STRIGĂTURI LA JOC

Culegere de
Plăcerea
Astă fată

tinerilor de a iuca
şti juca

C-o-nvăţat-o maică-sa.
Astă fată joacă

Şi mă-nvaţă şi

bine
pe mine![GMD]

Aşa joacă

pe la noi
Doi nainte, doi napoi!
Aşa joacă pe la sate
Cu cămeşa ruptă-n spate!

[BVZ]
Bine

joacă

fata mare
pe picioare!
Bine joacă fata mică
Gândeşti că vânt-o ridică![PMD]
Legănată

Câte fete-s cu cercei
Toate-aşteaptă să le iei!
Câte fete-s cu cojoc
Toate-aşteaptă să le joc!
Dar joace-le boalele
Că mă dor picioarele![PAH]
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Nicuşor

Paul

Câtu-i fata de micuţă
Fură banii din olcuţă
Şi se duce tupiliş
Să-i ducă la higigiş![PAH]
Dragu mi-i cu cine joc
Că miroasă-a busuioc!
Dragu mi-i cu cine săr
Că miroase-a canapăr!
Dragu mi-i cu cin' mă-nvârt
Că miroase-a flori de câmp![LMB]
Dragu-mi-i cu cine joc
Că miroase-a busuioc
Că cu cine mai Jucai
I-o puţât gura a ai![PAH]
Frunză

verde busuioc
M-o făcut mama să joc
Că la lucru-s ca butucu'
Şi la mâncare ca lupu![GIP]
Numa-n sus că poale nu-s
Că le-am dat pa cucuruz![MRZ]
Pân-acuma nu jucai
Num-aşa mă legănai!

Dar acuma am să joc
Ca să steie toţi în loc![PTD]
Rău mă

C-am

dor picioarele

sărit răzoarele!
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Rău mă

doare la genunche
C-am sărit răzoare multe![PCH]
Ridică-te grindă-n

sus
nu zici că nu ţi-am spus!
Da spune-i şi la podea
Să se ridice şi ea![PAH]
Să

Ridică-te grindă-n

sus
n-am loc să săr de-ajuns.
Că de te-oi lovi cu capu'
Ai să te sfărâmi ca napu'![PMD]
Că

Staţi feciori şi vă uitaţi
La poale din şapte laţi
Cum le zvârle din călchie
Să vă facă locomfe![ MPI]

Sus, opincă, până poţi
mai am o doi-tri zloţi
Şi dacă te-oi găuri
M-oi sâli şi te-oi cârpi![BGC]
Tot în spate pe schimbate
Şi cu stângul mai departe.
Şi cu dreptul mai 'napoi
C-aşa-i jocul pe la noi![PMD]
Că

Tot

aşa

zice lumea
Să las jocul şi mândra!
Eu jocul nu I-oi lăsa
Pe mândruţa nici aşa![PAH]
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Ţupu ţupu

pe podele
Că cizmele nu-s a mele!
Că le-am căpătat din sat
Mulţămesc cui mi le-o dat![BGC]

Ţupu ţupu

Să răsară

pa tăt locu
busuiocu'![BLR]

Uitaţi-vă, măi feciori
La poale cu colţişori
Cum le zvârle pa calchie
Să vă facă locomie![SMM]

Îndemn la ioc.
Bate cizma la capută
Că la talpă tătă-i ruptă!
Bate cizma la tureac
Până îi făină-o sac!
Bate cizma la calchie
Făină musai să fie![PMD]
nu strigă
gura strâmbă.
C-aşa-i jocul pe a1c1
Dacă joci ai să şi strigi![PMD]

Cine

joacă şi

Facă-i-se

Cin' m-aude descântând
Crede că n-am nici un gând.
Dar atâtea gânduri am
Câte cuie-ntr-un duchean![ŢFP]
Cine

ştie şi

nu

strigă
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Poarte-n straiţă mămăligă
Şi pită numa uscată
Să ţină gura-ncuiată![PMD]

Cui nu-i plac descântecele
Să-l bată duminicile!
Că pe mine nu m-or bate
Că descânt o zi ş-o noapte![UMS]

Da hai
O nu

giscântă gură mândră

poţ' că eşti flamândă

Giscântaţi şî

voi muieri
Bată-vă zâua gi ieri!
Giscântaţ şî voi barbaţ'
Nu şâgeţ' ca boii-n grajd![BFVM]
Daţi cu cizma care-aveţi
Ori de foame nu puteţi?

Meţi acasă şi mâncaţi
Şi veniţi şi iară daţi![ACH]

De ce
Ca

staţi şi vă uitaţi

nişte

broscoi

umflaţi?[ICS]

Descântaţi bate-vă

Ori nu mai

puteţi

Doamne
de foame?

Meţ acasă şi mâncaţi

Şi veniţi şi descântaţi![AMC][BIZ]
Faceţi-mi

loc de jucat
Că m-apuc de descântat!
Faceţi-mi loc ca să joc
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Că

nu pot nici

să mă-ntorc![SMB]

-Hai, numa şi numa!
Nu te da, nu te lăsa!
Nu te lăsa Petrişor!
-Că nu mă lăs până mor![MNB]
Hop, opincă de junincă
De când o fost mama mică!
Hop, opincă de tuluc
De când o fost tata prunc!
[BPD]
Învârte-mă bade lin
Că-s

cu

sumnă

rozosin!
Învârte-mă bade tare
Că-s cu sumnă pa su' poale!
lu, iu iu![SAR]
Joacă fată,

nu te face
Ori nu joci cu cine-ţi place!
Că dacă te-i mărita
Bărbatu nu te-o lăsa![GMD]

Joacă,

mândro, nu te face
Ori nu joci cu cine-ţi place!
Căci cu cine ţi-ar plăcea
Ai juca dar nu te ia![AIP]
staţi cu gura căscată
îi musca blăstămată
Si se bagă ne'ntrebată![SMB]

Nu
Că
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Pân' acuma nu jucai

Num-aşa mă legănai
Da' acuma am să joc
Să steie soarele-n loc![PTD]
Tot în spate pe schimbate
Şi cu stângul mai departe
Şi cu dreptul mai napoi
C-aşa-i jocul pe la noi![PMD]

Calităţi

fizice
Brusturescu-i sat la dâmb
Nici o fată nu-i la rând.
Alta-i scundă, alta-i multă
Alta nu-i bine făcută![PFA]
Câte fete îs bonţene
Toate-s negre la sprâncene.
Numa una-i mai băluţă
Ş-aceea-i a mea drăguţă!
[HPB]
Câtu-i lumea pe sub soare
Nu-s picioare ca la Floare
Subţirele şi uşoare![PAH]

Dragu-mi-i

mândruţa naltă

Că-mi dă

gura peste poartă
Iară cea mai mititea
Se-ntindea şi n-ajungea
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Şi-o căzut

poarta pe ea.[ILC]

Dragu-mi-i

mândruţa-naltă

Că-mi dă gura peste poartă.
Da şi cea mai mititea
Se-ntindea şi m-ajungea
Da' pică poarta pe ea!
[PTD][ILC]
lară-i

vânt, iară-i noros
Iară-i badea mânios.
Lasă fie că nu-mi pasă
M-o făcut mama frumoasă!
[MND]
Mândri-s ochii la mândra
Da-i-ar că i-aş cumpăra!
De i-ar da cu şapte sute
I-aş plăti cu trei mai multe!
[CDA]
Nu

vă uitaţi că-s micuţă

Că-s

de

tătu hărnicuţă

Îs micuţă de statură
Şi-s a dracului de gură![IPG]
Sus pe Valea Zimbrului
Floarea trandafirului! [OMG]
Uăcii

mândrii-s ca seninu'
Mă îmbată ca şi vinu'.
Vinu' iară mă dezbată
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Uădi

mândrii

Fata
Asta

iucăuşă

niciodată![ICS]

fată joacă

mă-nvaţă

bine
pe mine.
a juca

o-nvăţ

săruta![HPB]

Şi mă-nvaţă şi

Ea
Eu

Asta

a

fată joacă

bine
Doamne lângă mine!
Dar pe care joacă rău
Du-o, Doamne, la părău! [PAH]

Ţine-o

Asta-i fată jucăuşă
Cu gunoiu' după uşă.
Prinde boii la tânjală
Să scoatem gunoiu-afară!
[BPD]
Io la joc marna la joc
Mălaiu-i de joi în foc.
Bate mâţa cu vătraiu
Că de ce n-o scos mălaiu! [BPD]
Joacă şi

a mea mândruţă
Ş-o venit la joc desculţă.
Rupe-mi-oi col6pu-n doauă
Să-i fac două şclefe noauă![HPB]

Joacă fată

nu te face
Ori nu joci cu cine-ţi place!
Că cu cine-ţi place ţie
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Ai juca da' nu te-mbie![PMD]

-Nu lovi cu poalele
Mi-i rupe picioarele!
-Nici acelea nu-s picioare
Care s-or rupe de poale![SMB]
Asta fată bine joacă
C-o mâncat un blid de cocă
Ş-o tigaie de păsulă
Şi strigă că nu-i sătulă![AEB]

Numa sus că poale nu-s
Că le-o dat pa cucuruz![DPD]

Fata

pedantă

Bine-i stă mândrii gătată
cu haine de la şatră.
Da mai bine i-ar şedea
De-ar fi făcute de ea!
Câte şiuritt1ri pa poale
'S-pa faină, pa unsoare.
Iar cele de pa spatoi
Pa faină, pa uloi![BMM]

Tăt

Ce te
Că nu

ţii,

mândro,

făloasă

eşti aşa frumoasă!

Uită-te şi

tu-n
Să te vezi cât
[BFVM]

oglindă

Iese mândra la

uliţă

eşti

de

mândră!
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Gata ca o păuniţă
Păşeşte cu paşi mărunţi
Ca să-şi capete drăguţ![AEB]
Trecui valea mort de sete
Mă-ntâlnii cu două fete.
Amândouă-n haină nouă
Ţucu-le

Fata

pe

amândouă![ACH]

cochetă şi capricioasă

Am o mândră, n-am o sută
Bat-o cucu, rău ascultă![PAH]
Asta-i mândra c-o cunosc
Că la mine-n braţe-o fost!
Şi la mine şi la altu'
Şi la jumătate satu'![UMS]
Ce te ţii, mândro, măreaţă
Nu plăteşti un ou de raţă!
Că din ou se face pui
Din tine nimica nu-i![UMS]
şi-n ăst loc
la clop.
Da de-aş şti că mândra nu-i
Îi dau pana dracului![SMB]

De-ar fi mândra
Pune-mi-aş pană

De-ar şti badea că-s aici
Ş-ar face pielea opinci
Şi-ar pune laibăru-n cui
Ş-ar veni la mândra lui![BFD]
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De-aş şti că-i

badea pe vale
Mi-aş pune primă la poale!
Dac-aş şti că-i mai departe
Mai pune-o dracu s-o poarte!
[SMB]
Iară-i

nor, iară-i de ploaie
mândra cu nevoie!
[MNB]

Iară-i

cea frumoasă
Să nu ţii oglinda-n casă
Că tot şade la oglindă
Şi gunoiu-ajunge-n tindă!
[AEB]

La

mândruţa

Măi bădiţă tu eşti câne
De-o lună prabăli cu mine!
Mintea mea-i pană domnească
Nu-i bărbat s-o prabalească!
Mintea mea-i cituş de flori
Nu-i de probă la feciori!
[SMM]

Mândra, bat-o Soarele
Şi-o vândut fuioarele
Şi i-s scurte poalele
Şi se văd picioarele![PAH]
Mândrele celea măreţe
Nu se ţin cu glodoveţe:
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Cu

plăcintă şi

cu carne
Şi cu boi buciţi la coarne!
[PTD]
Mândruţa

cu ochii mari
Şi-o dat banii pe pieptar
Ş-o junincă pe oglindă
Tot se uită şi se strâmbă
Să vadă cât îi de mândră!
[AEB]

Nu te uita

că-s micuţă

Că

la mulţi am fost drăguţă.
La morariu de la moară
Şi la dascăru din şcoală!
[GMC]
Ş-o

vândut mândra cocoşu'
Şi l-o dat pa pudăr roşu.
Ş-o avut două viţele
Şi le-o dat pa rumenele![ICS]
Te cunoşti, mândro, pe frunte
C-ai pus romanele multe!
Nu ştiu cum dracu le-ai pus
Că pe nas nu s-or ajuns![ICS]
Vecina de peste drum
Se spală tot cu săpun.
Eu mă spăl cu apă rece
Nici o mândră nu mă-ntrece!
[DCB]
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Fata neîndemânatică şi leneşă
Am o mândră ca o cruce
Da' la lucru n-o pot duce![AMC]
Asta-i fată jucăuşă
Cu gunoiul după uşă.
Hai să prindem patru boi
Şi s-o scoatem din gunoi![ILC]
Asta-i fată jucăuşă
Cu gunoiu' după uşă
Şi cu mătura sub pat
Şi o zâs că-i măturat![DPD]
Cântă

cucu -pe gunoi
Mândra mea doarme-n
[UMS]

război!

Fetele de p-aicea
Nu ştiu bine a lucra.
Toată ziua cu gentuţa
Şi la lucru me măicuţa![BFD]
Foaie verde de secară
S-o culcat mândra să moară
Pa vârfu' gunoiului
De frica războiului![AEB]
Mărita-m-aş şi m-aş

Nu
Pe

ştiu

face mălai
nu-l ştiu

lopată

duce
dulce!
pune
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Doar de
UMD]

l-aş

lega cu funie!

Mândra cu cârpă de pene
Ar lucra da n-are vreme!
[DCB]
Mândra cu ghiulelele
Cică mulge vacile
Mulge-n oală, curge-n

poală

Mâncă mămăliga goală![BFVM]

Mândra de urâtu furcii
Ş-o lăsat casa şi pruncii.
S-o dus în pădurea deasă
Furca-n cale să nu-i iasă.
Când se iută-n fundu buţii
Iacă şi lada cu câlţii.
Când se uită la icoane·
Iacă furca, bate-o Doamne![BVZ]
Mândra harnică de lucru
O avut noroc cu cucu.
C-o cântat de s-o sculat
C-o mâncau muştele-n pat![FFB]
Mândra mea de astă-vară
S-o dus în târg după ouă.
Nu ştiu de ce zăboveşte
Şade-n târg şi le cloceşte!
[BFVM]
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Mândra mea s-o-'bolnăvit
De spălarea unui blid.
De-o spăla şi lingurile
Or lua-o frigurile![BPC]
Mândra mea s-o betejit
C-o spălat aseară-un blid!
Mândra mea zace de boală
C-o spălat aseară-o oală![GIP]
Mândruţa

cu nasul lung
Duce de mâncat la plug.
Uitându-se pe răzoare
Varsă oala pe picioare!
[CVJM]
Poate fi mândra frumoasă
Că şede la umbră-n casă!
Când îi vremea lucrului
Stă la umbra nucului.
Când îi vremea de lucrat
Nici din pat nu s-o sculat!
[GMP][AEB]
Toarce furcă şi tu fus
Că eu stau cu faţa-n sus!
Toarce furcă caieru'
Că pe seară-ţ pun altu![TVB]
Tot am vrut mândro să-ţi spui
Câte blide ai în cui
Unu-n cui, unu su' pat
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Da mc1 unu nu-1 curat![AEB]

Fata

înşelată.

Bată-te, bădiţa, bată
Două

stele

dângolaltă

ce-ai zis odată!
Că ai zis c-o să mă 1e1
Ş-amu, bade, nu mă vrei!
[BGC]
C-ai

minţit

Sireaca fată sireacă
vara paşte-o vacă.
Când vine primăvara
Fata fată, vaca ba.
-Mânce-te lupii de vacă
Eu cu lapte şi tu stearpă!
[PAH]
Tătă

Toată

Iarna
Toată

vara: U-hu-hu!
copilu'!
vara uhuhează

scaldă

Iarna scaldă
[CVJM]

şi botează!

FECIORUL
Calităti

fizice

Am un bade cât o nucă.
Bate-l Doamne bine ţucă!
[BFVM]

Badea meu îi om brunet
Cu părul pe cap tot creţ.
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Păru-i creţ

Badea-i
[CMA]

ca

tânăr

ş1 mărgeaua

ca

şi

roaua!

Câtu-i satu meu de mare
Bade c-al meu nime n-are
Badea-i 'nalt şi subţirel
Parcă-i tras printr-un inel
Mor fetele după el! [BVZ]
Dragu mi-i omu micuţ
Că se poartă istecuţ
Şi mi-i urât omu mare
Că se-mpiedică-n picioare!
[JMD]
Dragu-mi-i măr pădureţ
De badea cu părul creţ
Măruţ roşu ionatan
Badea-nalt şi roşcovan![BVZ]
Frunză verde şi verzie
Vai Doamne, ce-mi place mie:
Măr roşu şi pădureţ

Bade 'nalt cu
[CVJM]

părul creţ!

Măi bădiţă

mândru eşti
Dară nu ştiu a cui eşti
Da' ce mamă-ai mai avut
C-aşa mândru te-o făcut!

[OMG]
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Mândru-i badea şi fălos
Lasă fie că-i frumos!
Mândru-i badea şi se ţine
Lasă fie că-i stă bine![CDA]
'Naltu-i badea şi se ţâne
Numa' bun pentru iubire
Când îl văd dumineca
Mi se rupe inima![CVJM]

Feciorul iucăuş
Câţi feciori îs jucători
Tăţ îs săraci şi gitori.
Cu coloape-mbarşonate
Nici o vacă nu-i cu lapte.
Şi-s cu pene-n pălărie
Şi sunt plini de gitorie![BMM]
Câţ
Tăţ

feciori îs
îs săraci

jucăuşi
şi culduşi![DLZ]

Numa sus că sus oi mere
La Dumnezeu după bere!
Săr în sus ca pipirigu
Bui în jos ca beceşâgu![DPD]
Place-mi jocu
Bată-I focu!
Da la lucru-s
Ca butucu'![OMG]
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Ţupu-ţupu

pa podele
Că cizmele nu-s a mele!
Că le-am căpătat din sat
Mulţămesc cui mi le-o dat!
[BPD]
Feciorul pedant
Am un bage, nu-i de-aici.
Poartă cizme, nu opinci.
Poartă cizme vixuite
Şi izmene tiglazâte![BFVM]
Câte fete-s cu mărgele
Toate-s drăguţele mele!
[AMC]
De când mama m-o făcut
Trei mândruţe am avut
U na-n deal şi una-n vale
Una-n uliţa cea mare![OTD]
De m-ar chema Vasalie
La fete-aş fi jucărie.
Dar mă cheamă Constantin
Mă bagă fetele-n sân![AEB]

De s-ar face fetele
Pe coastă ca fragile
Io nimica n-aş lucra
Numa fragi aş căpăta
Şi-n guriţă le-aş ţuca![PFA]

Drag mi-o fost

şapca rotundă
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Pantaloni călcaţi la dungă.
Bate-i, Doamne,pantaloni
Că pa tăţ i-o făcut domni![UMS]
Dragu-mi-i să şăd pe scaun
Cu badea cu dinţi de aur.
Că dinţii badii lucesc
Şi nevestele-I iubesc! [BFVM]
Sări

în sus

şi

bui în jos

Să vadă că eşti fălos!
Şi
Să

bate cu cizmele
se mire nanele![PTD]

Tăt

de-aceia mi-or fost dragi
Cu pantofi şi cu nădragi.
Pantaloni călcaţi la dungă

Şi şapcuţă-aşa rotundă![BFD]

Feciorul cuceritor
Busuioc cu trei crenguţe
Fost-am doctor la mândruţe.
Câte mândre-am doctorit
Cu toate m-or pomenit![PAH]
Câte fete-s cu mărgele
Toate-s drăguţele mele.
Câte fete-s de mărit
Eu pe toate le-am iubit.
Şi câte s-or măritat
Pe toate le-am sărutat.
Şi câte de-acuma cresc
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Eu pe toate le iubesc![PTD]
Mă făcu

mama-ntr-o noapte
Să iubesc fetele toate
Nevestele jumătate
Din bătrâne-a treia parte!
[BMM]
M-o făcut mama făcut
Fetele să le sărut
Nevestele şi mai mult![OMG]

Nu

vă uitaţi că-s micuţ

Că-s

al dracului puiuţ.
umblu din mână-n mână
Ca şi vădra la fântână! [PTD]
Că

Nu

vă uitaţi că-s micuţ

C-am dormit la boi desculţ.
Cu capul pe muşuroi
Şi cu mintea după voi![OMG]
Ş-asară fusăi

la fete
Sfântu Dumnezeu mă ierte!
Pentru că le sărutai
Oi crede c-oi merge-n rai
Şi eu cred câ-n rai m-oi duce
Că le-o fost guriţa dulce!

[BLR]
Zâs-o mama câta mine
Să dau pace la copile!
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-Io, măicuţă, le-aş da pace
Da guriţa lor mi-o place!
[UMS]

Feciorul tăntălău
Bate Doamne, omu tut
Şi mama ce l-o făcut!
De l-aş fi făcută eu
L-aş fi trasă pe gilău![MPI]
Când vezi, mândro, curcubeu
Roagă-te la Dumnezeu
Să te ferească de rău
De bărbatul prostălău![CVJM]
Du-te, bade, de la noi
Mai bine să-ţi vezi de boi.
Da la boi nu prea eşti bun
Când li-e sete, le dai fân![ICS]

Nu bate bade boii
Că nu îs de vină ii.
Că-i de vină maică-ta
Că nu te-o ştiut găta![PFA]
Poţi

fi, bade, câtu-i paru
mintea ţi-i la-amaru!
Poţi fi, bade, cât îi ruda
Dacă mintea ţi-i la Iuda![FEB]
Dacă

Feciorul lăudăros
Badea-al meu s-o lăudat

94
https://biblioteca-digitala.ro

Că

îi

putrăd

de bogat.
Mă dusăi la el acasă
Casa-i fără nici o masă
Mă băgai la el în tindă
Tinda-i fără nici o grindă.
Mă suii la el în pod
Cucuruz nu-i nici un bob!

[BMM]
Câte fete-s cu cojoc
Toate-aşteaptă să le joc.
Şi câte-s cu cârpă lată
Toate după mine-aşteaptă!

[LMB]
Da ce folos de gura ta
Că

bate ca meliţa
ziua: ue-che-che?
N-are nime ce cu ie![BFVM]

Tătă

Foaie verde ş-o nuia
Se mărită mândra mea.
Vai de capul cui o ia
Că o fi mai mult a mea![UMS]
Fire-ai, bade-al dracului
Ce spui astăzi mâine nu-i!
Ce spui mâine nu-i alaltă
Tu nu spui drept niciodată!

UMD]
Mândruţa

m-o blăstămat
spânzurat

Să mă vadă
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C-o funie de tăiţei
Deasupra patului ei.
Să se rupă funia
Să cad în braţe la ea![PTD]
M-o făcut mama la şură
Mititel şi bun de gură![PTD]

Feciorul leneş
Are badea clop cu pană
Cucuruzu-n buruiană!
Schimbă pana de la clop
Că la boi n-o dat deloc![FFB]
Cât fu vara de frumoasă
Nu prinsăi picior de coasă
Ci cătai umbra mai groasă
Şi pe mândra de frumoasă!
[PAH]
Drăguţul

meu îi om bun
Că coseşte la Crăciun.
Lângă brazdă face foc
Să nu-ngheţe cutea-n cioc!
[MCS]
Drăguţu'

meu îi om bun
Că cloceşte lângă fân
Lângă brazdă face foc
Să nu-ngheţe cutea-n cioc!
Uu, hu! hu![ICS]
Frunză

verde de

dudău
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Harnic îi bădiţa meu!
Se scoală de dimineaţă
Păn' la prânz abia se-ncalţă!
[GIP]
Urâtă

mi-i holda lungă!
Dragu-mi-i să stau la umbră!

[OMG]
Iacătă-mă c-asudai
Nici pe dracu nu lucrai![PTD]

Dragostea

şi

dorul

-Ardă-I

focu' de om drag
De mână te duce-n iad!
-Ba el nu te ia de mână
Că mei tu de voie bună![ICS]
Auzit-am auzit
Că apele-or năvălit.
Apele s-or opri toate
Dar dragostea nu se poate![BLR]
Bade de nu te-aş vedea
Inima nu m-ar durea
Da' io când te văd pe tine
Arde inima în mine
Iuuu! lu! iu! iu![ŞAR]
Bagă-mă Doamne-n pământ
De nouă stânjeni de-afund.
Numa-o mână-mi las-afară
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Să

iubesc pe badea

iară![PAH]

Bată-te,

bade, codrii
Că mândri-ţi mai sunt uăcii!
Uăcii negri gura dulce
De la ea nu m-aş mai duce
Iuuu! lu! iul iu![ŞAR]
Bădiţă

cu casa-n

colţ

Iubeşte-mă dacă poţi

Dacă poţi şi dacă-ţi
Dacă

nu,

plac

sâlă nu-ţi fac![ŞPB]

Bădiţă, fiindcă-mi eşti

drag
cusut numele-n prag.
Coase-I şi tu pe al meu
Pe dos la laibărul tău![CDA]

Ţi-am

Cât o fost, bade, vara
ai zis că mi-i lua.
Şi când fusăi la luate
Te dusăşi la ceea parte.[ICS]
Tăt

Cine dracu-a mai

văzut

Grădină fără cărare

Dragoste

fără

mustrare?
Grădină fără pârleaz
Dragoste fără necaz?
O grădină cu doi pruni
O drăguţă la doi fini?[CVJM]
Cine

iubeşte şi lasă
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Arde-l Doamne-nchis în
Cu vatraiu' pus la uşă
Să se facă tot cenuşă!
[CMA][PTD]

casă!

Cine iubeşte şi spune
Mânce-i grău paserile
Şi ovăsu piţiguşii
Şi

greluşii!

mintea din cap
[PTD]

Cine-o-ndalit dragostea
Mânce-i păsări cânepa.
Grăul mânce-i piţiguşii
Şi mintea din cap greluşii![MPZ]
Cucuruz cu frunza-n sus
De mânuţa mândrii pus
Tu din drag ai înflorit
Şi din dor ai răsărit![ICS]
Cucuruz cu frunza-n sus
ochii cui l-o pus
Că l-o pus cu patru boi
Ţucu-i ochii amândoi!
Că l-o pus cu patru vaci
Ţucu-i ochii cei bârnaci![BVZ]
Ţucu-i

De-ar fi badea în

lună

Să-l văd întăgeauna

Da

bădiţa-i

Ş-îl văd

pe pământ
numa'când şî când!
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. I
IUUU, IU.

. I IU.
. l[ŞAR]
IU.

Dragostea de la ce-ncepe?
Vara din busuioc verde.
De la jocul din cămin
De la merele din sân![CVJM]
ş-a

Dragu meu
Aş dormi-n
Dragu meu
Aş dormi-n

cui te are
braţele tale!
ş-a cui te ţine
braţe la tine![CVJM]

Dragu mi-i

bădiţa-n

joc
Învârtindu-mă cu foc
Dragu mi-i bădiţa drag
Cându-mi vine seara-n prag!
[PAH]
Fă

Doamne pădurea şes
Badea pană în ovăs
Io să merg să îl plivesc
Cu badea să mă iubesc! [BLR]
Frunză-n

prun, frunză su' prun
Am un bade şi nu-l spun!
Frunză-n fag, frunză su' fag
Badea-al meu mi-i tare drag!

[NIV]
Lasă-mă

Pe

Doamne să zac
cui mi-e drag!
Doamnne să mor

braţele

Lasă-mă
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Pe braţele cui mi-e dor!
Iuuu, iu! iu![ŞAR]
Mână bade boii tăi
Nu te uita-n ochii mei.
Ochii mei îs înşelăi
Şi-nceluie boii tăi! [BLR]

Mândra mea cu ochii mici
Ce mă faci să vin aici?
Io, bădiţă, nu te fac
Ci vini tu la ce ţi-e drag![SIB]
Pană-n

car, pană-n căruţă
badea drăguţă.
Pană-n car pană-n cileag
Ş-o găsât da nu i-i drag.
Pană-n car, pană-n hinceu
Tot mai dragă îi sunt eu!
[BVZ]
Ş-o găsit

Pare-mi bine că se-aude
Gura badei oareunde.
Nu se-aude numa-mi pare
De dragostea lui cea mare![CVJM]
Pentru badea care-mi place
Nici părinţii n-au ce-mi face.
Până ei se sfătuiesc
Eu cu badea mă iubesc![ŞPB]
Pentru mândra care-mi place
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Nici

părinţii

n-au ce-mi face

Că părinţii mă sfădesc

Eu cu mândra

mă

iubesc. [PAH]

Pentru mândra care-mi place
Nici părinţii n-au ce-mi face.
Nici vorbele satului
Şi nici domnii sfatului![BLR]

Pe ulicioara cu şcoala
Şade mândra bat-o boala.
Dacă n-o-aş fi cunoscut
Eu necaz n-aş fi avut! [BFVM]
Tine-mă

Doamne un an
Să mai iubesc un zimbran!
Da ţine-mă Doamne doi
Să iubesc şi de la noi! [MPZ]
'

Ţucu-ţ,

mândro, gura ta
Seara trecând uliţa!
Ţucu-ţ, mândro, ochii tăi
Trecând sara p'ângă noi!
[GMP]
Ţucu-ţ

mândro ochii dulci
Seara când mei să te culci!
Ţucu-ţ, mândro, guriţa
Seara când treci uliţa![DEC]
U iu iu şi n-aş da gura
Să-mi deie domnu' pădurea.
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pădure

La
Şi

la

gură

tribe c10s
om frumos! [BFVM]

U-iu-iu că lu mă cheamă
lepurele-i bun de zamă
Iepuroaica de friptură
Badea de ţucat în gură![FEB]
mândruţo, cum te-aş bate
Da' mi-s mâinile legate
Cu fir de mătase neagră
Nu te pot bate de dragă![SIB]

Vai,

Zâs-o badea c-o veni
Luna când o răsări!

. ' IU.
. ' IU.
. '[ŞAR]
IUUU, IU.
Zice lumea că iubesc
Da' io nu tăgăduiesc!
Zice lumea c-am iubit
Dar io n-am tăgăduit![CVJM]

Dragostea tinerilor
fără avere
Am avut şi n-am avut
Am trăit cum am putut!
Am avut şi-oi mai avea
Oi trăi cum oi putea
Ţine-o Doamne pe mândra!
[PAH]

Am un cot cu

şapte

jiuri

103
https://biblioteca-digitala.ro

Şi

un dor peste păduri.
Am un cot cu tri jiuri verzi
Şi un dor peste Ogrez![FVS]
Bagă Doamne luna-n nor
Să vină cine mi-e dor
Bagă Doamne luna-n ceaţă
Să stea până dimineaţă![MND]
Bădiţă,

din depărtare
trimite-o sărutare
Nu-ţ trimit că n-am pe cine
Şi nu mă încred în nime.[GIP]

Ţi-aş

oi trăi
n-oi iubi
Ş-oi iubi una săracă
Numa uăcii să îmi placă!
[GIA]

Cât oi fi

şi

Fată gazdă

Câtu-i Pământu de lat
Nu-i ca doru de turbat
Câtu-i Pământu de lung
Nu-i ca doru de flămând!
[AEB]
Cine nu ştie ce-i doru'
Poate creşte cât mohoru'.
Da io de ce n-am crescut
C-am ştiut doru de mult? [ICS]
Cu bădiţa duce-m-aş
Nu ne trebuie nănaş
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Nici popă să ne cunune
Numa noi cu vorbe bune!
[BFVM]
De-aş trăi

cât frunza-n vie
Nu-mi iau fată cu moşie.
Mai bine una săracă
Cât trăieşti cu ea să-ţi placă!
[BFVM]
Dorul de la doi părinţi
Trece-o lună, nu-l mai simţi.
Dar dorul de la mândra
Trece-un an, nu-l poţi uita.[CVJM]
Dorule, piatră de moară
Ce te-ai pus la inimioară?
Te-ai pus cu aşezământ
Ca să mă puni la pământ![SMM]
Fost-am
Doru şi
Fost-am
Doru şi

om n-am fost nemică
dragu mă strică.
om, n-am fost tândală
dragu mă-nşală![BFVM]

Hai, mândro,

să

ne-avem dragi
C-amândoi suntem săraci!
Şi-om trăi cu buze moi
Ca alţii cu şasa boi!
Şi-om trăi cu buze dulci
Ca alţii cu şase junci![BMM]
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Io cu dor, mândra cu jele
Amândoi cu inimi rele.
Io cu dor, mândra cu dor
Două doruri la un loc
Nu-ţi tribe mai mare foc![FVS]
Mândruţă,

de dorul tău
topesc ca inu-n tău.
Mândro, de dragostea ta
Mă topesc ca cânepa.[ICS]
Mă

Nici o boală nu-i mai grea
Ca dorul şi dragostea
Că nimica nu te doare
Numa te uşti pe picioare.[CVJM]
Până-i

omu tinerel
Se ţâne dorul de el.
Iar dacă îmbătrâneşte
Şi dorul îl părăseşte.[MPI]
Săracă inima mea
Cu-un cuţit de-o aş tăia
N-o curge sânge din ea.
C-o fost mare ca o nucă
Ş-acum doru' o mănâncă.
Ş-o fost mare ca un măr
Ş-acuma moare de dor! [PAH]
Tăt aşa-mi

zîce doru'
Că de el moare tăt omu'
Doru' minte ca un cân'e
Că de el nu moare n'ime'
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Numa badea

după

mine![DLZ]

Tăt aşa

îmi zice doru'
Să mai las mândra şi somnu'
I-am spus dorului aşa:
Somnu-I las, pe mândra ba!
Mândra de o las suspină
Somnu' mere de s-alină[MPI]
Tu eşti, maică, vinovată
De ce nu m-ai făcut fată.
De ce m-ai făcut fecior
Ca să port atâta dor![MPI]

Relatii iuvenile
Aci-i loc de
Vino, bade

bătătură
şi-mi dă gură!

[ZLC]

Am un bade nu o sută
Când mă vede mă sărută.
La toate le pare rău
Că-i frumos bădiţa meu.
Numa mie-mi pare bine
Că mă sărută pe mine.
Uu, iu! iu! iu! iu! hu! hu!
[MCS]

Când mergi, bade, la pădure
Hai la noi după secure
Să-ţi dau eu securea mea
Şi tu mie guriţa![PAH]
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Când mergi bade la pădure
Hai la noi după secure
Să-ţi dau apă din pahar
Să nu rupi ceva la car.
Să-ţi dau guriţa mea toată
Să nu rupi la car o roată!

[CVJM]
Dragu-mi-i să stau pe scaun
Cu fecior cu dinţi de aur.
Când începe-a săruta
Nu mă mai pot sătura.[MEZ]
Foaie verde cucuruză
M-o muşcat mândra de buză.
M-o muşcat şi m-o durut
Am tăcut că mi-o plăcut!
[GMP]
Hai bade să ne iubim
C-amândoi ne potrivim
Şi la ochi şi la uitat
Ca doi golâmbi la zburat
Şi la ochi şi la sprâncene
Ca doi porumbei la pene!
[AMC]
Hai mândro cu mine-n luncă
Să-ţi fac râşcitor şi furcă!
La capul dulăului
Plata râşcitorului.
Şi la capu' Juncuţii
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Îmi dai plata furcuţii![PAH]
Hai bade
Să uităm

să trecem dealul
doru şi-amaru!

[AMC]
Icea-i crucea uliţii
Hai, bădiţă, ginge-ai fi!
Icea-i loc de bătătură
Hai, bădiţă şi-mi dă gură!
[ŞPB]
Ieşi
Ieşi
Ieşi

mândro, de unde-ai fi
în crucea uliţii
în loc de bătătură

Ieşi mândruţo şi-mi dă gură!

[OTD]
Măi bade, buzele tale
Ce le fereşti aşa tare?
Că nu-s cu miere mierate
Nici cu ţucur ţucurate
Ci-s de piele ca şi-a mele
Să ne sărutăm cu ele![GIP]

Măi bădiţă Grigoraş
Fă-ţi fântână

la pârleaz
Şi strigă seara pe lună:
-Hai, mândro la apă bună!
[CVJM]
Mândruţo
Ştiu că

buzele tale
nu-s mărgăritare
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Că-s

de piele ca ş-a mele
Buze moi şi subţirele
Hai să ne ţucăm cu ele!
Şi obrazu-i tot aşa
Hai să-ncepem dragostea!
[BMM]
Mândruliţă, mândruliţă
Fă-ţi

Şi
Să

gura o fântâniţă
buzele păhărele
tot beau apă din ele![DPD]

pe mirişte
Merge mândra după gâşte.
Io mă dusei după o raţă
Ş-o strânsăi pe mândra-o braţă
[DPD]

Pe

mirişte

Pe ulicioara cu
Şede

badea

şcoala

ardă-I

boala!

cămeşa tăt cu pături
cu capu face-n lături.
Da şi io-i fac cu catrinţa
Să vadă că-i port credinţa!
[BFVM]

Cu
Şi

Sus îi luna-n două coarne
Departe-i badea şi doarme.
Ş-oi cânta
Şi I-oi scula!
Ş-oi ui
Şi I-oi trezi![CVJM]
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-Tolvai mândro, cum te-aş strânge
Da eşti tânără şi-i plânge!
-Strânge-mă cât îi putea
Io oi plânge ş-oi tăcea![ICS]
Valea Mare-i sat micuţ
Tătă fata-i cu drăguţ.
Gurahonţu-i sat mai mare
Nici o fată drăguţ n-are!
[BFVM]
lângă

mine
prinde bine.
Când mă doare capu' rău
Merge fuga la parău
Ia cu pumnii apă rece
Îmi pune pe cap şi-mi trece.
[GMP]
Vecina de

Tătdeauna

Vecina de lângă mme
În tăt locu' prinde bine.
Ea mă-nvaţă a juca
Eu o-nvăţ a săruta![DAA]
Despărţirea

Avui coce, avui cai
Avui bade da'I lăsai.
Îl lăsai ca să mai crească
Dracului să-l dobândească!
[RMD]
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Badea meu de

astă-vară

Roagă-mă să-l

iubesc iară.
io n-am bolânzât
iubesc ce-am părăsit![GIP]

Doară

Să

Bădiţa

s-o lăudat
Că pe mine m-o lăsat.
Dară el n-o priceput
Că l-am lăsat io de mult!
[ŞAR]

Când purtai sumna din ladă
Fusăi la bădiţa dragă.
Dacă sumna se-nvechi
Şi badea mă părăsi![CVJM]
De când bădiţa s-o dus
Negură pe sat s-o pus.
Şi pe prunii din grădină
Şi la biata mea inimă.[FVS]
Du-te bade duce-te-ai
Unde-o sta apa să stai!
Altă drăguţă să n-ai!
Că drăguţă ţi-am fost eu
Dragă la sufletul tău! [ICS]
Fost-ai, mândră cât ai fost
Şi de dulce şi de post.
Fost-ai pui de trandafir
Da' amu eşti boz şi ştir.
Fost-ai pup de bujorel
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Fost-ai pană de-anglicel
Fost-ai mândră cui şi cui
Da' amu a nimărui.[CVJM]
Frunză verde foi de fragă
Trece badea, nu mă-ntreabă
Nici în seamă nu mă bagă
C-o ave alta mai dragă![BGC]

Frunză verde trei gutui
Fost-am dragă oarecui
Da' amu-s a nimarui!
Doară m-oi purta frumos
Să-i fiu iară dragă lui!
[ACH][ICS]
Ştii tu, mândro, astă-vară
Dintr-un măr şi dintr-o pară
Ne era cina-ntr-o seară.
Dar acum să am cu poala
Nu ţ-aş da, mânca-te-ar boala!
[GIA]

Tu

bădiţă-ai

Că dacă mă

zis
vei

aşa
lăsa

Altu nu oi căpăta.
Numa' Crişu de I-oi trece
Oi găsi ca tine zece![CVJM]
Înstrăinare

De m-ar fi făcut maica
Tăt o dată cu frunza!

113
https://biblioteca-digitala.ro

Da' măicuţa m-o făcut
Când pică frunza din nuc
În alt sat ca să mă duc![UMS]
Frunză

verde de cireaşă
Când eram la mama-acasă
Puneam busuioc pe masă.
Da de când m-am măritat
Fac mâncare la bărbat
Busuiocu' l-am uitat![CVJM]

Nu

mă

da, maică, departe
Să vin cu desagi în spate!
Cu desagi îmbăieraţi
Şi cu ochii-nlăcrimaţi!
Da mă dă, maică-n vecini
Să te văd seara când cini.
Dimineaţa când prânzeşti
Peste ziuă cum trăieşti!
[CVJM]
Şadă

dracu-n tine sat
Şi-n cine te-o măsurat
Că nu te-o măsurat bine
Să am şi io loc în tine!
[ŢFP] [ZLC] [TIC]

Referitor la

căsătorie

Bădiţă

cu casa-n colţ
Nu da fata după moţ!
Că moţu' mc cu ciubere
N-are grijă de muiere![CMA]
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Marie, soră Marie
Vinde-mi-te-ar mă-ta mie
Că mamii i-ai trebui
La spălat la măturat
Şi mie la sărutat![MEZ]

Invidii

şi

gelozie

Am un bade supţârel
La tăice li-i drag de el!
Numa mie nu mi-i drag
Numa-n ciudă să le fac!
[CVJM]
Asta-i Uliţa cea Mare
Am un bade mândru tare.
Iese-afară, taie lemne
Nevasta de mine-I teme.[BIZ]
Bădiţă

de mă iubeşti
N-asculta minciuni băbeşti
Că minciunile nu-s bune
Sece-i gura cui le spune!
[CVJM]
Busuioc cu trei crenguţă
Badea-al meu cu tri drăguţă
Vine dracu şi-l desculţă.
Şi-i unge curelele
Şi-i freacă obielele![CVJM]
Câte gude îs în sat
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Toate după mme bat.
Este una de-i mai sură
Şî nu are dinţi în gură![CVJM]
Ce te uiţi bade la mine?
O crezi că nu-mi şade bine?
Uită-te la mândra ta
Că parcă îi Marţolea! [BFVM]
Cine-şi

teme bărbatu'
Pună pe el lacătu'
Io am cheie şi-l descui
Că am fost drăguţa lui!
[BIF][BLS]
Cui i-e ciudă că mă vede
Nu mai calce iarbă verde
Da' nici verde nici uscată
Numa tăt pe pat să zacă
Nouă ani şi nouă luni
Nouăzeci de săptămâni!
[BFVM]
Cui îi

ciudă ş1

Pună-şi pânză

necaz
pe obraz.

Pe obraz o pânză neagră
Uăcii mei să nu-i mai vadă!
[BIZ]
Cui îi e

ciudă

pe mme
Crească-i coadă ca la câine
Şi urechi ca la măgar
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Şi

copite ca la cal![AIP]

Du-te bade dracului
Tomna-n capu satului
C-acolo-s fete frumoase
Cu fruntea de-o palmă scoasă
Şi cu picioarele groase!
[CVJM]
Du-te, bade, duce-te-ai
Inge-o sta apa să stai!
Ş-altă mândră să nu ai
Cât o fi pe lume trai!
Că drăguţă ţ-am fost eu
Dragă la sufletul tău!
[BFVM][ICS]
Frunză

verde şi rotundă
Nevasta badii-i bolândă.
Bolânzasc' o Dumnezău
C-o iubit ce-am lăsat eu!
[BLR][CMA]
Frunza mazării rotundă
Nevasta badii-i bolândă.
Bolânzască şi mai rău
Că ţâne ce-am iubit eu![BVZ]
Iubeşte-mă

Nu

mă lăsa

bade tu
la altu'!

Că altu de mă sărută
Te duci dracului de ciudă!
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[BLR]
Iubeşte-ţi

bade mândra
Pentru mine n-o lăsa!
Să nu zici mâine-poimâine
C-ai lăsat-o pentru mine!
Uu, iu, iu, iu, iu hu hu![MCS]
Măi bădiţă

puiule
N-asculta minciunile
Că minciunile nu-s bune
Nici gura care le spune!
[BFVM]

Pe

uliţa noastă-n

jos
Este un fecior frumos.
Şede-n colnă, taie lemne
Nevasta de mine-I teme.
Dumnezo s-o facă capră
Că el de mine nu scapă![BGC]
Mă dusăi sâmbăta-n

târg
Să văd boii cum se vând
Vacile cum se plătesc
Mândrele cum se iubesc.
Văzui şi pe mândra mea
În braţele altuia.[PTD]
Petrinjăl băgat

în zamă
Ciudă li-i pe mine-o samă.
Ciudă lasă să le fie
Io cu badea s-o duc bine![PIR]
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Petrinjăl tăiat

în zamă
Ciudă li-i pe mine, mamă
Ciudă li-i dar n-au ce face
Nici nevoia să le calce.[BIZ]
Tună

Doamne şi dă foc
Unde-o fi badea pe loc!
Tună Doamne şi dă pară
Unde-o fi badea pe sară!
[CVJM]
Uită-te

şi vezi
cine şezi
Lângă un ultoi de soc
Lâng-o strâmbă de mijloc
Lâng-o strâmbă de nevastă
Lâng-o uşă de poiată![CVJM]

Seara

bade

lângă

Vecină

de peste drum
pe mine fum:
Că beutura nu ţi-o beu
Nici bărbatul nu ţi-l ieu.
Nici mâncarea nu ţi-o mânc
Nici dragostea nu ţi-o strâc!
Nu

ţâpa

[ŢFP]

Urâtul şi inima rea
Auzât-am auzât
Că macin'o moară-n vânt
Supărare şi urât.
M-aş duce şi eu la ea
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Urâtu

l-aş măcina![ICS]

Crapă,

Doamne, pământu'
Ca să intre urâtu'
Urâtu' din ce-i făcut?
Din omul care-i tăcut.
Pune-o buză peste alta
Şi iacă urâtu-i gata.[BLR]
Bate-mă,

Doamne, cu bâta
Nu mă bate cu urâta!
Bate-mă, Doamne cu paru'
Nu mă bate cu amaru'![MPZ]
Codru' de ce-ngălbeneşte?
Omu' de ce-mbătrâneşte?
Codrul de zăpadă greauă
Omul de inimă reauă.[CVJM]
Crapă,

Doamne, pământu'
Să se bage urâtu'!
Crapă, Doamne, pajiştea
Ca să iasă dragostea![DLZ]
De-ar fi dor pe cât urât
N-ar încăpe pe Pământ.
Da dor îi mai puţinel
Şi-i plină lumea de el![CVJM]

Fala
Drag mi-o fost şapca rotundă
Pantaloni călcaţi la dungă

120
https://biblioteca-digitala.ro

Bată-i

focu pantaloni
Că pe toţi i-o făcut domni!
[BLS]
Feciorul care se

Ia fata care

ţâne

rămâne![MEZ]

Ia uitaţi-vă, uitaţi
La poale din şapte laţi
Cumpărate din piaţ
Pe clisă şi pe cârnaţ!
[BGC][CVJM]

Nana cu banii pe piept
Mâncă

cureciu nefiert
Şi nefiert şi nesărat
Cum îl capătă din sat![MPI]
mândro cum te ţâni
Fută-te-o sută de cân'i!
Că eşti mândro cum ai fost
Că ţâ-s poalele pa dos!
Hui, hu hu hu![ICS]

Nu

eşti

Nu te

ţâne

bade tare
Că nu eşti, numa îţi pare
Că ţi-i portu' pa falie
Şi mintea pa bolânzâie!
Uu, iu! iu! iu! iu! hu! hu!
[MCS]

Pa

uliţa noastă-i tău
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Me badea ca ş-un birău.
Bate cizma la tureac
Heba nu-i făină-n sac![DLZ]
Săracele şetrele

Cum îmbracă fetele!
De n-ar fi ducean şi şatră
N-ai vedea fată-mbrăcată!
[ICS]
Cătănia
Cătănire-aş cătăni

Numa

puşca

de n-ar fi! [ZFB]

De când s-o dus bădiţa
Mi-i pustie uliţa
Uliţa de fluierat
Guriţa de sărutat![GMP][ZFB]
Drag mi-o fost rugu cu pană
Şi bădiţa dus catană![ŞPB]
Dragu mi-i rugu cu flori
Şi badea cu tricolor!
Dragu mi-i rugu cu pană
Şi bădiţa dus catană![CVJM]

-Eu merg

maică-n cătănie

Rămâne

casa pustie.
m-oi turna
Mândruţa s-o mărita
Şi ca ea n-oi mai afla!
Maică, până
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-Ia taci tu, dragu maichii
Că pe când tu îi veni
Mai frumoase fete-or fi![ZFB]

Frunză

verde rozmarin
Sunt departe şi străin
Foaie verde ş-un bujor
Stau aici cu mare dor! [ICS]
duc maică cătană
Rămâne clopu cu pană.
Şi năframa cu cercei
Mândruţa cu ochi mierăi.
Rămâne mândruţa mea
Ai grijă maică de ea![GMP]

Io

mă

mă duc, mândro, cătană
las ţie clop cu pană.
Cine oare l-o purta
Pân' la liberarea mea?[PAH]

Io

Şi

Mă făcu

mama făcu
la unciu
trage cu tunu'![PTD]

După casă
Să ştiu

Nu-i fecior care-i cu pană
Îi fecior ce mc catană![ŢFP]
Poartă,

mândro ce-i purta
Numa nu te mărita!
Poartă struţ de măghiran
Şi mă mai aşteaptă-un an!
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[PAH]

Vai de mine

şi

de mme
Negre-s hainele pe mine!
Nu-s negre de nelăute
Ci de cătănele multe!
Nu-s negre că nu-s spălate
Negre-s de străinătate![PAH]

Lotria
Hei sireac' curaua mc
Tri cuţâte zac în ic!
Unu râde, unu plânge
Unu strigă c-ar bea sânge!
Hu, iu iu iu iu iu iu![DLZ]
Leliţă nană Mărie
Fă-mi cămaşă

de hoţie
Ce-oi fura ţi-oi da şi ţie!
Dac-oi fura şase boi
Mie patru, ţie doi![PAH]
Bărbatul

Când eram la mama june
Purtam pană de păune.
După ce mă însurai
Dădui pana pe mălai.
Pe mălai, pe lapte dulce
Ca să dau la prunci să mânce.[ICS]
Câtu-i lumea împrejur
Nu-i câine ca omul sur.
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Când vede nevestele
Îşi suce musteţele.[PFA]
Măi bărbate,

nu mă bate
Că-s şi eu ca celelalte
Că-ţi dau patu-mperinat
Şi gură de sărutat![SMM]
bărbate nu mă bate
io nu-s ca celelalte
Să dau cânepa în parte!
Câtă pot atâta torc
Ce rămâne pun pe foc![FFB]

Tu
Că

Ţine-mi,

Doamne bărbatu
Heba mi-i drag de altu!
Cu bărbatu-s pân' la moarte
Cu drăguţu câte-o noapte!
[ŢFP]

Ţâne-mi

Doamne barbatu'
Heba mi-i drag de altu'
Cu barbatu-mi ţân casa
Şî cu altu' dragostea!
U, iu, iu, iu, iu hu hu![MCS]

Nevestele
Az' îi luni şi mâine-i marţi
Mc barbatu' la piaţ
Ca să cumpere un lanţ
Să mă lege de târnaţ.
Să mă lege de săgeţi
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Să

îi spun drăguţii tăţ.
Să mă lege şi de prun
Pa unu tăt nu i-l spun![BIZ]
Bate moartea la fereastră:
-Spoveditu-te-ai, nevastă?
-Da de ce mi-i întreba .
Spoveditu-m-am o ba?
Că io când m-oi spovedi
Şapte popi mi-o trebui
Ş-un episcop unguresc
Să nu ştie ce vorbesc![CMA]
Cine-şi

teme nevasta
gard pe lângă ea
Că şi dracu are scară
1-o-mprumută ca să sară!
[BLS]
Facă-şi

Măi bărbate, bărbătuţ
Lasă-mă să-mi ţân drăguţ
Că

io te-ncălţ io te descălţ
Io te fac să nu mă vezi
Io te-ncălţ io te desculţ
Io te fac să nu m-auzi![BMM]
Mcţ acasă măi

muieri
Bată-vă ziua de ieri!
Ş-aveţi grijă de găini
Să nu ouă prin vecini![BMM]
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Nevasta cu mulţi drăguţi
Pun-o dracu la caruţ
Şi nu-i pună taehat mare
Numa nouă măji de sare![BIZ]
Nevăstuţă

cu bărbat
Lasă-mă cu tine-n pat
Să văd: bine-i însurat?
Dacă-i bine să mă-nsor
Dacă nu să mor fecior![DEC]

Nici aceea nu-i nevastă
Care n-are jiolji de lână
Ş-un drăguţ cu ic de mână.
Care n-are paie-n pat
Ş-un drăguţ p'ângă bărbat!

[BMM]
Nici aceea nu-i

nevastă

Care n-are-un braţ de in
Ş-un drăguţ dintre vecini!
Care n-are zamă-n blid
Ş-un drăguţ de la partid![ŢŞC]
Rău mă mustră bărbatu
Că-s

de vină cu altu'
Da io dacă-s vinovată
Io mă dau şi spânzurată
Cu firuţ de tăiţel
De-o creangă de petrinjăl!
[LMB]
Sărută-mă bade-n dinţi
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De buze să nu te-atingi
Să pot spune la bărbat
Că nime nu m-o ţucat
. I lll.
. I [SAR]
. I lll.
IUUU, lll.
Vai
Cu
Cu
Că

nevastă, mândră eşti!
bărbatul

cum trăieşti?
ca cu dracu
ş-aseară-mi sparsă capu![MPI]
bărbatu'

-Vecină dragă vecină

Ce faci la

bărbat

de

cină?

-Cisaliţă pârguirtă

La

drăguţ găină friptă![PAH]
I

-Vecină, dragă vecină

Ce faci la bărbat de cină?
-Cureci verde din grădinăLa drăguţ frig o găină![UMS]

Babele
Doamne

ţâne astă babă

Bună-o făcut astă papă!

Nici n-o cată de sărată
pute de-afumată! [PAH]

Până

La joc şi la beuşag
Toate babele se trag.
Pa coaste, la strâns de iarbă
Dracu vede nici o babă!
[BMM]
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c-am bătrânit
Că ştiu rându' la iubit
Ştiu doru' unde se pune
Şi drăguţu cum se ţine![LMB]
Pare-mi

rău

Pe părău cu lemne verzi
Face baba la scoverzi.
Pe părău cu lemne suri
Face baba întorsuri![PFA]
Tă'

ma mn' ergi asta treabă:
Gin' s-o strâns atita babă?
Că la sapă şî la fân
Dracu le vege margând!
[BFVM]
U-iu-iu, babă bătrână
Da la joc dracu te mână
Cu papuci de castraveţi
Ai juca da' nu cutezi![CVJM]

Primarul

(birăul)

Bate vântu tuleu
Hai să ţâpăm birău!
Birău nu I-om ţâpa
Că-i mândră birăiţa![LMB]
Birăiţa-i

cu mărgele
Birău-i cu cizme rele!
Birăiţa-i cu cercei
Birău-i cu cioareci răi! [MPI]
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Birăiţa noastă-i doamnă
Până ele mai câta toamnă.
Face-o bine ş-o ierta
Dacă satu' l-o ţâpa![FEB]
Dă-i,

Doamne, primarului
Şapte boi la caru' lui.
Ş-o vacă cu şapte ţâţă
Să aibă lapte la mâţă![BDD]
Fă mă

Doamne ce mi-i face
creanga nucului
La casa primarului![SMB]
Fă-mă

Fă-mă

Doamne iederiţă
La casă la primăriţă
Să mă scobor la obloace
Să văd primaru ce face![SMB]
Primaru nost' îi fălos
Legea n-o face pe dos.
Mai capătă din sat gură
Legea o face mai bună![SMB]

Secretaru'
Secretariu' de la Sfat
Cârpă roşie mi-o luat
Cârpă roşie dungată

Ca să nu-l uit niciodată.
Dac-ar şti secretăriţa
Ar sări ca veveriţa! [ŞPB]
Secretariu de la Sfat
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Faină sumnă

mi-o luat!
Albă şi cu pupi mărunţi
Până-i lumea nu-l zăuiţi!

[LMB]
Sărută-mă

bade-n dinţi
De buze să nu te-atingi!
Că buzele-s cântărite
Pe cântarul de fragari
Pe samă la secretar![DAA]
Secretaru de la Sfat
Mândră cârpă mi-o luat.
Şi de-ar şti secretariţa
Ar sări ca veveriţa![BIF]
Săfu'

de post
mândra ca tan'criu'
Drăguţa lu plotoneriu![TIC]

Albă-i

Fă-mă

Doamne ce n-am fost
Pădurar sau şăf de post![TIC[
Fă-mă,

Doamne, ce n-am fost
Pădurar sau şăf de post!
Păduraru-mi duce lemne
Şăfu' mă scoate de la lege!
[DAA]

Popa
Aşa zice popa nost'
Să nu merg la fete-n post.
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Preuteasa zice-aşa:
Du-te, Ioane, cât îi vrea
Vino şi la fata mea![PAH]
Cât îi lumea pe Pământ
Nu-i ca popa de flămând.
Când aude de pomeni
Ţâpă coasa-n buruieni
Şi se cară la pomeni! [BMS]
Cucuruz de la Izugă
Mă băgai la popa sclugă.
Popa sclugă, io stăpân
Preuteasa fierbe vin.
Preuteasa fierbe ouă
Mie nouă, popii două![PAH]

Hai, popă-n biserică
Nu fă mândrii piedică
Şi citeşte pa Psaltire
Nu-mi scoate mândra din fire!
[DLZ]
Marsăi să mă spovedesc
Da' cu popa nu-ndrăznesc
Că şi popa-i om ca mine
Iubeşte pe cine vine![CVJM]

Pocăi-m-aş pocăi

Poale
Când
Poale

creţe

de n-ar fi.
mă duc la adunare
creţe-mi ies în cale!
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[PIR]
Popa-i dus la Liturghie
Preuteasa pe goştie![PAH]
Cât îi lumea pe pământ
Nu-i ca popa de flămând.
Nu botează, nu cunună
Până nu-i dai banii-n mână!

[MEZ]
Popa-n post m-o tăt jurat
Să nu-mi ţin drăguţ în sat
Nici fecior nici însurat.
Grijească popa de sine
Că şi el drăguţă-şi ţine!
[CVJM]
Tăt

stau mult şi mă gândesc
Popii de ce-mbătrânesc
Că nu pune briciu-n barbă
Nici nu bagă coasa-n iarbă!
[LMB]

Ţâne,

Doamne, pe popa
Că mi-o spovedit mândra.
Nu ştiu ce canon i-o dat
Că pe mine m-o lăsat.[AMC]
Dascăru'

Cât îi domnu' gi domnos
S-apleacă la doamna jos
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Şî să

pune-ntr-on genunche
Ş-o sarută drept pe frunte!
Uui, hu! hu! [ICS]
Dascăru-i

cu pruncii-o şcoală
Altu-i ţâne doamna-o poală.
Dascăru pruncii învaţă
Altu-i ţâne doamna-pa braţă!
[ŢŞC]

Pe

dascăr

îl spun uăcii
Că îi place a iubi
'Nainte l-o spus gura
Că îi place dragostea![ŢŞC]

La

fântână

la

dascăr

Răsărit-o canapăr.

Canapăr

Dascăru

cu tri
cu tri

frunzuţe

mândruţe!

[CVJM]
Salariaţii

Badea-al meu salariat
Mândră cârpă mi-o luat.
Aş purta-o pe uliţă
Da nu pot de şogoriţă.[CVJM]
Badea care mă iubeşte
Nici nu sapă nici coseşte
Numa cu mintea trăieşte.
Scrie în cancelarie
Şi-mi trimite cartea mie.
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[CVJM]
Şoferul

Eu cunosc pe bădiţa
Când vine cu maşina
Pe volanu din cabină
Pe număru' de maşină![LMB]
Feriţi-vă

oameni buni
de şase luni!
Şoferia n-o cunoaşte
Şi vă calcă ca pe broaşte!
[BFD]
De

şoferi

Ludaiţă coaptă-n

rcr

Drăguţu

meu îi şofer!
Io cunosc pe bădiţa
Când vine cu maşina
Pe claxon şi pe cabină
Pe număr de la maşină.![ŞPB]
Pădurarul
Pădurar

cu clopu verde
Nu mai da gură la fete.
Ci ai grijă de pădure
Că vin hoţii să ţi-o fure!
[CDA]
Muzicanţii
Dă, dubaş,

pe dubă bine
da pe dracu ţâie
De ureche I-om lua
Şi-n dubă ţi I-om băga![SMB]
Că ţi-om
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Higigiş

de peste Criş
Bine-mi pare că venişi!
Că dacă n-ai fi venit
Io m-aş fi călugărit![BLR]
Higigişu'

zâce moale
Basama-1 doare la foale!
Higigişu zâce lin
Basama la fălci îi plin! [PAH]
Merge mâţa pe Trauaş
Du-l, drace, pe lăutaş
C-aşa cântă de jucat
De parcă-i de-nstrăinat![ŢFP]

Zî mai bine

higigiş

Că

de nu te ţâp în Criş
Şî m-oi ţâpa după tine
De n-oi juca fata bine![PMD]

Zî mai bine

higigiş

Dracu te ţâpe pa Criş
Şi pe mine după tine
De nu ţi-oi descânta bine!
[SMB]
Zi mai tare, higigiş
Ţâpe-te dracu pe Criş!
Şo pa mine după tine
Dacă nu ţi-oi juca bine![PAH]
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ţigane

Zi

Că ţi-oi

numa mie
da pe dracu

Zi

ţigane lăutaş

Că

la

ţie![PAH]

vară ţi-oi

da caş
Dacă tu nu-i zice bine
Bage dracu icu-n tine![PAH]
Crâşma şi băutura
Aşa

zic mândrele mele
Ce câştig să beau cu ele!
[PAH]
Crâşmăriţă lată-n şele

Tu mâncaşi vacile mele!
[PAH]
Fetele din Crocna veche
Dracu le-o mai văzut bete!
[ACH]
Fetele până ce-s fete
La birt dracu le mai vede.
Da după ce se mărită
Se pun două-trei la litră.

[BMM]
Fetele până ce-s fete
La birt nime nu le vede.
După ce-şi pun conciu-n cap
În birt ele nu încap.[FFB]
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Fetele din satu meu
Stau în birt şi ţin bagău!
Iar f eciorii-s harnici foc
Nu au timp să stea la joc!
[ZLC]

Ieri am fost puţin beteagă
C-am fost departe de iagă.
Astăzi îs cu mult mai bine
Că-s cu iaga lângă mine!
[JMD]
Io te beau vinars de bun
Tu dai cu mine de drum!
Io te beau vinars de tare
Tu dai cu mine de cale![MER]
Mă pârăsc

vecinele
le beu găinele!
Da io de ce m-oi mânia
Şi cocoşu le-oi tăia
Ş-am să-l mânc cu mândra mea!
[PAH]
Că

Place-mi vinu şi răchia
Da mai place-mi omenia!
[ŢFP]
Uieguţa şi

'Stâmpără

paharu'
doru' ş-amaru'!

[PAH]
Uieguţă

cât un cui
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Cum o pui la gură nu-i!
Uieguţă cât o fiere
Cum o pui la gură piere![ŢFP]
U-iu-iu, ieguţă plină
Cum dăduşi cu mine-n
U iu iu ieguţă goală
Cum dăduşi cu mme-n

tină
boală!

[IAH]
U-iu-iu uiagă plină
Cum dăduşi cu mine-n cină!
U iu iu uiagă goală
Ea mă-nburdă, ea mă scoală!
[MFZ]
U-iu-iu! cu iaga goală
Vino, bade de mă scoală!
U-iu-iu! cu iaga plină
Vino, bade şi m-alină![AMC]
Întepături

Am avut şi io drăguţ
Şi mi-o părut prea micuţ!
L-am trimis în câmp să pască
Pân' la toamnă să mai crească!
[AEB]
Am un bade cât un brad
Şade-n picioare sub pat
Şi-mblăteşte de trăzneşte
Şi de pat nu se loveşte! [NIV]
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Am
De
De
Nu

un bade cât un ied.
I-oi scăpa-n iarbă-I pierd.
I-oi pune pe cântar
trage cât un ţânţar![ICS]

Am un bade cât un ied
Secerând pe holdă-I pierd.
Nu ştiu ce i-aş da să crească
Ţâpa-1-aş la rât să pască!
[BFVM]
Asta

nană joacă

bine
Şi mă-nvaţă şi pe mine.
Da 'nainte o jucai
Să beşî şî pute-a ai!
Uuu, iu, iu, iu, iu, iu, iu![DLZ]
Bădişor

cu casa-n vad
Ce vii la noi la palat?
Nu ţ-o spus măicuţa mea
După tine nu m-o da?
Taică-tu opinci cârpfce
Şi mă-ta-i o ciufulice![BMM]
Ce haznă, fată, de tine
Mei la joc, nu te ia nime!
Mei acasă bosumflată
Că n-ai jucat niciodată.
Dai cu capu de cuptori
Să-ţi deie mă-ta unsori![GIP]
Cine dracu-o mai

văzut
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De când lumea s-o făcut
Iepure cu coada creaţă,
Fată mare cu musteaţă,
Iepure belit pa şele
Fată mare cu zabele?[ACH]

De când mama m-o făcut
Asta dracu-o mai văzut
Iepure suit pe scară
Şi găină cu ţigară![CNR]
De nu m-aş fi nadait
Cine m-ar fi ciufulit!
O scovardă ş-o-ntorsură
Ş-o mamă cu pipă-n gură!
[GIA]
Fata care-alege mult
Se mărită după mut![BVZ]
Fetele care nu joacă
Le curg mucii tăt porsoacă!
Iar feciorii care şăd
Cu limba de muci le şterg![CDA]
Fetele din satul meu
Duhănesc şi ţin bagău

Vine dracu din parău
Le bagă-n pipă bagău
Uui, hui! hui![DLZ]
Frunză

verde de

şalată
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Da mai taci, gură căscată!
Uuu, iu, iu, iu, iu hu hu![MCS]

Ia uitaţi-vă, uitaţi
La poale din şapte laţi!
Cumpărate din piaţ
Pe clisă şi pe cârnaţ![FVS]
Mă

Ioane bolovane
casa lângă vale
Unde ouă răţele
Să-ţi cace musteţele![BFD]
Mută-ţi

Mărită-te huhulină

Nu

şedea fată bătrână.

Că şi

Şi

dracu s-o-nsurat
tu nu te-ai măritat![UMS]

Mândra mea s-o lăudat
C-are poale de bumbac
Ş-am văzut asară-n joc
Că n-are poale de loc![BFD]
Naltă-i

mândra ca secara
ca Marţ-Sara!

Şi frumoasă

[ZLC]
Nana cu dinţii
Pa sară o duc
Nana cu dinţii
Pa sară o duc

de fier
la vier!
de aur
la taur![DPD]
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Nici nu mă putui gândi
Cine mă ciufului.
Rădăcina de duhan
Corşâtura de ţâgan![BFB]
Nu

eşti,

mândro,

vrednică

Să

intri-n biserică
Nici la popa să te uiţi
Nici icoana s-o săruţi
Că icoana e sfinţită
Şi tu eşti o prăpădită![BLS]

Nu
Ori

ştiu

Nu

vă uitaţi aşa

banii zârâiesc
păduchii pârâiesc! [MII]
lung

Că

n-am coarne să vă-mpung.
coarne de aş avea
Tăt în uăci vi Ie-aş baga!
Uuu, iu, iu, iu, iu hu hu!
[MCS]
Că

Săracele şetrele

Cum îmbracă fetele!
De n-ar fi ducean şi şatră
N-ai vedea fată-mbrăcată!

[ICS]
Stau feciorii să se bată
Pentru-un săcuieţ de fată
Staţi, feciori, nu vă băteţi
Că mai este-un săcuieţ
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Şi

la noi

după coteţ![DEC]

Zâmbrăniţele faloasă
plătesc p-un ou de raţă
din ou iese un pui
Gi ele nimica nu-i! [MPZ]

Nu

Că

Zâmbrăniţa-i

Zâmbranu-i
[MPZ]

poale largi

fără nădragi!
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CODIFICAREA SUBIECT/LOR INTERVIEVAT/
-[ACH] - Andreica Catiţa, 72 ani/2000, Honţişor
-[AEB] - Ander Etelca, 65 ani/2000, 8 clase, Bonţeşti
-[AIP] - Ancaş Iulia, 67 ani/1996, 7 clase, Pescari
-[AMC] - Ancateu Marişca, 70 ani/1999, Cărand
-[BFD]-Borlea Floriţă, 76 ani/2000, Dieci
-[BFVM] - ţBibici Floriţă, 76 ani/1997, 7 clase, Valea Mare
-[BGC] - Bodea Giuţa, 82 ani/1998, Crocna
-[BIC]-Borlea !osana, 60 ani/2000, Crocna
-[BLR] - Bâlc Lazăr, 78 ani/1998, Rădeşti
-[BLS] - Babuţa Lucreţia, 80 ani/1998, Secaş
-[BMM] -tBuda Mihai, 73 ani/1996, Musteşti
-[BMS] - Babuţa Marie, 64 ani/2000, 4 caise, Secaş
-[BPC] - Bândea Pavel, 72 ani/1997, Crocna
-[BPD] - Becheş Petru, 79 ani/1996, 7 clase, Dieci
-[BVZ] - ţBorlea Vasile, 62 ani/1996, Zimbru
-[CDA] - Culda Dorina, 17 ani/1997, Almaş
-[CMA] - Culda Mariuţa, 63 ani/1996, Almaş
-[CVJM] - Coşeri Viorica, 60 ani/1999, 7 clase, Joia Mare
-[DAA] - Daşcău Ana, 63 ani/2000, Almaş
-[DCB] - Drai Catiţa, 60 ani/1996, 6 clase, Brazii
-[DEC] - Dan Emilia, 59 ani/1999, Cil
-[DLZ] - Dan Lazăr(Ciura), 84 ani/2000, Zimbru
-[DPD] - Dobra Pavel, 63 ani/1996, Dieci
-[FEB] - Faur Elena, 70 ani/1999, Buteni
-[FFB] - Faur Floare, 85 ani/1996, Baltele
-[FVS] - Farcuţ Valica , 65 ani/1998, 4 clase, Secaş
-[GIA] - Gligor Ioana, 67 ani/2000, Almaş
-[GIP] - Groza !osana, 79 ani/2000, Pleşcuţa
-[GMC] - Ghergar Mura, 70 ani/1999, Crocna
-[GMD] - Galea Maria, 65 ani/1996, Dieci
-[GMP] - Gomoi Maria, 67 ani/1999, Pleşcuţa
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-[HPB] - Haiduc Petru, 88 ani/2000, Bonţeşti
-[ICS] - Ienăşescu Catiţa, 72 ani/1997, 4 clase, Secaş
-[ILC] - Iovănuţ Lena, 49ani/1998, 4 clase, Crocna
-[JMD]-Jiva Marian, 68ani/2000, Dumbrava
-[MCS] - Măguran Catiţa, 57 ani/2000, 4 clase, Secaş
-[MEZ] - ţMartin Elena, 88 ani/1996, Zimbru
-[MII] - Moţica Iulia, 80 ani/2000, Iosaş
-[MND]-Mogoş Nicolae, 90 ani/2000, Dumbrava
-[MPI] - Motorca Păscuţă, 76 ani/1999, Iosăşel
-[MPZ] - Moţ Petrică, 43 ani/1997, Zimbru
-[MRZ] -ţMihiţ Rozalia, 89 ani/2000. Zimbru
-[NIVM] - Nagi Iuliana, 60 ani/1998, 4 clase, Valea Mare
-[OMG] - Oprea Moise, 65 ani/1996, Gurahonţ
-[OTD] - Oarcea Teodor, 90 ani/2000, Dieci
-[PAH] - ţPaul Aurel, 87 ani/1997, Honţişor
-[PCH] - Paul Cornelia, 73 ani/1988, Honţişor
-[PFA] - Popa Florian, 54 ani/2000, 4 clase, Almaş
-[PIR] - Pop Ioan, 70 ani/2000, 7 clase, Rădeşti
-[PMD] - Popa Maria, 22 ani/1996, Dieci
-[PTD] - Popa Traian, 47 ani/1996, Dieci
-[RMD] - Roz Maria, 80 ani/1997, Dulcele
-[SIB] - Soriţău Ileana, 81 ani/2000, Bonţeşti
-[SMB]-Stănilă Maria, 78 ani/1998, 4 clase, Bonţeşti
-[SMM]-Sida Mariuţa, 75 ani/2000, Mermeşti
-[ŞAR] - Şandru Anuţa, 66 ani/2000, 7 clase, Rădeşti
-[ŞPB] - ţŞerb Paraschiva, 87 ani/1998, 3 clase, Bonţeşti
-[TTC]- ţTamaş Traian, 72 ani/1998, Crocna
-[TVB] - Tulea Valica, 66 ani/1999, Brusturi
-[ŢFP] - Ţigan Florica. 67 ani/1977, Pescari
-[ŢŞC] - Ţigan Ştefan, 76 ani/1999, Crocna
-[UMS] - Urs Maria, 79 ani/1996, Secaş
-[ZFB] - Zacoi Florica, 60 ani/1994, Bonţeşti
-[ZLC] - Zacoi Lina, 76 ani/1998, Cil
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