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SENT1MENTElE. DE :DRAGOSTE $1 IUBIRE TN STRIGATURA 

PAST9RALA .DE LA POALELE PARTNGULUI 

de SABIN POPESCU 

Tema care ocupă locul central fo strigătura novă.ceană es
te aceea a dragostei, ce se înfiripă între băieţi şi fete, pe cit 
de arzătoare, pe aitît de CUJI'ată, ia:r în strigătură prin felul în 
cal"e ·este fo'I1mula1tă, convinge pe cel care o aisicultă. 

Pentru băiatul care ciuieşte în sat sau la horă, pe vî.rf de 
munte sau la clacă, persoana care-1 inspiră, dominînd strigă
tura, este mîndruţa. 

Pe faţa pămîntului 
Mîndruţă ·ca a mea nu-i 

. Aşa iute, pricepută 
De nimenea ne-întrecută. 

Dragostea faţă de mînid.ruţă creşte în intensitate ducînd 
flăcăul la desnădejde. 

Foie verde- .măr creţesc 

Fetiţă chip îngeresc 
Lasă-mă să te iubesc 
Căci mor şi mă prăpădesc. 
Lasă-mă să te sărut 
Să-i fie cui te-a făcut 
Şi mie cui m-a crescut. 

Dacă mîndruţa oscilează, flăcăul îi cere să-şi determine 
poziţia faţă de iubir·2a lui. 

Spune, mîndro, poţi nu poţi 
Cti v-orba să nu mă porţi, 
Să viu seara pe la porţi 



Să mă creadă lumea hoţ, 
Că nu-s hoţ de buzunari, 
Ci sînt hoţ de fete mart 

De multe ori îndrăgostiţii ajung la conc1uzla că e bine 
să-şi ducă dragostea în locuri îndepărtate de satul lor peste 
munţi. 

Intreabă-ţi mîndro, pă,rinţE 
Ne lasă să trecem munţii ? 
Că eu mi i-am întrebat 
Şi pe mine m-au lăsat. 
De te lasă şi pe tine, 
Hai, rnîndro, să trecem mii ne. 
De ne .lasă pe amîndoi 
Hai, mîndro, să trecem joi. 
Popă nu-i să ne cunune 
Numai noi cu vorbe bune. 

Durerea ciobanului, lipsit de mîndruţă. nu est(' U.'i.oară. 

Pe primăvară ploua 
Şi ploua şi duduia 
Dacă aveam mîndră venea, 
Dar acum e cald şi bine 
Dacă n-am miruiră, nu vine. 

De mul.te ori însă ciobanul îşi aduce aminte, cu regret. 
de mîruirnţele lui. 

Cite mîndre-am avut eu, 
După toate-mi pare rău, 

După una mi-e mai jele, 
Că ştie vorbele mele 
Şi-ale bune şi-ale re.le 
Şi-ale bătute de stele. 

Pentru lipsa de la întîlnire cu mîndruţa ciobanul găseti;te 
justificare. 

De-ar fi noaptea trei conace, 
M-aş duce şi m-aş întoarce, 
Dar noaptea e Ulll conac, 
N-am mîndruţă ce să-ţi fac. 

Sînt şi mîruiruţe care apreciază pe flăcăi după ,;rdele pe 
care le fac". 
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·Toată lumea-mi zice mie, 
Că nu-s om de omenie, 
Dar nici eu nu vreau, să fiu, 
Cit oi fi pe lume viu, 
Tot de rrele-am să mă ţiu 
De rele cînd m-oi lăsa, 
Mîndruţa m-o blestema. 

Mîndruţele care se iubesc cu mulţi flăcăi provoacă b-
dignarea flăcăului rănit în dragostea sa. 

Ştii tu, mîndro, ce zioeai, 
Către mine şi plîngeai, 
Că tu altulr nu mai ai 
Pînă-aseară la fîntînă, 
Cînd te-am prins cu doi de mînă, 
Unu-ţi ţinea cobiliţa 
Şi-ailtu-ţi săruta guriţa. 

Din acelaşi motiv flăcăul manifestă prudenţă pentru iu-
biTea pe ca0re vn~a s-o încerce. 

Mîndruţo, sprînceine negre 
Te-a.'l iubi .dar nu m-ai crede, 
Că tu crezi în multe părţi, 
Iţi sînt dragi toţi dţi îi vezi 
De te joacă unul bine, 
Ţi-ai uitat, mînd:rro, de mine. 
De-ţi minte unul ceva, 
Ai şi-nceput dra.gostea. 

Unii flăcăi nu înţeleg să se întoarcă la dta'gostea pără
sită. 

Mîndra mea de-acum o va·ră 
Mă .ruga s-o iubesc iară 
Dar eu n-am înebunit 
Să iUJbesc ce-am părrăs1t ... 

O personificare foarte frecventă în versurile chiuiturilar 
este dorul. 

Mîndruliţă, mîndro, fragă 

Prinde .dorul şi mi-l lea.gă 
într-un colţ de cîrpă neagră 
Şi dă-l pe-o a~ să meargă. 



Sau: 
Tot aşa zice do,rul 
Că el omoară omul. 
Dorul minte ca şi-un cîine 
Că de el nu moare nimeni, 
De-ar fi murit cineva, 
Aş fi fost şi eu ăla. 

Une:e strigături se referă Ia casa în care locuieşte mîn
druţa şi care aprinde prin simpla ei vedere dogoarea dra
gostei. 

Pare mie ori se vede 
Casa mîndrii unde şede. 
Pare mie ori s-aude, 
Gura mîndrii nu ştiu unde. 
Mîndro, cînd îţi văd casa, 
Mi-s-aprinde inima. 
Cînd îţi văd casa şi şopru 
Mi-arde inima ca focul. 

De multe ori casa mîndruţei, rîvnită de toţi flăcăii, aş-
teaptă numai pe badea ce1 dra.g. 

Casa mîndrii pusă-n colţ 
Mi-a cerut feciorii toţi. 
Casa mîndrii pusă dreaptă 
Numai pe badea-I aşteaptă. 
Şi-l aşteaptă tot în prag 
Că de el ta·re-i e drag . 

. Despre mîndruţa cu casa în colţ de uliţă, altă strigătu

ră spune: 
Mîndruţă cu casa-n colţ 

Iubeşte-mă dacă poţi 

Iubeşte-mă dacă-ţi plac, 
Dacă silă nu-ţi fac, 
Că silă cînd îţi făceam 
Eram .mic şi nu ştiam. 
Dar acum m-am făcut mare 
Mă iubeşte orişicare. 

Sînt mîndruţe cu casa aşezată pe dea·l şi spre această ca
să urcă, făcînd cărare, bădi.şorul drag. 
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Foaie verde magheran 
La mînd.ruţa de pe dea-1 
Este-un strat de busuioc 
Cu cărare prin mij1oc. 
Căracr-ea cime i-o face ? 
Bădişorul care-i p:ace. 

O altă strigătură vorbeşte despre rnîndruţele aşezate i'll 

casa pe vîrf de deal. 

Tot aşa am auzit 
Că în deal e loc urît, 
Nu găseşti nimk plă·cut. 
Dar în deal cresc floricele 
Şi copile frumuşele, 
De 1-i drag la toţi cu ele. 
Şi în deal sînt pruni· cu prune 
Sînt mîndre cu vo:rbe bune. 

Nu există dragoste fără sărutare şi strigătura consem -
nează această realitate. 

Spune, mindruliţa mea, 
Zice, măircuţa, ceva 

_ _ __ Că-mi dai mie guriţa·. 
Măicuţa nimic nu-mi face, 
Că ştie, că gura-mi place. 

De multe ori ciobanul chiuieşte pe uliţa pe care se_ află 
casa mîndruţei şi aceasta·, pentru a-şi face> simţită prezenţa 
zice: 

Chiuieşte bădiţa 

Să răsune uliţa, 

Uliţa la mîndruţa, 
Să deschidă portiţa, 

Să de-a badii guriţa. 

Un~le strigături se referă în conţinutul lor la ochii fru-
moşi ai fetelor, pe care îi prezintă deosebit de sugestiv. 

Frunzuliţă flori de tei 
Eu le-am spus ochilor mei 
Să nu fie lăcomei, 

Să se uite la chindei, 
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ta ochi mai frumoşi ca eL 
Eu le-am spus, ei nu ro-ascultă 
Tot la ochi frumoşi se uită. 

Cîteodată culoarea şi mărimea ochilor serveşte ca pro· 
cedeu de identificare a. persoanei iubite sau dau proporţii 
sentimentel1or de dragoste ce se înfiripă între două fiinţe ca
re se iubesc. 

Sau: 

Ce-am iubit în viaţa me;;i 
Să mor şi nu pot uita 
Doi ochi negri ca mura. 
De la mine mi-au scăpat 
Ferke de-al de i-a luat. 
Trăieşte-n lume cu drag 
Dar nioi eu .nu pătimesc 
Căci ochi negri tot iubesc. 

Bade cu ochii tăi mici 
De la inimă să strici, 
Cînd îi laşi, cînd îi cobori 
La inimă mă omori. 
Cînd îi pleci, cînd îi ridici 
La inimă mă usuci. 

Dinţii mÎ!ndruţei devin şi ei obiect de identitate pentru 
flăcăul care chiuieşte. 

Mîndruţă cu dinţi mărunţi, 
Ai fost dragă la mai mulţi, 
Mi-ai fost drăguţă şi mie 
Pînă la sfînta Marie. 

Iar numă·rul mîndruţelor pe care le-a strîns în braţe de-
vine termen de comparaţie. 

Şi mă doare peste-ncins 
De mîndruţe .dte-am strîns 
Să le string aş face-un sat 
Cite mîndre-n braţe-am luat 
Un sătuţ mai mititel 
Să mă plimb seara prin el. 

Pe cioban îl interesează şi starea fetiţiei pe care o iu
beşte. 
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Dl'lagă-mi e mîndruţa mică. 
Că se suie pe opincă 
Şi-ţi dă guriţă de frică. 
Dragă-mi e mîndruţa-naltă 
Că-mi dă gura peste poartă. 

Dacă strigăturilie cita•te mai sus vorbesc despre dragos
tea flăcăifor faţă de fete, în altă strigătură ciobanul poet se 
referă 1a o dragoste mai vinovată, d.ragostea faţă de neveste. 

Vai de mine ce să fac, 
Că mi-e dat dorul de cap 
Nevestele foarte-mi plac 
Fetiţele moarte-mi fac. 

Dacă dragostea faţă de fete aparţine flăcăilor mai tineri. 
flăcăii tomnatici împart dragostea lor atît fetelor cit şi ne
v.estelor. 

Foaie verde de trei fire 
Pe cînd iubeam la copile, 
Eram copila.ş din fire. 
Dar acuma la neveste 
Mi-a dat ba·rba fără veste 
Şi mustaţa se Lungeşte. 

Unele strigături prilejuiesc sfaturi, pe care păs.torul le 
adresează celor dragi, prin care sfătuieşte fetele. Astfel ti
miditatea flăcăului poate lipsi dacă rnîndruţa îi ascultă sfa
tul. 

Foaie verde măr creţesc 
Nu pot mîndro să-ndrăzne&e 
Ca să-ţi spun că te iubesc, 
Dar te uită-n ochii mei, 
Vezi ·ce spun mai bine ei. 

Un alt sfat recomandă mîndruţei să nu fie „zgîrcită" la 
iubi.t. 

Iubeşte, mîndro, iubeşte, 
Şi la mine te gîndeşt-2. 
Iubeşte şi bun şi rău, 
Că nu ştii care-i al tău. 
Iubeşte-mă şi pe mine, 
Că nu .ştii cînd ceasul vine. 

Sînt strigături care îndeamnă flăcă.ii să-şi caute dra
gostea mai departe de satul lor. 
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Sau: 

J. ' ' " 
Cmd eram .mai mic copil 
Auzeam lumea vorbind, 
Că nu-i bun gardul de spini 
Şi dragostea din vecini 
Şi-i bun gard de blane late 
Şi dragostea de departe. 

Niciodată nu e bine 
Să iubeşti de prin vecine 
Cînd se supără te spune 
Te face de rîs la lume. 

Fetele în schimb sînt sfătuite să rămînă la dragostea din 
satul lor pentru că : 

Bădişorul din alt sat 
Ca pîinea de cumpărat 
Cînd o cumperi, cît rte bucuri, 
O mănînd şi-apoi te superi. 

Pentru fetele care g.răbesc măritatul, strigătura oferă în 
mod sugestiv următorul sfat. 

Fetiţo de om boga;t 
Nu grăbi la măritat 
Oa f1oarea Ia scuturat, 
Floarea mai înfloare-odată 
Mîndro, tu nu mai eşti fată. 

Nevasta ce poartă o dragoste tăinuită îl sfăituieşte pe 
cel drag. 

Sărută-mă bade-n dinţi 
Dar de buze să n-atingi 
Că buzele-s subţirele, 
Se ia piele după ele. 
Şi buzele-s cîntărite 
Cu cîntarul satului 
Pe seama bărbatului. 

Am arătat mai sus că la păstorii gorjeni strigătura este 
chiuită numai de flăcăi, prin care ei işi ex.primă sentimentele 
pe care le încearcă. Cu toate acestea există strigături chiuite 
de flăcăi, ce au însă darul să transmită sentimentele care stă-. 
pînesc sufletul fete1or. 
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Mult mă mir bade de tine 
Că-ţi pierzi mintea după mine, 
Cind mi-a fi de dumneata 
Almintela m-aş purta. 

Unele strigături vorbesc de jalea pe care o încearcă fe-
tele cînd iubesc. 

De-ai şti bade jalea mea 
N-ai mai mînca nici n-ai bea 
Ci te.,,,ai plimba prin g.ră.dină 
Şi-ai plînge de lia inimă. 

Pentru ciobanii ce îşi duc turmel·e prin sate spre locul 
de iernat, sentimentul de dra.goste al fet~or, cu ca.re se în
tllnesc, în cale, este mărturisit tot prin strigătură. 

Ciobănaş cu oi băluţe 
Căpătatu-ţi-ai mînck'uiţe ? 
Că de nu ţi-iai că.pătat 
Hai la noi diseară-n sat. 

Fetele care au dră·guţ un „bădişor cu mîndre multe" a~1 
motiv să manifeste îngrij.o.rare. 

FrU1I1ză verde foi mărunte 
Bădişor cu mîndire multe, 
Pînă umbli pe la toate 
Te apucă miez de noapte, 
Pînă vii şi pe la mine 
Ţi se face ziuă bine. 

Tot prin strigătură fotele îşi mărturisesc dr._os.tea nu-
trită numai pentru anumiţi flă<:ăi. 

Foaie verde ismă creaţă 
Pe mine maica mă-nvaţă 
Să iubesc de dimineaţă, 
Copilaş făr' de mustaţă 
Cînd se-nvaţă a strÎ!nge-n bra.ţe 
Şi sărută cu dulceaţă. 

Dar mai ales pentru flăcăul care rămîne alesul inimii 

Bădiţă vîrstă cu flori, 
Te-am cki.riit de-atitea ari, 
Nu degeaba te-am dorit 
Că tu mi-ai fost rînduit. 
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Fetele tndrâgesc ciobanii care le dntă din flui~r. 

Zii bade cu fluiera., 
Că ţi-oi coase gulera, 
Şi ţi-o cos spre asfinţit 
Şi poimîine ţi-o trimit 
Ţi-o trimit pe cer cu stele, 
Să oadă-n mîinile tale. 
Ţi-o trimit, pe cer, pe vînt, 
Să ştiu bine că-ai venit. 

Strigătura spune flăcăilor şi ceea ce gindesc fetele ca.re 
acum s-au măritat dar cu care, cîndva, au împărţit dTagostea.: 

Mută-ţi bade cărarea 
De pe la ferea.sta mea 
Ori ţi-o mută, ori ţi-o strică 
Că nu-ţi mai s.înt ibovnkă. 
Că-s nevastă cu copii 
Şi nu-s bade cum mă ştii 
Şi-s nevastă cu bărbat, 
Nu-s bade cum m-ai lăsat 

Cînd suferinţa celui îndrăgostit devine maximă intervi-
ne blestemul invocat tot ,prin strigătură. 

Foaie verde de....avrameasli 
Cine iubeşte şi lasă 
Rădădni pe la fereastră. 
Cine iubeşte şi ţîne 
N-a1r avea moarte pe lume. 

Blestemul este invocat şi de ciobanul înşelat în dragos
tea lui. 
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Du-te dor pe sub pămînt 
LR mindruţa de demulit. 
De-ai găsi-o supărată, 
S-o săruţi durule-o dată. 
De-ai găsi-o chiuind 
Şi cu alţii bind la vin, 
S-o bleste-mi dorule aşa 
Să ardă casa pe ea 
Să se-<aleagă cenuşa 
Cenuşa s-o bată v1ntul 
Că la min' nu i-~ fost gîndul. 



Caustic este blestemul inV10cat de femeia înşe1ată în dra
goste. 

Hei, bădiuţ, bădiuţ, Dl,Ullitre 
Doru1 meu ajungă-mi-te, 
Să nu te poţi descălţa 
Pin' n-ai plînge, şi-<ai ofta 
Şi să nu te poţi descing.e 
Pin' n-ai ofta şi ai plinge. 

ExiStă strigăituri, unde blestemul se referă ill un întreg 
colţ de sat în care locuieşte, cel sau cea care adu.Ce dur~re 
in sufiletul aceluia care-l invocă. 

Frunză verde busuioc 
Satule, să arzi tn foc 
Dair să nu '"'.1'Zi ,pe-de-a rindul 
Numai pe unde ni-e gindul. 

Registrul dragostei este d€Stu1 de variat şi de mu~te o.ri 
atinge note atit de înalte incit strigătura poate să înregistreze 
tensiunea în creştere. 

Cine are-un singur dor 
T.răieşte-n lume uşor . 

. Eu am două doruri girele, 
Dorul meu şi-al mîndrei mele 

Iar alte ori strigătura este şi mai expresivă în R arăta zbu-
ciumul ceilui îndrăgostit. 

8.au: 

Cind eram de nu iubeam 
Unde mă cu1cam doNnearr~. 
Dar acum de cînd iubesc, 
Nu pot să mă odihnesc. 

Mî.ndra mea şi-a cui te are. 
Aş dormi-n braţele tale 
Dacă nu te văd o zi, 
Noaptea nu mai pot d~mi. 
Dacă nu te văd o .seară 
Gîndurile mă omoară. 

Despărţirea între cei ·ct!· se ·iubesc co~tituie un motiv 
ce determină creşterea tensiunii in dragoste 
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Ctt e marea de adîncâ 
Nu e apă ca să stingă, 
!'Ucul care arde-n mine. 
Mindro, dragă, pentru time 
Ah, departe eşti de mine 
Peste munţi şi peste văi 
Gîndul meu e tot la tine 
Şi la ochişorii tăi. 

Părinţii în repetate cazuri prin ~oncepţiia lor rămîne o 
piedică în calea celo!l" ce se iubesc, iar strigătura dă expresie 
sentimentului : 

Spune fată lui mamă-ta 
Te dă după mine ori ba 
Ori hurui casa pe ea, 
De se duce pomina. 

In asemenea cazuri de multe ori sentimentul de revolte\ 
scade şi îndră,gostiţii se resemnează doar la dragostea 1or ta
cită. 

Hai mîndro să ne iubim 
La luat să nu ne gîndim, 
Că sînt doi bătrini acasă 
Şi aceia nu ne lasă. 

Strigătu'ra se referă şi lia raporturile famiiliare ce stablleSiC 
înLTe noră şi soacră. 

Mîndruliţă, draga mea, 
Tot aşa ţi-a zis lumea, 
Că soacrele nu te vrea, 
Că 1-i frică că eşti rea. 
De--ar fi nora rea dt zece 
Şi pe soacră tot n-o-n trece. 

Lirica populară încadrează elementul idildc în mijlocul fru
mosului peisaj, oferit de. natură, iar strigătura, pe bună drep
tate, procedează la fel : 
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In casa cu grădiniţă 
Şi-a găsit badea mîndruţă. 
Grădiniţa are flori, 
Mîndruli ţa ochişori. 
Grădiniţa are fragi 
Mînd:r:a are ochii dragi 



Sau: 
Mîndruliţă, gură dulce, 
Eu acas- la min' ite-aiş duce 
lll'l gdlidiriă te-aş semăna 
.;)i-a.t? veni, te-aş săruta. 

Dritul sau frumosul, peinc;onificart: în dor, sint asocia.te ele-
mentelor di1I1 natură pentru a 1le determina posibilităţile. 

Pe unde uritul merge 
Pămîntu[ şi iarba piere, 
Pe unde tI"ece dorul, 
Creşte iarba şi locul. 

Sînt situaţii în care, cel ce iubeşte îşi are d11ept confident 
frunza codrului. 

Spusu-mi-a frunza de fag, 
Să iubesc tot ce-i mai drag 
Şi mi-a spus frunza de prun, 
Să iubesc, dar să nu spun. 

Iar sqtul S§!rveşte drept cadru pentru d1"11goste : 

Satule, gr.ădină dulce, 
Eu dill'l tine nu m-.aş ducf' 
De mirosijl florHor 
De dragu[ fetiţel1or, 
De mirosul fa o :filoare 
De drag la o fată mare. 

Şi florile din sat s.înt rodul ei, al dlI'agostei : 

Cîte flori pe iaz în sus, 
Toate cu mîndra le-am pus, 
Care le~am pus pin' la prinz 
Toate bine ni s-au prins. 
Care le~am pus pînă-n seară 
Toate odată se uscară. 

In strigătură dragostea se face vinovată şi faţă de finu! 
cosit şi rămas polog. 

Pentru tine, mîndro, dragă, 
Mi-a pilouat .fînu-n dumbravă 

:pµpă cum se face virwvată şi de finul rămas necosit : 
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Mîndruţo, de dorul tău 
S-a uscat iarba-n părău. 
Rai cu mine s-o cosim, 
S-o cosim s-o tăvălim, 
Şi-amîndoi să ne iubim. 

Flăcăul explică ,prin strigătură faptul că iubeşte şi îl pu-
ne pe seama naşterii sale în mijloc de pădure. 

M-a făcut mama pe mine, 
M-a făcut pe foi de fragi 
Să-mi fie fetele dragi. 
M-.a făcut pe foi de mură, 
Să fur de la fete gură. 

In asemenea cazuri este expliicabi.lă şi afirmaţia. : 

Ce mi-e drag mie vara 
Murele şi zmeura 
Şi gura de la mîndra. 

Pentru a evidenţia gingăşia dragostet, ciobanul, creator 
de strigătură, i.ndentifică pe drăgostiţi cu filorile muntelui. 

Du-te, mîndro, du-te, dute 
Şi te fă floar·e .de munte 
Şi eu să mă fac U111 crin, 
Amîndoi să ne iubim. 

Tot cu iflori de munte este identificată şi dragostea pier
dută. 

Mîndră dragostele noastre 
Au rămas pustii pe coaste 
M-am dus vineri pe la ele 
Răsărise Niorele 
Viorele t,lori adind 
Unde vezi, mîndr·o, să pliîn.gi. 

Frumuseţea dragostei se a0fllă legată în strigătură de în
să-şi permanenţa naturii, chiar dacă peisajul depăşeşte cadrul 
pastoral. 
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Auzit-am, auzit, 
Că iubi tul s-a oprit 
Se opresc apele toate 
Dar iubitul nu se poate. 
Se opreşte Dunărea, 



Dar iubitul ştiu că ba. 
Se opreşte Mureşul, 
Dar iubitul ştiu că nu. 

Strigătura leagă păstrarea sentimentelor de dragoste şi 
dor de participarea îndrăgostiţilor la perpetuarea vieţii in na
tură. 

Mîndră de dragostea noastră · 
Au crescut doi pomi în coastă, 
Au crescut şi s-au uscat, 
Tu pe mine m-ai uitat. 
Ia, mîndruţo, apă-n gură, 
Şi-i udă la rădăcină. 
Ia, mîndruţo, apă-n cioc 
Şi-i udă peste µiijfoc, 
Să ne iubim iar cu foc. 

Şi păsările codrului, ca elemente ale naturii, întovărăşesc 
dragostea cîntată de creatorul popular în strigătUr'ă. 

Sus pe poartă la mindrra 
Cîn1:ă cucul şi mierla 
Cucul dntă a iubire, 
Mierla cîntă ~-despărţire. 
Eu strig lia mierlă să tacă, 
Ea se mută pe-a.iltă creacă, 
Tot în duda mea să facă. 

Şi tot pasărea rămîne confident ceilui îndrăgostit. 

Păsărică, de pe laic 
Nu mă blestema ,să zac, 
C-am o mîndră prea cu dra·g. 
Roagă-te ca să trăiesc, 
Pe mîndruţa s-o iubesc. 

Natura, lăcaş al dragostei, devine prin elementele ei, mo
tiv de comparaţie pentru a se stabili iuţeala cu care dorul 
ajunge de la mari distanţe, lai cel iubit. 

Dorul1 meu pe unde pleacă 
Nu-i ;pasăre să--0. întreacă. 

E mai repede ca vîntul 
Ca fulgerul şi ca gîndul. 



Pentru mîndruţa cu mai mulţi adoratori comparaţia, care 
foloseşte rot elemeinte din natură, e şi mai plastkă. 

Iubeşte, mîndro, iubeşte, 
De la mulţi să n-ai nădejde. 
Că nădejdea de la mulţi 
Ca zăpada de pe munţi. 
Astăzi ninge, viscOileşte, 
Mîine-i soare, se topeşte. 

Mind.ruţa care iubeşte un singur flăcău are ca metafor.l, 
pentru cel drag, floarea. 

Foaie verde bujoll'el, 
Am un bădiţ frumuşel. 
Cînd îl văd seara pe lună, 
Parcă-i floare din cunună. 
Cînd îl văd noaptea prin stele 
Parcă-i floare de mărgele. 

Comparaţia devine sugestivă şi atunci dnd se referă la 
ochii mîndruţei. 

Mîndruliţă, ochii tăi 
Ca cireşe1le-n alitoi 
Cînd îs coapte la răcoare 
Şi nu-15 artiinsie de soare, 
Cînd îs coapte pe pămînt 
Şi nu-s atinse de vînt. 

Cîteodată pentru aoeeaşi ochi fer:mecătoci, ternnenul me
taforic părăseşte elem~mtele naturii înconjurătoare şi alunecă 
spre îndeletniciri. 

Mă uitai prin frunzişor, 
Văzui doi ochi negrişori. 
Fă-'i, mîndruţo, vînzători 
Şi pe neica negustor. 

Chiar şi situaţia umilitoare, de slugă, este acceptată de 
flăcăul care iubeşte ochii celei dragi. 
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Mîndru Leană, încinsă bine, 
Bagă-mă slugă la tine, 
Pe opinci şi pe cercei 
Şi pe ochişoirii tăi. 
Pe opinci şi pe nojiţă. 
Şi pe mîndra ta guriţă. 



Inde1etnicirea de neg:ustor este folosită ca termen de 
comparaţie .Şi în altă strigătură. 

De-aş putea eu dorul prinde, 
M-aş duc-e la tîrg şi vinde; 
L-aş da la altul să fie, 
La mine să nu mai vie. 

Alteori poetul popular vorbind tot despre dor se folo-
seşte de o altă metaforă : 

Cine-a zis dOTului· dor 
N-a grăit cuvînt uşor 
Şi-a grăit piatră de moară 
Dorul mîndrei mă omoairă. 
M-aş cu:lca, m-aş odihni, 
Dorul• mindrei de n-ar fi, 
Dar dorul mîndruţei este, 
Noapteia din somn mă tr.ezeşte. 

Strigătura găseşte identitate între drqgoşte şi ailţi ter-
meni de compara.ţie. 

Dragostea-i ca mierea duloe, 
De o guşti, nu te-ai mai duce. 
Miere dulce-i dragootea, 
Dacă-o gu~ti, ai tot gusta. 

Aceeaşi idee este reluată într-o altă strigătură, poetul 
popular folooindu-se de o comparaţie şi mai sugestivă. 

Ce mi-i drag, nu mi-i urîit 
De-ar fi ca negru pămîin.t. 
Ce mi-i urît, nu mi-i drag 
De-ar fi dt caşul de alb. 

Atunci cînd iubirea nu este un simplu divertisment şi 
rămine o constantă a întregii vieţi, aprop~ea morţii celui 
drag creează o atmosferă tragică intuită de strigătură. 

Mîndruliţo, mîndră dragă 
Adă mina şi mă iartă, 
Că ţi-oi fi greşit vreodată 
Şi n-oi fi stat noaptea toată 
Şi-oi fi stat-o jumătate 
Jumătate-n alită parte. 

Pentru rn:ndruţa ce-şi aşteaptă sfîrşitµ1l, teama de moarte 
este învinsă de grija ce o poartă bădişorului drag. 



Frunză verde de secară 
Mă tem c-am să mor la vară 
Şi badea se-n:soaTă iairă 
Şi-o lua vreun lucru rău 
Şi-o strica ce-am făcut eu. 

Pentru ciobanul ce-şi pierde mîndruţa la sfirşit de toam-
nă nu există mîngîiere. 

F.runzuliţă foi de nuci 
Tu te duci, mîndro, te duci, 
Cînd cade frrunza din nuoi 
Şi rămîne lemnul gol 
Şi eu făT' de puişor. 

Dacă moartea mai poate avea justificare, pentru cel 
ce-şi trăieşte anii copHăriei, ea rămîne neînţeileasă peintru 
flăcăul ce-il iubeşte. 

Foaie verde magheran 
De ce maică nu muream 
Cînd eram copiil de-un an. 
Dar acum de ce să mor, 
and îmi dau fetele flori 
Şi-nevestele ochişori. 

Tie!atma dle veşnicie :ai morţii aparţine şi aceluia ce iu
beşte. 

Frică mi-e că moT ca mîine 
Şi-o pune pămînt pe mine. 
Pe pămînt o creşte iarbă, 
Trece mîndra şi mă-n treabă. 
Putrezit-ai bade dragă? 
Eu răspund, n-am putrezit, 
Dar mi-e urît în pămînt. 

Testamentul celui care iubeşte este meni·t să slujească 
dr.a.gostea şi după moarte. 
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Foaie v.erde bob năut 
Am lăsat cu jurărnînt 
Cine m-o băga-n părnî.nt 
Să-mi facă tronul de nuc 
Şi capacul de argint, 
Să nu puterezesc curind. 



Şi deasupra de caipa-c, 
Să-mi sori.e ce-am i(lJVUt d.riag 
Iar deasupra gropii mele 
Să-mi sădească viorele. 

Cultivînd în conţinutu1 strigăturii sale tema dragostei şi 
a naiturii, ciobanul de 1a poailele ·Parîngului do1vedeşte prin 
sentimentele pe care le exprimă alese calităţi spirituale : sen
sibilitate şi ;profund umanism; gingăşie şi candoare, ceilalţi 
care se impun temperamentului său Uric completîndu-i pro
filul său spiiritual de om al muntelui aflat înr-un permanent 
dialog cu na1tura, de stăpî[l de veacuri pe aceste plaiuri car
patine. 




