1376
Două gîşte şi-un
Linioară: pac I

gînsa.c,
Oo- l'ă giş- le

Rădăuţi (~uceava)

4Ji ;i

f,· - n/ -

p

ş

<1n pn-sac,_

I·

Jî I J

o.y - ră:

~c/

·1377
(Muzica de la nr. 103)

Unu-doi, unu-doi,
Stă o curcă pe gunoi-**
Unu-doi, unu-doi,
leşi afară dintre noi!***
Bod

(Braşov)

1378
Şade barza pe cuibar
Şi numără ouăle:
Cîte unu, cîte două,
Cîte două, cite trei,

.Sa- de !Jar- za
31 /Ju-.'nti-ref
'ci - .-=- u - nu,

Cite trei, cîte patru,
nouă, cîte
Ieşi afară, măi

Cîte

cv~·- bar_
o- va- le:cl - /e c:'o- u~

pe

~ ~ J1 J1 ;i I ;1 Ji Js ;1

zece,
berbece!

./q1

a - ;;;;_

ră,

11

.7:ăiber-.be-cel

Tismana (Gorj)

1379
Sus, pe casă, la Georghiţă****
A ouat o porumbiţă Porumbiţa cu cinci pui,
Ieşi afară,~ să nu spui !
Tismana (Gorj)
A

• Muzica

o - var o

po-rvm -0,

-/.J-

aparţine culegătorului.

Avrămeni (Botoşani): Şade cioara pe gunoi; în Borod (Bihor); Floare sus, Floare jos, Prinde-i, prinde-i, dacă

** ln

poţi!

*"* ln
**** ln

·

Avrămeni (Botoşani): Şi ne numără pe noi.
Băcani (Vaslui): Sus, pe şură, la Gheorghiţă.
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1380

41 Ji J1 ;;·J!

Mija, mija platca,
Taie porumbatca.
Cuţitele Domnului,
Sabia motanului Arici,
Custurici,
Mergi de-aici I

I 'L1î $ J

Ali - .13, ml-.1~
plai Ta - ie JJO- rum - "'91 C'v -

/i-

~

Sa - bi - a

' J.J

Săcele (Braşov)

I J)

- le

ca,
ca.

!Jt?m-nv-hi

mo - fa - ./7(/-fvf'-

J5 J

I

.cll.1-..V-~1.i-.~

A - r1c1,

111

~

Jl b b 11
Ner,plde-a-1âl

1381
Trece vulpea Argeşul,
Huţu-ţu, huţu-ţu /*
A ajuns la margine,
Ţa fîstîc, ţa fîstîc !**

li'e-ce vvl-pee Ar-9e-;11~

A

a -.1vn.s Io>

m~r-91-ne.

liv-!11·11',

Davideşti (Argeş)

18

llv- fv - /V.I

ta

/Î.s-fic,

/i'Js-fiel

1382
Şeptică,
Optică,
Noică,
Zecică,

Unică,
Doică,

Trei că,
Pătrică,
Cincică,
Şesică,

Ieşi afară, purdică I

,,

Brăneşti

1383
Sus pe deal
Ţipă un măgar:
A-u-u,
Măgăruş eşti tul

(Ilfov)

J J J Ill )> ;iJ1 J li
Svs

,«

u't:11!

fi~,PJ

vn

m~-gqr.

Nanov (Teleorman)

1384
Un

măgar

Stă

frumos

A, o, u,

în vie
şi scrie:

Ieşi afară

tul

Casimcea (Tulcea)

1385
Sub umbrar
Rage un măgar:
1-a-u,
Ieşi afară tu I

(Muiica de la nr. 1383)

Breaza (Prahova)
" La versul acesta, li ia de

moţ

pe cel la C"are a ajuns cu

numărătoarea.

** De rtndul acesta duce palma, înaintea feţei, în sus şi în jos.
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1386
l ntr-un
Şade

1387

coş de păpădie*

un

măgar şi

Tntr-o colivie

scrie:

Stă

un prost şi scrie:
A, e, i, o, u,

A, e, i, o, u,
1~1:

117{ntf' /i.t'< I

f P,~i qlnri'i. tu I

Sinaia (Prahova)

Bolintin Vale (Ilfov)

1388
A, e, i, o, î, ă, u,
Măgăruşu' eşti chiar
Băbuleni

' ! J1 J1 Ji

tu I

I

J;

J1

;ti

I

J

(Dolj)

1389
Iepuraşul

Dumneata
Săcel

sus pe

scară,.

să ieşi afară/**

te

(Hunedoara)

-ţ1il

-ra-;d

*11. J5 J1 J1
Oom-.?ea-M

.sus pe sca -

,-ă,

.

I i· J. @ ;1 li

să

1eş1

a - T.9 - răi

1390
Cine dracu a văzut
I epure fugind pe scară
Şi găina cu ţigară?
Tu să ieşi din joc afară I
Horia (Arad)
i

1391

Buf, buf, buf,
Ai brînză albă-n burduf?
(Copilul răspunde „da", dacă are vrliiun obiect
de culoare albă' - şi iese de la numărat.)
Perieţi

(Olt)

~· J1J1
l!J

l'I/ •

1·;

I

I

M-n !wr ·· tft_,_,.-?

1392

fI

După deal, după deal,
Capul roşu de mărgele
Şi mai multe mînînţele.

J'>

J1 Ji Ji I Js Ji Jj _J1 I

~u- pi ol-a~{"~ - /Jt-'/

Tupiluş, tupiluş,
Du~te-ascunde-te, acuş !

re- su

d1.1 -;;iă deo>lr-c-

de

~·

ge - le

Borşa (Maramureş)

• Tn Suceava (Suceava): La

** Tn Satu Nou-de-Jos

poartă, la primilrie.
(Maramureş): Tu, copilă, ieşi afarii I
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1393
Unu mic,
Titiric,
1eşi afară,
Se mai
Pic!
Brăneşti

măi

cîntă,

pitic I
înlocuindu-se ultimul vers cu:

(Ilfov)

1394
Unu, doi~
cu tine la gunoi!

Şi

Doiceşti (Dîmboviţa)

1395
leşi,
leşi,

calicule, de sub pat,*
calicule, ieşi,
Să mănînci şi tu cireşi,
leşi, calicule, ieşi!
Răhău

(Alba)

' ob J>

-i7îfl;H )

./~t; CB - /t -

cu· le,

I

1eş'.

1396
Doctorul Cotoi
Scoate-un cuţitoi,
Taie burticica,
Scoate-apendicica.
Valea Vinului (Satu-Mare)

1397
Trîntii una, trîntii două,
Trîntii fata grecului
Pe malul Petrecului .
. Vine grecul mînios,
Cu cojocu' -întors pe dos,
Cu cuţitu' ruginos:
Dă-mi, Voica, cheiţele,
Să-mi descui lădiţele,
Să-mi scot cununiţele,
Să-mi cunun fetiţele!
Vai de mine, nu-s la mine !
Sînt la badea-n Săruleşti,
Unde-nf loresc meri domneşti,
Şi-aduc rîndunelele
Apă cu ulcelele.
Copăceni (Ilfov)

* ln

~ţi: ;1 )i -~ !#ta= ;ii- ~-ţj)

Sulina (Tulcea): leşi, papucule, de sub pat.
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Tr~„-

Iv lâ - ls

;re~ (.V . ,;_,~ :_:..· _

1398
apă rece,
Toţi duşmanii să se-nece;
Numai unu' să rămîie Să se facă praf, tămî ie!

Un pahar cu

A,

U,

{./"'!

u,

Ieşi afară

~-

J.ar r:.1

Nu-;:....,01 ': -

a - ::·'

sei

.7,:.;'

r~

- ce,

l'"r3 -~?7t - ie-

?ţ]f]h ;;b~™41#-tl

tu!

Bacău (Bacău)

s~ se ,,, ?e
-„
p.~a1; .~J --'mi= ~e>

701, tleş - ma - .~11
Sâ se ~ - c~

1399

.f I JiJ1 i·J1~; IJi ;i)) Ji~·_;nl

Una, una, una,
Douăzeci şi una Şi dacă nu crezi,
Numără şi vezi :
Că aicea este

li-na. v-na, 11--na,

tJo·vl·~o ŞI

11- ni/-

Una, una, una,
una.

Douăzeci şi

Odobeşti (Dîmboviţa)

1400
Oală -Smoală,
l(!şi afară!
Văleni

,,F~~F
tJa -

lă -5moa-lă,

leePP

leşi

a - f'a -

răi

(Vîlcea)

1401
Alcina,
Palcina,
Bozgoriţa,
Boriţa.
Eu ·păpuşă
'N căldăruşă,
Ţup, la popa după uşă!

Zaina,
Pai na,
Ciocoloco,
Cîrt !
Chiuza

(Bistriţa-Năsăud)

Pill - ci - ni1,

Al- ci - n<1,

Boz-go - ri -fa,

Bo - ri - (a.

-f 1• )î Ji ;1 J1

I li ii J1 ;i =li

CV P!- ,Oli -şă ;y
{vp la po - pa

' J J IJ J
Za1~ni1,

Pai-ni1,

cal -tf.i - rv - ;'ă

o'v - p.l

v - ş§1

I ii) J1 Jil

J~

11

C!iJ-co-lo-co, Ci'r/1
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1402
Am,
Dam,
Dina,
Soboroca mina, .
Soboroca tica-tac.

Am, Oam

Jo-/Jo-ro - ca
.Jo-/Jo-ro- ca

na,

01 -

,. ;t·JsJ 111 Js J, J, Jî I J ) li

Eluş,
Beiuş,

E - hş, 8e - luş,

mi - na,

Bob!

11~ 6'.!1· tac.

Bob/

Vatra Moldovitei (Suceava)

1403
En
Ten
Tina,
Sau raca bina,
Sau raca ticata,
Blem,
Belem,

repetă

(Muzica de la nr. anterior. Se
ultimele două măsuri).

însă

Buş,

Du-te la

culcuş

I

Vispeşti (Buzău)

1404
Eni,
Chizeni,
Ţurcaiza,
Rapiţa,
Pap iţa,

E - n1,· C'h1-ze- n~

-l_

3--,

v J /l J Kfh /a,Ji I h '
1

Bumbi
Plagova

~3--,

;ur- caf. zc>,

1

A'a - pi - /,;, Pa - p1 -

(Caraş-Severin)

~

li

Bvm/JI

·t405
Uni, doni, treni,
Lupu' n-are peni Are păr şi ciuf,
Lupu' face buf I

tw-Jttft-J; J_WI Ji JiJ, ahMJI
t/- n1}. d'C'-n~· lre-n/,

·

~l-'-JW n.a-1?

pe_-nf-

Miloşeşti (Ialomiţa)

1406
-l_

Unuma,
Dunuma,
. Tri canţulea Zalea,
Palea,
Cindru,
Mîndru,
Tereboc,
Treci la loc I

.--3-.

,.-3-,

' ! J1 J1 J1 J1 J1 J1
tl -

n" -ma,

O" - n" - ms,

Cîrlibaba (Suceava)

{"„,
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dru, ,11./?.cfru,

Te - re-boc, lreci la locf

a11ăt

Copiii, în timp ce cîntă, prind unul după altul, cu palma, o botă. Jucătorul care a ajuns la
începe întrecerea:

1407
Botă mică, botă mare,
Asta-i partea dumitale.

f1 JgFJi J1 I )) J> 1> Ji
Do - t~ mi - ,::-~

bo -tJ

I

ma-r~.

Borod (Bihor)
Nu întotdeauna

numărătoarea

este

însoţită

de

muzică,

copiii rezumîndu-se la scandare:

1408

1409

Botă-bot icuţă

Morcovel cu codiţă
A ieşit din grădiniţă.
Mama l-a luat,
l-a pus la tocat :
Toc, toc, toc,
Ieşi afar' din joc I

De alun,*
De cătun.
De fag,
De brad.
Cup'şeni (Maramureş)

Cartierul Berceni

1410

1411

O şopîrlă călătoare**
A-ntrebat pe fiecare:
Ce e azi, şi ce e mîine?
Azi e ziua lui Ispas,
Tata taie. un miel gras.
Coada lui, coada lui,
S-o mănînce dumnealui.

Pe podul cojocăresc
Şapte muşte tropăiesc.
Una umblă să se joace,
Cojocaru nu-i dă pace.
Han/urile,
.Sbanţurile,

Curcudia,
Veselia,
Spaimă tu, Maria I

Maluri (Vrancea)

1412

(Bucureşti)

Şimnicu-de-Sus

..

(Dolj)

1413
Două raţe-mbrobodite***
Au plecat să se mărite Şi găina din ceardac:
Merg şi eu la măritat.
Şi cocoşu' de pe şură :
Tu, găină, eşti nebună!
Eşti bolnavă de ficat
Şi-ţi mai trebui măritat?

Una,
Duna,
Tina,
l n ceardac la lina
Mi-a ouat găina Şi-a făcut un ou
Mare cit un bou;
Şi mai am o raţă
Mare cit o piaţă!

Poiana Teiului

(Neamţ)

Tătărani (Dîmboviţa)

*
0

• 0

Cătur

sau

cătun =

copac

tînăr.

în Davidcşti (Argeş): O broscuţă călAtoare.
în Corbasca (Bacău): Două gîşte-nfofolite.
In Dorobanţi (Botoşani), primele patru versuri au varianta:
·
Două rafe junwlite
Au plecat să se mărite Şi găina de sub pat:
Vreu şi eu la măritat.
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1414

1415

Una, două, trei, patru.
Patru gîşte potcovite
Au plecat să se mărite.
Una face: ga, ga, ga I
Asta e fetiţa mea I
Una, două, trei.
Trei gîşte potcovite
Au plecat să se mărite.
Una face: ga, ga, gal'
Asta e fetiţa mea I
Una, două.
Două gîşte potcovite
Au plecat să se mărite.
-I
Una_face.. ga, ga; ga.
Asta e fetiţa mea I

Ursu' n-are coadă,
C-a mîncat o babă;
Baba n-are furcă,
C-a mlncat o curcă;
Curca n-are pui,
C-a mîncat un cui;
Cuiu' n-are gămălie,
C-a mîncat o ciocîrlie;
Ciocîrlia n-are moţ,
C-am mîncat-o noi cu toţi.
Botorani (Vîlcea)

Rîmniceni (Vrancea)

1416

1417

De La noi
Pîn' la voi
Trece o turmă de oi.
Iar păstorul, cine e?
Barabba, Barabbu,
Că păstorul eşti chiar tu 1

Trec turci
Cu papuci,
Taie cap după cap,
Curge sînge roşior Tu eşti turc I
Tîrgu Jiu (Gorj)

Borod (Bihor)

1418

1419

Mură, mură, mură,

Boc, bac,
Boloboc,
1n grădină arde foc.
Las'să ardă că nu-mi pasă,
Că Gheorghiţă nu-i acruă;
EL e dus la ·oînătoare**
Să vîneze căprioare.
Căprioare n-a vînat
Şi el singur s-a-mpuşcat Poci

Vin jandarii de mă fură.
Doi mă leagă,
Doi mă-ntrebă:
Ce-am făcut cu iapa neagră?
Am vîndut-o la doi hoţi Ieşi afară dacă po/i !*
Gornea

(Caraş-Severin)

Vişeu-de-Jos (Maramureş)

* Ultimele

două

versuri au ca variante:
Am vtndut-o la nepoţi Ieşi afară dacă poţi I
Iablaniţa (Caraş-Severin)
Am mtnat-o elitre hoţi,
Fugi, băiete, dacă poţi.
Lămăşeni (Suceava)

* • ln

Berchişeşti

?

Am vtndut-o pe doi lei,
Ieşi afarii dacă vrei.
Mal (Sălaj) ?
(Suceava), se mai cîntă înlocuindu-se primele şase versuri cu:
Dragoş, Dragoş domn cel mare
A plecat la vtnătoare.
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1420
Nicuşor

Cu-o piatră de diamant.
Mama plînge, tata plînge,
Surioara varsă sînge

e ca o floare,
A plecat la vînătoare
Să vîneze căprioare.
Căprioare n-a vînat,
Şi el singur s-a-rµ.puşcat

Roş'.

Sinaia (Prahova)

1421

1422

Un, doi, trei pitici,
Arde nwara Sandovici.
Şi pe cînd moara ardea,
Două trenuri se ciocnea.
Pompieri de la Băneasa
Au venit să stingă casa,
Pompieri de la Bacău
Au aprins-o şi mai rău.
Pune mîna pe condei,
Scrie-o sută zece lei, ·
la, te rog, pe cine vrei.
Pleniţa

Domnul doctor logojanu
Şi-a spart capu' cu ligheanu*;
Şi s-a dus la farmacie
Ca să cumpere-alifie.
Alifie n-a găsit
Şi pe uşă a ieşit.
- Na bomboane I
- Nu mi-e foame.
- Na alunel
·
- Nu sînt bune.
- Na halva!
- Asta dai

(Dolj)

Vrăneşti (Argeş)

1423

1424

Un, doi, trei, patru,
Domnu' dracu'
Şi-a spart capu ;
Şi s-a dus la farmacie
Să-şi cumpere alifie.
Alifie n-a găsit,
Tu din joc ai şi ieşit.
Văleni (Neamţ)

Ana, Dan şi Mureşan
Au plecat la Drăgăşani
Să cumpere ochelari.
Ochelarii n-au găsit,
Pe uşă-a{ar' au ieşit.
- Vrei bomboane?
.:.._ Nu mi-e foame.
- Vrei halva?
- Ha, ha, hal

\

'

Schitu (Olt)

1425

1426
De la unu pîn' la zece,
Un pahar cu apă rece
Şi-un chibrit aprins,
Ai rămas de prins.

Un, doi, trei,
Baba la bordei
Curăţă ardei
· Pentru moş Andrei.
Moş Andrei s-a dus în piaţă
Ca să cumpere verdeaţă,
~i-a căzut cu nasu-n ghiaţă.
Vine-acasă supărat
'
Şi cu nasu îngheţat.

Barcea

(Galaţi)

Rădăuţi-Prut (Botoşani)

1427

1428

Un, doi, nouă, zece,
O căruţă trece
Cu un bici de f oe Plici, pac, poc I
Şoimeşti

Un, doi, trei, patru, cinci,
Moşu cumpără opinci;
Cumpără şi-o portocală,

Cine-o ia

(Prahova)

"' In Sf. Gheorghe (Tulcea):

Sohodol

să iasă-afară.

(Braşov)

Domnu"/· dlJctor •olooan
Angkiţit un şobolan. .

ass
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1429
An-dan-do,
Caratela-bo;
Caramela

Susanela,
An-dan-do.
Văleni (Neamţ)

1430

1431

Ana,
Pana,
Ţi ţi ana,
Zoda,
Voda,
Cuc!

An, tan,
Tichi, tan,
Bombălache căpitan.

Bombălache bombardează

Ciumîrna (Suceava)

Golăieşti (laşi)

1432

1433

Angai,
Bangai,
Belei,
Huzai,
Trosc I
Zărand

-

Bomba şuieră şi zboară,
Face foc şi te omoară,
Eu te rog să ieşi afară I

Edere,
Bedere,
Ţuica dei,
Avei,
Pavel,
Domnul meu,
.Ecu,
Pecu,
Pimpa lutu,
Oia,
Boia,
Bumbu lutul

(Arad)

Satu-Nou-de~J os (Maramureş)

1434

1435
Edu,
Bedu,
Sacaredu,
Dinu,
Danu,
Boc,

Ecdta,
Becătă,
Ţurcăta

me;

Abu/,
Fabul,
Domnul me;

ls,

Şiredu.

Bis,

Capră-ciută,

Ţurlan

bis,

.

His!
Coţofenii-din-Dos

Ni~ulai,

luna sus,
hai la culcuş!

lbăneşti (Mureş)

(Dolj)

1436
En, ten,

1437

tu,

Eni,
Meni,
Mimancli,

Pitulă-te tu.
Eu m-anr pitulat
La mama sub pat.
Tata m-a aflat,
Şi m-a împuşcat,
Cu puşca de soc,
Care-aruncă foc.

2 Mai

Oză,
Poză,

Pactati,
Aer,
Vaer,
Vil

(Constanţa)

Oveselu (Vîlcea) ·
Meni,
·
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1438

1439

raţa

Hai de-a

lchiri,
Pichiri,
Piponaru,
Rigo, rigo,
Ernai,
Bernai,
Buf I

Dorogaţa/

Jelnica,
Melnica,
Oprea,
Goprea,
Giurgiu,
Murgiu,
Clean/a,

rigoţaro,

Sulina (Tulcea)

ia-ţi-o!

' Larga (Gorj)
/

1440

1441

Onele,
Danele,
Cinci-n cale,
Ornai,
Dornai,
De sandale!
Slăveni

Onica,
Donica,
Trei surcele.
Singăl,
.
Mingăl,

Ropot,
Clopot,
Giurgiu,
Clanţ I

(Olt

Stîlpeni

\
1442
Onica,
Donica,
Trei surcele,
MG.de, macle, farmacele -· Ţurai, ţurai, papagal,
Să mă duc, la măcelar
Să iau carne de ţinţar.
Scurteşti (Buzău)

(Argeş)

1443

'

Onica,
Donica,
, Trei surcele,
Macrim macri, farmacele Ţui, ţui,

\

Cap de pui:
Unde-i cloşca? - iat-o, nu-i I

N iculiţel (Tulcea)

1444
Onica,
Donica,
Trei sutele,
Macii, macii, farmacele Bu, bu, papagai,
Pene roşii de curcai
Şi

de

curcă, curcăreaţă;

leşi afară, nătăfleaţă I
Silvaşu-de-Sus

•

(Hunedoara)

1445
V lma, dolma,
Trica, golma,
Alea,
Palea,
Ţînzu,

, Mînzu,
Hîştam,

Poci

Vatra

i

~oldoviţei

(Suceava)
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1446

1~47

Un arini,
Do dorini,
Tri roi,

Una,
Muna,
Cuţo funa,
Tria ramba,
Cătă ramba,
Ruji,
Muji,
Crinten,
Pinten I

Piţigoi,

Piti I
· Ilovu

(Mehedinţi)

Alămor

(Sibiu)

1448

1449

Una,
Runa,
Petorina,
Rom,
Pom,
Pici
Răpsig

Una bina,
Durdu bina,
Trei ori opt
Şi-un sticlop,
Şi-o bobiţă,
Aluniţă,

Lon,
Ton,
Pic,

(Arad)

Talpă de voinic,
Ieşi afară, bob I

Ulmi

(Dîmboviţa)

1450

1451
Una dona,
Trei patrond,
Roto,
Doto,
Mîrli,
Clrli,
Sava,
Cioc I

Una bina,
Durdu bina,
Trei ori opt
Sinticop,
Patra mica
Măzărica,
leşi, panglica I

Măgura (Braşov)

Şuşani

{Vîlcea)

1452

1453
Una lesa,
Par pa· fesa,
Două, trei chiraghilesa,
Nu şti pana,
Nu ştiu geana,
Cu cosiţă, na şoimana I

Una ina,
Dudu ina,
Trei rop,
Sisi rop,
O bobiţă,
Porumbiţă,

·
Im, pom, pic I

Prohozeşti ·{Bacău)

Hărmăneasa (Iaşi)

1454
Una lesa,
Parpa lesa.
Nici nu-i geană,
Nici nu-i pană.

Ugiulita geamana,
Tot pe loc te-a scărmăna!
Bordea
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(Neamţ)

1

1455

Una mara,
para,
Treia ruga,
Pici ruga,
Solomon,
Sorcodon,
Cilinghifa,

1456
Una mara,
para,
Tria rufia,
Buturuga,
Jur, clanţ!

Două

Două

Dersîda

(SălaJ)

Podoghiţa,
Dorobanţ,
Clanţ/
Războieni (Neamţ)

1457

1458

Una mina,
Dudu mina,
Trei rop,
Sisi rop

Una mina,
Dodo mina
Şi-un tripoc,
Pic, poet

Şi-o bobică,
Măzărică,

Zbereni

(laşi)

lin, pon, pic I
Maluri (Vrancea)

1459

1460

Una mina,
Dodo mina,
Trei e rouă

Una mina,
Dudu lina,
Trei orop,
Siti clop

Şi-un ţuclouă
Şi-o ridiche,
Măzăriche,

Şi-o bobiţă,
Măzăriţă,

An, tam., plic,
Talpă de voinic,
leşi afară, bob, de-aici I

Om,

Bom,
Plic!

Rucăr (Argeş)

Putna (Suceava)

1461

1482
Una miza,
Parca miza,
Trei orop,
Pisi cop,

Una mina,
Dodo bina,
Trei roi,
Piţigoi,*
Măzărică,
Măi Pompică,
leşi afară, Ţonţonicăl

Şi-o b9bică,
Măzărică,

Se mai spune, înlocuindu-se ultimele 3 versuri cu:
Trage iapa de furie,
Pic!

Rom,
Pom,
Pic,
Ieşi afară, măi

Gheorghe Doja

bob ic I

(Ialomiţa)

Albeşti (Botoşani)

•

Şi

astfel:

Şi-un ţicoi.
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1463
Una

pară, două

pere,

Trei arugu,
Ţuţu rugu,
Hopotu, .
·Clopotu,

1464
Unea, donca, trinca, linga,
Lozun,
Plozun,
·Palmă plischi I
Focuri

Şindili/ă,
Podobi fă,

(laşi)

Gheorghe Lenci,
Clenci!
Săliştea-de-Sus (Maramureş)

1465

1466

Une, done, trine pane,

Unei,
Donel,
Trenei,

Cişca, roşea,
Fuge cloşca,

O pan, pain, puf!
Borod (Bihor)

~

Pănel
Cingăl,
Mingăl,
Orgoş, Tănase ghelbeş I

Schitu (Olt)

1468.

1467
Uni, doni, tini pani,

Uni, doni, tini pani,

Ieşi afară, măi ţigane I
Nu pîndi pe la fereşti,
Că te ştiu eu cine eşti.

Ieşi afară, măi ţigane I
De mă tem, de ce •mă tem?
De-o păpuşă
Căldăruşă,
Ţup, la popa, după uşă I

Cîndreni (Suceava)

Bîrgăuani (Neamţ)

1470

1469
Uni, doni, tini pani,
Isca,
Pisca,
Godimani,

Uni, doni, tini pani,
Ixixa,
Pixa,
Godimani, ·
Hodirinchi,
Trinchi,
Ieşi afară, bob I

Păsărichi,

Lichi, ·
Pichi I
Răuceşti (Neamţ)

(laşi)

.Valea Lupului

147i

1472

Uni, doni, tini pani,
Pisca, pisca, gogomani,
Pitulici,
Cinci,
Clonţ,
Tărăbonţ

Agapia

Uni, doni, trini pani,
Cinga,
Linga,

Osa,
Bosa,

I

(Neamţ)'

Laba
Tîrzia
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glştei

- cioc I

(Neamţ)

'1473

1474

Uni, doni, trini. pani;
Slnca,
Rlnca,
Roghi,
Boghi,
Ţipirig, pic f

Uni, doni, trini pani,
Rusca,
Pusca,
Godimani.

Liei,
Plici,
Ieşi afară,

Doroşcani (laşi)

n'liil, de-aici/

Dumeşti (laşi)

1475

1476

Uni, doni, trini pani,
Tinca,
Li nea,
Dodi,
Bodi,
Poloboc,
· Ieşi afară, că te toc I
Suceviţa

(Suceava)

Uni, donl, trini pani,
Xexa,
!Jexa,
Bolimani.
Ou cu albuş,
Şi cu gălbenuş,
Ieşi afară, căţeluş I
(Botoşani)

Iacobeni

1478

1477
Uni, doni, trini pani,
!şea,
Pişca,

Uni, doni, ·trini pani,
Ciota,
Rota,.

Gogimani,

Şabagota,

Păsăric,

Dubli, zece,
Şi-un berbece!

Tic,
Pic,
Pui de dabulic !

Arad (Arad)

Prăjeşti (Bacău)

1479

1480

Uni, doni, trini pani,
Ciuşca,
Ruşca,
Şafagani,

Vad

gîrla, tiuc !

(Maramureş)

Uni, doni, trini pani,
Cin ca,
Rinca,
Stoci,
Boci,
Poloboci I
Rohia

(Maramureş)

1482'

1481
Uni, doni, 'trei-lipane,

Uni, doni, trei lipane,

Trişcă,
Pişcă,
Prostăvane.

He,ţca,
Peţea.,

Zis,
Pis,
Pana, puf,
Umple sticla

Gotimane.
Hîţ,
Plţ,

Pana
şi dă-i

Sărata (Botoşa'ni)

buf I

Ţine

pîţ,

sticla

şi dă-i

buf I

Flămînzi (Botoşani)
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1483

1484
Uni, doni,
Trei catoni,
Rodi,
Godi,
Gîrlicioc,

Uni, doni, Solomon,
CU îi chila de sopon?

Un franc şi o para,
I a mai ieşi şi dumneata!
Unii copii înlocuiesc primul vers cu:
Una mara,
Două para,
Tria ruga,
Cuciu ruga,
Solomon,
Socoton.

Ieşi afară, măi

boboc !

Runcu (Gorj)

Stroieşti (Botoşani)

1486

1485
Uni,
Puni,
Tuni,
Buni,
Cinga,
,.
Linga,
Oja,
Poja,
Alba, scîrţ I
Galaţi (Galaţi)

Uni mini,
Doi spini,
Strugu,
Rugu,
Peci rugu,
.cinsta, rasta, una maga,
Trapu şaga,
Trandafir, cecu.~ I
PI ugova

(Caraş-Severin)

,

1488

1487
Unica,
Donica,
Trinica,

Unica,
Donica,
Triica,

Pătrica,

Plătica,

Cinghir,
Minghir,
Haralam,
eataram,
Priveghi, pichi I*

Cinci galea,
Mtn galea,
Hqp,
Stop,
Tănase gurgui I

Cerneşti (Botoşani)

Spineni

(la.şi)

1489

1490
Uniele,
Daniele,
Caraiele,
Caraca,
Taie popa iepura.
Şi pe ·oalea Jiului,
Trece fata moşului,
l mbrăcată-ntr-un cojoc
De motoc.**
leşi afar' din joc!

Unica,
Donica,
Trenica,
Panica,
Cinga, ringa,
Soghi,
Boghi,
Tivilici, pichi!
Cîineni

Băi (Brăila)

Glodeni (Gorj)

* !n Tudor Vladimirescu-Avră{lleni (aotoşani): C(f'ldu~. Bunduc I
** Motoc = motim.
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1492

1491

Unifica,
Titilica,
Titipana,
Gogorana,
De a de, de de vu,
De de şica, cic ar;e Bobîrnete, ţocl

Unilica,
Titilica,
Titipana,
Gogolana,.
Daadel,
Davidel,
Pantacica, bobîrnete,
Ţinc, băiete!

Frăsinet

Ro~·iori

de Vede (Teleorman)

(Teleorman)

1494

1493
Unllică,
Cicilică,

Unilica,
Titilica,
Titi pana,
Gogolana,
Dal de, dal de bou, .
Panacica, cicapel,
Cogonete,
Ciuş, băiete I

Cicipand,
Pduleană,

Jelnic,
Melnic,
Orsan pintic,
Siminic,
/e.~i tn ctmp tul

Schitu (Olt)

Borod (B i.hor)

1495
$i mai multe

Uniliga,
Ciciliga,
Toporani,
Jeni,
Meni,
Urma,
Spuma,
Colo-n deal, după deal,
Sparge capu' de un deal,

şi puţine,

1
fese porcu din CQfeţ,
Şi mă tem de huhurez H uhurern-i tare, mare,
. Şi mă tem că mă mîncare I
'Hup,
'Rup . .
Paşte dracu iarbă-n cîmp !

Ardu~at (Maramureş)

1497

1496
Unim.a,
Donima,
Tri cucula -- ·
Pali,
Mali,
Condor,
Mondor,
Cocostîr cu pău I

Buciumi

Unima,
Donima,
Cărămida,
Sărămida,

Costan, costigean.
Vîntu patru patrugher;
Teodoxin I

. Mîrşani (Dolj)

(Sălaj)

1498
Unirichi,
Titirichi
Şi de-a gana,
Bologana.
Enlic,
Belnic,
Popa din Obelnic.

Ca la măr,
Ca la păr,
Ca la Godini/a,
Vet.'eriţa,

Tarba-n pinteni,
Zalon, clanţ!

Gingio-ya (Dolj)
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1499

1500

Unu rugu,

Unu la,
Trunula,
Trocea,
Locea,
Pin.ci,
Lingi,
Dacma,
Jactnll,
Virili, dic!

Ţuţurugu,
Respirenţ, glonţ!

Vatra Moldoviţei (Suceava)

1 imişoara

(Timiş)

1501
Unuma,
Dunuma,
Zaia,
Paia,
Chicura,
Cucura.

Hurduc,
Burduc,
Pacalie,
Sacalie,
Pic, poc I
Tătărani

(Dîmbovila)

1502
Şoncotog,
Şiobiliţă,
Podobiţă,

Unuman,
Doloman,
Trieruga,
Picioruga,

Giurgiu;

Şonşomog,

clanţ!

Năneşti (Maramureş)

La jocul acesta, surioara prinde mina
şi cîntă:

fetiţei

de la

încheietură,

o mişcă

uşurel,

în sus

şi

în ja:li

·

1503

4! J1

-

M în uşiţă frîntă,
Cine mi te-a frlnt?
- Neagu
Peagu
Cotoiagu.
Filiaşi

J1 ;1

-Mi- nu - şi

- fJ_.

f }} h
-#ea-9u

1504
Mlnuşiţă frlntă,

Cine mi te-a frlnt?
- Mătuşa,
Cu uşii;
Moşul,

Cu toiagul.
Drobet~-îumu

rrl'n - tă,

' J1 .J1 J1 ;, I J

(Dolj)

Ci - ne ml le-a

-

lJ I J J

Severin

(Mehedinţi)
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"I

,

/ri'nf7

~1 Jl Jî i I ~ ;1
l'ea-9u Co-fo - 1a-gu.

'î

I

li

1505
M înă. mînă moartă,
Cine mi te poartă?
Ursu' de la munte Cioc cu ea în frunte.

J

ff)i)•j}ijJ
Mi - nă mr - nă
nd m/· le
Ur - sv o'e
Iv

moi1r- tă
~r- tă'?

D -

'

~ )1

.Ctoţ

CV

mc;n - te._

„t, „t, ;,
ei1

ln

111

J1

rrvn

I

- fi!.

I
ajunge la „Cioc cu ea în frunte!", atinge uşor
fruntea jucătorului în dreptul căruia a ajuns.
Cel nimerit trece în locul „ursului'·, iar acesta
intră în semicerc, şi jocul se continuă de la copilul pe care îl alege ,,ursul".

Cîţiva jucători formează

un semicerc. în
interiorul acestuia, un copil - „ursul" - prinde
altuia cu palma articulaţia cotului şi-i mişcă
în sus şi în jos antebraţul, în dreptul fiecărui
copil, atîta timp cit se cîntă un vers. Cînd se

Belinţ (Timiş)

1506
Un. picior de curcă,
Mlinile se-ncurcă;
Un picior de porc,
Mîinile se-ntorc.

I 11JI J! Jî Jl
<0

în timp ce se execută cîntecul, cop111 1ş1 mvîrtesc mîinile, iar la cuvintele „se-ntorc", duc
pălmiţele în -afară.

pi

-

li
M:C':~

Ai1i· - ,?/ - 1C se-n -

Frunzaru (Olt)

Doi sau mai mulţi copii îşi prind cu trei degete pielea de pe dosul palmei. şi îşi saltă de mai
multe ori braţele, cîntînd:

1507
- Dadă piţigaie,
Ce duci în tigaie?
- Un picior de oaie.
- Cine ţi l-a dat
Aşa de uscat?
- Fratele brabete,
la, dă-l de perete I

*°2 li rJ)
-tle-o'ă

-D - ne

Cînd rostesc cuvîntul „perete",
mîinile. Apoi jocul se reia.
Sălaş

ridică

Ce

toţi

o'vc,

A ·· şa

i'n
de

I J_ __ )

pt - f1

/i

9a -

-

.ta

/C,

il'at._

11
- fliJ - ,e?
us_ - cal?_ _

(Hunedoara)
. Cin /)I - Clor de
. Fra - te . le
bra

'

~I

J'a.
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~ ~

da-I o'e

~
,oe

oa
.. be

~)

p=

re- lei

·-

n::
le

„

li

Variante cu privire la versurile

şi

muzica de mai sus:

1508
Piţigaie-gaie,

Un picior de oaie.
Fetele,
Buretele.
Bîr, oile, bîr !
Sarm izegetusa (Hunedoara)

1509
P iţigaie-gaie,
Duce lupu oaie.
Mie lu face behehe,
Nu duce pe moma me.

I
JJ1 - 11
/)(I -

ce

. 9fJ - 1e

lu .

,Q.I

qa
.

-

oa

ie,

le

Plopiş (Sălaj)

1510
Ce
-

Piţigaie-gaie,

Cu

ai în copaie?
Mălăiaşul puilor*."
Unde-s puii?
Sus pe creangă.
Unde-i creanga?
A ars-o focul.
Unde-i focul?

L-a stins ploafa.
Utide-i ploaia?
A băut-o boii.
Unde-s boii?
1-a-mpuşcat Matei
puşca de tei.

Silagiu

(Timiş)

1511

fi JJ lJiJ1) J J 1i1iJilJ1J1 I

- Piţigaie-gaie,
Ce-ai într-o copaie?
- Un picior de oaie.
- Cine ţi l-a dat?
- Moşul Duma,
Mînce-l ciuma!
- Unde-i ciuma?
- După lemne.
- Unde-i lemnu?
- L-a ars focu.
- Unde-i focu?
- L-a stins apa.
- Unde-i apa?
- Băut bou'.
- Unde-i bou?
- Mîncat lupu.
- Unde-i lupu?
- Puşcat puşca.
- Unde-i puşca?
- Ros-o hîrţu. **
- Unde-i hîrţu?
- Mîncat mîţu.
Ususău

. p, · /~ -g.r ie 9d 1e.
Ce-a- 1n-#o co .,aa. ie::>
· Un PI- ch!r t7e o;; - ie

'

dai?

(Arad)

* In Valeapai (Caraş-Severin):
** Hîrt = şoarece.

j

Muietura puilor.

266

https://biblioteca-digitala.ro

)

Ci· ne (1 1-a

li: j J I J J
- Mo-

şut

!Ju

17Jd.

~I

1512

' ! ~ p J· Ji I r J :li

- Piţigaie-gaie,
C-un picior de oaie,
Cine ţi l-a dat
De l-a şchiopătat?
- Popa din Banat.
- Zup cu el sub pat!*

- A - // · ga -

C-vn .o'

'li:

Pui (Hunedoara)

- ne

D

dat

-

8a

~n

ei

Cl!

ie

oa , 1e .

/.g
l't
jdltO·j)~

LJe /.a
-Po - ,oa
-Zl/j)

~ -

Ji I r 1

)\

p

~

n!~

c;or de

Sl/O

tat?

nat
,oat1

1513
Piţigaia-gaia,·
Popa din Lupoaia
Şi cu cela din Gîlgău
Ţipă oaia în pîrău.
Lupoaia (Sălaj)

I
p, - ,,,. -

N - ia

pa /Pn

Po -

/I/

·- ;a
. poa

-

ia,
1s

1514
- Piţi-piţigaie,
Ce ai în tigaie?
- Un picior de. oaie.
- Cine ţi l-a dat? ·
- Miţa de sub pat.
Frumuşeni

{t ·

P1
ce

(Arad)

'
'
'

ai

/)I

· C!Or

-

l,,., · ;apa - ie
ie?
„

D

„e (1

~

p

1-a

j, ),
de

I Js

)l ~

oa - 1e

tle

)\ )i )l )\

M'F- (a

1515

l'n

)5 j,

~ ~

Cl/7

1"

sub

IJ

i

d'al?

IJ

)

I

paf

Că mîine e nunta ta:
Cu făsui, cu ce-om putea.
Cirip-cirip "***
Ciuperceni (Teleorman)

C irip-cirip,
Pui de şip!"'*
Mă duc mamă să. mă-nec.
Nu te duce, fata mamei,

1516
Pi, ga-ga!
Pină mama secera
Gîştele griu-i mînca:
Ciuru, ciuru, ciuru I*"""'
Berzovia

PÎ - nă ma-ma

&';; - te-le 9ri'-

(Caraş-Severin)

=11
re

-c~-

lLh h h .5 h " JI

ra

,,_, mia-ca

* ln Ardusat
n

„*

(Maramureş):

- Popa din

Btrgău.

- Zdup cu el ln

Tău

I

Şip=peşte.

Toţi copilaşii

ridica mîinile.
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1517

6! J J tt

Gar, gar, garf
Suie moşu' fata-n car
Şi o duce (a Celei
Ca să.-i cumpere cercei.
Gar, gar, gar !*

(iar,

'

Pădina-Mare (Mehedinţi)

j))·

9.;;r_

'I 11 1

9ar'

mo-şu

o .:fv- ce
ca sa-1 cum-pe-

J)

J J

J :li

J1 J1 J1 Ji I

5u-1e

I J.

c,

li

4'-/,9.J? ('~

/a Ce ./e,-

re cer-cei

Gar. gar.

9ar1

Un copil care face pe „baba" îşi uneşte vîrfurile degetelor de la mîini (mic cu mic, inelar
inelar etc.) şi le resfiră. Un altul îi atinge cu arătătorul fiecare pereche de degete, începînd cu c
mici, şi duce cu acesta următorul dialog:

1518
Dă-mi, babă, sita'}

-

Sui mai sus I

$1 ;

(de 3 ori)

·

Cînd ajung Ia penultima pereche rostesc:

J5 J· 11u. ·1 Js J5 J

ai-~ Oa

-M

s-

fa1

11

- 5v1 mat sv.si

Dă-mi, babă, sita!
Intră-n casă!
Mă muşcă căţeluşa.
Nu-i acasă,

-

Dar unde este?

~ Este după uşă,

Scornwne-n

cenuşă.

Apoi, copilul bagă degetul în spaţiul dintre
degetele arătătoare şi mari, iar „baba" i-1 apucă
şi-l scutură, zicînd: ham, ham I Şi jocul se reia
cu trecerea unuia în locul celuilalt.
Gighera (Dolj)
'

I

Un copil îşi lipeşte palmele şi măreşte distantele dintre degete. Pe urmă cîntă şi Jate, în ri!
mul muzicii, următoarele mişcări: la versul I, îndepărtează şi apropie degetele mari;. la versul al 11-1
îndepărtrnză şi apropie degetele arătătoare; la al III-iea, pe cele mijlocii; la al IV-leş, inelarele;
al V-lea, pe cele mici, iar la,ultimul, duce degetele mijlocii pe o parte şi pe alta, în jos şi în s

1519

,\

- Tată, tată!
- Ce-i, ce-i?
- Vin ciobanii.
- Şi-apoi, ce-i?
- Cîinii latră:
Ham, ham ham.

Mogoş

-la - 1.9,

(Alba)

yţh )î
(1i· - ni/

*

Toţi copilaşii ridică

mîinile.
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,J,

la -

lăl

-Ce-1,

ce-i?

rna 41

la - Ir.I:

tl.;-.'77, I.I;>~ h~m/

Se lipeşte cu salivă cîte o bucăţică de hîrtie pe unghia
primele două. versuri, copiii bat ritmic degetele pe ceva.
ascund degetul cu hîrtia şi-l arată pe cel mijlociu. La .versul al
mînă. Apoi, cînd se cîntă versurile următoare, dau la iveală, pe
pe cele mijlocii.
'
cîntă

în timp ce se
La versul al III-iea ridică o mină,
IV-iea, procedează la fel cu cealaltă
rînd, degetele arătătoare şi le ascund
fiecărui deget arătător.

1520
Două păsărele
Joacă pe podele.
Zboară Lina,
Zboară şi Paulina.

J; ;1_ ~ I j .:J

' ! )·

ijl J :J

Oo - uă pă-să - re-le
Joa - că pe po - ~ - le.

Vine Lina,
Vine Paulina.

.

Zboa-ră

~3--,

' J :J Qdt:JiJi J14J J

Strunga (I aşi)

LI- na,

ZtJoa-ra

.şi

l'a „ u

„

;,

-

na

Cîţiva copii pun degetele răŞchirate pe un loc neted. Cel care a ieşit la numărătoare atinge pe
ll;I1 pai, <lege.tele ~opiil?r, î? timp. ce c1:' tot~i cîntă cite ~~a sau .două . silabe din text. Copilului caruta 1-a revenit ultima si.laba a ulhmulu1 cuvmt („domneşti , „vacile"), 1 se cere să imite strigătul broaştelor, al caprelor, ori să se dea peste cap„., după care schimbă locul cu cel care a purtat
paiul - şi jocul·Teîncepe:

rînd~ c:i

1521
Vine ursul necăjit,
Cu un dinte răsucit.
- Dă-mi, fetiţă, cheile,
Să descui odăile.
- Aoleo şi vai de mine,
Cheile nu sînt la mine,
Sînt la doamna din Piteşti
Cu căsuţele domneşti.

(Muzica de la nr. 282)

'

Davideşti (Argeş)

1522
Vine ursul necăjit
Cu un dinte ruginit.
- Dă-mi, măicuţă, cheile,
Să descui cămările.
- Ba eu nu, că nu-s aici,
Sînt la popa-n Făgăraş, .
. Unde ouă raţele,
Unde fată vacile.
Retiş

(Muzica de la nr. 282)

(Sibiu)

Copiii pun degetele răşchirate pe un loc neted. Unul dintre ei le atinge pe rînd, în timp ce cu
cîte una sau două silabe.

toţii cîntă
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r

:

Degetul la care a picat silaba ultimului cuvînt nu se numără, ci se bagă în partea dinăunl
a palmei - şi tot aşa mai departe, pînă rămîne numai degetul unui copil, acesta urmînd să exeai
pedeapsa*:

1523
Sare capra din argele
Cu mai multe ghiocele:
Ronţiş,
Bonţiş,

După

Tiviş.

casa lui
Tivicana,
Berbecana,

Ranţurile,
Zbanţurile,

Cutcudia,.
Veselia,
Spaimagia,
Ia-l d-acia !
Călmăţuiu-de-Sus

(Teleorman)

1524
Şişi, capră cu mărgele,
Cu mai multe ghiocele
Şi un fir de borangic
Pln' la casa. lui Pitic.
Timişoara (Timiş)

.•

!""~:-

1525

„.-,

'.·~.-·I·.

Si si, capră cu mărgele,
Cu mai multe f lo'ricele,
Ronciş,
Ponciş,

După

casa. lui Tiviş.'
Tivicana,
•
Berbecana,
Obloc,
Treci la loc I
Drobeta-Turnu Severin

(Mehedinţi)

1526
Berbecaru,
Amurile,
Zdramurile,
Palma-nttia,
I a-ţi tichia!

Sisilică cu mărgele**
Şi multe cu viorele.
Ronţiş,
Ponţiş,

Pe la casa lui
Tivicaru,

Tiviş.

Udupu (Teleorman)

• Uneori, aceste texte sînt folosite doar ca' numărători.
Ţuş, capră cu mărgele.

*'" ln Nanov (Teleorman):
270
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În alte părţi, un jucător legat la ochi stă aplecat cu mîinile sprijinite pe genunchi, iar alţii

zic:

1527
Fîrli
Pe-a
Fîrli
Pe-a

fus, fus,
cui mină-a pus?
cage, cage,
cui mină cage?

'f

PPF

1J_

Fii:. li l"v.s, lw,

tpppp IJ

i 11

~a1m:t>N pv.s?

După ce se termină de cîntat, un copil pune
mfoa pe spatele celui înclinat, şi dacă este ghicit,
atunci trece în locul acestuia, şi jocul reîncepe.

Plugova

(Caraş-Severin)

Sau: jucătorii întind una d,in palme - cu degetele depărtate - pe spatele celui legat la ochi,
în timpul cîntatului, un copil mişcă mîna pe deasupra, atingînd la silaba ultimului cuvînt degetul _
vreunuia. Acesta, dacă a ghicit, schimbă cu cel îndoit de spate.
şi

\

1528

41 J1 J1 J1 l· I Ji î· i

Cicilage-lage,
Pe-al cui deget cage?
Ciciluş-luş,

o._

Pe-al cui deget puş?
. . .

ci~

la - ge - la- ge,
ca- ge?

.k.w CV/ tie- g~

o

(Caraş-Severin)

D - ci - l"f

ghemuleţ

din paie

şi-l

ascunde în

iarbă,

iar altul,

l±d

IVf, :__

Pe-al cvi tfe - gd

Cineva face un
jurul lui şi cîntă:

ii

,Ot./Ş?-

bănuitor, roteşte

un deget în

1529
Vîrtecuşu-cuşu,
păiuşu'

Pe-aici e
Ceaca

!

(Muzica de la nr. 225)

(Sălaj)

Cîţiva copii sînt aşezaţi în cerc, fiecare avînd în faţă palmele lipite. Un alt copil, din afara
cercului, pune un păiuş între palmele unuia dintre jucători, fără ca „dracul" - alt ·jucător, care stă
deoparte, întors cu spatele - să vadă unde l-a ascuns. După aceea, cei din cerc Cîntă:

1530
Vină, drace
Napadace,
W- /)§, tka-ce

Ala -,oa-dv - ce

'
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Z'll

Şi ţi-alege care-ţif place Numai mie să-mi dai pace.

iar „dracul" vine şi trebuie să indice unde este
păiuşul. Dacă nu ghiceşte, jocul se desfăşoară
mai departe; dacă ghiceşte, atunci „dracul" ia
locul copilului care a ascuns păiuşul, acesta intră
în cerc, iar cel la care s-a găsit păiuşul devine
„drac", şi jocul se reia de la început.
Liveni

J1 J1
.fi jt:a

j;

Ji I j) ;? JJ J1 :li

:le-~

Mt-"'°" mi-e

Cil-~fi

pia - ce

.s.i-mi tfâ1 /Jil - ce

(Botoşani)

Un copil
dintre

'"I

stă

deoparte, cu ochii închişi, în timp ce un altul strecoară o pietricea în pumnul unuia
aceea, primul SE: duce să afle unde-i piatra, cîntînd:

jucători; după

153i
M-a trimis mama si tata

·Să găsesc unde e piatra.

'I lJiJî)l ,Jî)î J '.J;3
1

Pietricica de argint*
Este-n · mîna-aceasta?

M-~ ln-m1s ma - mil .si la_ lil
Sa 9.#-sesc <m - de ~ p-..-~„.

2 Mai (Constanta)
Dacă ghiceşte, ia locul celui care a pus-o, iar
acela la care a fost găsită urmează s-o afle; dacă
nu ghiceşte, încearcă din nou.

IJ5J5@jl
/J1e - lr1,· -

ci - ca

*1ti
- J5 J1 I~
c J_

I

1

Es- le-n mP-~-a - ceas - ts?

Pe patru bucăţele de hîrtie se scrie: „hoţ'', „păgubaş", „pandur" şi „împărat"; după ce se îrnpi-]

turesc

şi se amestecă, fiecare jucător îşi ia cîte un bileţel; copilul căruia îi cade „păgubaş" cîntă:

I

1532

f I Ji )i ), Js I }; ;1 J

Eu sînt domnu' păgubaş,
M-aş lega de-un tllhăraş Iapa e, şi mînza nu-i,
Şi-l supun pe dumnealui_

E11 .Pol dom-nv'

~sş le - fi" tt~ l.lf7

Dacă l-a ghicit pe „hoţ", atunci „pandurul"
acestuia atîtea lovitJ.iri la palmă, cu o nuieluşă,
cît a poruncit „împăratul"; dacă nu a ghicit,
şi a indicat pe unul din ceilalţi doi, atunci loviturile la palmă le primeşte „păgubaşul ".
dă

pa - 911.- ~

1;·1 - na - r.aŞ-

$11 Jî Ji Ji }i I J1 ·J, J
Ia - ,Pa e,

!i-J

s11- ,ovn

şi

,oe

1g
11

mi"n-za nv·i

tt11m-ne.;;-

Ivi.'

cîte un

bileţel

Cîrlibaba (Suceava)
Mai mulţi copii iau loc în jurul unei mese. Fiecare trage din
de unul, pe care este scris „hoţ" , celelalte sînt fără text.
* In Lunca

(Botoşani):

Hai bubului, bubului, bubului,
Piatra e la dumnealui.
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grămăjoară

- afari _

'f

1533
Am plecai la Dorohoi1
Cu un car de usturoi.~
Iapa este, mînza nu-i,
Şi mă plîng pe dumnealui.*

1î J5 l

j I l l J ii

Am ,l)l'e- Ci1t li1

/Jo - ro-hoi

ev

v.s -

vn

c<Jr de

es -

te,

tu - ru1:

Dacă l-a ghicit pe „hoţ ", atunci .„vizirul" dă

acestuia cîteva lovituri la pal mă; . dacă nu 1-a
aflat, copilul care a fost bănuit devine „vizir",
şi-i dă el la palmă celui care nu a ghicit - şi
jocul se reia.

Eil. - pi1

mtn-za nu-1

Săliştea-de-Sus (Maramureş)
ŞI

mi

,0Ji'n9 pe

dvm - n~ - Ivi:

~u-în Barcani (!:ovasni)):

iFJ, J1 ;1 I8h Js J

_

Am ple - ci1f

Cu

un'

Ei1 - pa

la

Oo -

Ci1r r/e

US -

es - te,

mJ .clhg pe

tu - ro1:.

min -za nv-i

-FE &J) Ji.
Şt

:J

r11 -//oi

ph 1' J

I

ttvm-m:a./<11:

Unul ·dintre copii face pe „împăratul", iar un altul, legat la ochi, are în faţă, jos, o pietricică.
Careva dintre jucători îi ia pietricica, şi după ce este dezlegat, se plînge „împăratului":

1534
l mpăraie, împărate·,
Mi-a furat vaca azi noapte I
Bună, rea, cum era,
Mulgeam lapte de la ea I
1
După aceea „împăratul" îl întreabă (vorbit) :
De cin' te temi?
Sau:
Pe cine bănui?
Dacă ghiceşte,

trJî.n - ~

#' ? I 1> ') .~ p li

p.i - ra - te.

u~a TV - raf Vi1

im -,o.i . ra- l'e,
- Ci1

iJZI

l?Oil.O-l'el

atunci copilul' la care se gă
,nu, „îmoarecare,

seşte pietrjcica trece în locul lui; dacă
păratul" dispune să execute o pedeapsă
şi jocul· începe din nou.
Rucăr (Argeş)

Jocul „în cinci pietre" se
jucătorul aruncă pietricelele în
Ca să prindă mai puţine

desfăşoară

în mai multe feluri. De exemplu (varianta cea mai
sus şi caută să le prindă, cu aceeaşi mină, pe dosul palmei.
sau chiar nici una, adversarul îl necăjeşte astfel:

simplă):

1535
Eu fac o gropiţă
Să vie-o pietriţă.
(Cînd cîntă, cu degetul face o

Dersida
• In

gropiţă.)

(Muzica de la nr. 225)

(Sălaj)
Drăgeşti (Bacău): Şt-l

propun pe dumnealui.
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1536
Buburuz, buburuz*
· Du-te-n sus, vino-n jos,
Nu te du în mîna lui,
Ca să piardă dumnealui.

(Muzica de la nr. 409)

Tudor Vladimirescu-Avrămeni (Botoşani)

1537
Foaie verde,
la, cum pierde I

(Muzica de la .nr. 253)

Valea Vinu.lui (Satu-Mare)

1538
Zgîrci de curcă,
M îna ţi se-n curcă I
Smîrdan (Buz~u)

' I ;;.. J1

J; Ji I

J~ ) "' J\ Js

Z9t"râ Q'e cvr- că, M1:na

J! I

;li ~n-cvr-c.11

1539
Bibilică şchioapă
A căzut în groad ă

Borduşani (Ialomiţa)

1540
2gîrci de raţă,
M îna ţi se-aga( ă I

-#

JiJi IJ9JîJ9;,;dfj ·

?gira'il# t,a-,14,

Raşi (Ialomiţa)

Alt-na ,tl.se-a-9a-

ta;

1541
Cîr, cioară, pe ftntînă,
pice piatra din mînă !

Să-ţi

c1oa -ră, pe

Ci'r,

Româneşti (Iaşi)

lin - fi -

11ă,

·*Ji$JjJ1 jJ)J)J.J) I
J'ă-(i

/)1 -

ce

p1B -

l;..i1 iltn nw" - n~I

1542
Merge ursu pe pîrău,
C-a venit şi rîndul meu.
Cupşeni (Maramureş)

1543
Bivolă cu lapte,
Să-mi vină şi mie

'

parte.

(Muzica de la nr. 631)

Calbor' (Braşov)

* Pietricica de aruncat în sus.

/
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1544
Zgtrci de oale,
Mina ţi se-nmoaie I
Găneasa

&! )i=JEk;h I l

(Ilfov)

)1 l J1;ţ;)l

Mi- na ./I se-n-mo<J-1et

Z9i'r<icle oa - ie,

--

1545
Cinci căpriţe şchioape,
Dă, Doamne, să scape I
Ciorăşti

Cinci

(Vrancea)

1546
Pun calopul* pe genunche,
Nimenea să nu te-ajute I
Cehu Silvaniei

(Sălaj)

'I

-

Cil

)i

-

.,_

SO~l.:li~

/)rl • fC

Jip p I)·)· p p I
pe 1e-nvn-che,

Pvn ca- /o-pvl

,).)ip p l)iJ•Ji}· li
1W-

me-nea .s3

1547

nv

le-p :f'ţ/: lei

1548

Pricea, pricea pe lopată,
Doamne, să piardă-o dată I
Pricea, pricea pe furcoi,
Dă, Doamne, să dăm şi noi I

Pricea, pricea pe condei,
mai dea şi moş Andrei I

Dă,

Să

Ulmeni

(Buzău)

Griviţa (Iaiomiţa)

1549
Spiriduică verde,
dă să scape;
Spiriduică deasă,
Doamne, dă să iasă.

, Doamne,
Şicuia

(Arad)

1550
Ptiu, bozgoana* * dracului,
La uşa-mpăratului I
Lupşa

(Muzica de la nr. 16)

(Alba)

1551
Trece dracu' pe vîlcea,
Cea din virf să fie-a mea I
Bixad (Satu-Mare)

' I )· ,b J> J1 I J" iî J . J
Tre - ce tirs - n1'

&J5 )1 ;n :h
Cea

*
0

t/111

vlrr .sJ

pe vil - cea,

I F).]1
fi-

e-a

• li

_meaf

păliirie ţărănească.
Bozgoană = vrajă.

Calop =
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1552
Scapă,

drace,
Nu-i da pace I

Borleşti

'I J· J· $ ); I J! Jî Jî Jl I
Sca - ~ c'ra -ce,

(Satu-Mare)

IV<t-i da pa - ce(

1553
Zgîrciu, zgîrciu, şi dă-mi mie,*
C-ai făcut mai mult de-o mie I
Borşa (Maramureş)

Cinci pidricele, denumite „căţd ", sînt aruncate. în sus de un copil, care trebuie să prindă pe
tloml palmei una, trei sau cinci - în caz contrar, nu mai poate· continua, ş1-ş1 mcearcă priceperea un
altul. Jucătcrul care a' realizat, pe parcurs, să zicem 50 - numfaul a fost fixat de la început - iese
din jcc. Şi tot aşa al II-iea, al III-iea ... Cine a ajuns ultimul la 50 se cheamă „căţea", şi este legat
la ochi, iar ccpilul care a ieşit primul ascunde pietricelele. Apoi, „căţeaua" este dezlegată şi merge
să caute ,,căţeii". în tot act st timp, copiii bat două pietre şi-i cîntă pînă le găseşte:

1554
Na, na, na, căţea din văi.
Unde sînt căţeii tăi?
I-ai mîncat cu usturoi,
I-ai mîncat cu usturoi!
I
La căţei, căţea bătrînă
Ce-ai fătat de-o săptămînă
Şi- cu din/ii tot de lină.
Slăveşti. (Teleorman)

(Muzica de· la nr. -282)

Tri:i-patru copii păzi:sc oile care pasc. Unul dintre ei se face că pleacă după cumpărături şi
zice:

1555
P teacă Costea la Galaţi •
ia sare oilor
opinci ciobenilor.
După o vreme, se întoarce şi este primit cu
mare bucurie. Pe urmă jocul se desfăşoară mai
departe, pornind un altul** la tîrg.

]

Să
Şi

Gogoşu

Plea-cii C.Js-ka

.fă

1iJ

(Dolj)

la Oa- lafi

.sa - re

Cînd se jcacă „De-a vînzătorii şi cumpărătorii", la o vreme, după ce-au făcut tîrgul, cîntă:

1556

-'1 ·ii J5 J... ii I J5 ~ Ji l 11

- Nea Marine, nea Marine,
Mai ţii capra de la mine?
- O mai ţin, găsi-o-ar boala,
Clnd o mulg, îmi sparge oala
Şi dă cu picioarele,
De-mi rupe măselele.
Vîlcele-le

- Nea Ma- ri - ne, nea Ala-ri- ne,
Mai t11 ca-pr3_ de la mi-ne?

~]: J1

JJ Jl J1 I J5 ·@

I· Jdl

mai hn, g_# ,- .si - o-ar_ boă-:_~/3
tind o mv.Y, Îmi s;ar-9e_ oa- la

(Argeş)

- O

• In Giuleşti (Maramureş): Scapti (Leano), şi dă-mi mie.
• • Se pronunţă numele copilului care părăseşte locul.
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1557
- Măi Marine, păr de cîine,
Mai ţii vaca de la mine?
- N-o mai ţin, lovi-o-ar 'boala
Că şi-asea~ă mi-a spart oala!

(Muzica de la nr. 1556)

Ciorani-de-Jos (Prahova)
Fetiţele, imitîndu-şi mamele, îşi întocmesc din te miri ce gospodărie (tuptor de lut, vase din
capace de la cutii de cremă'etc.), şi încep să! trăbăluiască, să facă vizite ...
Nu rareori se întîmplă ca să se împungă sau să se ia la ceartă. Atunci, una sau mai multe
fetiţe . se desprind de celelalte şi cîntă:

1558
Tic, tic,
Porodic, *

.

Cată-n oală, nu-i ntmtc.
Cată-n fundul sacului, ·

-~

!ic,_

hc,_

Po--ro-ofc,

lese mama dracului.

li

Săliştea-de-Sus (Maramureş)

Ca-l8-n oa-

I~

nu-i ni_- mic.

1559
-

Cuconiţă, dumneata,
Borş cu crupe•"' ai mlnca?

- Aş mlnca
Numai să fiu

şi cu tărlţă
cuconiţă I

Voievodeasa (Suceava)

1560

tt J> J Ji J1

draga mea,
Nu mai vin La dumneata.
Eu merg acasă,
Mă sui pe masă,
Mătuşică,

1

bt1 J1 J

J.l.;j - t'u-.şi" â,

Nv mai -vm la

·Mătur coşu',
Tai cocoşu',
Şi mai fac şi

' I: ij}) J· J5 I

fripturea,
Şi-s stăpînă-i{ casa mea.

Ev l1lf!l9 a -

711ă

Coasta (Cluj)

ca-.Jă,

- tvr ro--10;

iJG ).!j@I

Ală
~'

S•'l pe. ma-s#,
co- ro- fl/}

ţi: Ji Ji ;i Jî I Ji Ji J
.Ş/ ~· l.l>c -?..'
;p:J Jlă-pi"- ~-n

111 .

t7'ra-9a ,:,,ea,·
o'vm-nea-ta.

m;o . .& ca - sa

:li

r~,
~a.

• Porodic = pătlăgică roşie.
•• Crupe = boabe de porumb'., pisate.
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1561
Scutur coşu',
Tai cocoşu',
Pun ibricu' de cafea,
Şînt cucoană-n casa mea!

Cuconiţă, ştii ceva?*
Nu mai stau la dumneata.
Pent;u-un ciob de farfurie
Faci atîta gălăgie I
Mă duc acasă,
Mă sui pe masă,

Cînd se dă în
unui pom, ctntă:

leagănul

pe care

Zegujani
şi

1-a

făcut

dintr-o

1562
Blănuţă, blănuţă,
Dă-mă huţa, huţa !

Runcu (Vîlcea)

(Mehedinţi)

scîndurică,, legată

'I
,,
~ 8b

1563
daina,
Pierdui haina;
Trecui balta,
Găsii alta.
Dobriţa

Ji

Jl

-

8/ă

nv

-

f1Jnii de crengile

)

J)

/ă,

/J/J -

J1 JiJi I J J1 I J· )

nv - /#,

Ţuţu

două

cu

Oă-mă

J J

[v -

fa

llv -

/a,

;
o'at

-

J
~.

(Gorj)

Hufa, huţa
Cu căruţa,
Pin' la baba llenuţa,**
Şi-napoi cu teleguţa.

1564
(Muzica de la nr. 34)

Bilbor (Harghita)

1565
H uţa, hufa la Daglfa, ***
Un' se macină tărlfa;
Tărîţa, grăuntele,
mlţele

Ptiu, stuchite-ar
Chicerea

I

(Iaşi)

1566
Uţa, uţa
Cu căruţa

deal la bunicuţa.
Bunicu/a nu-i acasă,
Numai fata cea frumoasă.*

Plnă-n

Davideni

(Muzica de la nr. 12) ·

(Neamţ)

• Tn Soroştln (Sibiu): /-auzi coniţd, spun ceva.
Tn. Boldu (Budu): Pin' la tuşa Măriuţa.
*** Lucalitate în jud. Iaşi.
Tn Chicerea (Iaşi), se mal adaugă: Cu' picioare răpănoase.

„

„„
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11

kl r /a,1

I

1567
Şi bătaie cu vărguţa ;
Şi-napoi cu patru cai,
Pîn'la moşu Neculai.

Uţa, uţa
Cu căruţa
Pin' la baba Măriuţa,
Şi-ţi dă lapte cu ceşcuţa

Cerna (Tulcea)

Cînd un copil vrea, în joacă, să urzice pe un altul, îl ameninţă în fel şi chip-:-- ca de _exemplu:

15,68
Piţigoi,*

Pe unde-i_ gol.

(Muzica de .Ja nr. 16)

Giuleşti (Maramureş)

1569
Să
Că

nu văd picioare goale,
le bag la pişcătoare!**

Mediaş

,, p

Js),), j)J)·)·Ji

Ss

(Sibiu)

- 'cloa-re poa - le,

nv v#&I ,171

li

·

1570
Vin nişte usturătoare
Pe la picioarele goale.
Cetea (Alba)

•

//;a

$Ji 1'
Pe

r..

mş-le

vs - Iv -

), J;

I

r~ -

loa- re

1' iJ J1 Ji

,PI - c1oa - ~ -

11

le 9oa - le

1571

$1Js1r J ir

Ascunde golu'
Că vine pîrjolu' I

·A;- - C(ln-

Stntă-Măria (Sălaj)

'41
r

VI

1572
Ascunde golu'
vine controlu'.

Că
Şeica

Mare (Sibiu)

&Cap

-

ot

As

j)

ne

,oi"r - /O

~
VI -

-

Ir

j

Cf/n -· o'e

~ne

-

Că

J
-

li

Iv!

Ir J
go

p IF
con

A/

ga·· -

Js

Js I F

Js)·1

J'ro

- h'

j

.li

Ici'

'" Piţiga = a pişca.
•• ln Mărcuş (Covasna): Că le bag la frigătoare.
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1573

Cici golu', golu',
Astupă picioru';
copilaşi

Pe cînd unii

Pe care l-oi urzica,
Picioru' i s-a umfla I.
Chiuza (Bistriţa-Năsăud)

se învîrtesc în Joc cu ochii

închişi:

1574
Cine pică jos,
Aceltt-i codă/os I
A -

ti - ne p· - c.i · .;as,

Giuleşti (Maramureş)

li
Io timp ce

alţi copii se joacă; o fetiţă învîrte Ia întîmplare o nuia sau coardă şi cîntă:

1575
Pe cine-o pica
Nu e vina mea I

'!

Suhaia (Teleorman)

)i )î
/Je

Un copil, cu ochii închişi, avînd în mînă un băţ, pe care-I
ca să-i lovească, în timp ce cîntă:

„

Ji J! I )

ci- ne-o ,PI

mişcă

-

)

li

ca

într-o parte

şi

într-alta, se

îndreaptă către alţii

1576
M-a trimis moş Iorgu
cosesc tot bobu.
Pe cin' l-oi păli,
Vina mea n-o fi I

Să

. (Muzica de la nr. 170)

Grumezoaia (Vaslui)

1577
M-a trimis bunicu'
cosesc părnicu'. *
Pe cin' l-oi lovi,
Vina mea n-o fi I

I

Să

0

A/-8 lri-mis 6u -

ni- ro'

Banca (Vaslui)

1578
M-a trimis moşul
coSP.sc ovăzul.
Unde-o fi mai mare,
Să dau mai tare,
Unde-o fi mai mic,
Să dau mai chitilic.**

Să

Lăpuş (Maramureş)

'1] ~ li J5 I r J :li pp 1· )·. I
Ala lr/-/71/s_ ,;,o-µ

.f.# cu-Jesc o - vJ- z11/.
(/n-o'eo li mai mii- n!
S§_ da</ /71d1 fiJ-

*r·

mic

•
u

Pămic

= mei.

Chitilin

=

încet.
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tln-o'u li mai

re'.

~

J'.i

1P

P J5 J?

1

r,

o'.111 mi/1 c/J1- ll - /!c.

11

1579
Orbu' crede,
Şi nu vede,
Unde-atinge, .
Curge sînge.

ţ

UlmetiJ. (Vîlcea)

)J )i

J1 ;i.-=r=:JţJî J5

· tln-r/e-il -tm -ge,.

)!

I

frr - ;;e .s.·;7 - ge .•

1580
Orbu' n-are judecată Pe cine-oi lovi, să tacă I
Şuşani

(Vîlcea)

Cînd se joacă, un copil izbeşte, prin surprindere, pe un altul cu genunchiul în şale:

1581

g

M-a trimis unchiu
Ca să dau cu trunchiu.

"]Eih · a-~g=--=J7711

t;

Drăganu

.

I.fa

(Vîlcea)

tri - m1s_

v.?

~

chk1

1582
M-a. trimis popa din vale
dau un pociumb* în

Să-ţi

şale.

(Muzica de la nr. 12)

Prod (Sibiu)
Cînd se joacă de-a berbeleacul pe şură sau se dau cu săniuţa, strigă:

1583
Uite, mă, cum mă mai duc,
Part-a-şi fi un tăvălug I

(Se

strigă

ca la nr. 642)

Buzău (Buzău)

1584
la o parte, Achitem,
te fac ac ama ghem!

Că

(Se

strigă

ca la nr. 642)

· (Se

strigă

ca la nr. 643)

Reşiţa (Caraş-Severin)

1585
la
Că

fereşte, mă Cocioabă,
eu sînt şofer de roabă I

Bădeni (Argeş)

• Pociumb =

ţăruş.
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Cînd se

joacă

rostogolind poloboacele goale:

1586
Poloboc, poloboc,
. la mai stai pe loc I
Pătrăuţi

ţ! Jî b I j. llilJ·El
IV- Io

(Suceava)

'

1587
Mama spală vasele,
Tata-ascute coasele,*
No{ ne dăm de-a-ntoarsele.

Ia

6J1
#oi

După

ploaie, în

băltoace

ma: sla1

l;ac,

~

li

loc/

pe

..pa-lă

la - la-as- ev - le

Marginea (Suceava)

po-10-

boc,

Ji Ji i· J1 I J

Ma-ma

Cît timp se cîntă primele două versuri, doi
copilaşi stau faţă în faţă, se ţin de mîini şi-şi
leagănă braţele în ritmul muzicii. La versul al
III-iea, se răsucesc pe sub braţe Şi vin din nou
faţă în faţă.

-

va-se-ie,

coa - se - fe,

J4 ;, Ji I 1

J1__ J

A

ne tl;Jm o'e-a-n- loar-Je- le.

sau în milui îmbibat de pe malul apei, unii copii, cu picoarele goale.

ţopăie şi cîntă:

1588
Turta boului**
Pe malu' Buzăului I
Cioran i-de-J os (Prahova)

1589
Terciuiala boului
.La ma.lu' Buzăului/

(Muzica de la nr_ 16)

Buzău (Buzău)

1590
Pielea vacii* 0
Pe malu' băltoacei I
Racoviţă (Brăila)

1591

&t i· J1_~rtt# i· ~ )· i·4

Burta vacii
malacii.****

Şi-a

Vlădeni (Dîmboviţa)

• Tn Plevna

(Ialomiţa): Guţu

t.i

roade oasele, Noi ne

dăm

• ** •

8f./r-fa

de-a-ndoasele.

ln Gura Cîlnăului (Buzău): Laptele boului; în Ctineni
** * ln Cernătcşti (Buzău): Burtucala CHICii.
u

·

Băi (Brăila):

Malac = pui de bivol.
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va-c11·

Şl~a ma-,~-c11.

Pielicica boului.

Cînd se

scaldă,

ca

să

se joace, copiii se

După
apă

ce s-au
- cîntînd:

săturat

apă şi cîntă:

între ei cu

1592

A.f-a minat moşuţu
Să cosesc rîtuţu; *
Unde-o fi mai mare
Să dau şi mai tare!
Moigrad (Sălaj)

în

împroşcă

(Muzica de la nr. 225)
\

de

scăldat,

doi-trei copii se prind de mîini

şi

se

lasă,

într-una, pe vine,

1593
Hai la mama fina,

'

~q- Jl;jkff=Ţţ;-ţ±-'=-=t

Să tăiem găina!
Hai la taica moşu
Să tăiem cocoşu!

h'a1 /01 ma - ma

f,

- · n01,

Lăpuşnicu-Mare (Caraş-Severin)

Fetiţele,

cînd ies din

scăldătoare,

se iau de

mină,

şi cîntă

fac cerc

învîrtindu-se:

1594
Aşa joacă doam,;ele
La blidu' cu poamele.

Lupoaia
Două

(Sălaj)

A -

grupuri de copii stau în

apă pînă-n

-!"'

/Os-că

o'o01m-ne-le

brîu. Unii zic:

1595
La fund, corcodel,
dau maţe de purcel!
iar ceilalţi îşi cufundă corpurile şi se păzesc să
nu fie găsiţi.
·
în cazul că vreunul a fost prins, rolurile se
schimbă, iar dacă au scăpat cu toţii, întrecerea
începe din nou.
Potcoava (Ialomiţa)
Că-ţi

Cînd copiii au sau

îşi

fac ei

jucăria

ce

reprezintă

1596

Oana mea, sălbatica,
O-adusei din Africa;
.O-adusei cu avionul,
Şi-o hrănii cu biberonul;
O-adusei de mititică,
Şi-o-ngrăşai ca pe-o purcică.
Oana mea are cercei,
·
Cîntă noaptea pîn' la trei:
Oana mea are opinci,
, Joacă noaptea pin' la cinci I
După fiecare grup de două versuri: Oana mea,
Oana mea/**

(Muzica de la nr. 293)

o

maimuţică,

-·

tt.

)1

îi

J1

cîntă. şi

)i

bat din

Ji I J5 J1

palme~

D

:g

Oa - na me11, Jăl - be - fi- ce,---.().a -tiv- Jei din
A - ll"t - ca~

Olteţ (Braşov)

• Rît = loc cu iarbă.
Refrenul aparţine culegătorului.

**

•
283
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I

Copiii formează un cerc, iar în mijloc unul stă ghemuit cu faţa în palme şi se face că doarmr.
Pe cînd cei din cerc cîntă, copilul <liri interiorul cercului începe să joace, imitînd mişcările ursului. ~
După ce a terminat, vine un alt ccpil care urmează să-şi arate talentul:
!

1597

tfJJ ~

Joacă bine,
·Moş Martine,
Că-ţi dau pline cu măsline I
Joacă bine,
Moş Martine,
Că-ţi dau miere de albine!
Joacă bine,
Moş Martine,
Să mănînci o dată bine!
Joacă bine,
Moş Martine,
Că mă d_au pe lîngă tine I
După

versurile 3, 6, 9

şi

Jo,.;i-

~.j

)J_l~

j1

tf./os Al..;'r-1/ - J-..e,
mh- lt - ne/

bi- ne

p../

a-/i t:lav p't- ne

A-

12: De, de, def

Arsura (Vaslui)
Cînd <:ei mici

încearcă,

imitînd pe cei mari,

să facă

primii

paşi

de dans

rom~nesc:

1598
Şi-ai li, şi~ai li,
Şi-ai li, li, li!

Topîrcea (Sibiu)

'f

·

Un copil, în rol de „lup",
alt copil se adresează „lupului":

~=-······

păzeşte

'

)i

j>Ljt
ş;:a;

j

8f4J

__"(

.ş::

~·

„ )i
.p:8/

~·

,
l"l
~-

ai

Îî j)

1t;

li

/tl

vreo trei-patru copii, care sînt „oile", luate pe ascuns. Un

1599
Nene lupe, dă-mi o oaie,
ascut o cuţitoaie I

,, ;, /, J1 -kP JCJEB

Că-ţi

#e - ne h - ,oe, df-mi o

oa - ie,

se rotesc, cînUryd, în jurul unui copil închipuit

stînă:

refuză, şi se face că mănîncă oaia.
Acelaşi copil, şi mai îndurerat, se roagă din
nou. Lupul se face că mai mănîncă una. Şi aşa
mai departe, pînă simulează că a mîncat toate

··.·Lupul

oile.

·

Jocul se reia cu schimbarea rolurilor.
Berevoeşti (Argeş)

Jucătorii

se prind de mijloc

şi

1600
De trei ori pe lingă stînă,
Ca să iasă brlnza bună.

~Muzica

Stejaru-Farcaşa (Neamţ)
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de la nr. 1214)

Copiii se iau de mină făcînd un cerc şi se învîrlesc

mereu, îndemnîndu-se:

1601
Tinde-te, răţoiule,
Pin' la noi,
. Pin' la voi,
Pîn' la casa. lui Modroi I
Tinde-te, răţoiule,
Ca cureaua moşului,
Ca nuiaua coşului,
C-aripa cocoşului l

I
!ii?- tfe - le, ri

- fo -

1~ -

le,

Apoldu-de-J os (Sibiu)
Cî(iva copii se prind de mîini
stînga, npet.înd:

şi formează

un cerc închis. Apoi se

mişcă

ba la dreapta, ba la

1602
Tigăiţă

cu ciotoaie,
Cine cade să se-nmoaie.

(Muzica de la nr. 135)

Potelu (Olt)
Copiii se

deplasează

în ccrc,·într-o parte

şi

alta, cîntînd:

1603

tt*#Ji J1

Cicioara - oara,
Uite sănioara;
,
, Să ne dăm noi toţi pe ea:

lli-k .s#-111 - oa - rJ·
Să ne clJm noi loli pe

ea:

Uite-aşa/

La ultimul cuvînt se
Şomcutu-Mic

lasă

pe vine.

'

(Cluj) .

In interiorul unui cerc se
ce cu

l::I· J )li· J

111
1
111
'Ci-c1-w-rJ-os - r<i tb~Jl!o_...,_,..

află un copil care simulează'că împuşcă cu-o vergea două oi, în timp

toţi cîntă:

1604
Oile nănaşului
'N curtea făgădaşului.
Am o puşcă de nuiele:
Pac, pac, după ele l
Acestea ies din joc şi acţiunea continuă
cînd sînt rănite sau omorîte toate oile.
Vad (Braşov)

pînă

Copiii se ţin de mîjni făcînd un cerc şi păşesc, fără întreruperi, spre stînga sau spre dreapta,
cîntînd.
Intddeauna, la ultimul vus, cel numit se întoarce cu faţa în afara cercului.
Jacul se tu mină cînd toţi s-au întors.

1605
Lanţ, lanţ,
lanţ!
Lanţule de aţă,
Ca şi de mătasă I

Ce mai

*' ·r

J

fanf, lsnf,

I p pJ
ce 11181 lsnf/
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., F FJi Jl IF J I ~j]Ui]

Iute, iute să pornim,
Pe (Stănică) să-nvîrtim I

Josenii

{sn-/u-le de

Bîrgăului (Bistriţa-Năsăud)

s -fă,

C11 ŞI de mă-

1606
Lanţ, Lanţ,
lanţ I
Lanţul e de aţă,

Ce mai

Lanf. Iar>/.

Ca şi de mătasă I
Iute, iute să pornim,
Pe (Rodica) s-o-nvîrtim I
S-o-nvîrtim frumos,
Să nu cadă jos.

la.?-lu/ e de O-/§.
Ca ';;ele ~-la

.„;;,

mai !11n/!

.111 -· .~, iu - le
le (Ro- di - ca)

~~j=jW-=1$1

Cenade (Alba)

JJ ,:;o-·-:wn

,n]„

tîndu-i

Ce

După numărătoare se alege „mîţa ". Ceilalţi
~tfel, ca s-o necăjească: .

„

fac

roată

.J.o.?-vir-lim lht- mos,
nu c~-dâ ias.

.;~o-wi„_,...

Sd

în jurul

„mîţei

",

şi

se

saltă

pe vine cin-

1607

Haide, mîţa pe ciulite I
Haide, mîfa pe ciulite I

'gJ Jî 1J Js 1J J1 I J Jill

Dacă reuşeşte să atingă cu mîna pe vreunul
însă în picioare, atunci

fiai- o'e,

mi- /g

pe

civ - // - le!

dintre copii, acesta fiind
cel atins devine „mîţă".
Corund (Satu-Mare)

1608
...

Tiţi-mîfi, dă-mi
Tiţi-mîţi, dă-mi

pogaci,
pogaci I

I

Sabolciu (Bihor)

1609
Mîţa cocoţata
Şi-a mîncat salata;
Salata nu-i bună,
Şi-ar mînca smîntînă.

~---u±EJ
Ali - fa

co - co

- ("

I

- ta

Runcu (Gorj)
ce se

Dintr-un grup de jucători se aleg „dracul" şi „conducătorul ". Primul merge undeva
iar ai doilea după ce ascunde paiul în palmele vreunuia, zice:

întîmplă,
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fără să

1610
Sai, drace,-ntr-un picior
Cu cămaşa de fuior

a

ţF-f]f) i· I i· 1· J -li

Şi ţi-alege-un puişor!

în acest timp, „dracul" vine sărind într-un
picior, şi caută să afle unde-i paiul, iar jucătorii
duc mîinjle în sus şi în jos, cîntînd:

ip=j

J

;\!(!

o'a,,,

Nu dau, nu dau I
Nu dau, nu dau!

·1

J
/](./

J

li

dav(

Dacă-l ghiceşte, copilul la care a fost găsit
paiul trece în locul „dracului"; dacă nu-l află
de trei ori la rînd, i se dă o pedeapsă (să zbiere
ca măgarul, să imite mugetul vacii etc.).

Poiana

Teiul~i (Neamţ)

1611
Sau îl

necăjeşte

cu:

Vine dracu' -ntr-un picior
Să ghicească păişor.
Păişorul n-a ghicit
Şi mălaiul l-a-nghiţit.

Văleni

(Muzica de la nr. 282)

(Vaslui)

Jucătorii

care fac pe „oile" se

aşază

în jurul unui copil

şi cîntă:

1612
Ciuru-buru
De-a toporu,
Oile nănaşului
Curtea făgădaşului.
După aceea, jucătorul din mijloc strigă „ciuruburu ",iar ceilalţi trebuie să se lase repede pe vine.
Copilul sau copiii care rămîn în picioare fac
schimb cu acesta.

Ighiel (Alba)
Jucătorii îşi

pun pe iarbă căciuliţele sau pieptarele - închipuind oile.
.
un copil - „ciobanul" - care stă pe pîntece, ~u mîinile la ochi, se află în .aceeaşi poziţie
I nn altul, „cîinete", iar mai departe, ferit de priviri, „lupul".
Acesta se furişează, şi dacă poate să ia o oaie, „cîinele" se ţine după el, sărind într-un picior,
şi zice mereu :
;

Ungă

'I

1613
Dă-mi oiţa înapoi,
Că nu merg l-al meu păstor.

In cazul

că

„lupul"
trece în locul „cîinelui".
Băuţar (Caraş-Severin)

se-ndură

ori este prins,

l:
li?

J1 J1 ;;,

:i ;îl
"' ::)::
.ii
îi' ::)::
îi'
Ci

)J

IJ.f.mi tJ - I - ţg

/J{/

merg l-ai

I ;1 Ji J
,- -

~-poi,

I: 11
i',: J> J
mev

păs-

li

tor.
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După
părtează,

ce se fixează denumirea florilor
pe cînd toate celelalte zic:

şi

se face

nurnărătorarea,

se alege o

fetiţă, ţare

se dt-

1614
Bîz în cîmp I
Bîz în cîmp I
O altă fetiţă, în acelaşi timp, dă cite un nume
de floare - din cele fixate - fiecărei jucătoare.
Pe urmă este chemată fetiţa care plecase. Aceasta
se întoarce sărind într-un picior (nu are voie să
atingă solul cu celălalt picior), şi cîntînd:
a)

~ I :J.

J1 I Jl ' J1. ii I·

Bi'z

ÎÎJ

Bi'z

â"m,PI

7n

li
cinp!

8/z in

·omp1

b) Cling, cling I

Cling, cling I ...

I J> J> J

încearcă să ghicească. numele c;le floare pe care
poartă

îl

una dintre copile.

Dacă

nu

reuşeşte,

fetiţele strigă:

' J1 J1;1 J1 IJ1 Jî J1 l Jî Jl1

c) A zburat pe coş I

A zburat pe

CMg, chng,

coş!

C!1ilg ch1g, cl!fJ9, eh~·'""~ tlli;y, llW9,o'~d.iv, c/Ji?g,'

şi

jocul se repetă cu aceeaşi fetiţă; dacă reuşeşte,
atunci trece în locul ei fetiţa care a fost ghicită
- jucătoarele urmînd să primească alte nume
de flori.

c

~)J111JiJ· lâft~iJ1J1J· „ I
tj

A zik:-r<JI ,oe roşi

~

,

A zQ{/-ral ,oe coşi

Vălişoara (Caraş-Severin)

Copiii aleg pe uni.li dintre ei care va fi „cocoşul", şi pe un altul,- care va face pe „vulpea".
„cocoşului ", jucătorii se prind în cerc, iar „vulpea" îi zice:

In jurul

1615
Fugi,

cocoş,

„Cocoşul"

din

cînepă

răspunde

îi

I
cu un „sic /"din pumni:

Ba eu nu, şi nu, şi nu I
„Vulpea" căutînd să ·pătruridă în cerc, sărind
într-un picior (nu ·este permis să atingă pămîntul
cu celălalt), spre a prinde „cd<!oşul ", îl ameninţă:

a

.

-~~~{rnF"ffi
/Vg~ co~

ct7: d.:1

~

Sa

n-ai pleca,
Eu pe tine te-oi mînca I

Cînd a reuşit
şi „vulpea"
le iau locul.
Băuţar

Cîţiva

IJsJs J

să-l prindă, atunci atît „cocoşul"
intră în cerc, iar alţi doi copii

n-'11

,ole - ca,

li

·

(Car aş-Senrin)
copii,

~-,Păi

1 I 1i J'i J li
--~
ev nv, f;
.p' nvl

Dacă

cît

el -

b

ţinîndu-se

'-Eu ,o5

de mîini,

formează

un cerc care se

cîntînd:
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mişcă

li - ne

le- ql min-ca1

spre stînga sau spre dreapta.

1616

'f

Se coc cireşile,
Se apleacă crengile.
Sub el este
O fată bărnace I a-ţi-o, care-ţi place I

a

4!J' i· Js I J1 )· leJ
Se_ coc
.Je

ii

111

c/ - n:- -}'. -pleil-&'8 eren-;i - 1/

iar în mijlocul cercului se găseşte
un alt jucător, care în timp ce cîntă:

1

11

Svo_ 61-::..__

Asta-mi place

Q

Că-i bărnace,
Şi de-ar fi mai bărnăcea,
Tot de astq mi-ar plăcea

l"e - 1$ ·/Jir. -

es - le

na -

~

-

li

îşi alege o fetiţă din cerc cu care continuă să se
învîrte, amîndoi sărind cînd pe un picior, cînd
pe celălalt.
fetiţa aleasă rămîne la mijloc Şi jocul se ia
de la început.

.fa - /~o,

Cil - ~-/i

b

,, J J

:li

IJ J

As - lil-m/

c.i-i

.Mr

Groşi (Maramureş)

' J1 J1 J· i· I Ji
Şt

4;1

tle-ar li mai

;i

J

I.ir - ni - cea,

J1 J· J· I Ji J5 J

101 i?'e

ii

mt- ~ pl.i- cea.

as - la

de copii - unul făcînd pe iţele şi altul pe suveicile - se aşază faţă în faţă Ia
cu braţele încrucişate la spate.
.
De cite ori se execută refrenul, jucătorii sar pe loc de pe un picior pe altul, iar la cuplete, în
pas săltat, îşi schimbă locurile - suveicile trec în locul iţelor, şi invers:
o

Două rînduri
distanţă oarecare,

1617

fI J J

Printre iţe, printre spată,
Merge mlnza-mpiedicată;
Printre iţe şi fuscei
Merge scroafa cu purcei;
Şi la sulu' dinapoi,
Patruzeci de lătunoi;
Şi prin sulu' dinainte
Cine la mai ţine minte? I

Fiecare grup de

două

1J. J1 I J J I Fdl

JJe-.;- r~z - boi~

Ptn - zi -

.şoa

n~z- boi;' răz -

- re

al - De,

bo'i°.

moii

.h h D I .b b h _b

2 _h
4 l'nn -lre

/ - /e,

,orin-lre .1fJi1 -

I~,

R

versuri începe cu:

De-a război, război, război,
Pînzişoarc albe, moi!

Vîrciorova

(Mehedinţi)

La „Şotron" se dansează pe sol diferite figuri geometrice, care poartă cite un nume: nas, ochi etc.
Un copil aruncă o pietricică în prima din aceste figuri, în aşa fel, ca să nu se oprească pe linie,
căci atunci a pierdut. Apoi, ţopăirid într-un picior, încearcă să o scoată tot cu piciorul pe care se sprijină şi în aceeaşi direcţie, dar să nu atingă cu piciorul vreo linie, şi nici pietricica· să se oprească pe
.
linie, căci atunci iar a pierdut.
Dacă a reuşit să o treacă prin toate figurile, păstrînd aceleaşi reguli, înseamnă că a cîştigat.
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Ca să-l facă să greşească pe cel cătuia i-a venit rtndul să joace, copiii îi cîntă:

1618
~

Uite sus, la Soare,
cazi in picioare I

Să

*=

tkna Sibiului (Sibiu)

1619
Uită-te la stele,
Poate calci pe ele I

Cartierul Rahova

(Bucureşti)

j

J p 4' !J J

(/I .-

le

'1 )·.

JtJS,

J' ~· 1i i

li/ - tă~ te ,

li

/a._ Sov- re,

la

r h4
.rle -

le,

1620
Buruiană cu trei craci,
Dar-ar Dumnezeu să calci.

Runcu (Gorj)

1621
Furculiţă-n paie,
Dă, Doamne, să

Jibert

(Muzica de !a nr. 133)
saie !

(Braşov)

1622
Eu mă
(Iulia)
Buciumi

ţin de iarbă,
să piardă I

~p

(Sălaj)

Eu

~
mă

j)
/;il

J1 I J ;;;;J;;g.
a'e

iar

-

bJ,

1623
broscuţă, pe linie,*
Să-mi vină rîndul şi mie!

Sai,
Chiuza

(Muzica de la nr. 12)

(Bistriţa-Năsăud)

1624
Gaură de şarpe chior,
Să se frigă la şotron I

(Muzica de la nr. 168)

Izvoarele (Buzău)

1625
Ieşi, găină chioară,
.Ieşi

Roman

din joc

Jţf ). )·

afară I

(Neamţ)

I91;

f tJ
* Tn Ucea-de-Sus

(Braşov): Picii, cioară,-n pălărie,

https://biblioteca-digitala.ro

g.i

-

I

•

m

J·

)5

C/VOa-R,

;1 I li Js î· ).
17/il

_IOC

a-

}Îi - . r.i/

11

1626
Mă

dusei

pe luncă,

(Muzica de la nr. 105)

Mă-ntîlnii cu-o cu;că,
Şi-mi spuse că spurcă.

(Argeş)

Cocu

1628

1627

Picioare de curcă,
Picioare se-ncurcă.

Spurcă, spurcă,
Că-ţi dau ou de curcă
Şi de bibilică -

Tisa (Prahova)

Să nu-ţi fie frică I

Arefu

(Argeş)

1629
Calcă, cioară, pe pîrîu,
Să facă şi (Gheorghe) rău

I

(Botoşani)

Miorcani

1630

tî i· )· Ji J1 I;;, i·1Q44iu

Cioară, cioară,

Dă pă linioară

I

Cli:la- r~ c1ila-~ LJ;i ~ /I - ni - oa - răi

Moneasa (Arad)

1831
Calcă, cioară, pe lopată,*
Să se f rigă-ocf;ată I
Sălceni

,. j J1 J1 j j Jf Js J1 J@.
Cal - c<i c10o>-rJ,

(Vaslui)

'
'!

Ji Ji

.J.i .se

1632
Pică, cioară.. pe lopată,
Şi mai dă la altă fată I

Satu Nou-Ciorăşti (Vrancea)

)·

,oe Io - pa - J'ă,

1· -I o'aJ

l"n- ;.i-o

J

li

/#1

1· i·} Ji I Js i·}} li
,o,·_

că,

c10o>-r#,

,oe

Io-~-/~

1633
Eu mă sui pe trepte,
(Oniţa) să schepe !
Mere cioara pe pîrău,
Să rJie şi rîndul meu I

Buciumi

(Sălaj)

·

• ln Isaccea (Tulcea):

Urcă, cioară, pe lopată.
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1834
Sări:,· pisică,

'f

pe lopată,

Să-mi vie şi mie roată,
Că m-am săturat de stat,
Şi mai vreau să joc o dat'

I

Izvoarele (Ilfov)·

$

l· ;1 .J5t I J5 J1 fi Jl.5.in, fr - J/ • c.i,
.J'.;j..,,,, w - e .şi

11= ),

1

1

,oe Io - ,s- lă
/77/ · -

e

11?<1 -

i.f,

J1 J· ~ I 1· Ji J

iii

ci m-am

.,Y.

m;v·

$Î: ~

Jii- I" - raf C"e Jlât,
vra;tt s.J
joc o - dai'.!

Ji J1 ~ I Js J1 J5 Jî _:I

J#_r1,· ,a, ·

~-m- Yi-

$li: ~

J/ -

e

pe Io- /N· f~

cJ,
.şt

ml- e roa - ta;

)· J1 ~ I Ji J1 J :li

C.i m-am s.i- Iv

.JY mai

1635

1636

Sare mlţa pe vălău, *
Să mai vină rîndul meu !
Lugoj

- ral de .n'aT,
.;oe q - ~t !

w1~.;tt ~

Un picior de oaie,
Doamne, să-nmoaie I

Dă,

Ciorăşti

(Timiş)

(Vrancea)

1637
Hai circei**, cîrcei de oaie,
Picioru' să ţi se-nmoaie I
Trăi-Steni

(Prahova)

1638
Picioruş
ţi

de oaie,
se-nmoaie;
de curcă,

M îna
....

(Muzica de la nr. I 05)

Picioruş
ţi se-ncurcă.

Mîna

Adamclisi

(Constanţa)

'! ;

1639
Picioruş

de oaie,
Vinele se-nmoaie;
Picioruş de curcă,
. Vinele se-ncurcă.
Uite-aşa, ai scăpat !
Valea Viei

i· J1 J1 I J J :JI
ie

-4_ - clo - r".ş C"e
~ 11 - ne - le ~-n - m~ - le;
PI - clo - rv.; q'e
C'1r - c.ă

W - ne - le se-n -

a:N" -

ca~

(Buzău)

' )) 1' 01
l//-le-a-{a,
• Vălău = jghiab; în
•• Cîrceu = căpuşă.

Mediaş

(Sibiu): Sai,

miţă,

peste plrău.
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'l

I ii i· ), ' li
al

Jcă-po1/

1640
Mă-ntunii c-un ţap,
Şi zise că scap;

Mă-ntUnii cu-o curcă,
Şi zise că spurcă.
Glăvile

(Vîlcea)

1641
Jepure-n copaie, .
Dă, Doamne, să saie I

Pogoanele

(Muzica de la nr. 105)

(Buzău)

1642
Spurcti., Doamne, pe ochiat,
Să mai dau şi eu o dat' I
Fărcaşele

(Olt)

1643
piază rea,
Cine dă să nu mai dea !*

Am venit cu

I

Vaideeni (Vîlcea)

ve - nd c11

Am

j)ia - z<i rea,

1644
Zbîrcă, nătărău,
Să vină şl rîndul

meu I
Zbir- cil, a.j - lă -

Comişani (Dîmboviţa)

$J1. Jî
Să

)·

v/ - ,,.;

)5

rău,

I J1 J1 J 3

y-i

rin- du/ me111

1645

$! J

Zbîrci, zbîrci,
Ca să dai in brînci I
Călăraşi

t- I Ji Ji J1

Zb//-c~ zj;/-aJ

(lalomifa)

C.:; ~ c'c;1

J1 21

i

li

1.? br;l?o 1

1646
Sări

ţR: J1 J1 )· J1 1> ~ IJ1 Jl )· J1 Js '! li

într-un picior,
I

Să zglrceşti uşor

2 Mai

Sir1 in-lr-un jJ/-c10;;

(Constanţa)

» z9ii:cefli ll--{tJr!

1647
Ciobuleţ, ciobuleţ,
Cazi, te rog, pe şănţuleţ.

Poiana Lacului

(Argeş)

(Io - &! - l e j , _

CI0-0(/- lei
,,

• Tn Dragoslavele (Argeş): Ca să greşeşti dumneata.
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1648
Mai curînd, mai curlnd,
Să-mi vină şi mie rlnd I
Comăniţa

$! Js )5 Jc_J1

(Olt)

I J5 )· J

Nai cv-rf'n17',_

'f

1649
lntr-un picior, tot ~a:
Hodic* baba,,hodîc baba I
Cîrcenea (Caraş-Severin) •

m.ill.

ev-

I

n77r?',

J1 Ji J1 J1 I J1 J) Jt4
In- lr-vn pi-oor, tot ~ - ,p:

' J1 J1 J? 1· I Ji Ji J1 J1

'!

#o-OÎc N-~,

1650
Ochelarii bunicuţii
Pe. mijlocul Uniu/ii I
Uricani (Hunedoara)

llo-rl/c

J5 J5 J5 i·

I

{) - clle - la - rii

I

~ - ~!

JS J; Ji ;,

11

bi/- ni- ev- jti'

1651
Ai ajuns la joi,
Te-ai muiat ln usturoi.
Costeşti

(Vîlcea)

$ J1

i.!'·~7'·

J1 I J1 J1 J
,":?
vs - ,"'"u .,. r,71:

)1 )·
/TJ:,/

- 1;;!

li

.1652
(Muzica de la nr. 321)

Piatra pe linie,
(Petrica) se mînie !
Ulmi

(Dîmboviţa)

Uneori

.

însă,

îi

doreşte să izbutească:
.

1653

Pietricică,

pietricea,
Stai, te rog, în pătrăţea I

•

Cînd copiii

aruncă,

c~

ple-ln'-

suprafaţa

apei, o
·

Pie - fri-

Craiova (Dolj)
şi fără asperităţi,

i· )·. J1 I Js Jl J5

unul

după

altul, cu partea

lată şi

paralel cu

ci~

zic:

'4

li

ce~

piatră

su •

1654

fHJs J1

Slmbure de nucă,
Dă-i, Doamne, s-o ducă I
Sîmbure de miere,
Dă-i, Doamne, să piere!·

.J/in-J<;

Invinge jucătorul a cărui piatră sare de mai
multe ori pe întinsul apei şi ajunge mai departe.
Ţuţuleşti (Argeş)

• tiodtc !. - imit~ i;ners11l un11i scpiop.
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Iii ;1 €} I§ J1 JEB
-

re

<te_

nv- coi,

Copiii se iau la întrecere care izbuteşte să înfigă de mai multe ori, de la o
vîrful unui cuţitaş într-un teren mai moale.
Cînd acesta este aruncat de către unul din ei şi ,se învîrte în aer, ca să nu
jucători bat cu palmele pămîntul şi zic:
·

'!

1655
Lat, lat,
Ca (Florin) pe pat I

reuşească, ceilalţi

r @ I J J p,oep Ipat/_
tJ
Lal,

Valea Bourei (Suceava)
aşa

distanţă anumită,

1

1

11

lat- Ca (Flo-n'nJ

Cîţiva copii stau în linie dreaptă pe o culme. Fiecare are un
fel, ca să se rostogolească - şi cîntă:

băţ

aruncă

pe care îl

la vale, în

1656
Ciomăgel

de sălcioară,
P-ici, în jos, e drum de

ţt ~ ~ ~ jp I )· ;1 )· i· iD

ţară!

·'!

Copilul care a aruncat mai slab băţul coboară şi le strînge pe toate ca să le aducă sus;
după aceea, le aruncă din nou.
Cine a trebuit să le adune de trei ori este
aşezat cu faţa în jos, şi unul din jucători îl freacă
pe spinare cu o bîtă, iar ceilalţi zic:

'l·

Dtugu', drugu' pe spinare,
purece mare!*

Jucătorii

jos, iar

celălalt

Ji J. I li J. I 1· JdiJ1 I
Or<1-9<1;

:J.

na-re,

(Maramureş)

fac roată în jurul a doi copii care se
- „amăgitorul" - în timp ce cîntă:

sril - ci - 00' • ră
tlrvm tle /a · 41

tle
e

b

Muşcă-te,

Valea Chioarului

Ou-mă- ~1

/2.ic~· Îl1 fa!,

găsesc

I~

tlr<1-9!!~

~

tiru-~' ;;>e SjJi-

p ' I Ji ;i 1· ) li

A/(Jş-că-k,

,tJiJ - n:-ce ~-re/

la mijloc. Unul din cei doi pune

căciula

1657
Ţurlui,

Burlui,
Că.ciuli/a

nu-i I

B<1r

ducînd palmele lipite într-o parte şi alta a căciulii,
în ritmul muzicii, caută să i-o sustragă.
La un moment dat, profitînd de neatenţia
celui cu căciula, „amăgitorul" i-o ia şi o aruncă
copiilor din cerc, care o trec de Ia unul la altul
ÎR aşa fel, ca posesorul să n-o poată prinde.
Cînd acesta reuşeşte să prindă sau să atingă
căciula, devine „amăgitor", iar copilul de la care
a prins-o trece în locul lui. Şi jocul continuă,
fără alte modificări, pînă se sparge.

Jt Ji
fJ

h~

1· J1 )· I J

Că· ci<1 • // - (dl

li

nc1-//

Turda (Tulcea)
Doi jucători stau faţă în faţă Ia oarecare distanţă - unul dintre ei ţine în
iar un al treilea, la mijloc, se duce la copilul cu mingea - „ciuru" - şi-i zice:

• în

mînă

o minge -,
'

Salon\ (Bacău):
Hlrja, hlrja pe spinare,
Calu' rwstru duce sare

Mai_ la deal,

şi

mai la oale I
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1658
Dă-mi
Dă-mi,

vecine, ciuru!.
vecine, ciurul

dar acesta o aruncă celuilalt. Dacă nu a putut
s-o reţină, merge în partea opusă şi· zice din nou
„Dă-mi, vecine, ciuru ! " - şi aşa mai departe,
pînă cînd o prinde, luînd locul copilului de la
care a prins-o.

Oă-mi

t

ve, - ci - ne,

fi . I J

J1 J1

)1

ai-m'i ve -

CJ

civ - rv/

-

n~

__

J

li

civ - rv/

Peştera (Braşov)

16~9
O·puichiţă
Şi-o căpriţă:
I ntr-o mină,
Pe sub mină,
După cap,
Şi-am prins un

*~

Ji

Jî J J I )i Jî J J ·=li

t2. /?lfl-cl!i-18
./n„Tr-.o m<--"~

L711-,oă

Jocul se desfăşoară în felul următor, de către
sau băiatul care are mingea, în timp ce
restul copiilor cîntă.
La vorbele „O puichiţă", aruncă mingea la
perete cu mina dreaptă şi o prinde cu am?ndouă;
la „Şi-o căpriţă", o aruncă cu stînga şi o
prinde cu amîndouă;
la „într-o mină'', o aruncă cu amîndouă şi
trebuie să o prindă cu o mină;

ci-,ori- fs:

Pe JU/J ml-~

*Jsj.J l~ppp ~~~,)1""

pui de pitpalac.

fetiţa

Ş~o

c.;w,

j/CamP'fi2î11n,/)!11tle /}#!"-lac.

la „Pe sub mină" se întoarce, ca să vină cu
umărul spre perete, o aruncă pe sub brat, revine
în poziţia de mai înainte şi o prinde cu ambele
mîini;
la „După cap", o aruncă, bate palmele după
ceafă şi o prinde în faţă;
la „Şi-am prins un pui de pitpalac", o aruncă,
bate palmele în faţă şi o prinde.
Jucătorul care a scăpat mingea este înlocuit.
Cîştigă acela care a reuşit să ţină mai mult timp
'
mingea, fără să o scape.

Belinţ (Timiş)

Două

echipe alcătuite din de cinci jucători - una la bătaie şi alta la prindere - se aşază

faţă în faţă; prima în linie, cealaltă în crice fel, la o distanţă de circa 20 de paşi. Pe urmă, un copil
de la pascare* aruncă cu· mîna mingea către echipa adversă_ Careva o respinge cu băţul sau palma, în
aşa. fel, ca să nu fie prinsă uşor de vreunul din copiii de unde a fost zvîrlită, şi caută să fugă cit

mai repede la „ţanc" - un punct fixat mai dinainte.
. In cazul că mingea a fost prinsă şi jucătorul de la bătaie a nirn'?rit înainte de-a ajunge la „ţanc",
echipele se schimbă, iar cei care biruie cîntă:

1660
La pascare n-am

rămas,

Ţi-am

pus slrma-n nas!
Sîrma s-a topit,
Nasu• s-a prăjit/
Rădeni (Neamţ)

La ,o<M- ca- re n-am;..;;-~

'l;p P )1

-,

)1

Ji:am ,ovs s1"r- 171d-n

'Sir- ma .s-a

~
/Ila -

• Pascare = prindere.
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~

Io

)5 ))

.ş11' s-a

IF

:li

~/

- pd;

IJ

pi - ;li!

)

· 11

Cînd

aruncă

pietricele cu

praştia

în ceva,

cîntă:

1661
M încai lapte pă.săresc,
Cînd oi da, să nimeresc.
Cînd oi da cu piatra,
Să umplu găleata!
Comăniţa

;;ii- s.i. re.re,

Alin-cai la,.o -k

li

(Olt)
m - me - /?ll'C.

'!

1662
Mincai
Unde-oi
Mincai
· Cînd oi

lapte păsăresc,
da, să nimeresc.
lapte pui de cuc,
da, o să usuc!

!/'

J5 J; Js I i';i

Alin- cai I"}'- k

J · li

.fJ.i-s.i-n:sc,

Crîmpoia (Olt)
'

Ca jucătorul să nimerească perechi în gropiţe: nucile, arşicele ... şi deci să piardă, tovarăşii de
racă cred că-l influenţează dacă îi cîntă:

i

:'!

1663
Unu-afară,

Ca la tTWară;
Trei,
Ca la bordei.

Fii iaşi (Dolj)

Ji Ji Ji Ji I J1 J1 Ji Ji
tl- nu-a- Fa - ră,

' )· ;i ii ·)·

Ca la

moa-r~;

IJ

li

De cîte ori îi vine rîndul să joace, copilul caută să introducă în gropiţă, de la o distanţă oarere, cît mai multe pietre din cele cu care dă - opt.
Jucătorii care reuşe~c să bage mai repede în gropiţă numărul de pietre („căţei") stabilit - 50
pildă - trec într-o parte, iar copilul care nu a izbutit să introducă decît 20 - înseamnă că 30 de
ăţei" i-au murit - este numit „căţea" şi luat în bătaie de joc:

1664
Hai căţea, căţea bătrînă,
Căci căţeii fi-au murit
Şi tu ai îmbătrînit I
Şoimu

(Se

strigă

ca la nr. 1617)

(Teleorman)

Un grup de jucători stabilesc în ascW1s copilul Ia care să fie mingea, şi după aceea formează
careu în mijlocul căruia se aşază alt grup. Ambele grupuri cu acelaşi număr de copii.
Cei din careu ţin dte o palmă închisă la subsuară, ca şi cînd fiecare ar avea mingea, cîntînd
mai multe ori;

.
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1665
Hop, dirindop,
La mine e un d9P !

'~ ~

o'i.,. rln - do,o,

liop,

ml - ne

În tot acest timp, unul sau altul ~e face că
trage cu mingea în vreunul din mijlocul careului,
iar cel care are minge·a, pînă la urmă, profitînd
de deruta ce s-a produs, caută să lovească pe
careva din jucători.
Şi dacă a fost şi dacă nu a fost atins (cel atins
iese din joc), jocul se reia de la început, pînă

La

1· 1· I F
e

un

do,tJI

cînd toţi copiii din interior au fost lov;iţi,
purile trecînd apoi la schimbarea locurilor.
Cîştigă grupa care a scos adversarii cu
puţine trageri cu mingea.
Valu lui Traian

(Constanţa)

Cîţiva copi_i - fiecare reprezintă o ţară*, de exemplu: România, Franţa etc. -'-stau cu mi"
deasupra unei mingi aşezate pe o grămăjcară de ni~ip.
.
.
.
Un alt copil -- „căpitanul" -- ,care stă de o parte, zice:

1666
La putere, la putere
-

' ! Js Js J1 ); I1· J1 Ji J. Ir r

Franţa!

!1

la pu- J'e-i-e, la ,DU-le- re- !row-/•'/

Îndată jucătorii o iau la fugă în toate părţile,
iar copilul care reprezintă ,,Franţa" ia repede
mingea şi strigă „stop"!. La acest cuvînt, toţi
se opresc din alergare, şi cel cu mingea caută să

lovească
aşază cu

pc vreunul. Dac~-1 atingr, "invin~u:
fata la perete şi capătă în >-pate at1
lovituri cu mingea cîte a hotărît „căpitan
iar copilul care a lovit devine „căpitan".

Constanţa (Constanţa)

Un jucător denumit „porcar" caută, cu un băţ, să ducă spre o gropiţă numită „jir" un os
se cheamă „poarcă ", iar cinci-şase copii aşezaţi în cerc, la aceeaşi distanţă de jir şi avîrrd în cîte o gropiţă numită „bibă", tot cu cîte un băţ, caută să-l oprească, zicînd:

1667
Cicăle, cicăle, n-o lăsa,
Şi fereşte gaura!

Şi

Dacă reuşeşte să introducă
băţului în vreuna din

sau vîrful

„poarca" în „jir"
„hibe", înseamnă

k-~ş-te

că a cîştigat şi reia jocul 'ori face schimb cu
sesorul gropiţei respective.

Izvoarele (Teleorman)
• Pentru

variaţia

jocului,

ţările

sînt înlocuite cu jude\e sau

oraşe

de la noi.
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Noul „porcar" este primit cu:

1668
Purcar nou din soiu' vechi
Trage_ porcii de urechi !
Căi ăraşi (Ialomiţa)

I J1 ;1 J
7/-a - ~

li

/)Or- cii

Sau:

1669

,

fI

Porcăraş de lună nouă
Ţine miţa să se ouă.
Cite ouă s-a oua
Porcăraşul le-o mînca.

Ghergheşti

.Por-ci-rcv. de
ji' - ne /77/-- /a

la

Iv-na

/7{}-

vă

.f8 se o - vă.

:li

(Vas.lui)
·

Şi

J5 fi J1 Ji IJ: J 1J1 J'1 :li

„De~a ţurca"•,

partenerii de

Ci - le

-"t>r-

o -

ve

c.i- r.Y- .pi

joacă îşi exprimă dorinţa să

le

vină

.;-a o - va
1.,..0 /77/Î7- ca.

mai repede rîndul, cin-

tind:

1670
Iarbă

rea
În calea tal

li
Iar- bă rea

Clopotiva (Hunedoara)

fn

c.Y - /ea la!

1671
Iarbă verde,
Doamne, pierde/
Chizătău (Timiş)

1672
Eu mă ţin de iarbă,
Doamne, dă să piardă.!
Eu mă ţin de lepedeu**,
Doamne, dă să fie-al meµ I

(Muzica de la nr. 1513)

Tiocu-de-Sus (Cluj)
• Acest joc are mai multe variante.

·Ţurca e un beţişor ascuţit la amindouă capetele. Cu un băţ este izbită şi aruncată cît mai departe de gropiţa
unde fusese aşezată (întotdeauna trebuie să treacă peste linia trasă la circa 8 m. din faţa gropiţei), iar celălalt jucător
caută să o prindă. Dacă a reuşit, trece la rind să bată ţurca; dacă nu a izbutit, încearcă să izbească băţul, care este aşezat
peste roplţă, cu ţurca din locul unde aceasta a căzut. Dacă 1-a nimerit, atunci trece el să bată ţurca; dacă nu a reuşit,
copilu „de la bătaie" izbeşte ţurca cu băţul, caută să o salte pe băţ de cît mai multe ori şi apoi o loveşte.
Se numără paşli pină unde a ajuns ţurca, plus punctele de la săltarea ei pe băţ. Cine are mai multe puncte a cîşligat.
•• Lepedeu = ceatşeaf.
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1673
Dă, Doamne,
Ţurca să n-o

1674

ca să greşească,
mai lovească.

Mă

pusei într-un genunche,
Dumnezeu să nu-ţi ajute.
Cîr, cioară, pe lopată,
Să mai dau şi eu o dată;
Cîr, cioară, pe pîrău,
Să vină şi rîndul meu!

Vipereşti (Buzău)

Poiana Vadului (Alba)

1675
Trece-un car cu nuci,
Dă, Doamne, să spurci f

(Muzica de la nr. 444)

Rastu (Dolj)

1676
Mămăligă dulce,
Dă-i, Doamne, să

1677
Greşeşte, greşeşte,
Că-ţi dau pîine Cil peşte!

spurce!

Greci (Ilfov)

2 Mai

(Constanţa)

1678"
O
Să

broscuţă clntă-n tău:
vie şi rîndul meu !

(Muzica de la nr. 282)

Aiton (Cluj)

1679
Hîş, cocoş, de
Să te-ajung şi

$! Js J·

pe lopată,
eu o dată!

~co-

Borşa (Maramureş)

;1 Js I J1 J· ~ J·
crJf, de

Îl

171: /o-pa-!#,

1680
Ieşi, cocoş,
Să vină şi

Ciclova

din ghilău, *
rlndul meu!

Română (Caraş-Severin)

1681
(Muzica de la nr. 168)

Sare curca peste gard
Şi mănîncă mălai cald.
Conţeşti

(Teleorman)

1682
Sare curca gardu'
Şi curcanu şanţu'.
Slăveşti

li

(Teleorman)

'" Chilău, gelău sau dialău = rindea statică.
ln Lăpuş (Maramureş): Zglrci-l, Doamne, pe hlrgtiu; în Cos teiu (Timiş): Ptiu, cobealti, pe plrău; în Călimăn~ti
(Vîlcea): Spurcăciune pe plrău; în R. uncu (Gorj): Bine-rtiu, bine·rtiu; în Marginea (Suceava): Trece roata pe plrtiu; tn Petricani (Neamţ): a·ştea, g'ştea pe pîrău; în Valea Chioarului (Maramur~): Calcă raţă pe' pîrtiu; în Mărceşti (Dîmbovita):
Spurcă, cioară, pe resteu; în Polovragi (Gorj): Trece lupu' pe plrău.
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1683
(Muzica de la nr. 12)

Cioară neagră,
Să

2 Mai

nu-i

meargă I

(Constanţa)

1684
Spurcă, cioară,-n bănicioară
Că-ţi vine rîndu' la moară!

Salcia

' I )· fî Jî i· I J5 i· J1 J:·. 11
. .Jixtr- ci,

(Mehedinţi)

ci~- ră,-17

bâ - 17/ _ cioa-

ră

1685
, Fugi, cioroaică, pe lopată,
' S-o Lovesc şi eu o dată I
Perieni (Vaslui)

1686
Sare mîţa gardu'
Şi cotoiu bulevardu'.*
Cîmpulung

.fa ·· re

(Argeş)

t ;) Jî Jl
Şi

•ll

co - Io - IV'

şr - o'v'

I Js ;1 J'· Ji I
ov - le - vilr- o'v:

1688

1687

Zgîre, mîţă, pe perete
Şi mai dă la alte fete!

Sări, mîţă, gardu'
Că te taie nenea Radu!

Fundeni

ml - /<1

Satu

(Buzău)

Nou-Ciorăşti

(Vrancea)

1689
Iacă-aşa, iacă-aşa,
Mă dusei pînă colea,
Şi venii cu piază rea.

Grădinari

la-c<i-a?.p,

(Ilfov)

' li: Ji

j)

;1 p I Ji j) J

,11# o'v ~ se/ ,01·
Ş/
·ve - 17/i ev

-

'17ă co - /ea
pa-z# re.;.

1690
ţurca
Şi pică pe

Sare
Şoimu

(Muzica de Ia nr. I 05)

gardu'
Radu.

(Teleorman)

* In Lugoj

(Timiş): Să

mai

t1ină

altu.
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1G91
Sări, pisică, gardu'
C-a venit moşneagu.

Viziru

(Muzica .de ia nr. 225)

(Brăila)

1692
Pe
Pe
Padina

tărîţe, pe mălai,
de-alăturea să dai!
(Buzău)

$Ji ;ts ;1 J1
f'e de-a -Iii - tu

li

I J'J )'J · J
- rea

J~

dai/

1693
Ptiu, poroboc, *
n-ai noroc I

Să

Vălişoara (Caraş-Severin)

1694
Zbîrcă, popîndău,
Să mai dau şi eu

Potlogi

!

(Dîmboviţa)

?bli·-că, ,/JO

- ,1)1/J -

tlifll,

1695

f ! ;i Ji I1·: J§JiJiJil it J1 J
r--.J-,.

Zgîrciu, popîndău,
Să mai joc şi eu I

I

291/o. oU, ,.OO·,u1i>div, .fii mai /Or şi ev!

Pietrarii-de-Jos (Vîlcea)

1696

'l~p ii)) Ip p )·))li

Spurcă, spurcă popîndiţă,
Că e rîndul lui nea Niţă.

~că,

Bila (Ilfov)

.sjXlr-d

1697
Scapă
Ca să

dracu din
joc şi eu o

,.oo-,oin- Q/. -

~, :

1698

lopată
dată.

Pecie, pecie pe lopată,**
· Să ftl4Î dau şi eu o dată I
Săcele (Braşov)

Sfîntu Gheorghe (Tulcea)

1699
Spurcălete învărgat,
Ai dormit aseară-n pat
Şi-ai mîncat la mere dulci,
Dara-ar Dumnezeu să spurci.

-ţ!+ J1 J1 J1 I 1· Ji J

Tătărani (Dîmboviţa)

* Poroboc = copil.

** Tn Salcia (Prahova):

Zblrculiţă pe lopată; tn Constanta (Constanta): Sc 1 rţa(i), babă, pe lopatli.
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li

1701

1700
Babă ştirbă,
Lasă-mă să

Uivar

pe lopată,
joc o dată.

Spurcă, babă,

lopată,*

Să mă

dată

şi

joc

pe
eu o

l

Ceamurlia-de-Jos (Tulcea)

(Timiş)

1702
(Muzica de la nr. 282)

. Iese baba pe ptrau,
Şi (Silică) face rău,
(Botoşani)

Miorcani

1704

1703

Trece moşu' prin pădure
Cu patru oale cu mure.
Scapă, moşule, o oală,

Hîrcai,""" babă, pe lopată,
Să mai trag şi eu o dată l
Focşani

(Vrancea)

Să. rămîie goală, goală,
Şi să vină rîndul meu,
Ca să dau la ţoi şi eu!
Braşov (Braşov)

1705

1706

Trece baba pe la cruce
C-un litru de lapte dulce;
Dar-ar Dumnezeu să spurce.

Trece baba prin burhai,***
Dar-ar Dumnezeu să-mi dai;
Trece baba prin răscruci,
Dar-ar Dumnezeu să spurci!
Drăn ic (Dolj)

Şemlacu-Mic (Timiş)

l707
Ţurcii nouă
'N gaură se ouă!
Vipereşti

(Buzău)

Notă. Unele din „menirile" întîlnite se po·
trivesc la mai multe jocuri.

Tot la jocul „De-a

ţurca",****

cînd

jucătorii îşi schimbă

locurile

şi-şi

bat bîtele, zic:

1708
Cine-i la

bătaie

i\1ănîncă

carne de oaie!

Cine-i la

·purcă

i\1ănîncă

ghiare de

curcă!

~

b h I b.h

---~

Ci-

n~i

/,;>

Ală- ni'n · că

(Botoşani):

/Jă

b .b b .b

Runcu (Gorj) ·
• In Miorcani

h ~

2

4

I

---l

b .b bb

:'t li

'1

- la-ie

1

co>r· - ne tle

oa-ie/

Stai, băbuţă, în cooată.

Hîrcai = respiraţie grea.
*"* Burhai = ploaie măruntă şi rece de toamnă.
•••• Doi copii (I şi 2), fiecare avînd în mină o bită, se aşază faţă în faţă la o deplirtare de circa 15 m. La un
interval de vreo 3 m. - la jumătatea căruia se află cite o hibă - şi paralel cu ei, se aşază la fel alţi doi copii (3 şi 4),
avînd şi unul şi altul în mină o ţurcă, care se cheamă "purcă".
I
2
bi bă
bi bă
*-

3

4

Copilul cu nr. 3 aruncă ţurca jucătorului cu nt. 2 (sau invers, nr. 4 la nr. I). Nr. 2 trebuie să lovească ţurca
cu bita pentru a o expedia cit mai departe de gropiţe, apoi îşi schimbă locul cu nr. I, prin ciocnirea din vi.teză a bitelor,
şi atinge cu aceasta, la sosire, gropiţa respectivă - în cazul că sînt în stare. ln acest timp, nr. 3 şi 4 (perechea a II-a)
trebuie să alerge cit mai repede să prindă ţurca şi s-o introducă în gropiţa cea mai apropiată, înaintea jucătorului cu nr. l
sau 2 (din prima pereche).
Dacă unul din ei reuşeşte, atunci perechea a doua va lua locul primei perechi, trecînd astfel la bită.
(ln unele părţi, Veleşti:.... Dolj de exemplu, cîştigă echipa care în timpul schimbării .locurilor loveşte bitele
de mai multe ori).
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.

i-a

părţi, după încReierea jocului, copiii de la bătaie rid de cei din tabăra- învinsă fiindcă

în alte

făcut să aştepte

şi

mult

rîndul tot nu le-a venit:

1709
Pîndărea:ă

Hai la griu

Jugureanu

pin'
şi

deseară,
secară I

(Brăiia)

aleargă călare

Cînd

.(Muzica de la nr. 12)

la

pe-o

vărguţă

de alun,

tulpină

de floarea soarelui, co,cean de porumb ...

1710
mîrţoagă
Pintenoagă,

Hi,
Ca

să

(Muzica de la nr. 786)

nu te iau de coadă
te arunc în lac
te prindă un rac!

Şi să
Şi să

Nemoiu (Vîlcea)
tiui" -

Cînd se
le pune

joacă „De-a caii" hăţuri şi-i mînă cu:

unul sau mai

mulţi

copii

reprezintă

„caii", iar un altul, „vizi·

1711
bălan,

Nea,
Că-i

$i Js Jî Jî J1

dracu-n car I

Belinţ (Timiş)

Alee, M - lan,

La jocul „De-a prinselea", mai

mulţi

fug, iar unul se

~-i

I J5 J1 1

li

tfra„cv·n cari

trudeşte să-i prindă:

1712
Dă-te-n glie, dă-te-n bruşi*
Că nu poţi ca să m-ajungi I

Clopotiva (Hunedoara)

1713
Un, doi
purecai,
De l-oi prinde,
Şi-un

ţi-oi

da doi.

· Cuzdrioara (Cluj)

li
171'

Ai mîncat carne de pui,
Mai mănîncă şi-un făsui;
Ai mîncat carne de raţă,
Mai mănîncă şi-o verdeaţă.

'!

Butoieşti (Mehedinţi)

*

Bruşi

= bulgiire de

pămînt.
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i· i· ll li I J1 Js Îî Îi li

Ai mla-~f ;.,.,. - ne de

;:V„-:::__

1715
După

Dacă m-ajungea,
Bucăţi şi praf mă făcea

casa lui Stoian
A ouat un ciocîrlan;
Cioclrlan cu coada lungă
Era gata să m-ajungă;

Mîrzăneşti

I

(Teleorman)

1716
Nu. mi-e frică de sobol,*
mi-e casa-ntr-un ocol;
Nu ini-e frică de ciomvică, * *
Că mi-e casa-ntr-o urzică/
Că

Clopotiva (Hunedoara)

' J1 Js Ji 1· I i· 11 J!_)i li
C8 m1:e ca-sa-n- lr-vn
c&V,·tl -

1717
Sic, sic,
Coadă de pisic,

zeamă
să nu

Cu
Ca

de
te

varză,
arză/***

Milcov (Olt)

1718
gogoşele,
Şi ţie nu-ţi dă din ele!

Mama face
Fătuleşti

'!p p )·Js Ip pi· J'·I

(Olt)

Ala-ma /"a - ce

;e -;o -

şe

- le,

1719
Ţîc, fle, ciudă,
Mămăligă crudă/

Oielu Roşu (Caraş-Severin)

1720

41 r

mă prinzi,
Şi ţi-i ciudă, şi ţi-i ciudă, C-ai mîncat măligă crudă I

Ha, ha, nu

Lămăşeni

#a,

(Suceava)

J
ha,

Ip p J
n11

mă

$lh .J!p· p 1· J· I p p J· ;;,
p:i civ - -"'ă,

şi

/ic/

<-.;;i min- 1:!71 m§ - u - ;~

I

,orinri

li

Ctu- o'ă,

crv- dO/

1721
Ciudă, ciudă, ciudă,
Mămăligă..crudă -

·

Mamătligă

Şi

Focuri

în

două

**"

ai mîncat,
ai crăpat/****

(laşi)

=

cîrtiţă.
Ciomvică = cucuvaie.

• Sobol

°

(Muzica de la nr. 361)

versuri şe înlocuiesc cu;
Moare miţa de necaz
Că n-are gură şi nas.
versuri au ca variantă: Mămăligii-ai mestecat,
Mămiiligă ai mîncat.

In Ocnele Mari (Vîlcea), ultimele

•••• ln Focuri

(Iaşi),

ultimele

-două

două
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1722
Eu de ţiţu** nu mă- tem
Ca şi de-un dărab"' de lemn.

(Muzica de la nr. 16)

(Sălaj)

Treznea

1723
Sic, ctJ nu md prinzi,
Babd fdrd

„

dinţi I

Sao:

I

rw mă

-1/C, d

Ste, că nu mă prinde

Babă

f dră

dinte I

Vadu Săpat (Prahova)
După

ce au

reuşit să atingă

cu palma pe unul dintre

tovarăşii

lui,

jucătorul

şi-i

fuge

face „sic•

din pumni:

1724

1
' ' J1 J1 i· J51J, J ·0 I

leapşa, leapşa şi-un lepşoi,
Şi-un găvan de usturoi I

LelfJ-.ş~, lţftO-.P .ş/-(ln l4JD- 101,___:.

CJ.1.rcani (Ilfov)

' J1 J1 J; î· I J1 J1. J
.,H:vn pr§ - v~n p'~

I

us - iv- /'QI/

1725

r

leap~. lepşica,
Spală

putinica I
/ţ~ -

Brear.a (Prahova)

4iu J!o
.[O~ - I~

1726
leapşa, /epşaru',
Porcu şi măgaru'

(Teleorman)

l.;i<> - ş/

J1

,:;v - fi

)·

Leap

1727
R ictl, riccl, rică,
Zeamil de pisică;
Roi, roi, roi,
Zeamil de cotoi I

'I'I

r

I

Porumbacu-de-Jos (Sibiu)

Frăsinet

p,

- -ni

=

J

bucată:
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I

111

r/ ~ ol

-

s, - ";J:

411 i· #· J~_ Ji 1.J

mîf.

cili -

J5 i1 Ji ;, I J ,:J

co -

11

- rv;

şa

R1 - c~ o· ·· c~
Zea - nid de ,lk,

Zea-mJ de

• Tllo

-

i· I r

Rot, _. ro"_

•• Dllrab =

@.

t,j: „

I

p, ie,o -

-

IV~

/'a/I

i : ijl

Cel care a

rămas „leapşa":

1728

Rica pe mine,
Bubele pe tine O mie să-ţi treacă,
Două mii să· ţi iasă I
Crîmpoaia (Olt)
Tot la jocul „De-a

leapşa",

înaiiite de a

reuşi să atingă

pe vreunul:
l

1729
Pe cine-oi lovi,
Vina mea n-o fii
Cartierul Balta Albă
Cînd se

' ! J>JiJ1 ab I J .J1J1 ii J11 r I

(Bucureşti)

joacă „Prindeţi. hoţul

Pe

"

aleargă

unul

după

CY-/1~QI

şi

altul

Io-

Yt-!7iilfl"'6/H} J'ii

l'I,

zic:

1730
Daţi-i la picioare,
Daţi-i cît mai tare,
Pină mUne seară Daţi-i ca să moară.

Ulmetu (Vîlcea)
Din grupul de copii se aleg doi: „mama"

şi

şi

„lupul" -

se

porneşte

jocul:

1731
Mama: Hai copii acasă/
Copiii: Lupu' nu ne lasă I
Mama: Lupu' lîngă pom,
, Vrea carne de om I
Acum
să prindă

jucătorii

/la1

o iau la fugă, iar „lupul" caută
pe vreunul. Cel care a fost prins îi ia

co -

a

,IJ//

rt_J

- ca -

J

'Ji Ji J'· J1 I J
Lv - .ov'

locul.

l

Săpînţa (Maramureş)

sau:.

~ ! .u

av

ne

la

a
ne

-

ga

L v - ,ov ' /J'a W~a car- ne
de'

:li

Cil • .;,;;

la • sal

;1 Ji :1i Ji I J.

11:

li

- .s.;1

J1 Ji Ji I J

/li11 CO -p//
L.v - fN.1' /Jv

-$

săi

, :li

,oom,

om1

Şapte-opt jucători se aleg, prin numărătoare, în_: „vulpe", „gîscă" şi „gîsculiţe". „Gîsculiţele"
într-o parte, la păscut cu: Ga, ga, ga!, iar „vulpea" se face că se ascunde sub un pod.
Intre „gîscă" şi „gîsculiţe" are loc următorul dialog:
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1732
~ Gîscuţe, la zăr! (bis)
Haideţi gîscuţele mamii-acasă I

-

Nu putem.
De ce?
li vulpea sub pod.
Da' ce face? .
rostite-mai tare
Se spală.
Cu ce se şterge?
C-un măsai de mătasă.
Haideţi, gîscufele mamii-acasă/

~

•li

}
6ls - ev - /e

/,g .

răr/

f J i· AJ\.J~ Jd )i i· J· J'·
1

După

aceea, „gîscul iţele" o iau la fugă. Dacă
„vulpea" prinde vreuna, aceasta trece în locul
ei, şi jocul se continuă.
Negreşti

ga, gal_ _

ga, -

~~Q'~-

91$-('U-(l"-le

11.

ma-mii-8-Câ-6'/

(Satu-Mare)

Un copil - „moşul" - se face că pleacă
iau mere din livadă, cîntînd:

simulează că-i

de-acasă. După

ce s-a mai

depărtat. cîţiva copilaşi

1733
(Muzica de la nr. 1206)

Fur mere, bag în sin
De la moşul cel bătrîn;
Fur mere, bag în sac
De la moşul cel beteag.
,,Moşul", auzind, se înapoiază şi aleargă
ei. Cel care a fost prins îi ia locul.

Jibert

după

(Braşov)

Mai mulţi copii se fac că culeg mere, cîntînd:

1734
Fur mere
· Din pădure
Că gornicu' nu-i acasă,
Că-i la dracu' după _masă.

'I Jţ J5 J1 J1 I J5) J1 Ji;ll
/"ur_ ~ - re

tJtn

~ - <lu - n!

C.# .90r- ni - ev' nrt-i " - ca. -

~

' J· J5 J1 J1 I J1 P Jî P li
c~,-

„Gornicu "', care stătea deoparte, ascuns, iese
pe neaşteptate şi caută să apuce cu mîna pe vreunul
din copiii care au luat-o la fugă. Cel prins este
Jucătorii îşi

/,g

Q'171 - <r/'

o'v - ,Dă

mii-».

reţinut

de acesta, şi îocul continuă
ultimul prins devine „gornic".
Pomi (Satu-Mare)

pînă

cînd

aleg un „grădinar". Acesta se face că doarme, iar copiii se ur~ă în pom şi zic:

1735
Scutur mere, scutur pere,
Grădinarul nu mă vede I
Scutur mere, scutur prune,
Grădinarul nu m-aude I
La un moment dat, „grădinarul" se
după copii. Cel prins îi ia locul.
Cupşeni (Maramureş)

5cu-lvr
ridică şi

o ia

i_
• -,

n?e-n!,

.Jro-lur
~

J1 J1 J1 ) I J1"'
1

6ra-dt-na-rv1
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11t1

~-n!,

1
)•

)•

'1714 ~-<Ml

li

Un grup de copii aleargă, iar unul îi urmăreŞte. Dacă acesta reuşeşte să atingă pe vreunul care
pe pămînt, adică nu s-a putut urca pe vreo piatră, cărămidă ... , atunci îi ia locul. Dacă l-a
i atins cînd nu mai era pe pămînt, ceilalti zic:

,a

rămas

1736
Piatra, lemnul şi cimenul,
cu fierul!

$1 J1

Cărămida şi

s·ordeşti

(Vrancea)

J1 J1 ;1

I J1 1 J1 Ji
1

Jucătorii se aşază pe un semicerc trasat pe pămînt.

11

/i ci- ~n--lv/,

ha-lra, lem-nul

în interior, un copil - „ursul" - zice:

·1737
Iese-un urs din

gaură I

iar reilalfi ripostează:
· Las' să iasă
Că nu-mi pasă Că mai am o mie-acasă I

k - se-vn

'
'

J1

/8 -~

buşit).

yi;J - 'l/ - r.#f.

Că nl.J-ml

J1 J1 J1 J1 I J1 J·

C.i m81 8m

prinşi de „urs".
încleştate, este

ofi>

J1 J1 J1 I J1 J1 J1 J1

Las' -SB

Apoi, o iau la fugă ca să nu fie
(Acesta, dacă nu are palmele

l//"S

"Q

M - s.§ -

); );

li

m'- e-8 - C8- sdl

·Cine a fost atins devine „urs" şi este obligat
alerge spre· semicerc ca să ia locul fosturiii
• „urs"; dacă nu poate, este pedepsit.
să

Părău

(Braşov)

•
Copiii îşi dezbracă ilicele - ce reprezintă oile - şi le împrăştie pe iarbă. Apoi, se formează
trei grupuri: „ciobanii ", „cîinii ", care păzesc oile, şi „lupii ", care se duc într-un loc ferit.
După o bucată de timp, „lupii" ies din ascunziş ca să ia oile. In cazul că nu izbutesc, aceştia
devin ,,cîini ", „cîinii ''., „ciobani," şi „ciobanii ", „lupi"; dacă reuşesc, „cîinii" se agită mai tare, iar
„ciobanii" se roagă:

1738
Adă, lupe, oile,
Că te-apucă ploile I

P !oile din deal în sus,
Oile, tu un' le-ai dus?

$.I )· )· J5 1· 1î· JiJ
J-d.i.

Că

/v-jJe,

te.'a - /JU -

~I

Q-i-le,

ca· ,No - I - lei

Petia (Suceava)
P/Q - / - le

Q';n

dei;I

li? StJS,

' 05 Ji i· J5 I î· Ji J
() _ / - le,

..V

vn' ~WI !fus?

li
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Cînd se joacă „Baba-oarba ", un copil este legat la· ochi, iar ceilalţi îl provoacă:

1739
-

_,I ? J· ih Ji I )\ )· J

Baba-oarba, pe ce stai?
Pe-o sută de ace.
I a, tnvlrte-te lncoace I

.,

Dorna-Arini (Suceava)
~

- IJa - ba ·

~r . ~

,tJe ~ .SIOI/?

Ji J! J1 Jl I J
.sv - la·

-Pe-o

a

o'e

„

~

J
- ce

„„

;;, - vl"r- le-~-

J li

m - coa. cei

1740
- Baba-oarba, pe ce stai?
- Pe dărac.
- Ce-ai făcut?
-·Un băiat.

'

Copilul legat la ochi trebuie să bată cu degetul tn uşă în timpul dialogului. După cuvîntul
,,noi" pleacă în căutarea celorlalţi, şi celui pe

Cum ll cheamă?
Usturoi.
Hart, încoace după noii

-

care-I află mai întîi îi zice: „Lau, Iau, lau1•.
luîndu-i locul.
Schela (Teleorman)

1741
-

$! Ji

Baba-oarba, ce-ai mlncat?
Lapte dulce cu colac.

Ji i· J· I J1 ;1$2]

- 8a . & .

-

Cu ce lingură?
Cu de pleu.*
Cu ce blid?

-

De lut.

-

Dă

}""'""'

- Lap - le

-tJJ

pe unde-i da,
Numai de mi-i afla . .

·Negreşti

~

pe

V/J -

,.....-.1---,

tVv-

ma,

c~al mln-cal-.~

o'vl - ce

~ ~) JI J1

(Satu-Mare)

oov-- .!19,

f7e.,

i·

o'e mt~,

ev

C.'7 - 101c

o'a,

j.

li

IJ

a - f"la

1742
Baba, baba-oarba,
Unde-ţi este roaiba?
Roaiba de-o vei prinde,
Capu' fi~oi aprinde.
Roaiba ici-colea,
la-te după ea/

'!

Bragadiru (Teleorman)
•PJev

=

tablă.
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-t

.r'

i· J1 Ji I J

801 - /ia,

~-ba

- oar -

']
ba,

li

1743
Baba-oarba, vin la joc,
Scoate nasu' din cojoc/
Cartierul Rahova

(Bucureşti)

' )· Js 'js J.; I j, )> J
Jct/iJ-f"t: Al·.Sl/'

tll»

I

li

t'll·k!

1744

~I Ji ) .J1 J' I :h. }J J? ii I

Baba-oarba, hai la joc,
Scoate nasu' din co/oe I
Vtno, prinde-mă pe mine,
Că şi eu te-am prins pe tine I

IJa. ~ •

Oiir-

0.., /J,gi /,g jqc,_

' J5 J5 ;, ;1 I i· J5 i· J'· li

R ăsuceni (Ilfov)

Jcoa-k M-su'

tlin co

-.1<K;:.:_ .

1745,
Baba-oarba, un' te-ai dus?
Uttde naiba te-ai ascuns?
Na un ac şi te cirpeşte,
Vlno-7tcoa şi mă găseşte.

(Muzica de la nr. de mai sus)

Vipereşti (Buzău)

1746
eşti miţă?"'
ctJ.mară.
,

-

Unde

-

Ce mănînci?·
Groscior.
Ai lingură?
N-am.

-

Ai,

__:. l n

Recea

1747
- Cite degete ai pe uşă?••
- Zece.
- Unde-ai mas?
- Tn cuptoraş.
- Ce-ai avut în cuptoraş?
..... Un cojocaş.
- Da-n cojocaş?
- Un iepuraş.
- Da-n iepuraş?
- Un ac.
- Si-n ac?·
- Un pui de drac.

caută-ţi I

(Maramureş)

Nimigea

1748
· Du-te, cheie şi-o lăcată,
Du-te-ncolo şi mă cată I
Vişeu-de-Jos (Maramureş)

'!

(Bistrita-Năsăud)

J1 J1 Ji Ji@ Jj J• J1 li
Ou- le, ck-1e

.;1-t1

;„-.

~-

14,

"' ln unele părţi, la "Baba-oarba„ i se mai zice "Mtţa-oarba„.
n Baba-oarba are palmele llpite pe uşli.
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Cînd „Baba-oarba" se

trudeşte să prindă

jucători:

pe vreunul dintre

1749
Dup-durup!
Pe cine-oi prinde,
Fie mîţă ca şi mine!
(Cît se
Brădet

cîntă

bate în ceva.)

(l;lihor)

·1750
Buburuz-ruz,
Ca ţiganu' -n cucuruz!
Roşia-de-secaş

I4
-

(Alba)

'
I~

rv~--

li

Js Ji J1 f Js i· J

)5
Cs

E8

gi1- /1{/~/1

// -

CI/- CI/- rt/z.1

decursul jocului, ca să-l sîcîie pe cel legat la ochi, i se cîntă:

1751
Stau pe iarbă verde,
Fata nu mă vede I

li

Puchenii Mari (Prahova)

1752
Stau pe iarbă verde,
Nimeni nu mă vede I
Pînă s-o usca,
Ai s-adormi aşa I
Sineşti

f

-~

! i·

)5 J1

.JliJI/

,oe

CI/ -

cu,

Ji I u J

•li

ver - ile,

1ar-M

(Olt)

1753
Cucu,
Cucucu,
Cuci
Rîu de Mori (Hunedoara)

-fa )· J I J1
CI/- Cil,

1754
Miţa noastră-i leneşe,
Nu şti' prinde şoarece I

Negreşti

&-ev-ev,

Cl/C/

·sau:

'

(Satu-Mare)

'!
$p ~

C'l/C,

p
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„ „ li

I J1
Cl/C'/

~ ;l=tjţpJ1

)·

[fB

Ali-/~ /JC'.3.S-lră-i le-ne~şi:,-

Ji i·

;Yv şi!' pr1i7-Q'e
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'

1

I

;1 J5 @J

ŞDii

- re - ce/ _ _

11

1755

'f

Ce te·ntinzi, ce te-ntinzi?
Babă-oarbă, nu mă prinzi I
Borleşti (Neamţ)

J> J> J

' J1 Ji )
Ba -

La jocul „De-a ascunsul",

jucătorii,

b~ - ~r ·

în timp ce se ascund, zic

)1
M,

către

I J1 J1

f

I Ji ) J

li

1

nt.1 177.# ,,:ni?vl

copilul care

urmează să-i

caute:

1756
Capu' la· cutie,
Nasu-n pălărie I
(Dîmboviţa)

Pietrari

1757

fI ;1

Usturoi, usturoi,
capu' -napoi !

Bagă

Carasa

Ji J> ;, J1 I J.

tl.s - lu -

(Botoşani)

ro~

?al

t.1s -lt.1 - roi;

175ş

Stai acolo, că stai bine,
nu stai pe mărăcine I

Că

Moara (Prahova)

1759
Măi băiete

Cucuiete,
Stai cu fafa la perete
Că fi-oi da un castravete!
I

Mizij (Prahova)

1760

li

Papară, papară,
tăi să sară
Pînă mîine seară.

Ochii

Cutiuţă cu ardei,
tăi să sară-n

Ochii

Fîntînele Negre

Pa - pa - ră, p;, - ps - r.i,

trei I

(Mehedinţi)

1761
Astupă-fi capu',
Că ţi-l mănîncă gîndacu'
Săpînţa (Maramureş)

I

j

2

4

hb

A.s - lu - _N-;'1

J
ca

- pv'

b.bbb1.bhb.b

li
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1762
(Muzica de la nr. I 03)

Nu veni, nu veni,
te mîncă purecii I

Că

(Mureş)

Suplac

1763
De

Na-ţi o nucă,
Şi-o duducă,
Şi-o curea

vacă

Sară-ţi

rea ochii de-i ·.vedea I

Budeni (Suceava)

1764
Două palme şi-o
Şi-o curea

nuia,

tf Ji Ji ;1 J
r--3---,

De vacă rea,
Crapă-ţi 'ochii de-i vedea:
{ntr-o mie de bucăţi
I ncuiete cu lăcăţi f

I 1· .Js

IJo - 11~ pal- me

0

11

{/;O n11 - 1a, _

Flămînzi (Botoşani)

1766

1765
Saie-ţi ·ochii în cuţite,

Furculiţă de argint,
Saie-ţi ochii-n şapte-şi
Dacă te-i uita
După urma mea.

Ctnd or fi mai ascuţite;
Saie-ţi ochii tn căldare,
Cînd o clocoti mai tare I

cinci,

Cupşeni (Maramureş)

Lăpuş (Maramureş)

1767
.:_

Cutcudaţi,

Mîine, marţi,
Taie baba la

(Muzica de la nr. 121)
ficaţi,

ŞH măntncă nesăraţi.

- Gata? } vorbite
- Dai
Meri (Teleorman)
Cînd

porneşte să

caute pe cei pitula ţi :

1768
Cotcodac, cotcodac,
Am plecat la căutat I
Vişeu-de-Jos (Maramureş)

1769
De-o fi gata, de n-o fi,
. Am plecat după copii.

' ! Js ii Js ii I J> Js J

Tăureni (Mureş)

~o

li

~a

- ta,

Q'e a-o li,

' J1 J1 J1. J1 I J1 J1 J
Am ,Ple- cal o'v - )J-i co- p;/
I

314

https://biblioteca-digitala.ro

11

1770
Am plecat în căutare
De la cap pîn' la picioare;
Cine nu-i gata
l l iau cu lopata I
Măgura (Braşov)

1771
Cine nu e gata
O iau cu mătura
Şi-o adun cu pătura.
Govora

(Argeş)

1772
Cine nu-i gaia
Îl iau cu lopata,
Şi-l ţip pe gunoi
Şi-l fac muşuroi I
Şaroş

,--J---,

f b b ,b h b1 _b ,b b.h ,b .b I
Ct'· ac nw· p -t8 fi 1w l"V Io -,N. la_

.bhhh b "1 I h.bh h b "1

pe Tîrnave (Sibiu)

.f:./ fjJ

li

.;:1 i9c11111_-.ş11-ro1!

/.g 911-noi

1773

$! Î{) ;# .g~i# 1 I J]__ ; J> j)

De-i gata, de nu-i gata,
Eu am pornit cu lopata.
Un, doi, trei, patru,
Şi-am plecat cu căutatu.

O"'i-

I

~i J!~

- To>, ·
ev Io - /18· re.

p.9 - ;la,

de

Ev .9m ;xr-n!I

Poiana Vadului (Alba)

1774
Una, două, trei,
Plecarea după ei!
Davideşti (Argeş)

1775
Un, doi, trei,
Deschid ochii mei.
Cine nu e gata
l l iau cu lopata,
Şi-l pun pe gunoi,
Şi-i dau nota doi.

"'!
'

111

Stejaru (Tulcea)

k__Jî Jj__ b I J
lin,~

ot>1; _

tJes-c!Jli:I o - c/J1i

n

nv

Nlv · ev

e

Io

4 Ji J1 J· J·
111

~:/ ~un

;»-1
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me/

J1 J1 J· i· I J j
Ci-ne

111

I~~

.=

:li

~-1'.9

- , - - l'O)

IJ

,or: pv - noi
tMv nq . /.g
tiol

=li

1776

1777

Un, doi, trei,
Fuge lupu' după ei.
Cine nu-i gata
l l iau cu lopata,
Cine-i la trei paşi de mine
Ala va ţine.

Un, doi, trei,
Se ia lupu' după ei
În grădina lui Matei.
Cine nu-i gata
· l t iau cu lopata.

Runcu (Gorj)

Ciclova-Română (Caraş-Severin)

1778
Capu i-oi {ăia,
Şi nimic n-o rămînea_l

Unu, doi, ... douăzeci şi unu,
nu văd nici unu. ·
Pe cine [-oi vedea

Să

·

Dacă

Voitinel (Suceava)

copilul se apropie sau se

depărtează

de

ascunzişuri,

cei

scăpaţi,

ca

să-l

deruteze, zic:

1779
Ceapă, foc,
Stai pe loc!

Constanţa (Constanţa)

'!

1780
Sită deasă,
Nu-i acasă,
Că s-a dus după niăiasă.

Sîntă-Măria (Sălaj)

J1 J1 J; ;1 I J1
Ji" -

t.i 1fea. Ji,

Ji_

t_..JF:i

IYo-1 a - ca- să,·

1781
Sită deasă
Stai acasă;

(M1:Jzica de la nr. anterior)
\

Foaie verde busuioc,
Sită de~ă stai pe loc I

Buciumi (Sălaj)

1782
Sită deasă,
Hai acasă!

Certeze (Satu-Mare)

1783
Sită rară,
leşi afară/

' I 1· 1 J. i· I J· J5 J. J. I

Groşi (Maramureş)

J; - fă

ra -

Constanţa (Constanţa)

Jeş1

a - f.i -

1785

1784
Usturoi,
Vin' la noii

~i,

iarbă
Că maimuţa

Sic, pe

Budeasa
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(Argeş)

verde,
nu mă vede.

răi

1786
Stau pe iarbă verde,
Nimeni nu miY vede;
Stau pe iarbă-uscată,
Nimeni nu mă cată.

(Muzica de la nr. 105)

Ţuţuleşti (Argeş)

1787
Urma
Scapă

Filiaşi

li

' f l· J1 Ji J5 I J1 l

turma !

llr- ma Sca-,o.i

(Dolj)

/ur-ma/

Cînd vede pe vreunul:

1788
Turujea,
Păzea!

Uite-l pe colea,
Pe la via mea!
Baia

Tu - rll - /ea, Pi - zea1
t/1 - l'e-/ ,oe co - /ea,

(Constanţa)

'
'

.)J

J1

f'e

Fiindcă nu a aflat pe nimeni,' copiii îl iau în rîs:

1789
Ciudă, ciudă,
Mămăligă crudă
Peştele sărat,

-

. (Radu) /-a mîncat !

/a

! F'
Dii

ţ-p p

Berezeni (Vaslui)

Mă-mă -

., li=

;1 J5 I J
VI

.a

)î

-

d~

)) ))
li

-p.J

I

mea/

I

r

F
o'ă,

C'/U -

I r .F

p p J5 1· I F
Peş-le

(Ra- eh)

- le

/.a

3

cru - di -

li

s9 - ral,

m/n - cari

1790
Ciudă, ciudă, piţigoi,

Ca deseară-am să te moi
l ntr-o putină cu zoi.

'I))), J\;;, IJi),J
C1i.!- dă, cili- ~

pi -

li

/t- 90~· •

Rădeni U~eamţ)
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1791
Moare cioara de ·necaz,
n-are un ciortan gras!

Că

Ioneşti

(Dîmbovita)

1792
Bravo mie,
Ciudă ţie;

Un leu mie,
Un pumn ţie.
Cartierul Rahova

(Bucureşti)

Jucătorii se împart în două grupuri. Un
împuşcă cu pistoale de lemn şi cîntă:

grup se ascunde.

Dacă celălalt

grup l-a aflat, îi face în

necaz, îl

1793
Tudore, pandurii tăi,
S-a ales prafu' de ei/
Runcu (Gorj)
După numărătoare
afară şi strigă:

se alege „iapa", care se ascunde.

Ceilalţi

copii

intră

în

casă,

iar

după

cîtva

timp ies

1794
Iapă sură

Pe buturdl"'
„Iapa" fuge după ei. Cine nu a reuşit să intre
în casă şi a fost prins schimbă locul cu „iapa".
Sabolciu (Bihor)

1795
A li, bunii strugureii I

(Muzica de la nr .. 12)

Cd birăul""" nu-i acasă, .
Că-i dus după carne grasii
Birăi/a*„ ni-e nănaşă.

-

Mai mulţi copii se ţin de mină şi, cîntînd,
se rotesc în jurul unei „birăiţe", care se află ghemuită în mijlocul cercului. După executarea ul-

timului vers, „birăiţa" se repede ca să prindă pe
vreunul dintre cei ce fug, şi dacă izbuteşte, face
schimb cu acesta.
Beica-de-J os

Jucătorii se aşază în cerc şi se numără de la I pînă la
fugă şi-i cîntă celui cu nr.9, care caută să prindă pe vreunul:·

(Mureş)

9; cînd s-a ajuns la 9, copiii o iau la

• Butură = buturugi.
•• Biriu = primar.
Birllifă = nevasta birăului.

·•n
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1796
Mutu nouă cel de-aseară,
Cu o gtscă-n subJioară I

nouă.
Crapă-n două,
Sparge douăzeci de ouă I

Mutu

sau:
D~ nr. 9 a reuşit să prindă un copil, cercul
se reface - jucătorii nu mai păstrează ordinea

de la început -

la rînd.
în timpul jocului se hîrjonesc:

1797
Trică, Trică l

-

Stai. pisicd,
Nu mă prinde

Bahna

,că

mi-e

jocul se

repetă.

Borşa (Maramureş)

După ce aleg „pisica" şi „şoarecele", jucătorii se
găseşte „şoarecele" - poate să iasă şi'să intre în cerc fără
sica"; aceasta se sileŞte să-l prindă, dar este ţinută în loc
alţii

şi

frică I·

prind de mîini şi fac un .cerc. La mijloc se
piedici-, iar în afara cercului se află „pide copii. Pînă la urmă, dacă izbuteşte, vin
·

'f I

JJ

IU

-7/-/- c~

(Neamţ)

J I ;1 J1 J· i·

Tri-că/-

J1 J1 Ji 1î I J1 i·

Alt1

illr

mă

pm.tfe,

ca· /17/:e

I

c~

Sfat,· /Jf·-.;·-

)·4#41
f;-,_ căi

Jucătorii se
cealaltă, oricum,

Un

jucător

împart în două cete. Una se aşază pe o linie în formă <le cerc trasată pe pămînt,
deoparte. ·
din această ceată intră în cerc, şi bătînd în pumni către vreunul, spune sîc şi cîntă:

1798
Am călcat_tn casa ta,
Şi nu şfa cum mă chema I

(Muzica de la nr. 16)

'Apoi, caută să iasă din cerc, dar copiii îl
urmllresc şi încearcă să-l înşface. Dacă nu izbutesc, copilul se întoarce la locul, de unde a plecat;

dacă reuşesc, atunci îl reţin, şi jocul continuă
pînă cînd sînt prinşi toţi jucătorii din tabăra
adversă.

Rucăr (Argeş)

Cam la fel cu „Vulpea şi cocoşul" este şi jocul „Stăpînul şi cucoşul ".
Copiii se prind de mină formînd un cerc.
Intre un copil - „cucoşul" - care se află la mijloc (se presupune că a intrat în
altul care se găseşte în afara cercului - „stăpînul" - are loc următorul dialog:

cînepă)

şi

1799
-

leşi, cucoş,

din cînepă/
Oi ieşi Şi m-oi băga,
Nu mă tem de dumneata t
leşi, cucoş, din cînepă I
Cucurigu I iac-aşa,
Nu mă tem de frica ta I

-kş1,·

tot acest timp, „cucoşul" este fugărit de
„stăpîn" pentru a-l prinde, iar copiii din cerc fac

ci- ne -,Păi

·4111p p J·J· Ip p J
-O! ''-" A't1 mă

In

cv- cqi: tl//7

>

~m

şY

tle

haz, îrnpiedicînd trecerea,
pînului ".

m-O/

:li

tM-9a,

u'vm-t>ea ./al

„cucoşului"

sau a

;

,,stă

Subcetate (Harghita)

3i9
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Dintr:o grupă de 5-6 jucători, unuia îi revine rolul de a fi „purceluş ". Acesta ţine în gură un
trebuie să se gîndească la un nume de plantă, animal, localitate etc. care să înceapă cu o literă oarecare - de exemplu p,
·
La un moment dat, „purceluşul" o ia la fugă, iar ceilalţi copii, cu nişte beţişoare în mină**,
încearcă să-l prindă, zicînd:

pai*,

şi

1800

f I Ji Ji )). J; I Jl ;) î·. :.J,; li"

Purceluş cu paiu-n gură, .
De ce fugi prin bătătură?

1

Pur-ce-

!n cazul că „purceluşul" a rostit numele. ales,
de exemlplu păpădie, înainte de a fi atins, are
dreptul să indice pe cine voieşte să-i ia locul;

lvş

ev

,ag-11/-17 gu-

dacă

nu, iese din joc.
la urmă, cîştigă cine
singur.
Pînă

rămîne

de unul

Balta Doamnei (Prahova)
Doi-trei copii - „purceii" - stau ghemuiţi în mijlocul unui cerc format din mai
„porumbeii" - care se ţin de mîini şi cîntă bucuroşi :

mulţi jucători

-

1801
Biti, biti, porumbei,
la purcei,
nu-s acasă,
Au plecat la iarbă grasă.

(Muzica de la nr. 357)

După casă
Că purceii

Dar deodată „porumbeii" o iau la fugă,
„purceii" au pornit în grabă să-i prindă.

fiindcă

Jocul se încheie atunci cînd sînt
„porumbei i ".

luaţi toţi

Brăgăreasa (Buzău)

Un număr oarecare de copii stau în cerc. Un altul aleargă în afara cercului şi cîntă:

1802

f I )\ l

De-a oghiala
Bursuca/a,
Hop, săraca, Tinca
Şi-a pierdut opinca I

);

p 1l Ji J1 Js li

Oe-a o - g1>1a-la

'

111

~

Jl /l JL I J J

h'o,o, sa- ra - ca,

Ş-a

lăsînd în spatele unui copil o oghială. Dacă acesta
n-a observat, cel care a lăsat-o aleargă mai departe, cîntînd, pînă ajunge din nou în dreptul
lui, îl loveşte pe spate şi-i ia locul - cel înlocuit
continuînd jocul.

8vr- Jv- ca -1~

,01cr-tlu/ o

:li

7/n - ca

- ,oia - cat

Dacă a văzut-o, o ridică şi fug amîndoi, cău
tînd ca fiecare să ajungă mai repede la locul unde
a fost lăsată oghiala. Copilul care a rămas reia
jocul.

Uilac (Harghita)

• De obicei iarna, cînd porcul urmează să fie tăiat, se întîmplă
•• Simbolizînd ·cuţitele ·tăietorilor de porci.
Deci, întreg jocul, a fost influenţat de scena tăierii porcului.

să

scape din
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coteneaţă

plin de paie.

Mai multi copii s~ aşază în cerc. Un altul aleargă în afara lui şi la un moment. dat
la spatele unuia, o batistă, şi continuă să alerge. în tot acest timp copiii cînţă:

lasă

jos,

1803
Cica, cica, borza,*
Cine vede să nu spunei,
Că mănîncă o gutuie!

'fj1·J·J·IJ5Jî~]
C/ - ca~

1or-z~

o - ca,

ţFo) î· ). Js I Js i· Js Js :li
{) ··ne ·ve-d'e
C.i ma-,-;//>- c,§

Copilul care a pus batista, dacă a ajuns în
dreptul aceluia care n-a observat-o, o ridică şi-l
şterge pe faţă - acesta însemnînd di nu s-a spălat
- şi o ia de la început. ,

ceilalţi,

J'ă

o

nv ~v-~

pu- lu- 1e1

Dacă a văzut-o, o ridică şi fug, căutînd ca
să ajungă mai repede la locul unde a fost
lăsată batista. Copilul care a rămas reia jocul.

fiecare

Cîrjoani (Vaslui)

Mai multe perechi de copii formează un cerc. Cei din interior - „borcănaşele" - stau jos, iar
în picioare, la spatele lor.
Un copil aleargă în afara cercului, se opreşte şi întreabă pe unul din cei care sînt în picioare:

1804

,.I

Cum dai borcănaşul?
Acesta îi răspunde:
Cum îl vezi:
Cu ochii verzi;
Pe-o lingură de păsat,
Să nu zacă de vărsat.

Js Js Js J! I Js Ji ~

li

- Cum Q'ai .!tor- că - aa-şc;I?

' li• 1· J! Js ;1 I i· Ji J
Cum i'I vezi: {'v

Pe.o no -JlV - r,J

J"a"

171/

za -

ca

fii

ver.;?1;
t7'e ,ai- J<?I'.
o

t7'e

-~~11

v.§r- ~~ .

După ce au alergat cu toţii, cei care au
în picioare trec în locul celor de jos.

După acest dialog, fug amîndoi în sens invers,
şi care ajunge primul se aşază la spatele „borcă
naşului ", iar celălalt continuă jocul.

Rubla

st~t

(Buzău)

Doi copii prind, fiecare, cu aceeaşi mină (dreapta sau stînga), cite o
se află la miljloc. In timp ce se învîrte cîntînd:

mînă

a unui alt copil care
·

1805
Fugi, cocoş, de pe prăjină
Că te prinde o vecină I
ceilalţi se fugăresc, în cerc.
Jocul se încheie cînd unul din cei ce se
resc a atins cu mina pe celălalt.
2 Mai

(Muzica de Ia nr. 726)
fugă

(Constanţa)

. • Borza

=

fiinţă închipuită

cu care se sperie copiii ca

să-I facă să

stea

cuminţi.
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Doî copii întind o sfoară pe care o tîn cu mtinile de capete şî dntă !

1806

' ! p ~ J:, ii I p p_k_ J5 li

Peştişor, peştişor,

Tu înghiţi undiţa mea,
I ar eu mănînc carnea ta!
După
caută să

Pe;- /I -

.şor,-

. /Jt!l- /, -

~

_

Jucătorul prins este pedepsit - să aducă ceva
de departe, să facă tumbe ... Şi jocul începe din
nou, sfoara trecînd la alţii.
.

aceea, copiii din jur fug, iar ceilalţi
împresoare cu sfoara, ca într-o plasă, pe

vreunul.·

Smîrdan

(Galaţi)

După ce s-a ales „miţa", copiii înfig în pămînt o bită, lingă care îşi pun hăinuţele; apoi, se
leagă de bîtă o sfoar[i de circa l m. şi jumătate, iar „mîţa" îi prinde cu una din mîini capătul, o

întinde şi aleargă în jurul bitei, căutînd să atingă pe ţopilul care încearcă să-şi ia hăinuţa. In tot
timpul, copiii cîntii:

1807
Pisicuţă . leneşe,

Nu

ştii

prinde

li

şoarece!

PI- ..!I - co-

Pînă la urmă, jucătorul prins devine „mîţă".

Satu Nou-de-Jos

/tl

le - m:- .,ie,

(Maramureş)

„Puişorii" rotesc în jurul „cloştii" care se face că

scurmă, şi cîntă:

1808
Trei, trei
Colâcei
_
După casa lui Andrei.

Un copil, „uliul", se apropie
i:lcest dialog:
-

şi

duce cu

găina

(Muzica de la nr. 1277)

Ce faci aici, babo?
Sap pătrunjei.
Ce să faci cu ei?
Să-i dau la puii mei.

continuă pînă

Apoi, „puişorii" fug să apere „cloşca", iar
„uliul" se repede să prindă vreunul. Şi jocul

Dobîrlău

cînd sînt luate toate păsărelele.
(Covasna)

Un copil, „uliu", se aşază pe vine şi, în timp ce alţii se învîrtesc în jurul lui, ct"ntă:

1809
De trei ori cu puii mei,
Nici aiştia nu-s ai mei;
De prin sat i-am adunat,
Bogdaproste că mi-a dat I

tJe

~·

ori co

po-1i

m~

' )) p p p I Ji J1 J
Mei a - 1{ - /,a

Pe urmă, copilul ghemuit aleargă după cei
din cerc şi cel pe care îl prinde urmează să facă

110-s "'. mei;

pe „uliul" - cînd jocul se reia.
Botoşani (Botoşani)

322

https://biblioteca-digitala.ro

11

După numărătoarea:

1810
Uti, uti, maca, maca,
Du-te-acas' şi mulge vaca!
ultimul rămas, „uliul ", fuge după vreun „porumbel ", şi dacă nu-l poate prinde, acesţa îşi
bate joc:

i· J'ilţ
Ce

Ce mai uliu prost,
Ai. mîncat de post I

li

l

m.si

Ţuţuleşti (Argeş)

între doi copii („cloşca" ce-şi apără „puii" şi „uliul") mai întîlnim şi alte dialoguri, ca d(exempiu:

1811
- Uliu, uliu un' te duci?
- Eu mă duc la ghiocei.
- Ba, te duci la puii mei.
Nenciuleşti

- tl - /Iii, . u - #i:r

(Teleorman)

'

111 ;,

...

- Eu

- 8~

.'!

1812
- De trei ori cu puii mei,
Ce faci, moşule,-n bordei?
- Strîng lemne.
- De trei ori cu puii mei, ·
Ce faci, moşule,-n bordei?
- Fac focu'.
- De trei ori cu puii mei,
Ce faci, moşule,-n bordei?
- lnfierbînt apă.
- De trei ori cu puii mei,
Ce faci, moşule,-n bordei?
- Tai un pui de-al meu
Şi unul de-al tău.
După

d1:1pă

un' l'e of/ci?

J1 J1 ;i I J5 i 1 r :li

ma duc
k

.Pl'JI~

la

tfud la

me/

)î lî )) 1> I )5 )J

- De trei ori cu

(Moşul răspunde,

ultimul vers „puii" fug, „moşul"
ei, iar cel prins ia locu~ acestuia.

o - cei:

,PU- 11

,PU - 1i"

J
mei,

peste tot vorbit)

aleargă

Rădeni (Neamţ)

1813
-

Ce faci, moşule?
Mestec mămăliguţa.
Cu ce-o mBsteci?
Cu făcăleţu'.
Pe ce-o pui?

- P.e

masă.
ce-o mănînci?

Şi

-

c-un pui de-al

tău.

Parcă ţi-am dat unu-aseară.
Păi l-am pus după uşă.
Şi l-a mîncat o căpuşă.

Trestieni (Prahova)

- Cu
- C-un pui de-al meu
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1814
-

Cu tocăierul.
Cu ce-i mlnca-o?
C-1m pui de-al meu
Şi cu unul de-al tău.
(Cloşca se învîrteşte în jurul uliului.)
- De trei ori puiuţii mei I
(Uliul se repede să-i ia un puiuţ.)
Nu ţi-a' fi!
- Ba mi-a' fi!

Ce faci acolo?

-

Vatră.

Ce-i pune în vatră?
Ceaonul.
Ce-i pune în ceaon?
Apă.

Ce-i pune în

apă?

Făină.

Dar în făină?
Sare.
Cu ce-i freca-o?

Cupşeni (Maramureş)

. Copii se ţin de mîini, cite doi, perechile înşirîndu-se una după alt~. în faţă, un altul, cu o
nuia în mină, zice:

1815

41

Fugi, mălai,
nu te tai t
T.Jiiac (Harghita)
Sau:
Pic, doi,
Pe dinapoi!
Să

După

la mîini

ultimul cuvînt, primii doi îşi dau drumul
şi fug, fiind urmăriţi de copilul care i-a

.51l

17(/

li

.f,:- 1~1/

Cînd atinge cu nuiaua pe vreunul, acesta,
cu jucătorul care l-a fugărit, trece în
spate, iar celălalt se aşază în faţă şi continuă
jocul.
Vad

părţi, după

h;91,'m8-Js~

împreună

ameninţat.

în unele

("!)

J1 Ji p Ji I Ji J1 J

(Maramureş)

ce copi Iul dinainte zice:

1816
Ţie, mălai,'

Sai, fasole, să te tai I
ultimii doi aleargă în afara şirurilor, într-o parte
şi alta, căutînd să se aşeze în faţă.
Calbor (Braşov)

fI t1 ti n, I J1 J1 i· Jd Jdi.ru
jic,ma:/D;,

..JI~ ~-..ro-le.

.s.i le l.w/

Sau:

1817
leşi, guşă,
cătuşă
Că te-aşteaptă

Lisa

(Braşov)

t ; J J1 J1 ii ); ;1 J1
f J'i 1s Ji J1 I 1s 1· ii ) I
1

Din

o

mătuşă.

k.p;

9u- şJ,

CD- le--oy--fe.;p-18
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-/}1n

()

c<i- lu- .;.i

mii -lu -

,S

se

Un copil Este „împărat ", iar ceilalţi „voinicii" lui. AceŞtia după, ce merg într-un
ce îndeletnicire să aibă cu toţii, vin la „împărat", unde are loc dialogul:

ascunziş şi

înţeleg

1818
-

f f J J I J .J

P lecdciune, împărate,
Cu cămaşa ruptă-n spate.
Unde-aţi fost voinicii mei?
La casa de lîngă tei.

, - Ce-aţi făcut?
- Am lucrat.
- Ce-aţi lucrat?

-Ple-cs-ov-ne,

Cv cil- ma-şa

}

I J J IJ J :li
Jm-,01i - ra-J'e

rqo-l'ă-n

~m:J 1 .h J; I J1

vorbite

J1

..fPâ-n/.

J

111

- t/'1-tf...-e>,f ;f;.sf voi - n1- d1 mei?

- .ta ca

Copiii mimează ecupaţia aleasă ....__de exemplu,
imită prin gesturi cosaşii.*
Dacă „împăratul" spune că au cosit iarba,

şi

aton.ci înseamnă că a ghicit, şi jucătorii fug; cel

Siret (Suceava)

~

.s.; o'e

prins trece în locul lui;
jocul începe din nou.

~Î?-~-

dacă

li-1.

nu,

rămîne

tot el,

Ccpiii se prind de mîini în semicerc. Intre „căpitanul mări.lor", care se află la un capăt, şi „negustorul ", care se găseşte la celălalt capăt, are loc dialogul:

1819
Ale, ale mările,
A le cui slnt mările?
- A le Cătălenii. **
- Şi ce ceri pe ele?
- Un miel,
Un purcel
Şi pe (cutare)
De-un picior.

-

1
?1 J,
~ i:
~ ?1
;;t: ;;;t: ;i:
-.4 -le,

)

I }1 Ji J

a -le

m.i-ri-~,

li
;I - le

După ultiinul
se întoarcă -

Doi copii se aşază spate la spate, şi
altul, ridicîndu-se pe spinare - dialogînd:

;/'•

vorbite

după

cui .sini'

-le?

m<J"-r1

după

un timp st.' înapoiazc Ia „negustor" şi-l
caute.
Jocl.!1 se reia atunci cîr.d acesta i-a aflat pe

cuvînt, copilul numit trebuie
cu mîinile înctucisate. Astfel
se continuă pînă cînd toţi jucătorii se' întorc.
Apoi, „căpitanul" porneşte cu copiii la „Că
tăleana"---:-- ei o iau la fugă şi se ascund -, iar
să

:i

îndeamnă să-i
toţi.
Cernăd ia

ce

îşi

(Gorj)

prind bra.tele, se apleacii înainte, cînd unul, cînd

1820
- Ce-i în sus?
- Pui de urs.
- Ce-i în jos?
- Lapte gros.
Dă-te jos.

. :t1 J'ds p@J; ~
- Ce-i ii? su.s? -J&i o'e ur.s.

-ce.,-

injo.s.'?-/a,o-1~ #IW

111

MNJiJ
_

11

.

M-le/O.S.

Maluri (Vrancea)
0

• ln acelaşi timp cîntă, folosind primele patru măsuri: Flş-flş .••
Stăpîna mărilor - personaj imaginar.
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1821
-

Ce-i în sus?
Cerul cu stele.
Ce-i îri jos?
Pămîntul cu pietricele.
Ct::i ln deal?

Leuştean.

-

Ce-i în vale?
Iarbă mare.

Dobrita (Gorj)

Cînd se joacă „De-a călăreţii", copilul luat în circă zice:

1822

f ! J1 J1 )· Ji I J. fi J ·I
f Jî -J1 Js J:· I J1 )· J23

Hai la drum acum, căluş,
dau bici, acuşi-acuşi I

Că-ţi

llai la dr(lm a - cvm,

Trestieni (Prahova) -

Di-f

celălâlt

Cîteodată,

un copil este purtat de colo_
de picioare - cu cîntecul:

pînă

~ 01c~

- cv.p- a - cu.ş;/

a

băieţaşi

colo de doi

cii·hş,

ţine

- unul îl

de cap;

şi

1823
Hai de cap şi de opinci,
Fiai cu tine la furnici!

Bozioru

I

(Buzău)

Hai de

cal' şi

f J1 '1 Îi J1
lla1 ev

'f

1824
-

Unde-i groapa r:u furnica
pe Fironica?
Uite-o colo, uite-o ici,
I acă-t-o, că-i chiar aici I

Să-ngropăm

-

Soroştin

ole

I i· Jî J

k - ne

la

11

&r-nic1/ _

Ji Jî J. i· I }! J1 J1

JFlll

- tln-a1e-ip1tJa-,,oa cu IUr-nt"-cQ
..f,j.n-§Yo_-;Oăm

,,oe ;:;-_ ro-nl-_ca?

f 11ds ;1 J1 J1

(Sibiu)

- tb - Ito-o co -47...

.is -

gănă

o-,o/nc~

că-T-o, ClfJ-i

I ). Ji J :U
oi-le-o 1C1;
mi.iv a -Io/

Uneori: doi copii mai răsăriţi, după ce fac „scaunul*, tl aşază pe un micuţ în „scaun" şi-l leacu fel ·de fel de cîntecele :
·

1825
Doi lei scăunelu,
Meseria lui bunelul.,.
.<:bi lei .;-ai - o

Galaţi (Galaţi)

-

M

-

f ii li ii li J1 Oh I J

Iv,

J

11

I.le- .se- ri- a IVI- Jo - nt: - h:f.

* Scaunul se face astfel: amtndoi copiii

sttngă, apucă

„

încheietura m1inii drepte a celuilalt.
Bunel = buQic;,

îşi

prind c11
·

mţna clreaptă

·
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încheietura mUQii stîngi, apoi

fj~are,

cu mtna

1826
Trei lei la dulap,

Cine vrea

să-l

Piatra-Ciofrîngeni

dau în cap?
(Argeş)

f )5 .Js Js Ji

I Js ), J

li

C/ - ne vrea Jii-1 (7{;.v ln c.p.?

1827
Panaghina-ghina,
Legănăm pe fina.'
Fina tot plîngînd,
Zdup, cu ea de pămînt !
La ultimul vers îl lasă brusc jos, avînd aerul
că

l-au

' ! Ji J' Ji Js I J :l

•li

Pa - na-,pht - na - ;:1-.· - na
Le - f'•i-nam ,;tJe
17 - n61. ·

4Ji
'f Ji

scăpat.

Belinţ (Timiş)

l'Î -

.?<?'40,

J' Ji )· I

(9

na ,Z,/ 1o/;Î7 - j'1/7fT.--

Ji J1 JUi I Q
t:'GI

es

2J

ole ,PS - mJ"m1.1__

rnntr-un număr de jucători, doi copii fac două gropiţe în pămînt, la o distanţă de .circa 50
cm. Ei răzuie cu cuţitul marginile gropiţelor, lărgindu-le, şi aşază ţărîna alături de acestea - cit timp
cei dimpr-ejur zic:

1828
Bizzz!
Bîzzz!

-

(Operaţia

este luat de mîini şi de picioare de către privitor
şi dat de mai multe ori cu fundul de gropita lui.
Copiii zic atunci că „bat untu".
Putna (Suceava)

aceasta se repetă de cite ori s-a
fixat - de exemplu, de trei ori).
A ciştigat copilul care a reuşit să adune mai
mult pămînt lîngă gropită, iar cel care a pierdut
Pe un dîmb,

jucătorii formează

un cerc

şi

se

numără:

1829

=ftkfi~Af@FJ

.! oacă fata turcului

Pe

moţoc,

Pe cojoc,
, Pe poale de strecătoare Ţupiric, şi fugi la vale!

.Ala- t:'c-" .&-la
.Pe ,;x;a-/e a1

_, i1J14:_J$Âhî?J :llJ•, J1 ii J>
~ mo-j'oc,~

f"v-p/-

.In timp ce ultimul rămas coboară iute, ceilalţi
_aleg diferite numiri - „cal ", „măgar", „car",
,,roabă" ... , iar unul, să zicem „măgarul", strigă
la cel plecat, cu ce doreşte să vină în cerc.

îşi

;vr- cv-/v1_

s/re-er:i-/oa-~ -

r1C, -Ş'

A: C()-/0<:,

.

Wj'I

_

B

11

,
Vll-ltf'/

Dacă acesta ghiceşte, atunci „măgarul" este
obligat să meargă şi să-l aducă în circă; în cazul
că nu ghiceşte, jocul se ia de la început.
Le~pezi (Iaşi)
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Un

băieţel

mai voinic trage

şirul

cîntă:

de copii care

1830*

-~~-=$f)prpA

Cine joacă toporaşul
Cade-ades şi-şi rupe nasul.
Topor: mare, topor tizic,.
Cine-o cădea, nu-i nimic.
De-o cădea, se va scula,
Şi mai tare va juca.

{°I. -

ne pa- c~ . h-/'7-"'-flll

C~d'~e-~s

··~

tl ~na,

După fiecare grup de două versuri: Una, două
trei I
Cînd se aude „trei", toţi trebuie să se lase

.;'-? rv-,v-· na-s-/I.

„ );5

I JE=~

'l

l"o - v~ .

lrc1.I

repede pe vine. De cei care nu şi-au putut
echilibrul şi-au căzut, ceilalţi f,ac haz.
Dragodăneşti

ţine

(Dîmboviţa)

Două fetiţe, avînd cite un nume de floare, se aşază faţă în faţă şi se prind de mînă, iar alte
trec, pe rînd, pe sub braţele acestora, cîntînd:

fetiţe,

1831
Două, două di/ele,
Deschideţi portiţele
Că vin boieriţele!

De cite ori s-a ajuns la cuvîntul „boieritele",
fetiţa care se a.flă sub braţe este îmlfrăţişată şi
'întrebată ce floare doreşte, trecînd, apoi, în spatele celei care poartă numele florii alese.
. După ce tcate fetiţele au optat pentru o floare
sau alta, formîndu-se două grupuri\ se trage o
linie, se apucă de mîini şi se trag - fiecare. cău
tînd să nu păşească dincolo de linie. Pînă la

'f

~ . . ''

Ja Ji J1 Ji ] Jd1

Lb -

u.i. o'o - vă

.o.z-...c..fl-~f /7{)/" -

ţi§ Ji J1
Ca

)î

vin !Jo - /e

of- fa-/e:
ri-)t:-/e

I J1 #'· a

·urmă, cîştigă

să treacă

copiii care au izbutit
Iinie pe cei din grupul advers.

Aţei

li

- ri-/e-/e/

peste

(Sibiu)

1832
Deschideţi portiţele
Să intre oiţele,
Să ne-aducă papucei

~. J1 li·))fq
LJ~s- c/l!~d!!-li !J&>r - ;,· - fr.- le
.5~ m-n'e o. - i -{e-/e, .

De-o mie de lei.

.te ne-.r;-th -ce

,ov-,ov-c1:1

Tîrgovişte (Dîmboviţa)

Oe-o mi - e

„Peste coardă" se joacă de cîteva fetiţe - de exe·mplu, 4. Una
iar alta „galbenul". Două dintre ele învîrt coarda, cîntînd:
r·

···"".'{_".·.

1833

Roşu',
Roşu',

galben!
galben I
Dacă începe săriturile „roşu"' şi se împiedică
atunci cînd s-a cîntat „galbenu"', vine la rînd
,,galbenu"'.

'i

Andrăşeşti (Ialomiţa)

• Ultimele două versuri ~i muiica aparţin culegătoruh1i,
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o'e

lei.

reprezintă, să

J J
Ri, - .;v;

zicem,
'

IJ j
.fBI - Jen,

„roşul",

I

1834.
Roş',
Roş',
Negreşti

galben, albastru!
galben, albastru I

$!J

Jst·IPJ

IJ

11

9al - ka, al - bas- J'rv!

Roş;

(Vaslui)

1835
Roşu,
Roşu,

galben', albastru, verde!
galben', albastru, verde!

•=b ii $111 )5

Tătaru (Brăila)

k~, - şu; -~-tm;

)5 j)))

li

ill-tas-lrv,' ver-of:I

în unele locuri, culorile sînt înlocuite cu derrumiri de plante, de animale etc.:

1836
Liliac,

f ! )!J1 )· JU~ Jî J~ 11 !J il I

Panseluţă,

1

Ghiocel/

L1-k- ~. t"an-se'-h-/0,

6'.bi-q - cel/

Sfîntu Gheorghe (Tulcea)

1837
Oiţă,
Căpriţă,
Ţap, măgăriţă/

(Se sare· pe talpa piciorului stîng, iar celălalt
picior se duce oblic în sus. Urmează săritura cu

celălalt picior
Caracal (Olt)

ş.a.m.d.)

1838

f! Js

Aţă, iţă,
Furculiţă,
Bou, vacă, bivoliţă I

Guşeni

Ji J5 J. I)) 1l ;;,~I
B

, ___ ,

A - Iii 1 - Ai
&;>v,~ vo-'r~

· (Vîlcea)

Fvr- ev- H- &

oi - vo-.f-,'g!

1839
Slngele,
Grînele,
Cerul,
Oglinda!

_ţf::t?

Ji J1 I J

.J1n - 9"' - le,

Tismana (Gorj)

1840
Moţată,

Gulerată,
Parfumată/

Sfîntu Gh~orghe (Tulcea)

Cd -

;i )· I J
le - rvl,

'f;

11J

o

Ji J1
M

-

/c::,

j

li

- Jlltn - t7a!

J I)5 J· J; Js IJsJîJl:t> I

NQ-pP-~

6V-/e-r6':r.r, t'W-.~-r.;;1
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O fetiţă care-ar vrea să sară, dar care nu prea arc îndernînare:

1841
Stai, coarda, binişor,
Ca să sar şi eu uşor;
Stai, coardă, stai aşa,
Ca să sar cum oi putea I

~ J1 J1 J1 Ji I J1 J• J
.,,
v-p;

întorsura Buzăului (Covasna)

I

tJ

{",;>

J;j

S;;lr

~

Uneori trebuie să se execute mişcările ce se indică, şi pot lua parte la joc şi băieţii:

'I

1842
Pietricică, pietricică,
Intră-n joc:

Î nvîrteşte-te,

Răsuceşte-te,

Pune piatra jos,
Ia-o de jos,
Ieşi din joc I

J1 J1 J1 J> I J1 J1 J1 ;1 I
l't~-lri- ci - ~

/1ie~!Ti-(1~ e~

./~ :

.li? fd n

Vicovu-de-Sus (Suceava)
~-._-'.set

le,

.Iii

_;a.i;

J$ J

i

11 •

.,!

ce.ş- fe u

_;tx'I

ver, 1n-lr8-n _;oe:_

l I: Jtîti Js)j $1 J~ J~JlJJ J5 âb :li

Piteşti (Argeş)

tSt.1-1!~ ve-; (;//-/;~

w

.;;-ltn-ye p-tl~a - ua,

1844
Teri-peri,

„
„

bagă-te,

'nvîrte-te,
pune mina jos,
sai într-un picior.
salută,

stai I
Negreşti

?3

Jsl )î J> {j I

l)); )!;,
tiv-I!~ ~ tlv-#~

ole

FJ

Ieşi o'm

_;a.i;

Guliver, Guliver, intră-1; joc:
atinge podeaua,
atinge sa.ndaua,
„
fă ca avionu,
fă ca drăcuşoru,
„
ai luat campionu I

-

11 li

1

le,

1843

-

(Satu-Mare)
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k- r/ - pe-ri,

~-yef-le,

Tl;- n - ,PC-r~-n - wr-

.te-- fe~

f I: Jl Jl l Jl I JiJ1JîJi3
Te.:. d

-,uc-r/
k - ri - ,.oe- rt

'Jl) Jl JiJî I J~
Te-ri -,oe- /"1, Sfl

:I

,1Jtrne/7Jl:na.105,
.J'<JI 1il-lr-vn,1Y-c10r_,

0

-

Ic;:...

eJ5
,
ro, __
I

k - ri -

,oe - r/

.sfail

1845

••hJ IJsJd JU~#)JilăJJ

Fetiţo, fetiţo, intră-n joc,
arată-mi rochiţa,
arată-mi {undiţa.
uită-te-n oglindă,

li:-11/o, li:-11-/u, 1i7 -tra:/i_ /oe,_

stai pe scăunel,
bea un păhărel,
ai luat campin',
ai o floare.
Cornetu (Ilfov)
Inventivitatea motivelor poate continua:

'!

1846
Bate ceasu' ora unu !
Bate ceasu' ora două!
Bate ceasu' ora zece!

Se fac atîtea sărituri peste coardă care să
corespundă numărului de bătăi ce anunţă ora.
Numărul săriturilor se exprimă vorbit de cei

J I J i·Js I J1jfr-;$ 4
Ba - le „ aa-.s1/ o - ra

,/~nul'

care au precizat numărul bătăilor.
Brăneşti

(Ilfov)

1847
Hopa, Mitică!
Hopa, Costică!
Un leu o păpuşică!
Hopa,M itică ! ·
Hopa, Costică!
Doi lei o păpuşică!

41 P aaP Js l"p aap i· 1

Hopa, Mitică!
Hopa, Costică!
Zece lei o păpuşică!

tln leu_

!Io-pa, ;11;;..11- cal lio-pa, tas-o

o

,oă- ,ou- .şi

-

- că/

că/

-'

Se fac atîtea sărituri peste coardă cit este, de
fiecare dată, costul unei păpuşele.
Numărul săriturilor se exprimă tot vorbit
de cei care au precizat preţul.
(După executarea săriturilor la care au fost
îndemnaţi, copiii fac un pas înainte şi, ocolind

apoi fiecare pe unul din cei doi care învîrt coarda
continuu, revin la locul de mai inainte).

2 Mai

(Constanţa)
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Cel care face: pe „lupul" stă ghemuit în şanţ; ceilalţi copii sînt înşiraţi pe marginea şanţului,
fiecare înctrcînd să-l treacă, fără a fi atins <le „lup". înainte de a-l sări sau de a-l străbate în goană,
îi cîntă:
'
·

1848·
Sîc,
Sic,

lupuleţ !
lupuleţ !

După

2

GI J

ce au reuşit să treacă, îi fac în neca~ cu:

Se,

lupuleţu'

codrului,
Bea din apa Lotrului!

t~ l> Ji

Sau:
lupuleţu'

Bea mustu

J'i

wo-

lu - fJU -

l-3

./ejI

J5 J· I J1 Ji @=)

LV-A·:/- .0 - .k'
tk!a Qfi? a -

satului,

;.»1

mărarului!

Cîteodată·, unul care e mai vioi, profitînd de
neatenţia „lupului", se strecoară in spatele lui
şi simulează c~.-i face mămăligă, cîntînd:

Gaia zboară; gaia strigă,
Gaia face mămăligă I
Cel care a fost atins trebuie să ia locul „lupului " .

'PP
ti;-18

~.t· Ip~).
~-

""'

n;S_,,,,._li -

)i

I

pi/

. Btla (Ilfov)
Un copil -

„Căpiţă" -

stă în şanţ şi cîntă:

1849
Copiliţă-liţă,
Treci peste căpiţă!
Car' l-oi agăţa,
Căpiţă o sta I

Co-,a·- # - /8 ._ li - fa,

Alţi copii trebuie să treacă ori să sară şanţul,
de pe o parte pe altă parte, fără să fie loviţi cu
mîna de „Căpiţă". Dacă vreunul a fost atins,
atunci acesta îi ia locul.
Jocul se repetă pînă cînd toţi jucătorii au

gi

' J1 )· J1 J· I J făcut

pe

I

„Căpiţă".

Roşia-de-Secaş

(Alba)

Dintr-un grup de jucători se preferă unul mai înalt - „moşu "-,care ţine în mini\, la o anu-.
mită înălţime, un băţ la orizontal. Fiecare copil caută, sărind, să atingă băţul cu capul. Jucătorii

care l-au atins se numesc „lupi"; ceilalţi, „iepuri".
După ce s-au ales, la un semnal al „moşului ", „iepurii" fug, şi după un alt semnal, fug şi
„lupii" ca să-i prindă.
·
Apoi, în timp ce „moşu" zice:

1850
Iepuraşi la moşu',
şi cocoşu' I

Coada
Sau:

'f

Iepuraşi la moşu',
Pana şi cocoşu' I
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i· i· 1· Ji I r t-A

.Te - !"I -r8.p· Ici'

mo -

.p;

-Da.

„iepurii" prinşi sînt. aduşi de mma la „moşu",
iar ceilalţi. sînt, pe rînd, întrebaţi de acesta:
-

Ai fost în

- Da.

pădure?

,

Ai văzut vreun lup?·
jocul se continuă, fără să se mai sară, pînă
cînd sînt prinşi toţi „iepurii". După ·aceasta, se -.
-

Şi

poate

Ţi-a fost frică de el?
Nu.
Te-a prins?
Nu.
relua - sărind însă din nou.

Putna (Suceava)

Uneori, „iepurele" prins capătă cîteva vărguţe la palmă, iar cel ca~e nu a putut fi prins este
îndemnat să alerge şi mai bine:

1851
Unt, sare,
mare!
Unt, sare,
Şi să f y.gi mai tare I
Brodina (Suceava) ,
Bătăiţă

j, Ji 1.+1FJfjtffj$11

•
t/n,~

La jocul „D<'-a capra", un copil

stă

aplecat, iar cel care

JJ9-

r<;

8ă-tă-1-/ă

urmează să sară

/TAa-~1

îl previne:

1852
Fă cocoaşa, ţin-te bine,
Că mă sui acum pe tine!

Cartierul Colentina

-~
Jî_ ~ J' fJi. J\J) 1· I
„

(Bucureşti)

;a

Daci\ la începutul sau în timpul jocului vreunul se pune de-a

co - coa ·~ yaJ /1n - te fii - .?e1

curmezişul,

este primit cu:

1853
Cine strică jocu'
li ia dracu' co jocu' !
Dernişoara (Bihor)

D- ne sin-că

f? p
la

Cînd face pe

supăratul

ori s-a

săturat

de

j;

- ev; .1J

/O

J:, I F

o'ra - ev' co

-

/O

-

j

I

ev?

joacă:

1854
Foca, Foca, nu mai
Trag o linie de foc I
Pomi (Maramureş)

JOC,

hi - ca, 10 - c"-

nv

m9I

/oe,

@,J1 J1 J5 i· I J1 J1 J
7ra9 o

1f - /J/ -

e

~

4

rec/
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1855
Trei linii de foc,
Eu nu mă mai joc!
Beiuş

ţ!

(Bihor)

~ 1

P

)5 . 1

lre / // - mi de

i Js
4"

r·

'l

l'oc,

Js p I J.

~

;nJ ,-na,

,?(/

' li

.fOC.1

1856
Foaie verde busuioc,
Ptiu, nu mă mai joc I
Baia (Tulcea)

1857

.4f 5'

,I

Fru,_nză

verde de făsui,
Tot natul la casa lui;
Frunză verde şi mai verde,
Ala-i prost care mai şede!

~ ~ Js 14 Ji l~#3

Lăpuşnicu-Mare (Caraş-Severin)
lâl n.o>- .''v/

'!

1858
Pînză

Toţi

de mătasă,
copii pe-a~asă !

Pel işor (Sibiu)

_;1

la

ca-sa lui;_

JL-;JF~ I j

/run-ză

o'e

mă

-

la -

J4411
s~

Dacă revine şi reintră în joc:

1859
Trag o linie de
Şi mă joc iară.
Aninoasa

ceară,

(Dîrnboviţa)

-fG J\ ii- I i· ); J1 )ii
4lî L I J J. I
J'>

lra-g

ofi

o

!,' -

ni - e ue
1

ia -
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ră.

cea-ră,

