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2 -
Dragostea inghe sã pune
Nici-i ciudã, nici ruºine,
Nici-i temere de nime.

10 -
Ce mi-i urît nu mi-i drag
Fie ca neaua dã alb;
Ce mi-i drag nu mi-i urît
Fie-n tinã moºcolit.
Cã din tinã lua-l-oiu,
ªi-n gurã sãruta-l-oiu

15 -
La umbra dã dublaºnic
Aº ºidea cu bade-un pic.
Da mã tem c-oiu zãbovi
ªi maica m-o sudui,
Cã io-am mai ºezut odatã
ªi-o vrut maica ºi mã batã.

16 -
Treci-mã doamne valea
ªi dau brîncã cu badea,
Treci-mã doamne dealu
ªi dau brîncã cu doru;
Treci-mã doamne coasta
ªi dau brîncã cu nana,
ªi ne scoboarã-napoi
ªi ne iubim amîndoi.

17 -
Nanã þucu-þi gura ta
Sara ºi dimineaþa,
ªi la tãtã mneazãza.
Þucu-þi nanã ochii tãi
Sara cutind pã viþãi.

26 -
Daldui-l-ar doamne dor
Rãu îs beteag ºi nu mor;
Daldui-l-ai doamne drag
Rãu îs beteag ºi nu zac.

27 -
Somnu mi-i ºi nu mã culc
Doru mi-i ºi nu mã duc;
Somnu-mi-i ºi n-aº dormi
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Numa mi sã-nchid ochii.
Ochii-mi trag a somnului
Picioarele-a drumului;
Ochii-mi trag a dormirea
Picioarele-a merirea.

28 -
Bagã doamne luna-n nor
ªi mã duc inghe mi dor
Bagã doamne luna-n stele
ªi mã duc inghe mi-i jele;
ªi iar bagã luna-n ceaþã
ªi mã duc la mîndra-n braþã.

29 -
Mult mi-i dor ºi mult mi-i sete
Sã vãd mintea voastrã fete;
Tãt d-acia m-o fost dor
ªi vãd mintea fetelor:
Mintea fete-i ca la sarcã
Dãp-un fecior stã ºi zacã;
Mintea fetei ca la cioarã
Dãp-un fecior stã sã moarã.

31 -
Pãduriþã fainã eºti,
Bãdiþã dãparte eºti.
Pãduriþã tãie-te-oiu
Bãdiþã-apropie-te-oiu.

32 -
Fã-mã doamne ce mi-i face
Fã-mã rugã-ntrã oblace;
Fã-mã rugã pã tuleu
ªi mãrg norã la birãu,
ªi mã puie la oblace
ªi vãd legea cum sã face.

37 -
Tuturor le pare bine
C-o picat brumã pã mine,
Numa maica-i supãratã
C-o picat pre mult-odatã.

40 -
Grîu roºiu ca viºina
Rupsã-mi nana irima,
Cum o rupsã-n jeb o pusã

ªi la Tinca-n tîrg o dusã;
ªi-o vîndu cu iþie
Ca boldaºu rãchia
ªi-o vîndu cu litãra
Ca boldaºu pãlinca

41 -
ªi-asar-am fost pã uliþã
Era nana la vrajniþã,
Io zîsãi bunã sara
Ie nu zîsã nimica;
Io rîsãi,
Nana nu rîsã,
Inima-n mine sã rupsã.

43 -
D-amãrît dã supãrat
Nici asarã n-am cinat;
Num-o scrãjauã dã pitã
Cu lacrãmi picãturitã.
Mîndru-i codru îmbobit
Io-s tînãr ºi buºulit;
Mîndru-i codru împãnat
Io-s tînãr ºi supãrat.

44 -
Frunzã verde dã ovãs
Ce-am cherdut nu mai gãsãsc.
C-am cherdut un fir dã linte
ª-o fatã tare cuminte.
- Ochii negri, ca mura
Trecurã cãtã Ginta,
Sprincenii mîndri-mpreunate
Trecut-o cãtã Orade.
- Hai mîndrã ca ºi mã vezi
Pînã ce-s merele verzi;
Dacã merele s-or coace
Nu-i ave cale-nacoace.

54 -
Dohãnire-aº n-am dohan;
Bere-aº pãlincã ºi n-am.
Voie bunã pociu ave
Batãr pãlincã n-oi be.
Voie bunã pociu-mi face
Batãr pãlinca nu-mi place;
Voie bunã, cînd ºi cînt
Supãrarea n-are rînd;

Voie bunã cît-odatã
Supãrarea nu sã gatã.

56 -
Irima mea cea vicleanã
Negrit-o ca ºi-o þîganã.
Irimã supãrãcioasã
Ce ºi-þi dau ºi fii voioasã?
Dã mi-i da binele lumii,
Io voioasã n-oiu mai fi.
- Irima mea cea voioasã
Bãut-o apã smoloasã,
Cine-o bãgat smol în ie
Fie-i amarã lume.

60 -
Mînce-vã focu gînduri
Cum viniþi tãt pã rînduri,
Da nu viniþi tite-odatã
ªi nu fiu tãt supãratã.

61 -
Mînce-te focu pelin
Amaru-i tuleu tãu
Aºe-i ºi sufletu mneu;
Amarã-i coajba pã tine
Aºe-i ºi inima-n mine.

64 -
Aºe-i maica cu fetele
Ca ºi ceriu cel cu stele:
Noapte-i plin ceriu dã stele
Dimineaþa-i fãrã ele.

103 -
Highighiº dã pîngã Criº
Bine fãcuºi
Cã viniºi:
Cã dacã n-ai vut vini
Io m-am vut cãlugãri.
Dar aºe dac-ai vinit
Io nu m-am cãlugãrit.

Nota redacþiei: S-a respectat întocmai ortografia
manuscrisului culegerii inedite de versuri populare
din localitatea Ceiºoara (jud. Bihor), realizatã în 1936
de Ioan Ivan (Ceiºoreanu) - 217 piese, pe 27 de pa-
gini de caiet studenþesc, aflat în arhiva Centrului
Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Bihor.

Cîteva cuvinte
În doine, în cîntece, în strigãturi se tãl-

mãceºte întreg sufletul românului.
Clipele de bucurie, de veselie ºi le exprimã

prin cîntece, întristarea ºi necazurile ºi-le
îneacã în duioase cîntece de jale, dorul dupã
cineva dus departe ori dupã ceva pierdut
sã-l manifeste în trãgãnate versuri, ura ºi
dispreþul faþã de cineva tot cu ajutorul
cîntecelor.

Într-un cuvînt tot ceea ce românul simte
în sufletul sãu, el ºtie sã-l transforme în
versuri dulci ºi plãcute, care fac ca inimele
sã tresalte ºi la auzul cãrora noi ne simþim
parcã alþi oameni.

Ce dulci ºi frumoase sînt cîntecele noas-
tre.

Aceste mãrgãritare au pãstrat în trecut
sufletul poporului nostru curat ºi prin ele îl
vom menþine la fel ºi în viitor.

Pãtruns de dragostea ce o nutresc pentru
aceste cîntece, de frumuseþea ºi farmecul
lor, hotãrîtu-m-am sã fac aceastã micã cule-
gere, ne lãsînd ca aceste cîntece ºi strigãturi
pãstrate din moºi ºi strãmoºi sã se dea ui-
tãrii ºi sã se piardã în noianul vremii.

Am cules aceste cîntece aºa cum le-am
auzit din gura celor mulþi, prieteni ºi prietene
din copilãrie, rudenii ºi cunoscuþi din satul
natal Ceiºoara, în vara anului 1936, dupã

absolvirea liceului din oraºul Beiuº.
La sfîrºitul acestei culegeri dau ºi numele

acelora de la care am auzit aceste cîntece
ºi strigãturi.

Pentru o bunã orientare am împãrþit aceste
cîntece în opt pãrþi, potrivit caracterului lor,
adãugînd la sfîrºit strigãturile-n joc.

Fie ca aceastã micã culegere sã ajute la
pãstrarea curatã a sufletului românesc.

Ceiºoara la 12 decembrie 1936
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