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1. Arde-ai, lumi, într-un cias 

 
Ms. 6, C, 125/1909 AIEF Paraschiva Săhleanu, ţărancă, 25 ani 

Bucşoaia, 12 august 1913 
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Arde-ai, lumi, într-un cias, 
Ca să scap de-al tău năcaz; 
Arde-ai în foc mai bine 
Că eşti neagră pentru mine. 
Rè mi-ai fost de copil mic 
Şi mi-I fi pân’ la mormânt, 
C-o viaţă am şi eu 

Şi de-aceea-mi pare rău, 
Ca s-adorm un somn plăcut 
În păreţii reci de lut, 
Între patru scânduri lati 
Undi grija nu străbati, 
Nici durerea n-are loc, 
Acolo-i ş-al meu noroc. 
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2. Am la inimioară-un schin 
 

Ms. 22.224, 223/366 BN 
 

Casandra a lui Trifon Isac, ţărancă, 40 ani 
Arbore, 20 septembrie 1908 

 

 
 
Foaie verde lin, pelinu, 
Am la inimioară-un schinu 
Şi-o băltiţă de veninu. 
Mai în gios de inimioară 
Am o chetrice de moară, 
Scârba tare mă omoară. 
Şi-a da Dumnezeu şi-a da, 
Şi schinuţu s-a usca 

Şi băltiţa că-a seca 
Şi chetricica s-a sfârma 
Şi eu de scârbă-oi scăpa. 
, Ce folos că, cum se vede, 
Că schinuţu odrăsleşte 
Şi băltiţa izvorăşte 
Şi chiatra că se-ntăreşte, 
Scârba, dară, mă găteşte. 

 
3. Nu mai ieste om pe lume 

 
Ms. 22.224, 262/760 BN 

 
Axinia Iumău, ţărancă, 74 ani 
Fundu Moldovei, 31 iulie 1903 

 
 
Frunză verde trii masline, 
Nu mai ieste om pe lume 
Să fie scârbit ca mine, 
Să nu se priceapă nime. 
Că ieu pe unde mă duc 

Voie bună tot arunc 
Ş-inimioara mi-o usuc 
Ca şi frunza cea de nuc. 
Mă ususc, mă prăpădesc, 
Ca omătu mă topesc. 
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4. Fă-mă Doamne, cie mă-i face 

 
Ms. 6, XXX VII, 32/1832 AIEF Irina Bălici, ţărancă, 25 ani 

Vicovul de Sus, 15 iunie 1912 

 
 

Fă-mă Doamne, cie mă-i face 
Numai să trăiesc în pacie 
Şi su’ poala codruluiu, 
 La căsuţa puiuluiu. 
Eu la doru strâng să iasă, 
Doru mă pofteştie-n casă 
Să şăd cu dânsu la masă. 
Eu mănânc carne şi pânie,  
Şi mănânc şi mai rămânie. 
Dorul vedi şi chiteştie 
Mâncarea ce nu-mi ticneştie. 

Da’ pi masă cie mai sta? 
Două căni alăturea 
Cu vin acru şi-ndulcit, 
Nu pot bea că sânt scârghit; 
Da’ pi masă cie mai sta? 
Două pâni alăturea, 
Di jelie nu pot mânca; 
Da’ pi masă cie mai sta?  
O găină-alăturea, 
Da’ di jelie n-o pot mânca! 

 
5. Nu ştiu undi-i al meu bginie 

 
Ms. 6, XXXVII, 29/1829 AIEF Dochiţa Ursachi, ţărancă, 38 ani 

Vicovul de Sus, 15 iunie 1912 
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Nu ştiu undi-i al meu bginie 
Că la mini nu mai vinie, 
Căci bginilie îi dipartie 
Şi la minie nu mai strabatie. 
Bginilie dipartie fugie, 
La minie nu mai ajungie, 
Dară a vrea Dumnezeu 
Şi-a veni bginilie meu; 

Şi-a da Dumnezeu vrun bginie 
Şi-a veni şi pi la minie 
Măcar pi două, trii zilie 
Să mă hrănesc şi-eu di bginie. 
Dumnezeu meu şiel dragu 
Tot mă-nvaţă şie să facu; 
Dumnezeu meu şiel dulşie 
M-a-nvăţa pi uni m-oi duşie! 

 
6. Făr’ să vreu mă depărtez 

 
Ms. 6, C, 70/518 AIEF Mihai Tipa, elev liceu, 17 ani 

Soloneţ (în Suceava), 20 mai 1908 
 

 
 
Făr’ să vreu mă depărtezu, 
Suspinând amar oftezu 
Pentru-o dragă de mult preţu 
Ce n-o văd, nu mai visezu 
Că-mi da gură şi ochi verziu 
Fără plată, să mă crezu. 
Cu amar mă depărtezu 
Şi din inimă oftezu. 

Eu mă duc că sânt chematu 

La oaste, la împăratu, 
Ca să vadă de-s bărbatu. 
Şi de am mândruţă-n satu,  
Ardă-l focu de necazu,  
Eu mă duc, mândră, te lasu, 
Dar mă tem că tu-i griji 
Şi-oi vini, nu ti-oi găsi. 
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Eu te las în voie bună, 
Să nu mergi sara pi lună, 
Pe afară ori prin şură, 
Că toţi ti-or purta prin gură, 

Că-napoi când oi vini 
Despre tini toati-oi şti 
Şi ţi-oi spuni cum ai fost 
Ca din cărţi, pi di-a rost.  

 
7. Cât am pătimit şi-am tras 

 
Ms. 22.223, 263/182 BN Gheorghe Marţineac, ţăran, 26 ani 

Liteni, 27 octombrie 1907 

 
 
Cât am pătimit şi-am trasu, 
Mă mir de unde-am rămasu 
De mai am în lume glas; 
Cât am tras şi-am pătimitu, 
Mult mă mir de unde sântu,  
De mai stau cu lumea-n rându 

Şi cu oameni la cuvânt. 
Amărât cum sânt în lume 
Nimic nu-mi ştie de nume. 
Dar îi bunul Dumnezău 
Şi-oi scăpa la largul meu 
Şi-oi face pe gustul meu. 

 
8. Hai bădiţă-n jos, în lume 

 
Ms. 22.223, 163/228 BN Eduard Pral, învăţător, 45 ani,  

Soloneţ, 19 noiembrie 1907 
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Frunză verde trii alune, 
Hai bădiţă-n jos, în lume. 
Nu ni trebe nuni, nici nune, 
Nici preot să ne cunune. 
Frunză verde trei masline, 

Numai de-am trăi noi bine, 
Că sânt mulţ necununaţi 
Şi trăiesc ca nişte fraţi. 
Şi duşmanii s-or miera 
Când om trece hraniţa. 

 
9. Mi-a trecut vara de coasă 

 
Ms. 22.222, 56/682 BN Chirilă a lui Neculai Scripcă, ţăran, 31 

ani, Frumosu, 17 iulie 1908 
 

 
 
Frunză verde iarbă groasă, 
Mi-a trecut vara de coasă 
Şi-a venit toamna frumoasă 
Şi eu nu mai scăp acasă. 
Oamenii strâng de pe camp, 
Eu fac “nieder” la pământ; 
Oamenii strâng de pe ţară, 
Eu tot ţin puşca şcoală; 
Oamenii-şi cată câştig, 
Eu la vartă-ngheţ de frig, 

La vartă, la garnizon, 
Fără nici un pic de somn; 
La vartă de la hauptvahe, 
Cu puşcuţă grea în spate 
Şi picioarele-ngheţate, 
Şi mâinile degerate. 
N-am unde să le-ncălzesc, 
Să le mai disţăpenesc, 
Batâr de voi şi muri, 
De aici nu pot ieşi. 

Zăpada mă bate-n faţă, 
Vai şi-amar de-a mea viaţă! 

Vai de viaţa cătănească, 
Dumnezeu s-o-afurisească! 
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10. Doamne, partea muierească 

 
Ms. 22.224, 40/565 BN Marius Roşca, ţărancă, 41 ani 

Ilişeşti, 28 iunie 1908 
 

 
 
Frunză verdi rostopască, 
Doamne, partea muierească 
Să se nască, să nu crească. 
Că-una, două au norocu, 
Dar mai multi ard în focu; 

Una, două au ticneală, 
Dar mai multe ard în pară; 
Una, două-s norocite, 
Dar mai multi-s prăpădite. 
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11. Colo-n deal, de după deal 
 

Ms. 22.227, 261/1541 BN Saveta a lui Vasile Rumedia, ţărancă, 36 
ani, Părhăuţi, 30 ianuarie 1910 

 

 
 

Colo-n deal, de după dealu, 
Rage sângurel Balanu. 
- D ace ragi tu, Balanele, 
Ce ţi-i aşa tare jele? 
- Cum n-oi rage, că ni-i jele. 
Când eram eu cu păreche, 
Ieram fruntea cirezii, 
Păşteam numai schicu ierghii, 
Mâncam fânu cu stogu, 
Ligeam sare cu drobu 
Şi beam apă din izvoru 
Şi purtam giugu uşoru. 

Da’ de când nu am păreche, 
Îmi vine s-apuc să strechii. 
Acuma-s coada cirezii 
Şi pasc rădăcina ierghii, 
Mănânc fânu cu palau 
Şi sare cu lingurau, 
Giugu nu mi-l pot purtau 
Că am prăpădit puteria. 
Când socot ca să trăiescu, 
Mai tare mă prăpădescu; 
Când socot să scap de-un rău, 
Vine altul şi mai greu. 
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12. Ista an n-a fost al meu 
 

Ms. 6, C, 8/17 AIEF Mihai Ieroftei, lăutar, 50 ani 
Horodnicul de Jos, (în Suceava), 16 septembrie 1907 

 

 
 
Foaie verde şi-un dudău, 
Ista an n-a fost al meu 
Că mi-a cântat cucul rău, 
Mi-a cântat pe-o rădăcină 
Tot a scârbă şi-a pricină. 
Cucule cu pene verzi, 
Ce-mi cânţi seara prin livezi, 
Ce-mi cânţi într-un glas subţire 
Pentru-a noastră despărţire! 
De-ai gândi că ne lăsăm, 
Hai la crâşmă să mai bem, 
Să bem vin, bere fierbinte, 
Să n-avem slabe cuvinte  

Bunăoară ca-nainte. 
Leliţo de la părău, 
Am auzit că ţi-e cam rău, 
Dar nici mie nu mi-e bine 
Că nu pot veni la tine. 
Vină, bade, nu-i veni, 
Numai nu mă-nşelui, 
Că şeluită-s eu bogăt, 
Mult mă uit şi nu te văd. 
Uitându-mă după tine 
Mult lucru bade-mi rămâne; 
Tot mă uit şi nu te văd 
Şi foarte mult lucru pierd. 
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13. Măi bărbate, bărbătuţ 
 

Ms. 22.224, 246/839 BN Toader Dornean, cantor bisericesc, 51 ani 
Câmpulung, 21 august 1908 

 

 
 

Măi bărbate, bărbătuţu, 
Lasă-mă să-mi ţin drăguţu 
Că eu te-oi face să n-auzi, 
Să n-auzi şi să nu vezi, 
Ce ţi-oi spune eu să crezi. 
Asară pe la-nsărat 
Mi s-a dus bărbatu-n sat 
Şi-au venit cu capu spart. 

Nu mi-i de durerea lui 
Cum mi-i de năcazul meu, 
Cum mă pune să-l leg eu, 
Vai, trăznească-l Dumnezeu, 
Tare-i prost şi nătărău, 
Să nu-l văd pe capul meu 
Şi să-mi ţin pe cine vreu. 
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II. CÂNTECE PROPRIU-ZISE
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14. Bade de la Valea Sacă 
 

Ms. 22.225b, 33/1472 BN Zamfira a lui George Puiu, ţărancă, 37 ani 
Poieni, 25 decembrie 1909 

 

 
 
- Bade de la Valea Sacă, 
De ce porţi cămeşă neagră? 
- Las’ s-o port c-aşa ni-i dragă, 
Că ni-i nevasta beteagă, 
Şi-i beteagă rău de-o mână 

Mai bine de-o săptămână, 
N-a spălat cămeşi de-o lună! 
- Lasă, bade, c-oi spala eu 
Cu-apă rece din părău 
Şi sopon de la Bacău. 

 
15. Doamne-ajută cucului 

 
Ms. 6, XLII, 7/2057 AIEF Pavel Bodnariuc, ţăran, 25 ani 

Calafindeşti, 27 ianuarie 1914 
 

 
 

Doamne-ajută cucului 
Să zboare din cuibul lui 
În mijlocul câmpului, 
Pe coarnele plugului, 
Să zboare din sat în sat 
Că Dumnezeu l-a lăsat; 

Să zboare din pom în pom 
Să-l asculte orice om; 
Să zboare din curti-n curti, 
Toţi copiii să-l asculti. 
Cucul de nu ni-or cânta, 
N-am şti că-i primăvara.
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16. Şi-asară şi-alaltă sară 
 

Ms. 22.227, 31/1831 BN Dochiţa Ursachi, ţărancă, 38 ani 
Vicovul de Sus, 15 iunie 1912 

 

 
 

Şi-asară şi-alaltă sară 
M-o cercat dorul pe-afară. 
Eu eram într-o chilie, 
Podobgiam o pălărie 

Cu gaidan şi cu hârtie, 
Ca l-al meu pui să nu hie; 
Cu gaidan şi cu şireturi, 
Ca l-al meu [pui] să nu vădu. 

 
17. La poartă la cireşel 

 
Ms. 22.227, 158/1816 BN Eugenia Muntean, ţărancă, 16 ani  

Vicovul de Sus, 14 iunie 1912 
 

 
 
La poartă la cireşel 
Esti-o fată, mamă hăi, 
Dă holercă la flăcăi 
Cu şipu păi sub suman. 

Să trăieşti, măi băietan, 
Că nu te-am văzut de-un an; 
Să trăieşti cu voie bună 
Că nu te-am văzut de-o lună. 

 
18. Nu credi flăcăului 

 
Ms. 6, XXXVII, 12/1812 AIEF Aglaia Motescu, 19 ani şi Ana Schipor, 16 ani, 

ţărance, Vicovu de Jos, 14 iunie 1912 
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Frunză verde-a leului, 
Nu credi flăcăului, 
Că flăcău-i mare câni, 
El ti pupă şî te ţini 
Şi te scoati la ruşini. 
El a merge la strânsură, 

Tu-i şidie sub pânzătură; 
El a mergie şi-a giuca, 
Tu-i şidie şi-i legăna, 
Cu mânuţile-i lucra, 
Cu picioru-i legăna 
Şi cu gura-i blăstăma. 

 
19. Pe din gios de Orăşie 

 
Ms. 6, XXXVII, 6/1806 AIEF Maria Şorodoc, elevă, 13 ani 

Vicovul de Jos, 14 iunie 1912 
 

 
 
Pe din gios de Orăşie  
Vin doi veri din cătănie. 
Şi-au spus unul cătră altul: 
- Pune-ţi, vere, mâna-n şelie 

Şi trage una de jelie, 
Şi-mi trage una şi mie 
Că-am scăpat de cătănie. 

 
20. Îmblă lumia hărăţâie 

 
Ms. 6, XXXVI, 51/1797 AIEF Zenovia Cifan, ţărancă, 53 ani 

Vicovul de Jos, 14 iunie 1912 
 

 
 

Frunză Verdi di-alămâie, 
Îmblă lumia hărăţâie, 
Gândia că ni-a strica nie. 
Da’ nie nu ni-a stricau 

Că eu ştiu a mă purtau: 
Albuţă ca lebădau, 
Rumână ca calina. 
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21. Munte, munte, piatră sacă 
 

Ms. 6, XXXVII, 2/1802 AIEF Domnica Burciu, ţărancă, 16 ani 
Vicovul de Jos, 14 iunie 1912 

 

 
 

Munte, munte, piatră sacă, 
Lasă voinicii să treacă, 
Să scape de cătănie 
Şi să meargă-n starostie. 
Lasă-mă, neamţule,-acasă, 
Că iarba-I bună de coasă 

Şi grâul îi de secerat 
Şi mândruţa-i de maritat. 
Cătăni-aş fără frică 
De-ar fi mândra mititică, 
Dară mândra ni-i cam mare, 
După ficiori se omoară. 

 
22. Până codrul frunza-şi ţine 

 
Ms. 6, XVII, 32/2082 AIEF Pancrati Melneciuc, ţăran, 40 ani 

Şerbăuţi, 30 ianuarie 1914 
 

 
 
 

Până codrul frunza-şi ţine 
Toţi voinicii trăiesc bine; 
Dacă codru frunza-şi lasă, 
Toţi voinicii merg pi-acasă. 
Măi frăţică, măi fărtate, 
Hai să coborâm la sate 

Că din codru frunza cade 
Şi-om peri făr’ de dreptate. 
Om peri, ni+om prăpădi, 
Nime-n lume nu ne-a şti, 
Numai codrii cu molizii 
Că aceia ni-s părinţii. 
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23. Cucule cu pene multe 
 

Ms. 22.227, 286/776 BN Zamfira a lui Isac Stipor, servitoare, 13 ani 
Vicovul de Sus (în gara Karlsberg), 7 august 1908 

 

 
 

- Cucule cu pene multe, 
De ce zbori numai la munte? 
Da’ ia zboară-nco la ţară 
Şi cântă pe-o luncă rară 
Şi-a ieşi o mândră-afară 
Şi cu drag te-a asculta, 
Cucule, cum îi cânta. 
Mândr-afară c-o ieşit 
Şi pe cuc l-o fugărit: 
- Zboară, uliule, la dracu, 
Nu-mi mai sparge mie capu! 
- Mândră, mândră, mândră hăi, 

Am îmblat lumea-mprejur  
Dară nime nu mi-a zâs uli, 
Da’ n-am venit din capu meu 
Că m-a trimes un om al meu 
Ca să cânt în pomătu tău. 
Şi-am venit la casa ta 
Şi tu mi-ai şi pus porecla. 
- Măi cucule, cucule hăi, 
Să nu mai ajungi să-ţi scoţi pui 
Până nu-i cânta şi lui 
Pe-o crenguţă de arţari, 
În poartă la cremenari. 

 
24. Ştii, bădiţă, cum ziceai 

 
Ms. 6, XXXVII, 18/1818 AIEF Eugenia Muntean, ţărancă, 16 ani 

Vicovul de Jos, 14 iunie 1912 
 

 
 
Ştii, bădiţă, cum ziceaiu 
Când la noi sara viniaiu, 

Tu pi mini mi-i urâu 
Când soarili s-a sfârşiu. 



 74 

Soarili nu s-a sfârşitu, 
Tu pi mini m-ai urătu,  
Altă mândră ţi-ai cătatu 
Şi pi mini m-ai lăsatu. 
Urască-ti-un neam de-al tău 
Şi-ndrăgi-te-ar un ceas rău; 

Urască-te-ar neamurili, 
Îndrăgi-te-ar frigurili. 
Şi mă-ta să ti urască,  
Bolilie să ti-ndrăgească, 
Şepte boli şi o lungoare 
Pe tini să ti doboare! 

 
25. Codrule, frunză subţire 

 
Ms. 22.227, 114/1815 BN Domnica Burlă şi Aglaia Motescu, ţărance, 17 ani 

Vicovul de Jos, 14 iunie 1912 
 

 
 

Codrule, frunză subţire, 
Lasă-mă să trec prin tine 
Că nimic nu ţi-oi stricau, 
Numai o creangă ţi-oi plicau, 

Poate mult oi zabaviu 
Şi-n napoi calea n-oi ştiu. 
Trandafir crească prin tini 
Că de-amu nu trec prin tini. 

 
26. Di te-ar putea mama creşti 

 
Ms. 6, C, 128/1945 AIEF Ana a lui Nistor Timu, ţărancă, 22 ani 

Gura Sadovei, 17 august 1913 
 

 
 
Frunză verdi solz di peşti, 
Di te-ar putea mama creşti, 

Rf: Liuliu, liuliu, nani, nai,  

Liuliu, liuliu, puiu mamii, 
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Liuliu, liuliu, puişoru, 
Doară-i creşti mai uşoru, 
Să ti văd umblând în casă, 
Să şedzi cu mama la masă, 
Să faci mamii trebuşoară 
Care ţi-a fi mai uşoară, 
S-aduci mamii surceluţă, 
Apuşoară cu-o cofiţă, 
Să ti văd umblând la şcoală, 
Să-mi fii de-ajutor la boală, 

Liuliu, liuliu, puiu mamii, 
Să ti vadă mama mari, 
Să ti văd în camp lucrând, 
Şi cu feti mari giucând, 
Sara cu flăcăi umblând, 
Logodnica alergând,  
Să tie ieie la catanie, 
Să mănânci prifont cu carnie, 
Şi-apoi, mamă, să ti-nsoriu, 
Să fii mamii de-ajutoriu. 

 
27. Hai liuluţu, dragu mamei 

 
Ms. 22.225a, 253/790 AIEF Cristina a lui Gheorghe Juravlia, ţărancă, 26 ani,  

Straja, 9 august 1908 

 
 

Hai liuluţu, dragu mamei,  
Că tătuţa-i în cătani. 
Hai liuluţu, liulişor, 
Dragu mamii puişor, 
Doară-i creşti mai uşor, 
Doară-I creşti mărişor 

În locu tatii-ajutor. 
Te-aş trimeti la ciurceli, 
Mărg a miele pchiciorele; 
Te-aş trimete la lemnuţă, 
Merg a mele pchicioruţă. 

 
28. Iubita mea, floare mândră 

 
Ms.  6, XXXVII, 24/1824 AIEF Dochiţa Ursachi, ţărancă, 38 ani 

Vicovul de Sus, 15 iunie 1912 
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- Iubita mea, floare mândră, 
Fă-ţi prescuri şi ti comândă, 
Comândându-ti pi tini, 
Pominieşti-mă pi mini; 
Comândându-ţi sufletu, 
Pominieşti şi draguţu. 
- Iubitu meu suflet, badi, 
Din dragosti nu mai râdi 
Că tot cerasul plâng cu jelie 
Că n-am pi lumi greşelie. 

- Iubita me, floare dragă, 
Lacrima ta, of, să mă bată 
În tăt ceasul câti-odată 
De-i şi di mini uitată! 
Că eu atunci te-oi lăsari 
Când ceriul s-a răsturnari 
Şi pi ceri or şi nuieli, 
Pe pământ nouri cu stelie 
Şi-atunci ti-oi lăsa cu jelie 
Că tu-ai fost iubita meli. 

 
29. Pe cel deal, pe cel deluţ 

 
Ms. 22.224, 36/860 BN Gheorghe Burciu, învăţător, 37 ani 

Vicovul de Sus (în Botoşana), 19 septembrie 1908 
 
 

 
 
 
Pe cel deal, pe cel deluţu, 
Creşte-un mândru brădănuţu. 
Bati vântu şi-l clatină 
Din vârf pân’ la rădăcină. 
Da’ nu-i de jină crenguţa 
Cum îi de jină maicuţa. 
Lasă, maică, să mă iubăsc 

Eu cu cini mă potrijesc; 
Lasă, maică, să ne iubim 
Că bine ne mai lojim. 
Nu lega, maică, lumea 
Cu cini nu mi-i cu voia; 
Leagă-ni lumea, maică, -ni leagă 
Cu cini ni e mai dragă. 
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30. Măi bădiţ-al meu iubit 
 

Ms. 22.218-22.221, III, 43/1243 BN Glicheria a lui Ioan Scherciuc, ţărancă, 37 ani 
Voitinel, 11 august 1909 

 

 
 
- Măi bădiţ-al meu iubit, 
Pus-am gând să mă mărit. 
- Mărită-te, draga me, 
Mie rău nu mi-a păre. 
Numa-oleacă-mi chică greu 
C-ai ştiut cuvântul meu; 
Numa-oleacă-mi chică jele 
C-ai ştiut vorbele mele. 

Am iubit un om frumos 
Şi-am luat un ticălos; 
Am iubit o chiatră scumpă, 
Am luat o hâdă slută, 
Nici nu be, nici nu mănâncă, 
Numai şede şi se uită, 
Să usucă pe chicioare 
Ca pânza la gilitoare. 

 
31. Seleaca inima mea 

 
Ms. 22.227, 329/2189 BN Paraschiva Ciobotar, ţărancă, 30 ani 

Solca, (în Cernăuţi), 4 august 1914 
 

 
 
Seleaca inima mea, 
Mult e arsă, friptă ea, 

Pe trii părţi cu lemne verzi, 
Pe de-o parte cu uscate 
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Că n-avui în lume parte 
Nici în faţă, nici în spate. 
N-avui parte, nici noroc, 
Parcă nu-s de-aici de loc. 

Nu ştiu singur, locu-i rău 
Ori oate noroc n-am eu. 
Da’ locu s-a primenit 
Şi-am rămas de prăpădit. 

 
32. Cuculeţu din paduri 

 
Ms. 22.222, 89/531 BN Catinca a lui Sava Urâtu, ţărancă, 70 ani 

Pătrăuţi pe Suceava, 27 mai 1908 

 
 
Cuculeţu din paduri, 
Du-ti la maica şi-i spuni 
Că undi m-au dat nu mi-i bini, 
Că mi-i patu di ciulini 
Şi-aşternut di-amărăciuni. 
Pelin beu, pelin mănânc, 
Sara pe pelin mă culc. 
Dimineaţa când mă scolu 
Cu pelin pi ochi mă spălu. 

Negru-i, Doamne, urâtu 
Să ţâi casa cu dânsu. 
De urât mă duc în lumi 
Şi urâtu-i după mini. 
Mult m-am rugat, Doamne, ţâie 
Să nu-mi dai urâtu mie; 
Doamne, mult m-am mai rugatu 
Şi tot mie mi l-ai datu, 
Om frumos mi-ai depărtatu. 

 
33. Eu pi cap nu am pchicat 

 
Ms. 6, XLII, 16/2066 AIEF Ileana Tiron, ţărancă, 15 ani 

Mănăstirea Humorului, 11 august 1913 
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Eu pi cap nu am pchicat 
Să mărg de la noi din sat 
La badea cel blăstămat. 
Bate-i, Doamne, şi-i trăzneşte 
Câţi se-nsoară pentru zestre 
Şi fac din babe neveste. 
M-am lăcomit la averi, 
Vai di mama mamei meli, 
Am să rămân făr’ di pcheli. 
Bine-o zis frunza de jiie 
Că dragostea nu-i moşie 

Ci harţă şi duşmănie. 
Cât eram eu încă fată 
Li eram la flăcăi dragă, 
Mă iubeau ca şi pe-o fragă. 
Da’ de când m-am măritat 
La mini nimi s-o uitat, 
Parc-aş fi de lepădat. 
Drăguţu meu m-o lăsat 
Pentru că l-am învăţat 
Să îmbli sara prin sat. 

 
34. Puişorule de cuc 

 
Ms. 6, XLII, 16/2066 AIEF Toader a lui Vasile Lavric, ţăran, 13 ani 

Calafindeşti, 28 ianuarie 1914 

 
 
Frunză verde foi de nuc, 
Puişorule de cuc, 
Vara vii, vara te duci, 
Mă mir iarna ce mănânci! 
- Ia, mănânc mugur de fag 
Şi cant codrului cu drag; 

Şi beu apă din izvor 
Şi cant codrului cu dor; 
Şi mănânc faguri de miere 
Şi cant codrului cu jele. 
Zbor din codru în zăvoi 
Şi-apoi cant şi pentru voi. 

 
35. Tot mă-ntreabă frunza crudă 

 
Ms. 22.223, 201/87 BN Catrina Bodron (?) 

Păltinoasa, 8 octombrie 1907 
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Tot mă-ntreabă frunza crudă 
De ce-s tânără trecută. 
Dar cum, boala, nu m-oi trece, 
Trece-o scârbă şi vin zece; 
Dar cum nu voi fi trecută, 
Trece-o scârbă, vin o sută. 
Tot mă-ntreabă oarecine 
Unde-i carnea de pe mine.  

Carne-a fost dar s-a uscat 
Că hojmă tot am lucratu, 
N-am avut zile senine 
Şi n-am trăit o zi bine. 
Colo-n deal, colo în vale, 
Râsădise-mi câte-o floare. 
Dar nici una nu s-au prinsu,  
De năcazul meu s-au stânsu. 

 
 

36. Nu crede flăcăului 
 

Ms. 22.225 a, 140/1128 BN Maria Furcaş, ţărancă, 20 ani 
Margine, 26 iulie 1909 

 

 
 

Foaie verde-a leuluiu, 
Nu mai crede flăcăului, 
Că flăcău-i mare cane, 
Peste multe dealuri vine 
Şi te pune pi genunchi 
Şi-ţi înşiră mii şi suti,  

Până te scoati din minti 
Şi-apoi se duce şi râde.  
El a merge şi-a giuca, 
Da’ tu-i sta şi-i legăna. 
Cu stânga li-i legăna, 
Cu dreapta ţâţă îi da. 

 
37. Constantine Volociene 

 
Ms. 22.227, 212/1787 BN Dimitrie a lui Maftei Popescul, ţăran, 26 ani 

Horodnicul de jos, 13 iunie 1912 

 
 
Constantine Volociene, 
Vin la mama de mă cerie, 
De m-a da, de nu m-a da,  

Pi fereastă m-ei fura 
Şi m-ei pune-n buzunari 
Sub o frunză de marari. 
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38. Mamă, decât mă făceai 

 
Ms. 6, XXXVI, 54/1809 AIEF Domnica Burciu, elevă, 16 ani 

Vicovul de Jos, 14 iunie 1912 
 

 
 
Mamă, decât mă făceaiu 
Mai bine-o boală zăceaiu. 
Din boală te întreziaiu, 
Pi mini nu mă făceaiu. 
Decât m-ai şi făcut fată, 
Mai bine-o stâncă de ciatră, 

M-ai şi pus la o fântână 
Şi făciem o apă bună. 
Câţi voinici pe drum or trecie, 
Toţi la minie să se plecie 
Şi să beie apă recie, 
Să le pară nierie dulcie. 

 
39. Vai nanaşă, nanaşucă 

 
Ms. 6, XLV, 33/2233 AIEF Pancratie Prelipceanu, ţăran, 30 ani 

Satul Mare (în Cernăuţi), 18 august 1914 
 

 
 

- Vai nanaşă, nanaşucă, 
Ia zi-i toantei să se ducă 
Că de zile mă mănâncă 
Şi capul mi se usucă. 
- Măi băiete, tu ieşti prost, 
Ochii, mintea uni ţi-o fost 

Când la cununie-ai stat 
Şi pe sluta ai luat? 
- Că noi când ne-am cununat 
Era pâclă şi-nourat 
Şi-olecuţă eram bat, 
Hâdă, toantă mi-am luat! 
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40. Am avut o sorioară 
 

Ms. 6, XLV, 50/2250 AIEF Eugenia Slimac, ţărancă, 33 ani 
Poeni-Solca (în Cernăuţi), 20 august 1914 

 

 
 
Frunză verde lăcrămioară, 
Am avut o sorioară 
Iubitoare, cântătoare, 
Născută la foc de soare. 
Vai de mine, soarte proastă, 
Din copilăria noastră 
Ochi cu dânsa n-am mai datu, 
Timpul greu ne-a apăsatu. 
Şi de-ar fi orice să fie 
Noi tot vom fi sorioare, 
Că-n noi dorul nu mai tace, 

Sânge apa nu se face. 
Două inimi sorioare 
Sânt ca raze arzătoare 
Care soare le trimete 
Chiar prin negurile dese, 
Ce-n văzduh se rătăcescu 
Şi-apoi iarăşi se-ntâlnescu. 
Glas de soră, glas de frate, 
Trec hotare depărtate 
Şi s-adună, se-mpreună 
Ca două raze de lună. 

 
41. De-ar şti, Doamne, cineva 

 
Ms. 22.218-22.221, VI, 20/162 BN Ana Gemeniuc, ţărancă, 28 ani 

Stroieşti, 25 octombrie 1907 
 

 
 

De-ar şti, Doamne, cineva 
Cum mi-i mie inima mea, 
Ar sta pi loc şi s-ar mira 
Cum mai pot eu trăi aşa. 
Câte rele şi nu-s bune, 
Toate m-o mâncat pi lume; 

Câte rele sânt pe pământ, 
Toate m-o mâncat pi rându. 
Că-s mâncată de străini 
Ca iarba de boi bătrâni: 
Şi-s mâncată de duşmani 
Ca iarba de boi balani. 
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42. Oi plânge o săptămână 
 

Ms. 22.225 a, 15/1548 BN Eleonora Gutău, ţărancă, 13 ani 
Grăniceşti, 2 februarie 1910 

 
 

Frunză verde de sulcină, 
Oi plânge o săptămână 
Supt o tufă de gheorghină 
Până s-a face fântână 
Şi-oi strâga sara pe lună: 
“Puică, vin la apă bună!” 
De te-i mărita, tu dragă, 

Să-mi trimiţi răvaş în ţară 
Pe trii şire de sacară, 
Pe trii şire de alun 
Ca să vin să te cunun, 
Că ni-ai fost dragă drăguţă 
Şi să-mi şii dragă şinuţă. 

 
43. De la Straja mai la vale 

 
Ms. 22.225 c, 5/1240 BN Glicheria a lui Ioan Scherciuc, ţărancă, 37 ani 

Voitinel, 11 august 1909 

 
 

De la Straja mai la vale 
Curge-o apă curgătoare, 
Apa curge, flori mi-aduce 
Şi Mariţa mi le strange 
Şi le ţine-n gurişoară 
Şi le pune-n ţâţişoară. 
Ţâţa n-are flori de datu 
Că-astă vară n-a plouatu 

Şi-o plătit de le-o udatu 
Cu bani di pi sărutatu; 
Şi-o plătit de li-o plijitu 
Cu banii di pi iubitu. 
Dar iubitu are-un doru; 
Întâi dulci, -n urmă-amar, 
N-am iubitu mai de-un anu 
Şi trăiesc tot cu aleanu. 
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44. Măi bădiţă, măi Tănasă 

 
Ms. 22.227, 276/1840 BN Irina Bălici, ţărancă, 19 ani 

Vicovul de Sus, 15 iunie 1912 

 
 

Măi bădiţă, măi Tănasă, 
Nu ţine oglinda-n casă 
Că nevasta ţi-i frumoasă. 

S-a găti, s-a-mpopoţa, 
În oglindă s-a uita 
Şi pi tini te-a lăsa. 

 
45. Dragostea din ce-i făcută 

 
Ms. 6, XLIII, 15/2115 AIEF Nicanor Moldovan, orăşan, 36 ani 

Suceava, 7 iunie 1914 

 
 

Dragostea din ce-i făcută? 
Din omul cu vorbă multă: 
Zice una, zice alta, 
Şi dragostea, iacă, -i gata. 

Urâtul din ce-i făcutu? 
Din omul care-i tăcutu: 
Ce i-ai zice el tot tace, 
Vezi urâtul cum se face. 

 
46. Rage Balan după deal 

 
Ms. 22.224, 234/1067 BN Vasile a lui Simion Lucescu, ţăran, 38 ani 

Bădeuţi, 12 iulie 1909 
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Foaie verde foi de fagu, 
Rage Balan după dealu. 
- Ce ragi tu, măi, Balanele? 
- Cum n-oi rage, bădiţele! 
Când ieram cu părinţu 
Mâncam fânu din stogu 

Şi beam apă din izvor 
Şi purtam jugu uşor; 
Da de când nu-a cu părinţii 
Mânânc fânu cu pala 
Şi beu apă cu vadra 
Şi jugu nu pot purta. 

 
47. Pe uliţa armenească 

 
Ms. 6, XLIII, 10/2110 AIEF Fevronia Gălătuş, orăşancă, 23 ani 

Suceava, 7 iunie 1914 
 

 
 

Pe uliţa armenească 
Este-o şatră ţigănească. 
Da’ la şatră cine este? 
Badea calu-şi potcoveşte 
Şi leliţa mi-l priveşte 

Cu gura de-abia vorbeşte: 
“Bată-te pustia, cioară, 
De-ai greşi o potcovioară 
Ca murgu să poticnească, 
Şi badea să nu pornească”. 

 
48. Cât ie omul tinerel 

 
Ms. 22.225 c, 11/374 BN Nicanor Verenca, cantor bisericesc, 58 ani 

Rus-Mănăstioara, 21 februarie 1903 

 
 
Frunzuleană stejărel, 
Cât ie omul tinerel 
Se leagă dorul de iel. 

Dacă omu-mbătrâneşte, 
Dorul se călătoreşte, 
Pune paie şi-l pârleşte, 
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Nimărui nu-i trebuieşte. 
Frunzuleană de molidu, 
N-am gândit, n-am socotit 
Că doru are sfârşitu 
Şi dragostile urât. 
Dragostea mi-au scos musteaţă 
Da’ urâtu mi-au scos barba. 
Frunzuleană trei zmicele, 

Dragile maicii copile, 
Amu-i timp să vă măritaţi. 
De v-aţi duce la bărbaţi, 
Bărbaţii v-or ţine bine, 
Fericire şi de mine; 
V-or ţine bărbaţii rău, 
Amărel sufletul meu. 

 
 

49. Despăgubeşte-mă, lelie 
 

Ms. 22.222, 84/1978 BN Ilie Moroşan, ţăran, 47 ani 
Ciocăneşti, 18 august 1913 

 
 
Foaie verde trii zmicele, 
Despăgubeşte-mă, lelie 
De paraluţele mele, 
C-am lucrat un an pi ieli. 
Am cosât şi-am secerat, 
Ţi li-am dat pi sărutat; 
Am secerat şi-am cosât 
Şi ţi-am dat pentru iubit. 

Câti straï sânt pi tini 
Îs cumpărate di mini, 
Şi cerceii şi mărgelie, 
Tot cu paralelie melie. 
După ce m-ai scos din minţi 
Şi paralie cheltuitie, 
Alt drăguţ tu ţi-ai găsit, 
Pi mini m-ai fugărit. 

 
50. Mare-i lumia şi nu-ncap 

 
Ms. 6, XXXVII, 21/1821 AIEF Zenovia Cifan, 53 ani; Maria Şorodoc, 13 ani, ţărance 

Vicovul de Jos, 15 iunie 1912 
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Frunză vrede liliacu, 
Mare-i lumia şi nu-ncapu 
Şi nimica nu li facu. 
Nici păharu nu li beu, 

Nici drăguţu nu li ieu. 
Eu îmi beu păharu meu 
Şi iubesc pi cini vreu. 

 
51. Cât am îmblat pe lumuţă 

 
Ms. 22.225 c, 56/1225 BN Ileana Istrati, ţărancă, 17 ani 

Frătăuţul Vechi, 9 august 1909 
 

 
 
Cât am îmblat pe lumuţă 
N-am aflat iarbă şi frunză 
Ca la mândra-n grădiniţă. 
Busuioc cu trii crenguţă, 

De ce ninge şi-l îngheaţă, 
De-aceea frunza-i mai creaţă; 
De ce ninge şi-l mai plouă, 
De-aceea frunza-i mai rouă. 

 
52. Ce te mai căineşti, bogate 

 
Ms. 22.227, 330/2181 BN Tanasi a lui Toader Gherman, ţăran, 23 ani 

Crasna (în Cernăuţi), 4 august 1914 
 

 
 

Ce te mai căineşti, bogate, 
Că tu ai bani şi bucate, 
Cirezi mari şi turme multe. 
Dar ca mâni îţi rămân toate, 

Căci ca mine moartea vine 
Şi averea îţi rămâne 
Şi la groapă mi te-or duce 
Ş-napoi nu te-or aduce. 
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53. Frunzuliţă foi de fag 
 

Ms. 22.224, 34/1083 BN Iulia, soţia lui Zazonti Şotropa, săteancă, 54 ani 
Muşeniţa, 13 iulie 1909 

 

 
 

Frunzuliţă foi de fag, 
Mult te-am privit eu cu drag, 
Tătă vara prin zăvoi 
Doar om da ochii-amândoi. 

Însă vara au trecut 
Şi noi nu ne-am mai văzut. 
Verdze vin, vredze se duc, 
Eu de doru-ţi mă usuc. 

 
 

54. Dragă mi-a fost lumia mie 
 

Ms. 22.227, 313/2093 BN Domnica Găină, orăşeancă, 62 ani 
Suceava, 15 februarie 1914 

 

 
 

Frunză verde alămâie, 
Dragă mi-a fost lumia mie. 
Nici acu nu mi-e urâtă, 
Da-s cu multe-nvăluită. 
Val cu val mă-nvăluieşte, 
Scârba nu mă-ngăduieşte 

Şi nu trece niciun ceasu 
Să n-am scârbă şi nacazu; 
Şi nu trece nicio oră 
Inima să nu mă doară; 
Şi nu trece nicio noapte 
Să nu am nacaz de moarte. 
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55. Lasă vântul să mă bată 
 
 

Ms. 22.224, 74/949 BN Ileana a lui Sârghi Turcu, ţărancă, 57 ani 
Pârteştii de Sus, 11 octombrie 1903 

 
 
Frunză verde stuh de baltă, 
Lasă vântul să mă bată 
Şi soarele să mă ardă 
Că cunosc că-s vinovată 
Că m-ama cerut măritată, 
De soacră să fiu mustrată 
Şi de bărbat ne-ntrebată.  
Frunzuliţă trii zmicele, 
Cine nu-I mâncat de rele 
Nu ştie-a cânta de jele 
Cum cânt eu doinile mele. 
Te rele-au fost pe lume 
Tăte le-am tras eu anume; 

Câte rele-s pe pământu 
Toate le-am tras eu pe rându. 
Saraca lumia de paie 
Arde-ai în palalaie, 
Eu n-oi sări a te stânge, 
Dar mai tare te-oi aprinde. 
Stejărel frunză subţire, 
Scârbă de mine se ţine; 
Frunza ta nu se lăţeşte, 
Scârba tare mă găteşte. 
Frunză verde grâu măruntu, 
De m-a ţine scarab multu 
Ca mane-oi hi în pământu. 

 
56. Poruncit-au puica mea 

 
22.218-22.221, III, 34/1071BN Catrina a lui Gheorghi Cazac, 29 ani 

Bădeuţi, 12 iulie 1909 
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Poruncit-au puica mea 
Pe-un puiuţ de rândunea 
Ca să mărg până la ea. 

I-am răspuns pe-un pui de cuc 
Că n-am vreme să mă duc. 

 
57. Sărmanul sufletul meu 

 
Ms. 22.222, 80/330 BN Ioan Popovici, lăutar sătesc, 21 ani 

Sfântu Ilie, 5 ianuarie 1908 

 
 

Foaie verde de-un dudău, 
Sărmanul sufletul meu 
Cum înoată-n sânge greu. 
Las’ să-noate cât de tare, 
La duşmani bine le pare 
Şi au bucurie mare. 
Staţi duşmani şi nu râdeţi 
Că şi voi copii aveţi 

Şi nu ştiţi ce mai creşteţi. 
Copiii vor creşte mari, 
Vor fi curve şi tâlhari 
Şi-or peri prin crămănari 
Şi-i vormânca zidurile, 
Li-or putrezi ciolanele 
Cum mă usucă gândurile. 

 
 

58. Cucule cu peni rari 
 

Ms. 22.225, b, 82/1064 BN Nastasia Lupu, ţărancă, 48 ani 
Pojorâta, 17 august 1913 
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Frunzăşoară de mărariu, 
Cuculi cu peni rariu 
Nu-mi cxânta sara-n livezi 
Că de-amu nu mă mai vezi. 
Căci mi-a venit vesti-asară 
Să mă dipărtez din ţară 
Pân’ la gura Nistrului,  

Pân’ la ţara Niamţului, 
Să-i port caii di zăbreli, 
Să duc doru mândrii meli. 
Di m-a ţinie Neamţul bini 
Va avè folos di mini; 
Di m-a ţinie Neamţul rău, 
Frunza şi codru-i al mieu. 

 
 

59. Cucule cu pene scumpe 
 

Ms. 6, XLIV, 35/2186 AIEF Nicolai Ciobotar, ţăran, 24 ani 
Solea (în Cernăuţi), 4 august 1914 

 

 
 

Cucule cu pene scumpe 
Nu cânta numai la munte, 
Cântă mai şi prin luncuţă 

S-audă şi-a mea drăguţă; 
Cântă vrun ceas şi mai bine 
S-o ajungă dor de mine. 

 
 

60. Pe drumu ist ce merg eu 
 

Ms. 22.224, 128/852 BN Casandra Ciocan, ţărancă, 36 ani 
Cacica, 18 septembrie 11908 

 

 
 

Frunză verde şi-un dudău, 
Pe drumul ist ce merge u, 

Nu-i fântână, nici părău, 
Să mă plec să beu şi eu, 
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Setea să mi-o potolesc, 
Sufletu să-mi răcoresc. 
Sufletu l-oi stâmpăra 
Numai să mă pot pleca. 
Apă rece, izvorâtă, 
Inima-mi şi răcorită; 
Apă rece am gustat, 
Sufletu mi-am aşezat, 

Suflet mândru şi voios 
Lăsat de Domnu Hristos. 
Noaptea mândru m-am sculat 
Şi-am stat gata de cântat. 
Of, of, Doamne! – mă gândesc 
Cum în lume să trăiesc 
Şi din greu să nu muncesc, 
Parale să dobândesc.  

 
61. Saraca inima me 

 
22.225a, 171/1241 BN Glicheria a lui Ioan Scherciuc, ţărancă, 37 ani 

Voitinel, 11 august 1909 

 
 

Saraca inima mè, 
Iarăşi prinde-a mă durè. 
Nu mă doare cum se doare 
Dar mă ie de la picioare; 
Nu mă doare de durere, 
Mă doare de mare jele; 
Nu mă doare de durut, 
Da’ mă doare de urât. 

Inimă de putregai, 
Dă-mi un cuţit să te tai 
Să văd ce durere ai. 
Di-i avè durerea mea 
De-odată te-aş junghiè; 
De te doare de vrun dor 
Atunci trebuie să mor. 

 
62. Cat la lună, luna-i sus 

 
Ms. 22.225 a, 36/1143 BN Raveca Ivoleţ, copilă, 15 ani 

Horodnicul de Sus, 12 iulie 1909 
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Cat la lună, luna-i sus, 
Cat la ocol, boii nu-s. 
Eu dau fuga de pe boi, 
Mândra mă strâgă-napoi. 

Câte flori pe deal în sus, 
Tăte cu mândra le-am pus; 
Câte flori pe iaz în gios, 
La tăte cu mândr-am fost. 

 
 

63. Cântă cucu în pădure 
 

Ms. 22.227, 73/778 BN Marina Bob, servitoare, 13 ani 
Vicovul de Sus (în gara Karlsberg), 7 august 1908 

 

 
 

Cântă cucu în pădure, 
Nu-l aude nime-n lume, 
Numai doamna de la curte: 
- In cântă-mi şi ie-o ţâră 
Că te-oi hrăni tot cu pane 
Şi jin strecurat prin sâtă. 
- Eu cu jin m-oi îmbăta, 
Cu pane m-oi îneca, 
Da-oi mânca mugur de fag 
Şi-oi cânta celui ce-s drag; 
Şi-oi mânca mugur de-arin 
Şi-oi cânta celui străin; 

Mănânc mugur de răchită 
Şi-oi cânta şi lui Nichită; 
Şi-oi mânca mugur de salce 
Şi-oi cânta celui ce zace. 
Cel ce zace mult aşteaptă, 
De pe vatră până jos, 
Să se vadă sănătos 
Şi să iasă pân-afară, 
S-audă paseri din ţară, 
Paserile ţârâind 
Şi bereznici buciumând.  
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64. Cum nu-i mintea fetei proastă? 
 

Ms. 22.223, 171/660 BN Ioana a lui Grigori Gemanar, ţărancă, 65 ani  
Dorotea-Plotoniţa, 14 iulie 1908 

 

 
 

Floricică de pe coastă, 
Cum nu-i mintea fetei proastă? 
Când vine unu şi-o cere 
Ea-ndată zice că mere. 
Nu se uită, sări-i-ar ochii, 
Că n-are cu ce trăi. 
Iacă, moara-i sub părete 

Şi farina n-o mai vede. 
La ce foc se lăcomeşte 
La averea ce-i lipseşte! 
Că la casă făr’ de fereşti, 
La bureţi de pe păreţi, 
Ori la o gură de cuptior 
Şi la dânsu că-i băutor! 

 
 

65. Astă vară ce-am vărat 
 

Ms. 22.222, 211/1902 BN Saveta Poştovici, ţărancă, 16 ani 
Mănăstirea Humorului, 11 august 1913 

 

 
 

- Astă vară ce-am vărat 
Cu coliba sub un brad, 
Cu voinicu ne-nsurat, 

Voinic tânăr, frumuşel 
Şi naltuţ şi sprintenel, 
Dă-mă, maică, după el. 
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Vara mi-o fost de plăcere, 
Traiul dulce ca şi miere, 
Mă cere să-i fiu muiere. 
- Draga mamii, nu ti duci 
Că el îi voinic di cruci, 
El ti-o lăsa şi s-o duci. 

Ti sarută cu dulceaţă, 
Ti lasă cu pruncu-n braţă 
Şi di tini nici nu-i pasă. 
Leagănă, maică şi taci, 
Că voinicii ţi-au fost dragi 
Când mergeai vara la fragi. 

 
66. Când ieram în vremea mia 

 
Ms. 22.2225 a, 41/1916 BN Ana Ciofu, ţărancă, 20 ani 

Bucşoaia, 12 august 1913 
 

 
 

Foaie verde şi-o laria, 
Când ieram în vremea mia 
Fiecini nu-mi plăcia, 
Om frumos îmi trebuia. 
Dar acu-i amar di mini 
Şi de hâd îmi pare bini. 

Dar în lumi cât trăieşti 
Om frumos să nu iubeşti 
Că se-ntâmplă şi ti lasă, 
Rămâi cu inima arsă; 
Dar hâdu di ti-ar lăsa 
Inima nu ti-a duria. 

 
67. Păsărică din ogor 

 
Ms. 22.225 a, 172/1113 BN Axenia a lui Andrii Moţoc, ţărancă, 30 ani 

Burla, 25 iulie 1909 
 

 
 
Păsărică din ogor 
Nu mă blăstăma să mor 
Că n-am pe nime cu dor; 
Păsărică din harag 

Nu mă blăstăma să zac 
Că n-am pe nime cu drag 
Să-mi puie mâna la cap, 
Să mă-ntrebe de ce zac. 
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68. La fântâna cea de piatră 
 

Ms. 22.227, 24/1549 BN Elisaveta Grămadă, ţărancă, 18 ani 
Grăniceşti, 2 februarie 1910 

 

 
 

La fântâna cea de piatră 
S-au strâns copchilele toate 
Şi grăiesc fată cu fată 
Că flăcăii-s în armată. 
Haide-am puică, la ciocoi 

Şi-om da drumul la flăcăi, 
La flăcăi făr’ de musteţe 
Ce se-nvaţă-a strange-n braţe. 
……………………………..

 
 

69. Nu stă lumea într-o fată 
 

Ms. 22.223, 17/323 BN Garofiţa Muntean, orăşeancă, 50 ani 
Suceava, 27 decembrie 1907 

 

 
 

Foaie verde de pe baltă, 
Nu stă lumea într-o fată, 
Căci fetiţa-i ca şi-o floare 
Crescută pe strat, la soare, 
Iar bădiţa-i grădinariu, 

Vinde morcovi şi marariu. 
El când intră în grădină 
Toate florile se-nchină, 
El priveşte şi tot tace 
Şi-apoi rupe care-i place. 
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70. Vai de omul cel străin  

“Sluga” 
 

Ms. 22.227, 162/1857 BN Irina Bălici, ţărancă, 19 ani 
Vicovul de Sus, 16 iunie 1912 

 

 
 

Frunzuliţă de-un pelin, 
Vai de omul cel străin 
Ce slujeşte la stăpân 
Şi-l slujeşte cu dreptate, 
Rupe hacu-n jumătate 
Şi bătaie cât încape 
Şi n-are de el nici milă, 
Fie băiet sau copilă. 
Ziua trebi să lucreze, 

Noaptea trebi să vegheze; 
Vrei să dormi, te pumnăieşti, 
Vrei să şezi, te ologeşti, 
Nici mâncare, nici hodină, 
Nici vorbă, nici voie bună. 
Vornicele de pe sate, 
Ce nu vrei să-mi faci dreptate 
Că stăpânu mă tot bati! 

 
71. Nu crede flăcăului 

 
Ms. 22.225 b, 83/1913 BN Paraschiva Săhlean, ţărancă, 25 ani 

Bucşoaia, 12 august 1913 
 

 
 

Foiliţa mărului 
Nu crede flăcăului, 
Că flăcău-i mare câni, 
El te-nşală azi şi mâni 
Cu feli de feli de cuvinti 
Pân’ ce te scoate din minti. 
El a-mbla şi-a şuiera, 

Da’ tu-i sta şi-i legăna; 
El a fi flăcău în lumi, 
Tu-i rămâni cu rău numi. 
- In dă-mi drumu, puică, -n casă 
C-afară plouă di varsă 
Şi mă udă pân’ la piele 
Şi-mi strică straiele mele. 
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- Drumu-n casă nu ţi-oi da 
Că n-am undi ti culca 
Şi mă tem că mi-nşela 
Că la minte îs cam slabă. 

Măi bădiţă, măi Tândală, 
Ce-ai cătat la noi asară?  
Că ţi-o spus mamuţa bini 
Că nu m-a da după tini. 

 
72. Hai puicuţă-n paş mai tare 

 
Ms. 22.224, 7/902 BN Petrea Creţu, lăutar sătesc (voce şi vioară), 35 ani 

Câmpulung, 4 octombrie 1908 
 

 
 

Foaie verde iarbă mare, 
Hai puicuţă-n paş mai tare 
Că vine Dunărea mare. 
Las’ să vie, să mă mâie 
Că n-am tată să mă ţâie, 
Nici mamă să mă mângâie. 

Foaie verde de pe baltă, 
Să mă duc în munţi cu piatră, 
Să-mi găsesc mamă şi tată;  
Să mă duc în munţi cu flori,  
Să-mi găsesc fraţi şi surori. 

 
73. N-au rămas inimă-n mine 

 
Ms. 22.223, 118/383 BN Ileana Şerban, ţărancă, 32 ani 

Rus-Plavar, 22 februarie 1908 
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Frunzişoară trii masline, 
N-au rămas inimă-n mine, 
Şi-o ţâră cât o rămas 
Şi-aceia de scârbă-au ars. 
Câte scârbe-am mai avut, 
Eu pi toate le-am pitrecut, 

Dară asta care-o am 
S-o pitrec putere n-am. 
Puică, din dragostea noastră 
O crescut un pom pi coastă. 
Dar şi tu când oi ofta 
Nici nie nu ni-a păsa. 

 
 

74. Tot mă mustră cugetu 
 

Ms. 22.224, 160/1780 BN Dumitru a lui Maftei Popescu, ţăran, 26 ani 
Horodniculde Jos, 13 iunie 1912 

 

 
 
Tot mă mustră cugetu 
Cu cini-am făcut pruncu: 
Cu doi băieţei săraci, 
În pădure păscând vaci. 

Erau, bieţii, de vadană 
Şi-au gândit că-mi fac pomană. 
Dar pomană ce-am făcut 
Toată lumia ni-a ştiut! 

 
75. Cel ce-i fript la inimioară 

 
Ms. 22.224, 257/881 BN Rozalia Chioruţ, ţărancă, 40 ani 

Câmpulung (Sihlă), 1 octombrie 1908 
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Frunzăşoară salcioară 
Cel ce-i fript la inimioară 
Nu trebui să-l dai la şcoală 
Că el sângur ăşi citeşte 
Câte-n lume pătimeşte. 
Pătimesc, nu pătimesc, 
Ard în foc şi nu sâmţăsc, 
N-am cui să mă jăluiesc. 
Jăluim-aş codrului, 

Dar codru-are frunza lui 
Şi nu crede nimărui; 
Codru are peliniţă 
Şi la dânsu n-am credinţă. 
M-am băgat tânăr copil 
Şi-am ieşit moşneag bătrân; 
M-am băgat făr’ de musteaţă 
Şi-am ieşit cu barbă creaţă. 

 
76. Pe dealu la răsărit 

 
Ms. 22.227, 241/1553 BN Glicheria Bourean a lui Gavril, ţărancă, 13  

Grăniceşti, 3 februarie 1910 
 

 
 

Pe dealu la răsărit 
Ce-am samanat n-au ieşit: 
Samanat-am busuioc, 
Ieşit-au pară de foc, 
Văd singur că n-am noroc; 
Pe dealu la asfinţit 
Ce-am samanat n-au ieşit: 
Samanat-am trandafir, 
Ieşit-au floare de spin, 
Văd sângur că sânt străin. 

Vai, sarac norocu mieu 
Cum plânge el la părău! 
Un cal bun de aş avè, 
Eu pe loc l-aş ajungè, 
Şi îndată l-aş aprinde, 
L-aş aprinde, i-aş da foc, 
Părdalnicul de noroc, 
Pe trii părţi cu lemne verzi 
Şi pe-o parte cu uscate 
Ca să n-aibă-n lume parte. 
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77. Păsărică din dumbravă  
 

Ms. 6, XXXVII, 37/1937 AIEF Irina Bălici, 19 ani 
Vicovul de Sus, 15 iunie 1912 

 

 
 
Păsărică din dumbravă, 
Vină şi mă leagănără 
Că ieu aşa-s învăţată 
Să nu dorm nelegănată. 
Şi mă leagănă frumos 
Să nu pic din leagăn jos. 

Saracele gâţâşoare, 
Că de-amu n-or purta floare, 
Numai două boldişoare 
Cu căpşoare roşioare, 
Şi-o pânzătură din ţară 
Şi-un tulpan dintr-o dugheană. 

 
78. Trandafir din ceia parte  

 
Ms. 22.225 a, 213/1238 BN Glicheria Scherciuc a lui Ioan, ţărancă, 37 ani 

Voitinel, 11 august 1909 
 

 
 

Trandafir din ceia parte, 
Te-aş iubi şi-mi eşti departe. 
M-aş duci şi te-aş sapa 
Şi mă tem că ti-i usca 

Şi mi-i strica inima. 
Eu tot ti-oi aduci-n gradină 
Şi te-oi iubi pe odihnă 
Că eu ştiu că-s gospodină. 
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79. Când ieram la mama fată  

 
Ms. 22.223, 57/47 BN Victor Romaşcan, (?) 

Costâna, 27 septembrie 1907 
 

 
 

Frunză lată de pe baltă, 
Când ieram la mama fată 
Lucram numai câte-odată. 
De lucram, de nu lucram, 
Şi tot dragă maicei eram. 
Dar de când m-am măritatu 
Toţi flăcăii m-au uitatu. 
Nu-a nici pasăre, nici puiu, 

Nici drăguţa nimăruiu. 
Când eram la maica mè 
Eram pui şi rândunè 
Şi drăguţa cui aş vrè. 
Dar de când îs la maica lui 
Nu-s nici pasăre, nici pui, 
Nici drăguţa nimărui. 

 
80. Pasere cu casa-n colţ 

 
Ms. 22.224, 215/753 BN Casandra a lui Costan Popovici, ţărancă, 56 ani 

Fundu Moldovei, 30 iulie 1903 
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Pasere cu casa-n colţ, 
Iubeşte-mă dacă poţi, 
Iubeeşte-mă dacă-ţi plac, 
Dacă nu, silă nu-ţi fac. 
Păsăruică mută-ţi casa 

Că vine badea cu coasa 
Să cosească fân cu ceaţă, 
Frângă-i-se coasa-n braţă. 
Păsăruică mută-ţi cuibul 
Că vine badea cu plugul. 

 
81. Di-acasă când am plecat 

 
Ms. 22.225 a, 3/1124 BN Gavril a lui Toader hriş, 19 ani 

Volovăţ, 25 iulie 1909 
 

 
 

Di-acasă când am plecat, 
Tat-au rămas la arat 
Şi mândra la secerat. 
Şi-am şezut un an şi-o vară 
Şi-am venit acasă iar. 
Cânipile-au fost culese, 
Mândrile din sat alese; 
Cânipile-au fost topiti 
Şi mândrile-mbătrâniti; 

Cânipile-au fost în baltă 
Şi-a me mândră măritată. 
Şi de s-ar ci măritat 
De la noi al triilea sat 
Tot aş fi fost mai uitat. 
Dar aşa, s-o măritat 
De la noi a treia casă, 
Inima mi-i friptă, arsă. 

 
82. Măi bădiţă, măi vecine 
” Mi-oi găsi şi eu păreche” 

 
Ms. 6, XLIII, 11/2111 AIEF Fevronia Gălăuş, orăşancă, 23 ani 

Suceava, 7iunie 1914 
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- Frunză verde trei masline, 
Măi bădiţă, măi vecine, 
Nu mai îmbla după mine, 
Mă mărit, te las pe tine. 
- Mărită-te sănătoasă, 
Mi-oi găsi şi eu aleasă, 

Alta-n lume mai frumoasă, 
Nu ca tine-o păduchioasă. 
Căci mai sânt şi alte-n lume, 
Mai din soi şi mai cu nume; 
Căci mai sânt în lume fete, 
Mi-oi găsi şi eu păreche. 

 
83. Multă scârbă-mi face mie 

 
Ms. 22.227, 217/1801 BN Domnica Burciu, ţărancă, 16 ani 

Vicovul de Jos, 14 iunie 1912 
 

 
 

Frunzuliţă strug de vie, 
Multă scârbă-mi face mie 
Viaţa ast’ de burlăcie. 
De n-avem de ea plăcere 
N-aş pitrece-atâta jelie. 

Dar acum m-am săturatu, 
Di părinţi m-am depărtatu 
Şi di fraţi m-am străinatu, 
De surori m-am lepădatu, 
Vine vremea di-nsuratu. 

 
84. Frunză verzi am tot cântat 

 
Ms. 22.224, 153/873 BN Iftimia Lojinschi, ţărancă, 44 ani 

Câmpulung, 30 septembrie 1908 
 

 
 

Frunză verzi am tot cântatu 
Dar acelia s-o uscatu. 
Fete tinere-am iubit, 
Şi acele-o-mbătrânit. 
N-am frunză să cânt mai mult, 

Nici fete să mai sărut. 
Dar las pân’ la primăvară 
C-atunci cresc frunzele iară. 
Cresc şi fete, ştiu eu bine, 
Dar nu mai cresc pentru mine. 
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Care mie mi-o crescutu, 
De mult toate s-o trecutu. 
Iar acum care crescu 
Pe mine nu mă iubescu. 
Doamne, cum să nu suspin 
Că pre iute sânt bătrân. 
Am fost tănâr, nu ştiu când, 
Şi-acu văd că-am bătrânit. 
Mult mă mier şi eu acu, 
Vremea mea, di ce trecu. 
Parcă tinireaţa mea 

O zburat ca-o păsărea, 
O zburat şi nu mai vine, 
Cât îi lumea, iar la mine. 
Dar viaţa mea amară 
Tot în lacrimi petrec iar, 
Tot în lacrimi şi suspine 
Şi-n dureri, ca vai de mine. 
C-aşa mi-o fost norocu 
Să vărs lacrimi pe tot locu 
Şi toţi anii mei de rându 
În dureri să-i trec plângându. 

 
85. Fă-mă Doamne, ce m-ei face 

”Copiii fără mamă” 
 

Ms. 22.225 a, 225/1899 BN Saveta Poştovici, ţărancă, 16 ani 
Mănăstirea Humorului, 11 august 1913 

 
 

Fă-mă Doamne, ce m-ei face, 
Fă-mă pasere de-argint 
Ca să zbor pe sub pământ 
La măicuţa la mormânt. 
Măicuţei mă jăluiescu 
Cât di rău amau trăiescu, 
Că tătuţa s-o-nsuratu, 
Mamă-a doua ni-o luatu 

Şi pe noi ne-a alungatu. 
Şi îmblăm din târg în târg 
Ca cioara din zid în zid; 
Şi îmblăm din prag în pragu 
Ca cioara din gard în gardu; 
Şi îmblăm din casă-n casă 
Ca cioara din plasă-n plasă. 

 
86. Cui mă laşi, bade sărace? 

 
Ms. 22.218-22.221, III, 44/1117 BN Odochia Torac, ţărancă, 41 ani 

Burla, 25 iulie 1909 
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Frunză verde plop şi salce 
Cui mă laşi, bade sărace? 
Eu cu dorul tău ce-oi face? 
Tu puică-i face bine 

Că rămâi în sat la tine, 
Da eu puică-oi face rău 
Că mă duc din satul meu. 

 
87. Cine dor pe vale n-are 

 
Ms. 22.227, 214/2112 BN Dumitru Gălăuş, orăşean, 30 ani 

Suceava, 7 iunie 1914 
 

 
 

Cine dor pe vale n-are 
Nu şti luna când răsare 
Nici noaptea cât e de mare; 

Nu şti luna când se culcă 
Nici noaptea cât e de lungă. 

 
88. Om frumos la frumos trage 

 
Ms. 22.227 BN Pamfil Popescu, ţăran, 24 ani 

Satu Mare (în Cernăuţi), 18 august 1914 
 

 
 

Om frumos la frumos trage, 
Da noi, ieşti hâdzi, ce ne-om face? 
Vai de mini, dacă-s hâd 
Nu mă pot băga-n pământ. 

Ce folos de om frumos 
Şi-i cu narav urâcios! 
Dar mai bine, dragă, hâd 
Dacă-i numai iscusit.  
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89. Măi bădiţă, măi Florică  
 

Ms. 22.225 b, 1/570 BN Paraschiva Câmpan, ţărancă, 68 ani 
Ilişeşti, 28 iunie 1908 

 

 
 

Măi bădiţă, măi Florică,  
Care dor mereu te strică? 
Ce oftezi, sau că ţi-i teamă 
Că nu mai vii la noi sara? 
Ah, cum n-oi suspina dragă, 
Dacă laşi vremea să-mi treacă. 
Şi la voi cum n-aş veni 
Dacă-aş şti că m-ei iubi. 

Măi bădiţă, măi muntene, 
Vină sara mai devreme  
La neveste tinerele. 
Leagă-ţi calu la propele, 
Intră-n casă, nu te teme, 
Că de cine te-ai temut 
S-au dus şi n-au mai venit. 
S-o pus să şadă-n pământ. 

 
90. Vişinică, Vişinică 

 
Ms. 6, C, 120/1667 AIEF Anghel Ienciu, lăutar sătesc, 36 ani 

Gura Solcei (în Iacobeni), 24 august 1911 
 

 



 108 

 
Vişinică, Vişinică, 
Te-aş pofti o ibovnică. 
Nu pot, nu pot vişinele 
Că-mi vii sara prea devreme 
Şi-mi taie duşmanii lemne, 
Duşmancele strâng surcele. 
Dar să-mi vii la miez de noapte 
Când dorm duşmanii de moarte. 
Că duşmanul, spânzura-l-aş, 
Nici în casă să nu-l laşi, 

Pune mâna pe-un tăciune, 
Umple satul de minciuni. 
Şi mă zbat de zi, de noapte, 
Ca să-mi prind duşmanul frate 
Şi duşmanca surioară, 
S-o lipesc la inimioară. 
Duşmanu-oi prindi-atunci frate 
Când a da din chiatră lapte, 
Şi duşmanca sorioară 
Când a-mpuşca puşca goală. 

 
91. Puica badii cea frumoasă  

 
Ms. 6, C, 108/1138 AIEF Vasile Rotar, ţăran, 37 ani 

Marginea, 28 iulie 1909 
 

 
 

Puica badii cea frumoasă,  
Nu mai plânge, fii voioasă, 
Că de-a fi vreo pace-n ţară  
Voi vini la primăvară, 
Da’ de-o fi vreo greutate 
Noi ne-om duce mai departe. 
Eu mă duc, puică, -n catane, 
Tu rămâi şi-mi spală haine. 
Să le speli iute şi bine 
Şi să le trimiţi la mine, 

Spală-le în lăcrămioare 
Şi le pune-n gard la soare 
Şi le leagă-n basma neagră 
Şi le dă joia pe apă. 
De-i vidè că merg ca valu 
Să mai tragi nădejde-un anu; 
De-i vidè că voi pluti 
Să ştii bine că voi vini; 
De-i vidè că se cufundă, 
Cată-ţi altu şi fă nuntă. 

 



 109 

92. Prins-au scârba rădăcină 
 

Ms. 22.227, 247/527 BN Marta Turturean, ţărancă, 52 ani 
Pătrăuţi pe Suceavă, 27 mai 1908 

 

 
 

Frunză verde de sulfină, 
Prins-au scârba rădăcină 
Şi paralele rugină. 
N-am o zi şi n-am un ceas 
Să n-am scârbă nici năcaz. 

Frunzuliţă trii maslini, 
Du-ti, scârbă, di la mini, 
N-am făcut contract cu tini 
Ca să ti ţâi tot di mini. 

 
93. Cucule pasere blândă 

 
Ms. 22.227, 291/1069 BN Saveta a lui Gheorghi Cazac, ţărancă, 16 ani 

Bădeuţi, 12 iulie 1909 
 

 
 

Cucule pasere blândă, 
Du-te-n padure şi cântă! 
Pe cine-i ave mânie 
Blastamă-l străin să fie. 

Nu-ţi trebuie (altă) funie 
Ca străinătatea-n lume; 
Şi nu-ţi trebi altă şfară 
Ca străinătatea-n ţară. 
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94. Pe cel deal, pe cea costiţă  
 

Ms. 22.225 c, 48/773 BN Ioan a lui Vasile Pisdeli, ţăran, 30 ani 
Gura-Sadovei, 2 august 1908 

 

 
 

Pe cel deal, pe cea costiţă 
Mere-o biată copiliţă. 
Copiliţă, meri mai tare, 
C-a veni Dunărea mare 
Şi-a veni şi te-a mânare. 
Las’ să vie, să mă mâie 
Că n-am tată să mă ţâie, 
N-am fraţi ca să-mi creadă mie, 
Nici surori să mă mângâie. 

Când eram la mama mè, 
Ieram pui de rândunè, 
Şi drăguţa cui oi vrè. 
De lucram, de nu lucram, 
Draga mamei tot ieram. 
De când sânt la mama lui 
Nu-s nici rândunè, nici pui, 
Nici nu-s dragă nimănui. 

 
95. Nacajât ca mine nu-i 

 
Ms. 22.224, 166/821 BN Ana Panţîri, ţărancă, 38 ani 

Berchişeşti, 19 august 1908 
 

 
 

Nacajât ca mine nu-i, 
Numai puiu cucului, 
Când îl lasă mama lui 

În mijlocul codrului. 
Şi-ar zbura şi n-are pene 
Că l-au lăsat fără vreme; 
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Şi-ar cânta şi n-are glas 
Că l-au lăsat pui golaş. 
Şi-a venit o turturè 
Şi-o luat puiul cu iè, 
L-au purtat pisti ogoare, 
n-au lăsat puiul să moară. 

Turturica-i cam beteagă, 
Vine cucu şi mi-o-ntreabă: 
- Ce ţî-i ţie, maică dragă? 
Spune-mi să-ţi ajut digrabă. 
- Ia, -s beteagă şi-am să mor 
Pe braţele cui mi-i dor. 

 
96. Mamă, nu mă da cu sâla 

 
Ms. 22.222, 146/783 BN Aniţa a lui Toader Popescu, ţărancă, 48 ani 

Straja, 9 august 1908 

 
 

Mamă, nu mă da cu sâla 
Că ţi-o şi mai mare mnila. 
Mă-i da şi nu mi-o şi bini 
Şi-oi veni, mamă, la tini, 
Şi-oi veni şi m-ei vedè 
Şi-i plânge de mnila mè. 
Mama mă-ntreabă de viaţă, 
Nu vede cum îs pe faţă, 
Că de scârbă şi de-urât 
Giumătate m-am topchit; 

De scârbă şi de năcaz, 
Mi-o venit casa s-o las, 
Nici vântu să nu mă bată, 
Nici soarele să mă ardă, 
Numai badea să mă vadă. 
Mămuţă, mămuţă hăi! 
Nu mă da după urât, 
Să-mi şie şi-n pământ strâmt; 
Dă-mă după cin’ mi-i drag, 
Să-mi şie şi-n pământ larg. 

 
97. Fă-mă, Doamne, ce m-ei face  

 
Ms. 6, XLIII, 8/2108 AIEF Ileana Mitrofan, orăşancă, 26 ani 

Suceava, 7 iunie 1914 
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Fă-mă, Doamne, ce m-ei face, 
Inima să mi se-mpace. 
Fă-mă, Doamne, -o păsărică 
Să zbor pân’ la Ionică, 
Să văd cu cine cinează 

Şi cu cine însărează; 
Să văd sara ce mănâncă 
Şi-n ce aşternut se culcă, 
Dimineaţa când se scoală, 
Pe obraz cu ce se spală. 

 
98. Mamă, ce m-ai făcut fată 

 
Ms. 22.225 a, 47/1235 BN Vasile Cuciurean, cantor bisericesc auxiliar, 24 ani 

Gălăneşti, 10 august 1909 
 

 
 

Frunză verde de pe baltă, 
Mamă, ce m-ai făcut fată! 
Decât m-ai fi făcut fată, 
Mai bini cruce de piatră 
Şi o puneai la fântână 
Ca să fie apă bună. 

Şi drumeţii cât treceau, 
Toţi acolo poposeau, 
Cu apa se răcoreau, 
Bogdaproste îţi spuneau. 
Dar aşa, m-ai făcut fată, 
N-ai pomană niciodată. 

 
99. Haidem, puică, să cântăm 

 
Ms. 22.222, 154/533 BN Catinca a lui Sava Urâtu, ţărancă, 70 ani 

Pătrăuţi pe Suceavă, 27 mai 1908 
 

 
 

Haidem, puică, să cântămu 
Că mâni nie măritămu. 
După cie ni-om maritau 

N-om mai îndrăzni-a cânta 
În casă di soacră-tau, 
În tindă di socru-tău 
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Soţul tău ti întribau: 
- Ci mai cânţi, puică, atâta, 
Ori ţî-i dor di maică-tau 
Di ce n-ai rămas la dânsa? 
Da’ ficioru-i nici ca mini, 
Pi obraz plin di chistrui 
Şi nişti ochi ca di broscoi, 

Are musteţe ca di rac 
Di li-nnoadă după capu. 
Num-o palmă di ţi-oi dau 
Sângili că ti-a umpleau, 
Sângili că-i închegatu 
Cu măsele-amestecatu. 

 
100. Cuculi di pi harag 

 
Ms. 22.227, 296/1963 BN Nastasia Lupu, ţărancă, 48 ani9  

Pojorâta, 17 august 1913 
 

 
 

Cuculi di pi harag, 
Nu mă blăstăma să zac 
Că n-am pi nimi cu drag 
Să-mi puie mâna la cap; 
Cuculi di pi ogor, 
Nu mă blăstăma să mor 

Că n-am pi nimi cu dor 
Să mă-ntrebe di ce mor. 
Eu bolesc di dorul tău, 
Vai, puică, di capul mieu! 
Eu nu mor di nicio boală, 
Dorul mândrii mă omoară. 

 
101. Jijioară, apă lină 

 
Ms. 22.225a, 28/1476 BN Gheorghe Portică, lăutar sătesc (vioară), 49 ani; 

Zamfira a lui Gheorghe Puiu, ţărancă, 37 ani 
Poieni, 25 decembrie 1909 

 

 
 

Jijioară , apă lină, 
Am trecut ţară străină  
Şi-am cercat pânea de-i bună. 

Pânea-i bună, tare-mi place, 
Dar duşmanii nu-mi dau pace. 
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102. Tu de duci, bade sărace 

 
Ms. 6, XLII, 17/2067 AIEF Elisabeta Alexei, ţărancă, 11 ani 

Calafindeşti, 28 ianuarie 1914 
 

 
 

Frunză verde plop şi salce, 
Tu de duci, bade sărace, 
Eu cu dorul tau ce-oi face 
Că mă arde şi mă coace! 
Ia, l-ei sămăna-n liveziu  

Şi-or răsări poame verziu; 
Şi l-ei pune-n sîn la tine 
Să-ţi treaca dorul de mine; 
Şi l-ei pune-n sîn la piele 
Şi ti-a mai trece de jele. 

 
103. Sună valea, toată valea 

 
Ms. 22.222, 169/635 BN Ioana a lui Grigore Brînză, ţărancă, 60 ani 

Negrileasa, 11 iulie 1908 
 

 
 
Sună valea, toată valea, 
Şi mîndruţa-mi ţine calea. 
Iaca valea cum răsună, 
Eu cu mîndra n-o duc bună. 
Ici-i dealu, ici-i lunca. 
Unde mă trînteam cu puica. 

Cîte fuşte a purtat, 
Tăte eu ţi le-am luat. 
Numai tulpanul pe cap 
Îi luat de-al tău bărbat. 
Cînd îi lua sama bine  
Şi acela-i luat de mine. 
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104. La poala sub codru verdi 
 

Ms. 22.227, 206/1903 BN Saveta Poştovici, ţărancă, 16 ani 
Mănăstirea Humorului, 11 august 1913 

 

 
 
La poala sub codru verdi 
O zare di foc se vedi. 
Da’ la zari cini şedi? 
Iftina cu fetili. 
La dînsele tot viniau 
Peţitori şi li ceriau. 

- Dă-ne , mamă cînd ne-ntreabă 
Să ne mărităm degrabă, 
C-aşa-i  rîndul fetelor 
Ca şi vara-a merilor. 
După ce se mai măresc 
Nimănui nu-i trebuiesc. 

 
105. Zis–a luna de cu sară 

 
Mss. 6, XLII, 11/2061 AIEF Domnica Caciur, ţărancă, 14 ani 

Calafindeşti, 27 ianuarie 1914 
 

 
 

Zis–a luna de cu sară  
C-a ieşit Gheorghiţ–afară. 
El a zis că n-a ieşi 
Şi la mine n-a veni, 
Că e tare bolnăvior, 
Că i-i jeli şi i-i dor. 

De-i bolnav de dorul meu 
Să-l rădice Dumnezeu; 
De-i bolnav de altceva, 
Deie–i Domnul boală grea  
Să-l întorc cu scîndura, 
Să-l hrănesc cu lingura. 
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106. Mîndră eşti, leliţă fată 
 

Ms. 22.218-22.221, III, 58/1933 BN Ana a lui Nistor Timu, ţărancă, 22 ani 
Gura Sadovei, 16 august 1913 

 

 
 
Trandafir cu frunză lată, 
Mîndră eşti, leliţă fată: 
Părul tău cel mătăsos  
Negru-i, Doamne şi frumos. 
Lelie şi guriţa ta  
Şepte ţări aş da pi ea. 

Lelio, ochişorii tăi  
Parcă-s pietre scumpe-n iei. 
Minunată eşti la stat 
Şi drăguţă la îmblat, 
Una ieşti tu între toate, 
Asemenea-ţi nu se poate. 

 
107. Mă duc, mîndră, la catane 

 
Ms. 22.225 b, 41/1132 BN Vasile a lui Simion Zalemba, 50 ani 

Suceviţa, 27 iulie 1909 
 

 
 
Mă duc, mîndră, la catane, 
Tu rămîi şi-mi spală haine, 
Şi li spală-n lacrimele 
Şi li uscă-n sân la piele 
Şi ti uită-n sus la stele  

Cum tragem noi la cortele. 
Şi îmblăm din sat în satu  
Cu prifontu nesăratu; 
Şi îmblăm din sară-n sară  
Cu prifontu subsuară. 
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108. Bate murgul din picior 
 

Ms. 6, XLV, 31/2231 AIEF Spiridon Croitor, ţăran, 26 ani 
Capu Câmpului (în Cernăuţi), 15 august 1914 

 

 
 

Frunză verde cimbrişor , 
Bate murgul din picior 
Să-i pun şaua binişor, 
Să mă duc unde mi-i dor, 
La puicuţa mea frumoasă 

Ce m-aşteaptă tot cu masă. 
Sara tot cu sorbitură, 
Dimineaţa cu friptură; 
Sara cu plosca de vin, 
Dimineaţa cu-al ei sân. 

 
109. Undi zbori, măi, cuc hain? 

 
Ms. 22.225 a, 218/1474 BN Zamfira a lui George Puiu, ţărancă, 37 ani 

Poieni, 25 decembrie 1909 
 

 
 

Frunză verde de pelin,  
Undi zbori, măi, cuc hain? 
Cînţi o vară jumătate  
Şi-apoi zbori în altă parte. 
Cîntă-mi şi mie odată  

C-a mè minte-i tulburată. 
Cât mă duc din sat în sate  
Cu puşca mi-i greu în spate, 
De saghie şoldure 
Ochii negri m-or durè. 
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110. Vin doi nouraşi din sus 
 

Ms. 22.218+22.221, I, 6/1851 BN Dochiţa Ursachi, ţărancă, 38 ani 
Vicovul de Sus, 16 iunie 1912 

 
 

Frunză verde de harbuzu,  
Vin doi nouraşi din susu 
Cu veste şi cu răspuns 
Că pe bădiţa l-o tuns, 
Nu-mi pare rău că l-au tuns, 
Da-mi pare rău că s-o dus. 
De când bădiţa s-o dus 
Trii garoafe-n poart-am pus, 

Trii garoafe şi gheorghine 
Şi bădiţa tot nu vine. 
Mi-o trimis badea scrisoare 
Să-i trimit şi lui o floare. 
Eu i-aş trimite-o cu stele, 
Dar i-ar duce-o cu jele. 
Dară luna răcoroasă 
I-a duce floarea frumoasă. 

 
111. Mărg la apă c-o cofiţă 

 
Ms. 22.225 b, 5/1130 BN Gheorghe Pîrghie, ţăran, 25 ani 

Vicovul de jos (în Suceviţa), 27 iulie 
1909 
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Foaie verde trii frăguţe, 
Mărg la apă c-o cofiţă, 
Mă-ntîlnesc cu-a me puicuţă: 
- Te cunosc, bădiţă, bine 
C –ai be apă de la mine, 
Din cofiţă nu ţi-oi da 
Că mă-ta-i femeie rea, 
Toată lumea au îmblat  
După leac di fermecat, 
Să ti famece pi tini 
Ca să nu mă iei pi mini. 

Spune mîni-ta aşa: 
Să–ngrădească uliţa 
Tot cu lin şi cu pelin, 
Cu pari negri di arin. 
Nu se teamă că-i mai vin; 
Să samene mac in prag, 
Nu se teamă, nu i-l calc. 
Macu-a creşte şi-a-nflori, 
Tu cu mî-ta mi-i dori: 
Macu-a creşte şi s-a coace, 
Iară tu bureţi ii face. 

 
112. S-o dus cucu la oraş 

 
Ms. 22.224, 229/676 BN Pachiţa a lui Nicolai Scripcari, ţărancă, 61 ani 

Frumosu, 17 iulie 1908 
 
 

 
 

Frunzuleană mărăraşu, 
S-o dus cucu la oraşu 
Şi-o lăsat puii golaşi. 
Şi-o trecut o păjurè, 
S-o prins că i-a creşte ea. 
Şi-o zburat din deal în vale 
Şi-o adus la pui mâncare. 

Şi-o venit cucu-ntr-o vreme  
Şi puii nu i-o zâs “nene” 
Ci–o zis “mamă” păjurelei. 
Cucu–o plâns şi-o blăstămat 
Şi tare i-au mai fost banat 
Că s-o dus şi i-o lăsat. 

 



 120 

113. Vine–un nouraş din sus 
 

Ms. 22.227, 234/1552 BN Agripina Moroşanu, ţărancă, 21 ani 
Grăniceşti, 2 februarie 1910 

 
 

Frunză verde de-un harbuz, 
Vine–un nouraş din sus 
Cu veste şi cu răspuns 
De la puiu ce s-o dus. 
Când aş şti c-ar mai veni 
Cărăuşa i-aş pliji 
De nalbă, de floare albă, 
Doar ar veni mai degrabă. 
Cărăuşă i-am plijit  
Şi puiuţu n-au venit, 
Cărăuşă luminoasă  
Nimeri la altă casă  
Uni-i nevasta frumoasă 
Şi bărbatu-i dus de-acasă. 

- Dă–mi drumu, nevastă, -n casă. 
C-afară plouă de varsă  
Şi mereu mă tot îndeasă . 
Şi am straie de mătasă. 
Şi unde m-a chicura 
Beşică s-a rădica. 
- Drumu-n casă eu ţi-aş da 
Dar n-am unde ti culca. 
- Nu hi proastă, tu, nevastă, 
Şi nu te-ngriji de asta. 
În casă de m-oi vidè 
M-oi culca unde-oi putè: 
Pe marginea patului, 
În locul barbatului. 

 
114. Zic duşmanii că-s gunoi 

 
Ms. 22.223, 153/164 BN Rahila delnea, ţărancă, 22 ani 

Stroieşti, 26 octombrie 1907 
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Frunză verde de trifoi, 
Zâc duşmanii că-s gunoi. 
Da’ de-ar fi gunoi ca mine 
Nu l-ar mai mătura nime, 

Dar l-ar strînge în hârtie, 
L–ar duce-n cănţălărie 
Unde stau domnii şi scrie. 

 
115. Boii mei când aud doină 

 
Ms. 22.222, 23/312 BN Ioan Lupuleac, ţăran, 22 ani  

Iacobeşti, 25 decembrie 1907 
 

 
 

Boii mei când aud doină 
Ară ţelină şi moină , 
Căci românul cât trăieşte 
Tot cu doina se mândreşte. 

Arză-te focu, năcazu, 
De copil tânăr te-am tras; 
De te-oi trage cât te-am trasu; 
Tu-mi pui pânza pe obrazu. 

 
116. Om scârbit ca mine nu-i 

 
Ms. 6, XLI, 16/2016 AIEF Casandra Lupu, ţărancă, 10 ani 

Pojorâta, 20 august 1913 
 

 
 

Om scârbit ca mine nu-i, 
Numai puiul cucului 

Când îl lasă maica lui 
În mijlocul codrului. 
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Mă-sa zboară şi se duci, 
Puiul cadi jos şi plângi. 
Ar rămânie, n-arie hrană 
Co–o rămas fără di mamă; 
Ar zbura şi n-arie penie  

C–a rămas fără di vremie. 
Mai aşteaptă-mă, mămuţă, 
Să-mi tocmesc o aripuţă, 
Aripuţa di sacară 
Ca să zbor în jos, la ţară. 

 
117. Bucuros cătan-aş şi 

 
Ms. 22.225 c, 55/822 BN Rahila a lui Nichita Ianuş, ţărancă, 42 ani 

Berchişeşti, 19 august 1908 
 

 
 

Bucuros cătan-aş şi, 
La compania leliţii, 
Numai puşca de n-ar şi, 
Puşca şi oţelele 
Că mi-o mîncat şelele. 
De-ar şi puşca di răchită 
Şi bruţacu plin de pită. 
Plânge-mă, maică, cu dor, 
Ţi-am fost fată şi ficior, 
Ţi –am scos caii din ocol, 
Pe Bălan şi pe Bujor 
Ţi l-am dus pân’ la ogor, 
Ca o brazdă ne-am brăzdat 
Şi-napoi ne-am înturnat, 
La catani m-au luat. 
Inga, maică, păru meu  
Să–l iei, maică, să-l strângi bini, 

‘Ntr-o naframă să mi-l pui 
Şi pe apă să mi-l dai. 
De–i vidè că pluteşte 
Nu mai trage nădejde, 
Că nădejdea di la mini 
Ca şi ghiaţa cea subţire 
Car’te sui şi nu te ţine 
Şi te lasă de ruşine. 
Pi cararea mea cea dragă 
Mi-a crescut troscut şi iarbă.  
Pe troscut vântu mi-l bată, 
Pe puica focu mi-o ardă. 
Şi să  nu ardă mai greu 
Numai cum oi zice eu; 
Să mi-o ardă cu uscati 
Că m-au scos din sănătate. 
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118. Of, a mea fetiţă 
 

Ms. 22.223, 132/52 BN Olga Reuţ, (?) 
Sfântu Ilie, 28 septembrie 1907 

 

 
 

Frunza verde, tămâiţă, 
Of, a mea fetiţă 

Iese sara la portiţă 
Şi-nvaţă a da guriţă. 
Şi–o bătut-o bărbăţelul 

Ca să-i spuie amorelul. 
De m-ar pune pi-un cărbune 
Amorelul nu l-oi spune; 
De m-ar pune pi-o frigare 
Amorelul vină n-are. 

 
119. Colo-n vale la portiţă 

 
Ms. 22.227, 279/1051 BN Saveta a lui Drăjineţ, ţărancă, 28 ani  

Vatra Dornei, 4 iulie 1909 
 

 
 

Frunzuliţă tămăiţă, 
Colo-n vale la portiţă, 
Jăluia o nevăstuţă  
C-a bătut-o bărbăţelul 

Ca să-i spuie mărizelul. 
- De m-ei pune pe-un cărbune, 
Mărizelu nu ţi-oi spune ! 
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120. Cucule cu pană sură 
 

Ms. 22.223, 297/381 BN Dochiţa Bujorean, ţărancă, 49 ani  
Rus-Plavar, 22 februarie 1908 

 
 

Cucule cu pană sură 
Ce-am grăit gură la gură, 
Să-mi cânţi mie [-n ] răritură 
Tot a chef şi voie bună. 
Mi–ai cântat pe–o rădăcină 
Tot a scârbă şi-a pricină. 
Cucule cu pene verzi, 
Ce-mi cânţi sara pin livezi 
Şi pe mine nu mă vezi! 
Mi-ai cântat cu glas subţire  
Pentru-a noastră despărţire. 
Şi-aşa sînt eu plin de jele 
Ca şi ceriul plin de stele; 

Şi–aşa sânt de supărat  
Ca şi ceriul nourat. 
Foaie verde, foaie fragă, 
Departe eşti, mândră dragă. 
Tu departe, eu departe, 
Două dealuri ne desparte ,  
Două dealuri şi-o pădure  
Cu zmieură şi cu mure. 
Şi-o da Dumnăzău ce-a da, 
Şi pădurea s-a usca, 
Dealurile s-or măcina, 
Eu cu puica m-oi lua. 

 
121. Eu mă duc, puica rămâne 

 
Ms. 22.227, 16/1546 BN Eleonora Gutău, ţărancă, 13 ani 

Grăniceşti, 3 februarie 1910 
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Promoroacă pe pădure, 
Eu mă duc, puica rămâne, 
Ce să fac s-o ieu cu mine 
Măcar pe două-trii zâle, 
Măcar calea-n jumătate 
Să nu-mi pară drum departe! 

Mergând, puică, de la tine 
‘Ntălnii cârduri de copile, 
Ce să fac să li-ieu cu mine 
Măcar pe două-trii zâle, 
Măcar calea-n jumătate  
Să nu-mi pară drum departe! 

 
122. Măi Marină din livezi 

 
Ms. 22.224, 32/1993 BN Calinic Capră, cântăreţ sătesc, 21 ani 

Dorna candrenilor, 19 august 1913 
 

 
 

Foaie verdie di orez, 
Măi Marină din livezi 
Vin’ cu luntria di mă treci 
Tăt încet să nu mă-nneci 
Că n-ai bani să mă plăteşti, 
Şepte ani să hărgăteşti. 
Şi dacă mă prăpădeşti, 
Tu ca mine nu găseşti. 

Marină, crăpa-ţi-ar calu, 
Diegrabă mai trecui dialu; 
Marină, crăpa-ţi-ar iapa, 
Degrabă mai trecui balta. 
Foaie verdie, foaie lată, 
Cum m-ai lăsat tu, măi fată,  
Cu cămeşa nespălată, 
Cu gura nesărutată. 
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123. Mă suiam în deal pe stâncă 
 

Ms. 6, C, 56/375 AIEF Nicanor Verenca, cantor bisericesc, 58 ani 
Ruşii-Mănăstioara, 21 februarie 1908 

 

 
 

Frunzuleană de-alunică, 
Mă suiam în deal pe stâncă, 
Mă uitam în gios la luncă, 
Văzui lunca înfrunzită 
Şi mândruţa-mpodobită. 
Mă scobor în gios, de vale, 

Şi–o prindem de cingătoare 
Şi–o giurai la sfântu soare 
Că pi altu nu-l mai are. 
Stăi, bădiţă, nu mă giura, 
Zău, că te-am pi dumiata. 

 
124. Busuioace, busuioace 

 
Ms. 6, C, 134/2195 AIEF Ana Iftinca, ţărancă, 20 ani 

Horodnicul de Jos (în Cernăuţi), 10 august 1921 
 

 
 

Busuioace, busuioace, 
Ian sileşte de te coace  
Şi  te du la iarmaroace 
Şi vezi bădiţa ce face. 

De l-ei găsi adormitu, 
Spune–i că m-am logoditu ; 
De l-ei găsi deşteptatu, 
Spune-i că m-am cununatu. 
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125. Puiuţ c-a meu nu mai vezi 

 
Ms. 22.218-22.221, VI, 19/597 BN Roxana a lui Alexandru Oniga, ţărancă, 25 ani 

Stupca, 30 iunie 1908 
 

 
 

Mătrăgună-n trii jiriezu 
Puiuţ c-a meu nu mai vezu. 
Pi dânsu-i cămeşa albă, 
La grumaz năframă neagră, 
Numai gura lui mi-i dragă. 
Mai în sus di gurişoară, 
Cunună di musticioară, 
Ochii lui, muruţă neagră,  
Mură di pi struguri verdgie , 
Rău mă teiem ca mi l-oi pierdgie, 
Că mi l-am pierdut odată 
Şi l-am găsit la o fată. 
Fata vrea ca să-l sărute, 
Dumnezeu să nu-i ajute; 
Fata vrea ca să mi-l ieie, 
Dumnezeu să nu i-l deie. 
Şi l-am mai pierdut o dată, 

Toată lumia l-am cătat, 
Tare greu că l-am aflat: 
În mijlocul codrului, 
La curţile dorului, 
Undi şăd porţile-nchise, 
Mândrile pi tablie scrise. 
Cînd dau să deschid poarta, 
Iacă , dorul mă şi-ntreabă 
Poatie cat pi ciniva? 
Cat pi ciel cu pană lată ,  
Sus îi Dumnezeu să-l bată, 
Că m-a-nvăţat sărutată 
Şi m-o lăsat supărată; 
Cat pi ciel cu pana vierdgie, 
Sus îi Dumnezeu, nu-l rebdgie, 
Căci m-o-nvăţat a iubi 
Şi m-o lăsat a dori. 
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126. Vine dorul prin grădină 
 

Ms. 6, C, 4/9 AIEF Domnica Iftodi, ţărancă, 23 ani 
Tişăuţi, 22 iulie 1907 

 
 

Foaie verde de sulcină, 
Vine dorul prin grădină 
Cu-un fânar şi cu-o lumină. 
- Undi te duci tu, dorule ? 
- Ia, mă duc la mîndra mea 
C-a să văd ce face ea. 
De-oi vedea-o prin ogradă, 

Înapoi mă-ntorc pe poartă; 
De-oi găsi-o-n pat culcată , 
Am să o sărut odată, 
S-o sărut o dat’ şi bine 
Să –mi fie pi-un an de zile; 
Şi-apoi să o strâng în braţă 
Ca să-mi fie dulce viaţă. 

 
127. Tot ţi-am zâs, maică, ţi-am zâs 

 
Ms. 22.218-22.221, I, 31/114 a BN Aglaia Prelipcean, învăţătoare, 21 ani 

Şcheia, 18 octombrie 1907 
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Tot ţi-am zâs, maică, ţi-am zâsu 
Să–mi pui măr dulce-n grădină, 
Să mă dai să-ţi fiu vecină. 
Frunză verde de orez, 
Tu mi-ai pus un pădureţ 
Şi m-ai dat să nu mă vezi. 
Tot ţi-am zis, măicuţă, ţâie 
Să ţi-i zile pentru mine, 
Să mă dai în sat cu tine. 

Şi-ai ţinut zâle vârstate 
Şi m-ai dat în sat departe 
Ca să n-am de tine parte. 
Te–ai temut, maică, temut 
Că ţi-oi veni la-mprumut 
Şi eu nici gând n-am avut. 
Eu în sat să fi lucrat, 
Împrumutu-ţi l-aş fi dat 
Să nu [mă] fi depărtat! 

 
128. Ciel cie arie noroc, arie 

 
Ms. 22.227, 242/1990 BN Calinic Capră, cântăreţ sătesc, 21 ani 

Dorna Candrenilor, 19 august 1913 
 

 
 

Ciel cie arie noroc, arie, 
Pune-n piatră şi răsarie. 
Am sămănat grâu di vară  
Şi-au ieşit neagră săcară; 
Am sămănat busuioc 
Şi n-au răsărit dieloc. 
Undie mărg, undie mă-ntorc, 
Vai die minie, n-am noroc. 
Mult mă mier cie s-o făcut 
Că în târg nu l-am vândut, 
În crâşmă nu l-am băut, 
Ori nici nu l-am mai avut. 

Se vedie, când m-ai scăldat  
Norocul ni l-ai vârsat. 
Să–mi spui mam-adevărat, 
În cie apă m-ai scăldat ? 
- În apă di Miercurea 
Ca să-ţi fie lumia grea. 
Scăldătoarea o-am vărsat  
Pie pamântul niarat 
Şi–n pamîânt cum o întrat  
Norocu–ţi s-o strecurat, 
Şi să îmbli toată lumia 
Şi să n-ai hodină-n ia! 
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129. Măi, bărbati, fii cuminti 
 

Ms. 22.224, 20/823 BN Rahila a lui Nichita ianuş, ţărancă, 42 ani 
Berchişeşti, 19 august 1908 

 

 
 

Frunzuliţă bob şi linte, 
Măi, bărbati, fii cuminti ! 
Ie coasa şi fă-nainte 
Şi-mi coseşte cânepa 
Şi ni-o coseşte ca pi sus 
Să nu rămâie de-un fus. 
Ni-o coseşte şi ni-o bate 
Şi mi-o vinde fără preţ. 
Măi, bărbate, tu ştii bine 
Că eu lunea nu lucrez, 
Marţi di zi di sărbătoari, 
Miercurea–i di fată mari, 
Joia–i pentru dobitoace, 
Vinerea nime nu toarce, 
Sâmbăta di la amiazi 
Mi-am pus oala să mă lau, 

Să mă lau cu siminoc, 
Duminica-i iarmaroc. 
Au pus furca pi deşghe, 
S-o dat la crâşmă să be. 
Trii şire pe fus o pusu , 
Trii litre pe gât s-o dus, 
Da’ tălhăraşu de fusu  
Fuga la bărbat s-o dus: 
- Măi bărbate, măi bărbate, 
Ian du-te la cârşmă, du-te! 
Bărbate, femeia ta  
Au pus furca pe deşghè 
Şi s-o pus la cârşmă şi be. 
- Nu-i treaba ta, fusule, 
Da’ las’ să beie, saleaca, 
Că i-au fost dragă lumea. 
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130. Cucule, porumbule 
 

Ms. 22.224, 225/756 BN Casandra a lui Costan Popovici, ţărancă, 56 ani 
Fundu Moldovei, 30 iulie 1908 

 

 
 

Cucule, porumbule, 
Vara vii, vara te duci, 
Nici o veste nu-mi aduci, 
Numa un sac plin de nuci,  
Tu le-aduci, tu le mănânci. 
Cucule, balanule, 
Ce–mi tot cânţi de voie re? 

N-am puşca la mâna me 
Să scot untura din tine,  
Să tocmesc inima-n mine 
Măcar pe două, trei zile. 
Ţi–am plătit să-mi cânţi un an, 
Nu mi-ai cântat nici de-un ban. 

 
131. Cucule, drăguţule 

 
Ms. 6, C, 44/215 AIEF Veronica Lupu, ţărancă, 18 ani 

Gura Humorului, 1 noiembrie 1907 
 

 
 

Cucule, drăguţule, 
Mândrule, suruţule, 

Vara vii, vara te duci, 
Spune-mi, iarna ce mănânci ! 
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- Mănânc putrigai de fag 
Şi vin de vă cânt cu drag. 
- Cucule, peniţă sură, 

Mânca-ţi-aş limba din gură 
Ca să pot şi eu cânta, 
Să fiu drag la puica mea! 

 
132. Cuculeţ cu pană sură 

 
Ms. 22.223, 374/14 a BN Rahila Belecu, ţărancă, 17 ani 

Gura Humorului, 9 octombrie 1907 
 

 
 

Cuculeţ cu pană sură, 
Ce tot cânţi la noi pe şură, 
Ori ţi-i foame, ori ţi-i sete. 
Ori ţi-i dor de codru verde? 
Nu mi-i foame, nu mi-i sete, 
Nici mi-i dor de codru verde, 
Dar mi-i dor de satul meu 
C-am lăsat trii mândre-n el: 

Una-n deal, ca un cristal, 
Una-n vale, ca o floare, 
Cea din vatra satului 
Îi floarea bărbatului. 
Cea din deal s-a măritat, 
Cea din vale m-a lasatu. 
Cea din vatra satului 
Of ! m-a-nşălat, a dracului ! 

 
133. Nu ştiu, puiu ce nu vine 

 
Ms. 22.224, 198/331 BN Ioan Popovici, lăutar sătesc, 21 ani 

Sfântu Ilie, 5 ianuarie 1908 
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Foaie verde trii masline, 
Nu ştiu, puiu ce nu vine 
Di ce m-au lăsat pe mine 
Şi nu ştiu unde petrece. 
Nu ştiu, Doamne, ce-aş mai face  
Să-mi vie puiuţu-ncoace ! 
Poate-i bolnav, sau nu-i bine, 
Sau nu doreşte de mine, 
Sau şi-a găsit alta-n lume  
Mai frumoasă decît mine.  
De-au găsât-o mai frumoasă, 

Dumnezeu li deie casă; 
De-au găsât una mai slută, 
Viaţa să-i fie scurtă; 
De-au găsât o grozăvioară 
Să dea Dumnezeu să moară, 
Să mărg şi eu la pomană 
Ca la o prietină bună 
Şi să-i gust din colivioară, 
Să-i fie ţârna uşoară  
Ca pietricica de moară. 

 
134. Cine iubeşte şi lasă 

 
Ms. 22.224, 117/377 BN Iulţa a lui Nicolai Croitor, ţărancă, 19 ani 

Ruşii Mănăstioara, 21 februarie 1908 
 

 
 

Frunză verde de mătasă, 
Cine iubeşte şi lasă  
Să nu-şi poată face casă, 
Aibă casa cucului 
Şi hodina vântului. 
Frunză verde de-alior, 
Ce vii, Ghiţă, târzior, 

Ori de mine nu ţi-i dor? 
Ba ni-i dor, puicuţă, dor. 
Am a trece-un deal şi-o vale 
Şi pe dealu-s paltinei 
Şi-ntre noi doi oameni răi; 
Iar pe vale-s floricele 
Şi–ntre noi două căţele. 
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135. Am avut o scârbă mare 
 

Ms. 22.218-22.221, I, 15/314 BN Ilie Andricu, băiet de ţigan, 12 ani 
Gura Solcei, 25 decembrie 1907 

 
 

Foaie verde trii madale, 
Am avut o scârbă mare, 
La duşmani bine le pare. 
Foaie verde şi-un dudău, 
Plânge puica, plâng şi eu  
Şi duşmanii râd mereu. 

Staţi, duşmani, şi nu râdeţi 
Că şi voi copchii aveţi, 
Aveţi fete şi băieţi. 
Copchii vor creşte mari, 
Vor hi curve şi tâlhari 
Şi-oi pieri prin cremenar ! 

 
136. Cie ti-abaţi din drum mereu? 

 
Ms. 6, XLI, 20/2020 AIEF Nastasia Lupu, ţărancă, 48 ani 

Pojorâta, 20 august 1913 
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Foaie verdi şi-un dudău, 
Cie ti-abaţi :/ din drum mereu 
Murgule, căluţul meu? 
Ţi-a venit poati-un gând rău, 
Ori ţi-e greu :/ trupşorul meu ? 
- Nu mi-e greu trupşorul tău, 
Nici mi-a venit :/ vrun gând rău, 
Flăcăuaş, străpânul mieu. 
Pi la câtie cârşmie trieci, 

Tu de garduri :/ tot mă legi 
Şi-mi dai fân, nuielelie 
Şi graunţă :/ stelielie. 
Tu ti culci cu mândra-n pat 
Şi di mini :/ ai uitat. 
Cum ţî-i drag cu cu mândrilie, 
Şi mie :/ grăunţelie; 
Cum ţî-i drag cu mâna-n sân, 
Şi mie :/ cu gura-n fân. 

 
137. Descunună-mă, părinte 

 
Ms. 6, XLV, 19/2219 AIEF Ana Chirilă a lui Andrei, ţărancă, 28 ani 

Cajvana (în Cernăuţi), 14 august 1914 
 

 
 

Frunză verde, fir de linte, 
Descunună-mă, părinte. 
Ascult-a mea rugăminte, 
Ie-mi urâtul dinainte! 
Că de me-i descununa,  
O sută de lei ţi-oi da, 
Într-o vară ţi-oi lucra 
Şi un an te-oi asculta. 
De mi-i da, oricât mi-i da, 
Eu nu te-oi descununa. 
Cununia-a fost la mini, 
Ochii tăi în cap la tini. 

Ce n-ai luat sama bini, 
Cine era lângă tini. 
Du-te chiar şi la Vladica, 
Că nu ţi-ajuta nemica! 
A fost noapte, n-am văzut, 
Bine nu l-am cunoscut. 
Veni ziua la trezie, 
Urât mi-a mai căzut mie. 
Bată–te–ar crucea nănaş, 
Cu cine mă cununaşi: 
Cu urâtul satului, 
Cu propteaua gardului. 
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138. Pe cel deal, pe cea cărare 
 

Ms. 6, C, 62/414 AIEF Emanuil Verenca, elev, 21 ani 
Ruşii Mănăstioara, 25 februarie 1908 

 

 
 

Pe cel deal, pe cea cărare, 
Merge-un căpitan călare 
Cu trii sute de catane, 
Căpitanu şuierîndu  
Iar catanele plângându  
Şi din gură blăstămându. 
- Măi feciorilor, ce plângeţi 
Şi  inimă grea vă faceţi  
Că destulă scârbă trageţi ! 
Voi aţi ştiut tare bine  
Când aţi dat mâna cu mine  
Că  veţi merge-n ţări străine 

Şi-ţi muri fără lumină, 
Fără lumină di ceară, 
Fără om din a ta ţară; 
Fără lumină di său, 
Fără om din satul tău. 
În pământ străin şi greu. 
Trandafir de pe cetate, 
Spune mândrei sănătate  
Şi am să-i trimit o carte  
Că di mini n-are parte. 
N-are parte că-s diparte, 
Cătunia ni disparte. 

 
139. Măriuţă, Mărioară 

 
Ms. 6, C, 5/11 AIEF Veronica Scoboliuc, ţărancă, 24 ani 

Tişăuţi (în Suceava), 22 iulie 1907 
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Frunză verde lozioară, 
Măriuţă, Mărioară, 
Ce ai tu în gurişoară ? 
Busuioc şi tămâioară. 
Dă-mi-l mie, Mărioară! 
Busuiocul nu-i de dat, 
Astă–vară n-a plouatu  
Şi–am plătit de l-am udatu, 
Şi–am plătit de l-am plivitu 
Cu banii de pe iubitu. 

Astă-vară n-a fostă vară, 
Da’ a fost un foc şi-o pară. 
Frunză verde lozioară, 
Măriuţă, Mărioară, 
Eu la târg şi tu la ţară, 
Amîndoi zăcem de-o boală, 
Eu pe-un pat şi tu pe-un alt,  
Pe două scânduri de brad ,  
Ne-am iubit şi ne-am lăsat. 

 
140. Plângi mireasă şi suspină 

 
Ms. 22.224, 49/1034 BN Aniţa Chilău, ţărancă, 28 ani 

Rus-Poieni, 27 iunie 1909 
 

 
 

Plângi mireasă şi suspină  
Că mergi în casă străină  
Şi te-or bate făr’ de milă, 
Te-or mustra făr’ de pricină. 
Pisti-o lună s-o pornit, 
La măicuţa c-o venit. 
Măicuţa când o văzut-o  

La masă-ndată au pus-o  
Şi pe urmă o-ntrebat-o: 
- Bine-i, fată, măritată ? 
- Bine-i, măiculiţă, bine,  
Că ni-o scos venin din mine, 
Venin negru şi-nchegat 
M-am hrănit de mă itat. 
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141. Nici aceia nu-i femeie 
 

Ms. 22.227, 246/658 BN Maria a lui Dumitru Roşu, ţărancă, 23 ani 
Dorotea-Plotoniţa, 14 iulie 1908 

 

 
 

Foiliţă trii surcele, 
Nici aceia nu-i femeie  
Ce nu are la brâu cheie, 
Să mănânce şi să beie, 
Pe bărbat dracu să-l ieie . 
Vai de-acel ce nu şti-a cânta  
Că greu îşi petrece lumea  

Eu măcar că cânt mereu  
Şi–o petrec în lume greu. 
Că–omu daca n-ar cânta 
Trupu-i s-ar învenina; 
Dacă cântă şi oftează, 
Trupu i se uşurează. 

 
142. Răsai lună mai digrabă 

 
Ms. 6, XXXVI, 53/1799 AIEF Domnica Burciu, ţărancă, 16 ani 

Vicovul de Jos, 14 iunie 1912 
 

 
 

Răsai lună mai digrabă  
Să se vadă pi livadă, 
Să pot cosi fân şi iarbă  

Şi s-aleg pelin şi nalbă, 
Să dau mândrii să disfacă, 
Di la inimă să-mi treacă. 
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- Destă, puică, ce–ai tăcut  
Că ţi-oi da un leu bătut. 
- Da’ să-mi dai măcar şi zece 
Şi eu tot nu ţi-oi disface. 
Nu ţi-am făcut să-ţi disfac, 

Ţi-am făcut că mi-ai fost drag; 
Nu ţi-am făcut ca să mori, 
Ţi-am făcut ca să te-nsori; 
Nu ţi-am făcut ca să chei, 
Da’ ţi-am făcut să mă iei. 

 
143. Cini scârba mi-a luà 

 
Ms. 6, XXXVI, 38/1784 AIEF Dimitrie a lui Maftei Popescul, ţăran, 26 ani 

Horodnicul de Jos, 13 iunie 1912 

 
 
Cini scârba mi-ar lua  
Eu şi cămeşa i-aş da. 
Eu cămeşă mi-oi mai face, 
Dară scârbă n-aş mai trage. 
Mai scârbit om decât mini 
Nu mai este nime-n lumi, 

Numai puiul cucului 
Când îl lasă mama lui  
În mijlocul codrului. 
Şi-ar zbura şi n-are pene . 
Şi-ar cânta, n-are putere 
Că l-au lăsat făr’de vreme. 

 
144. Sara bună mi-aş lua 

 
Ms. 6, XXXVI, 45/1791 AIEF Onofrei Tiron, gospodar şi factor poştal, 30 ani 

Horodnicul de Jos, 13 iunie 1912 
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Sara bună mi-aş luari, 
Nu mă-ndur de dumiatari 
Că ţi-i dulcie guriţari ; 
Sara bună, nu di tăt, 

Că am de gând să te mai văd ; 
Sara bună , eu mă duc , 
Nu vă las nici un bucluc. 

 
145. În vremea vieţii mele 

 
Ms. 22.225 a, 163/1935 BN Anghelina a lui Nistor Timu, ţărancă, 20 ani 

Gura Sadovei, 16 august 1913 

 
 

Foaie verde, trii zmicele,  
În vremea vieţii mele 
S-a pus cucu pi nuielie  
Şi-o prins a-mi cânta di jelie, 
S-o pus cucu pi-e răchită, 
Mi-o cântat să fiu zbârlită; 

Şi d-acolo s-o mai pus 
Pe-un nucuţ, colea din sus, 
Şi cântând s-o cam mai dus. 
Şi s-o dus pi sus cântând  
Şi eu am rămas plângând. 

 
146. Măicuţă, când m-ai născut 

Ms. 22.227, 136/1853 BN Dochiţa Ursachi, ţărancă, 38 ani 
Vicovul de Sus, 16 iunie 1912 
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Măicuţă, când m-ai născut, 
Mai bine ai fi făcut 
Două fântânele reci 
Între două dealuri seci. 
Dintr-a meli cicioreli 
Să fi făcut scăunele; 

Şi dintr-a mei ochişori  
Să fi făcut pomişori; 
Şi din mâna mea cea dreaptă, 
Păhărel de băut apă; 
Trupul să-l fi pus în dungă, 
Să fi făcut masă lungă.  

 
147. Mândră, eu ţi-am spus asară 

 
Ms. 6, XLII, 20/2070 AIEF Vasile Turturean, paroh gr. Ort., 62 ani 

Calafindeşti, 29 ianuarie 1914 
 

 
 

Mândră, eu ţi-am spus asară,  
Să-mi scoţi şaua din camară, 
Să mi-o bată vânt de vară , 
C-am să plec în jos, la ţară. 
La ţara cea ungurească  
Să-mi cumpăr pană domnească,  
Să mi-o pun în pălărie, 
Să mă-nvăţ şi eu a scrie. 

Vreu să scriu o cărticeu, 
S-o trimit la maica meu: 
De mai are vreun fecioru  
Să mi-l puie sub picioru, 
Să n-aibă grijă, nici zoru, 
Nici să-i duc atâta doru; 
Că destul îmi duce mie 
De când îmblu-n străinie. 
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148. Ici la noi, între hotară 
 

Ms. 22.223, 188/159 BN Gheorghe Ciudin, psalt la Sf. Ioan, 50 ani 
Suceava, 21 octombrie 1907 

 

 
 

Frunză verde de nagară, 
Ici la noi, între hotară, 
Sânt doi nuci cu frunză rară 
Şi fac nuci dulci şi amară. 
S-au strâns cucii toţi din ţară 
Şi cântă de se omoară, 
Cântă toţi cu glas subţire  

Pentru-a noastră despărţire; 
Cântă, cântă, n-au ruşine, 
C-am trăit odată bine. 
Frunză verde măr mustosu, 
Cântă cucii cu glas grosu 
Pentru traiul nostru frumos 
Ce îi azi putregăios. 

 
149. Sara pi când însăra 

 
Ms. 6, C, 80/630 AIEF Paraschiva a lui Gavril al lui Mihai Şincar, ţărancă, 36 ani 

Negrileasa, 11 iulie 1908 
 

 
 
Frunză verde şi unau, 
Sara pi când însărau 
Toţi de rouă se lăsau. 

Când era la miez de noapte 
Puica blăstăma de moarte. 
- Taci, puică, nu blăstămau, 
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Tu blestemi mintea tau. 
Când ţi-o fost mintea brudie 
Ce te-ai potrivit tu mie? 
Că de-amu, puică-n coleu 
Getea-n coadă nu-i purtau, 
Flori în câmp nu-i aşezau. 
Eu mă duc de mâne-n lume, 
Tu rămâi cu pruncu-n poale, 
Ieşti de râs şi de ocară 
Şi la munte şi la ţară. 

Eu m-oi duce şi-oi giucau, 
Iar tu-i sta şi-i legănau, 
Cu picioru-i legănau 
Şi din gură-i blăstămau:  
“Creşteţi flori şi nu-nfloriţi 
Că mie nu-mi trebuiţi; 
Şi-astupaţi zaplazurile, 
Să vă bată vânturile 
Ca pi mine gândurile”. 

 
150. Puică, de dragostea noastră 

 
Ms. 6, C, 80/630 AIEF Paraschiva a lui Gavril al lui Mihai Şincar, ţărancă, 36 ani 

Negrileasa, 11 iulie 1908 
 

 
 
Puică, de dragostea noastră 
Au răsărit doi nuci în coastă, 
Răsăria şi nu-odrăsliau, 
Cunosc că nu eşti a meau; 
Şi-nflorea şi nu legau, 
Văd, puică că ni-om lasa. 
Şi-apoi să ne punem nume: 

Eu ţi-oi pune, puică, bine, 
Struţuşor de văzdugiele. 
Să ne despărţim cu jele; 
Eu ţi-oi pune, puiuţ, bine, 
Struţuşor de busuiocu, 
Busuioc braşovenesc, 
Pui ca tine nu găsesc. 
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151. N-am a trăi cât lumia 
 

Ms. 22.224, 258/1052 BN Sofia, soţia cantorului bisericesc 
Constantin Ionescu, 26 ani 
Vatra Dornei, 4 iulie 1909 

 

 
 

Frunză verde şi unau, 
N-am a trăi cât lumiau, 
Oi trăi o zi, ori două, 
Şi voi lăsa lumia vouă. 
Astă lume mi-i urâtă 

Că-i cu multe-nvăluită, 
Şi ie plină de duşmani 
Ca iarba de boi bălani; 
Şi ie plină tot de rele  
Ca iarba de buruiene. 

 
152. Om strein ca mine nui 

 
Ms. 22.222, 19/590 BN Ilie Sabin, învăţător, 28 ani 

Stupca, 30 iunie 1908 
 

 
 
Foaie verde a bobului, 
Om strein ca mine nuiu 
Numai puiu cucului 
În mijlocul codrului. 

Fă-mă, Doamne, cât m-ei facie, 
Fă-mă pasere de-argint 
Ca să zbor pi sub pământ 
Pân’la tata la mormânt. 
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Tat-a prins a hâşâi. 
Stai, tată, nu hâşâi, 
Să-ţi încep a povesti 

Cum trăiesc cu străinii, 
Că străinu-i ca şi spinu, 
Mai amar decât pelinu. 

 
153. Grăia luna către soare 

 
Ms. 22.218-22.221, V, 1/944 BN Maranda Gherman, ţărancă, 88 ani 

Pârteştii de Sus, 11 octombrie 1908 
 

 
 

Frunză verde de cicoare, 
Grăia luna către soare: 
- Hai puicuţă-n paşi mai tare 
Că vine Dunărea mare. 
- Las’ să vie, să mă mâie, 
Că n-am tată să mă ţâie, 
Nici mamă să mă mângâie, 
Fraţi, surori ca să mă ştie. 

Am un frate şi-i departe, 
Peste deal şi peste sate. 
Dealule, mândru, frumos, 
Scoborî-te-ai mai în jos 
Să mă sui pe vârful tău , 
Să văd tot neamuţul meu, 
Că de când nu l-am văzut  
Carnea pe mine-a scăzut. 
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154. Două fete ni-s dragi nie 
 

Ms. 22.227, 89/1893 BN Casandra Cozma, ţărancă, 17 ani 
Mănăstirea Humorului, 11 august 1913 

 

 
 

Frunză verdi di-alămâie, 
Două fete ni-s dragi niie: 
Una scurtă, negricioară, 
Alta naltă, bălăoară. 
Aş iubi pe bălăoara, 
Ni-o împuşcă negricioara; 
De-oi iubi pe negricioara, 
S-a supăra bălăoara. 

Decât m-aş fi făcut fată, 
Mai bini-o cruci di chiatră. 
Şi mai bini-nc-un ficior, 
Împăratului de-ajutor. 
Scaldă-mă,măicuţă, -n nieri 
Că de azi nu-ţi şier averi; 
Scaldă-mă măicuţă-n apă 
Că de azi mă duc la groapă. 
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155. Trecui valea şi-un părău 
 

Ms. 6, C, 22/55 AIEF Filaret Doboş, prof. liceu în Suceava, 26 ani 
Ilişeşti (în Bosanci), 29 septembrie 1907 

 

 
 

Frunză verde şi-un dudău, 
Trecui valea şi-un părău 
Cu-o puicuţă din Braşău. 
Puicuţa mă cheamă-n casă 
Şi mă pune după masă, 
Iar pe masă-i carne arsă 

Şi-ntre carne-s două cane: 
Într-una-i jin ciparatu. 
Nu pot bea de supăratu; 
Într-una-i jin îndulcitu. 
Nu pot bea de este nitu 
Cât alerg după iubitu. 

 
156. Neculai, peniţă neagră 

 
Ms. 22.223, 123/92 BN Catrina Bradu, ţărancă, 30 ani 

Păltinoasa, 8 octombrie 1907 
 

 
 

Neculai, peniţă neagră, 
Care copilă ţi-i dragă? 
- Ni-i dragă asta-n costruţu 
Că n-are nici un drăguţu. 
Cine trece pe prundariu? 

Niculai cu calu breazu, 
Calu-i breaz şi şeaua-i verde, 
Vai, Doamne, nu mi-l mai pierde ! 
Că l-am mai pierdut odată  
Şi l-am găsit pe-un tăpşanu 
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Priponit de-un leuşteanu. 
- Leuştean, cine te-au pusu? 
- Niculai, când s-au dusu. 
- Leuştean, cine te-au udatu? 
- Niculai, când au plecatu 
- Leuştean cine te-au plijitu ? 

- Niculai, când au venitu, 
Au plătit de m-au plijitu 
Cu banii de pe iubitu; 
Au plătit de m-au udatu 
Cu bani de pe sărutatu. 

 
157. Tu, Ileană dintre brazi 

 
Ms. 6, C, 93/789 AIEF Aniţa a lui Toader Popescu, ţărancă, 48 ani 

Straja, 9 august 1908 
 

 
 
Tu, Ileană dintre brazi, 
Hai cu badea la Galaţi 
Să-ţi fac fustă din cinci laţi, 
Să giurăm că suntem fraţi; 
Şi bârneţe din doi laţi, 

Să trăim necununaţi, 
Să te strâng la cheptul meu 
Şi să uit de chinul greu. 
Vom trăi şi ne-om iubi, 
Nime-n lume nu ne-a şti. 

 
158. Dimineaţa când mă scol 

 
Ms. 22.224, 19/1019 BN Leonora Moldovan, ţărancă, 21 ani 

Chilişeni, 26 iunie 1909 
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Frunză verde de bujor, 
Dimineaţa când mă scol 
Şi mă uit în sat cu dor.  
Lacrimile mă omor, 
Cum merg fraţi pe la surori 
Şi părinţi pe la feciori. 
Numai cu, de-a mele fapte, 
Trebuie să stau departe, 
Peste munţi şi peste ape  

În neagra străinătate. 
Numai luna şi o stè 
Ştie de patima mè. 
Dară şi eu când voi plânge 
Cu trii lacrime de sânge 
Şi a veni a mè dragă 
Ca să vadă şi s-audă, 
Ca s-asculte paserea 
Cum îmi cântă patima. 

 
159. Tu străin şi eu străin 

 
Ms. 22.225 b, 6/493 BN Anton Turcu, lăutar, 48 ani 

Suceava, 13 mai 1908 
 

 
 
Tu străin şi eu străin 
Şi cui să ne jelim? 
Jelui-m-aş şi n-am cui, 
Jelui-m-aş codrului. 
Codrul are frunză verde 
Şi pe mine nu mă crede. 
Foaie verde trii castale, 
Scârba-i mare, scârba-i tare, 
Omu de scârbă nu moare 

Da’ nici multe zile n-are. 
Arde-o focu, viaţa mea, 
Cum n-avui parte de ea! 
Nu-i păcat de Dumnăzău, 
De-unbăiat ce-am fost şi eu 
De trăiesc pe lume greu ? 
Trăiesc bine, trăiesc rău, 
Ştie numai Dumnezeu. 
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160. Când ieram, ieram, ieram 
 

Ms. 6, C, 78/607 AIEF Alexandru Oniga, ţăran, 58 ani 
Stupca, 30 iunie 

 

 
 

Frunză verdgie dgie stejaru, 
Când ieram, ieram, ieram, 
Când ieram dgie-o lună-două 
Furam cloşca dgie pie ouă, 
Ramănea puii saracii 
Şi li dam, li dam, li dam, 
Şi li dam brânză dgie vaciu, 
Tot se cemà că-s saraciu. 
Când ieram dgie-un an, dgie doiu, 
Când ieram, ieram, ieram, 
Mă-nvăţam a fura boiu, 
Mă-nvăţam, mă învăţam. 
Când ieram dgie şepcie aniu, 
Mă-nvăţam, mă învăţam, 

Mă-nvăţam a fura caiu. 
Dgie căpăstru că-i scotciamu, 
Mă suie tata calarie, 
Mă suie, suie, suie, 
Pi doi tiligari furaţiu 
Şi mă duceam la Galaţi, 
La Galaţi, la iarmarocu, 
Ceream preţu-ntr-un noroc, 
Iară când biam aldamaşu 
Iată-l-ai şi păgubaşu! 
Şi-mi lua ce-am câştigatu, 
Şi-mi lua, lua, lua, 
Teiemniţa am înfundatu 
Şi-am gătitu dgie furatu! 
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161. Sara bună mi-aş luau 
 

Ms. 22.225 a, 287/1131 BN Vasile a lui Simion Zaremba, ţăran, 50 ani 
Suceviţa, 27 iulie 1909 

 

 
 
Sara bună mi-aş luau, 
Nu mă-ndur de dumiatau; 
Sara bună, eu m-aş duce, 
Nu mă-ndur de gura dulce. 
Când aud de sara bună 
Mi se leagă limba-n gură, 
Mi se leagă, leagă, leagă, 

C-un fir de matasă neagră. 
- Dragu mamei, nu te duce 
Că te-oi scălda-n lapte dulce. 
- Măcar te-oi scălda cu miere, 
Inima mi-i cu durere; 
Să mă scalzi şi cu zăhar, 
Inima mi-i cu amar. 

 
162. Scârbă azi, scârbă şi mâine 

 
Ms. 22.227, 35/1527 BN Gheorghi a lui Ioan Coyubaş, ţăran, 27 ani 

Părhăuţi, 30 ianuarie 1910 
 

 
 
Frunză verde trii masline, 
Scârbă azi, scârbă şi mâine, 

Cu scârba-n pământ m-or pune, 
De m-ar ţine scârba-ncă mult, 
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Tânără m-or pune-n pământ; 
De mă mai ţine vro lună 
M-or găsi pe câmp nebună; 
Şi de m-a ţine mai vrun an 
M-or găsi pusă şi-n divan; 
Şi de m-a ţine-ncă mai mult 
A hi-ncă mai rău şi mai slut  
Şi m-or găsi pusă-n pământ  
Şi mi-or vini la-al meu mormânt  
Şi mi-or da ţârna-ntr-o parte 
Şi pânza pi jumătati, 
Dragostea-or vede ce poate, 
Ce poate-un flăcău şi-o fată, 
Să se mire lumea toată 
Că-a fost dragoste-nfocată 

Numai de duşmani stricată. 
Cel ce-au despărţit o fată 
Cununia-n cap nu vadă, 
Să n-aibă cuie la cruce, 
Nici la groapă cine-l duce, 
N-aibă popă la prohodit, 
Da’ nici femeie la bocit, 
Să n-aibă nici cruce, nici sălaş, 
Da’ nici scripcă, nici fluieraş, 
Câni şi lupi să-l prohodească,  
Pământul să nu-l primească, 
Să n-aibă ţărnă la mormânt, 
Nici pânză de-acoperit, 
Că au fost doi dragi iubiţi 
Ca doi pomi mândri-nfloriţi! 

  
163. Să nu crezi ficiorului 

 
Mss. 22.225 b, 8/1917 BN Ioana Ciofu, ţărancă, 20 ani 

Bucşoaia, 12 august 1913 

 
 

Foiliţa mărului, 
Să nu crezi ficiorului, 
Că ti puni pi-un ginunchie 
Şi-ţi înşiră mii şi sute 
Până ti scoate din minti. 

El îşi pune-n cuşmă floare. 
Eu cu mâna [–n] scăldătoari; 
El a merge şi-a giuca, 
Eu oi sta şi-oi legăna. 

 
164. Somn ni-i, măicuţă, ni-i somn 

 
Ms. 22.224, 170/2003 BN Carp Mezdrea, ţăran, 28 ani 

Dorna Candrenilor, 19 august 1913 
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- Somn ni-i, măicuţă, ni-i somn. 
- Eu n-am braţe să te-adorm. 
Du-te, fiică, şi te culcă 
În patul tătâne-tău. 
- Patu-i aşternut cu fân  
Şi miroasă-a om bătrân. 
- Du-te, fiică şi te culcă 
În patul frăţâne-tău. 
- Patu-i aşternut cu flori  
Şi miroasă-a frăţior. 
Somn ni-i, măicuţă, ni-i somn. 

- Eu n-am braţe să te-adorm. 
Du-te, fiică şi te culcă 
În patul mătuşie-ta. 
- Mirozna pănuşielor, 
Dragostea mătuşielor. 
- În fundul grăjdiuţului, 
În patul drăguţului, 
Fie-ţi trupul odihnit, 
De păcate ispăşit. 
- Bine, maică, -ai nimerit 
M-ai mânat unde [–am] gândit. 

 
165. Dinapoia casei mele 

 
Ms. 22.227, 230/1625 BN Aniţa Bogdaniuc, ţărancă, 46 ani 

Pătrăuţi pe Suceavă, 29 august 1910 
 

 
 

Dinapoia casei mele  
Este-un nuc cu huciureli, 
Cântă tăti păsăreli 
Mai di drag şi mai di jeli. 
Cântă ca şi puica mieu 

Care anţărţ mă iubèu. 
Las să cânte cât or vrèu, 
Glasul iei nu l-or avèu: 
Las să cânte cât li place, 
Glasul iei nu l-or mai face. 

 
166. Puişor de mierlă neagră 

 
Ms. 22.223, 190/153 BN Natalia Poleac, ţărancă, 42 ani 

Stroieşti, 24 octombrie 1907 
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Puişor dge nierlă neagră 
Cântă-n codru să se-aleagă, 
Să se-aleagă la voinici 
Care-or mai văra pe-aici. 
Cari la Moldova vor merge, 

Înapoi nu s-or întoarce. 
La Moldova-i de trăit, 
Cine-o mers n-o mai vinit; 
La Moldova-i tare bgine, 
Cine merge nu mai vine. 

 
167. Pentru tine, mândrulucă 

 
Ms. 6, XLII, 12/2062 AIEF Victoria Lazurca, ţărancă, 15 ani 

Calafindeşti, 27 ianuarie 1914 
 

 
 

Pentru tine, mândrulucă, 
Nu-s nici gazdă, nu-s nici slugă; 
Pentru tine, mândruleană, 
Am pierdut vara şi iarna, 
Mi-a pierit iarba-n poiană, 
Păpuşoiu-n buruiană; 
Pentru tine, mândră hăi, 
Mi-a pierit iarba pe văi 
Şi mioarele cu miei 
Şi grâu de-o sută de lei. 

De ploi grâu-mi s-a stricat. 
Păcat ca l-am sămănat, 
Iar pe cel nescuturat 
Paserili l-au mâncat. 
Vai şi-amar de-aceia casă 
Unde-i nevasta frumoasă, 
Că bărbatul o iubeşte, 
Iarba-n câmp îi putrezeşte, 
Coasa–n pod îi rugineşte, 
Păru-n cap îi cărunţeşte. 

 
168. Îmblă badea-n  hortăşie 

 
Ms. 6, C, 25/67 AIEF Victoria Lazurca, ţărancă, 15 ani 

Calafindeşti, 27 ianuarie 1914 
 

 
 
Frunză verde de-alămâie, 
Struguraş de poamă vie, 
Îmblă badea-n  hortăşie 

Socotind că-mi strică mie, 
Dar mie nu mi-a strica 
Că eu ştiu a mă purta, 
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Albuţă ca lebăda, 
Rumănă ca calina, 
Şi ţi-oi rupe inima 
Şi ţie, şi mâni-ta. 
De-aş ajunge gioia sara, 
Rujă albă-n calea taua, 
Să văd ţi-s dragă ori ba. 
De ţi-s dragă, bade, dragă, 

Dacă nu, lumea ţi-i largă, 
Încalică şi aleargă 
Şi-ţi găseşte una dragă. 
Gura mè nu te-a grăi, 
Ochii mei nu ti-or privi, 
Mâinile mele nu ti-or trage. 
Du-te, bade, unde-ţi place  
Şi dă-mi, bade, bună pace! 

 
169. Zise luna cătră soare 

 
Ms. 22.218-22.221, IV, 17/163 BN Ana Gemeniuc, ţărancă, 28 ani 

Stroieşti, 26 octombrie 1907 
 

 
 
Frunză verde trii migdale, 
Zise luna cătră soare: 
- Hai, puicuţă-n paşi mai tare 
Că vine Dunărea mare. 
- Las să vie, să mă mâie, 
Că n-am părinţi să mă ţâie. 
Am un frate şi-i departe, 
Peste-un deal şi–o vale seacă. 
Dealule mândru şi frumos, 

De te-ai coborî tu în jos 
Ca să mă sui pe vârful tău 
Să-mi văd nemurelul meu. 
Că de când nu l-am văzut 
Carnea pe mine-o scăzut. 
Dacă-i sta a cântări 
Nici o litră nu-i găsi, 
Nici o litră, nici un dram, 
Ni-o trecut dorul de neam. 

 
170. Tot mai lin, dorule, lin 

 
Ms. 22.227, 108/2059 BN Vasile Lazurca, ţăran, 23 ani 

Calafindeşti, 27 ianuarie 1914 
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Tot mai lin, dorule, lin 
Căci pe-aice nu-i străin; 
Şi mai rar, dorule, rar 
Căci pe-aici nu-i amar. 
Saraca străinătate, 
Ştiu că nu-i soră şi frate. 

Frunză verde trei masline, 
Maică, mult aş da pe lume, 
Aş da doi boi şi mai bine 
Să găsesc un om ca mine. 
Boii nu mă zăhăiesc, 
Om ca mine nu găsesc. 

 
171. Catincuţă, un’ te duci? 

 
Ms. 22.224, 142/1099 BN Vasile a lui Ion Sireteanu, orăşean, 75 ani 

Siret, 14 iulie 1909 
 

 
 

Catincuţă, un’ te duci? 
La grădina cu doi nuci 
Să dau apă la doi junci 
Şi gură la doi voinici. 

Catincuţă, undi mergi azi? 
La grădina cu doi brazi 
Să dau apă la doi mânzaţi  
Şi guriţă la doi fraţi. 

 
172. Fă-mi, Doamne, o cărăruşă 

 
Ms. 22.222, 37/492 BN Anton Turcu, lăutar, 48 ani 

Suceava, 13 mai 1908 
 

 
 

Foaie verde de-alunuşă, 
Fă-mi, Doamne, o cărăruşă 
Pân’ la drăguţa la uşă, 
S-o găsesc în pat culcată 

Ca să ni-o ieu la sărutat. 
Di s-ar vinde dragostea 
Mi-aş da boii şi vaca 
Şi mi-aş cumpăra dragostea. 
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173. Colo-n vale, vălicică 

 
Ms. 22.227, 200/222 BN Teodor Nistranschi, elev, 13 ani 

Comăneşti, 18 noiembrie 1907 
 

 
 

Colo-n vale, vălicică, 
Sunt doi pui de rândunică. 
Unu zboară şi se duce, 
Unu rămâne şi plânge: 
- Aşteaptă-mă frăţioare, 
Ca să-mi crească aripioare, 

Aripioare de argint, 
Tot să zbor pe sub pământ 
La-a mea maică la mormânt, 
S-o descopăr, s-o sărut  
Şi-apoi să mă jăluiescu 
Cât de greu şi rău trăiescu. 

 
174. Maică să şii blastamată 

 
Ms. 22.218-22.221, IV, 3/1030 BN Nastasia Lăcătuş, 45 ani; Zamfira Muntean, 

27 ani; Minodora Lăcătuş, 14 ani, ţărance 
Rus-Poeni, 27 iunie 1909 

 

 
 

Şi-altă foaie, stuh de baltă, 
Maică să şii blastamată 
Dgi ci nu m-ai facut fată 
Ca să nu mai fac armată. 
Cine-o stârnit armata, 
Doamne sfinte, dă-i răsplata; 
Cine-o stârnit tras la sorţu 

Putrezi–şi-ar carnea-n grosu  
Şi ciolanile pi giosu 

Şi peielea la dubălari, 
Dgi papuci la militari, 
Şi pciară în cremenari. 
Vindgi, maică, boii toţi 
Şi pe urmă fă ci poţi 
Şi mă scoati di la sorţi. 
- Maica nu tei poatei scoatci 
Dgi la sorţi şi dgi la moartci, 
Măcar să fac ori ce-i face. 
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175. Rujiţă di pi răzor 
 

Ms. 22.223, 80/1932 BN Ana a lui Nistor Timu, ţărancă, 22 ani 
Gura sadovei, 16 august 1913 

 
 
Rujiţă di pi razoru, 
Nu mă blăstama să moru, 
Că n-am pi nimi cu doru 
Să mă-ntrebe di ce moru; 
Rujiţă di pi haragu, 
Nu mă blăstama să zacu 
Ca n-am pi nimi cu dragu 
Să mă-ntrebi di ci zacu. 
Când s-o-mpărţit dragostea 
Fost-am în câmp cu coasa, 
Dar nu ştiu cum s-o-mpărţit, 
Puţână mi s-o venit; 

Când s-o-mpărţit urâtu 
Eram în câmp cu plugu, 
Nu ştiu cum di s-o-mpărţit, 
Tari mult mi s-o vinit. 
Decât cu urâtu-n casă, 
Mai bine cu boala-n oase. 
Di boală popa citeşte, 
Di urât nu pomineşti; 
Din boală popa mă scoati, 
Di la urât nu mă poati. 
Nănaşuli, ai păcat, 
Cu cine m-ai cununat! 

 
176. Tot mă mustră şi cucuţu 

 
Ms. 22.218-22.221, I, 12/795 BN Marghioala Mihalovici, ţărancă, 32 ani 

Baiuşeşti, 16 august 1908 
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Frunză verde foi de nucu, 
Tot mă mustră şi cucuţu 
Di ce n-am glas ca dânsu. 
Da’cum oi avè glas  de cuc 
Când mă uit unde mă duc 

Şi sare unde mă culc! 
Şi cum oi avè glas de om 
Că şi noaptea plâng prin somn 
Dacă mă uit unde dorm! 

 
177. Vai, săraca mea mândrucă 

 
Ms. 22.218-22.221, V, 18/198 BN Roxanda Petroaie, ţărancă, 15 ani 

Drăgoieşti, 29 octombrie 1907 

 
 
Frunzuţă verde de nucă, 
Vai, săraca mea mândrucă, 
Placă-te şi mă sărută, 
Nu-ţi fie inima friptă, 
Că destul mi-i friptă mie 
Că mă duc în cătănie. 
Frunză verde măr mustos, 
Rămâi, tu sat, sănătos, 
Eu din tine am ieşit, 

La cătane am pornit. 
Frunză verde lemn uscat, 
Eu tare m-am supărat. 
Frunză verde de măsline, 
Eu mă duc în ţări străine 
Unde nu cunosc pe nime, 
Nici că mă cunosc pe mine 
Numai cât frunza şi iarba 
Care-i plină toată lumea. 

 
178. Cucule, pasăre blândă 

Ms. 22.227, 285/771 BN Iftimia Burduhos, ţărancă, 60 ani 
Fundu Moldovei, 31 iulie 1908 
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Cucule, pasăre blândă, 
Suie la munte şi cântă. 
Pe cine-i avè mânie 
Cânta-i cum mi-ai cântat mie, 
Străin în lume să şie. 
Nu-i mai trebe altă boală 

Decât străinătatea-n ţară; 
Nu-i mai trebi altă funie, 
Numai străinătate-n lume. 
Săleaca ţara străină 
Mi-a făcut faţa bătrână. 

 
179. Am un galbăn şi nu-i bun 

 
Ms. 22.222, 9/626 BN Ion Cernăuţan, ţăran, 67 ani 

Stulpicani, 10 iulie 1908 

 
 
Frunză verde de alun, 
Am un galbăn şi nu-i bun, 
Şi l-am dat pe-un pas de drum 
Să pot merge-n ceal cordun 
Să cerc vinu ori de-i bun, 
Că îmblu parcă-s nebun. 

Vinu–i bun şi chipărat, 
Nu-l pot bè de supărat; 
Vinu-i bun şi acrişor, 
Nu-l pot bè de-al mândrei  dor; 
Vinu-i bun şi îndulcit, 
Nu-l pot bè că sunt scârghit. 

 
180. Fecior de mândră ce eşti 

 
Ms. 22.223, 197/302 BN Floarea Gherasim, ţărancă, 16 ani; Mihalachi 

Moroşan, lăutar sătesc (vioară), 32 ani 
Grăniceşti, 24 decembrie 1907 
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Frunză verde şi-un cireşu, 
Fecior de mândră ce eştiu, 
De n-ai fi ficior de mândră 
N-ai purta chica rotundă, 
De-ai purta-o retezată, 
Mai jos de cuşmă lăsată. 
Taci, tu puică, nu fi proastă, 
Că doar nu-i pricina asta. 
Când ieram in vremea mea 
Nu-mi păsa de nimene, 
Aveam cal de-ncălicat 
Şi trii ibovnice-n sat: 
Una-n deal şi una-n vale, 
Una-n coastă, cea mai mare. 

Puiculiţa cea din coastă 
Ieşea sara-n calea noastră 
Cu-o turtă de miere-n sân 
Şi c-un şip de vin în mâni. 
- Poftim bade de cinsteşte, 
De la mine ie-ţi nădejde, 
Că nădejdea de la mine 
Ca şi gheaţa cea subţire 
Ce te sui şi nu te ţine 
Şi te lasă de ruşine. 
- Lasă, lasă, puică-aleasă, 
Eu suspin, ţie nu-şi pasă. 
Dar şi tu vei suspina 
Şi ti-i rupe inima. 

 
181. Cântă păsăruica-n salcii 

 
Ms. 6, C, 117/1503 AIEF Iacob Popovici, gospodar, 74 ani 

Oprişeni, 27 decembrie 1909 
 

 
 

Cântă păsăruica-n salcii, 
Puiculiţa badii zaci; 
Cântă păsăruica-n soari, 
Puiculiţa badii moari; 
Cântă păsăruica-n poartă, 
Puiculiţa badii-i moartă; 

Cântă păsăruica-n nuc, 
Puiculiţa badii-o duc 
Şi ni-o duc pe năsălie, 
S –o aşeze-ntr-o chilie 
Că-napoi n-are să vie. 
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182. Ce te clatini, bradule? 
 

Ms. 22.224, 177/1037 BN Casandra a lui Alexie Baerău, cântăreaţă sătească 
(oarbă), 60 ani 
Udeşti, 28 iunie 1909 

 

 
 

Ce te clatini, bradule? 
Eu cum nu m-oi clătina 
C-or veni şi m-or tăia 
Şi m-or face dranicioare, 

M-or încrăca-n nouă cară 
Şi m-or duce-ntre hotară 
Şi mi-or zidi-o temnicioară. 

 
183. Numai eu îs la părinţi 

 
Ms. 22.225 a, 269/858 BN Catrina Boca, elevă, 10 ani 

Botuşana, 19 septembrie 1908 
 

 
 

Busuiocu dintre sfinţi, 
Numai eu îs la părinţi 
Şi părinţii plini de-avere 
Mă ţâne de mângâiere. 
Şi-o vinit unu din sat, 
Tare frumos şi bogat, 
M-o cerut şi nu m-o datu. 
Nici un an n-am împlinit 
Şi-acasă napoi-am vinit. 
Tătuţa pep rag şedeu, 

Mamuţa două vaci mulge. 
Tatuţa m-o şi-ntrebat: 
- Cum îi, fiică, la bărbat? 
- Lasă, tată, m-am hrănit 
De bărbat şi de copii. 
Ardă-l focu măritatu, 
Degrabă m-am săturatu. 
Doamne, fă-mă-napoi fată 
Şi să mai trăiesc odată! 
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184. Frunzuşoară de-alunică 
 

Ms. 22.223, 15/67 a BN Ana a lui Gheorghe cojocar, ţărancă, 40 ani 
Ruşii Mănăstioara, 21 februarie 1908 

 

 
 
Frunzuşoară de-alunică, 
Ni-ai cântat, bade de ducă 
Şi nie de jele lungă; 
Ni-ai cântat, badi, di cali 
Şi nie de jele mare. 
Iară tu, lună mărgătoare, 
Ia să hii şi vorbitoare, 
Eu lună te-aş întreba: 

Ai trecut prin Canada? 
N-ai văzut pe bădiţa? 
Dar eu poate l-am văzut 
Dacă nu l-am cunoscut! 
Canada-i ţară de fală 
Ard-o-ar focu şi para! 
Acela-i loc tare străin, 
Mulţi se duc şi nu mai vin. 

 
185. Pe casa lui Ionică 

 
Ms. 22.223, 207/23 BN Silvia Mleşniţă, soţie de învăţător, 40 ani 

Tişăuţi, 23 septembrie 1907 
 

 
 
Frunză verde de-alunică, 
Pe casa lui Ionică 
Sânt doi pui de rândunică. 

 Unu zboară şi se duce, 
Unu chică gios şi plânge: 
- Aşteaptă-mă, frăţioare, 
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Pân’ ni-or creşte aripioare, 
Aripioare de argintu 
Să zburăm pe sub pământu 
La măicuţa la mormânt. 
Pe mormânt om tropăi, 
Pe măicuţa om trezi 
Şi maica ne-a hâşâi. 

- Maică, nu ne hâşâiu, 
N-am venit să ne hâşăieşti, 
D-am venit să-ţi povestesc 
Că tata s-o însuratu, 
Altă mamă ni-o luatu 
Şi pi noi ni-o alungat.  

 
186. Meri, puiule, de iubeşte 

 
Ms. 22.224, 200/162 BN Rahila Delnea, ţărancă, 22 ani 

Stroieşti, 26 octombrie 1907 
 

 
 
Frunză verde, solz de peşte, 
Meri, puiule, de iubeşte 
Unde mă-ta te voieşte; 
Meri, puiuţule, şi-ţi cată 
Una cu cosiţă albă 
Ca să-ţi fie ţie dragă 
Şi mâni-ta ca să-i placă 

Şi să-i fie noră dragă. 
Pe mine cât m-ai iubitu 
Numai tot m-au suduitu. 
Mai mult, surioara ta 
S-o temut că mi-i lua 
Şi ea nu s-a mărita. 
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187. Tânără m-am măritat 
 

Ms. 22.225 a, 159/831 BN Saveta Nedele, ţărancă, 21 ani 
Capu Codrului, 20 august 1908 

 

 
 
Foiuliţă lemu uscatu, 
Tânără m-am măritatu 
Şi tinirel m-o luat. 
Dar de tinirel ci-era 
Că peste cincizeci avea. 
Îl sărut, n-are dulceaţă, 
Of şi-amar de a mea viaţă, 
Strâng în braţe sloi de gheaţă  
Numai ni-i mare greaţă. 
Tinereţe ce-am avut 
Cu bătrân le-am pitrecut. 
Decât bătrân şi bogatu 
Mai bine tânăr şi săracu. 
Că bătrânu cum se scoală 
Aghia pi obraz se spală. 
El ziua  merge la fânu, 

Vine sara tot gemându. 
Eu îl înghii cu demâncat 
El zice să-l leg la capu. 
Decât la cap l-aş fi legat 
Mai bine-n părău l-aş fi dat. 
De bătrân m-am săturatu 
Şi tânăr ni-aş fi luat. 
Că cel tânăr  şi saleacu 
Dimineaţa cum se scoală 
Iuti pi obraz se spală 
Şi la fân merge râzând  
Vini sara şuierându. 
Eu îl înghii cu demâncat, 
El mă ia mă pune-n pat, 
Brava, c-aista-i barbat! 
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188. Dealule, mândru, frumos 
 

Ms. 22.225 b, 3/796 BN Marghioala Mihalovici, ţărancă, 32 ani 
Baiaşeşti, 16 august 1908 

 

 
 

Dealule, mândru, frumosu, 
M-aş sui pe vârvu tău 
Să-mi văd şi sătuţu mieu, 
Că de când nu l-am văzutu 
Carnea pe mine-a scăzutu 

Şi dge[–i] vra să-o cântăreşti 
Nici o litră  nu găseştiu. 
Nici o litră, nici un dram, 
Numai măduva-n ciolan. 

 
189. Bat-o Dumnezeu, s-o bată 

 
Ms. 22.218, 6/1242 BN Nicolai Vartolomei, ţăran, 70 ani 

Voitinel, 11 august 1909 
 

 
 
Bat-o Dumnezeu, s-o bată, 
Pe leliţa sprâncenată 
C-a făcut crâşma la poartă 
Şi-a sărăcit lumea toată. 
Când din crâşmă am ieşit  
Pe-o cărare-am nemerit, 
Pe-o cărare luminoasă, 

Nimeream la altă casă 
Unde-i nevasta frumoasă 
Şi bărbatul nu-i acasă. 
Eu în casă am intrat, 
Bună sara că am intrat , 
Bună sara că am dat. 
Bini vorba n-am sfârşit  
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Şi bărbatul a venit: 
- Ce caţi, bade, pe-acolè? 
- Să-mi pun cărbuni în lulè. 
- Pune-ţi cărbuni în lulè, 

Şi ie-ţi drumul de-acolè. 
Săraca luleaua mè, 
Cum m-a scos ea din belè! 

 
  190. Pe mine ce m-au mâncat ? 

 
Ms. 22.222, 148/651 BN Mihai Bilous, învăţător, 31 ani 

Stulpicani, 13 iulie 1908 
 

 
 
Foaie verdie lemn uscatu, 
Pe mine ce m-au mâncatu ? 
Şaptie fete dintr-un satu 
Şi-o muiere cu bărbatu, 
Muierea a dracului, 
Mă spuse bărbatului. 
Şi-apoi prostu de barbat, 
M-a făcut de râs în sat, 
Iar fetelie m-au lăsat 
Şi toatie s-au măritat. 
De când iele m-au lăsat, 
Inimioara mi-au săcat. 
Una-i Ana, alta-i Mafta, 
Iar a treia-o-am pe Safta, 
A patra îi Veronica, 

Iar a cincia e Catrina, 
A şesa îi Marghioliţa 
Şi a şeptea îi Măndiţa. 
Toate-au fost mândrelie mele, 
Şi cât m-am iubit cu ielie 
Le dam salbe şi inele, 
Cercei galbeni şi mărgele. 
Numai haita de nevastă 
Da cu spuze pe fereastră 
Să mă frigă, să mă ardă, 
Cu alta să nu mă vadă. 
Ce-a fost verde s-a uscat, 
Ce-a-nflorit s-a scuturat, 
Tinereţili-o zburat, 
Dar ce-am iubit, n-am uitat. 
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191. Sara bună, eu mă duc 
 

Ms. 22.218-22.221, III, 54/136 BN Alexandru a lui Toader Muscă, ţăran, (?) 
Măzănăieşti (în Suceava), 17 octombrie 1907 

 

 
 

Frunză verde de pe nuc, 
Sara bună, eu mă ducu, 
Nu vă las nici un buclucu. 
Sară bună, nu de tăt, 
Că mâne iară vă văd. 
Sara bună, puică bună, 
Eu mă duc noaptea pe lună. 

Frunză verde de pe mură, 
Li se leaga limba-n gură 
Când aud de sara bună. 
Frunză verde de masline, 
Hai, frate, să trăim bine 
Că azi, mâine moartea vine 
Ori la mine, ori la tine. 

 
192. Pe malul unui părău 

 
Ms. 22.222, 87/410 BN Nicanor Verenca, cantor bisericesc, 58 ani 

Ruşii Mănăstioara, 24 februarie 1908 
 

 
 
Frunzuleană şi-un dudău, 
Pie malul unui părău. 

Scoteam fluierul din brâu, 
Ziceam doină şi doiniţă. 
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Iacă, vine-o copchiliţă 
Cu părul lăsat pie ţâţă, 
Dar mai mult lăsat pie spatie 
Că m-a scos din sănătatie, 

N-am avut die dânsa partie. 
Tot cu doina mai trăiesc  
Şi cu doină mă plătiesc, 
Ca di-o zî die boieresc. 

 
193. Pe sub lună, pe sub stele 

 
Ms. 6, C, 33/117 AIEF Elena Smercinschi, soţie de învăţător, 23 ani 

Mănăstirea Humorului, 10 octombrie 1907 

 
 
Pe sub lună, pe sub stele, 
Zboară-un cârd de rândunele. 
Una zboară şi se duce, 
Una pică gios şi plânge 
Şi tot zice: Ian mai staţi 
Şi pe mini mă aşteptaţi 
Pân’ mi-or creşte aripioare 
Ca să pot zbura cu voi. 

Şi ni-om duce, tot ni-om duce, 
Pân’ ce-om da de apă dulce, 
Şi ne-om pune gios şi-om plânge 
Şi cu lacrimi plini de sânge 
Toţi vom plânge dintr-un glasu 
Pe-a cui mânuri am rămasu, 
Pe mâna străinilor, 
Pe sama duşmanilor . 

 
194. Pe dgin gios dge Oltul mare 

 
Mss. 22.223, 20/117 a BN Ileana Pop, ţărancă, 22 ani 

Şcheia, 18 octombrie 1907 
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Pe dgin gios dge Oltul mare 
Vin doi fraţi dge la cătane. 
Zâşe unu cătră altu: 
- Pune, frate, mâna-n şele  
Şi-mi trage una dgi jele, 
Că noi cât am cătunitu 

Părinţii noştrii-o muritu. 
Boii-n grajdi-o ciumpăvitu 
Plugu-n şură-o ruginitu, 
Ghiciu-n cui o muşizâtu, 
Fetce mari s-o măritatu 
Şi vădane-o văduvitu. 

 
195. Constantine Bălucele 

 
Ms. 6, XLII, 26/2076 AIEF Varvara Prochipeiuc, ţărancă, 40 ani 

Şerbăuţi, 30 ianuarie 1914 
 

 
 
Constantine Bălucele, 
Leagă calul de zebrele 
Şi-i dă fân cu floricele  
Şi-l adapă-n covăţele 
Şi le-n mâna două mere, 
Vin’ la mama de mă cere. 
De m-a da, de nu m-a da, 
Tu să ştii că sunt a ta, 
Pe fereastră m-oi fura 
Şi-oi veni la dumiata. 
Şi-om fugi-n Moldova mică, 
Mamuţa n-a şti nemică. 
Şi-om fugi-n Moldova mare, 
Mamuţa nu ne-a cătare. 
După ce ni-om depărta, 
La lună ni-on cununa. 

Este-un popă-ntre molizi 
Ce cunună pe fugiţi; 
Este-un popă între fagi 
Ce cunună pe cei dragi; 
Popa-i bun şi om vioi, 
Ne-a cununa şi pe noi. 
După ce ni-om cununa, 
Eu straiele mi-oi lua, 
Mi-oi lua straiele mele 
Şi le-om pune-n trăsurele 
Şi le-oi duce-ntre hotară 
Şi’apoi le-oi da foc şi pară, 
Şi le-oi dare foc să ardă, 
Toate mamele să vadă, 
Să vadă şi mama mea 
Că eu m-am dus di la ea. 
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196. Merg pe drum şi prind a plânge 
 

Ms. 22.223, 181/292 BNR Ana a lui Gheorghe Tofan, ţărancă, 29 ani 
Româneşti, 23 decembrie 1907 

 
 
Frunzuliţă măr şi-un sânge, 
Merg pe drum şi prind a plânge. 
Plânge maica, plâng şi eu, 
Plâng şi chetrile-n părău 
De jalea traiului meu. 
Că amu-i mai mult de-un anu 
De când mă bat din mal în malu 
Să fac din pelin zaharu 
Şi pelinu-i tot amaru. 
Pelin beu, pelin mănânc, 
Cu pelin sara mă culc; 

Dimineaţa când mă scolu, 
Cu pelin pe-obraz mă spălu. 
Cine zice că ni-i ghine, 
Mute-şi casa lângă mine; 
Cine zice că ni-i rău, 
Mute-şi casa la părău 
Şi-a vedè de traiul meu. 
Câte boale sunt pe lume, 
Tăte-s petrecute de mine, 
Numai una-ni chică grè 
Şi-aceia îi moartea mè. 

 
197. Tăte plugurile îmblă 

 
Ms. 22.225 c, 43/1136 BN Vasile Rotar, ţăran, 37 ani 

Marginea, 28 iulie 1909 
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Tăte plugurile îmblă, 
Num-al meu şede la umbră, 
Şierăle la făgădău 
Şi potângu la bghirău. 
Boii pasc la iarbă verde 
Şi de hrişcă nu se vede. 
Las’să pască, să se-ntreme, 
Că de hrişcă-i prea devreme. 

- Hai, maică, la iarmarocu 
Şi ni-i cumpăra norocu. 
- Dragu mamii, şii cuminte 
Că norocu nu se vinde. 
De-ar şi norocu pi bani  
L-ar cumpăra boieri mari, 
Ofiţeri şi căpitani, 
N-ar ajunge la ţărani. 

 
198. Cuculie die pie cetatie 

 
Ms. 22.227, 238/889 BN Victoria Bedrule, ţărancă, 18 ani 

Pojorâta, 3 octombrie 1908 
 

 
 

Cuculie die pie cetatie, 
Spune mândrei sănătate. 
Ni-o vinit din lumi-o carte 
Că-ni tragie mândra die moarte, 
Şi decât mi-ar muri mândra 
Mai binie să-mi ardă curtia. 
În pădurie-s lemnie multie 

Ni-oi mai face altă curtie. 
- Da’nu chi prost, măi băiete, 
Satu-i mare, fetie-s multe 
Şi mai mari şi mai mărunte. 
- Fetie-s multe câtie stelie 
Dacă nu-s pe-a mè plăcere! 
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199. Când ne-am luat amândoi 
 

Ms. 22.224, 134/1938 BN Mihai Rusu, ţăran, 24 ani 
Gura Sadovei, 16 august 1913 

 

 
 

Foaie verde baraboi, 
Când ne-am luat amândoi 
Aveam car cu patru boi 
Şi-am rămas cu doi viţei; 
Aveam grajdi cu patru vaci 

Şi-am rămas la două junci. 
Nu-mi da, Doamne, boi şi vacă, 
Numai un om ca să-mi placă; 
Nu-mi da, Doamne, nici averie, 
Numai om pi-a mè plăcerie. 

 
200. Când ne-am luat amândoi 

 
Ms. 22.222, 65/521 BN Grigori Agapi, student, 21 ani 

Sfântu Onufri (în Suceava), 26 ani 1908 
 

 
 
Frunză verde baraboi, 
Când ne-am luat amândoi 
Aveam plug şi patru boi 

Şi coşeri cu păpuşoi. 
Da’m-ai dat nişte nevoi 
Şi-am rămas la doi viţei. 
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Dar viţeii amândoi 
Noi i-om creşte şi-or fi boi, 

Şi ni-om face gospodari, 
Şi-om trăi ca şi cei mari. 

 
 201. Am avut o mândră mică 

 
Ms. 6, XLIV, 40/2191 AIEF Nicolai Burdă, ţăran, 26 ani 

Solea (în Cernăuţi), 4 august 1914 
 

 
 
Frunză verde de-alunică, 
Am avut o mândră mică 
Şi-am lăsat-o să mai crească, 
Minte-n cap să dobândească. 
Dar ea, cum o am lăsat, 
A crescut, s-a măritat, 
Vai di mini, ce pacatu! 
Nu m-aş ţine cu banat 
Dacă s-ar fi măritatu 
De-aici, al treilea satu. 
Dar ea s-a făcut mireasă  
De la noi, a treia casă. 
Ies afară, o zărescu 
Şi de zile mă sfârşescu; 
Intru-n casă, i-aud glasul  
Şi pe drumuri îi văd pasul. 
Când o văd, când o audu, 
Mă apucă dorul crudu. 

Vai, mamucă iubitoare, 
Inimioara rău mă doare 
Şi tu-n loc de vindecare 
Îmi tot zici ca lumea-i mare, 
Şi ca-n lume-s fete multe 
Care-ar vre să mă asculte 
Şi mi-ar face tot ce-aş vreu 
Să-mi aline dorul meu. 
Of, mamucă, draga mea, 
Tu nu mă pricepi ce-aş vrea, 
Eşti bătrână şi nu crezi, 
Lumea-i largă şi nu vezi 
Că din sută, şi din mie 
Numai una-mi place mie. 
Ceru-i mare, stele-s multe, 
Şi mai mari, şi mai mărunte, 
Dar cât sunt de luminoase, 
Nu-s ca dânsa de frumoase. 

 



 175 

202. Tinereţe, haine bune 
 

Ms. 22.224, 165/871 BN Iftimia Lojinschi, ţărancă, 44 ani 
Câmpulung, 30 septembrie 1908 

 

 
 
Tinereţe, haine bune, 
Văd bine că voi răpune, 
Aşa tătă lumea spune. 
Frunză verde trii surcele, 
Bătrâneţe, heine grele, 
Văd bine, sunteţi a mele, 

Că ieu fug, iele mă-ajungu, 
Eu alerg, ele mă-ntrecu. 
Nici n-am ladă să le pui, 
Nici lăcată să le-ncui, 
Aşa-mi cade să le port 
Pân’m-o vede lumea mort. 

 
203. Eu îs om cu supărare 

 
Ms. 22.222, 167/784 BN Aniţa a lui Toader Popescu, ţărancă, 48 ani  

Straja, 9 august 1908 
 

 
 

Rozmalin cu creanga-n vale, 
Eu îs om cu supărare, 
Am sămănat busuioc 
Şi-o stătut o vară-n loc; 

Şi-am sămănat zmeurică 
Şi n-au răsărit nemică; 
Şi-am sămănat leuştean 
Şi n-au răsărit un an. 
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204. Măi băiete, măi creştine 
 

Ms. 6, XLI, 10/2010 AIEF Teodosia Lupu, ţărancă, 24 ani 
Pojorâta, 20 august 1913 

 

 
 
Măi băiete, măi creştine, 
Dacă vezi că trăieşti bine 
Nu te-nsura ori cu cine, 
Ci deschideţi ochii bine 
Şi te uită chiar anume 
Cu cine te legi pi lumi. 
Apără-te de măestre, 
Nu te lăcomi de zestre, 

Nu îmbla după avere 
Că nu-i mai avè plăcere. 
Da-ţi ie una care-ţi place 
Să trăieşti cu ea în pace; 
Şi-ti ie una ca să-ţi placă, 
Nu cata c-a fi săracă, 
Care pe voie să-ţi facă, 
Când îi vorbi, ea să tacă. 

 
205. Meri, murguli,-n pas mai tarie 

 
Ms. 22.225 a, 273/605 BN Alexandru Oniga, ţăran, 58 ani 

Stupca, 30 iunie 1908 
 

 
 
Meri, murguli,-n pas mai tarie 
S-agiungem la sat cu soare 
Şi-om trage la tată-meu. 

Tată meu îi om bătrân, 
Nu mai facie vara fân; 
Şi-om trage la frati-mio. 
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Frateie-mio îi om bogat, 
Tcia lega noaptea la gard 
Nibăut şi nemâncat. 
Murguli, dacă ţi-i setcie 
Ian mai şcimbă dgintre spetcie 

Şi-aşa ţi-a treci dgi setcie; 
Murguli, dacă ţi-i foame 
Ian mai şcimbă dgin picioare  
Şi-apoi şi-a trece dgi foame. 

 
206. Mi-i băbatu băutori 

 
Ms. 22.223, 133/146 BN Rahila Pop, ţărancă, 15 ani 

Şcheia, 18 octombrie 1907 

 
 
Frunză verdge trii bujori, 
Ni-i băbatu băutoriu, 
Mi-o băut cinzeşi de oi 
Şi-o sută cinzeşi de miei, 
Încă-a mai rămas dator 
La boier şi negustor. 
Vine de la crâşmă bat 
Şi mă-ntreabă şe-am lucrat. 

Eu i-am spus c-am dgepănat 
Două geme şi-un caleap. 
Îi dau friptură dge pui, 
El mi-arată sgiciu-n cui; 
Îi dau friptură dge peşce, 
El cu sgiciu mă croieşte; 
Îi fac patu să se culşe, 
El mă suduie dge cruşe. 

 
207. Am un galbân şi nu-i bun 

 
22.223, 206/72 BN Dumitru Rusu, ţăran, 20 ani  

Ludihumora, 6 octombrie 1907 
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Alunaş cu creanga-n drum, 
Te-aş tăie şi nu ştiu cum. 
Am un galbân şi nu-i bun 
Şi l-aş da pe-un pas de drum 
Ca să trec în cel codrun, 
Ca să cerc vinu de-i bun. 
Vinu-i bun şi ocovit, 
Nu pot be că sunt scârbit; 
Vinu-i bun şi oca-i mare, 

Cârşmăriţa-i hâdă tare, 
Fug beţivii la hotară; 
Vinu-i rău şi oca-i mică, 
Cârşmăriţa-i frumuşică, 
Beu voinicii de se strică. 
Vinie voinicu călare, 
Pleacă cu şaua-n spinare 
Şi-n pungă făr’de parale. 

 
208. Mă trudesc, puică, de-un an 

 
Ms. 6, C, 139/2302 AIEF Mihalachi Panţir, ţăran, 30 ani 

Burla (în Cernăuţi), 26 octombrie 1915 

 
 

Frunză verde odoleanu, 
Mă trudesc, puică, de-un anu 
Să fac din pelin zăharu 
Şi pelinu-i tot amaru. 
Şi duşmanu-i face frate, 

Când a da din chiatră lapte; 
Şi duşmanca surioară 
Să mi-o pui la inimioară, 
Când a face plopu pere 
Şi proţapu porumbele. 

 
209. Pe drumuţu-ndelungat 

 
Ms. 22.222, 49/74 a BN Dumitru Rusu, ţăran, 20 ani 

Ludihumora, 6 octombrie 1907 
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Pe drumuţu-ndelungat 
Marge domnul Mălaicald 
Şi cu doamna Mămăligă 
Amândoi într-o telincă. 
Vin drăguţă, vină-ncoace. 
Să te scald in lapte dulce 

Şi să te ung cu smântână 
Şi să te pun la inimă, 
Că de dorul laptelui 
Sai in capul Turcului; 
Şi de dorul smântânii  
Sai in fundul fântânii. 

 
210. Mă uitam spre Slobozâie 

 
Ms. 22.218, 13/294 BN Ion Gafenco (“Frunză”), ţăran, 39 ani 

Româneşti, 23 decembrie 1907 
 

 
 

Frunzuliţă de-alămâie, 
Mă uitam spre Slobozâie, 
Văzând casele pustiie. 
Şede-un omuşor şi scrie, 
Scrie, scrie-ntr-o mânie: 
- Mă duc, mamă,-n stărostie! 
- Stăi, puiule, nu te duce, 

Că te-oi scălda-n lapte dulce. 
- Ba, maică , să-mi dau şi zahar, 
Nu pot, c-am pus şaua pe cal 
Şi picioarele în scări 
Că mă duc în cele ţări, 
Să mă uit şi să privescu, 
Inima să-mi răcorescu. 
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211. Hai, Mariţă, să bem vin 
 

Ms. 22.222, 149/608 BN Alexandru Oniga, ţăran, 58 ani 
Stupca, 30 iunie 1908 

 
 

Frunză verdgie rozmalinu 
Hai, Mariţă, să bem vinu 
Că-s banii la mine-n sânu. 
Ce mă mustri tu pi mini, 
Pi-o fată dgi crai ca mini? 
Ieu nu-s fată, nici nevastă, 
Nici zână dgin ceri peicată. 
Eu sunt fata dgi român 

Am zgărdiţă şi gerdan 
Şi eu sunt o garofiţă 
Răsădgită-n grădginiţă. 
Pi-aşternut dgi galafir 
Su’umbra dgi trandaşir 
Vedgi văzduhul îmblând 
Dgi miros dgi [pi] pământ. 

 
212. Mărg, maică, -n ţară străină 

 
Ms. 22.218-22.221, I, 21/336 BN Mădălina a lui Nistor Sauciuc, ţărancă, 50 ani 

Lucăceşti (în Buneşti), 15 ianuarie 1908 
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Foaie verde de tulpină, 
Mărg, maică, -n ţară străină 
Ca să mor far’ de lumină, 
Făr’de lumină de ceară, 
Făr’de om dintr-a mè ţară; 
Făr’ de lumina de său, 
Făr’ de om din satul mieu. 
Maică, de când m-ai făcutu 

Eu zî bună n-am avutu, 
Multe lacrimi am vârsat 
De-am făcut fântână-n sat, 
Fântână cu cinci izvoare, 
Cine-o bè, pe loc să moară, 
Să moară duşmanii mici  
Şi prietenii cei răi. 

 
213. Copchilă din doi părinţi 

 
Ms. 22.224, 148/135 BN Catinca Maximiuc, ţărancă, 19 ani 

Liteni, 28 octombrie 1907 
 

 
 

Copchilă din doi părinţi, 
La  ce focu te măriţi? 
Când ai şti ce-i măritatu 
Ai şedea la mama fată 
Şi-aşa ţi-ai păzi fetia 
Ca un popă litorghia. 
Măritatul nu-i noroc, 
Bărbatul e sbici de foc; 
Măritatul nu-i ticneală, 
Bărbatul e sbici de pară. 

Când începe a te bate 
Nimic nu te poate scoate 
Numai sicreata de moarte. 
Când începe-a te croi, 
Sângele a se porni 
Şi de frică ca să-l bei. 
Da cum, focu, nu l-oi bea 
Sângele din carnea mea; 
Da cum, focu, să nu-l beu 
Sângele din trupul meu. 
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214. La portiţa lui Ion 
 

Ms. 22.227, 280/1960 BN Nastasia lupu, ţărancă, 48 ani 
Pojorâta, 17 august 1913 

 

 
 

Foaie verdi di-alior, 
La portiţa lui Ion 
Toate păsările dorm, 
Numai una n-are somn 
Şi zboară din pom în pom 
Şi strigă : „Ion, Ion, 
Ieşi afară să ti-adorm, 
Să ti-adorm, să te mângâi, 

Să-ţi pun dreapta căpătâi, 
Cu stânga ti-oi acoperi, 
Valio, bini-i mai dormi! 
Să ti duc într-un bordei, 
Să-ţi aştern frunza de tei, 
Cu dreapta te-oi acoperi, 
Valio, bini-i mai dormi!” 

 
215. Când erai la mă-ta fată 

 
Ms. 22.213-22.221, III, 41/1954 BN Simion Latiş, ţăran, 27 ani 

Gura sadovei, 17 august 1913 
 

 
 

Frunză verdi stuh di baltă, 
Când erai la mă-ta fată 
Erai mândră lăudată, 

Nu era ca tini alta. 
Da’de când te-ai măritat 
Şi te-ai dus la-l tău bărbat 
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Numai chin şi tot oftat, 
Ca la tini nu-i în sat. 
Nevăstuică, draga mea, 
Lasă scarab cui o vrea, 
Lasă scârba dracului 
S-o deie bărbatului, 
Că bărbatul tot ti bate 
Pisti cap şi pisti spati. 
Lasă scârba, nu mai plângi, 
Vin’ la mini, eu te-oi strângi, 
Ti-oi ţinie la mine-n braţă 

Şi ti-oi săruta pi faţă; 
Şi ti-oi ţinie ca pi palmă, 
Nu-i auzi nici o sudalmă. 
- Să mă scalzi şi-n lapte dulci, 
Eu la tini nu m-oi duci, 
Că ar fi marie ruşinie 
Să mă strâng eu pe la tinie. 
Decât să-ţi fiu ţiitoare 
Şi-n lume să n-am onoare, 
Mai bini să mă strângă moartea 
Dacă aşa mi-au fost soartea.  

 
216. Cine n-are scârbă-n lume 

 
Ms. 22.218-22.221, I, 17/185 a BN Ileana a lui Vasile Bolohan, ţărancă, 22 ani 

Rus-Plavar, 22 februarie 1908 

 
 

Frunzuşoară trii masline, 
Cine n-are scârbă-n lume 
Vie să-i dau de la mine, 
Să-i tot dau şi mai rămâne. 
Cine scârba mi-ar lua-o 
Şi cămeşa eu i-aş da-o. 
Dar cămeşă mi-oi mai face, 
Dară scârbă n-oi mai trage. 
Aşa-mi vine uneori 
Să beu otravă să mor, 
Iară stau şi mă gândesc, 
Dar cum să mă otrăvesc 
Că am zile să trăiesc! 
Frunză verde, iarbă lată, 
Am pe inimioară-o chiatră 
Şi pe chiatră o lăcată. 
De s-ar găsi cineva 
Să-mi descuie lăcata 

Ca să-mi văd inimioara. 
Frunză verde, măr pălit, 
Ştii puicuţă, ce-am gândit? 
Să ni lăsăm di iubit. 
Tu n-ai tată, eu n-am tată, 
Amândoi suntem de-odată; 
Tu n-ai mamă, eu n-am mamă, 
Şi-amândoi suntem de-o samă. 
- Dar tu, bade, cum îi zâce? : 
„Holughiţă albă-n pene, 
Buze moi şi subţirele, 
Bine samănă cu-a mele.” 
Dar eu, bade,-aşa ţi-oi zâce: 
„Păunaş, mândru rotat, 
M-ai iubit şi m-ai lăsat, 
Mai iubit ca pe-o copilă, 
M-ai lăsat ca pe-o străină.” 
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217. Canadă, ţară secreată 

 
Ms. 22.225 c, 22/433 BN Reveca Tomoiagă, ţărancă, 21 ani 

Zahareşti, 13 martie 1908 
 

 
 

Frunză verdie iarbă lată, 
Canadă, ţară secreată, 
Foc şi pară sa tie ardă 
Că lieşi copchii fără tată, 
Neveste făr’ die bărbaţi 
Şi surori fără de fraţi. 
Şi iei pi cei neînsuraţi 
Şi lieşi părinţi supăraţi. 
Că tot zici că-n tinie-i binie 
Şi pi noi nie laşi strainie, 
Taci, puicuţă, nu mai plângie 

Că-n piept inima-mi se frânge, 
Puicuţă, nu suspina 
Că ti duci în ţara ta. 
Tu cu gloata ti-i lua, 
Eu în straini m-oi-nstraina, 
Arsă mi-a fi inima. 
Mi-a fi arsă tot di casă, 
Di copchii şi di nevastă; 
Nevasta mi-i tot iubită, 
De copchii inima friptă. 

 
218. Mult am plâns eu astă vară 

 
Ms. 22.225 a, 96/1111 BN Axenia a lui Andrii Moţoc, ţărancă, 30 ani 

Burla, 25 iunie 1909 
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Brădănaş tăiat de-asară, 
Mult am plâns eu astă vară 
Mult am plâns şi-am tras napaste 
Pentr-un om cu ochi albaştri; 
Mult am plâns şi-am tras dovezi 
Pentr-un om cu ochii verzi. 

Dar să trag pe cât am tras  
De ochi negri nu mă las. 
Şi-am îmblat pădurele 
După ochi ca murele; 
Şi-am îmblat vreo şepte sate 
După sprâncene-ncordate. 

 
 

219. Azi îi un an de când zac 
 

Ms. 22.223, 175/296 BN Saveta Gherasim, ţărancă, 21 ani 
Grăniceşti, 24 decembrie 1907 

 

 
 
Frunză verde liliacu, 
Azi îi un an de când zacu, 
Mi-o crescut iarbă la capu, 
Şi la cap, şi la picioare. 
Şi n-am fraţi să ni-o cosască, 
Nici surori să ni-o plivească, 
Nici mamă să ni-o adune, 
Nici tată să ni-o clădească. 

Şi am plătit de cosâtu 
Să nu mor înăduşitu; 
Şi am plătit de plivit 
Să nu mor, să mor scârbit; 
Şi-am plătit de adunat 
Să nu mor aşa supărat; 
Şi am plătit de clădit 
Să nu mor cumva dorit. 
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220. Dragă, scumpă sorioară 
 

Ms. 22.225 a, 291/530 BN Ioan de Barbier, dirignte şcolar, 38 ani 
Pătrăuţi pe Suceavă, 27 mai 1908 

 

 
 

Frunză verde sălcioară, 
Dragă, scumpă sorioară, 
Tu mi-ai fost mai bunişoară 
Şi te-ai dus în ţar-amară, 
Şi te-ai dus în ţări străine 

Unde nu te ştie nime. 
Ţi-ai lăsat surori şi fraţi 
Ţi te-ai dus pe alti sati. 
Plânge inimioara-n mini, 
Surioară, după tine. 

 
221. Mai la vale de potică 

 
Ms. 22.225 a, 219/1475 BN Zanfira a lui George Puiu, ţărancă, 37 ani 

Poieni, 25 decembrie 1909 
 

 
 
Foaie verde de-alunică, 
Mai la vale de potică 
Stau doi pui de rândunică. 
Unu zboară şi se duce. 

- Aşteaptă-mă, frăţioare, 
Pân’ mi-or creşte aripioare, 
mArchioare de argint, 
Ca să zbor pe sub pământ 
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La maicuţa la mormânt, 
Ca să-i spun măicuţei tăt, 
Noi, puiuţii, ce-am păţit. 
Că tătuţa s-o-nsurat, 

Lui femeie şi-o luat 
Şi pe noi ne-a alungat 
Ca să-îmblăm din sat în sat, 
Ca cioara din gard în gard. 

 
222. Cine-n lumi nu iubeştie 

 
Ms. 22.222, 21/599 BN Tanasi Sarmanu, ţăran, 18 ani 

Stupca, 20 iunie 1908 

 
 
Foiliţă solzi dgi peştie, 
Cine-n lumi nu iubeştie 
Nici nu moarie, nici trăieştie; 
Să batcie cu gândurile  
Ca apa cu valurilie. 
Tot mă-ntreabă codru verdgie  
De ce faţa mi se pierdgie. 
Taci, codrule, nu-ntrieba 
C-acuş s-a pierdgie şi-a ta, 
Numai să-ţi vie vremea. 
In socoţi şi teie gândeştie, 
De ce codru-ngălbinieşteie. 
Eu ţ-oi zâcie, bagie, -aşa: 
Codru dge zăpadă grea, 
Voinicu dge voaie rea. 
Foaie verdgie trii canacie 
Dragostcie dgin cie se facie? 
Nici dgin mere, nici dgin pere, 
Nici din ochi, nici din sprâncene, 
Ci din buze subţirele. 
Rabdă, rabdă inimioară  
Acest foc şi astă pară. 
Eu am două doruri grelie: 
Dorul meu şi-a mândrii melie. 
Dge-ar şti oare cineva  

Cum îmi ardgie inima 
După bietul bădiţa, 
Ar sta-n loc şi s-ar mira 
Cum pi pământ pot călca. 
Dgie când puiul mi s-a dus 
Trii garoafe-n poartă-am pus; 
Garoafilie a-nfloritu 
Şi puiu tot n-au venitu. 
Dgi su’muntie iesă-un nor, 
Dgi la badgia vini-un dor 
Cântă păsărica-n laţ, 
Mândra moare die năcaz. 
Di năcaz şi dgi urât 
C-a rămas făr’ dgie iubit, 
Şi-a rămas singură-n sat 
Ca cucu pi ciot uscat. 
Cât îi fi şi oi trăi, 
Fecior tânăr n-oi iubi; 
Când îi dragostea ma dulcie  
Iel tcie lasă şi se ducie. 
Undi ţi-a şi calea mai grea 
Pălească-tcie jelea mea; 
Undi ţi-a şi drumul mai greu 
Pălească-tcie dorul meu! 
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223. S-o dus cucu-n Rusalim 

 
Ms. 22.227, 266/434 BN Reveca Tomoioagă, ţărancă, 21 ani 

Zahareşti, 13 martie 1908 
 

 
 
Foaie verdie vin pelinu, 
S-o dus cucu-n Rusalimu 
Şi-o lăsat trii pui die chinu. 
Şi s-o prins o turturie 
Că puii că i-a ţinie. 
Şi-o venit cucu-ntr-o vremie 
Şi-o găsit puii cu penie. 
Da puii când l-o văzut 
Binie nu l-o cunoscut 

Şi cie vrie l-o întribat. 
Dar cucu li-o răspuns lor: 
- Hai, copchii, în paş mai tarie 
Că vinie Dunărea marie. 
- Las’ să viie să ne mâie 
Că n-avem tată să ne ţâie, 
Nici mamă să ne mângâie, 
N-avem fraţi să ne iubiască, 
Nici surori sa nie-ngrijască. 

 
224. Colo-n vale-ntre hotară 

 
Ms. 22.222, 29/553 BN Casandra Rodinciuc, elevă, 11 ani 

Costâna, 12 iunie 1908 
 

 
 
Colo-n vale-ntre hotară 
Este-un nuc cu frunză rară, 

Se strâng cucii de prin ţară 
Şi cântă de se omoară 
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Şi-mi cântă cu glas subţire 
Pentru-a noastră despărţire. 
Frunză verde iarbă lată, 
Vini dorul şi mă-ntreabă, 
Di ce-s tânără şi slabă? 
Stai, dorule şi ţi-oi spune 
Câte eu am tras pi lume 

Şi mai rele şi mai bune. 
Frunză verde de orez, 
Vină, maică şi mă vezi, 
Vină maică pân’ la poartă, 
Vezi străinii cum mă poartă: 
Mă poartă din mână-n mână 
Ca cârligu la fântână. 

 
225. Părăuaş pe lângă moară 

 
Ms. 22.227, 134/1544 BN Victoria Ghervan, ţărancă, 18 ani 

Părhăuţi, 30 ianuarie 1910 
 

 
 
Părăuaş pe lângă moară 
Curge limpede cerneală 
Ca să pot cerni portuţu 
Of, că m-au lăsat drăguţu. 
Da’cum, focu, să-l cernescu 
Că eu mai tare mi-l alghescu! 
Da’eu când m-oi mânia 
Alt portuţu mi-oi lua 
Şi-oi da faţa la nasprele 
Şi-obrazul la ruminele, 
Şi-oi păşi di pas răruţu 
Şi mi-oi găsi alt drăguţu, 
Mai frumos şi sprâncenatu, 

Nu ca tini-un blastamatu; 
Mai frumos şi mai din fire, 
Nu ca tin-mai scos de minte; 
Mai de soi şi mai de viţă, 
Nu catini-o rămăşiţă, 
Că tu eşti gunoi de tină 
Şi eu floare de grădină. 
Pe urmă-oi ieşi-n uliţă 
Gata ca o păuniţă, 
Un deget mi-oi încârliga, 
Cinci şi şesă mi-oi afla; 
Şi-un deget de-oi întinde, 
Cinci şi şesă m-or cuprinde. 
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226. Cel ce m-o făcut pi minie 
 

Ms. 6, C, 81/631 AIEF Paraschiva a lui Gavriil a lui Şincar, ţărancă, 36 ani 
Negrileasa, 11 iunie 1908 

 
 
Frunzuleană trii maslinie, 
Cel ce m-o făcut pi minie 
Îi plăcea holerca binie. 
Şi-a fost tata băutoriu 
Şi-o rămas cu mult datoriu. 
Tot sălesc să mă plătescu, 
Mai tare mă-ndatorescu. 
Şi tot trag ca bou-n jugu, 
Câte-mi trebi nu-mi ajungu; 
Ca şi calu trag la hamu, 
Câte-mi trebi şi nu amu! 

Lasă, tată, că-i videu, 
C-ai mai bè şi nu-i aveu, 
Şi-ai mânca şi nu ţi-or dau 
Şi ficiorii ti-or mustrau: 
Ce-ai făcut cu moşia! 
Ţi-i aduci-odat-amintie 
Ce-ai făcut mai înaintie, 
Căci cu câţi te-ai întâlnitu, 
I-ai luat şi i-ai cinstitu 
Până cie ti-ai sărăcitu. 

 
227. Bărbatu mi-i mânios 

 
Ms. 22.225 a, 82/695 BN Eugenia Cionca, ţărancă, 30 ani 

Vatra Moldoviţei, 19 iulie 1908 
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Frunzuluţă măr mustosu, 
Bărbatu mi-i mânios. 
Las’ să hie mâniosu, 
De-ar hi numai sănătosu, 
Că ni-i drag şi mâniosu. 
Să vă spun scârba d-asară: 
Eu şedeam pe vetrişoară, 
Iel mă ie de cârpuşoară 

Şi mă da pe uşă-afară. 
De-atâta nu mi-i nemică, 
Numai cârpa mi se strică. 
Cârpa mi-oi tocmio iară, 
De nu m-ar mai da afară! 
Nu mai bănuesc nici eu 
De nu m-ar bate mai rău! 
………………………... 

 
228. Dragă ni-i crâşma-n păduri 

Ms. 22.227, 155/1925 BN Alexandra Buga, ţărancă, 21 ani 
Dragoşa, 14 august 1913 

 
 
Frunză verde trii aluni, 
Dragă ni-i crâşma-n păduri, 
Beau rachiu şi mănânc muri; 
Dragă ni-i crâşma-ntre fagi, 
Beau rachiu şi mănânc fragi. 
De se-ntâmplă să mă-mbăt, 

Numai cioatele mă văd. 
Crâşma din sat mi-ar fi dragă, 
Numai nime să nu vadă 
Cine-ntr-însa s-o-mbătat 
Şi prin şanţuri a pchicat. 

 
229. Măi, puiuli di diparti 

Ms. 6, C, 2/4 AIEF Ana Deac, ţărancă (servitoare), 15 ani 
Drăgoieşti (în Suceava), 12 iulie 1907 
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Măi, puiuli di diparti, 
Să-mi trimiţi puţină carti. 
Să nu mi-o scrii tari greu 
Ca s-o pot citit şi ieu, 
S-o citesc sara la lună, 
Să ştiu că-i de voie bună; 
S-o citesc sara la stele, 
Că-or fi vorbi frumuşeli. 
Nu mi-o scrie cu cărbuni 
Că iesti mai mult în lumi; 

Nu mi-o scrie cu cerneală 
Că iesti mai mult în ţară; 
Dar mi-o scrie cu argintu 
Să ştiu că-i de la iubitu. 
Auzit-am din bătrâni, 
Vorbind bini di minuni, 
Că nu-i bun gardu di spini 
Şi drăguţul din vecini; 
Da-i mai bun di scânduri late 
Şi drăguţul di diparti. 

 
230. Eu ce sămăn nu răsare 

 
Ms. 22.224, 77/932 BN Vamvil Plaiu, lăutar sătesc (vioară), 38 ani; 

Ştefania Plaiu, ţărancă, 30 ani 
Valea Seacă (în Mirou), 10 octombrie 1908 

 

 
 

Trandafir cu creanga-n vale, 
Eu ce sămăn nu răsare. 
Am sămănat trandafiru, 
N-au răsărit nici un fir; 
Şi-am sămănat busuiocu, 
N-au răsărit nici un smoc; 
Şi-am sămănat tămâiţă, 
N-au răsărit nici o viţă. 

Frunză verde stuh de baltă, 
Lasă vântul să mă bată 
Şi soarele să mă ardă 
Că mă cunosc vinovată 
Că m-am cerut măritată, 
De soacră să fiu mustrată 
Şi de bărbat ne-ntrebată. 
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231. Sara bună, mândrulucă 
Ms. 22.218-22.221, III, 20/917 BN Ieremia Bîrlean, cantor bisericesc, 32 ani 

Iacobeni, 6 octombrie 1908 

 
 
- Sara bună, mândrulucă, 
- Bucuros, bade Gurucă, 
Bucuros cu guriţau, 
Mi se rupe inima 
Badi, după dumeata. 
- Sara bună, mândra mè, 
Nu ştiu când ne-om mai vedè, 
N-a fi mâne, nici alaltă, 
N-a fi, poate, niciodată. 
Şi când oi veni v-odată 
Ştiu că nu te-oi găsi fată, 
Că te-oi găsi măritată, 
Măritată cu bărbatu, 

Pi mini mă-i fi uitatu; 
Cu bărbat şi cu copii, 
De mini nu-i vra să ştii. 
- Bade, bădişoru meu, 
Şepte ani de nu-i veniu 
Tot pe tini te-oi dori. 
Vină negru ca şi tina, 
Mi-i fi drag ca şi inima; 
Vină galbăn ca şi lutu, 
Mi-i fi drag ca sufletu. 
Pe mini să fie stelie, 
Pe nor să crească nuielie 
Şi-atunci te-oi dori cu jelie. 

 
232. Dragă mi-i fata săracă 

Ms.6, XLI, 4/2004 AIEF Savin Mezdrea, ‘[ran, 25 ani 
Dorna Candrenilor, 19 august 1913 
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Dragă mi-i fata săracă, 
Că cu mâna iei se-mbracă. 
Dar fata bogatuluiu, 
Dă-o-n sama draculuiu! 
Pentru firu tors din lână 
Dă o oală cu smântână; 
Cămeşa din brâu în sus 
Trei mierţe de cucuruz; 
Poalele din brâu în jos, 
Trei mierţe di grâu frumos; 

Dar fuiorul cum l-o tors? 
Coborând pi scară-n jos 
O bucată die slănină 
Şi-un cauş plin di faină; 
Bilind pânza pi toloacă, 
Au dat cinstie zecie ocă; 
Şi când pânză o ţăsut 
Patru vedrie s-o băut: 
Când o trebuit s-o-mbraci, 
Vei vindie cai, boi şi vaci! 

 
233. Ce-am zis, maică, cătră tine? 

Ms. 22.218-22.221, III, 42/1 a BN Ana Deac, ţărancă, 15 ani 
Drăgoieşti (în Suceava),  14 iulie 1907 

 
 

Foaie verde trii masline, 
Ce-am zis, maică, cătră tine? 
Să ţii zile pentru mine, 
Să mă dai în sat cu tine; 
Ş-ai ţinut zile vârstate 
Şi m-ai dat în sat departe. 

Căci tu, maică, ti-ai timut 
C-oi veni după-mprumut; 
Dar tare ti-ai mai timut 
Că nu ţi l-oi da mai mult. 
Că eu aş fi lucrat şi-n sat 
Şi-napoi ţi l-aş fi dat. 

 
234. De la noi a triia casă 

Ms. 22.224, 12/896 BN Paraschiva Erhan Cnejec, cântăreaţă sătească, 37 ani 
Gura Sadovei, 4 octombrie 1908 
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De la noi a triia casă 
Ieste-o fată şi-o nevastă. 
Cu nevasta fac tot şagă, 
Dar copila mi-i mai dragă; 
Cu nevasta şăguescu, 
Cu copila mă iubescu. 
Of, mândruţa me mă chiamă 
Să mănânc cu dânsa zamă. 
Să mănânc cu ea friptură 
Şi-apoi ştiu că mi-o da gură. 
O trimăt dupa surcele 
Şi ia-mi aduce buruiene 

Şi le fierbe-n trii ulcele 
Şi le pune-n drum la stele 
Să mă farmece cu iele. 
- Eu ţi-oi da un leu bătut 
Să-mi disfaci ce mi-ai făcut. 
- Dar să-mi dai şi doisprezece 
Că eu tot nu ţi-oi disface. 
Nu ţi-am făcut să-ţi disfacu, 
Ţi-am făcut că mi-ai fost dragu; 
Şi nu ţi-am făcut să piei, 
Dar ţi-am făcut să mă iei. 

 
235. Când eram mai bolnăvior 

 
Ms. 22.223, 21/1 BN Maria Trifoiu, ţărancă, 29 ani 

Mitocul Dragomirnei (în Suceava), 11 iulie 1907 
 

 
 
Foaie verde merişoru, 
Când eram mai bolnăvioru, 
În spital de la Suceavă 
M-au ţinut culcat în pleavă. 
Am stătut şi am zăcut 
Şi nime nu m-au văzut. 
Când e soarele de sară, 
M-a scos din spital afară. 
Răzâmat în beţişoru, 
M-am uitat la sat cu doru 
Cum merg pe la surori fraţii 
Şi pi la feciori părinţii. 

Numai eu cu-a mele fapte 
M-au dus, maică, de o parte, 
Peste munţi şi peste ape, 
În neagră străinătate. 
Numai luna şi cu-o stea 
Ştiu tot de patima mea. 
Dară şi eu când voi plânge 
Cu trii lăcrimiori de sânge, 
Ca să vie draga mea 
Şi s-asculte paserea 
Cum îmi cântă patima. 
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236. Draga mamii frumuşică 
 

Ms. 6, XLII, 2/2652 AIEF Zahara a lui Ştefan Lazor, ţărancă, 42 ani 
Calafindeşti, 27 ianuarie 1914 

 
 
Draga mamii frumuşică, 
Spusu-ţi-am, doară, de mică, 
De bătrân să nu te-apuciu, 
După tânăr să te duciu. 
Că bătrânul când se scoală, 
Pe obraz de-abia se spală 
Şi prin casă mocoşeşte 
Şi pricini îţi tot găseşte. 
Şi de merge la lucratu, 
Vine sara supăratu 
Şi zâce că n-a mâncau 
Pân’ la cap nu l-ei legau. 

Iar cel tânăr când se scoală, 
Într-o clipă ni se spală, 
Te cuprinde-n calde braţe, 
Te sărută cu dulceaţă, 
Şi numai de-abea te lasă 
Şi se duce-n câmp la coasă 
Şi lucrează până-n sară 
Şi se-ntoarce-acasă iară. 
Şi de-i pui ceva pe masă, 
Nu se uită, nu te lasă, 
Şi zice că n-a mâncau 
Până nu te-a sărutau. 

 
237. Maica mè când m-o făcut 

Ms. 22.225 a, 156/1921 BN Alexandra Buga, ţărancă, 21 ani 
Dragoşa, 14 august 1913 

 



 197 

 
Frunză verdi di-un agud, 
Maica mè când m-o făcut 
Vai, bini i-o mai părut. 
C-un picior m-a legănat, 
C-o mână ţâţă mi-a dat, 
Cu gura m-a blăstămat: 
De-oi muri să mor în foc, 

De-oi trăi să n-am noroc; 
De-oi muri să mor în pară, 
De-oi trăi să n-am ticneală. 
Şi m-au blăstămat cu plâns, 
De mini toate s-au prins; 
Şi m-au blăstămat cu jale 
Că n-am noroc nici ticneală. 

 
238. Eu pitrec numa-ntr-un chin 

Ms. 22.218-22.221, III, 27/1931 BN Ana a lui Nistor Timu, ţărancă, 22 ani 
Gura Sadovei, 16 august 1913 

 
 

Foaie verde rozmalin, 
Eu pitrec numa-ntr-un chin. 
Ziua-i nor, noaptea-i senin, 
Eu pitrec lumea gândind; 

De-i senin ziua, noaptea-i nor, 
Eu pitrec lumea cu dor; 
Ziua-i soari, noaptea-s stelie, 
Eu pitrec lumea cu jelie. 

 
239. Când am fost maicei mai drag 

Ms. 22.225c, 39/1152 BN Parel Luţa, ţăran, 55 ani 
Horodniceni de Sus, 28 iulie 1909 
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Când am fost maicei mai drag, 
M-au giurat Neamţu la steag, 
Sub steag roşu de mătasă, 
Trii ani să nu fiu acasă. 

Trii ani sunt o veme lungă, 
Poate focu să m-ajungă; 
Trii ani sunt o vreme grè, 
Pot să nu vin de-acolè. 

 
240. Pân’ ce ieram copiliţă 

 
Ms. 22.218-22.221, V, 34/678 BN Pachiţa a lui Nicolai Scripcari, ţărancă, 61 ani 

Frumosu, 17 iulie 1908 
 

 
 
Frunzuleană peliniţă, 
Pân’ ce ieram copiliţă 
Purtam flori şi peliniţă 
Şi peteală în cosiţă, 
Nu ştiam de-atâtea rele. 
Dar’ de când m-am măritat, 
Tot mă bate vântu-n cârpă, 
Nu mai pot de-atâta scârbă. 
Funzuleana nucului, 

Om străin ca mine nu-i, 
Numai puiu cucului 
Când îl lasă maica lui 
În mijlocul codrului. 
Ar cânta şi n-are glas 
Că l-au lăsat de năcaz; 
Şi-ar zbura şi n-are pene 
Că l-au lăsat fără vreme. 
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241. La valea lui Ionică 
Ms. 22.224, 227/529 BN Marta Turturean, ţărancă, 52 ani 

Pătrăuţi pe Suceavă, 27 mai 1908 

 
 

Frunzuliană de-alunică, 
La valea lui Ionică 
Sunt doi pui de rândunică. 
Una zboară şi se duci, 
Una rămâni şi plângi: 
- Aşteaptă-mă frăţioare, 
Pân’ ce-oi facie arichioarie, 
Arichioare di argintu 
Ca să zbor pe su’ pământu 
La măicuţa la mormântu, 
Să dau ţârna într-o partie,  

Di la chept şi di la spatie, 
Să văd oasele-nşirate. 
S-o lăsat cu jurământu 
Să-mi facă secriu di nucu  
Şi capacu di argintu, 
Să mă-ngroapi mai adâncu, 
Să mă scoată la cinci aniu, 
Să fac voia la duşmani. 
Şi duşmanii taie lemni, 
Duşmancili strâng surceli  
Să deie foc casei meli. 

 
242. Cucule de peste vie 

 
Ms. 22.227, 298/1567 BN Ana Deac, ţărancă, 17 ani 

Drăgoieşti (în Suceava), 8 februarie 1910 
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Cucule de peste jiie, 
Ce-mi tot cânţi aice miie! 
Ian mai zboară la Cernăuţi  
Şi cată-l pe-al meu drăguţ. 
Şi de l-ei găsî-n portiţă, 
Spune-i drept că-s fată-n gâţă; 
Şi dacă l-ei găsi în pat, 
Spune-i drept că m-am măritat; 
Dar de l-ei găsî-n fireastă, 

Spune-i drept c-amu-s nevastă, 
Să-i treacă nădejdea trasă 
Di la puica lui aleasă. 
Că nădejdea de la mine 
Ca şi gheaţa cea subţire, 
Când o calci cu un chicioru 
Ea se rupe ghinişoru; 
Când o calci cu amândouă 
Ea se rupe drept în două. 

 
243. Când eram cu părinţii 

 
Ms. 22.218-22.221, III, 18/186 a BN Ilie Păcurari, ţăran, 22 ani; Gheorghe 

Rostoş, lăutar (vioară), 28 ani 
Şcheia, 4 decembrie 1907 

 

 
 
Când eram cu părinţii 
Fost-am fruntea cirezii, 
Mâncam fânu cu stogu, 
Lingeam seara cu drobu, 
Zaharea cu baniţa 
Şi din izvor beam apa. 

De când nu-s părinţii 
Eu îs coada cirezii. 
Mănânc fânu cu pala 
Şi sarea cu lingura, 
Zahareaua cu oca 
Şi apa cu măsura. 
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244. Hai, mândră, să ne him dragi 
 

Ms. 22.222, 166/546 BN Nicolai Haldău, ţăran, 22 ani 
Costâna, 12 iunie 1908 

 
 
Frunză verdie di trii fragi, 
Hai, mândră, să ne him dragi. 
Batie vântu printri fagi. 
Printri faci, printri copaci, 
Dispărţeşte oameni dragi. 
Cin’ pi noi ni-o dispărţit, 
Fi-i-ar moartea di cuţit 
N-ar avie loc în pământu, 

Nici ţărână pi mormântu. 
Hai, mândră, să ni him dragi, 
C-amândoi suntem saraci. 
Şi-om trăi cu buze dragi 
Ca şi cei cu patru vaci; 
Şi-om trăi cu buze moi  
Ca şi-acei cu patru boi. 

 
245. Măi bădiţă Ioniţă 

 
Ms. 22.227, 208/1063 BN Petrea a lui Toma Cazac, ţăran, 23 ani 

Bădeuţi, 12 iulie 1909 
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Măi bădiţă Ioniţă, 
Leagă calu la portiţă 
Şi-i dă fân cu floricele 
Şi apă cu pietrecele, 
Vin’ la mama şi mă cere. 
Ori m-a da, ori nu m-a da, 
Pe fereastă m-oi lua, 

Scrie-n carte că-s a ta. 
- Şezi copilă fată mare, 
Nu grăbi la măritare, 
Că bărbatu nu ţi-i frate, 
Nu gândi că nu te-a bate; 
Că soacră-ta nu ţi-i mamă 
Să-ţi ieie cuvântu-n samă. 

 
246. Vai di cela ce iubeşti 

Ms. 6, C, 126/1936 AIEF Anghelina Timu a lui Nistor, ţărancă, 20 ani 
Gura Sadovei, 16 august 1913 

 
 
Foaie verdi solz di peşti, 
Vai di cela ce iubeşti, 
Nici nu moare, nici trăieşti, 
Numai cât se chinuieşti. 
C-am iubit cât am traitu 
Şi-am fost tot nefericitu. 

Cini ce i-i drag iubeşti, 
Inima i se topeşti; 
Cini vra să-i fie bini, 
Să nu iubiască pi nimi. 
Apa-n vali nu cotleşti, 
Omu prost nu mai iubeşti. 

 
247. Dar ce stai, mândră-n grădină 

Ms. 22.218, 26/677 BN Pachiţa a lui Nicolai Scripcari, ţărancă, 61 ani 
Frumosu, 17 iulie 1908 

 



 203 

 
Dar ce stai, mândră-n grădină 
Mândruliţa mea? 

Soarele că răsărea 
Şi pădurea se-nnegrea, 
Mândra-n fereastră şedea 
Şi de plâns nu mai putea, 
De lacrimi abia zărea 
Şi cu blândeţe grăia: 
Măi bădiţă, pentru tine 

Măi, bădiţă, măi, 
M-a urât mama pe mine. 
Nici nu-mi dă furca să torc, 
Nici nu-mi face loc la foc 
Numai ce-mi deschide uşa 
Şi-mi arată uliţa: 
Să te duci după badea, 
Ce mai stai tot pe-aicea! 

 
248. Cucoşel cu pană neagră 

 
Ms. 22.225b, 25/1538 BN Ileana Rumedia, ţărancă, 17 ani 

Părhăuţi, 30 ianuarie 1910 
 

 
 
Cucoşel cu pană neagră 
Cântă codrul să se-aleagă, 
Să se-aleagă din voinici 
Cari-or mai varà pe-aici. 
Or vara cari-or varà, 
Da eu nu voi supara. 
M-or lua la primăvară 
Şi m-or duce-n altă ţară 

Şi mi-or tundi chicuţa 
Şi m-a plânge mamuţa; 
Şi mi-or tundi pletele 
Şi m-or plange fetili, 
Fetili, nevestili. 
Tăti drăguţeli meli 
M-or plânge şi m-or pitrece, 
S-or întoarce şi le-a trece. 
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249. De-a vrè puica, de n-a vrè 
Ms. 22.225 c, 25/745 BN Paraschiva Erhan Cnejec, cântăreaţă sătească, 37 ani 

Gura Sadovei, 29 iulie 1908 

 
 
De-a vrè puica, de n-a vrè, 
Deseară mă duc la ea. 
Ostenit şi plin de apă, 
M-oi duce cum oi putea, 
Mă duc la ea că mi-i dragă 
Şi-i dulce ca şi o fragă; 
Ostenit şi plin de brumă, 
Mărg la dânsa că mi-i bună. 

Foaie verdi trii alune, 
Şi vom avè vorbe bune. 
Cărăruşă pin pădure 
Care trece printre mure, 
Cu alune mărunţele. 
Dzur, dzur, dzur, puicuţei mele, 
Celei nalte, subţirele. 
Să-mi trăieşti, bade, cu iele! 

 
250. Mierliţă, mierliţă 

Ms. 22.225 a, 274/622 BN Dochiţa Flocea, ţărancă, 60 ani 
Stulpicani, 10 iulie 1908 
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Mierliţă, mierliţă, 
Paserie pestriţă, 
Pestriţă şi sură, 
Pocită la gură, 
Nu ţi-am zis ieu ţâie  
Ca să-mi fii soţie; 
Nu ţi-am zis eu binie 
Să trăieşti cu minie, 
Să nu-ţi faci, aiurie, 
Cuibul prin pădurie, 
Ca să-l faci mai binie 
Aproape de minie. 

Să nu ţi-l ie cucu, 
Ţi-a fi geaba lucru, 
Şi-i îmbla pi urmă 
După cuib nebună. 
Dară tu, prostuţă, 
Dai tot din codiţă 
Şi cascai tot ciocu 
Die răsună locu. 
N-ai vrut, vai die tinie, 
Să asculţi die minie, 
Mierliţă, mierliţă, 
Paserie pestriţă. 

 
251. Pisti-un deal şi o vălicea 

 
Ms. 22.227, 119/1680 BN Anghel Ienciu, lăutar sătesc (voce), 36 ani 

Gura Solcei (în curtea boierului G. Kapri, în 
Iacobeşti), 25 august 1911 

 

 
 

Frunză verde şi-o zmicea, 
Pisti-un deal şi o vălicea, 
Acolo-i puicuţa mea 
Şi mi-i drag să mărg la ea. 
Puicuţa când mă zărea 
Înaintea mea sărea. 
Oliolio, mândruţa mea  
Tare bine mă ţinea, 

Că-mi da feliuri de bucati 
Ca să prind la sănătati; 
Şi-mi da vin de băutură 
Ca să prind la voie bună. 
Dară ie că m-au lasat 
Şi eu alta mi-am luat, 
Pisti alt pacat am dat, 
Mai mare şi mai ciudat, 
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Că-mi da borşu nesărat 
Şi mintea mi-o tulburat, 
Vitele mi-o spariet, 
Mâţele o strechiet. 

În păduri o-am spânzurat 
Şi când lupii mi-o mâncat 
Eu de pacat am scapat! 

 
252. Puiuţul meu cel dintăi 

 
Ms. 6, XLI, 15/2015 AIEF Casandra Lupu, ţărancă, 10 ani 

Pojorâta, 20 august 1913 

 
 
Frunzuşoară măr gutăi, 
Puiuţul meu cel dintăi 
Nici la moarte să nu-mi vie, 
Lumina să nu mi-o ţâie, 
Icoana să nu-mi săruti, 
În groapă să nu se uiti, 
C-acolo de l-oi simţi 
Nu m-oi putie hodini, 
Că m-onvăţat a iubi, 
Făr’ di iel nu pot trăi. 
Mă pun sara la mâncarie, 
La dânsul gândesc mai tarie; 

Mă pun sara-n aşternut, 
La dânsul gândesc mai ult. 
Pernuţa mi-ontorc pi faţă, 
Mă visez la dânsu-n braţă. 
Du-tie, badie, ducă-tie, 
Dor di minie-ajungă-tie 
Zâua îmbrăcându-tie, 
Sara descălţându-tie. 
Să ti-ajungă dor cumplit, 
Să-ţi laşi ingura pe blid, 
Să vezi pe mă-ta murind, 
Să vii la mini râzând. 

 
253. Văzui soarele ieşind 

 
Ms. 22.225 a, 46/1103 BN Vasile a lui Ioan Sireteanu, orăşean, 75 ani 

Siret, 14 iulie 1909 
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Văzui soarele ieşind 
Şi-o păsăruică vinind, 
Şi zbura-n priajma mea 
Şi de mila mea plângea. 
- Păsăruică, rândunea,  
Doară ieşti din ţara mea, 
Am să-ţi dau o cărticea 

Ca s-o duci la maica mea. 
Ea să vadă şi să creadă 
Cât mi-i inima de neagră, 
Ca calea de primăvară 
Călcată de multe cară, 
De cară gospodăreşti 
De catane-mpărăteşti. 

 
254. Prutule, apă vioară  

Ms. 22.225 a, 68/1447 BN Iftimia Lojinschi, ţărancă, 45 ani 
Câmpulung, 19 noiembrie 1909 

 
 
Prutule, apă vioară 
Face-te-ai neagră cerneală, 
Rochiţa să mi-o cernescu, 
Pe mauţa s-o jelescu 
Că ia bini m-o-nvaţatu, 
Dară eu n-am ascultatu. 
- Poartă, fată, ce-i purtau 
Numai nu te măritau; 
Poartă fir de semenicu, 

Mai aşteaptă mândr-un picu; 
Poartă fir de maioranu, 
Mai aşteaptă mândr-un anu. 
Foaie verde de pe baltă, 
Lasă vântul să mă bată 
Sânt, sânt vinovată 
Că m-am cerut măritată, 
Să fiu de soacră mustrată, 
De barbat neîntrebată. 

 
255. La fântâna cea de piatră 

Ms. 22.218-22.221, VI, 5/797 BN Ileana Frijan, ţărancă, 35 ani 
Baiaşeşti, 16 august 1908 
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La fântâna cea de piatră 
Şede-un flăcău şi o fată. 
Nu ştiu cât o zăbăgit, 
Multă iarbă-o tăvălit. 
S-o sulat fata plângând 
Şi flăcău mângâind: 
- Taci, tu, fată, nu mai plânge, 
Am o vacă şi-o giţe, 

Vindge-oi vaca, ghiţaua, 
Şi ţi-oi plătci fetcia. 
- Vaca, corbghii ţi-o mânânce 
Şi ghiţaua, scorpcia, 
Şi tătă averea ta 
Nu-mi plăteşte fetcia 
Numai cu cununia. 

 
256. Cie mi-i drag pi lumea asta 

 
Ms. 22.222, 122/532 BN Ion Bidirel, lăutar sătesc (voce-vioară), 48 ani 

Stupca, 29 iunie 1908 
 

 
 
Frunză verde di-avrămească, 
Cie mi-i drag pi lumea asta? 
Numai calul şi nevasta. 
Calul bun mă călăreştie, 
Nevasta că mă iubeştie, 
Mă spală, mă primineştie 
Şi la pat că mă pofteştie, 
Cu oghialu mă-nvăleştie, 
Cu aghialu de aclaz, 

Mor duşmanii di năcaz. 
Că duşmanu ardi-l-aş, 
Nici în casă să nu-l laşi. 
Să ardă ca un cărbuni 
Că-mple satul de minciuni. 
Că mâncat îs di duşmani 
Ca iarba di boi bălani; 
Şi mâncat îs di străini 
Ca iarba di mărăcini. 
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257. Dumnezeule cel sfânt 
 

Ms. 22.222, 137/844 BN Paraschiva Erhan-Cnejec, cântăreaţă sătească, 37 ani;  
Nicolai Pazari, lăutar sătesc (vioară), 28 ani  
Gura Sadovei, 22 august 1908 

 

 
 
Dumnezeule cel sfântu, 
Cum ţâi scârbă pe pământu 
Că ieu o ţân de când sântu. 
Că femeia rău mă teme, 
M-ar păzi şi n-are vreme: 
Zâua are mult de lucru, 
Cătră sară-i plânge pruncu, 
Pruncu-i plânge-n scăldătoare, 
Ea boceşte-n gura mare 
Că bărbatu o urăşte 
Şi cu-o fată se iubeşte; 
Că-i bărbatu-n şezătoare 

În braţe cu-o fată mare, 
‘I dă guriţă-n sărbătoare 
Şi popas în lucrătoare. 
Iar în cele lucrătoare, 
Cinci ibovnice mai are. 
Vecina o amâgeşte, 
Ea, proasta se potriveşte, 
Ziua, noaptea, tot boceşte 
Şi degeaba se scârbeşte. 
Şi mie nu vrea să-mi creadă 
Şi să-şi caute de treabă. 
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258. Când la oaste m-au luat 
 

Ms. 22.225 c, 26/1533 BN Casandra Pribeagu, ţărancă, 17 ani 
Părhăuţi, 30 ianuarie 1919 

 

 
 
Foaie verde lemn uscat, 
Când la oaste m-au luat 
Prin străini m-au străinat, 
Nime nu m-a mângâiat. 
De puica m-am depărtat, 
Altă puică mi-am luat 
Şi-am luat-o-ntr-o părere 
Ca s-o am de mângâiere 
Pân’ puicuţa mi-o adduce, 
Mândra, scumpa mea şi dulce. 

Pădurea cu frunză deasă, 
Inimuţa mea îi arsă; 
Pădurea cu frunză rară, 
Inimioara mi-i amară. 
Ardă-te-ar un foc, pădure, 
Cu zmeură şi cu mure, 
Drum prin tine să se facă 
Ca să trec la a mea puică, 
Două vorbe să-i vorbesc, 
 Inima să-mi răcoresc. 

 
259. M-au făcut maica frumoasă 

 
Ms. 22.222, 44/418 BN Emanuil Verenca, student, 21 ani 

Ruşii Mănăstioara, 25 februarie 1908 
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Frunză verde ruginoasă, 
M-au făcut maica frumoasă. 
Die frumoasă cie ieramu 
Nici bună cale nu damu. 
Zâc şi zău şi pe-a mie legie 
Că de-amu n-oi mai alegie, 
Pe cie cărăruş-oi mergie. 
Cărarea voinicului, 
Voinic marie şi tâlhariu, 
Un cal negru şi fugariu. 
M-ai adus şi m-ai adus 
Şi la gre calie m-ai pus. 
Nu-s în rând cu nevestelie, 
Nici în rând cu fetelie, 
Nici în rând cu iezilie. 

Iepile-s la iarmarocu, 
Ieu îs cea fără norocu. 
Tu tie duci ficior în lumie, 
Ieu rămân fată cu numie; 
Tu tie duci şi îi giuca, 
Ieu oi sta şi-oi legăna  
Şi din gură-oi blăstăma, 
Blăstăm mare şi di focu 
Sî n-ai pi lumi norocu, 
Să ai casa cucului 
Şi hodina vântului, 
Că nici cucul n-are casă, 
Nici vântul ţară aleasă, 
Şi să îmbli cât îi anu 
Din ţară-n ţară ca banu. 

 
260. Când eram la maica fată 

 
Ms. 22.225 b, 59/1934 BN Ana a lui Nistor Timu, ţărancă, 22 ani 

Gura Sadovei, 16 august 1913 
 

 
 

Când ieram la maica fată, 
Ieram mândră lăudată. 
Di lucram, di nu lucram, 
Draga maicii tot ieram. 
Da’ di când m-am măritat 
Tăti, tăti s-o schimbat. 
Şi-o venit mama odată 
Cum trăiesc ca să mă vadă. 
Cum o-ntrat m-o întrebat: 
- Bine-i, fată, la bărbat? 
- Ardă-l focu, măritat, 
Că tari rău m-o mâncat. 
Vini bărbatu din camp 

Şi mă găseşte plângând. 
El cu ghiciu mă croieşte, 
Iac-aşa mă drăgosteşte. 
Nu mă-ntreabă de-am mâncat, 
Da’ mă-ntreabă ce-am lucrat. 
Dar şi soacra ni-i prea bună, 
Mă huieşte totdeauna, 
Cătră vecini mă huleşte, 
Bărbatului mă pârăştie 
Şi tot una-mi pune vină 
Di cie nu sânt gospodină. 
Decât m-aş fi măritat 
Of, mai bini spânzurat. 
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261. Când eram, puic, -amândoi 
 

Ms. 22.223, 350/232 BN Filemon Milici, ţăran, 36 ani 
Soloneţ, 19 noiembrie 1907 

 

 
 
Foaie verde de trifoi, 
Când eram, puic, -amândoi, 
Aveam pat în grajdi la boi, 
De dormeam noi amândoi, 
Şi sta caşu între noi 
Şi turmuţele de oi 
Şi girezile de boi, 
Hirghiliile de cai 
Şi prin pomăt aveai roi, 
Unde ne iubeam noi doi. 
Casa-ţi era zugrăvită, 
La pârlaz aveai oglindă. 
Dar eu cum te-am învăţat 
Tu că nu m-ai ascultat 

Şi pomătul l-ai lăsat, 
Boişorii ţi-au furat, 
Girezile au fugit 
Şi turmele au pierit, 
Dar caşul l-ai păgubit 
Şi patul s-au pustiit, 
Noi, mândră, ne-am despărţit. 
Trifoiu s-au vestejit, 
Casa ţi s-au răsipit, 
Oglinda ai prăpădit, 
Grajdiul s-au putregăit, 
Averea s-au isprăvit, 
La cuvântu-mi ai venit. 
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262. Mândra mè din ceri căzută 
 

Ms. 22.225 b, 35/438 BN Grigori Moldovan, orăşean, 33 ani 
Suceava, 15 martie 1908 

 

 
 
Foaie verde de cucută, 
Mândra mè din ceri căzută, 
În lume nemaivăzută. 
Tu să fii a mnea mireasă, 
Tu care eşti mai frumoasă 
Şi din nouă ţări aleasă 
Şi din nouă târgurele, 
Ochii tăi lucesc ca stele 
Şi mi-au făcut mare jele. 
Când te ieu pe subsuori 
Îmi vine-un dor de plânsori  

Să mă duc numai prin flori, 
Cum te duci între feciori 
Numai vii în ochii lor, 
Eu am jale şi plânsori. 
Când mă uit în faţa ta 
Ca-n oglindă m-aş uita, 
De tini nu m-aş depărta. 
Tu ce ieşti a mea dulceaţă, 
Nu te-aş mai lăsa din braţă 
Cât oi mai avea viaţă. 
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263. De-ar fi mândra-n deal la cruce 
 

Ms. 6, C, 41/178 AIEF Veronica Marţineac, ţărancă, 18 ani 
Liteni, 27 octombrie 1907 

 

 
 
De-ar fi mândra-n deal la cruce 
De trii ori pe zi m-aş duce; 
De-ar fi mândra-ntre hotare, 
Aş merge ziua şi sara; 
De-ar fi mândra lângă crâşmă, 
Aş merge şi fără cuşmă; 
De-ar fi mândra mai aproape, 
I-aş cânta ziua şi noaptea; 
De-ar fi mândra colo-n vale, 
Aş ieşi să-i stau în cale; 
De-ar fi mândra jos la cruce, 
Aş scălda-o-n lapte dulce; 
De-ar fi mândra la fântână, 
I-aş da brânză şi smântână; 

De-ar fi mândra lângă vamă,  
Aş merge ca să-i dau sama; 
De-ar fi mândra la portiţă, 
Aş ţine-o numa-n braţă; 
De-ar fi mândra la vecine, 
Aş ţine-o-n sân la mine; 
De-ar fi mândra l-a mea mamă, 
Aş ţine-o ca pe palmă; 
De-ar fi mândra-n deal la vie, 
Ştiu c-ar fi a mea soţie; 
De-ar fi mândra în grădină, 
Ar fi a mea gospodină; 
De-ar fi mândra-a mea muiere, 
I-aş adduce must şi miere. 
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264. Undi mergi, leli Catrină? 
 

Ms. 22.225 a, 13/1178 BN Ilie a lui Toader Nicoară, ţăran, 67 ani 
Frătăuţul Nou, 6 august 1909 

 

 
 
Frunză Verdi de sulcină, 
Undi mergi, leli Catrină? 
- Pe carare în grădină 
Ca să sap o rădăcină, 
Rădăcina florilor, 
Otrava flăcăilor, 
Să beie să-nebunească, 
Pe mine să mă iubească. 

- Ce vii, bade, târzior, 
Or di mini nu ţi-i dor? 
- Cum nu mi-i dor, mândruliţă, 
Da’ nu pot trece uliţa. 
Uliţa-i [cu] bolohani, 
Nu pot trece de duşmani; 
Uliţa-i cu pietricele, 
Nu pot trece de căţele. 

 
265. Cucule, haiducule 

 
Ms. 6, C, 13/28 AIEF Domnica Iftodi, ţărancă, 28 ani 

Tişăuţi, 23 septembrie 1907 

 
 
Cucule, haiducule 
Vara vii, vara te duci, 

Mă nier iarna ce mănânci. 
- Mănânc mugurei de fag 
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Şi cânt la lume cu drag. 
- Cucule, vină la mini, 
Mă jur că te-oi ţine bini, 
Cu pane de grâu curat, 
Cu vin dulce, strecurat. 
- Eu mai bine m-oi ţinè 

Cu hrana ce mi-o plăcè 
Şi-oi zbura pi undi-oi vrè. 
Voi bie apă din izvor 
Şi-oi cânta lumii cu dor;  
Voi mânca muguri de-arini 
Şi-oi cânta la cei străini. 

 
266. Cu urâtu şi cu prostu 

 
Ms. 22.225 b, 56/798 BN Garafina, fiica lui Nicolai Cameluc, ţărancă, 16 ani 

Baiaşeşti, 17 august 1908 
 

 
 

Cu urâtu şi cu prostu 
Şi la potropop am fostu. 
Potreopopu-aşa mi-a zis, 
Să mă duc la popa-n sat 
Că-acela m-au cununat. 
- Părintce, popă sătcesc, 
Cu prostu cum să trăiesc?  
- Tu muiere, tu nebună, 
Când au fost la cununat 

De trii ori te-am întrebat. 
Cununia-au fost la mini, 
Ochii-au fost în cap la tcini 
Cu cini-ai vinit la mini. 
Cununia-i giug di şier, 
Trag într-însu pân’ ce pier; 
Cununia-i giug di-aramă, 
Trag într-însu făr’ gi samă.  
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267. Pe cea mândră poieniţă 
Ms. 22.225 a, 217/1439 BN Petrea Merilă, cântăreţ sătesc, 13 ani 

Câmpulung, 19 noiembrie 1909 

 
 

Foiliţă romăniţă, 
Pe cea mândră poieniţă 
Se primblă o copchiliţă 
Cu părul lăsat pe ţâţă, 
Blăstămându-şi norocu 
Că n-a-avut parte de dându. 
Pasăre galbănă-n pene, 
Mult mi-ai cântat fără vreme, 
Fără timp, fără plăcere, 

Fără gust inimii mele. 
Când ţi-ar chica ciocu jos 
Să nu-mi cânţi aşa duios; 
Când ţi-ar chica ciocul tău, 
Tu mi-ai făcut traiul rău. 
Când te-aş prinde-n mâna mè 
Cu cuţitu te-aş tăia, 
Sângele corghii ţi-ar bea, 
Carnia cânii ţi-ar mânca.  

 
268. Părăuaş cu apă rece 

Ms. 22.224, 8/262 BN Domnica Bădăluţă şi Ileana Urzac, ţărance (?) 
Teodoreşti, 22 noiembrie 1907 
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Părăuaş cu apă rece 
Pe lapoarta maicei trece. 
Maica iese să se spele, 
Dă di lacrămile mele. 
Maica prinde-a se spăla 
Şi de chetre-a întreba: 
Nu m-a văzut undeva? 

M-o văzut în lumi îmblând 
Cu lacrămi pe-obraz curgând, 
Lacrămile mari ca bobu 
Că acelea mi-au ars trupu; 
Şi mai mici ca mazărea,  
Că-acelea mi-au ars faţa. 

 
269. Scârghitu-i omul cu gloată 

 
Ms. 22.227, 282/883 BN Rozalia Chiruţ, ţărancă, 40 ani 

Câmpulung (Sihlă), 1 octombrie 1908 
 

 
 
Frunzăşoară iarbă lată, 
Scârghitu-i omul cu gloată 
Şi de una şi de alta. 
Pân’ ce-i gloata mititie, 
Scârghitu-i, da şi nu prè. 
După ce gloata mai creşte 
Scârba nu se mai găteşte: 
De-i fecior, îl cătuneşte 
Şi de-i fată văduveşte, 

Scârba nu se mai găteşte. 
Frunzuliţă stejărelu, 
Până iera tinerel 
Păşteam oi pe Blănăriel, 
Uni mă culcam dormiam 
Şi di scârbă nu ştiam. 
Şi die când am crescut mare 
Trupul mieu hodină n-are. 
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270. Cine m-a făcut pe mine 
 

Ms. 22.222, 97/715 BN Alexa a lui Toader Cherar, cântăreţ ţărănesc, 35 ani 
Câmpulung, 26 iulie 1908 

 

 
 
Frunză verde trii masline, 
Cine m-a făcut pe mine 
Îi plăcea raciu bine; 
Cine m-a mai botizat 
Bea rachiu nemăsurat. 
Dau-ar Dumnezău să deie 
Frunza-n plop să nu mai steie, 
Crâşmariu pin somn să pcheie, 
Să rămâie crâşmăriţa 
Să mă răfuiesc cu dânsa. 
Ce-am fost dator m-au iertat 
Şi de băut mi-au maid at. 
Fost-am om şi eu pi lumi, 
Cine m-o văzut, m-o spuni, 
Puicuţă cu haini buni. 

Saleaca inima mea, 
Cum a prins a mă durè 
Şi nu ştie nime d ice! 
Când ar ştiu cineva, 
Mult ar sta şi s-ar mira 
Cum mi-I mie inima. 
Şi-apoi, puica aşa-mi zâci, 
Să-mi ieu cal şi armi bune 
Şi să merg cu dânsa-n lume. 
Dară stau şi mă gândesc, 
Cum în lumi să trăiesc? 
Toată lumea-mi zâce mie 
Că nu-s om de omenie, 
Dar aşa nu vreau să hiu 
Cât oi hi pi lumi jiu. 
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271. Auzi cum răsună valea 
 

Ms. 22.225 b, 63/1041 BN Casandra a lui Alexa Bacrău, cântăreaţă sătesc (oarbă) 
Uideşti, 28 iunie 1909 

 

 
 

Auzi cum răsună valea 
Şi mândruţa-mi ţine calea; 
Auzi cum răsună dealu 
Şi mândruţa-mi ţine calu. 
Colo-n vale la izvoară 
Mândruliţa mă doboară; 

Colo-n vale la fântână 
Mândruliţa mea suspină, 
Plânge c-a rămas străină. 
- Vin’ la mine, dragă, vină, 
Eu nu te-oi lăsa, drăguţă, 
Şi te-oi mângâie, mândruţă! 

 
272. Cine, dragă, ţi-a şoptit 

 
Ms. 22.225 c, 27/1048 BN Mihai Branu, cobzar şi lăutar sătesc, 55 ani 

Uideşti, 28 iunie 1909 

 
 

Foaie verde clocoticu, 
Cine, dragă, :/ ţi-a şoptitu 

Rochie neagră :/ ţi-ai croit,  
Rochie neagră de mătasă? 
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Zor’ de ziuă :/ se revarsă, 
Du-te dragă :/ dar acasă. 
Eu acasă nu m-oi duce 
Batâr ziua :/ să m-apuce 

Că guriţa :/ ţi-o fost dulce, 
Şi eu m-am întărziatu, 
Zor’ de ziuă :/ m-apucatu 
Şi eu dragă :/ am oftatu. 

 
273. De s-ar face dealu şes  

 
Ms. 6, XLI, 5/2005 AIEF Savin Mezdrea, ţăran, 25 ani 

Dorna Candrenilor, 19 august 1913 
 

 
 

Die s-ar facie dealu şes 
Şi valia bună di mers, 
Cu lelia să mă-ntâlnesc, 
Două vorbe să vorbesc, 
Inima să-mi răcoresc, 
Două vorbe tăinuite 
Să lie ţâie mândra mintie.  
- Haidem, puică, să fugim! 
- Dar undie să pribegim? 

- La răchita cu frunza. 
- Dar cinie ni-a cununa? 
- Iesti-un popă între fagi 
Şi cunună pie ciei dragi. 
Punie luna nună marie 
Cum samă în lumie n-arie, 
Luceferii vornicei, 
Iar stelielie vor fi druştie. 
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274. Cum arde inima-n mine 
 

Ms. 22.224, 137/1044 BN Casandra a lui Alexa Bacrău, cântăreaţă sătească 
(oarbă), 60 ani 
Uideşti, 28 iunie 1909 

 

 
 
Frunză verde trii maslini, 
Cum ardge inima-n mini! 
Puţintică ce-au rămas 
Şi-aceia de dor mi-a ars. 
Dgi la deal de casa ta 
Mi se primblă iubita, 
Se primblă şi se roteşte, 

De mine nici nu gândeşte. 
Frunză verde de-un chiperi, 
Câte stele sunt pe ceriu, 
Numai luna şi o stè 
Ştie de patima mè 
Casa ta cea lăudată 
Tătă la crâşmă-i cărată. 
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275. Ce mergi, murgule, -aşa greu? 
 

Ms. 22.224, 209/810 BN Cassian Monor, ţăran, 45 ani 
Brăieşti, 18 august 1908 

 

 
 

Frunzuliţă şi-un dudău, 
Ce mergi, murgule, -aşa greu, 
Ori ţi-i greu de trupu meu, 
Ori ţi-i foame, murguţul meu? 
- Nu mi-i greu de trupu tău, 
Dară ţi-i năravul rău: 
Tu la toate crâşmele 
Te iubeşti cu mândrele 
Şi eu razim poprelele 
Şi ovăz ni [-s] stelele. 

Şi fânu nuielele 
Şi grajdiu ni-s gardurile. 
Stau la crâşmă sub părete, 
Pchier di foame şi di setie. 
Tu ţii mâna la mândra-n sân, 
Aş sta şi eu cu botu-n fân; 
Cum ţi-i drag cu puica-n vie, 
Aşa mi-i setie şi mnie; 
Cum ţi-i drag cu puica ţie, 
Aşa mi-i foame şi mnie. 

 
Interpretul cântă primele două versuri ale textului pe rândurile 3-4 ale strofei 
melodice. 
[p. 304] 
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