Lecţia 2 - Cântec pe acordul RE major “Mielul” - Mircea Vintilă
Acordul Re major este explicat deja in Lecţia 1 (trebuie să te înscrii şi să descarci prima lecţie de pe
www.folkusor.ro ). Acordul RE se notează cu litera D.
Acordurile pot avea multe variaţii, de exemplu RE poate fi major, minor, diminuat, la septima etc.
(D = RE major; Dm = RE minor; D sus = RE suspendat; D7 = RE şapte etc.)
Aici ne vom ocupa de trei acorduri simple, ca să putem cânta uşor cântecul din videoclip, „Mielul”.
Acordul de baza este RE major, la care adăugăm degetul mare şi/sau ridicam degetul mijlociu, după
caz (vezi videoclipul Lectia 2, pentru detalii)
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Mielul
Mircea Vintila (Pasarea COLIBRI)
Un' te duci tu, mielule?
Un' te duci tu, mielule?
La pasune, domnule.
La pasune, domnule.

Plang ciobanii, domnule
Latra cainii, domnule.

Ce sa faci tu, mielule?
Ce sa faci tu, mielule?
Sa pasc iarba, domnule.
Sa pasc iarba, domnule.

Cin' te taie, mielule?
Cin' te taie, mielule?
Macelarul, domnule.
Macelarul, domnule.

Cin' te mana, mielule?
Cin' te mana, mielule?
Ciobanasul, domnule.
Ciobanasul, domnule.

Cin' te manca, mielule?
Cin' te manca, mielule?
Dumneavoastra, domnule
Dumneavoastra, domnule

Ce asculti tu ,mielule?
Ce asculti tu ,mielule?
Ce se-aude , mielule?
Ce se-aude , mielule?

Cine moare, mielule?
Cine moare, mielule?
Si noi mieii, domnule
Si voi domnii , domnule

Fluierasul domnule.
Fluierasul domnule.

Noi cu totii, domnule.
Noi cu totii, domnule.

Ce auzi tu, mielule?
Ce auzi tu, mielule?
Coasa-n iarba, domnule.
Coasa-n iarba, domnule.

Ce ramane, mielule?
Ce ramane, mïelule?
Acest cantec, domnule.
Acest cantec, domnule

Plangi de frica, mielule?
Plangi de frica, mielule?
Nu plang ,nu plang, domnule
Nu plang ,nu plang, domnule
Asculta aici originalul (Youtube)
Eu n-am lacrimi, domnule
Am cornite, domnule.
Am cornite, domnule.
Nu plangi, Nu plangi, mielule?
Nu plangi, Nu plangi, mielule?
Nu plang, Nu plang, domnule
Nu plang, Nu plang, domnule
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