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Eva Kozma

Un manuscris cu 257 de texte
populare
Notate de Florica Otlãcan Frãtean din Chitighaz
Cercetãtorul tradiþiei populare se poate folosi de metodele obiºnuite ale culegerii informaþiilor: înregistrãri audio, -video, interviuri, chestionare etc. În urma
unei munci insistente cel interesat are ºansa sã primeascã de la persoana care
constituie „obiectul” temei cercetate mãrturisiri autentice, descrieri orale corecte. Sînt însã „informatori” care ei înºiºi au aºternut pe hîrtie amintirile lor despre
obiceiurile pe care ºi ei le-au practicat cu mulþi ani în urmã. Au notat cu propria
lor mînã cîntece populare, poveºti, strigãtruri învãþate în copilãrie. Apreciind
valoarea acestor documente, se va þine cont de faptul cã este vorba despre oameni neobiºnuiþi cu scrisul. În schimb putem fi siguri de sinceritatea lor.
Florica Otlãcan Frãtean este una dintre acei puþini români din Ungaria care
a notat anecdotele, strigãturile, cîntecele auzite ºi învãþate în copilãrie. Autoarea
s-a nãscut în primul deceniu al secolului XX, în apropierea satului Chitighaz
(judeþul Bichiº). Pãrinþii Susana Istin ºi Gheorghe Otlãcan au fost þãrani. A avut
o copilãrie deloc uºoarã. Pentru a suporta greutãþile vieþii, oamenii de la þarã
adesea cîntau, povesteau snoave la întîlnirile prieteneºti, la ºezãtori, la joc, la
vergeluri. La aceste întruniri a învãþat cele mai multe cîntece ºi Florica Otlãcan.
Dar pomeneºte ºi despre talentul mamei sale, care „cînta mereu cu o voce foarte
frumoasã” tot felul de cîntece, în primul rînd cîntãri bisericeºti.
Pînã în anii 1950, în viaþa oamenilor de la sate folclorul muzical ºi diversele
obiceiuri tradiþionale constituiau o parte organicã a vieþii lor. Mai tîrziu aceste
tradiþii treptat se dau uitãrii sau trec printr-o transformare radicalã. Se înfiinþeazã
echipe culturale cu scopul de a pãstra ºi cultiva tradiþiile populare. Florica Otlãcan
a ajuns sã cînte pe scenã la bãtrîneþe, prin anii 1980, cu toate cã nutrea dintotdeauna o dragoste nespusã faþã de cîntecul popular.
***
Înregistrarea pe casetã audio a autobiografiei Floricãi Otlãcan am realizat-o
în douã etape: în lunile mai ºi octombrie din anul 1995. Notarea în scris încearcã
sã redea fidel vorbirea informatorului.
M-am nãscut la un sãlaº aproape dã Chitighaz, în anul o mie noauãsute
zece, la douãzãci ºi noauã aprilie. Pãrinþî m-or fost rîmîni din Chitighaz, þãrani cu pamînt. Prima locuinþã dîn sat o fost pã uliþa Batthyány. Am fost opt
fraþi, cinci fete ºi trei bãieþi - Petre, Ghiþa, Mãriuca, Florica, Susana, Fica, Catiþa,
Ionel. Am fost a patra dîntrã fraþi.
Pã tata l-o dus dã cãtanã în primul rãzboi mondial, o murit în bãtaie. Cel
mai mare frate atunci o fost dã patrusrãzece ani cînd o plecat tata în bãtaie, cu
el ne-am crescut. Dupã bãtaie tri copii dîn familie or murit într-o sãptãmînã. ª-
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Familia Otlãcan în anul 1920, Florica este prima din stînga în rîndul întîi

La secerat, în vara anului 1929, Florica Otlãcan este fata din spate
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or cãpãtat tifus. Mama o murit la ºaizãci ºi doi dã ani. Am lucrat tare mult.
Merem ºi la grofu lucram, merem dãsculþi de la noauã-zece ani la plivit dã
grîu. Pînã-i lume n-oi uita cã grofu – ficioru – sã-n cãlãre p-acolo – pînã-i lume
nu uit – cã aºe s-o pus ‘nainte me ºi s-o uitat la mine cum lucru, io dã nouã ani
ca muierile. ªi io am gîndit - vai, º-amar, ce-ajunje uomu. Cel gãzdac1 numa
sã uitã ºi trãieºte bine, da cel sãrac numa rãu îl cunoaºte. M-am luptat ori indeam mãrs, n-am mîncat ruºine dîpã mine, dîpã lucru mîinilor mele. ªi merem la
lucru, la cules, la secerat.
La iºcoalã nu pre am umblat, numa cinci clase.Cît la ungureasca, cît la
rîmîneasca am umblat. O fost zarvã atunci dupã bãtaie. O fost dascãl rãu. Cã
pã vreme aciie trãbuie sã þîi mîna, apu te ciople, þ-o fost fricã dã dascãl, dã
doamne feri. N-or ajuns tãþi la ºcoalã dîn fraþîî mnei, ºi pã vremuri n-o fost aºe
sîlã cu iºcoala. Dascãl rîmînesc am avut, rîmîneºte am învãþat sã scriem ºi sã
citim, cãrþîle le-am avut pã rîmîneºte. N-am avut ore dã religie, – hittan, cum sã
zîce la noi, da s-o ocupat dã noi popa la bisericã. C-atunci umblam tãtã familie
la bisericã. Apu cînd merem, ne ducem în stranã, apu colo þîne cu noi oleacã
dã cor. Ca º-on dascãl iera pãstã noi cantoru. Þîne cîntãri, ºi m-o plãcut tare sã
cînt dã cînd îs. Aºe o fost lume p-atunci, aºe cã ne strînjem la casã, la ºezãtori,
da numa iarna, cã vara nu mai aveu vreme uoamenii. ª-apu acolo ne strînjem,
mai tare sîmbãta sara sau duminica sara. Atunce acolo cîntam ºi zîcem dã
dans ºi jucam. Merem la casa inde iera fatã dã mãrit, fatã mare. ª-apu odatã o
fost la ie, odatã la ceielaltã, º-aºe ne mulãtem2. Or mãrs ºi pãrinþîî, ºi sã-nbucurau
ºi ii dã noi, cã pîn nãcazurile cele multe, sã-mbucurau, sã-ntîlneu cu alþîî dîn
sat, cã sã iubeu p-acile vremuri uoamenii, nu ca amu. Merem ºi cu furca una
la alta, ºi ºidem pînã la noauã-zece ceasuri, noapte. Fãcem luminã cu lampã
dã petrol, cu sterþ, aºe s-o zîs la noi – sterþ. Dacã iera un ficior mai vigan3 pute
º-aducã hididuºi4 cu iel. Iera care zîce cu fluiera, cu clãnetu5. O fost unu dîntrã
ii care-o zîs cu clanetu, ºogoru mneu ªipoº Toader. Cu hidede6 o fost unu bace
Petre a Farcului, aºe s-o spus. Farcu o fost dîn Rîmînie, hididuº, numa s-o
casãtorit aice dupã untoaie7 me. Untiu mneu, fratele lu mama o perit în bãtaie,
ºi cu Farcu aista s-o cunoscut, Dumnezo ºti cã cum, ºi aºe s-o mutat aici. Iel o
fost ºi hididuº la joc, cu Ciotalãu. Ciotalãu tã dîn Chitighaz o fost, zîceu împreunã, Farcu zîce primu, Ciotalãu contraºu8. M-am cãsãtorit dãvreme. Atunci
aºe iera cã pãrinþîî îþ spuneu dupã cine ºi te duci. Ne-am cunoscut pî la lucru.
M-am cãsãtorit cînd am fost dã cincispãzece dã ani, asta o fost prima cãsãtorie.
Am avut un bãiat, da o murit ºi dîpã doi ani mamele or zîs: tu te du-ncoace, tuncolo. ª-apu m-am întîlnit cu al doile, º-apu ista o vut oleac dã pãmînt, oleac davere, le-o plãcut la pãrinþ, c-om trãi uºor. La noauãsprãzece ani m-am cãsãtorit cu Pãtru Frãtean dîn Chitighaz, sãlãºan. ªi la sãlaº am trãit cu socrii mnei
patru ani, º-apu socrii º-or luat casã-n sat, ii or vinit ºi noi am rãmas mai
dãparte la sãlaº. ª-am avut tri bãieþi, aºe cã acolo i-am crescut bãieþî, º-o venit
cã s-or dus dã cãtanã, cel mai bãtrîn Gheorghe ºi Petre s-o dus la anu. Gheorghe o fost pã tri ani. Bãieþî s-or nãscut: Gheorghe în o mie noauãsutetrizãci,
Petre în o mie noauãsute trizãci ºi unu ºi Tibi în o mie noauãsute trizãci ºi
noauã, Toadere.În vreme rãzboiului dîn patruzãci ºi patru Gheorghe o fost aºe
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c-am dã patrusprãzece ani, ºi ii mînau caii ºi io aram, m-am ºi-mbolnãvit tare
rãu º-am ajuns la spital. Cã pã soþu mneu l-or dus în bãtaie, ºi l-or dus chiarã
la Rusie. O venit napoi, da n-o fost citov9 , tã bolnav o fost, s-o rãcit, s-o nãcãjit
p-acolo. Mai mulþi, pã tãþi i-or dus dîn sat p-atunci dã cãtanã, da nu tãþi or
mãrs în Rusie, or mai rãmas la Romînie, i-o-mproºcat în tãte pãrþîle. Or luptat
sub Armata Maghiarã. P-atunci nu s-o luat on rîmîn c-on ungur. Más
különben10, s-or iubit unu pã altu. N-am ºtiut noi cã ãsta-i ungur, uã rîmîn.
Da, tã nu s-or cãsãtorit un ungur º-on rîmîn. Poate dîr relijie, dîr limbã, am
umblat la alta ºcoalã. În anii cinzãci s-o luat pãmîntu ºi ne-o bãgat în colhoz.
Io m-am nãcãjit rãu dupã pãmînt, cã ne-or luat pãmîntu. C-am atunce ne-am
fo luatã cinci iugãre dã pãmînt ºi cai. La prunci le plãce ºi or vrut sã sã facã
plugari mari. Aº-am avut dã tãte, ºi-o vinit colhozu ºi ni le-o luat tãte, ºi nici nu
ni le-o plãtit. Or luat caii ºi tãte. Un plug cu doauã ferã avem, nou-nouþ. Încã ontrebat elnöku11 , cînd o fãcut aci casa, cã nu-l vînd, da i-am zîs cã nu-l vînd
cã am tri ficiori ºi nu ºtii pînã-i lume, cã poate sã le trãbuie!

La nunta bãiatului Gheorghe în anul 1951
Ficiorii s-or cãsãtorit, tãþi s-or dus dã pîngã noi. I-am învãþat pã tãþi. Gheorghe ºi Petre o pus ºi ghimnazia. Tibi tã dî la ºcoalã, la ºcoalã s-o dus, la Gyula,
apoi la Szeged la fõiskola12 . Da, n-or vrut sã-l ieie pînã nu-ºi înºtimbã numile,
noi am fost dã fapt, dupã bãrbat Frãtean, º-apu dîn tri nume o trãbuit sã aleagã unu, aºe cã Fenyvesi io mai plãcut ºi s-o pus Fenyvesi, noi tri, bãrbatu,
pruncu ºi io. Ceilalþi tãþi or fost atunci cãsãtoriþi. Noi am lucrat tã la colhoz. ªi
io n-am vrut sã mã scriu dã tag13 , cã aºe m-am bãnuit dupã pãmînt. Ne-am
luptat sã ne facem casã-n sat, ºi aci la medici o trãbuit servitoare, în rendelõ14
ºi io tãt aºe am pályázlit15 unde sã bat, acar ºi félmûszak16 , numa sã am o leac
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dã nyugdije17 , sã nu fiu io pã spatile bãieþîlor. ªi m-o ajutat Dumnezãu, º-am
fost dã cinzãci dã ani cînd am pãºit în lucru. Dã ºaizãci dã ani am fost cînd
am ieºit în pensie. Zece ani am fost servitoare. Soþu o murit în ºaptezãci ºi opt. El
o fost nãscut în o mie nouãsute. Am patru nepoþi, opt strãnepoþi.
M-o plãcut dã cînd îs sã cînt, sã dansez. M-o luat ºi la congres, pã mine
sîngurã dîn Chitighaz, la congresul Uniunii Rãmînilor, la Román Szövetség18 .

Florica Otlãcan împreunã cu Florica Samfira la un festival folcloric,
în anul 1985
O fost joc la Chitighaz, pã vremuri la Freisinger. O fost un jidov, da o avut un
birt ºi o salã mare, camerã mare, mare. Îm pare cã º-amu o vãd, ºi acolo ni-o
dat dã joc. Da, mai tîrzîu biserica ni-o dat loc la ºcoala rîmîneascã. Or fost la
joc doi tãblaºi19 , unu Gheorghe Bãndula, d-a lu Dida. Mai unu o fost, aºe-l vãd
înante me, da nu-m aduc aminte... uare ceva Iuane, Iuane... Þene néni20 vinde þucur21 la joc. Un danþ iera cam cinspsprãzece,douãzãci dã minute, stãte
dîn lunga-mînînþaua-þîgãneasca-lunga. ªi noi stãtem la rînd, fetile ºi ficiorii
mereu acolo ºi bãteu doauã, ºi-ndãluieu22 cu jocu lîngã hididuºi, º-atunce ne
strîgau - „Nu vii ºi-ntoarcem una?”, uã „Haida fatã sã te joc!”, uã ne fãce sãmn
cu mîna ºi dãscîntau - „Haida fatã ºi te joc, deie-þi Dumnezo noroc!”. ª-apoi
ºtiem cã ne grãieu nainte d-aceie, cã „tu vii la mine sã te joc”, º-aºe. Plãtem,
cînd merem, douãzãci dã fileri, uã, nu ºtiu cît. Hididuºii în vreme me or fost
Farcu ºi Ciotalãu. La joc nu pre mere care iera cu bãrbat. Dacã ierau dãspãrþîþî,
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mereu. Cei cãsãtoriþi mereu unu la altu, mai mulþi laolaltã, bãrbaþîî sã jucau
d-a cãrþîle, muierile vorbeu, cîntau. Cãºile dã atunci pã jos ierau murluite23 la
sãlaº, º-apu cînd iera tare urîtã faþa cãºii, sã chema o strînsurã. Am udat bine
faþa cãºii ºi am þîpat pleavã, º-apu p-aciie-m jucat. ªi aºe sã bãtuce pînã o fost
tare fainã. Multe hore am ºtiut, da m-am ºi lãsat dã iele... Vai, maicã norocul
mneu.., dã dupã supãrarea mamii, aºe m-am luat ºi io.
Vai, maicã norocul mneu
L-o bãut boii-n pîrîu,
Mãi, foaie verde.
Nu ºtiu boii l-or bãut
Uã vacile l-or mîncat,
Sã trãiesc tot supãrat.
Ia, º-amu m-ajunje-on dor... ª-amu mã duc la festival.

Mãi, Iuane vin-acasã
La copii ºi la nevastã!
Mãi, Iuoane, mãi.
Bine, bine c-oi vini
Dac-oi bea douã ºi trii.
Mãi, Iuoane, mãi.
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Am cîntat ºi romanþe, le-am învãþat de la mama me ºi de la baba noastrã Vezi rîndunelele se duc.., De ziua nunþii tale-þi scriu...,Uã, amarîtã-s!, Pe valurile mãrii, doi marinari plecau...
Aº dori sã mã duceþi odatã, acolo la Budapesta, cînd aþi face on lucru, ia-ºe
sã cînt acolo!
Sus Lunã, jos stele dor ºi jele.
Dorul m-ajunge, inimoara-m plînge
Lacrimile-n vale, vale curge...
Am fost la festival la Nagyszénás, Keszthely, cu Gheorghe Gros, a lu Maieru.
Ne-o dus prin multe locuri, pî la Balaton.

La Festivalul folcloric al naþionalitãþilor din oraºul Keszthely
La Öregek klubja24 mis25 tag cam dã cincispãzece ani. Avem cor ºi am avut
dã cînd sîntem, º-amu ne gãtãm la festival. Medve Gyuri ni-i vezetõ26 , iel numa
ne conduce, da numa ungureºte. Înainte d-acee o fost Dávidék. Mai ales io, pã
mine mã pune sã cînt dã chilin27 rîmîneºte.
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Corul clubului bãtrînilor din Chitighaz
Mai dãmult o fost cor rãmînesc la bisericã. Am fost ºi io dã micã, da n-am
fost duºi aºe pîn þarã. Acela l-or fãcut a lu Dida, Bandula. La bisericã am
învãþat mainu tãte cîntãrile, ºi m-o plãcut la bisericã dã cînd îs, aºe m-o-nvãþat
mama, sã iubim biserica.
***
În anul 1988 Florica Otlãcan mi-a înmînat douã caiete, pe care ani de-a rîndul
le-a completat cu mare sîrguinþã. Scopul ei primordial era sã aibã la îndemînã,
pentru ori ce eventualitate, textul cîntecelor, sã nu le uite. Ieºind la pensie, s-a
ataºat clubului bãtrînilor din sat, în cadrul cãruia a funcþionat un cor. Cu cea mai
mare bucurie s-a înscris printre activiºtii culturali ºi i-a fãcut plãcere sã adune
material folcloric pentru repertoriul echipei. Dupã cîteva prezentãri pe scenã
sau întîlniri prieteneºti cu alte cluburi din Ungaria, Florica Otlãcan a luat în
serios pregãtirea spectacolelor ºi a început sã aºtearnã pe hîrtie cîntece româneºti preferate. Astfel au fost scrise aceste caiete.
Dupã cum este ºtiut, cîntecul popular este acel product al artei populare, care
are menirea sã exprime gîndurile cele mai intime ale omului care a lucrat, a
simþit, a plîns, a binecuvîntat, poate a ºi blestemat, a dat glas focului din inimã,
care a crezut, a nãzuit ºi a visat în taina lucrurilor sãvîrºite de mîinile arse de
soare ºi tãbãcite de muncã. Melodiile sînt întipãrite în auzul muzical al interpretului. Ele pot fi în întregul lor sau în parte compoziþii proprii. De aceea notarea
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melodiilor este o muncã specificã. Dat fiind cã nu sînt unitãþi melodice întregi,
notele pot fi considerate ca scheme sau ca formule originale îmbinate cu motivele ºi modurile de interpretare proprie. Modificãrile produse de personalitatea
interpretului asupra formelor tradiþionale de melodie ºi ritm dau naºtere la variante, produse de fapt, ca improvizaþii în momentul exerciþiului muzical al cîntãrii. Modificãrile sau variaþiile inventate de interpret sînt, deci, valabile ºi acceptate de aparþinãtorii grupului etnic în mãsura în care corespund tradiþiei muzicale
locale. Cu privire la circulaþia ºi rãspîndirea temelor poetice ºi motivelor sau
chiar numai a unor formule muzicale, se delimiteazã regiuni în cadrul cîntecului
popular românesc. Folclorul muzical al românilor din Chitighaz face parte din
creaþia popularã specificã regiunii transilvãnenee, zonei Aradului.
Caietele Floricãi Otlãcan conþin diverse creaþii populare: cîntece, strigãturi,
snoave. Printre textele de cîntece gãsim numeroase texte de doine, de balade, de
romanþe. Notînd aceste texte, nu þine seama de nici o sistematizare. Le scrie
dupã placul ei ºi memoria momentanã. De aceea se întîmplã cã mai multe texte
sînt contopite. Cu toate acestea se poate afirma cã dintre cele 257 de texte populare notate în cele douã caiete, fiecare constituie o unitate aparte. Astfel avem
aici notate peste 200 de cîntece populare româneºti din Ungaria.
Conþinutul textelor caietelor se leagã de cele mai însemnate clipe ale vieþii, de
credinþele, obiceiurile, tradiþiile, precum ºi de bucuriile ºi întristãrile sufleteºti
adînci ale omului de la sate. Subiectul care revine mereu este descrierea sentimentului de tristeþe: „Mor dã dor...”, temã care acumuleazã ºi comprimã în sine
sentimentele de amãgire. Dorul se exteriorizeazã prin motivele de ornamentaþie,
astfel accentuînd sentimentele ascunse. Aceste texte populare româneºti sînt
dintre cele mai frumoase mãrgãritare ale productului uman, ale creaþiei omului
din popor. Pot fi considerate capodopere ale genului liric popular, cu un stil
simplu ºi plin de umanitate. Din radiaþia lor fiecare dintre noi simte sinceritate,
puritate, o viaþã plinã de dragoste, durere, de suferinþã sufleteascã.
Din aceste texte aflãm despre tot felul de ocazii la care omul poate sã senveseleascã, poate fi bucuros. Una dintre aceste ocazii deosebite este nunta
(textele nr. 20, 72, 78, 97, 125, 134, 175, 178, 180, 196, 212, 217, 220, 223, 238,
241), ºezãtoarea (71, 210, 254), jocul (46, 54, 78, 131, 226, 239, 243). Printre
ocaziile ºi locurile preferate mai mult pentru bãrbaþi a fost chefuitul la cîrciumã,
de acestea se leagã o mulþime de cîntece cu texte felurite. Pentru femei birtul
însemna tristeþe (10), dar bãrbaþii îl preferau (43, 61, 95, 96, 143, 160). Un alt
eveniment important pentru ambele sexe, pentru familii a fost cãtãnia (28, 30,
93, 98, 208, 215, 224, 251), care în cele mai multe cazuri dura mulþi ani. Dar dacã
ne gîndim la aceeaºi perioadã în care a învãþat aceste texte Florica Otlãcan, vom
þine cont de faptul cã aceastã perioadã cuprinde douã rãzboaie mondiale. Aºa se
înþelege de ce a fost cãtãnia atît de importantã în viaþa ei. Mamele ºi soþiile purtau grija fiilor, soþilor, iar cei dragi sufereau de distanþa care-i despãrþea.
Cîntecul preferat de Florica Otlãcan are ca temã grija faþã de bãdiþa cel iubit.
Fata se adreseazã rîului curgãtor, care sã aibã grijã de iubittul ei.
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Criºule, Mureºule, mãi
Nu te tare tulbura, mãi
Leano, drago!

Cã-i badea pã dolma ta, mãi
ªi mã tem cã s-a-neca, mãi,
Leano, drago!

Dã cît bade sã sã nece,
Mai bine Murãºu sece,
Leano, drago!
Sînt emoþionante aprecierile faþã de limba maternã (114, 133, 138, 141), de
apartenenþa naþionalã. Florica Otlãcan este mîndrã cã e româncã.
Frunzuliþã ca Luna,
Dragu-mi-i þarã dã tine,
ªi mi-i dragã limba rãmîneascã,
Cît îi drumu ºi hotaru,
Nu este ca limba mamã!
La cele mai însemnate evenimente din viaþã, românul spune întotdeauna un
„La muþi ani!”. Urarea (123) cunoscutã de Florica Otlãcan este un text original
care se rostea doar în timpul copilãriei sale la cele mai mari sãrbãtori, precum
Crãciunul, Anul nou.
Repertoriul este bogat în textele cu sens de amãgire, de suferinþã. În cele mai
multe cazuri este vorba de dragostea neîmplinitã, fãrã speranþe. Dorul ºi dragostea este tema cea mai frecventã a cîntecelor populare româneºti. Fetele declarã
despre aceste douã sentimente în urmãtorul fel:
Doru badii cînd m-ajunje,
Stau în loc ºi-ncep a plînje.
Dã m-ajunje în drum mãrgînd,
Stau în loc º-apuc sã plîng.
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Feciorii în cele mai multe cazuri cîntã texte glumeþe, provocînd fetele.
Mîndra me dã jucãuºe,
Strînje gunoiu la uºe.
Cînd îi vine peþitor
Zup cu iel dupã cuptor.
În acele 257 de texte pe care le-a notat Florica Otlãcan, numeroase ne prezintã sentimentul de singurãtate. Simbolul acestui sentiment este pãsãrica (29, 31,
32, 88, 254), care în mai multe cîntece revine ca o fiinþã fãrã adãpost, fãrã apãrare, fãrã un cuib de siguranþã. Dimpotrivã, cucul (16, 67), care îºi lasã fiii în cuib,
îºi trãieºte viaþa fãrã sã aibã grijã de ai lui este batjocorit, este considerat o fiinþã
rãutãcioasã.
În repertoriu gãsim o bogatã prezentare a romanþelor (33, 83, 84, 85, 92, 112,
113, 252). Interesant cã femeia care nu a terminat ºcoala elementarã, cît de frumos ºi în ce limbaj îngrijit noteazã aceste texte: „Se scuturau toþi trandafirii”,
„Rîndunelile se duc”, „De ziua nunþii tale-þi scriu”, º.m.d.p. Românii din
Chitighaz, aºadar nici Florica Otlãcan nu face deosebire între romanþe ºi doine,
aici ambele specii se numesc cu terminologia localã: „horã”. Totuºi textele de
romanþe conþin mai puþine expresii locale, dialectale, ele sînt mai semnificative
prin pãstrarea notelor specifice poemelor literare. Curios, dar din însemnãrile
Floricãi Otlãcan lipsesc colindele atît de rãspîndite la românii din Ungaria.
Cîntecele propriu-zise în majoritate se constituie pe tiparul de vers octosibalic:
Auzit-am ieri la moarã,
Cã bãdiþa mneu sã-nsoarã.
Forma octosilabicã este uneori întregitã cu silabe de completare. Silaba de
completare apare în mai multe cîntece, fenomenul înlocuirii vechilor silabe de
completare cu unele ce conþin o nuanþã afectivã. Ele apar însã ºi sub forma unor
interjecþii care sînt adãugate la începutul, în interiorul sau la sfîrºitul rîndurilor
melodice. Aceeaºi funcþie o au ºi interjecþiile: ei, hei, ai, hai, Leano, of,..etc.
adãugate însã rîndurilor melodice, amplificîndu-le:
Ei, hai doru ºi cu dragoste
S-o pus la inima me.
sau
Foaie verde de alunã,
Sunt la mama numa una. Mãi, mãi, mãi.
sau
Foaie verde de sãcarã,
Aºteptam trenu în garã, Leano.
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D-asta-i hora horilor, mãi
Dîn trupina pomilor, mãi, Leano, drago!
D-asta-i hora lui Piparcã,
Dîn trupina ce-i dã salcãi, Leano, drago!
Un aspect întîlnit la mai multe cîntece este coexistenþa celor douã tipare ce
alterneazã:
Pe la noi pe sub pãdure,
Dei la deal, dei la deal,
Merg fetiþele la mure
Ieu mã duc dupã nuiele, dei la deal
Ca sã mã-ntîlnesc cu ele.
Fenomenul amplificãrii tiparului metric este prezent ºi prin repetarea unor
cuvinte în cadrul versului. Elidarea apare, de regulã, ca o consecinþã a adaptãrii
unor rînduri melodice de ºapte picioare metrice la versuri octosilabe sau a încadrãrii unor versuri mai lungi în acest tipar:
Nsoare-se cu Dumnezãu.
Caietele sînt scrise cu mare grijã. Impresionant cã autoarea, care de altfel nu
obiºnuia sã scrie cursiv este foarte atentã la forma exterioarã. Respectã forma
strofelor, dar deseori se întîmplã cã nu poate fixa cu siguranþã aceastã formã.
Atunci textele le repetã sau le întregeºte dupã placul ei. Ceea ce priveºte ortografia, aceasta nu se acomodeazã ortografiei limbii române standard. Este o sriere
dupã auz, tipãreºte fonemele graiului local. Textul poate fi greu de descifrat,
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uneori nici nu ne-a reuºit. Autoarea foloseºte pentru foneme româneºti litere din
ortografia limbii maghiare, dar acestea le face cu o anumitã consecvenþã, ex.:
zoc (joc), zam (geam), szcuturãszã (scuturã-sã). Din cele 257 de texte am adunat
aparte ºi am cules în ordine alfabeticã acele cuvinte ºi expresii, pe care nu le-am
gãsit în Dicþionarul Explicativ al Limbii Române (Academia Românã, Bucureºti,
1975). Numãrul lor relativ redus raportat la expresivitatea textelor mãrturiseºte
despre bogãþia lexicului vorbitorilor graiului caracteristic pentru românii din
Ungaria.
***
Mulþumesc Floricãi Otlãcan pentru cã m-a încredinþat cu pãstrarea caietelor
sale. Colecþia este una dintre cele mai însemnate culegeri de texte de cîntece
populare româneºti din Ungaria. În timpul cînd am aflat despre existenþa caietelor, Florica Otlãcan avea aproape 80 de ani, astfel n-a mai fost posibil sã se
noteze ºi melodia textelor. În 1986 am reuºit sã înregistrez doar cîteva cîntece,
care în lucrarea de faþã sînt publicate cu note. Doresc sã atrag atenþia cititorului
asupra lucrãrii Mariei Gurzãu Czeglédi: Dragostea ºi dorul în creaþiile folclorice
româneºti. Cercetãtoarea prelucreazã mai multe texte lirice populare din folclorul muzical al românilor din Ungaria. Frumuseþea textelor prezentate de autoare
se manifestã tocmai prin pãstrarea formelor originare, a limbajului bogat în expresii locale, a stilului de interpretare arhaicã. Maria Gurzãu Czeglédi n-a cunoscut textele lui Florica Otlãcan. Prezenta lucrare oferã aceastã posibilitate
pentru cercetãrile din viitor.
***
În cele ce urmeazã, redãm întregul material din cele douã caiete semnate de
Florica Otlãcan Frãtean, urmînd ordinea originalã.

1.
Vai bãdiþã, bãdiºor
Dupã tine stau sã mor!
ª-a-mneu bade nici nu-i mare
Numa mie-m place tare.
ª-am un bade mititel
ªi tare-mi place dã iel.
2.
Hai, bade, sã ne iubim,
Cã noi bine ne vujim.
ªi la stat ºi la purtat,
La gura dã sãrutat.

Vai, bãdiþã, bãdiºor
Nu-mi trimite-atîta dor!
ªi pã tren ºi pã vapor
ªi pã gura tuturor.
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Ce-mi trimite mai puþînel,
ªi vinã tu cu iel.
Dã þ-a pãre pe dãparte,
Vinã cale jumãtate.
Jumãtate mãrg ºi eu
Sã nu-þi parã drumu greu.

Dracu-n tine s-o bãgat
Tu ca mine þ-ai aflat.
Mai mîndrã ºi mai gãzdacã,
Nu ca mine-o sãrãntoacã.
Batã-te bãdiþã, batã
Voarba ce u-ai zîs odatã,
ªi u-ai zîs ºi u-ai uitat
ªi pã mine m-ai lãsat.

3.
Bade dorul de la tine
Nu-l mai poate opri nime,
Nici cioban cu fluiera,
Nici þîgan cu þitera.
Fãrã badea cu mîndra,
D-amîndoi cu guriþa.

5.
Întoarce fata drãguþã
Cã nu-i nora mîne-ta
Nici-i norã, nici-i sorã
Num-o leacã dã cuscrime
Nici acie sã nu fie.

4.
ªtii tu bade ce zîcei
Lîngã mine cînd ºidei.
Sã sã baje dreacu-n tine
Dã mai ai tu ca pã mine.
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6.

9.

Dî la noi a trie casã
Iest-o fatã º-o nevastã
Dupã nevastã mi-i dor
Dupã fatã stau sã mor.

Vai, mamã norocul mneu
L-o bãut boii-n pîrîu.
Da nu ºtiu boii l-or bãut,
Uã vacile le-or mîncat
Sã trãiesc tot supãratã.
Mamã cînd eu m-am nãscut,
Tãt o ploiet º-o bãtut vînt
Sã trãiesc tãt nãcãjit.
ª-o ploiet, º-o fuljerat
Sã trãiesc tãt supãratã.

7.
Zîce mama cãtã mine
Sã nu dau gura la nime
Da io nu pot face-aºe
Sã nu-i dau la cine-m place.

8.
- Hai mîndrã cu mine-n lume.
- Mere-a dreacu sã vin mîne
Sã-mi fac neamu dã ruºine
Pã mine dã rîs la lume.
- Hai mîndrã cu mine-n þarã.
- Mere-a dreacu sã viu iarã
Sã fac neamu dã ocarã
Pã mine drag lator.

10.
- Mãi, Ioane vin-acasã
La copii ºi la nevastã.
- Bine, bine c-oi veni
Dac’ oi be douã ºi trii,
ª-apoi mîndrã c-oi vini.
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11.
Pã mine mã cheamã Floare
Cine mã iubeºte, moare.
Iubeºte-mã Dumneta
Sã vezi muri-i or ba.

12.
D-am avut ºi io drãguþ
Prindã-l dreacu la cãruþ.

13.

Vai, bãdiþã, spic dã grîu
Bine-ar fi sã nu te ºtiu.
Cã de cînd te ºtiu pe tine
D-altu-n lume nu-mi trebuie
Moarte trabã d-altu, ba.
Uã numa pã Dumneta.
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ªi puie pã iel terheti
Pîn’ la nouã mãji dã tenti.
Dã vã pare mare tare
Puneþi nouã mãji dã sare.
Dã-þi vide cã pãtigneºte
Sui, drace ºi-l cãlãreºte.

14.

17.

Pãduriþã nu mã spune
C-am vãrat o varã-n tine.
Da’ sã spuie frunza,
Cã ie m-o þînut umbra,
Mie ºi la mîndra.

- Vai bãdiþã, bãdiºor,
Ce nu vii sara la noi,
Ori dã mine nu þî-î dor?
- Ba mi-i dor mîndruþã tare,
Nu pot mere pãstã vale.
Pãstã vale-s bolovani,
Întrã noi este duºmani.
ªi pã vale-s pietricele,
ªi-ntrã noi îs voarbe rele.

15.
Bade, dã urîtu tãu
Tãte sãr broaºtele-n tãu,
Mai pã urmã sãr ºi eu.
Dãcît cu d-urîtu-n casã
Mai bine cu boala-n oasã.
Cã dã boalã te tãmãdeºti
Dã urît pînã trãieºti.

18.
Dorul ºi cu dragoste
Acie-i o boalã gre,
S-o pus la inima me.
ªi s-o pus pã ºezãmînt,
Pînã mã bagã-n pãmînt.

16.
Cîntã cucu-n vîrf dã nuc
Vine vreme sã mã duc.
- Cucule cu panã surã,
Ce cînþi vara prin pãdure?
19.
Lasã-mã, mamã, dã voie
Dã cap nu-m lega nevoie
Sã iubesc pe cine-m place
Cã io nãcaz nu þ-oi face.
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ªi, mamã, dac-oi da dã rãu
N-oi vini la pragu tãu,
Dã m-a da pitã cu decu
ªi apã cu pãharu,
Pitã cu decu oi mînca
Apã cu pãhar oi be.
ª-oi plînje la sfînta Lunã,
ª-oi zîce cã n-am fost bunã.

20.
Mniresuþã cu cununã,
Fã-þ oleac’ dã voie bunã,
Cu junele d-împreunã.
ªi mã prind cã þ-a fi bine
Cã ºede la deal la cruce,
Vîntu bate, lemne duce,
ªi tu nu-i lucra nimica,
Numa-i face mãmãliga.

21.

Sus opincã pînã-n pod,
Sus opincã sus.
Cã mai am vreo doi-trii zloþi,
ªi dacã s-a gãuri,
Iarã io te-oi porloji.
ªi unje-io-i curelele,
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D-or sclipi ca stelele,
La gurgoi i-oi pune flori,
Cum sã pune la ficiori.
La nodiþã zurgãleie
S-aºe sã mere la fete,
Sus opincã, sus.

23.
Aºe-i care n-are noroc în lume
N-are dîn ce sã naºte pînã moare.
Cã nici io n-am avut,
Dã cînd mama m-o fãcut.
Cã io ºtiu cît îi dã bine,
Cã-s fãrã noroc în lume.

22.
Ei, hai doru ºi cu dragoste
S-o pus la inima me.
ªi s-o pus pã ºezãmînt
Pînã mã bagã-n pãmînt.
Lasã-mã mamã dã voie
Dã cap nu-m lega nevoie
Sã iubesc pã cine-m place
Cã io nãcaz nu þ-oi face.
Mamã dac-oi da dã rãu
N-oi plînje la pragu tãu.

24.
Vai mamã, norocu mneu
L-o bãut boii-n pîrîu.
Nu ºtiu boii l-o bãut,
Uã vacile l-o mîncat,
Sã trãiesc tãt supãratã.
Cã supãrarea voia rea
S-o pus la inima mea
ªi s-o pus pã ºezãmînt
Pînã mã bagã-n pãmînt.

Dã m-a da pitã cu decu,
ªi apã cu pãharu,
Pita cu decu-oi mînca,
Apã cu pãhar-oi bea.
ªi-oi plînje la sfînta Lunã
ªi-oi zîce cã n-am fost bunã.

25.
Toatã lume mã întreabã
De ce sînt neagrã ºi slabã?
Mi-s slabã dã norocu mneu,
ªi neagrã dã doru tãu.
Cã meri sara p-îngã mine,
ªi nu mã mai grãieºti pã nume.
ªi sã uscã inima-n mine.
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27.
Ei, fatã, fatã sãracã,
Tãtã vara paºti o vacã,
ªi cînd îi primãvara
Vaca ....
Fire-ai a dracului vacã,
Io cu lapte ºi tu starpã.
Dar fi iarnã, d-ar ierna...

26.
Vai bãdiþã bãdiºor,
Eu te-am þînut puiºor.
Da eºti ºerpe muºcãtor.
Cu gura m-ai sãrutat,
Cu limba venin m-ai dat.
Nu te-ai temut dã pãcat,
Cã te-a duce dreacu-n iad,
Sã fii talpa iadului,
ªi perina dracului.

28.
Hei, hai Dunãrea, s-o fãcut podul pe ea,
Bate ceasul, bate unul, sîrbu dã la noi cu tunu..
Bate ceasul, bate doi, sîrbu dã cu tunu-n noi.
Bate ceasul, bate trii, noi sã dãm cu tunu-n iei.
Bate ceasul, bate patru, bate tunu dã la-mpãratu.
Hei, hai, Dunãrea, s-o fãcut podul pã ea.
Bate ceasul, bate cinci, noi sã nu mai stãm p-aici.
Bate ceasul, bate ºasã, noi sã nu mai stãm p-acasã.
Bate ceasul, bate ºapte, eu mã duc mîndrã dãparte.
Bate ceasul, bate opt, eu mã duc mîndrã dãloc.
Bate ceasul, bate nouã, s-apucãm dragostea noauã.
Bate ceasul, bate zece, hai, mîndrã ºi mã petrece.
Hei, hai, Dunãrea, s-a fãcut podul pã ea.
(Vezi ºi textul nr. 93.)

22

Fîntînã cu trii izvoarã,
Cine-a bea dîn ea sa moarã.

30.

29.
- Pãsãricã d-unde vii?
- De la deal, dîn niºte vii.
- Dar dã mîndra ce mai ºtii?
- ªtiu bine cã-i sãnãtoasã,
ªede pe vatrã ºi coasã.
Nu ºtiu coasã uã dãscoasã?
Da lacrimi ºtiu cã învarsã,
Dã fîntînã face-n casã.

- Mãi Ioane, vin’ acasã
La copii ºi la nevastã.
- Eu mã duc, mîndrã, cãtanã,
Tu rãmîi ºi spalã haine,
ªi le spalã lãcrãmele,
ªi le uscã dor ºi jele.

31.
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Cîte pãsãrele-n codru
Toate cinã ºi s-alinã.
Numa-i una mai strãinã,
Cã ii cuibu lîng-on drum.
ªi cîþi drumari pã drum treceau,
Tot în cuib îi azvîrleau.
Pãsãrica grai grãia:
Drumari, draji, fãtu-mnei,
N-azvîrliþi în cuibul meu.

33.
Rîndunelile sã duc,
Sã scuturã frunza de nuc.
S-aºazã bruma pãstã vii,
De ce nu vii, iubito, de ce nu vii?
ªtii tu mîndrã de atunci,
De cînd umblam pe vãi ºi munþi,
Mã ridica-i pe subsuori,
De-atîtea ori, de mii de ori.
S-apleacã dulce, capul tãu,
Pe sînul meu, pe sînul meu.
(Vezi ºi textul nr. 92.)

32.
Pãsãricã, pãsãrea
Spune-i tu la mîndra mea,
Cã pã sarã nu m-aºtepte,
Cã nu sã mere la fete.
Mnercuri seara nu m-oi duce,
Cã nu sã mîncã dã dulce.
Joie sara n-oi pute,
Vineri sara tot aºe.
Sîmbãtã sara m-aºtepte,
C-atunci sã mere la fete.
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34.
Cui nu-i place horile,
Batã-l sãrbãtorile!
Cã pã mine nu mã bate,
Cã-m plac horile toate.
Cã la om cu supãrare,
ªi horile-s astîmpãrare.
Cã ºi io cînd mã supãr,
Cu horile m-astîmpãr.

35.

37.

Cine n-are nici un dor
Trãieºte-n lume uºor.
Cine nu ºtie ce-i doru
Poate creºte ca fagu.
Cã io doru l-am ºtiut,
Nici ca fagu n-am crescut.

Vai amar, bade amar!
Dragostea noastã-n zadar,
Ne-am iubi, nu ne putem,
Ne-am lãsa, nu ne-ndurãm.
Oamenii-n sat ne vorbãsc,
Pãrinþî nu ne-nvoiesc.
Oamenii or pute tãce,
Pãrinþî sã lese aºe,
Sã ne iubim cum om vre.

Cine n-are dor pe vale
Nu ºti Luna cînd rãsare,
ªi noapte cît îi dã mare.
Cine n-are dor pe luncã,
Nu ºti Luna cînd sã culcã.
Nici noapte cît îi dã lungã.

38.

36.
Cu drag bade ne-am iubit,
Cu jele ne-am dãspãrþît.
Dar cine ne-o dãspãrþît
N-ar ave loc pã pãmînt.
Nici cuie în copîrºeu,
Nici parte la Dumnezeu.
Nici patru cuie-n cruce,
Nici la groapã cine-l duce.

Peline, frate, peline
D-amarã-i frunza pe tine.
D-aºe-i ºi inima-n mine.
D-amaru-i tuleul tãu
D-aºe-i ºi sufletul meu.

39.
Vai bãdiþã, bãdiºor!
Trecui asearã p-îngã voi,
ªi trecui p-îngã fereastrã,
ª-auzîi pã mã-ta-n casã.
Cum dãde cu pumnu-n masã,
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Sã-i aduci norã frumoasã,
Nu ca mine-o urîcioasã.
ªi sã-i aduci norã bogatã,
Nu ca mine-o sãrãntoacã.
ªi sã-i aduci norã voinicã,
Nu ca mine-o piscunticã.

41.
Badea numa cizme are
ªi sã þîne gazdã mare.
Dar sã aibe ºi cioareci,
Nici n-ar mai vorbi cu noi.
(Vezi ºi textul nr. 101.)

42.

40.
- Tu muiere, tu nevastã,
Cine bate la fereastã?
- Mãi bãrbate, tu ieºti prost,
Nu vezi cã-i cînele nost.
- Tu muiere, tu urjiie,
Cîinii nu-s cu pãlãrie.
- Meri, bãrbate, ºi te culcã,
Nu-mi þîne umbrã la furcã.
Du-te ºi te hodineºte,
Cã dã tine nu-i nãdejde!
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Mãi, bãdiþã dî la boi
Nu þîne ochii napoi.
Mînã bade boii bine,
Nu þîne ochii la mine.
Ochii mei îs mãrmãjei,
ª-or mînca cãiþî tãi.

43.
Dã trii zîle beu la birt,
Las’ sã beu cã n-am venit.
Dã trii zîle beu la bere,
Las’ sã beu cã n-am muiere.
Cã muiere m-o lãsat,
C-am fost pre blãstãmat.

44.

Pã su’ umbra bradului,
Trece mama Radului.
ªi-ntrebînd pe toþi drumarii:
N-aþi vãzut pe Radul mamii?
Ba, l-am vãzut la crîºma Stanii,
Unde-ºi beu drumarii banii.
Acolo bînd pe vin rece,
ªi cu lãutari petrece.
- Rade, al meu fecior,
Lasã calea codrilor,
Radul mamii, Radule.
Radule, copile drag,
Vin jendarii ºi te leag’,
Radul mamii, Radule.
Nu-s femeie cu nãframã,
De jendari sã-mi fie teamã.
Radul mamii, Radule.
Ce-s ficior cu pãlãrie,
Nu mi-e fricã nici de-o mie.
Radul mamii, Radule.
Dã-te Radule legat,
Dã nu vrei sã mori puºcat.
Radul mamii, Radule.
45.
Sus îi dealu, sus îi noru,
Sus îi dragostea ºi doru.
Mîndra nu mi-i dragã,
Cã-i mîndrã numa.
Mi-i dragã cã-i blîndã,
Cînd pun mîna pe ea,
Ea sã-ntinde ca via.
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46.

49.

Mîndra me dã jucãuºe,
Strînje gunoiu la uºe.
Cînd îi vine peþitor
Zup, cu iel dupã cuptor.

Tot mã mnir bade dã tine,
Ce pãmînt negru te þîne,
Dã nu vii sara la mine.
Ori pãmînt negru cu rouã,
Nu poþi mere la-mîndouã.
Arde-l-ai lume cu foc,
Cu tine n-avui noroc.
Arde-l-ai lume cu parã,
Cã-n tine n-avui tinealã.

47.
Susu-i satu vost pã dîmb,
Nici o fatã nu-i la rînd.
Una-i ciuntã, una-i mutã
Una-i dã spinare ruptã.

48.

50.

Dã la noi a trie casã,
Este-o fatã, º-o nevastã.
Dupã nevastã mi-i dor,
Dupã fatã stau ºi mor.
Cã-i ea mîndrã dã albele,
Roºie dã rîmînele.

Sus Lunã, jos stele,
Doru mã ajunje,
Inimioara-m plînje,
Lacrimile-m curge.

Pînã-i potica pã masã,
Mîndrã-i nana, ºi frumoasã.
Dacã potica sã gatã,
Hîdã-i nana ºi pãtatã.
51.
Mînã bade joi sara,
Cãlãreºte pã ªarga.
ªi leagã ªarga dã cãput,
ªi cere gurã împrumut.
Da guriþa nu-i dã dat,
La fiece blãstãmat.
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Cã guriþa-i pusã sus,
Pã sama drãguþului.
Mamã, cînd m-am nãscut eu,
Cu ce apã m-ai spãlat?
M-ai spãlat cu apã dîn rît
Sã trãiesc tãt nãcãjit.

53.
Be-i cu bade, nu vine,
Jura-m-aº cã dracu-l þîne.
ªapte drace-l þîne acasã,
Dã pã iel nu îl mai lasã.
Uã nu-l lasã maicã-sa,
Dã n-ar bate...

ªi m-ai spãlat cu apã rece,
ªi doru nu-m mai trece.

54.
Ce haznã dã voi ficiori,
Cã veniþi în ºezãtori.
Stau fusele nãfurate,
Buze dulci nãsãrutate.

52.
Bãdiþa dîn altu sat,
Ca pita dã cumpãrat.
Cînd o cumperi te superi,
Cînd o mînci te astîmperi.
Ca dragostea dîn strãini,
Numai este nicãri.

55.
Ce stai bade la fereastã,
D-ai drãguþã, vinã-n casã.
Iacã aice-i laviþa,
ªezi lîngã drãguþa ta.
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56.

59.

Mînce-te focu, hidede,
Cã dragã eºti tu la fete.
Mare dragã eºti la fete,
ªi la ficiori, care iarna-n ºezãtori...
Vinã bade cã m-i dor,
Mînce-te focu, nãnaºe,
Cu cine mã cununaºi,
Cu urîta satului, ºi cu proasta...

Mîndrã cînd ne-am cununat,
Trii sute dã bani þ-am dat.
D-amu mîndrã-þ dau o mie,
Numa sã mã scãp dã tine.

(Vezi ºi textul nr. 243.)

60.
La drãguþu dîn vecini,
Arde-i-aº ochii cu spini.
Da la cela dã dãparte,
Dînt-on mãr i-aº face parte.

57.
Mînce-vã focu nevoi
Dã tînãr dãdui la voi.
Dã tînãr ºi nã-nvãþat,
Dã tînãr ºi netrudit,
ªi dã rele negîndit.

58.
- Mîne-i tîrgu la Jula,
Bade ce mi-i cumpãra?
- Pãpuci cu cãlcîi dã iagã,
Cînd îi juca sã sã spargã.
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61.
Crîºmãriþã latã-n ºele,
Ai mîncat vacile mele.
Mai am douã-tri jurinci,
ª-acile vrei sã le mînci?
D-ai mînca tu pã amaru.
Cã nu mai umplut pãharu.
Crîºmãriþã nana mea,
Dã-m vin cît oi putea bea.
ªi dacã-i vide cã mã-mbãt,
Nu-mi dã drumu ºi mã duc.

62.
Cît îi locu pã Soare,
Nu-i bine, ca-n ºezãtoare,
Cã sînt fete ºi ficiori
Pã fete le auzi horind,
ªi pã ficiori fluierînd.

66.
Veriºanã, veriºanã,
Þucu-þi ochii º-o sprînceanã.
ªi cerceii dîn uret’e,
ªi gura cînd þ-a fi sete.

63.
Cã º-asarã m-o cerut,
Cu casã ºi cu pãmînt.
Mere-a dreacu cã-i urît.
ªi-a veni ºi m-a lua,
ªi-oi mere cînd m-a plãcea.

67.
Cucule, picaþ-ar laba,
Cum cîntai, mã lãsã mîndra.
Cucule, pica-þ-ar pana,
Cum cîntai, mã lãsã nana.
Cucule, pica-þ-ar capu,
Cã tu m-ai mîncat norocu.

64.
ªezi, bade, dac-ai venit,
Nu sta în bîtã-mproptit.
Cã d-ai fi bade dã treabã,
Te-ar þîne º-on fir dã iarbã.

68.

65.

Strãina-m-a-º mamã, strãina.
Nici apa nu m-a mîna.
Dar fi apa urlãtoare,
M-ar mîna stînd în picioare,
Da e apa urlã, linã,
Nu mã vre fatã strãinã.

Bade mneu s-o lãudat,
Cã pã mine m-o lãsat.
Da asarã n-o ºtiut,
C-o venit unu ºi m-o cerut,
Cu casã ºi cu pãmînt.
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69.

72.

D-abde-aºtept pînã la toamnã,
Sã mã-nsor, sã ieu o doamnã.
Doamnã n-are ºapcã-n cap,
Are mama-on fund dã sac,
ªi i-om face ceapsã-n cap.

Sãrace cizmele mele,
ªapte zloþ am dat pã iele.
ªi aº da ºi opt pã iele,
Cã mult am fãcut trop cu iele.
Trop ºi trop, trop!
Sãracã gãinã pristiþã,
Asarã fuje pã uliþã.
Dar amu-i friptã pã masã,
La june ºi la mnireasã.

70.
Stai, fusule, nu pica,
Cã nu-i cine te-apuca.
Numa mîþa cu laba,
Nici aciie nu-i aci,
Îi la vecini cu ºoaricii.

73.
Rãu mã doare su jenunte,
C-am avut drãguþe multe.
Da, nu mã doare d-asupra
Cã nu mai am nicii una.

71.
Seri în sus cã sus îi mere,
Ca º-on bãcuieþ cu pere.
Seri în sus cã poale nu-s,
Cã le-o pus bãtrîna sus.
La picioru patului,
Dã frica bãrbatului.

74.
Dã fainã ºi dã frumos
ªi la fete drãgãstos.
Dã fainã ºi dã-nvãþat,
C-aºe-s dã lãudaþi.
Plînge inimuþa-n mine,
Cã vede cã n-am pã nime.
Numa frunza ºi iarba,
Care pã tãtã þara.

32

Preuteasa popii nost,
Þese pînzã fãrã rost,
ª-o bate cu douã lemne,
ªi-i face la popa izmene.

77.
Bade pîntru dumneta,
Mult mã blastãmã mama.
Dupã apã nu mã mînã,
Numa o datã-n sãptãmînã.
La piaþ nu-m dã rãgaz,
Cã dã tine sã mã las.
Dã tine nu m-aº lãsa,
Pînã-n pãmînt m-oi bãga.

75.
Bate vîntu prima me
Pã brînca la Toadere.
Lasã batã, pice-n chinã,
Cã Toadere nu-i dã vinã.
Lasã batã pice-n tãu,
Cã Toadere-i drãguþul tãu.

76.
Doru badii cînd m-ajunje,
Stau în loc ºi-ncep a plînje.
Dã m-ajunje în drum mãrgînd,
Stau în loc º-apuc sã plîng.

78.
Dragu-mi-i cu cei ce joc,
Cã miroasã a busuioc.
ªi mi-i drag cu cei ce sãr,
Cã miroas-a cãlãpãr.
Hei, hei bãtrîneaþã haina rea,
Nu mai poþ scãpa de ea.
ªi place-mi mie în strînsurã,
Cu oameni d-a mea mãsurã.
ªi-mi place ºi-mi place a petrece,
Cu oameni de seama me.
ªiþ, mîþã dîn cornu mesî,
Nu mînca gura miresî.
Las-o mînce-o junele,
Cã-i flãmînd ca cînile.
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79.
Trandafir de la Moldova,
Te-aº iubi dar nu ºtiu vorba.
Trandafir moldovenesc,
Te-aº iubi dar nu-ndrãznesc.
Lunca-i lungã, iarba-i verde,
Ce-am iubit nu se mai vede.
Ce-a fost verde s-a uscat,
Ce-am iubit s-a scuturat.
Trandafir de la Lugoj,
Te-aº iubi dar nu te poci.
Lunca-i lungã, iarba-i verde,
Ce-am iubit nu se mai vede,
Ce-a fost verde s-a uscat,
Ce-am iubit s-a scuturat.

Fãcute pe sama mele.
Sã le sãrut cînd oi vre.
Þucu-þi, bade, ochii tãi,
Sara cînd dai la viþãi...
83.
Se scuturau toþi trandafirii,
În sara cînd ne-am dãspãrþit.
Plînsã pãdurea ºi zamfirii,
Plînsã ºi parcul înflorit.
Tu nu m-ai înþeles pe mine,
Nici n-ai vrut sã mã-nþelegi.
ªi cînd ne-om cunoaºte bine
Om fi bãtrîni, om fi moºnegi.

80.

84.

Dragu-mi-i bade dã tine,
ªi mi-i drag bade d-a voºti,
Nu vrei sã mã cunoºti.
ªi oamenii-n sat vorbãsc,

De ziua nunþii tale-þi scriu,
Acum cîteva rînduri.
La nunta ta nu pot sã vin,
ªi de-aº putea, la ce sã vin,
Ca sã mã vezi pe gînduri.

Pãrinþî nu ne voiesc,
Oamenii-ar pute tãce,
Pãrinþî sã lese-aºe.
Sã ne iubim cum om vre.

ª-aº vrea mîndruþã sã te vãd,
În haina de mnireasã,
Cã tãt aºa frumoasã-i fi,
ªi cînd îi fi mnireasã.

81.

ªi eu mîndruþã te-aº ruga,
Mîndrã cînd þi-i cununa
Sã nu te-apuce plînsu.
Cã tu mîndruþã þ-ai ales
Sã te cununi cu dînsul.

Am un bade mic, nu-i mare,
Numa mie-mi place tare.
Am on bade mititel
ªi mie-mi tare place dã iel.

85.
82.
Vai, bãdiþã mîndru eºti,
ªi nu ºtiu d-a cui ieºti.
Nu ºtiu ce mam’ ai avut,
D-aºe mîndru te-o fãcut.
Sprîncenile viorele,
Buze moi ºi supþîrele,
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Pomnind dîn zbici pe lîngã boi
În zori de zi
El a trecut cu carul
Pe lîngã noi.
Dar dupã zbici l-am cunoscut,
ªi cum þesem,

Nici n-am ºtiut cum am sãrit,
ªi m-am zbãtut
Sã ies de la rãzboi.
ª-atîta tort am încîlcit,
Dã am spart on geam...
ªi nu ºtiu cum am ieºit
În cap nu aveam sã pun nimic,
Cã era-n zori ºi eu voiam sã ºtiu
Cum ai dormit acasã.
ªi nu ºtiu cum m-a prins în braþã
Sã mã sãrute-n drum.
Dar eu din braþ m-am dãsprins
ªi l-am certat ºi l-am împins,
Ce n-am fãcut eu dîn adînc,
Cã rãu ce-m pare acuma.
86.
Hei, hai doru ºi dragoste,
D-aceie-i o boalã gre.
Lasã-mã, mamã, dã voie, hei, hai,
Sã iubesc pã cine-mi place, hei, hai,
ã io nãcaz nu þ-oi face,
Mamã dac-oi da dã rãu,
N-oi plînje la pragul tãu, hei, hai.
Dã m-a da pitã cu decu,
ªi apã cu pãharu, hei, hai,
Pitã cu decu oi mînca,
Apã cu paharu oi bea.
ª-oi plînje la sfînta Lunã,
ª-oi zîce cã n-am fost, hei, hai, bunã.
87.
Lung îi drumu Clujului,
Da-i mai lung a dorului.
Drumu Clujului sã gatã,
Doru badii niciodatã.
Bade dorul dã la tine,
Nu-l mai poate opri nime.
Nici þîgan cu þitera,
Nici cioban cu fluiera.

88.
Pãsãricã, pãsãrea
Du-te pîn’ la mîndra mea,
Spune-i cã pã sarã mãrg la ea.
Ca sã-mi spui o noutate,
Cã mîndruþa cum m-aºteaptã.
89.
Tu, Mariuþã un’ te duci,
Numa-n fustã ºi-n pãpuci?
Aºa sprintenã, uºoarã,
Parcã ieºti o cãprioarã.
Mãrg, Domnule la izvor,
Sã-mi-umplu acest ulcior.
Sã mã spãl sã fiu mai mîndrã,
Sã fiu dragã la flãcãi.
Tu, Mãriuþã, ia vezi bine,
Prinde-þi dragostea-n mine,
Cã d-aici pîn’ la izvor
Drumu e cam lunguºor.
Du-te-n treba dumitale
Ca m-aºteaptã badea-n vale.
Badea mneu cu ...
De dorul lui tãt mã usc.
90.
Nu ºtii bade ce zîcei,
Cînd lîngã mine ºidei?
Sã sã baje dracu-n tine
Dã m-ai ai tu ca pã mine.
Dracu-n tine s-o bãgat
ªi tu alta þ-ai aflat.
Mai mîndrã ºi mai bogatã,
Nu ca mine-o urîcioasã.
Mai mîndrã ºi mai gãzdacã,
Nu ca mine-o sãrãntoacã.
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91.

Te ridicam pe supsuori,
De-atîtea ori, de mii de ori.

Zîce badea cãtã mine,
Sã nu-mi dau gura la mine.
Da io dracu poate face
Sã nu dau la cine-mi place.

Vinã, mîndrã înt- al meu braþ
Sã te sãrut cu mult saþ.
ª-apleacã dulce capul tãu,
Pe sînul meu, pe sînul meu.

92.
Rîndunelile sã duc,
Sã scuturã frunza de nuc.
S-aºazã bruma pãstã vii,
De ce nu vii, iubito, de ce nu vii?
ªtii tu, mîndrã, de atunci,
De cînd umblam pe vãi ºi munþi,

Noapte bunã, mîndra mea.
Nu ºtiu cînd ne-om mai vedea.
N-a fi mîine, nici poimîine
Sã vin mîndruþã la tine.
N-a fi mîine nici ceilaltã,
N-a fi poate niciodatã.
(Vezi ºi textul nr. 33.)

93.
Bate ceasu, bate unu,
Sîrbu dã la noi cu tunu.
Bate ceasu, bate doi,
Sîrbu dã cu tunu-n noi.
Hei, hai Dunãrea, s-o fãcut podu pã ia.
Bate ceasul, bate tri-ii,
Noi sã dãm cu tutnu-n ii.
Bate ceasul, bate patru,
Sã merem la împãratu.
Hei, hai Dunãrea, s-o fãcut podu pã ia.
Bate ceasul, bate cinci,
Noi sã nu mai stãm p-aici.
Bate ceasul, bate ºasã,
Sã trecem la Sîrbia.
Hei, hai Dunãrea, sã trecem la Sîrbia.
Bate ceasul, bate ºasã,
Noi sã nu mai stãm p-acasã.
Hei, hai, Dunãrea, sã trecem la Sîrbia.
(Vezi ºi textul nr. 28.)
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94.

99.

Bãdiþã cu ochii verzi,
Vinã sara sã mã vezi.
Cã eu nu mã liniºtesc,
Cã arde inima-n mine,
Pînã nu te vãd pã tine.

O trecut trii zîle-n post
Dã cînd la mîndra n-am fost.
ª-a mai trece trii dã dulce
Pînã la mîndra m-oi duce.
100.

95.
- Hai muiere sã bem bere!
- Merea dreacu, mãi bãrbate,
Cã ti-mbãta ºi mi-i bate,
Cã º-asarã m-ai bãtut,
C-ai ºezut la crîjmã mult.
- Dã trii zîle beu la birt,
Las’ sã beu cã n-am venit,
Dã trii zîle beu la bere,
Las’ sã beu cã n-am muiere.
96.

Vai bãdiþã, ce-i cu tine,
Dã nu mai vii pã la mine.
Tãt aºtept ºi mã nãrvesc
ªi tu nu te mai iveºti,
Tot cu voarba mã prosteºti.
Dar, bãdiþã, te-aº ruga,
Sã nu mã þii cu voarba,
Cã io odatã m-oi supãra,
ªi pã tine te-oi lãsa.
101.

Cine-o fãcut crîjma-n drum,
N-o fãcut-o uom nãbun,
Ci uo fãcut om cuminte,
Cine intrã-n ea sã cînte.

Badea numa cizme are,
ªi sã þîne gazdã mare.
Da, s-aibã ºi cioareci noi,
Cã nici n-ar vorbi cu noi.

97.

Badea sã þîne gazdã mare,
Nici pitã pã masã n-are.
Da eu am casã ºi pãmînt,
ªi pã mîndra vreau s-o vînd.
Cã-i învãþatã sãracã,
Nu lucrã nimic la casã.

Mãritã-te fatã micã,
Numa nu te cununa,
Sã te poci ºi eu lua.
98.
Batã-te focu, maºinã,
ªi p-acela ce te mînã.

(Vezi ºi textul nr. 41.)
102.

Ce te mînã dîn sat în sat,
ªi pe noi ne-o supãrat.
Cã supãrare-i boalã grea,
S-o pus la inima mea,
ªi s-o pus pã ºezãmînt,
Pînã mã bagã-n pãmînt.

Ieºi mîndruþã dîn colibã,
Cu capu dã mãmãligã.
Ieºi, mîndruþã dã la paie,
Cu capu cel dã ludaie.
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103.
De cînd mis, tãt prost am fost,
Uom frumos tãt drag m-o fost.
Tãt aºe cam bolunde,
C-aºe o fost tãt neamul meu.
104.
Adã brînca la bace,
Cã þ-a spune oarice.
Adã brînca la unchiu,
Cã te-a duce ca vîntu.
Ca vîntu ºi ca gîndu,
D-a tremura pãmîntu.

ªi io mã culc ºi nu dorm,
Focului i-o vinit somn.
106.
Am vinit ºi nu ºed mult,
Dã casã ºi nu mã uit.
Mã luai cu dumnevoastã,
Mã uita-i dã casa noastã.
107.
Aºe-i mama cu fetele,
Cum îi ceru cu stelile.
Sara-i plin ceru dã stele,
Dimineaþa fãrã ele.

105.
Amãrîtu-i uomu, Doamne,
Cînd sã culcã ºi nu doarme.
108.
Moºu cu barba cãruntã, hop, lele, hop,
Ce duci pã baba la nuntã, hop, lele, hop,
Cã nici nu joacã, nici nu cîntã, hop, lele, hop,
Numa ºede ºi mãnîncã, hop, lele, hop.
109.
Aºe a fost odatã, o fatã mare tãt o ales în ficiori, ºi mai pã urmã o mai ºi
cules, dar nu o mai fost plãcutã. Aceie fatã care tãt aleje, mai pã urmã ºi culeje.
Aºe-i asta cum mã vezi, la nime sã nu te-ncrezi, cã mai pã urmã tot culeji. Bine
sã fii tot cuminte, sã iubeºti tot cu minte.
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110.

111.

Mîndrã-i grãdina cu flori
ªi bãdiþa-n sãrbãtori.
Mîndrã-i grãdina cu pene,
ªi badea la sãrbãtoare.

Vai, bãdiþã, bãdiºor,
Nu te uit pînã ce mor.
Nu ºtiu inde ai mãrs dãparte,
Dã napoi nu te mai lasã.
Uã te-o dus la cãtãnie,

ªi d-acol’ nu scapã nime,
Numa toþ ce face bine.
Poartã-te bine º-ascultã,
Ca sã te lese la nuntã.
Sã ne vorbim, ne-nþelejem,
ªi dã nuntã sã ne gãtãm.
Sã ne gãtãm dã cãsãtorie,
Ca toate sã fie bine,
Nu ca ºi care n-are pã nime.
Sã ne gîndim dã ce ne trabã,
Cã tare-i scurtã...

112.
În fînul de curînd cosît,
Gîndind la tine am adormit.
ªi de miros îmbãlsãmat,
Un vis fericit am visat.
Mi sã pãrea cã-n flori de fîn
Eu m-am culcat pe al tãu sîn.
M-ai spus, m-ai spus cã mã iubeºti,
ªi pentru mine mai trãieºti.
Ce fericit aº fi murit,
În fînul de curînd cosît.
Din somnul blînd ºi fermecat,
Sã nu mã mai fi deºteptat.

113.
Pe valurile mãrii doi marinari vestiþi,
Cu barca lor cea micã, mã duc plutind mereu.
Mã duc sã vãd iubita, odorul meu iubit,
Care de lîngã mine, de mine a fujit.
Te rog, iubitã dragã, de aceea nu pleca,
Iar dacã pleci tu dragã, du ºi durerea mea.
Durerea mea e mare, paharul plin de dor,
ª-aº vrea o sãrutare, apoi, sã mor, sã mor.

114.

116.

Frunzuliþã ca Luna,
Dragu-m-i þarã dã tine,
ªi m-i dragã limba rîmîneascã,
Cît îi drumu ºi hotaru,
Nu este ca limba mamã!

Bade mneu sã uitã sus,
ªi iubeºte pîn’ la pus.
Iubeºte ºi mai pã dã jos,
C-atunce-i uomu frumos.
117.

115.
Dorul mneu bade cu al tãu,
Da-u-ar bunul Dumnezeu,
Sã-l putem împreuna.
Eu cu drag l-aº sãmãna,
ªi l-aº cerne prin sprîncene,
ªi l-aº da inimii mele.

Pentru tine, Mãrioarã,
Înºau calu la moarã,
Frînile la morãriþã,
Ca sã mãrg sã-mi dai guriþã.
Cã casa ta nu mã vre,
Nici mã-ta, nici nimene.
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118.

121.

ª-asarã fu Lunã plinã, cuc.
ª-asarã fu Lunã plinã, cuc.
Stau la mîndra în fereastã, cuc.
ª-auzem pã maicã sa
Cît dã rãu mã blãstãma.

Badea mneu dîn altu sat,
Ca pita dã cumpãrat.
Cînd o cumperi te bucuri,
Cînd o mînci nu te saturi.
122.

Tu torcei ºi lãcrãmai,
Cît-odatã suspinai.
Am plecat trist cãtã casã,
Pe d-alba Lunã frumoasã.

Am o mîndrã ca º-o cruce,
ªi la lucru n-o pot duce.
Dimineaþa raua-i rece,
Peste zî sã pre-ncãlzeºte.

119.
123.
Vai, vai inima me,
Rabdã-te, nu mã dure,
Cã nu-i cine te mîngîie,
Nici cine te potoleascã,
Nici doctor sã tãmãdeascã,
Nici om sã te mîngîiascã.
Cã inima-i blãstãmatã,
Ea cînd nu vre sã mai batã,
Sã opreºte dînt-o datã.
ªi nu ieste uom pã lume,
Pã inimã s-o lecuie.
Nici doctorii dîn þarã,
S-o-andãluie sã batã iarã.
O inimã, inima me!
Rabdã-te nu mã dure.
Cã nu-i cine sã-þi ajute,
Numa-n groapã sã te-astupe.
120.
Foaie verde de alunã,
Sunt la mama numa una.
Mãi, mãi, mãi.
Cum îi Soarele ºi Luna.
Mãi, mãi, mãi.
Cum îi Soarele ºi Luna.
Mãi, mãi, mãi.
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La mulþi ani! Pãharu sus.
La mulþi ani!
Cã mi-i drag cine l-o pus.
La mulþi ani!
La mulþi ani cu sãnãtate,
ªi dã rãu sã fiþi dãparte.
Creascã voie bunã-n casã.
La mulþi ani!
Lîngã nevasta frumoasã.
La mulþi ani!
Pentru traiu fericit,
ªi pentru uomu iubit.
Ia mai toarnã în pahar,
La mulþi ani!
Sã-i urãm la fiecare,
La mulþi ani!
Pentru fiecare casã,
Pentru fiecare masã,
ªi la cei ce sã iubãsc,
Viaþã lungã le dorãsc.
La mulþi ani!
124.
Cîte flori îs pã Pãmînt,
Toate stau la jurãmînt.
Numa floarea-soarelui

126.

Stã pã vîrfu dealului,
ªi judecã florile,
Ca soacra nurorile.
125.
Soacrã, soacrã, poamã acrã!
Mãcar cît ti-i îndulcii,
Mamã bunã nu mi-i fi.
Ce-mi-i fi d-apã duratã,
Mîncãtoare dã viaþã.

- Mãrioarã dã la munte,
Nu-þi purta pãru pã frunte.
Cã þ-a ieºi voarbe multe.
- Lasã iasã cã nu-mi pasã,
M-o fãcut mama frumoasã.
Nici la apã nu mã lasã,
Nici la lemn dã bãtãturã,
Cã i-i fricã cã mã furã.
Cã m-a mai furat o datã,
M-o cãutat o vara toatã,
ªi acum dã m-a fura,
Înapoi nu m-a mai da.

127.

Cînd ieram de ºapte aniºori,
Mã plimbam prin vãi ºi mãri.
Da dã cînd mã fãcui mare,
Corpul mneu odihnã n-are.
Unde-s ºapte aniºori ai mnei.
Întoarce, doamne roata înc-o datã,
Sã mã vãd dã ºasprãzece ani.
Sã distrez firul vieþii,
Sã-mi vãd anii tinereþi,
Care fãrã vreme au trecut.
Sã-mi distrez firul vieþii,
Sã-mi vãd anii tinereþii,
Care fãrã vreme au trecut.
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128.

130.

Bãdiþa mneu dã dãparte,
Ieu te-aº iubi pîn la moarte.
Dar bãdiþa dîn vecini,
Nu-l poci iubi dã strãini.

Bãdiþa dã astã varã,
Mã roagã sã-l iubesc iarã.

129.
Rãu mã doare d’ inima,
Dupã uarecineva.
Dar dîpã cine mã doare,
Acel’ nici o grîje n-are.
Cã dragostea badelui ,
Ca ºi para focului.
Tãt te arde,
La inimã rãu te doare.

Da nu-s floare dã sãcarã,
Sã iubesc ce-am lãsat, iarã.
Ce-s floare dã grîu curat,
Sã nu iubesc ce-am lãsat.
131.
Haida, fatã, sã te joc,
Deie-þi Dumnezo noroc,
ªi mîne-ta sãnãtate,
Cã te-o fãcut latã-n spate!

132.

Auzit-am ieri la moarã,
Cã bãdiþa mneu sã-nsoarã.
Însoare-sã cu Dumnezãu,
Cã mie nu-mi pare rãu.
Num-oleacã mi-i ca-m jele,
C-o purtat cîrpile mele.
Num-oleacã mi-i cam greu,
C-o purtat inelu mneu.
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133.

135.

Iubesc mult pãdurea,
Iubesc limba românã.
Iubesc mult pãdurile,
Iubesc mult dulcea mamã,
ªi dulcea mamii românã.

Bade mare nu ºtii mere,
Nici pã cale, nici pã vale.
Cînd îi tinã’ alunecã,
Cînd îi prav sã-mpedicã.
136.

Mamã, dulce mamã!
Mama-i drum de þarã,
Mama mere ºi aleargã,
ªi tot mere ºi vine,
Ca la copii sã le fie bine.
Mamã, mamã, dulce mamã,
Ieºti ca drumu cel dã þarã.
Cînd vine ploaie, tãt-o udã,
Cînd îi soare, tãt-o uscã.
Mamã, mamã, scumpã mamã!

134.
Mîndru-i stã la cer cu Lunã,
La mnireasã cu cununã,
Mîndru-i stã la cer cu stele,
La mnireasã cu mãrjele.

Tu bãdiþã, tu erai
Asarã cînd fluierai?
Fluierai cu mare jele,
Ai gîndit c-afar’ oi mere.
N-am ieºit cã n-am putut,
M-o dat mama dã cernut.
ªi m-o dat o sîtã deasã
Sã nu pot ieºi dîn casã.
Io luai una mai rarã,
ªi dãloc fusãi afarã.
Cînd iera la sãrutat
Mã tema la frãmîntat.
Cînd iera la iubitor
Mã tema sã ard cuptor.
137.
Tulburã-sã Criºu Negru,
Tulburã-sã ºi bãdiþa mneu.
Criºu iarã sã seninã,
Bãdiþa tot nu mai vine.

138.
Sunt mîndrã dã limba mamii românã. ªi pentru jocuri româneºti ºi pentru –
mai ales – cîntãri ºi poveºti, care au rãmas de la mama me. Cred cã am avut
vreme sã învãþ, c-am rãmas opt copii dã tata nost, nici nu l-am cunoscut. La
bãtaie întîie, ºi cred c-am fost dãstul dã grei la sãraca mama. ªi cînd am ajuns
la vrîsta ca sã putem sã ne mai cîºtigãm ºi noi on dãrab dã pîine, o venit o
boalã ºi i-or luat moarte ºi or murit patru dîntrã noi, da aºe cã trii or murit, trii
în trii sãptãmîni.
Sãraca mamã, ce nãcaz avea cu noi, da dupã nãcazu cel mult nici ea nu
trãia aºe mult, o trãit 60 de ani.
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139.
Tãt stau ºi mã gîndesc,
Dîpã mine n-a plînje nime,

Cã n-am fãcut nici un bine.
D-a plînje mîndra dupã mine.
Nu plînje mîndrã cã-i pãcat,
Cã nu þ-am dat nici un ban.

140.
Era odatã o fetiþã, ºi ea zice aºa: ªiþ, tu mîþã dupã cuptor, cã ne vine peþitor!
Peþitorii videu mîþa ºi sã-ntorceau dã la uºe. Sã temeu, cã zîceu cã-i parcã o
vrãjitoare.
141.
Hai sã cîntãm ºi sã jucãm,
Sã trãiascã limba noastrã.
142.

147.

Bade, dragoste a noastã,
O-nflorit on pom în coastã.
Pomu-n coastã s-o uscat,
Draj am fost, ºi ne-am lãsat.

Ieºi tu, ciumã, dîn colibã,
Cu capu dã mãmãligã.
Ieºi tu, ciumã, dîn coteþ,
Cu capu tot dã ovãs.

143.

148.

Dragu-mi-i crîjma-n pãdure,
Sã beu vin ºi sã mînc mure.
De se-ntîmplã ºi mã-mbãt,
Numa crenjile mã vãd.
144.
Batã-l focu, om urît,
Nici la moarã n-are rînd.
Dar oamenii cei frumoºi,
...
145.
Iubeºte, bade, iubeºte,
Pe cine mã-ta voieºte.
Cã ºi io bade oi iubi
Pe cine maica a voii.
146.
Întoarce-te rotie me,
ªi pã faþã ºi pã dos.
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Dîpã ficioru frumos
Joacã sora ºi cu frate,
Dã-le Doamne sãnãtate.

Fuj tu, urã, d-îngã mine,
Cã mã prind friguri dã tine.
Fuj, urjîe, dî la spate,
Cã mã prind friguri dã moarte.
149.
Dã cînd îs tot aºe am fost,
M-am pus jos ºi l-am iubit,
ª-aceie m-ombãtrînit.
Dã cînd îs tot aºa-m fost,
Tãt aºe cam bolondeu,
C-aºa fost tot neamul meu.
150.
Nana me cu pãru creþ,
Mere-n tîrg ºi n-are preþ.
Ca grîul cel sãcãreþ.

151.
ªi o fost odatã, ca niciodatã, or fost zece gîºte surori, ºi s-or dus sã pascã. ªi
cineva le-o dus acasã la el. ªi le-o închis ºi le-o ciupelit. ªi pã una u-o ºi o tãiet
ºi u-o fert. Cele noauã, cînd mereu cãtã casã, tãt aºe strîgau cînd videu pã
cineva: Noi zece surori am fost, ºi sora noastrã ferbe-n oalã, noi venim în pelea
goalã. Nu-i bine sã fii hoþ, cã te blastãmã toþi. Mai bine sã fii om cuminte, sã nu
te blesteme nime.
152.
ªi o fost odatã, cã ne-am dus pîntr-o pãdure ºi am vãzut pã cineva cã fuje. ªi
noi am fujit sã videm cã ce poate fi ºi cine fuje. Adicã se-ntoarce în faþã ºi nu
ºtie sã rãspundã. Numa era aºe spãriatã ºi nu te-ai putut apropie dã ie. ªi era
una urîtã cu pãrul strofocat, ºi urîtã-n faþã ºi mai era ºi cu trupu gol ºi mai cu
zdreanþã astupat. ªi mai cu crenj, ºi cu frunzã. Da era tare urîtã. Da ne pãrea
ºi fricã de ea. Cã nu ne putem apropie dã ea. ªi fujem ºi fujem ºi noi dupã ie.
Poate ºi astãzi trãieºte, dacã n-o murit.
153.
Aºa o fost odatã un om ºi s-o dus printr-o pãdure ºi cînd o fost cam la jumãtate, acolo s-o ivit un foc ºi s-o-ntristat º-o vinit acasã. ªi n-o spus cã ce o vãzut
el. ªi m-am dus ºi io º-am aflat locu acela. ª-am sãpat în pamînt, ºi ce-am aflat?
O cãldare cu bani. ªi u-am luat ºi u-am dus acasã. ªi tare ne-am îmbucurat de
ei. Da aºe era mai dã dãmult, ºi banii, unde era bani, sã arãta cu foc la miazãnoapte. ªi s-arãta ºi dracu împrejur. ªi noapte nu te puteai duce aproape de el,
numa dacã sã fãce zîuã. Mai dãmult sã-ntîmpla d-aºte.
154.

157.

Popa sã dusãrã-n sat,
Eu la preuteasa-n pat.

Sãracã inima me,
Mult aratã-n voie re.
Tãceþi uochi nu plînjeþ,
C-aþi fost mîndri cu luminã,
ªi nu v-aþi cotat hodinã.

155.
Rîde-mã batjocor,
Lasã rîdã sãraca.
Rîde-mã batjocorele
Lasã rîdã sãracele.

158.
Scoalã-te, mîndrã, dîn somn,
Cã d-asarã nu mai dorm,

156.
Roatã, roatã º-o gurigã,
La uoala dã mãmãligã,
Mãmãliga ce cu lapte,
Sã mîncãm atîþa ºapte.

Cã ºi care-i cu bãrbat,
Dimineaþa s-o sculat.
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159.

165.

Rãguºit-am, rãguºit,
Dã vinu ce l-am bãut.
Cã vinu îi tulburat,
ªi m-o bãtut glasu tãt,
ªi vinu îi cu tulburi,
ªi m-o bãtut dîn glasuri.

Rupu-þi tortu gazdã mare,
Mult mã rugai dã Dumnetale.
Sã-m dai bani d-on pumn dã sare.
Sã-mi scot pruncii dîn iernare.

Nu sta, bade, la fereastã,
Hai drãguþ, vinã în casã.
Iac’ acoale-i laviþa,
ªezi lîngã drãguþa ta.
Iac’ acole-i scaunu
ªezi lîngã care vrei tu.
Nu ºtiu bade astã-varã,
Dînt-on mãr ºi dînt-o parã,
Ne iera cina p-o sarã.
D-amu s-avem cu vica,
Nu ne-am mai împrumuta.
ª-amu s-avem cu sacu,
Nu ne-am da unu la altu.

161.

166.

Sanie fãrã þãpuº,
Am nevastã cu pãpuc.
Mã dusãi la tenti la sapã,
Ie cu guºe-mpoartã apã.

Pã su’ mãr, pã su’ crenguþã,
Mere caru lui Gheorghiþã.
Mãrg cu mere, mãrg cu pere,
Mãrg cu mîndruþãle mele,
ªi-ncarcã caru cu iele,
ªi bate caii cu zbiciu,
Sã ajungã cît dã iute.

160.

162.
Poartã-þi fatã picioarãle,
Cã tu li-i mînca cioarãle.
Cã nici io nu le-am purtat
ªi cioarãle le-am mîncat.
163.
Porunci-io-i la meºter,
Sã facã cruce dã pãr.
Cînd o fi la primãvarã,
Atunci pomi-or înflori,
ªi iele m-or stîmpãra.
164.
Nu-s nici mãritatã,
Ce-s floare d-ace picatã,
Io mi-s floare de pe mare,
Cine mã sãrutã moare.
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167.
Mîndruþã, dragã mîndruþã
Vinã sã-þi dau o guriþã.
De cînd gurã nu m-ai dat,
Poate cã m-ai ºi uitat.
Vai, bãdiþã, bãdiºor,
Nu-mi trimete-atîta dor.
Cã doru mi-i tare greu,
ªi-m sacã sufletul mneu.
168.
Vinã bade, vinã dragã,
Pînã ce mis în viaþã,
Cã ieu dacã oi muri,
Îi vini ºi n-oi mai fi.

169.
Cine trece pã duleu,
D-acela-i drãguþu mneu.
Cu laibãr ºi pãlãrie,
Cã ºti c-aºe-m place mie.
Hai, bade, pînã-n ogradã,
Sã vorbim barem o vorbã,
Cã dã cînd nu ne-am vorbit,
Poate ne-am ºi pãrãsît.
C-o trecut º-o lun’ dã zîle,
Dã cînd n-ai mai fost la mine.
Vinã bade, vinã dragã,
Cã inima-mi tot te-aºteaptã.
ªi te-aºtept mîne, poimîne
ªi vãd bade tot nu vine.
Îl aºtept ºi pînã joi,
Da ºtii cã vine la noi.
Nu vii bade tãt te-aºtept,
ªi tare mã nefericeºti.
Cã tu bade-aºa-i gîndit
ªi pã mine m-ai nãcãjit.
Cã nãcazu-i boalã gre,
Nu mai pot scãpa dã ie.

170.
Dîn trupina cei’ dã salcã,
Mîndruþa me tot m-aºteaptã.
ªi trupina cei’ de pomi,
Aºteaptã mîndra miercuri, joi.
ªi nu vine badea pe la noi.
171.
Bade tãt îmi fãgãdeºte
ªi dã fel nu sã iveºte,
Tãt îmi fãgadeºte cã vine
Io aºtept ºi nu mai vine.
Hai bade, nu mã fã proastã,
Cã inima-n mine sacã.
172.
Hai mîndruþã dîpã mine
Cã mã prind cã þ-a fi bine.
Cã mi-i casa-n dealu crucii,
Vîntul bate, lemne duce,
Ploaie picã ºi dãspicã
ªi tu nu-i lucra nimicã.
Numa-i face mãmãligã,
Numa unt ºi mãmãligã.

173.
Aºe o fost dãmult în sat la noi, cã dacã o fost o fatã mare la casã, ºi zîceu, cã
dacã mere sara la casa vecinului la o fereastã ºi-asculta, ºi acolo iera cileghi, la
care-i spune în casã careva „Du-te afarã!”, atunci fata care asculta ºtie cã ºi ie
sã mãritã iute... Da, iera de obicei, cã fata trãbuie sã margã dîpã cine-i plãce la
pãrinþi, ºi dã multe ori, ºi-n multe locuri trãieu o viaþã gre... Cã-i greu sã mînci
tãt ce nu-þi place, mînci o datã, mînci a doua oarã, nu mai mere a trie oarã.
174.

175.

Dã-i Doamne nãnaºului,
Patru boi, patru tuluce,
Patruzãci ºi cinci dã prunci!
Dã-i Doamne nãnaºului,
Patru boi ºi patru iepe,
Patruzãci ºi cinci dã fete!

Fluierã badea pîn sat,
Fluierã cã m-o lãsat,
Io cã nu m-o cãpãtat.
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176.

181.

Frate, frate º-a-mneu frate,
Criºu Negru ne desparte.
Hai sã tãiem Criºu-n doauã,
Sã ne facem cale noauã.
Hai sã tãiem Criºu-n ºapte,
Sã merem frate la frate.

D-ai ºti, mamã, traiu mneu,
Ai durmi noapte cu greu.

177.
Trii cruciþã-n capu mesii
Mîndru plînje o mniresã.
Lasã plîngã cît dã tare
Cã milã dã la mamã n-are.
178.
Fuji urîte de la spate
Cã mã prind friguri dã moarte,
Fuji urîte d-îngã mine,
Cã mã prind friguri dã tine.
179.
Dãschide, nanã, uºe,
Cã vinim cu pãpuºe.
ªi pãpuºe-i dã mãtasã
Sã uitã roatã pîn casã.
Deschideþi cãputurile,
C-aþi fãgãdit holdurile.
Dacã n-aþi vu fãgãdi,
Noi nici nu am vu vini.
Dãschideþi cãputurile
Cã vã vine neamurile,
Dãschideþi ºi la ogradã,
Uã bãsamã nu vã treabã.
180.
Dã uºor io mi-s uºor,
Cã mã-ntorc înt-on picior,
D-înde pic acol’ mã scol.
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Te-ai scula la mneazãnoapte,
ªi te-ai ruga mamã dã moarte.
D-alduieºte-l Doamne neam,
Bine-mi pare cã mi-l am.
D-alduieºte ºi strãinii,
Bine-mi pare ºi dã ii.
182.
Dã, Doamne, pã gîndul mneu
Sã fie codru birãu,
Sã trãiesc cum oi vre io,
Tulipanu fõispan,
Sã traiesc io dã mãgan.
Crenjile fie jurate
Sã scoatã ura dîn sate.
Cine ºede cu ura
Nici nu vre a sã schimba.
Nici o datã la o lunã,
Ne cum la o sãptãmînã.
183.
Vai, bãdiþã, duce te-ai
D-înde stã apa sã stai
D-alta drãguþã sã n-ai.
Drãguþã cum þ-am fost eu
Nu-þ mai deie Dumnezeu.
184.
Nana me dã vrednicã
În poale sã-mpiedicã.
Nana me ce jucãuºe
Strînje gunoiu la uºe.
Cînd îi vine peþitor
Zop cu iel dupã cuptor.

185.
Aºe o fost odatã la noi în sat, o fatã dã mãritat o tãt ales în ficiori. Cînd îi vine
grãitori: Unu iera mic la staturã,
- altu iera pre mare,
- unu iera pre bãl,
- unu iera pre bãrnaci,
- unu iera pre sãrac,
- altu iera pre bogat.
Fata sã teme cã cel sãrac n-ave vreme s-o iubascã, cel bogat n-ave voie s-o
iubascã. Cel sãrac dã sãrãcie, cel bogat dã bogãþîie. Aºe o rãmas nãmãritatã.
Tãt o ales, pînã o cules ºi la urmã o rãmas.
186.
Aºe o gîndit bãdiþa,
Cã iel dacã m-a lãsa,
Altu nu m-oi cãpãta.
Da nici pragu n-am cãlcat,
Pînã altu m-am aflat.
Mai mîndru, mai sprîncenat,
Nu ca iel on blãstãmat.

Mai mîndru, mai cu iubire,
Nu ca iel on prost la fire.
Oi pãºi un paº rãruþ,
ªi m-oi cãpãta drãguþ.
187.
Arde focu-n paie ude,
Strîg la mîndra nu m-aude.
Arde focu-n paie uscate,
Strîg pe mîndra pãstã sate.

188.

Toatã lumea-m zîce mie,
Cã nu-s uom de ominie.
Da nici ieu nu vreu sã fiu,
Pîn-oi fi pã pãmînt viu.

Tãtã lume-ar vre sã mor
Sã le las pe bade lor.
Dã mor astãz, dã mor mîne
Io pã bade-l duc cu mine.
Dã mor astãz, dã mor joi
Îl duc pã bade la noi.
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189.

194.

Pînã-i lume, dracu mare,
Cã nici capu nu mã doare.

Bucurã-te, soacrã mare,
Cã-þi ducem o norã tare.
Norã tare ºi frumoasã,
Gãzdoaie bunã dã casã.

Pînã-i lume n-oi muri
Numa tãt dã bai oi fi.

195.
190.
Nalþ-îs pomii, nalt’ îi dealu
Mare-i dragoste ºi doru.
191.
Preuteasa popii nost
Þesã pînza fãrã rost.
Pune pînza cînd sã pune
ªi gatã cu prune bune.
Þesã pînza cînd sã þese
ª-o gatã mîncînd cirese.
ªi º-o pune dupã casã
Cîþi or mere toþi s-o vadã.

Cîte mîndre-am avut eu,
M-ar pute pune birãu.
ªi pã cîte m-or lãsat,
M-ar pute pune jurat.
ªi pã cîte m-or iubit,
De le-aº strînje-ar face-on tîrg.
ªi pã cîte le-am lãsat,
De le-aº strînje-ar face-on sat.
196.
Creapã, Doamne, pãmîntu,
Sã sã baje amaru.
Creapã Doamne, dealurile,
Sã sã baje amarurile.

192.
197.
Bine-mi pare cã-s sãtul,
Cã flãmînd am fost dãstul.
Bine-mi pare c-am sãpat,
Batãr dî ce-am ºi furat.
193.
Birãiþa ta, birãu,
ª-o uitat pînza la tãu.
Birãiþa dumnitale
ª-o uitat pînza la vale.
Birãiþã, birãiþã
Nu griji tã dã uliþã.
Ci grijeºte dã ocol,
Cã rãmîne sac ºi gol.
Birãiþã, birãiþã
Nu purta rochie pristiþã.
Ci poartã rochie cu pene,
Pînã ai oleac’ dã vreme.
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Cucule, pica-þ-ar limba,
Cum cîntaºi, mã lãsã mîndra.
Cucule, pica-þ-ar pana,
Cã tu m-ai mîncat viaþa.
Cucule, pica-þ-ar ciocu,
Cã tu m-ai mîncat norocu.
198.
D-ai ºti bade ce-i doru,
Nu þ-ai ºinãli drumu,
D-ai ºti dragoste a me,
Nu þ-ai ºinãli cale.
(Vezi ºi textul nr. 226.)

199.

Numa una-i bãrnãcuþã,
ª-acie a me drãguþã.

Cunosc cînii pe lãtrat
ªi cocoºii pe cîntat,
Cînd m-apropii d-a mneu sat.
200.
Cîte fete sînt la noi
Fã le Doamne, toate oi.
ªi pã mine pãcurar
Sã le leg dã brãcinar.
Cîte fete-s bihorene
Toate-s negre la sprîncene.

Cîte flori pe deal în sus,
Toate cu mîndra le-am pus.
Cîte-am pus pînã la prînz,
ª-acele toate s-or prins.
Cîte-am pus pînã la cinã,
S-or uscat la rãdãcinã.
Cîte nane-s d-a frunzî
Tãte-apuc a-nveºtezî.
D-acele dã omenie,
Toate-s mîndre ºi roºie.
Cît-oi fi ºi oi mai trãi
Ficior nealcoº n-oi iubi.
Cã ficioru cel nealcoº
Îi ca calu cel paicoº.

201.
Mai dãmult aºa era, cînd eram fatã mare: m-am dus la vecina la fereastã ºi
am ascultat. Dacã o zîs cuvîntu acela în somn, cã „ºez”, atunci însãmna, cã
nu mã mai mãrit. Dacã zîcea, cã „du-te”, atunci însãmna, cã mã mãrit. ªi aºe
o fost o fatã la noi în sat, c-o ºezut lîngã fereastã ºi i s-o legat pãru la firhang.
ªi n-a mai fost bine fata aceie, nu s-o mai mãritat niciodatã. ª-or zîs cã uor
strîcat strîgoile.
202.
Hai, hai inimã, hai,
Vai, vai inima me,
Rabdã-te, nu mã dure.
Cã nu-i cine sã-mi vorbascã,
Nici doptor sã tãmãdeascã.

Un desen de Florica Otlãcan
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203.

O variantã rãspînditã de Maria Ardelean (nãsc. 1929) din Chitighaz.
Fata mamii, fata mamii,
Ce frumoasã eºti.
U-o cerut un jeneral s-o dau dupã el.
– Nu mã da, nu mã duc, mamã dupã el.
Fata mamii, fata mamii,
Mîndrã ºi frumoasã.
U-o cerut on lingurar s-o dau dupã el.
Cã ciopleºte o lingurã, douã
ªi dãloc îmi ie o rotie nouã.
ªi ciopleºte douã-trii,
Iacã rochia-i aci.
Fata mamii, mîndrã ºi frumoasã
U-o cerut on ciurar s-o dau dupã el.
– Tu mã dã, io mã duc, mamã dupã el.
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204.
Mãndruliþa mea voinicã,
ªi în poale sã-mpedicã.
Mîndra me dã puturoasã,
Nu-ºi mãturã nici în casã.
205.
Toatã lumea-m zîce mie,
Cã nu-s om dã omenie.
Dar eu nici nu vreu sã fiu
Pîn-oi fi pã pãmînt viu.
Toatã lumea-m zîce lotru
C-am furat lemnu dîn codru.
Io lemnu nu l-am furat
Numa scîndurã dã brad.

Ci-mi stã bine cu nevastã,
Ca ºi la panã-n fereastã.
210.
Vai, bãdiþã, de la vii
Tot aºtept ºi nu mai vii.
Cînd vãd cã sã face noapte
Mi sã rupe inima-n ºapte.
211.
Mîndra þesã la rãzboi
ªi ieu mãrg pã lîngã voi.
- Ieºi, mîndruþã, pîn-afarã
Sã-þi mai vãd spîncenele,
Sã-þi sãrut buzîþãle.
212.

206.
Io aici, bade l-armatã,
Ce dragoste supãratã.
Io aici, bade cãtanã,
O, ce dragoste amarã.

Dã tri ani, bade, dãmult
Dã cînd mã þîi cu minciuni.
Dã tri ani ºi jumãtate
Dã cînd nu-mi dai nici o carte.
Mi dor bade dupã tine
ªi tu nu mai vii la mine.

207.
213.
Mãi, bãdiþã, Toderaº,
Hai la noi sã-þi dau sãlaº,
În coteþ cu reþãle,
Sã-þi cace musteþãle.

Mã duc, mamã, io mã duc,
La armatã, nu la plug.
Nu ºtiu mamã, nu ºtiu
Cînd te-oi mai vide.

208.
Tãt am zîs ºi m-am jurat,
Cã n-oi mere sara-n sat
La nevastã cu bãrbat.
Da, io dracu poate face
Sã nu mãrg la cine-m place.
209.
Zîs-o mama sã mã-nsor,
Cã nu-mi stã bine ficior.

Eu mã duc mamã, io mã duc
La armatã nu la coasã.
Nu ºtiu cînd m-oi mai întoarce,
Cînd te-oi mai vide.
214.
Rãu mã doare inima
Dupã uarecineva,
Dar dupã cine mã doare,
Acela nici-o grijã n-are.
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Cã dragostea badiului
Ca ºi para focului,
Tot arde ºi nu s-astinje,
ªi la inimã te frije.
215.
Aº’ o zîs bade cãtã mine,
Luna cînd rãsare, vine.
Luna iac-o rãsãrit,
ªi bade tot n-o venit.
216.

ªi la poale zurgãlãi.
220.
Dî la noi dã pãstã drum
Iest-on bãrbat, ºi nu-i bun.
Cu muiere tãt sã ceartã,
Cã mere la altã nevastã.

221.

Toderaº, gurã dã caº
ªide-u-aº cu tine-on ceas.
ªi on ceas ºi jumãtate
Tã cu tine mai dãparte.

Bucurã-te, soacrã micã,
Þ-ai dat fata pã nimicã.
P-on pãhar, douã dã vin,
Þ-ai dat fata la strãin.
ªi p-oleac’ dã bucurie
Þ-ai dat fata pã vecie.

217.

222.

Trecuº bade p-aice,
ªi trecuº cu cociie.
Dar na-i nici-o uomenie
Cã nu mã iei în cocie.
Te sãrut bãdiþ’ acum,
Cã nu ne-am vãzut dãmult.

Cãtãni-u-aº, cãtãni
Numa puºca dã n-ar fi.
D-ar fi puºca iarbã verde,
Reghimentu plin dã fete,
ªi mîndruþa cãpitan,
Aº mai cãtãni un an.

218.

223.

Trãieºti, Doamne, pãrinþî,
Pã tata ºi pã mama!
Dî ce m-o fãcut gura
Sã cînt ºi sã dãscînt.
Mamã cînd mã vãd în joc
Pare-mi cã-s parã dã foc.

Cu vecina d-îngã mine
Dreacu poate trãi bine.
Teme-ºi bãrbatu dã mine.
Teamã-l, teamã-l nu ºi-l teamã
Cã dreacu îl ie în samã.
224.

Cînd mi-s în uºe jocului,
Cred cã mi-s langa focului.
219.
Fetile dî la ªiclãu
Poartã pipã ºi jaºcãu,
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D-ai ºti bade ce-i doru
Nu þ-ai ºinãli drumu.
Iarã d-ai ºti dragoste
Nu þ-ai ºinãli cale.
(Vezi ºi textul nr. 200.)

225.
Spusu-þi-am io cizma me
Cã te calcã nevoie,
În casã la soacra me.

Pe tine te lãuda,
Pe mine mã blãstãma.
Dacã mãta ar pute face
Noauã sã ne deie pace,
Sã ne iubim cum ne place.

226.

231.

Mîndrã, panã de bujor,
Ieu mîndruþã, tot te jor,
Mãritã-te sã mã-nsor.

Vai, mîndruþã, ce te-aº strînje,
Da ieºti tînãrã ºi-i plînje.
Strînje-mã cît îi pute
Cã-s tînãrã º-oi tãce.

227.
Veriºanã, veriºanã,
Þucu-þi uãtii ºi-o sprînceanã.
ªi cercelu dîn urete,
ªi gura cînd þ-a fi sete.

Vai dã tine ºi dã mine
Negre-s hanile pã mine.
Nu-s negre cã nu-s spãlate,
Ci-s negre dã supãrate.
232.

228.
Am jucat pîn-am crepat
ªi tãt nu m-am sãturat.
ª-oi juca pîn-oi crepa
ªi tãt nu m-oi sãtura.

Asta-i fata care-o vezi,
Care m-o fãcut scoverzi.
Hai s-o luãm ºi dîn minte,
Sã ne facã ºi pãlãcinte.
233.

229.
Vinã bade joi sara
C-om fi numa amîndoi,
ªi ne-om sparje douã nuci
ª-om face dragoste-atunci.
ªi ne-om sparje douã uoauã,
ª-om face dragoste noauã.

Aºa-i mîndra me la buzã,
Ca roaua pã cucuruzã.
Aºa-i mîndra me la faþã
Ca roua pã iarbã creaþã.
Aºa-i mîndra me la joc,
Ca ºi roaua pã cojoc.
234.

230.
Vecinã, dragã vecinã,
Fereºte-mã dã ruºine
Cã on drãguþ dã-dãparte
M-ar feri, da nu mã poate.

Asta-i fata ce dã neamþ,
Care m-o lãsat în danþ.
Aºe-i fata cei dã rus,
Care m-o lãsat, s-o dus.
235.

Vezi tu bade drumu ‘ista,
P-aista mere maicãþa-ta
Blãstãmîndu-þi drãguþa.

M-aº duce io cãtã casã,
Dar fetele nu mã lasã.
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Una mã þîne dã mînã,
Una mã sãrutã-n gurã.

Mare dragã ieºti la fete.
La fete ºi la ficiori,
Coale iarna-n ºezãtori.

236.
(Vezi ºi textul nr. 56.)
ªi mã uit în sus ºi-n jos,
Mnireasa nu-i ca-n satu nost.
Nici îi ‘naltã, nici micuþã,
Numa cum îi mai drãguþã.
237.
Zî Iancule numa mie,
Cã þ-oi da pã dracu þîe.
ªi l-oi prinde dã urete,
ªi þî-l-oi bãga-n hidede.
238.
Zî dã mine pînã mîne,
Cã dã mine nu-i pãcat.
Pînã mere ciurda-n sat,
Cã viþãii s-or bãgat.
239.
O trecut trii zîle-n post,
Dã cînd la bade n-am fost.
Sã mai treacã trii dã dulce,
Pînã la bade m-oi duce.
Hai bade sã te sãrut,
Cã nu te-am vãzut dã mult.
240.
Vai, bãdiþã, nu mai vii,
Tot aºtept ºi nu mai vii.
Vinã, bade, cole sara,
Dacã mama s-o culca.
Sã te-aºtept în colþu cãºii,
Unde s-aºteptã drãguþî.
241.
Mînce-te focu hidede,
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242.
Uiuiu, ieguþã plinã,
Cum dãduºi cu mine-n tinã.
Uiuiu, ieguþã goalã,
Adã mîna ºi mã scoalã.
243.
Bãdiþa mneu cel dîntîie,
Nici la moarte me nu vine.
Da acel da douãuoarã,
Cu mine ar vre sã moarã.
244.
Dragu-mi-i iarba cu flori,
ªi pã bade-n sãrbãtori.
ªi mi-i drag’ iarba cu pene,
ªi pã bade cînd mã vede.
245.
Mãrita-m-aº, mãrita
Pitã nu ºtiu frãmînta.
Pun apã ºi pun fãrinã,
Îndatã-i covata plinã.
Vine mama ºi mã ceartã,
Dî, ce-am pus atîta apã.
Cã dacã ti-i mãrita ,
Atunci soacra te-a þîpa,
Dacã nu ºtii frãmînta.
246.
Leagãnã-sã frunza-n codru,
Eu mã leagãn da nu-i modru.
Leagãnã-sã frunza-n vînt,
Io mã leagãn pã pãmînt.

247.

Dei la deal, dei la deal
Culejea Maria mea, mãi.

Pe marjine Dunãrii
Prinsãrã-mã jendarii.
Doi mã prinsã, doi mã leagã,
Doi apucã dã mã-ntreabã:
Cã n-am furat mînzã neagrã?
Mînzã neagrã n-am furat, mãi
Ce-am furat una cam surã,
U-am lãsat pã drum sîngurã.
Domnule, solgãbirãu,
Nu mã bate aºe rãu,
Cã-þi fur doi cai la hinteu.
Unu roºu, unu sur, mãi
Numa mã lasã sã fug.

Eu strîgeam dîn tufã-iuiuiu,
Dei la deal, dei la deal
Ea s-o speriat cã-i lupu.
Io în cale i-am ieºit,
Dei la deal, dei la deal
ªi-ndatã u-am liniºtit, mãi.
ª-amîndoi am tot cules,
Dei la deal, dei la deal
Pe unde iera mai des, mãi.
Cînd gãtam c-on ºir dã mure,
Dei la deal, dei la deal
Luam plata cu o gurã.

248.
Pe la noi pe sub pãdure,
De-i la deal, de-i la deal
Merg fetiþele la mure.
Eu mã duc dupã nuiele,
Dei la deal, dei la deal
Ca sã mã-tîlnesc cu iele.
Pe partea cu murile,
Dei la deal, dei la deal
Culejau fetiþele, mãi.
Mai în jos într-o vîlcea,

Cînd mîndra mã ocolea,
Dei la deal, dei la deal
Io mã-ndãpãrtam de ea, mãi.
ªi strigam cã ursu vine,
Dei la deal, dei la deal
Ea fuja în braþ la mine.
ª-a trecut on an º-o varã,
Dei la deal, dei la deal
ª-am cules cu mîndra iarã.
Dar acum nu sã mai teme,
Dei la deal, dei la deal
Cã ea e nevasta me, mãi.

249.
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Batã-l focu meºteºug, mãi,
Mã mînã tata la plug.
Mã mînã sã ar cu coasã
Cu boii dî la nevastã.

Mai arai douã brãzduþã,
Iacã vine-a mea mîndruþã.
Cu puiuþu fert în ualã,
ªi cu sticla susuarã.

Mai arai, cît mai arai
ªi nimica nu mîncai,
D-asarã dîn ce mîncai.

– Bun lucru, bade, la plug,
Margã-þi bine boii-n jug!
– Sã fii, mîndrã, sãnãtoasã,
Cã-mi spuseº voarbe frumoase.
– ªi tu, bade, sãnãtos,
Cã-mi spuseºi cuvînt frumos.

ai arai dîn deal în vale,
Iatã hîda cu mîncare.
Du-te hîdã c-am mîncat,
Cînd te vãd m-am sãturat.
250.

Mînã bade boii bine, bãdiþã, bãdiþã mãi,
Nu te mai uita la mine, bãdiþã, bãdiþã mãi.
Ochii mei sînt verzi ca iarba, bãdiþã, bãdiþã mãi,
Nu te mai uita dejaba, bãdiþã, bãdiþã mãi.
Ochii mei sînt mãrmãjei, bãdiþã, bãdiþã mãi,
Nu te mai uita la ei, bãdiþã, bãdiþã mãi.
Ochii mei sînt mãritaþ, bãdiþã, bãdiþã mãi,
Nu sã lasã sãrutaþi, bãdiþã, bãdiþã mãi.
251.

252.

Mult mã-ntreabã iedera,
De ce nu-s verde ca ea.

Foaie verde de secarã,
Aºteptãm maºina-n garã, Leano.
Împodobitã cu flori,
ªi-ncãrcatã cu ficiori, mãi.
ªi-ncãrcatã cu ficiori, mãi.

Iedera poate fi verde,
Cã numa la umbrã ºede.
Nici dã soare nu-i prãjitã,
Nici dã oameni nu-i vorbitã.
Nici dã oameni nu-i vorbitã,
Nici dã mîndruþ pãrãsîtã.
Vino bade pî la noi,
Sã-þi dau doru înapoi.
Sã-þi dau doru, dragostea,
Cã io nu le pot purta, mãi.
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Cu feciori ºi cu-nsuraþi
ª-acasã copii lãsaþi, Leano.
Nu-i ficior sã poata crede,
Cãtãnie pîn’ n-o vede.
Cãtãnie pîn’ n-o vede.
Cã nu-i floare ca ºi crinu,
Ce-i amarã ca veninu, Leano.

M-am nãscut în satul meu,
ª-am umblat cum am vrut eu,
ª-am umblat cum am vrut eu.
ªi-nsãram pã unde vrem,
Nici o grîjã nu purtam, Leano.
Mã punem sara la cinã,
Cu nevasta lîngã mine,
Cu nevasta lîngã mine.
Dacã gãtam dã cinat,
Mã punem frumos pã pat, Leano.
ªi citem într-o tribunã,
Nevasta torce la lînã,
Nevasta torce la lînã.
ª-amu cred dragã nevastã,
Cã nu te sîmþi bine acasã, Leano.
Mereu, mereu tot te-ai duce,
Poate crez cã mi-i ajunje.
Poate crez cã mi-i ajunje.
Mi-i ajunje poate odatã,
În Nemþîie blãstãmatã, Leano.
Inde-i vide doauã cruci,
Mai încol’ sã nu te duci,
Mai încol’ sã nu te duci.
Dac-a fi cruce aplecatã,
Pune brînca º-o-ndireaptã, Leano.
O-ndireaptã spre þara noastrã,
Cã mi-i inima acasã,
Cã mi-i inima acasã.
Dã m-ar feri Dumnezãu,
Sã nu fie cum scriu io, Leano,
Poate voi veni acasã,
Pãst’ o lunã, douã, ºasã,
Pãst’ o lunã, douã, ºasã.
253.

Dar dã cînd m-am mãritat
Dã sat m-am înstrãinat, mãi.
Aºe-mi vine cîteodatã,
Sã mã sui pã munþi dã piatrã,
Sã-mi vãd mama, sã-m vãd tata,
Sã-mi vãd fraþî cîteodatã.
Nu fii, mamã, supãratã,
Cã ne-om mai vide odatã,
Vara ºi în sãrbãtori,
Oi veni adeseori.
Pînã atunci dã dãparte
Îþi trimit mãicuþã carte,
ªi þi-oi scrie cu gînduri bune,
Ca dorul sã mi-l aline.
254.
Cine nu ºtie ce-i dor,
Trãieºte-n lume uºor.
Eu am douã doruri grele,
Doru mneu º-a mîndrii mele.
Du-te dorule departe,
Sã vezi cã mîndra ce face.
Dã-i gãsi-o supãratã,
Du-te º-o sãrut’ o datã.
Dã-i-i gãsî la fîntînã,
Sã-i sãruþ un ochi º-o mînã.
Dã-i-i gãsî în pidvor, mãi
Sã-i sãruþi un ochiºor, mãi.
Dã-i gãsî-o suspinînd,
Dupã mine aºteptînd,
Fã-te dor o pasãre,
ªi-i spune dîn parte me:
– Mai aºteaptã mîndrã dragã,
Înc-on an º-o varã-ntreagã,
Cînd armata m-oi gãta,
Oi vini ºi te-oi lua.

Cînd eram în sat la mine,
Mãicuþa mã-ngrîje bine,
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255.
Foaie verde de bujor,
Astã iarnã-n ºezãtori, hai iuiu iuiu iu.
Ne-am pus zadie cu flori,
Zîce mîndra-n ºezãtori, hai iuiu iuiu iu.
ªi gãtatã aºe frumoasã,
Cînd mã duci bãdiþã acasã, hai iuiu iuiu iu.
ªi nu mã tã supãra,
Pîntr-on pic dã sãrutat, hai iuiu iuiu iu.
Pîntr-o nimica toatã,
Cã n-am stat mai mult la poartã, hai iuiu iuiu iu.
Dar mãicuþa ºtii tu bine,
Cum sã supãrã pã mine, hai iuiu iuiu iu.
Cînd stau sara pã uliþã,
Pîntru tine mãi bãdiþã, hai iuiu iuiu iu.
Nu ºtiu bade cum sã fac,
Sã mã-ndoi la sãrutat, hai iuiu iuiu iu.
Parcã este ºi fãcutã,
Noi la toamnã facem nuntã, hai iuiu iuiu iu.
Nuntã mare cum sã vede,
Ca la noi la Chitighaz, hai iu iuiu iu.
ª-am strîns bratele cu flori,
ª-am cosît în ºezãtori, hai iu iuiu iu.
256.
„Asta carte o scris Florica Frãtean, nãscutã Otlãcan, nãscutã înt-o mie nouã
sute zece, 10 april. Dã cînd mis m-o plãcut horile ºi sã joc. Da-mplace ºi astãzi,
º-acuma.”
257.
„Astã carte ou sris Florica Frãtean, nãscutã Otlãcan, nãscutã-nt-o mie 1910,
april luna 29. ªi asta carte uam scris eu, cã m-o plãcut sã joc ºi sã cînt, d-ami
place ºi acum.
D-ami pare rãu cã au trecut vremea pre iute.”
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bãsama
bolund
carte
cãput
cileghi
copîrºeu
crîjmã
dã mãgan
duleu
firhang
fõispán
gurigã
a îndãlui
jaºcãu
jendar
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maje
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a pãtigni
a porloji
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se pare cã
prost
scrisoare
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copil
sicriu
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de la sine
potecã
perdea
jupîn
roatã
a porni
pungã
poliþist
flacãrã
dovleac
chintal
mîndru
jucãuº
a se împiedica
a pune petec
ruj
fustã
slab
jupîn
infecundã
a compãtimi
porumb
povarã
rãbdare
tulpinã de porumb
lalea
chintal
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Un manuscris cu 257 de texte populare
Notate de Florica Otlãcan Frãtean din Chitighaz
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